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 ١٩اپريل ٢٠١٧

»قطعنامه به مناسبت اول ماه می ١١ ،ارديبھشت]ثور[
روز جھانی کارگر«
نظام سرمايه داری ،جھان را بيش از پيش به ورطۀ فقر دائمی ،بيکاری ،گرسنگی ،جنگ و آوارگی و تخريب منابع
زيست رانده است .اين نظام برای نجات از بحران ھای ذاتی اش ،ھستی و وضعيت تأمين معاش کارگران و توده ھای
زحمتکش را به فاجعه کشانده است .اول ماه مه ،روز ھمبستگی و اتحاد کارگران به ضد اين نظام استثمارگر و تبھکار
است.
در نظام سرمايه داری ايران نيز :پائين نگه داشتن ھر چه بيشتر سطح مزدھا )تعيين حداقل مزد  ٩٣٠ھزار تومانی
برای سال  ٩٦که کمتر از يک چھارم خط فقر است( و قدرت خريد کارگران ،کاھش امنيت شغلی و آسان تر کردن
اخراج کارگران توسط کارفرما )به ويژه در اصالحيه ھای اخير قانون کار( از راه تحميل قراردادھای موقت ھرچه
کوتاه تر )حتی  ٦روزه ،سفيد امضاء ،شفاھی ،دوگانه ،اخذ چک و سفته( ،سرکوب تالش ھای کارگران برای ايجاد
تشکل ھای مستقل ،عدم پراخت حقوق و مزايای کارگران از سوی کارفرمايان خصوصی و دولتی ،بيکاری شديد و
مزمن و نبود بيمۀ بيکاری )طبق آمار رسمی تنھا حدود  ۴%کارگران بيکار در ايران از مستمری بيکاری بھره مند
اند( ،افزايش سوانح و حوادث کار و نبود مقررات ايمنی و بھداشت در محيط کار ،تبعيض و فشار مضاعف بر کارگران
زن ،کار کودکان زير  ١٦سال ،تبعيض ملی و مذھبی و غيره و غيره بيداد می کنند.
افزون بر اينھا کارگران در ايران از حق ايجاد تشکل ھای مستقل و حقيقی خود محروم اند و شمار زيادی از کارگران
به خاطر دفاع از اين حق و يا دفاع از ديگر حقوق و خواسته ھای کارگری و يا به »اتھام« شرکت در اعتصاب و
تظاھرات در زندان اند و عدۀ زيادی در دادگاه ھا به زندان و تحمل شالق و اخراج محکوم می شوند .حتی در مواردی
ھم که دادگاه کارگران را از به اصطالح »جرائمی« که به آنھا نسبت داده شده تبرئه کرده است ،کارفرما به تصميم خود
و خالف مقررات حاکم آنھا را اخراج می کند.
کارگران در ايران بزرگترين طبقۀ اجتماعی و اکثريت مطلق جمعيت را تشکيل می دھند که بيش از  ٨٠%ثروت جامعه
حاصل کار آنان است و با اين حال روز به روز فقير تر می شوند .اين شرايط فالکت بار به معلمان ،پرستاران و
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کارکنان بيمارستان ھا ،بازنشستگان ،بيکاران و جوانان جويای کار ،دانشجويان ،دستفروشان ،کارگران مھاجر و تمامی
زحمتکشان نيز لطمات ھمه جانبه ای وارد آورده است.
اما در چنين وضعيت و درست به خاطر چنين وضعيتی کارگران نبايد قربانی شرايط تحميل شده از سوی نظام سرمايه
داری باشند و بايد اوضاع را تغيير دھند! برای اين کار بايد تنھا به نيروی پايان ناپذير خود و ديگر زحمتکشان تکيه
کنند؛ به مديران اقتصادی ،سياسی و اداری سرمايه داری کوچک ترين اعتمادی نداشته باشند و فريب ايدئولوژی
پردازان رنگارنگ طبقۀ سرمايه دار را نخورند .کارگران با اتحاد و ھمبستگی و مبارزۀ ھمه جانبۀ پيگير می توانند نه
تنھا اوضاع موجود را به نفع خود تغيير دھند ،بلکه زمينه ھای ايجاد جامعه ای فارغ از ستم و استثمار را فراھم کنند.
آری کارگران سازندۀ جھان آينده اند!
مبارزه برای خواست ھای فوری اقتصادی و اجتماعی کارگران ايران


به رسميت شناختن حق تشکل ھای مستقل کارگری )مستقل از دولت و ھمۀ نھادھای حکومتی ،از کارفرمايان،
از احزاب سياسی و نھادھای مذھبی( در ھمۀ رشته ھای فعاليت اقتصادی ،اجتماعی ،اداری ،فرھنگی و غيره.



حق شرکت و دخالت سازمان ھای مستقل کارگری در تدوين قانون کار.



به رسميت شناختن حق انعقاد پيمان ھای جمعی کار بين کارگران و کارفرمايان.



برقراری بازرسی کارگری مرکب از نمايندگان منتخب کارگران با حقوق و اختيارات کافی برای
نظارت بر شرايط کار در ھمۀ مؤسساتی که در آنھا کار مزدی انجام می شود.



برقراری حداکثر  ۴٠ساعت کار و دو روز متوالی استراحت در ھفته ،و حداقل يک ماه مرخصی در
سال با حقوق و مزايای کامل ،برای کارگران مزدی.



تعيين حداقل مزد براساس ھزينۀ متوسط خانوار شھری )بر طبق آمار بودجۀ خانوار( و افزايش آن به
نسبت تورم و بارآوری اجتماعی کار با تأئيد نمايندگان منتخب کارگران.



ممنوعيت کار کودکان و نوجوانان کمتر از  ١٦سال و محدود کردن کار کارگران  ١٦تا  ١٨ساله به
حداکثر  ۴ساعت کار در روز.



رفع ھرگونه تبعيض جنسی ،دينی ،ملی و قومی در استخدام ،تصدی مشاغل و مسؤوليت ھا و حقوق
و مزايا و غيره.



مزد برابر زنان با مردان برای کار برابر و مشابه.



حق بيمۀ عمومی بيکاری برای کارگران بيکار و ھمۀ جويندگان کار.



بيمۀ رايگان تمام کارگران مزدی برای درمان و پيشگيری بيماری ھا ،صدمات ناشی از حوادث و
سوانح کار ،از کار افتادگی و عليلی



تعطيل رسمی و با حقوق روز اول ماه مه در ھمۀ مؤسساتی که کارگران مزدی در آنھا به کار
اشتغال دارند.



حق بازنشستگی کارگران پس از حداکثر سی سال کار يا شصت سال سن بر مبنای باالترين حقوق
دريافتی؛ افزايش ساالنۀ حقوق آنان به نسبت افزايش مزد کارگران شاغل؛ کاھش ميزان حداکثر
سنوات کار و يا سن بازنشستگی در مشاغل دشوار و خطرناک :تعيين اين امور در صالحيت اتحاديه
ھای کارگری مستقل و يا ديگر ارگان ھای منتخب کارگران است.
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مرخصی زايمان به ميزان حداقل  ٦ماه با حقوق و مزايای کامل برای زنان کارگر شاغل يا بيکار؛
تقبل ھمۀ ھزينه ھای مراقبت و درمان پيش و پس از زايمان توسط سازمان بيمه ھای اجتماعی.



تضمين پرداخت مزد کارگران در پايان ھر ماه برای کاری که انجام داده اند ،توسط دولت ،در
صورتی که کارفرما به ھر دليل از پرداخت آن شانه خالی کند.



ممنوعيت بستن کارخانه ھا توسط کارفرمايان بدون تأئيد اتحاديه ھای کارگری يا ديگر سازمان ھای
منتخب کارگران.



ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرمايان بدون تأئيد اتحاديه ھای کارگری يا ديگر سازمان ھای
منتخب کارگران.



بازگشت فوری کارگرانی که به علت مبارزه برای خواست ھای کارگری زندانی و اخراج شده اند به
کار خود؛ رفع اتھام و منع تعقيب آنھا و ابطال احکام قضائی به ضد فعاالن کارگری ،پرداخت حقوق
و مزايای مدتی که از کار برکنار شده بودند.



آموزش رايگان در تمام سطوح برای ھمه؛ آموزش اجباری تا پايان  ١٦سالگی برای ھمۀ کودکان و
نوجوانان دختر و پسر؛ تأمين رايگان کتاب ھا و وسايل درسی؛ تأمين دست کم يک وعدۀ غذا برای
دانش آموزان.



بيمۀ درمانی رايگان برای ھمۀ کسانی که تحصيل می کنند.



مبارزه برای تأمين مسکن مناسب برای ھمه.



برابری حقوق کليه کارگران ساکن ايران فارغ از مليت ،جنسيت و مذھب آنان و رفع ھر نوع تبعيض
به ضد ھمۀ کارگران مھاجر يا ديگر کارگران ساير مليت ھا که در ايران شاغل و يا ساکن اند.
زنده باد اول ماه می روز جھانی کارگران!
پرتوان باد اتحاد و ھمبستگی کارگران ھمۀ کشورھا برای محو استثمار از جھان!
 ١١ارديبھشت]ثور[ ١٣٩٦
جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امام
جمعی از کارگران محور تھران  -کرج
کارگران پروژه ھای پارس جنوبی
فعاالن کارگری شوش و انديمشک
فعاالن کارگری جنوب
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