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٢٠٠٩ به مناسبت اول ماه مه سال راني آزاد کارگران اهي اتحادهيانيب  

 
  ميزي خود بر خی انساناتي شرکت هرچه گسترده تر در مراسم اول ماه مه به دفاع از حق حبا

 !کارگران
  بحرانکي در مواجهه با ی جهانی دارهي که سرماروندي به استقبال اول ماه مه می کارگران جهان در حالامسال

 بحران بر گرده طبقه کارگر ني جهت سر شکن کردن بار ای به افکار عمومی مشغول شکل ده،ی اقتصادميعظ

 . استیجهان

 اي است که گوی طوردهندي شده  بدست مجادي ای از بحران اقتصادی جهانهي سرمایغي تبلی که رسانه هایريتصو

 با کم کردن توقعات دي  طبقه کارگر بالي دلني هم شده و بهی آسمانی بالکيثروت و نعمت موجود در جهان دچار 

 وارونه یري تصونيا.   کندفاي خانمانسوز ای بالني در نجات جهان از ای بارش، سهمبتي مصی زندگنيخود  از هم

 شي از پشي بی گرسنگلي و قبوالندن  تحمی دارهي نظام  سرمای جوهر ضد انسانی الپوشانی  برایاز بحران اقتصاد

  . و فربه تر کردن آن استهي حفظ سود سرمای کارگر در سطح جهان برادهااريليبر م

 ني ای است، بلکه تمامدهي آنها را فرو بلعني شده اند و نه زمی آسمانی و نعمات موجود در جهان نه دچار بالثروتها

ز آن به عنوان  که ای ادهي متمرکز است و پدزي ناچیتي و حاضر در سطح جهان در دست اقلیثروتها و نعمات، ح

 که بالفاصله با افت سودشان، یتياقل.  ستي نزي ناچتي اقلني جز افت سود ایزي چشودي نام برده میبحران جهان

 د،ي تولی چرخهادني زنند و با خوابانی اداره اقتصاد جا می براتي  کل بشریبحران افت سود خود را بحران درماندگ

 جهت حفظ  سود ی هر چه برده وارترطي تا کارگران را با شرارنديگيو م انسان را به گراردهايلي مشتي و معیزندگ

 . بکار وادارندهي سرماشي از پشي و انباشت بدخو

 به ی خانواده کارگرونهايلي می روزهي  سی به بهازي ناچتي اقلی جبران افت سود مشتاستي و ستي وضعني اجلوه

  . اعمال شده استراني ما کارگران در اهيعل در طول سه دهه گذشته هر روزه بر ی شکلني ترانيعر

 لي کردند و با تحملي استخدام کارگران تبدوهي امضا را به تنها شدي موقت و سفی قراردادهاجي مدت بتدرنيدر طول ا 

  تن ی به سوی گذران زندگی را برای خط فقر بر کارگران، هزاران خانواده کارگرري زیسال به سال دستمزدها

 دون شان انسان سوق دادند و امروزه در کمال معضل و تن دادن به دهها ی فروشهي مواد مخدر، کل قاچاق،یفروش

 را ی کارگر، بحران جهانونهايلي خط فقر مري بشدت زی عدم پرداخت دستمزدهاهي توجی براهيوقاحت صاحبان سرما

  . داده اند قراری خانواده کارگرونهايلي مطلق بر می گرسنگلي و  تحمی سود پرستزيدستاو



 ی اهي بمثابه پای و منزلت انسانشتي و حق دفاع از معی تشکل کارگرجادي سالها اعتصاب، تجمع، اني طول ادر

 سرکوب از طبقه کارگر سلب شده است و قي از طری وجهنيدتري کارگران به شدی حقوق انسانني تریهي و بدنيتر

 اعمال فرم لي برده وارتر از قبني قواناندن سو و گذرکي  ازی سرکوب تشکلها و اعتراضات کارگرديامروزه با تشد

 چي بر گردن ما کارگران هستند که هی از بردگی در صدد انداختن چنان طوقگري دی کار از سودي جدیقراردادها

  . نباشدی از گرسنگیجي اعتراض به مرگ تدریاراي را یکارگر

 ی جهنمتي وضعمي و اعتراضات خود نشان دادند تسل درسال گذشته با تجمعاتراني همانطور که کارگران ااما

 .موجود و تدوام آن نخواهند شد

 !کارگران
 نيدر ا. مي زنادي خواستها و مطالباتمان را فرکپارچهي متحد و ی است تا در صفی ما فرصتی اول ماه مه براروز

 ني در ارد،يگي به خود مگري دی بوئ و جهان رنگ وکنندي را از آن خود مابانهاي خايروز کارگران در سراسر دن

 فري و کرديگي را در بر میتي بهتر سراسر گیائيدن ی بر پائیروز انفجار خشم کارگران و رژه شکوهمند آنان برا

  .شودي انداز مني جهان طنی جای در جای دارهي سرمایاز نظام ضد انسانخواست طبقه کارگر

 مصممانه و در دي با سد سرکوب مواجه بوده است و ما امسال باشهيهم مراسم اول ماه مه ی اما برگزارراني ادر

 ی برای کشورها در رژه شکوهمند طبقه کارگر جهانري و همدوش با کارگران ساميهم بشکن سد را درني متحد ایصف

 .مي انسان از انسان شرکت  کنی بهتر و محو بهره کشیائي دنیبر پائ

 روز تنها ضامن ني ایم ما کارگران است و حضور گسترده ما در مراسم ها مراسم اول ماه مه حق مسلیبرگزار

 . آزادنه مراسم اول ماه مه  بر طبقه حاکمه استی برگزارليتحم

 ی روز اول ماه مه بر عموم کارگران، آنان را به حضوردني فرا رسکي ضمن تبرراني آزاد کارگران اهياتحاد

 تا متحدانه با شرکت در خواهدي خود و عموم کارگران می اعضایو از تمام خواندي روز فرا منيگسترده در مراسم ا

 .زندي خود برخی انساناتيمراسم اول ماه مه به دفاع از حق ح
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