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ج در سنند٢٠٠٨ برگزار کننده مراسم اول ماه مه تهيقطعنامه کم  

 
    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتانزش                                                  ج سنند٢٠٠٨ مه ١گزار کننده  برتهيکم 
   

 با همدوش و مي روز گرد هم آمده اني کارگر است ما در ای مه روز جهانکي ، امروز دهي ستمدیهاي هم طبقه اکارگران

 دي تولنيدر جهان امروز کارگران ا.  مي روز را بر گزار کننيا در سراسر جهان مانيهاي هم طبقه اريهمصدا با سا

 ی و ناامنی استثمار و نابرابرباشندي طبقه جامعه منيحرومتر ، خود جزو می جامعه بشریکنندگان ثروت و نعمات ماد

 رانيکارگر ا و طبقه شودي مدي و باز تولنهي نهادی و سود پرستهي انباشت سرمای مختلف در راستای هاوهيامروزه به ش

 کارگر قه مبارزه طبیشروي در پی کارگران همچون معضلی طبقاتیفقدان تشکلها. باشندي نمی قاعده مستثنني از ازين

 ی خصوصاستي با متوصل شدن به سی جهانی دارهي سرمااستي ری در راستای دارهي سرماستمي سکنندي میقطبنمائ

 قي امضاء ، تعودي موقت و سفی قراردادهای گسترده و افکنیهايکاري و بی اخراجسازلي از قبعاتشي و تیساز

اساس درکما بر. رودي کارگران مشتيمع وی جنگ زندگه بزانهي استثمارگرانه و انسان ست ی هاوهيشريسادستمزدها و  

.ميداري اعالم مري خواسته ها و مطالبات خود را به شرح زی دارهي سرماستمي از مناسبات ستهاي واقعنيا    

گزار آزادانه توسط کارگران بر روزني اعالم شود مراسم ای رسمميتقو درليتعط بعنوان روزديبا کارگریجهانروز: ١

.شود  

 نيتر موثری کارگری که شوراهامي باورنيما برا ماست وی و انسانی اهي تشکل ، اعتصاب جزو حقوق پاجاديحق ا: ٢

. جامعه استی اراده جمعیظرف برا  

.ميباشي گستره میهايکاريب موقت توقف اخراج ویلغو قراردادها کارگران وهي کلی برای شغلتي امننياهان تامما خو: ٣   

 ديمکمل با  ی هامهي و ب ميسته آماده به کاریروهاينريسا  کارگران ویبرا  ی مکف یکاري بمهيپرداخت ب خواستار ما:۴

. پرداخت شودانيکارفرماتوسط   

. تر باشدني از خط فقر پائدي انسان بوده و نباستهي شای بر اساس سطح زندگستيبايدستمزد کارگران م: ۵  

. آنهای سازکاري از اخراج و بیري و جلوگی کارگران مهاجر از حقوق کامل اجتماعیبر خورددار: ۶  

 کار ني و قوانطي و سطح دستمزد و شرامي در امور مربوط به طبقه کارگر هستیما خواهان لغو قانون سه جانبه گرائ: ٧

. شودنيي توسط خود کارگران تعديبا  

 ی واقعندگاني و خواهان دخالت نماميباشي می کارگریطهاي کار در محی سختني قواننييما کارگران خواهان تع: ٨

.مي هستی موعد و از کار افتادگیکارگران در امور بازنشستگ  

.. … معلمان ، پرستاران و ان،ي بخش زنان ، دانشجوی از جمله جنبش رهائی اجتماعیما کارگران از جنبشها: ٩

.ميباشي آنان می شناختن تشکلهاتيبرسم کرده و خواستارتيحما  

 آرام و سرشار ی و خواهان فضائمينمائي، آنرا بشدت محکوم مباشندي می دارهي سرماستمي سانيکودکان کار از قربان: ١٠

.ميباشي کودکان می برایشاداز  
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 هي و کلمي و منصور اسالو هستی امانثي از جمله شی کارگران زندانهي و شرط کلدي قی و بی فوری آزادما خواستار: ١١

. لغو شوددي بای کارگرني کارگران و فعالهي و احکام صادره بر علنيقوان  

لغو   و خواستارمينمائيسنندج را محکوم م٢٠٠٧ مه ١مراسم  در  شرکت کننده   کارگرانمهيجر شالق و حکم  به  -١٢

.مياحکام صادره هست  

. موجود حذف گرددني از قوانستيباي و مستي انسانرياعدام ، سنگسار اعمال غ: ١٣  

هر  ازشي بوده و بتهاي حماني خواهان ادامه اراني از مبارزات کارگران ای المللني بیتهاي از حمایما ضمن قدردان: ١۴

.ميکني مدي تاکی دارهي از مشغات نظام سرمای رهائین برا کارگرای المللني بی بر همبستگیگريزمان د  

.ميکني متي جهان حمای کشور هاري در سای دارهي سرماهي از مبارزات کارگران علراني کارگران اما  

 

ج سنند٢٠٠٨ مه ١ بر گزار کننده تهيکم  


