
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ می ٠١

 

 مشترک به مناسبت روز جھانی کارگر  ۀقطعنام

 ١٣٩٠] ثور[ارديبھشت ١١ - ٢٠١١ ماه می اول -
   

. وز اتحاد و اعتراض جھانی کارگران به ستم و نابرابری نظام سرمايه داری است روز جھانی کارگر، رماه میاول 

 ايران ھمراه با  کارگران. اين روز ياد آور مبارزات کارگران جھان برای دستيابی به حقوق انسانی شان است

 اين روز گرد دارند و ھر ساله در اعتراض به شرايط غير انسانی خود در  می کارگران جھان اين روز را گرامی

  . خود فرياد بر می آورندۀدست آوردن حقوق حق ھم آمده و به ھر طريق برای ب

ی آنان به شرايط زندگی شان در مليون و اعتراض آزادانه ماه میشور و شعف و رزمندگی کارگران در روز اول 

حروميت از حقوق اجتماعی خود  ايران عالوه بر م اورد که کارگران  می اکثر نقاط دنيا در حالی جھان را به لرزه

 و ھر لحظه در معرض شديدترين تھاجمات به زندگی و   خيابانی، ھر روزه از قبيل بر پائی تشکل و اعتراضات

 طرح  گيرد، با ھر گونه اعتراض و حق خواھی کارگران با بازداشت و زندان پاسخ می. معيشت خود قرار دارند

رمايه داری حاکم با پشتيبانی نھادھای بين المللی سرمايه داری اجرای آن را موسوم به ھدفمند کردن يارانه ھا که س

ھا خانواده کارگری ھستند و کسی حق اظھار مليونآغاز کرده است در حال تباه کردن بيش از پيش زندگی و معيشت 

ه ھا ھر روزه صد ھا و  قيمتھای انرژی و تعطيلی کارخان  با افزايش سرسام آور نظر آزادانه در اين باره را ندارد،

شوند و در ھمين حال بيمه بيکاری را بيش از پيش به ضرر  ی بيکاران رانده میمليونھزاران کارگر به صف 

کنند   از کارگران می مين اجتماعیأدھند، اقدام به اخذ فرانشيز در بيمارستانھا و مراکز درمانی ت ر میييکارگران تغ

ستگی می تراشند، بيمه کارگران ساختمانی را در ھزارتوی راھروھای و معيارھای ديگری برای حقوق بازنش

 قيمتھای کاالھای اساسی کرده اند حداقل دستمزد  کنند و در حالی که اقدام به افزايش سرسام آور اداری ابتر می

  . دھند درصد افزايش می ٩طور توھين آميزی ه کارگران را ب

مين حداقل معيشت در شرايط کنونی، معنائی جز أصل از تأده کارگری مستھا خانوامليون اينھا برای ۀاز نظر ما ھم

اما ما کارگران نظاره گر . درماندگی بيشتر برای گذران زندگی و تحميل فقر و فالکتی روز افزون بر آنھا ندارد

نخواھيم مرگ تدريجی خود و ھمسر و فرزندانمان نخواھيم شد، ما تعرض ھر روزه به زندگی و معيشت خود را بر 
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در . تافت و متحد و يکپارچه در مقابل فقر و فالکت و بی حقوقی اجتماعی تحميل شده بر خود ايستادگی خواھيم کرد

 ما کارگران ايران با ابراز انزجار از وضعيت موجود، ھمگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه  اين راستا

يم و در شرايط حاضر خواھان تحقق بی درنگ مطالبات زير خوان و سراسری خواستھا و مطالبات شان فرا می

  :ھستيم

 مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راھپيمائی، آزادی احزاب، تجمع ی تشكل ھائی برپا  آزادی بی قيد و شرط-١

 د ضمن برچيده شدن کليه نھادھای دست ساز دولتیين خواسته ھا بايان و مطبوعات حق مسلم ما است و اي بیو آزاد

ت شناخته ي كارگران و عموم مردم ايران به رسمیر اجتماعي به عنوان حقوق خدشه ناپذ از محيطھای کار و زندگی،

  . شوند

ھم نان شب نداشته باشند بر نخواھيم  سرمايه ھای کالن باشند واکثريتی ما جامعه ای را که اقليتی صاحب ثروت و-٢

 و افزايش سرسام آور  ويژه با توجه به اجرای طرح قطع يارانه ھاه درصدی دستمزدھا ب ٩از نظر ما افزايش . تافت

ن چنين سطح دستمزدی را تحميل ييما تع. ھزينه ھای زندگی اھانت به منزلت انسانی و حق حيات کارگران است

رانه  مص ن دستمزدھاييدانيم و با رد شيوه کنونی تع ھا خانواده کارگری میمليونبيش از پيش فقر و فالکت مطلق بر 

اساس ه  نماينده ھای واقعی کارگران ب  توسط   دستمزدھا نيي تع  توقف اجرای طرح قطع يارانه ھا و خواھان

  .باالترين استانداردھای زندگی بشر امروز ھستيم

د امضاء، بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و ي موقت و سفی ما خواھان محو قراردادھا-٣

 و  مين امنيت شغلی کارگران و رعايت باالترين استاندارد ھای بھداشت و ايمنی در محيطھای کارأدسته جمعی، ت

  زندگی ھستيم 

ك ي به مثابه يدپرداخت آن با پرداخت شود و عدم یچ عذر و بھانه اي ھی و بد فوراً ي معوق كارگران بای دستمزدھا-٤

   از آن به كارگران پرداخت شود ی گردد و خسارت ناشی تلقیب قضائيجرم قابل تعق

ا به سن اشتغال يكار شده و ي كه بی كسانید متوقف گردد و تمامي بای كارگران به ھر بھانه ایكار سازياخراج و ب -٥

   برخوردار شوند ی انسانیك زندگي متناسب با یكاريمه بيد تا زمان اشتغال به كار از بيده اند بايرس

مين اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به يکی از نھادھای دارای ثروت نجومی در أ به رغم اينکه سازمان ت-٦

 سودآوری سرمايه تنھا به فکر کاھش خدمات  ايران تبديل شده است اما اين سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و

 مين اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میأما بيمه ھای ت. افت فرانشيز از کارگران بيمار استدرمانی و دري

  .  نماينده ھای منتخب کارگران در سراسر کشور ھستيم دسته دانيم و خواھان اداره اين نھاد ب

 اعدام و آزادی  ما ضمن محكوم كردن ھر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و مردمی، خواھان لغو مجازات-٧

از زندان و توقف فوری پيگرد ھای  زندانی و ديگر جنبش ھای اجتماعیفوری و بی قيد و شرط کليه کارگران 

   عليه آنان و بر چيده شدن فضای امنيتی موجود ھستيم ئیقضا

ق زنان و  ما خواھان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقو-٨

  مردان در تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرھنگی و خانوادگی ھستيم 

ض ي و رفع ھرگونه تبعی اقتصادۀ مرفه و بدون دغدغیك زندگي بازنشستگان از ی تمامی ما خواھان برخوردار-٩

  درمانی ھستيم مين اجتماعی و خدمات أ بازنشستگان و بھره مندی آنان از تیدر پرداخت مستمر
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مين اجتماعی گسترده و کامل، امكانات أبرخورداری کودکان و والدين آنھا از ت.  کار کودکان بايد ملغی گردد-١٠

ت و ي خانوادگی شان، نوع جنسی و اجتماعیت اقتصاديكسان و رايگان جدا از موقعي ی و بھداشتی رفاھیآموزش

  .رسميت شناخته شوده  می بايدبی و مذھبیژاد   و نی ملی ھایوابستگ

دانيم و با حمايت قاطعانه از مبارزات و   می  ما دگرگونی خواھی را حق مسلم تمامی انسانھا در سرتاسر جھان-١١

اعتراضات مردمی در تمامی کشورھای خاورميانه، ھر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتھا برای 

دم و دست اندازی و دخالت از سوی آنھا در سرنوشت مردم کشورھای رات از باالی سر مرييسمت و سو دادن به تغ

   محکوم ميکنيم خاورميانه را قوياً 

و تحميل ھرگونه تبعيض بر کارگران مھاجر افغانی و ساير مليتھا  و اخراج ما بخشی از کارگران جھان ھستيم -١٢

  .کنيم را به ھر بھانه ای محکوم می

ت يران و حماي کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در این المللي بیت ھايا حمی از تمامی ما ضمن قدردان-١٣

ش از ھر زمان يم و بي دانی كارگران در سراسر جھان خود را متحد آنان میقاطعانه از اعتراضات و خواسته ھا

   .مي كنید ميكأ تیه داري از مشقات نظام سرمائی رھای كارگران براین المللي بی بر ھمبستگیگريد

ت و ي كشور گنجانده شود و ھر گونه ممنوعیم رسمي اعالم گردد و در تقویل رسميد تعطي باماه می اول -١٤

  گردد ین روز ملغي مراسم ایت برگزاريمحدود

  ماه میزنده باد اول 

   كارگرانین المللي بیزنده باد ھمبستگ

  ١٣٩٠بھشتيارد ١١ -  ٢٠١١مه  ١

   تھران و حومه ی كارگران شركت واحد اتوبوسرانیكايسند

  ران يه آزاد كارگران اياتحاد

  نات ساختمان ي كارگران نقاش و تزئیكاي سندئیت بازگشايأھ

  ت بازگشائی سنديکای فلز کار مکانيکھيأ

  كانون مدافعان حقوق كارگر 

   ی كارگریجاد تشكل ھاي ایريگيته پيكم

  ی كارگریجاد تشكل ھاي كمك به ای برایته ھماھنگيكم

  


