قطعنامه مشترک به مناسبت روز جھانی کارگر  -اول مه  ١١ -٢٠٠١١اردﯾبھشت ١٣٩٠

اول ماه مه روز جھانی کارگر ،روز اتحاد و اعتراض جھانی کارگران به ستم و نابرابری نظام سرماﯾه داری
است .اﯾن روز ﯾاد آور مبارزات کارگران جھان برای دستيابی به حقوق انسانی شان است .کارگران اﯾران ھمراه
با کارگران جھان اﯾن روز را گرامی ميدارند و ھر ساله در اعتراض به شراﯾط غير انسانی خود در اﯾن روز گرد
ھم آمده و به ھر طرﯾق برای بدست آوردن حقوق حقه خود فرﯾاد بر می آورند.
شور و شعف و رزمندگی کارگران در روز اول ماه مه و اعتراض آزادانه ميليونی آنان به شراﯾط زندگی شان در
اکثر نقاط دنيا در حالی جھان را به لرزه مياورد که کارگران اﯾران عالوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از
قبيل بر پائی تشکل و اعتراضات خيابانی ،ھر روزه و ھر لحظه در معرض شدﯾدترﯾن تھاجمات به زندگی و
معيشت خود قرار دارند .ھر گونه اعتراض و حق خواھی کارگران با بازداشت و زندان پاسخ ميگيرد ،با طرح
موسوم به ھدفمند کردن ﯾارانه ھا که سرماﯾه داری حاکم با پشتيبانی نھادھای بين المللی سرماﯾه داری
اجرای آن را آغاز کرده است در حال تباه کردن بيش از پيش زندگی و معيشت ميليونھا خانواده کارگری ھستند
و کسی حق اظھار نظر آزادانه در اﯾن باره را ندارد ،با افزاﯾش سرسام آور قيمتھای انرژی و تعطيلی کارخانه
ھا ھر روزه صد ھا و ھزاران کارگر به صف ميليونی بيکاران رانده ميشوند و در ھمين حال بيمه بيکاری را بيش
از پيش به ضرر کارگران تغيير ميدھند ،اقدام به اخذ فرانشيز در بيمارستانھا و مراکز درمانی تامين اجتماعی از
کارگران ميکنند و معيارھای دﯾگری برای حقوق بازنشستگی می تراشند ،بيمه کارگران ساختمانی را در
ھزارتوی راھروھای اداری ابتر ميکنند و در حالی که اقدام به افزاﯾش سرسام آور قيمتھای کاالھای اساسی
کرده اند حداقل دستمزد کارگران را بطور توھين آميزی  ٩درصد افزاﯾش ميدھند.
از نظر ما ھمه اﯾنھا برای ميليونھا خانواده کارگری مستاصل از تامين حداقل معيشت در شراﯾط کنونی ،معنائی
جز درماندگی بيشتر برای گذران زندگی و تحميل فقر و فالکتی روز افزون بر آنھا ندارد .اما ما کارگران نظاره گر
مرگ تدرﯾجی خود و ھمسر و فرزندانمان نخواھيم شد ،ما تعرض ھر روزه به زندگی و معيشت خود را بر
نخواھيم تافت و متحد و ﯾکپارچه در مقابل فقر و فالکت و بی حقوقی اجتماعی تحميل شده بر خود اﯾستادگی
خواھيم کرد .در اﯾن راستا ما کارگران اﯾران با ابراز انزجار از وضعيت موجود ،ھمگان را در تمامی نقاط کشور به
طرح متحدانه و سراسری خواستھا و مطالبات شان فرا ميخوانيم و در شراﯾط حاضر خواھان تحقق بی درنگ
مطالبات زﯾر ھستيم:
 -١آزادی بی قيد و شرط برپايي تشكل ھاي مستقل کارگری ،اعتصاب ،اعتراض ،راھپيمائی ،آزادی احزاب،
تجمع و آزادي بيان و مطبوعات حق مسلم ما است و اين خواسته ھا بايد ضمن برچيده شدن کليه نھادھای
دست ساز دولتی از محيطھای کار و زندگی ،به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران و عموم مردم
اﯾران به رسميت شناخته شوند.
 -٢ما جامعه ای را که اقليتی صاحب ثروت وسرماﯾه ھای کالن باشند واکثرﯾتی ھم نان شب نداشته باشند بر
نخواھيم تافت .از نظر ما افزاﯾش  ٩درصدی دستمزدھا بوﯾژه با توجه به اجرای طرح قطع ﯾارانه ھا و افزاﯾش
سرسام آور ھزﯾنه ھای زندگی اھانت به منزلت انسانی و حق حيات کارگران است .ما تعيين چنين سطح
دستمزدی را تحميل بيش از پيش فقر و فالکت مطلق بر ميليونھا خانواده کارگری ميدانيم و با رد شيوه کنونی
تعيين دستمزدھا مصرانه خواھان توقف اجرای طرح قطع ﯾارانه ھا و تعيين دستمزدھا توسط نماﯾنده ھای
واقعی کارگران بر اساس باالترﯾن استانداردھای زندگی بشر امروز ھستيم.
 -٣ما خواھان محو قراردادھاي موقت و سفيد امضاء ،بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد
مستقيم و دسته جمعی ،تامين امنيت شغلی کارگران و رعاﯾت باالترﯾن استاندارد ھای بھداشت و اﯾمنی در
محيطھای کار و زندگی ھستيم
 -٤دستمزدھاي معوقه كارگران بايد فورا و بي ھيچ عذر و بھانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به
مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت شود
 -٥اخراج و بيكار سازي كارگران به ھر بھانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده و يا به سن

اشتغال رسيده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند
 -٦به رغم اﯾنکه سازمان تامين اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به ﯾکی از نھادھای دارای ثروت نجومی در
اﯾران تبدﯾل شده است اما اﯾن سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرماﯾه تنھا به فکر کاھش
خدمات درمانی و درﯾافت فرانشيز از کارگران بيمار است .ما بيمه ھای تامين اجتماعی را حق مسلم تمامی
آحاد جامعه ميدانيم و خواھان اداره اﯾن نھاد بدست نماﯾنده ھای منتخب کارگران در سراسر کشور ھستيم.
 -٧ما ضمن محكوم كردن ھر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و مردمی ،خواھان لغو مجازات اعدام و آزادی
فوری و بی قيد و شرط کليه کارگران زندانی و دﯾگر جنبش ھای اجتماعی از زندان و توقف فوری پيگرد ھای
قضاﯾی عليه آنان و بر چيده شدن فضای امنيتی موجود ھستيم
 -٨ما خواھان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان
و مردان در تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،فرھنگی و خانوادگی ھستيم
 -٩ما خواھان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع ھرگونه
تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بھره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی ھستيم
 -١٠کار کودکان باﯾد ملغی گردد .برخورداری کودکان و والدﯾن آنھا از تامين اجتماعی گسترده و کامل ،امكانات
آموزشي رفاھي و بھداشتي يكسان و راﯾگان جدا از موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانوادگی شان ،نوع
جنسيت و وابستگي ھاي ملي و نژادي و مذھبي می باﯾدبرسميت شناخته شود.
 -١١ما دگرگونی خواھی را حق مسلم تمامی انسانھا در سرتاسر جھان ميدانيم و با حماﯾت قاطعانه از
مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی کشورھای خاورميانه ،ھر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست
دولتھا برای سمت و سو دادن به تغييرات از باالی سر مردم و دست اندازی و دخالت از سوی آنھا در سرنوشت
مردم کشورھای خاورميانه را قوﯾا محکوم ميکنيم
 -١٢ما بخشی از کارگران جھان ھستيم و اخراج و تحميل ھرگونه تبعيض بر کارگران مھاجر افغانی و ساﯾر
مليتھا را به ھر بھانه ای محکوم ميکنيم
 -١٣ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت ھاي بين المللي کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در ايران و
حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته ھاي كارگران در سراسر جھان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از
ھر زمان ديگري بر ھمبستگي بين المللي كارگران براي رھايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم
 -١٤اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و ھر گونه ممنوعيت و
محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد
زنده باد اول ماه مه
زنده باد ھمبستگي بين المللي كارگران
 ١مه  ١١ - ٢٠١١ارديبھشت١٣٩٠
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تھران و حومه
اتحاديه آزاد كارگران ايران
ھيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان
ھيئت بازگشائی سندﯾکای فلز کار مکانيک
كانون مدافعان حقوق كارگر
كميته پيگيري ايجاد تشكل ھاي كارگري
كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگري

