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رانيقطعنامه آارگران ا  

    آارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهان

 
               ارديبهشت ٧شنبه دو                                                                 ه مراسم اول ماه می برگزارتهيکم  ١٣٨٨

  
   

 

 یي رهای طبقه آارگر و روز جوش و خروش آارگران در سراسر جهان براین المللي بیاول ماه مه روز همبستگ

  . از ستم و استثمار است ی عاریياي دنیي آنان جهت برپایان خواسته هاي و بیه دارياز مشقات  نظام سرما

ك بحران ي در گرداب یه داريم آه نظام سرماي آنی برگزار میطي ما آارگران مراسم اول ماه مه را در شراامسال

  . برد یش از آن به سر مي نجات خوی فرورفته است و در حال دست و پا زدن برایران آننده تري ویم اقتصاديعظ

ن بحران بر دوش يز آردن بار اير و سر در مهار آنیه داري سرمای موجود و عجز دولت هایم اقتصاديبحران عظ

ش گذاشت يخ به نمايان تاري پای بلوك شرق و ادعاین نظام را پس از فروپاشي ایدگيش گنديپش ازي، بآارگران جهان

ت ي بشریگانه راه خالصي را  به مثابه یه داري نظام سرمای فارغ از مناسبات ضد انسانیياي دنیيو ضرورت برپا

  .ت متمدن قرار داد ير برابر آارگران وبشراز مصائب موجود د

 شود یران مربوط ميشت آارگران در سراسر جهان تا آنجا آه به اي و معیبر زندگرانگر آن ين بحران و تبعات ويا

 و یه شوم خود را بر زندگيه ، هنوز سايغات قلم به دستان سرمايان و تبلي آارفرمای هایخالف بهانه تراشبرو 

 آه امروزه ما آارگران ین مصائب و مشقاتيشترينظر ما بده است و ازيران نگستراني آارگران در اشت روزمرهيمع

   .ران استيا حاآم بریه داريسرماعملكرد وی، اجتماعیطره اقتصاديحاصل سزيچهرش ازيم بيبانيبا آنها دست به گر

ون يليگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد م گسترده آاریكار سازير خط فقر ، اخراج و بي به شدت زیدستمزدها

 بر سرنوشت آارگران و یمانكاري پید امضاء و حاآم آردن شرآت هاي موقت و سفیل قرار دادهايها آارگر،  تحم

 شالق یي احكام قرون وسطای و اجرای آردن آنان تا  سرآوب تشكل ها و اعتراضات آارگریبازداشت و زندان

ستند آه با وقوع بحران ي نیي های حقوقید، مصائب و بي برده وار جدی فرم قراردادهاج آردنيه آارگران و رايعل

ت سال هاست آه ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن ين وضعيا.ران شده باشند ي وارد ایدر اقتصاد جهان

  . شودیافزوده م

م آرد و اجازه يمنه آن سكوت نخواه و گسترش  عمق و دایت ضد انسانيت بغاين وضعي ما آارگران در مقابل ا

 ثروت و نعمت در ید آنندگان اصليما تول.  بكشانند ی ما را به تباهیات و هستين حق حيش از ايم داد  بينخواه

  .م ي آنیش و رفاه زندگيامروز در آساات بشري حین استاندارد هايم تا با باالتري دانیم و حق مسلم خود ميجامعه هست

 ی تشكل هایي خود را با برپایش روي موانع پی تحقق آن تمامی حق مسلم ماست و ما برایانسان یك زندگيداشتن 

  . م داشتيش بر خواهي مان از سر راه خویمستقل از دولت و آارفرما و با اتكا به قدرت همبستگ



 یاد مي خود فریار را به عنوان حداقل خواسته هيك پارچه و متحد ، مطالبات زين راستا ما آارگران امروز يدر ا

  م ين مطالبات هستي ایم و خواهان تحقق فوريزن

د ي جدیده شدن فرم هايد امضاء و برچي موقت و سفی همه آارگران و لغو قراردادهای برایت شغلين امني  تام-١

  قراردادآار 

 یه آارگرون ها خانواديلي برمیجيل مرگ تدري آار را تحمی عالی شورایب شده ازسويماحداقل دستمزد تصو -٢

ندگان يق نماي حداقل دستمزدها براساس اعالم نظرخود آارگران ازطریش فوريم ومصرانه خواهان افزاي دانیم

  .م ي هستی مستقل آارگری و تشكل هایواقع

ن خواسته ها يان حق مسلم ماست و اي بی ، اعتصاب ، اعتراض ، تجمع و آزادی مستقل آارگری تشكل هایيبرپا -٣

  .ت شناخته شوند ي آارگران به رسمیر اجتماعيو شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذد يد بدون قيبا

 به یستي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایچ عذر و بهانه اي هیو ب" د فوراي معوقه آارگران بایدستمزدها -۴

  . از آن به آارگران پرداخت گرددی گردد و خسارت ناشی تلقیب قضائيك جرم قابل تعقيمثابه 

ا به سن يكار شده اند و ي آه بی آسانید متوقف گردد و تمامي بای آارگران به هر بهانه ایكار سازيراج و باخ -۵

 ی انسانیك زندگي متناسب با یكاريمه بيد تا زمان اشتغال به آار از بيده و آماده به آار هستند باياشتغال رس

  .برخوردار شوند 

ن يه قواني و محو آلی و اقتصادی اجتماعی شئونات زندگی تمام حقوق زنان و مردان دری ما خواهان برابر-۶

  .م يه آنان هستيز عليض آميتبع

م و هرگونه ي هستی مرفه و بدون دغدغه اقتصادیك زندگي بازنشستگان از ی تمامی ما خواهان برخوردار-٧

  .م ي آنیمحكوم م" اي بازنشستگان را قویض در پرداخت مستمريتبع

ر اقشار زحمتكش ي ، پرستاران و سایت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان آارگران فكريما ضمن اعالم حما -٨

  .م ي مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد آمانگر هستیم و خواهان تحقق فوري دانیجامعه ، خود را متحد آنها م

 محروم هستند ، ما از یاجتماعن ين تامي و ساختمان به طور آامل از هرگونه قوانی از آنجا آه آارگران فصل-٩

  .م ي آنی آنها دفاع میدن به حقوق انساني رسین بخش از طبقه آارگر براياعتراضات ا

 ی و اجتماعیت اقتصادي از موقعید جداي آودآان بای عامل آار آودآان است و تمامیه داريستم سرمايس -١٠

 یكساني ی و بهداشتی ، رفاهی امكانات آموزش ازی و مذهبیژاد   و نی ملی هایت و وابستگين ، نوع جنسيوالد

  .برخوردار شوند

ه احكام صادره و ي و لغو آلیم مددي از جمله منصور اسالو و ابراهیه آارگران زنداني آلیما خواهان آزاد -١١

  .م ي هستین آارگريه فعالي علیتي و امنیي قضایگرد هايتوقف پ

 و یي طلب همچون جنبش دانشجوی خواهانه و برابری آزادیبش ها جنی خود را از تمامیبانيله پشتينوسي ما بد-١٢

  .م ي آنیمحكوم م" اين جنبش ها را قوين اي ، محاآمه و به زندان افكندن فعالیريم و دستگي داریم جنبش زنان اعالم

 و ی مضاعف بر آارگران مهاجر افغانی حقوقیل بيم و اخراج و تحمي هستی از طبقه آارگر جهانیما بخش -١٣

  .م ي آنی محكوم میت ها را به هر بهانه اير مليسا



 اعتراضات ت قاطعانه ازيحماران وياآارگران در مبارزات ازین المللي بیت هاي حمایتمام ازیما ضمن قدردان -١۴

ن ي بی بر همبستگیگريش از هر زمان ديم و بي دانی آارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان میو خواسته ها

  .م ي آنید مي تاآیه داري از مشقات نظام سرمایي رهای طبقه آارگر برایالملل

ت يت و محدوديگونه ممنوعهر آشور گنجانده شود ویم رسميتقود و در اعالم گردیل رسميد تعطي اول ماه مه با-١۵

 . گرددین روز ملغي مراسم ایبرگزار

  

 زنده باد اول ماه مه

  طبقه کارگری المللني بیزنده باد همبستگ
٢٠٠٩ مه ١  

١٣٨٨بهشتيارد١١  

 

  : مراسم اول ماه مهی برگزارتهيکم
   تهران و حومهیان کارگران شرکت واحد اتوبوسریکايسند

   هفت تپهشکري کارگران نیکايسند

  راني آزاد کارگران اهياتحاد

   ساختمانناتيئ نقاش و تزان کارگريی مؤسس بازگشاأتيه

  کانون مدافعان حقوق کارگر

  ی کارگری و تشکل هاني فعالی همکاریشورا

  ی آزاد کارگری تشکل هاجادي ای برایريگي پتهيکم

  ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم

   زنانیشورا

 ی کارگرني از فعالیجمع


