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اول ماه مه ،روز جھانی کارگر ،روز اتحاد و ھمبستگی طبقاتی است .در اين روز ،کارگران عليه مناسبات
استثمارگرانه سرمايه داری دست به اعتراض می زنند .کارگران برای ايجاد جھانی فارغ از فقر ،بيکاری ،تن
فروشی ،اعتياد ،تبعيض ،ناامنی شغلی ،تجارت انسان و نبود آزادی بيان مبارزه می کنند.
ما کارگران ايران در اين روز ،دستمزد ھای زير خط فقر ،قراردادھای موقت ،نابرابری ھای معيشتی در نظام
سرمايهداری و نيز تبعيض ھای جنسی و قومی و ارعاب و دستگيری فعالين کارگری ،دانشجويان ،معلمان،
زنان و غيره را محکوم می کنيم.
ما کارگران ايران ،در اين راستا و عليه مناسبات نابرابرسرمايه داری حاکم ،رئوس مطالبات فوری خود را به
شرح زير اعالم می داريم:
 -١منصور اسالو و تمام فعالين جنبش ھای اجتماعی و کسانی که برای اعتراض به نابرابری و تبعيض در
زندان ھستند ،فوراً و بدون قيد و شرط آزاد و کليه احکام صادره لغو گردد.
 -٢آزادی بيان ،ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری ،اعتراض ،اعتصاب و تجمع حق اوليه کارگران است و بايد
به رسميت شناخته شوند.
 -٣حداقل دستمزد برای امسال  ٣٠٣ھزار و چھل و ھشت تومان در ماه اعالم شده ،تحميل فقر مطلق بر ما
کارگران و خانواده ھايمان است .حداقل دستمزد  ٣٠٣ھزار تومان در حالی تعين شده است که مرکز آمار
ايران ،ھزينه زندگی يك خانواده  ٤نفری در تھران برای سال آينده را حدود  ١ميليون و  ٢٠٠ھزار تومان
اعالم كرده است ،يعنی ھر خانواده  ٤نفره بايد بيش از  ١ميليون تومان درآمد داشته باشد تا از خطر فقر
فاصله بگيرد .نرخ تورم در حال افزايش است و بسيار باالتر از مرز  ٢٥درصد اعالم شده است .بنابراين،

دستمزدھا بايد فوراً افزايش يابد و حداقل دستمزدھا مناسب با سطح تورم و جوابگوی نيازھای معيشتی
کارگران باشد .تنھا مرجع صالحيت دار برای تعيين حداقل دستمزدھا نمايندگان واقعی کارگرانند.
 -٤لغو اسرار معامالتی و استقرار کنترل کارگری .در مقابل استدالل ھای مديران که گويا "کارخانه ھا
سودآور نيست و در آنھا بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند" ،پاسخ ما کارگران اين است که "اگر
اوضاع وخيم است بگذاريد حساب دخل و خرج را ببينيم! دفترھا را باز کنيد!" ما کارگران خواھان اعمال
کنترل کارگری در کارخانه ھا ،ھستيم.
 -٥داشتن شغل در جامعه حق ھر انسانی است ،اخراج و بيکار سازی کارگران به ھر بھانه ای جرم محسوب
شده و تمام اخراجی ھا و بيکاران بايد فورا به سر کار برگردند.
 -٦جنبشھای اعتراضی  -اجتماعی موجود بخشی از مبارزات طبقاتی کارگران ھستند .ما پشتيبانی خود را از
تمامی جنبش ھای دانشجويی ،معلمان و زنان اعالم و دستگيری و محاکمه فعالين آنھا را به شدت محکوم می
نماييم .ما خواھان آزادی فوری و بدون قيد شرط تمامی مبارزان که در ماھھای اخير بازداشت شده و در
بندند ،ھستيم.
 -٨بھداشت و آموزش برای ھمگان رايگان بايد باشد و بيمه بيکاری مکفی و بيمه تامين اجتماعی برای
تمامی افراد آماده به کار و زنان خانه دار پرداخت بايد گردد.
 -٩کار کودکان پديده ای غير انسانی و از تبعات نظام سرمايه است و بايد ممنوع اعالم شود .کودکان بايد از
محيطی امن و سرشار از نشاط و شادی و امنيت و امکانات آموزشی  -رفاھی و بھداشتی برخوردار باشند.
 -١٠تبعيض جنسی محکوم است و ھر گونه جداسازی جنسی و کليه قوانين تبعيض آميز بايد لغو گردد و
برابری حقوق انسانی زن و مرد در تمامی عرصه ھا در جامعه بايد به رسميت شناخته شود.
 -١١ھر گونه اعدام و سنگسار به ھر بھانه ای محکوم است چون ريشه تمام جرايم و ناھنجاريھا در
مناسبات سرمايه داری است.
 -١٢قراردادھای موقت کار ،تعرض به پايه ای ترين حقوق کارگران است .انعقاد قرارداد موقت از جانب
کارفرمايان و دولت بايد ممنوع اعالم شود و کليه قراردادھای موقت بايد به استخدام رسمی تبديل شوند.
 -١٣اول ما مه بايد به عنوان تعطيل رسمی شناخته شده و در تقويم رسمی کشور قيد گردد و ھر گونه
ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسمھای اول مه برچيده شود.
 -١٤ما بخشی از طبقه جھانی کارگر ھستيم و اخراج کارگران مھاجر را به بھانه نژاد ،قوميت ،مذھب،
جنسيت و مرز جغرافيايی متفاوت محکوم می کنيم.
 -١٥ما از مبارزات تمام کارگران جھان عليه نظام سرمايه داری حمايت می کنيم .ما از کارگران ساير
کشورھا که در حمايت از ما ،با راه اندازی تظاھرات عليه سرمايه داری ايران اعتراض کردند ،قدردانی می
کنيم .مبارزه ما کارگران ايران بخشی از مبارزات کل کارگران جھان عليه سرمايه داری است.
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