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    آارگریدعوت به مراسم روز جهان
 
               ارديبهشت ٧شنبه دو                                                                 ه مراسم اول ماه می برگزارتهيکم  ١٣٨٨

  
   

  !آارگران
 آارگر ی، دوشادوش هم در مراسم روز جهان بهتریك زندگي از ی خود و برخورداری دفاع از حقوق انسانیبرا 

   .ميشرآت آن

  ٨٨بهشت ماه يارد١١جمعه روز: خيتار

  ١٧ :ساعت                                      

  دان آب نمايم -داخل پارك الله  ،ابان آارگريتهران خ :مكان                     

  ! بادی کارگر گرامیروز جهان - بهشتي ارد١١ -اول ماه مه
 و مي زنی مادي خود فری را به عنوان حداقل خواسته هاري پارچه و متحد، مطالبات زکي امروز ران،يما کارگران ا

  :مي مطالبات هستني ایخواهان تحقق فور

 دي جدیها  شدن فرمدهيبرچ امضا وديسف موقت ویلغو قراردادها  همه کارگران وی برای شغلتي امننيمتأ -١

 .  کاراردادقر

  توسط ديحداقل دستمزد کارگران با!  استیجي کار، خط مرگ تدری عالیحداقل دستمزد مصوب شورا -٢

  .  گرددنيي تعی مستقل کارگری و تشکل های واقعندگانينما

  !  اعتصاب و اعتراض و تجمع حق مسلم ماست،ی تشکل مستقل کارگريیبرپا -٣

  !  بدون عذرو بهانه پرداخت گردددي معوقه بایدستمزدها - ۴

  !  متوقف گردددي کارگران بایکارسازياخراج و ب -۵

  .  برابرباشددي بایاجتماع - ی شئون اقتصادیحقوق زنان و مردان درتمام - ۶

  .  برخوردارشوندی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی زندگکي ازديبازنشستگان با -٧

 کش جامعه متحدند و ازمبارزات آنان راقشارزحمتي، پرستاران وسا) یکارگران فکر( کارگران با معلمان - ٨

  .  کنندی میبانيپشت

  . مي کنی میباني قاطعانه پشتی و ساختمانی کارگران فصلیازاعتراضات و خواسته ها - ٩

  . مي لغو کارکودک هم سنگرهستنيما با فعال.  و استثمارگرانه استیرانسانيان غکارکودک-١٠

 يی قضای هابي و شرط آزاد گردند و تعقدي بدون قدي بای زندانگرکارگراني و دی مددميمنصوراسانلو، ابراه -١١

  . ردي پذاني فورًا پادي باگرکارگراني دهيعل

  . مي دانی و زنان ماني دانشجوگرمانندي دی اجتماعیما خود را متحد با جنبش ها -١٢



  . مي کنی میباني، قاطعانه پشت خودی های ازهم طبقه ای، به عنوان بخشیکارگران افغانما ازکارگران مهاجرمانند -١٣

 جهان گرکارگراني خود را متحد با دران،ي ما کارگران اران،ي ازکارگران ای جهانی هاتيضمن تشکرازحما -١۴

   .مي دانیم

 .  گرددی روزملغني مراسم ای برگزارتي و محدودتي گردد و هرگونه ممنوعی رسملي تعطدياول ماه مه، با -١۵

 

  ! طبقه کارگری المللني بیزنده باد همبستگ

  
  ١٣٨٨ بهشتي ارد١١ - ٢٠٠٩مه  ١

  : مراسم اول ماه مهی برگزارتهيکم

   تهران و حومهیان کارگران شرکت واحد اتوبوسریکايسند

   هفت تپهشکري کارگران نیکايسند

  راني آزاد کارگران اهياتحاد

   ساختمانناتئي نقاش و تزان کارگريی مؤسس بازگشاأتيه

  کانون مدافعان حقوق کارگر

  ی کارگری و تشکل هاني فعالی همکاریشورا

  ی آزاد کارگری تشکل هاجادي ای برایريگي پتهيکم

  ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم

   زنانیشورا

 ی کارگرني از فعالیجمع


