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٢٠٠٨ اول مه یشنهاديقطع نامه پ  
 

  بهشت هشتاد و هفتزدهم ارديدوا                                                                          ی از فعاالن کارگریبخش
  

 
مناسبات  در اين روز، کارگران عليه. مه، روز جهانی کارگر، روز اتحاد و همبستگی طبقاتی استاول ماه 

فارغ از فقر، بيکاری، تن فروشی،  کارگران برای ايجاد جهانی. استثمارگرانه سرمايه داری دست به اعتراض می زنند

  .آزادی بيان مبارزه می کنند اعتياد، تبعيض، ناامنی شغلی، تجارت انسان و نبود

نظام  در  ايران در اين روز، دستمزد های زير خط فقر، قراردادهای موقت، نابرابری های معيشتیما کارگران 

 و  تگيری فعالين کارگری، دانشجويان، معلمان، زنانو قومی و ارعاب و دس داری و نيز تبعيض های جنسی سرمايه

  .می کنيم غيره را محکوم

خود را به شرح   رئوس مطالبات فوری، در اين راستا و عليه مناسبات نابرابرسرمايه داری حاکم،ايرانما کارگران 

  :زير اعالم می داريم

در زندان   اعتراض به نابرابری و تبعيضاسالو و تمام فعالين جنبش های اجتماعی و کسانی که برای منصور -١

  . گرددهستند، فورًا و بدون قيد و شرط آزاد و کليه احکام صادره لغو

حق اوليه کارگران است و بايد به   آزادی بيان، ايجاد تشکل های مستقل کارگری، اعتراض، اعتصاب و تجمع-٢

   .رسميت شناخته شوند

در صورتی که . خانواده هايمان است  تحميل فقر مطلق بر ما کارگران و تومان،٦٠٠هزار   ٢١٩ حداقل دستمزد -٣

 هزار تومان در ماه  ۴٠٠مورد نياز يک خانوار بيش از  ، حداقل درآمد١٣٨٦مطابق با آخرين برآوردها در سال 

 جوابگوی حداقل دستمزدها مناسب با سطح تورم و افزايش يابد و بنابراين دستمزدها بايد فورًا.  اعالم شده است

  . کارگرانندتنها مرجع صالحيت دار برای تعيين حداقل دستمزدها نمايندگان واقعی. باشد نيازهای معيشتی کارگران

کارخانه ها سودآور نيست  "در مقابل استدالل های مديران که گويا. اسرار معامالتی و استقرار کنترل کارگری لغو -٤

است بگذاريد  اگر اوضاع وخيم"  ما کارگران اين است که، پاسخ "نشسته شوندو در آنها بايد بسته شود و کارگران باز

  .هستيم خواهان اعمال کنترل کارگری در کارخانه ها،  ما کارگران!" دفترها را باز کنيد! حساب دخل و خرج را ببينيم

محسوب شده و  ای جرم اخراج و بيکار سازی کارگران به هر بهانه ،شغل در جامعه حق هر انسانی است داشتن -۵

   .تمام اخراجی ها و بيکاران بايد فورا به سر کار برگردند

ما پشتيبانی خود را از تمامی . مبارزات طبقاتی کارگران هستند  اجتماعی موجود بخشی از- جنبشهای اعتراضی -٦

ما   .محکوم می نماييمفعالين آنها را به شدت  معلمان و زنان اعالم و دستگيری و محاکمه ،دانشجويی  های جنبش

  .هستيم بدون قيد شرط تمامی دانشجويان سوسياليست در بند خواهان آزادی فوری و

تمامی افراد  و آموزش برای همگان رايگان بايد باشد و بيمه بيکاری مکفی و بيمه تامين اجتماعی برای بهداشت -٨
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  . گرددپرداخت بايد آماده به کار و زنان خانه دار

از محيطی   کودکان بايد .کان پديده ای غير انسانی و از تبعات نظام سرمايه است و بايد ممنوع اعالم شودکود کار -٩

  .و بهداشتی برخوردار باشند رفاهی -امن و سرشار از نشاط و شادی و امنيت و امکانات آموزشی 

برابری حقوق  بايد لغو گردد وجنسی محکوم است و هر گونه جداسازی جنسی و کليه قوانين تبعيض آميز   تبعيض-١٠

  . شودانسانی زن و مرد در تمامی عرصه ها در جامعه بايد به رسميت شناخته

مناسبات سرمايه  ناهنجاريها در گونه اعدام و سنگسار به هر بهانه ای محکوم است چون ريشه تمام جرايم و هر -١١

  .داری است

از جانب کارفرمايان  انعقاد قرارداد موقت.  حقوق کارگران است تعرض به پايه ای ترين،قراردادهای موقت کار -١٢

  .استخدام رسمی تبديل شوند و دولت بايد ممنوع اعالم شود و کليه قراردادهای موقت بايد به

 عنوان تعطيل رسمی شناخته شده و در تقويم رسمی کشور قيد گردد و هر گونه ممنوعيت و  اول ما مه بايد به-١٣

  .ری مراسمهای اول مه برچيده شودمحدوديت برگزا

  جنسيت و مرز، مذهب، قوميت،و اخراج کارگران مهاجر را به بهانه نژاد  ما بخشی از طبقه جهانی کارگر هستيم-١٤

  .متفاوت محکوم می کنيم جغرافيايی

ساير کشورها که در  ما از کارگران. مبارزات تمام کارگران جهان عليه نظام سرمايه داری حمايت می کنيم ما از -١۵

مبارزه ما کارگران . اعتراض کردند، قدردانی می کنيم حمايت از ما، با راه اندازی تظاهرات عليه سرمايه داری ايران

  .است کارگران جهان عليه سرمايه داری ايران بخشی از مبارزات کل

  
  

  یاز فعاالن کارگر بخشی

  ١٣٨٧ارديبهشت 

  ی اقدام کارگرتهيکم


