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 برگزار ی را در اوضاع و احوالیه داریاد جانباختگان مبارزه با سرمایمراسم اول ماه مه و 
ت ي ، عدم امنی آارگران رسمی به جایماني و پی آارگران قراردادینیگزیم آه جاي آنیم

 بودن سطح دستمزدها وادار به اضافه نیيبه علت پا. ده است ي ما را شدت بخشیشغل
فقر و . م ي آنیاخراج آارگران را هر روزه مشاهده م. م ی و چند شغل بودن شده ایآار
. افته است یش یفحشا و ستم بر زنان و آودآان افزا. بانمان را گرفته است یكار گريب

 یدرد و رنج هانكه تمام یخالصه ا...  شوند یا روانه زندان میآارگران معترض اخراج و 
  .افته استی ی سابقه ای وسعت بیه داری از نظام سرمایناش
ز رواج و شدت گرفته ي نیه داری سرمایر آشورهای در سایر انسانيط غین شرای ایتمام

 فرانسه آه یه داریه و حكومت سرمایه سرماي علیر آارگران فرانسويمبارزات اخ. است 
 یري و به موازات اعتصاب ،  اخراج و دستگ آارگران هجوم آورده اندیت شغليبه امن

ك ی همه جا به یه داری تهران نشان داد آه آسمان سرمایآارگران شرآت واحد اتوبوسران
  .رنگ است

 با همه آارگران جهان اعالم ی است تا ضمن همبستگیگرین اول ماه مه فرصت ديهمچن
ن ید از بهره مندتریادات حاصل رنج ودست ماست چرا ما خود نبيم آه اگر همه توليآن

  م ؟يانسانها باش
  

  :آارگران 
  

ان ي از میبرا.  است ی مبرم و ضروری امری سراسری و دخالتگریاتحاد و همبستگ
ن ی ای طبقه آارگر را در گرو الغاییما رها. م ی متشكل شویه داریبرداشتن نظام سرما

ن حال ما يم در عي خوانیمن هدف فرا ی تحقق ایم  و آارگران را به مبارزه برايدانينظام م
ن یم و اي دانی آارگران می در عرصه مطالبات جاریشروين هدف را مستلزم پیتحقق ا

  :م  ی داریر اعالم میمطالبات را به شرح ز
  

 ، آزادانه و بدون مجوز روز ی علنی موظف است برگزاری اسالمی دولت جمهور  -1
ن روز ی ای برگزاری را برایآارگرت فعاالن يت بشناسد و امنياول ماه مه را به رسم

  .ن آند يتضم
 و به شدت ضد ین حقوق آارگری تریه ای موقت آار تعرض به پای قراردادها  -2

د امضاء به ي موقت و سفیه قراردادهايد فورأ لغو و آلین ماده بایست ، ايانسان
 .ل شود یا تبدیمه و مزاي همراه  با بیاستخدام رسم

 . پرداخت گردد یك جا و فورید یرگران همراه با خسارت آن با دستمزد معوقه آا    -3
 و ی انسانیافته و آفاف آامل زندگیش ی دستمزد آارگران به نسبت تورم افزا  -4

ش ین افزايي تعیت دار براي نفره را بدهد ، تنها مرجع صالح5ك خانواده یمرفه 
 . آنهاست ی آارگران و منتخب مجامع عمومیندگان واقعیدستمزد نما

" د فورای بای محكوم و آارگران اخراجیرو و اخراج آاگران به هر بهانه ايل نی تعد    -5
 .به محل آار خود باز گردانده شوند 

 . سال 18 یه افراد باالي آلی برای آافیكاريمه بي پرداخت ب    -6
آارگران ندگان منتخب ی و توسط نمای آارگریرو تشكلهايد به نی قانون آار با    -7

 .ن گردد ین و تدوييتع



 آار در یمنیب ایش ظری ما خواهان آاهش شدت آار و آاهش ساعات آار و افزا    -8
 .م ي در هفته هستی متوالیلي آار و دور روز تعطیط هايمح

مال شدن یم در مقابل پاي دانیما حق خود م.  اعتراض و اعتصاب حق ماست   -9
 دوران یایم و حقوق و مزاياعتصاب بزن خود دست به یو اجتماعيحقوق صنف
 .د پرداخت گردد یاعتصاب با

. ان و مطبوعات حق همه ماست يده ، بيد و شرط تشكل ، عقي قی بی آزاد-10
 .ل دهند ي خود را تشكی و سراسری آزاد آارگرید بتوانند تشكلهایآارگران با

ت شناخته ي رسمد بهیط آار باي در ساعات و محی آارگری مجامع عمومیی بر پا-11
 .شود 

 و ی مدنیهاین حقوق و آزادي و مدافعین آارگري فعالیريب آزار و دستگي تعق-12
 . محكوم است ی به هر بهانه ایاجتماع

 امن و سر یطي آودآان از محیبرخوردار.  شود ی آار آودآان ممنوع و جرم تلق-13
 .ودآان است  حق آی و رفاهی بهداشتی و نشاط و امكانات آموزشیشار از شاد

 یز جنبشهاي همچون معلمان و پرستاران و نی آارگریر بخشهای ما از مبارزه سا-14
 .م يكنيت می حمایه استثمار و بردگيان علیزنان و دانشجو

ن ضد ي و تمام قوانید جنسی آامل حقوق زن و مرد و لغو آپارتای ما خواهان برابر-15
 .م يزن هست

 .م يكني محكوم می آارگران را تحت نام مهاجر و خارج ما هرگونه اخراج و استثمار-16
شتر ينه استثمار و سرآوب هر چه بي آه زمیم اقتصادی و تحری ما جنگ افروز-17

 از جنگ ی عاریايم و خواهان دني آنیسازد را محكوم ميا ميطبقه آارگر را مه
 .م يهست

و خواهان لغو احكام م يكني سقز را محكوم می و محاآمه فعاالن آارگریري ما دستگ-18
 .م يه آنان هستيصادره عل

د و ي قی و بید فوری شرآت واحد بایكایره سندیئت مدي منصور اسانلو عضو ه-19
ت شناخته شده و خواسته ي شرآت واحد به رسمیكایشرط آزاد شود سند

 .د یشان به اجرا درآیها
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