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به مناسبت اول ماه مهقطعنامه آميته پيگيری   
 

      و ششماه هشتادبهشت يارددهم هج                                                                                   آميته پيگيری
 

 
  به مناسبت اول ماه مهی آزاد آارگری ايجاد تشكلهایقطعنامه آميته پيگير

 
ری تظاهرات، آيفر خواست برگزاجهان با برپايی اجتماعات وسراسرماه مه روزيست آه بردگان مزدی دراول روز

 و تباهی انسان  ، نابرابریسرآوبواعتراض به فقراين روز، روز. دارندعليه نظام سرمايه داری اعالم ميخود را بر

ضمن گرامی داشت اين . پايی دنيايی شايسته انسان شوندبراستارآيند تا خو به خيابانها می اين روزدرآارگران . است

.هستيمخواهان مطالبات زيرروز   

ايجاد تشكل های آزاد آارگری بدون دخالت دولت و آارفرمايان -١   

سطح يك زندگی شايسته انسانیافزايش حداقل دستمزدها تا  -٢   

لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاء -٣   

بدون قيد و شرط ، همچنين خواهان آزادی فوری ودستگيری آارگران و فعالين آارگریما خواهان منع پيگرد و -۴  

.آقای محمود صالحی هستيم   

 تمام معلمان  شرط و و بدون قيد  فوری  زادی آ ، خواهان مطالبات معلمان از حمايت  و اعالم همبستگی  ضمن  -۵

.بازداشت شده هستيم   

و تامين بيمه بيكاری برای آليه بيكاران ، متناسب با يك زندگی انسانی تامين شغل برای آسانی آه قادر به آارند  -۶   

.ما خواهان برقراری بيمه های تامين اجتماعی برای آليه اعضاء جامعه هستی -٧  

عليه زنان و برابری آامل زنان و مردان در تمامی عرصه های نوع تبعيض جنسی براهان برچيده شدن هرما خو -٨

.زندگی اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی و فرهنگی هستيم   

.، تحصيل رايگان حق تمام آودآان است، آارگاه و خيابان نيست، جای آودآان آارخانهآندهيچ آودآی نبايد آار -٩    

 نمی جنگ آارگران  ما . می آنيم   باشد به شدت محكوم نوع سياست جنگ افروزانه را توسط هر دولتی آههر -١٠

.سربازان است، آارگران و آودآان وخواهيم ، قربانيان اصلی جنگ   

لم آارگران برگزاری مراسم اين روزحق مس. روز اول ماه مه بايد تعطيل و در تقويم رسمی آشور گنجانده شود -١١

.چيده شودبرگزاری آن برهر گونه ممنوعيت و يا محدوديت دراست و بايستی    

.ما همه آارگران را به برگزاری مراسم اول ماه مه و حمايت متحدانه از اين قطعنامه فرا می خوانيم  

  آميته پيگيری ايجاد تشكلهای آزاد آارگری١٣٨۶يازدهم ارديبهشت 
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