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راني آزاد کارگران اهيقطعنامه اتحاد  

هکرمانشاه به مناسبت اول ماه م... ی و انجمن صنف  
  د و هفتزدهم ارديبهشت هشتادوا                                                                       صنفی انجمن - د آزاهياتحاد

  

  و انجمنراني آزاد کارگران اهيقطعنامه اتحاد

  کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به مناسبت اول ماه مهیصنف
 يیبرپا  وی دارهيستم سرما  ازيیرها  یمبارزه متحدانه ما برا روز و  طبقه کارگر ی جهانیهمبستگ ماه مه، روزاول

. بهتر استيیايدن   

  و ی زندگخته،يگس افسار  تورم  که مي مراسم اول ماه مه هستیحال برگزار  دریطيشرا  درراني ا ما کارگران  امسال

 کفاف ی شده حتبي تصو ی و حداقل دستمزدها  در چمبره خود فرو برده استی قابل تحملري بصورت غ را  ما شتيمع

 ما یزندگ وشتيمع شوم خود را برهي سایحال دری اسف بارتيوضع نيچن. دهدينمزي ما را نی منزل مسکونیاجاره بها

 ،ی مستقل کارگری تشکلهاجادي اتي موقت، ممنوعی گسترده، قراردادهایهايکارسازي و بی شغلیانداخته است که ناامن

 یديگونه روزنه ام هر،یبا اعتراضات کارگرزيبرخورد قهرآمرهبران آنان وبازداشت کارگران معترض و ویريدستگ

. ما بسته استی بر روی انسانري غتي وضعني برون رفت از ایرارا ب  

 یهست نيا ازشي داد بمياجازه نخواه کرد ومي سکوت نخواهی ضد انسانتي بغاتي وضعنيمقابل اما کارگران دردي تردیب

 ی استانداردهاني با باالترميدانيحق خود م وميجامعه هست ثروت و نعمت دری کنندگان اصلديتولما.  بکشانندیرا به تباهما

.مي کنیزندگ شي بشر، در رفاه و آسای امروزیزندگ  

 ماني تشکلهايیپابا بر خود رای روشي موانع پی تحقق آن، تمامیما برامرفه حق مسلم ماست و شاد وی زندگکي داشتن

. داشتمي برخواهشيراه خوسر خود ازیو با اتکا به قدرت همبستگ  

 ادي خود فری را به عنوان حداقل خواستهاري و متحد، مطالبات زکپارچهي ٢٠٠٨ راستا ما امروز اول ماه مه سال نيادر

:مي آنها هستی و خواهان تحقق فورمي زنیم  

 فورا و دي به زندان افکنده شده اند بای اجتماعیهاياعتراض به نابرابر که دریاسالو و همه کسان منصور،ی امانثيش -١

  شودی ملغدي بای اجتماعی جنبشهاري ساني کارگران و فعالهي احکام صادره بر علی و شرط آزاد شوند و تمامدي قیب

 بر خود یجي مرگ تدرلي موجود، تحمختهي امسال را با توجه به تورم افسار گسی شده برابيما حداقل دستمزد تصو -٢

 حداقل دستمزدها بر اساس اعالم نظر خود کارگران از ی فورشي و مصرانه خواهان افزاميداني ممانيو خانواده ها

.مي هستی کارگری مجامع عمومقيطر  

 دهي به سن اشتغال رساي که از کار خود اخراج شده و ی کسانی متوقف گردد و تمامدي کارگران بای هایاخراج ساز -٣

. معادل حداقل دستمزدها بر خوردار شوندیکاري بمهي تا زمان اشتغال بکار از بدياند با  
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 ی تمامدي حقوق آنان است و باني تری اهي مطلق بر کارگران و تعرض به پای بردگلي تحم، موقت کاریقراردادها -۴

. شوندلي تبدی نوع قراردادها به استخدام رسمنيا  

 از آن ی گشته و خسارت ناشی جرم تلقدي فورا پرداخت و عدم پرداخت به موقع آن، قانونا بادي معوقه بایدستمزدها -۵

.به کارگران پرداخت شود  

 و شرط به دي قی بدي اعتصاب، اعتراض و تجمع حق مسلم ماست و با،ی مستقل کارگری تشکل هاجادي اان،ي بیآزاد -۶

. شناخته شوندتيرسم   

 به مطالبات ی فوریدگيخواهان رس ومي دانی خود را متحد آنان م،مطالبات معلمان قاطعانه ازتيما ضمن اعالم حما -٧

.ميآنان هست  

 و جنبش زنان يی طلب همچون جنبش دانشجوی و برابرخواهي آزادی جنبشهای خود را از تمامیباني پشتلهينوسيما بد -٨

.مي کنی آنرا بشدت محکوم منيل محاکمه و به زندان افکندن فعا،یري و دستگميدارياعالم م   

 بدون در دي کودکان بایتمام.  شوددهي برچدي که باستي دارهي و از تبعات نظام سرمای ضد انسانی ادهيکار کودکان پد -٩

 و یرفاه - ی از امکانات آموزشتي نژاد و مذهب و ملت،ي جنسن،ي والدی و اجتماعی اقتصادتينظر داشت موقع

. برخوردار شوندیکساني یبهداشت  

 ی و اقتصادی اجتماعی شئونات زندگی حقوق زن و مرد در تمامی شود و برابری ملغدي بازي آمضي تبعني قوانهيکل -١٠

. شناخته شودتي به رسمدي و شرط بادي قیب  

.دي نماني همگان تامی براگاني مسکن مناسب و رادي است و دولت بای هر انسانهيداشتن مسکن حق اول -١١  

 تي و محدودتي کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعی رسممي اعالم گردد و در تقوی رسملي تعطدياول ما مه با -١٢

. شوددهي برچدي روز باني مراسم ایبرگزار  

 حقوق مضاعف بر کارگران مهاجر و اخراج آنان را به هر ی بلي و تحممي هستی از طبقه کارگر جهانیما بخش -١٣

.مي کنی محکوم میبهانه ا   

 ني اشي از پشي خواهان تداوم ب،راني از مبارزات کارگران در ای المللني بیتهاي حمای از تمامیما ضمن قدردان -١۴

 هي از مشقات نظام سرمايی رهای طبقه کارگر برای المللني بی بر همبستگیگري از هر زمان دشي بوده و بتهاي حمانيا

.مي کنی مدي تاکیدار  

 از ی ناشی اقتصادمي و تحریجنگ افروز.  مردم هستندی کارگران و عموم توده ها، جنگی اصلانيقربان -١۵

 که به آن دامن زده شود از نظر ما کارگران محکوم ی هر کشوری است و از سوی دارهي سرمایکشمکش قدرتها

.مي هستی و برابری رفاه و آزاد،یما خواهان صلح، شاد. است  

  ماه مه باد اولزنده

  طبقه کارگری المللني بی باد همبستگزنده

  کارگران برق و فلزکار کرمانشاهی و انجمن صنفراني آزاد کارگران اهياتحاد

٢٠٠٨  ماه مه سالاول  


