بیانیه روز اول ماه مه از طرف جمعی از کارگران منطقه عسلویه
در آستتنانه روز جنتتانی کتتارگرز مبتتارزه کتتارگران بتتر علیتته سیستتنگ ستترمایه دارب رنت بتتوب نتتازه اب بته ختتود گرهنتته است .
دستتنمزدیاب دنتتد مرنبتته تتایین نر از ختتط هقتترز ممانع ت از رتتهل گیتترب یتتر گونتته نرتتهلز نبعتتی ،جنستتینی علیتته زنتتانز کتتار
کودکتتتانز ستتترکون یرگونتتته اعنتتترا ،و نجمتتت ز گستتتنرخ بیهتتتارب و اعنیتتتاد ختتتود نمونتتته یتتتاب بتتتارزب از نعتتتر ،ن تتتاگ
سرمایهداربز علیه طبقه کارگر و قرر زحم کخ جامعه می بارد.
کارگران که خود مولود نماگ ثرو و گرداننده درخ اقنصاد و رهاه در جنان می بارند (در حتالی کته ختود یتیر بنتره اب از
دستتنرنخ ختتود نمتتی برنتتد) مبتتارزا ختتود را در قالتتن اعنصتتابا کتتارگربز اعنرایتتا خیابتتانی از رتتمال آهریقتتا گرهنتته نتتا
خاورمیانهز از آمریهاب جنوبی نا ررق دور با انرژب صد دندان از سر گرهنه اند. .
ما نیز با تمام قوٍ ر ٌ  11ریبًشو با بوا بوا ٌا مواو موىه بوا يوا باوى د يواد وٍر ت کیوک ویموام اوارو ٌ مبوا
ٌ تبایوز
اا گا م ر سا سوا هًوام بوٍیدو ر یوا م ویاٌ ویم يواد مايشوًا توا بوک ر بٍ وًا سویاهام توا وا
بوى ب و ٌ
ٌیواا اهوٍن
ح مای اارو ٌ با بیام حک قل مطالبا وٍر هًو رٌ نوکم وٍن توا و ر وایام یوا مبوا
وٍم تموام هانبا یگوام و رد (بوٍیدو اواد اوا گا ٌ مبا موام ) ٌ بوى حامو
گفیگٍ میگذ یا .ر یوا ٌ بوى ووا
گا مو ر ویى ٌ بووى میوک سویکم بووى ویواٌ د هشووا
وما يواد گاسووهى اٍراانموام ٌ رسویام ویهووى ب ویى اوا گا مه یووا ٌ
میگیایا
ما یمن حمای قاط از خواس و مطالبا مطرح رده در قطعنامه مرنرک نرهلیا و کمینهیاب کارگربز خواستنار لوتو
سه جانبه گرائی و طرح موسوگ به "یدهمند کردن یارانهیا" یسنیگ.
در ایان از کلیه کارگران ( نهنسین یتاز منندسینز زرهانزهرینییانزکستبه و بازاریتانز دریتانوردان و متاییییران و بومیتان
و کارگران ستاده ) دعتو متی نمتاییگ کته عصتر روز دورتنبه  11اردیبنرت ستاع  5بتا نجمت در تارک ستاحلی عستلویه
(روبروب رسنوران بوف) یمه با یگ این روز را گرامی دارنه و یمیاگ با دییر کارگران ایران و جنتان خواستنه یتاب ختود
را هریاد بزنیگ.
ما کارگان دیزب جز زنجیریایمان براب از دس
با خبر کنیگ.

دادن نداریگ زاما جنانی را بدس خواییگ اورد .رستانه رتمایید دییتران را
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