
 قطعنامۀ مراسم اول ماه مه ،روز جهانی کارگر
 

مراسم اول ماه مه و یاد جانباختگان مبارزه با سرمایه داری را در اوضاع و احوالی برگزار می کنیم که جایگزینی کارگران قراردادی و پیمانی به جای 
د ها وادار به اضافه کاری و چند شغل بودن شده کارگران رسمی عدم امنیت شغلی ما را شدت بخشیده است به علت پایین بودن سطح دستمز

کارگران .فحشا و ستم بر زنان و کودکان افزایش یافته است.فقر و بیکاری گریبانمان را گرفته است.اخراج کارگران را هر روزه مشاهده می کنیم.ایم
تمامی این . نظام سرمایه داری وسعت بی سابقه ای یافته استخالصه اینکه تمام درد و رنج های ناشی از ....معترض اخراج و یا روانه زندان می شوند

مبارزات اخیر کارگران فرانسوی علیه سرمایه و حکومت سرمایه .شرایط غیر انسانی در سایر کشورهای سرمایه داری نیز رواج و شدت گرفته است
و دستگیری کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نشان داد که داری فرانسه که به امنیت شغلی کارگران هجوم آورده اند به موازات اعتصاب اخراج 

 .آسمان سرمایه داری همه جا به یک رنگ است
ما رهایی طبقه کارگر را در گرو الغای این نظام می دانیم و کارگران را به مبارزه برای .برای از میان برداشتن نظام سرمایه داری متشکل شویم! کارگران 

ی خوانیم در عین حال ما تحقق این هدف را مستلزم پیش روی در عرصه مطالبات جاری کارگران می دانیم و این مطالبات را به تحقق این هدف فرا م
 :شرح زیر اعالم میکنیم

 
 لغو قرارداد های موقت کار و رسمی شدن همه قراردادی ها و توقف اخراج ها -1
 .رما ها یی که این قرارداد ها را منعقد می کنندمتوقف کردن قراردادهای سفید امضا و اعالم جرم علیه کارف -2
 تعیین حداقل دستمزد با ال تر از خط فقر و افزایش دستمزد ها به تناسب تورم -3
 دستمزد معوقۀ کارگران همراه با خسارت آن باید یکجا و فوری پرداخت گردد  -4
 پرداخت بیمه بیکاری کافی برای کلیه کارگران آماده به کار -5
ایی در هیئت های تشخیص و حل اختالف و جایگزین آن با هیئت های مساوی از یک طرف دولت و کارفرما و از طرف دیگر لغو سه جانبه گر -6

 کارگر
 .ما خواهان به رسمیت شناخته شدن تشکل های مستقل کارگری و قانونی شدن حق اعتصاب هستیم -7
ز روز اول ماه مه را به رسمیت بشناسد و امنیت فعاالن کارگری را برای  دولت جمهوری اسالمی موظف است برگزاری علنی ، آزادانه و بدون مجو-8

 برگزاری مراسم این روز تضمین کند 
 .قانون کار باید به نیروی تشکل های کارگری و توسط نمایندگان منتخب کارگران تعیین و تدوین گردد-٩

 .لی در هفته هستیم ما خواهان کاهش شدت کار و کاهش ساعات کار و دو روز تعطیلی متوا-10
 را محکوم می کنیم و خواهان لغو احکام زندان و تبعید آنان و نیز منصور 2004 ما دستگیری و محاکمۀ فعاالن کارگری سقز در اول ماه مه - 11

 .اسانلو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد هستیم
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