
 سنندج 2012ي روز جهاني كارگر ي برگزار كنندهي كميتهقطعنامه

 

ها و المللي كارگران، براي بيان خواست، روز جهاني كارگر و روز اتحاد و همبستگي بين91ارديبهشت  12مصادف با  2012اول ماه مه 
داري و برپايي دنيايي عاري از ستم هاي نظام سرمايهمطالبات اين طبقه، جهت بهبود وضعيت زندگي آنان، رهايي از مشقات و نابرابري

 .و استثمار طبقاتي است

ي واحد پيام روز جهاني كارگر، در اول ماه مه، اين است كه كارگران در سرتاسر جهان، فارغ از نژاد، مليت، زبان و مذهب، يك طبقه   
امرار معاش ر خود به صاحبان سرمايه در قبال دريافت مزد جهاني هستند زيرا همگي در يك چيز مشتركند؛ آنان با فروش نيروي كا

 .هاي مادي معنوي جامعه را دارندي ثروتكنند و نقش اصلي در توليد همهمي

ي خويش اتكا كنند، و آن را هاي مستقل و متكي به نيرو و اراده، اگر متحد باشند و به تشكلكارگران به عنوان اكثريت افراد جامعه   
و آگاهي طبقاتي همراه سازند، اين قابليت و توانايي را دارند كه عالوه بر بهبود شرايط كار و معيشت خويش، براي محو نظام با دانش 

 .اي آزاد، برابر و انساني را مد نظر قرار دهندو ايجاد جامعهطبقاتي تالش و مبارزه كرده 

كنند كه نظام سرمايه آشكارا در بحراني عميق و همه شرايطي برگزار ميامسال، كارگران مراسم اول ماه مه را در سرتاسر جهان، در    
 .اندازدجانبه دست و پا مي زند و براي خالصي خود از اين بحران به هر دستاويزي چنگ مي

ال وال اشغ "هاي اي در آمريكا و كشورهاي اروپايي با نامدر سطح جهان، هم اكنون شاهد و ناظر تحركات و اعتراضات گسترده   
داري از جانب كارگران اين كشورها عليه نظام سرمايه اًهستيم كه مستقيم... و  "% 99جنبش "و  "جنبش اشغال  "، "استريت 

دهند كه تمامي كنند كه آنها اكثريت افراد جامعه را تشكيل ميكارگران اين كشورها به درستي اعالم مي. شوندسازمان داده مي
و اين اقدامات پرشور . لذا بايد از حقوق و مزاياي آن نيز به طور كامل برخوردار شوند. كنندآن را توليد مي هاي مادي و معنويثروت

برنامه و هاي مستقل و طبقاتي كارگران همراه گردند و از حالت اعتراضات و تحركات بينويد بخش اگر با ايجاد و تقويت تشكل
. حاد جامعه باشندآيت قريب به اتفاق ا و زندگي درخور انسان براي اكثراي شكوفندهتوانند نويد بخش آيپراكنده خارج شوند مي

اند همراه با ها و نهادهاي به اصطالح كارگري به ستوه آمدهكاري بسياري از اتحاديهكارگران اين كشورها كه از فساد و سازش
صورت گرفته است هاي هار و مستبد حاكم عليه ديكتاتوري هائيشان قيامكارگران كشورهاي عربي و شمال آفريقا كه در كشورهاي

اين كارگران بايد . هاي مستقل و طبقاتي خود شوندها و سازمانبايد با اتكا به اراده و توان طبقاتي خويش دست به كار ايجاد تشكل
داري مبارزه هاي سرمايهخويش عليه نظام بتوانند با برنامه و هدفي مشخص و اتحادي سازمان يافته، با اتكا به قدرت و آگاهي طبقاتي

سياسي و به طور  ي اقتصادي وهاي مختلف از جمله در عرصهكرده و بيش از پيش در جهت تامين منافع طبقاتي خود در عرصه
 .هاي دموكراتيك كوشا باشندمشخص كسب آزادي

دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش عمق و    
داشتن يك زندگي انساني و . نعمت در جامعه هستيم ثروت و كنندگان اصليما توليد. اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند

هاي روي را با بر پايي تشكل ع پيشما براي تحقق آن تمامي موان. مطابق با باالترين استانداردهاي حيات بشر امروز حق مسلم ماست
 .مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي و اتحاد طبقاتي از سر راه بر خواهيم داشت

-مراسمسنندج ، ضمن محكوم كردن هر گونه تهاجم به  2012ي مراسم روز جهاني كارگر ي برگزار كنندهما كميتهدر اين راستا    

و متحد مواضع  يكپارچه طور به كارگران ييافته سازمان نيروي و طبقاتي دانش به اتكا و يابي تشكل لزوم بر تاييد و مه ماه اول هاي
تر كنيم و براي تحقق فوري آن به صورت هر چه متشكلاعالم مي 91هاي خود در سال و مطالبات زير را به عنوان حداقل خواست

 :مبارزه خواهيم كرد 



اعالم شده توسط نهادهاي  سوم خط فقركمتر از يك )تومان 389754( دستمزد اعالم شده از سوي شوراي عالي كارحداقل  -1   
گرايي و تعيين جانبهما ضمن رد روش سه. ي كارگري استها خانوادهداري و در واقع تحميل مرگ تدريجي بر ميليوندولتي و سرمايه

ن افزايش حداقل دستمزد بر اساس اعالم نظر نمايدگان واقعي و منتخب كارگران حداقل دستمزد توسط شوراي عالي كار خواها
 .باشيممطابق با نرخ واقعي تورم مي

-ناپذير و ذاتي نظام سرمايهايج اجتنابنتما ضمن محكوم نمودن موج اخراج و بيكار سازي كارگران و عدم امنيت شغلي كه از  -2   

 .خواهان اقدامات دسته جمعي و متحد كارگران عليه اين وضعيت هستيم ،داري است

ها و هاي پيمانكاري از محيطي موقت و سفيد امضا و كارهاي بدون قرارداد و همچنين حذف شركتاما خواهان لغو قرارداده -3   
-ان و تمكين در قبال انواع ستمگري و بيي آن عدم امنيت شغلي كارگري مستقيم و بالفاصلهكه نتيجه شرايط كار كارگران هستيم

 .حقوقي است

ها كه باعث ايجاد تورم و گراني شده است بيشترين ضرر و زيان را به كارگران وارد نموده و چيزي جز فقر و فالكت حذف يارانه -4   
امات خواهان اقدامات سازمان ما ضمن محكوم كردن اين اقد .ي محروم مردم به ارمغان نياورده استبيشتر براي كارگران و توده

 .نه اقدامات هستيموگي كارگران عليه اينيافته

داران ندارند داران و عوامل آنان را براي تغيير قانون كار كه اهدافي جز تامين هرچه بيشتر منافع سرمايهما اقدامات اخير سرمايه -5   
 .خوانيمها و اين قبيل اقدامات فرا ميه سياستگونحاد و همبستگي عليه اينتمحكوم نموده و كارگران را به ا

به جان آمده در كليه كشورها خود را  هاي مردمِكارگران و توده ما ضمن اعالم پشتيباني و حمايت از اعتراضات و اعتصابات -6   
 .باشيمي آنان ميطلبانهدهي و تعميق مبارزات حقمتحد آنان دانسته و خواستار سازمان

هاي مستقل كارگري و حق اعتراض و اعتصاب، حق تجمع، تحصن و راهپيمايي، حق آزادي بيان و نشر، و برپايي تشكلايجاد  -7   
 .جزء حقوق مسلم ما كراگران است

ايج سوء و نتطلب و فريبكار، كه هاي جنگهاي اقتصادي از جانب تمامي دولتما ضمن محكوم نمودن جنگ افروزي و تحريم -8   
خواهيم كه با هاي خود ميايطبقههم يستقيماً متوجه كارگران و مردم تحت ستم و استثمار خواهد بود، از همهگر آن منويرا
را در هر شكل و لباسي برمال  هاي جنگ طلبهاي دولتها و فريبكاريشياري، اتحاد و همبستگي طبقاتي خويش، تمامي توطئهه

 .را يكي بعد از ديگري افشا و خنثي نمايند هاي ضد كارگري و ضد مردمي آناننموده و نقشه

ن كارگري زنداني و لغو احكام صادره و توقف پيگردهاي قضايي و امنيتي عليه كارگران و يما خواهان آزادي كليه كارگران و فعال -9   
رسول بداقي، عبدالرضا قنبري، زاده، پدرام نصراللهي، فرزاد احمدي، ن كارگري از جمله رضا شهابي، علي نجاتي، بهنام ابراهيميفعال

-زادي همآكارگران براي . هستيم... نيا و شاهرخ زماني، محمد جراحي، علي اخوان، مهدي شانديز، شريف ساعدپناه و مظفر صالح

 .هاي دربند خود از هر طريق ممكن دست به تالش و مبارزه خواهند زدايطبقه

همه و همه بخشي از اردوي كار و ... ه به كار، زنان خانه دار، كارگران از كار افتاده و كارگران اخراجي، كارگران و جوانان آماد -10   
براي تمامي كارگران بيكار و آماده به كار بوده و خواهان آنيم كه به ما كارگران خواستار ايجاد شغل . ي اجتماعي كارگر هستندطبقه

 .ي بيكاري مكفي تعلق گيردبه كاري مناسب، بيمههاي مختلف كارگران تا زمان اشتغال تمامي اقشار و بخش

ها اي پرداخت شوند و عدم پرداخت آنهاي ناشي از آن بايد فوراً و بي هيچ عذر و بهانهتردستمزدهاي معوقه كارگران و خسا -11   
 .بايست به مثابه جرم قابل تعقيب تلقي گرديده و مورد پيگرد قضائي قرار گيردمي



برابري كامل حقوق زنان و مردان در تمامي مراحل و مراحل و شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كليه  ما خواهان -12   
ا و مطالبات زنان به صورت هيم كه براي به كرسي نشاندن خواستخواهباشيم و از همه كارگران ميآميز عليه آنان ميقوانين تبعيض

 .متشكل دست به فعاليت و مبارزه يزنند

در پرداخت  ضي اقتصادي هستيم و هر گونه تبعيما خواهان برخورداري تمام بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه -13   
 .كنيممستمري بازنشستگان را قوياً محكوم مي

ها براي به مبارزات آني كارگر و هاي طبقهو بخش ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير اقشار -14   
 .ها خواهان تحقق فوري مطالبات آنان بوده و به صورت متحد و متشكل مبارزه خواهيم كردتكرسي نشاندن آن خواس

ي اين سازمان بند تامين اجتماعي و به طور مشخص بيمهاز آنجا كه اكثريت كارگران فصلي و ساختماني از همين قوانين نيم -15   
خواهيم ي كارگر براي رسيدن به حقوق انساني خويش دفاع نموده و از آنان ميما از اعتراضات اين بخش از طبقه نيز محروم هستند

 .هاي مستقل خود دست به تالش و مبارزه بزنندكه براي ايجاد تشكل

به عالوه تمامي قوانين و . باشندكارگران بايد در محل كار خود از استانداردهاي مربوط به ايمني و بهداشت كار برخوردار  -16   
 .ي اجرا گذاشته شوداي به مرحلهآور بايد بدون قيد و شرط و هر گونه بهانهاستانداردهاي جهاني مربوط به مشاغل سخت و زيان

امي هاي اجتماعي براي عموم، آموزش رايگان در تمما خواهان تامين موارد حداقلي رفاه اجتماعي از جمله خدمات بيمه -17   
 .باشيمسطوح، بهداشت و درمان رايگان و خدمات عمومي رايگان از جمله حمل و نقل عمومي مي

هاي ملي و نژادي و مذهبي از تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين، نوع جنسيت و وابستگي -18   
 .وردار شوندامكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتي يكسان و يك زندگي شاد برخ

طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان و خواهانه و برابريهاي آزاديما بدين وسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش -19   
 .كنيمها را قوياً محكوم ميداريم و دستگيري، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبشيابي آنان اعالم ميحق تشكل

هاي زادي بيان، حق ايجاد احزاب، نهادها و تشكلآلغو حكم اعدام بوده و هر گونه ابراز عقيده و اعتراض، حق  ما خواهان -20   
ي زندانيان سياسي و توقف پيگردهاي زادي كليهآخواستار سياسي و اجتماعي را حق مسلم و خدشه ناپذير مردم به حساب آورده و 

 .قضائي عليه آنان هستيم

ها را به حقوقي مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليتي جهاني كارگر هستيم و اخراج و تحميل بيطبقهما بخشي از  -21   
المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از هاي بينكنيم و ضمن قدرداني از تمامي حمايتاي محكوم ميهر بهانه

المللي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بينجهان خود را متحد آنان مي هاي كارگران در سراسراعتراضات و خواسته
 .كنيمداري تاكيد ميي كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايهطبقه

اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم  -22   
 .اين روز ملغي بايد گردد

 روز جهاني كارگر – 1391دوازده ارديبهشت سال  2012اول ماه مه سال 

 زنده باد اول ماه مه –ي كارگر المللي طبقهزنده باد همبستگي و اتحاد بين

 سنندج 2012ي روز جهاني كارگر ي برگزار كنندهكميته


