قطعنامه پيشنھادی به تشکل ھا و سازمان ھای کارگری
به مناسبت اول ماه مه  ١٢) ٢٠١٢ارديبھشت (١٣٩١
اول ماه مه يکی از مظاھر بزرگ مبارزۀ مستقل طبقه کارگر برای رھائی از ستم و استثمار
سرمايه داری است  .اول ماه مه ھمچنين روز ھمبستگی و اتحاد ھمۀ کارگران جھان در مقابل
سرمايه داران و دولت ھايشان است .ميليون ھا کارگر در سراسر گيتی طی نسل ھای متوالی ،اين
روز را گرامی داشته و می دارند و از اين باالتر ،بسياری از کارگران ھمۀ کشورھا اين روز را
به تخته پرشی برای ارتقای مبارزات خود با سرمايه داران و دولت ھايشان تبديل کرده اند و می
کنند .در حالی که برای طبقه کارگر ايران که بزرگترين طبقه اجتماعی و بزرگ ترين مولد ثروت
در جامعه است ،حکايت ھمچنان باقی است:
حکايت محروميت از حقوق اساسی اقتصادی – اجتماعی و سياسی و فرھنگی ،حکايت انباشت ھر
چه بيشتر سرمايه و ثروت در دست عده ای کم شمار و انباشت فقر سياه ،استثمار و بی اطمينانی
به آينده برای اکثريت انبوه و قاطع جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان ،حکايت بيکاری انبوه و
مزمن بخش فزاينده ای از طبقه کارگر ،حکايت محروميت بيش از  ٩۶درصد کارگران بيکار از
بيمه بيکاری ،حکايت محروميت کارگران از حق تشکل و تحزب ،از حق گردھمائی و اعتراض،
از حق اعتصاب ،حکايت استثمار مضاعف زنان کارگر و محروم کردن آنان از تصدی فعاليت
ھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی ،حکايت کار ميليون ھا کودک و محروميت شان از تحصيل و
شرايطی که رشد سالم جسمی و روحی و فرھنگی آنان را تأمين کند  ...آری اين حکايت ھای درد
و رنج تحمل ناپذير کارگران ھمچنان ادامه دارند و اين داستان مالل آور ،روز به روز طوالنی تر
می شود.
در آستانه گرامی داشت اول ماه مه ،ما ھمۀ کارگران و تشکل ھای کارگری ايران را به طرح
متحدانه حول خواستھا و مطالبات مشترک و سراسری زير دعوت می کنيم و به مبارزه در
راستای تحقق اين موارد فرا می خوانيم:
.١

مبارزه برای به رسميت شناختن حق بی چون و چرا و خدشه ناپذير کارگران در ايجاد تشکل
ھای اقتصادی ،حرفه ای و سياسی مستقل از دولت ،کارفرما ،احزاب سياسی و نھادھای دينی.

 .٢آزادی نامحدود بيان و عقيده ،لغو سانسور؛ حق اعتصاب ،حق تشکل و تحزب ،حق اعتراض،
راه پيمائی ،گرد ھمائی و تحصن؛ منع شکنجه و لغو مجازات اعدام.
 .٣برابری کامل حقوقی ،سياسی و اجتماعی و اقتصادی زنان با مردان؛ لغو قوانين تبعيض گرانه و
تحقير آميز به ضد زنان.
 .۴آزادی ھمۀ کارگران و فعاالنی که برای دفاع از حقوق کارگران بازداشت و زندانی شده اند؛
آزادی زندانيان سياسی؛ بازگشت کارگران زندانی بر سر کار خود و پرداخت حقوق و مزايای
مدتی که زندانی و بازداشت بوده اند؛ لغو ممنوعيت تحصيلی دانشجويانی که فعاليت سياسی
داشته اند يا به اين خاطر محکوم شده اند.
 .۵برقراری حداکثر  ۴٠ساعت کار دو روز تعطيل متوالی در ھفته و يک ماه تمام مرخصی ساالنه
با حقوق و مزايا.
 .۶کارگران ايران بزرگترين طبقۀ اجتماعی و بزرگترين مولد ثروت در کشورند و با خانواده
ھايشان اکثريت جمعيت را تشکيل می دھند .بدين سان طبيعی است که کارگران خواھان دست
کم مزدی معادل ھزينۀ متوسط زندگی يک خانوار شھری باشند )ھزينۀ متوسط يک خانوار
شھری حدود يک ميليون و ھفت صد و پنجاه ھزار تومان در ماه است( .چنين مزدی بايد ھر
ساله به تناسب تورم و نيز افزايش بارآوری اجتماعی کار افزايش يايد.
 .٧مزد برابر زنان و مردان برای کار يکسان؛ لغو ھمۀ تبعيضات جنسی ،مذھبی ،قومی و ملی در
زمينۀ استخدام و تصدی مسئوليت ھای شغلی و اجتماعی.
 .٨برقراری حداقل چھار ماه مرخصی با حقوق و مزايا برای زايمان و زمان بارداری زنان کارگر؛
پوشش کامل ھزينه ھای زايمان و مراقبت ھای پزشکی و پيراپزشکی و آزمايش ھا و غيره زنان
کارگر توسط سازمان بيمۀ اجتماعی.
 .٩منع کار کودکان زير  ١۶سال؛ برخورداری ھمۀ کودکان از تامين اجتماعی گسترده و کامل،
امكانات آموزشی رفاھی و بھداشتی ورزشی رايگان برای ھمۀ کودکان.
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.١٠

برقراری بيمۀ بيکاری برای کارگران بيکار و جويندگان کار با مزدی دست کم برابر

مزد حداقل.
 - ١١لغو قراردادھای موقت و سفيد امضا و جايگزينی آن با قراردادھای دائمی و جمعی کار.
 - ١٢پرداخت فوری مزدھای عقب افتادۀ كارگران بی ھيچ عذر و بھانه ای؛ در صورت امتناع
کارفرما و يا ناتوانی او در پرداخت مزد کارگران ،دولت مکلف است مزد کارگران را با خسارات
ناشی از ديرکرد بپردازد.
 -١٣برقراری کنترل مستمر کارخانه ھا و کارگاه ھا و ديگر محيط ھای کار از نظر بھداشتی و
ايمنی بر طبق استاندارد ھای جھانی توسط نمايندگان منتخب کارگران؛ برکناری تمام دست اندر
کاران بخش خصوصی و دولتی که در سوانح فاجعه بار کار به طور مستقيم و غير مستقيم نقش
داشته اند.
 -١۴پرداخت مستمری بازنشستگان به ميزان آخرين مزد و حقوق دريافتی به شرطی که از مزد
حداقل پائين تر نباشد؛ بھره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی.
 -١۵بيمه ھای تامين اجتماعی حق تمام افراد جامعه است؛ اداره اين نھاد بايد به دست نمايندگان
منتخب کارگران در سراسر کشور باشد.
 -١۶کارگران ھمۀ کشورھای جھان طبقۀ واحدی ھستند و ھمگی زير بھره کشی و ستم سرمايه
داران و دولت ھای سرمايه داری قرار دارند .منافع بنيادی ،درازمدت و تاريخی کارگران ھمۀ
کشورھا مشترک است .بدين سان رابطۀ بين کارگران جھان بايد ھمبستگی و اتحاد باشد .ما خواستار
برابری حقوق کليۀ کارگران ساکن ايران فارغ از مليت ،جنسيت و مذھب آنان ھستيم .ما مخالف ھر
نوع تبعيض به ضد کارگران مھاجر افغانی يا ديگر کارگران ساير مليت ھا که در ايران شاغل يا
ساکن اند می باشيم.
 -١٧ما از مبارزات اقتصادی و سياسی کارگران در سراسر گيتی برای بھبود زندگی مادی و
معنوی خود و مقابله با بحران ويرانگر و جھانگير سرمايه داری پشتيبانی می کنيم؛ ما ھمبستگی
خود را با مبارزات مردم زحمتکش کشورھای زير سلطه و عقب مانده به ضد استثمارگران داخلی و
3

غارتگران و تجاوزگران و اشغالگران خارجی اعالم می نمائيم؛ ما ھر نوع توطئه توسط دولت ھای
سلطه طلب خواه در شکل تجاوز نظامی و خواه به صورت به اصطالح حمايت از حقوق مردم زير
ستم را محکوم می کنيم و برآنيم که ايجاد دگرگونی ھای اجتماعی و سياسی تنھا حق خود مردم ھر
کشور است؛ ما نه تنھا سرکوب مبارزات توده ھا ،بلکه اعمال نفوذ در اين مبارزات و تالش برای
کارگردانی آنھا و جھت دادن بدان ھا از سوی نيروھای امپرياليستی و ارتجاعی از ھر قماش را
قاطعانه رد می کنيم.
 -١٨ما ھرگونه سياست مبتنی بر نظامی گری ،عظمت طلبی و سلطه جوئی را از جانب ھر
کشوری که باشد قويا محکوم می کنيم .ما با ھمۀ سياست ھای عظمت طلبانه و سلطه جويانۀ قدرت
ھای جھانی و قدرت طلبان منطقه ای از جمله جمھوری اسالمی ايران مخالفيم .چنين سياستی که
متکی بر منافع استثمارگرانۀ چپاولگران خارجی و داخلی است به جنگ ھای تجاوزگرانه و سلطه
طلبانه ،به تھديد جنگ ،به تقويت نظامی گری و به اعمال تحريم ھا و وخيم تر کردن زندگی مردم
دامن زده و فضای اجتماعی و سياسی را به شدت مسموم و خفقان آور کرده است .ما طرفدار صلح
ھمراه با آزادی و دموکراسی ھستيم.
 -١٩ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت ھای بين المللی کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در
ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته ھای كارگران در سراسر جھان ،خود را متحد آنان
می دانيم و بيش از ھر زمان ديگری بر ھمبستگی بين المللی كارگران برای رھايی از مشقات نظام
سرمايه داری تاكيد می كنيم.
 -٢٠اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعالم گردد و در تقويم رسمی كشور گنجانده شود و ھرگونه
ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد.
کارگران انقالبی متحد ايران  -جمعی از فعالين کارگری )جافک(
ارديبھشت ١٣٩١
ruwo.iran@gmail.com
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