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1386به مناسبت اول ماه مه سال   

اول ماه مه ، روز جهانی کارگر را در شرايطی برگزار می کنيم که نظام سرمايه داری در همه جای دنيا با 
ش ، فشار مضاعفی اين نظام از يک سو برای تقليل بحران های دامن گير.بحرانهای فزاينده ای دست به گريبان است

را به کارگران و نيروی کار آنها در جريان توليد وارد می کند و از سويی ديگر تهاجم به دستاوردهای اجتماعی اين 
طبقه را که حاصل نزديک به دو قرن مبارزه و جان فشانی کارگران در ابعادی جهانی ست ، به منظور بازپس 

سرمايه داری در ايران نيز اوضاع و شرايط متفاوتی را طی نمی .گيری آن ها در دستور کار خود قرار می دهد
اين بخش از سرمايه در هماهنگی با سرمايه جهانی و در جهت تامين شرايط مطلوب برای انباشت روز افزون .کند

سرمايه ، کسب سودهای نجومی ، کارگران را به شديدترين شکل ممکن مورد بهره کشی و استثمار قرار می دهد و 
  .معنای واقعی کلمه از هستی ساقط می نمايدبه 

سرمايه داری در ايران با اتکا به ارگانهای متعدد قدرت و سوءاستفاده از تفرقه و پراکندگی کارگران در غياب 
  .گران تحميل می کندرتشکلهای سراسری و مستقل آنان ، شرايط بسيار سخت و طاقت فرسايی را به کا

، بيکارسازی و اخراجهای فردی و دسته جمعی و تحميل شرايط به غايت قدار دستمزدهای بسيار نازل و بی م
و کار تحت شرايط و ضابطه » قراردادهای موقت سفيد امضا«ه کارگران تحت عنوان ب»قراردادهای کار«ناعادالنه 

رض به شرکت های پيمانکاری ، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و تعويق آنها گاه برای ماه های متمادی و تع
ابتدايی ترين و پايه ای ترين حقوق و مطالبات کارگران از قبيل آزادی تشکل و اعتصاب ، حق آزادی بيان و تجمع و 

 مطلق ی بی حقوق بهو در همين ارتباط تهديد و ارعاب و دستگيری و زندان در پاسخ به اعتراض کارگران... 
ردی ست که که سرمايه داری در قبال انباشت بيشتر و  تمامًا رهاو،خويش و ناامنی شغلی و اقتصادی اين طبقه

جمله هجوم به اجتماع حمله به تجمعات کاگران از . می نمايد تحميل کارگران برافزونتر سرمايه و ارزش اضافی
کارگران جويای کار معدن مس خاتون آباد و تير اندازی و کشتار آنها ، حمله به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

 حومه و معلمان سراسر کشور و دستگيری و بازداشت تعدادی از آنها ، تنها به حاطر طرح خواستها و تهران و
مطالبات معيشتی شان و اخيرًا نيز دستگيری و بازداشت محمود صالحی ، يکی از فعالين سرشناس جنبش کارگری 

ازداشت و روانه زندان شده است ، که تنها به جرم گراميداشت روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم در اين روز ب
  .خود تنها نمونه هايی از اين برخوردها و تعرضات سرکوبگرانه و ضد کارگری در ايران است

با اين همه کاگران هيچگاه در يراير اين تهاجمات ساکت ننشسته اند و همواره صدای اعتراض خويش را در مقابل 
 پايه ای خويش بلند کردند و به اشکال مختلف دست به تعرض سرمايه و حاميان آن به سطح معيشت و حقوق

تا انجا که در شرايط حاضر می توان صدای اعتراض اين طبقه را در بسياری از مناطق و .مقاومت و پايداری زدند
  ..شهرها به ويژه در مراکز کار و توليد کارگران شنيد و نشانه های آن را همه جا مشاهده نمود

و متشکل نيستند و از انسجام متاسفانه در اکثريت قريب به اتفاق موارد ، اين اعتراضات و اين مقاومت ها هماهنگ 
و به هم پيوستگی الزم جهت پيگيری و به کرسی نشاندن آن خواسته ها و مطالبات برخوردار نمی باشند و حال آنکه 

ر قبال تهاجمات سرمايه ، تنها با سازماندهی متحدانه و پيگيری حقوق و مطالبات کارگران و مقاومت و پايداری د



همين جا يادآوری می کنيم که به باور ما رهايی .ايجاد تشکل های گسترده و سراسری کارگران امکانپذير خواهد بود
و تنها کامل از منجالب و فالکتی را که نظام سرمايه داری برای کارگران مهيا نموده و به آنان تحميل می کند ، تنها 

ليکن تا آن زمان و همراه برای .با الغای کامل و همه جانبه اين نظام نابرابر و استثماری متحقق خواهد شد و ال غير
تحقق اين امر خطير ما کارگران برای پيگيری خواستها و مطالبات زير و به کرسی نشاندن آنها تالش و مبارزه 

  :خواهيم کرد
و افزايش آن متناسب با ) هزار تومان١٨٣(١٣٨۶د کارگران برای سال بازنگری در ميزان حداقل دستمز -١

   .حداقلهای يک زندگی انسانی
و استخدام رسمی گران و مزدبگيران از طريق لغو فوری قراردادهای موقت کاررتامين امنيت شغلی برای همه کا -٢

ال و بهانه های مختلف ، از جمله کارگران به اشک ، ممنوعيت اخراج و بيکارسازی همه کارگران در سراسر کشور
  .صوصی سازی و نوسازی صنايع به بهانه ی خ

  .پرداخت فوری کليه حقوق و مزايای معوقه کارگران همراه با خسارتهای وارده به آنها در طول اين مدت -٣
ت به کار و گران آماده به کار ، بيکار شده و اخراجی تا زمان بازگشرمکفی به کليه کاپرداخت بيمه بيکاری  -۴

  .اشتغال مجدد آنان
و ساير حقوق اجتماعی از جمله حق )مستقل ازدولت و کارفرمايان(حق ايجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری  -.۵

  ...آزادی اعتصاب ، تجمع ، راهپيمايی ، قلم ، انديشه ، بيان و 
سمی در تقويم کشوری و حق به عنوان روز تعطيل ر)روز جهانی کارگر(به رسميت شناختن اول ماه مه  -۶

  .برگزاری آزادانه مراسم گرامی داشت اين روز برای تمامی کارگران در همه نقاط کشور
  .تعلقات خانوادگی و کشوریتوقف فوری کار کودکان و تامين زندگی شايسته وانسانی برای آناه فارغ از  -٧
پرستاران ن ، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ، حمايت جدی و همه جانبه از حقوق و مطالبات حق طلبانه معلما -٨

  .مستمر آنانن رابطه حمايت ازمبارزات جاری و اجتماعی طبقه کارگر و در همي هایجنبشو ساير بخشهای درگيردر
حمايت از خواستها و مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه زنان ، دانشجويان و همه قشرهای تحت ستم جامعه  -٩

  .ض و فشار نسبت به آنان در سطوح مختلف جامعهو رفع تبعي
مود صالحی از فعاالن جنبش کاگری از زندان و آزادی همه کارگران و آزادی فوری و بدون قيد و شرط مح -١٠

  .معلمان دربند و کليه زندانيان سياسی
  

»شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری«  
  اتحاد کميته های کارگری -١
ی و حمايتی کارگران  انجمن فرهنگ -٢  
  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری -٣
کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری  -۴  
گروهی از فعالين کارگری  -۵  
برابری طلب دانشگاه های ايرانآزاديخواه و جمعی از دانشجويان  -۶  
    


