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 وزير کار جهرمی  مستقل کارگری به نامۀ چند تشکل

 
      وششماه هشتادبهشت يارددهم هف                                                                                            مشترک 

  
  :وزير محترم کار و امور اجتماعی جناب آقای جهرمی

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر بخشی از ) تشکل ها و نهادهای کارگری(بدينوسيله ما امضا کنندگان زير 

حضورتان به شرح زير) عنامه هايمان می آيدقطکه شرح تفصيلی آن در(ن ايران رااساسی ترين مطالبات کارگرا

  : تقديم می کنيم

 به صراحت بر آزادی کليه کارگران در ايجاد و فعاليت ٨٧ ميثاق جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه شماره ٢٣ ماده -

  . در تشکل های کارگری تاکيد دارند

ل های صنفی شان و فعاليت های ما مصرًا خواستاريم به صراحت و روشنی آزادی کارگران در ايجاد تشک

  .  اتحاديه ای رعايت شده و به رسميت شناخته شود-سنديکايی 

 اعالميه جهانی حقوق بشر به داشتن يک زندگی شرافتمندانه برای همه کسانی که کار می کنند تاکيد ٢٣ ماده ٣ بند -

مزد و نيز افزايش ساير سطوح دستمزدی  مانند سال های گذشته مبلغی به عنوان حداقل دست١٣٨۵دراسفند ماه . دارد

  . تصويب و اعالم شد که به هيج وجه يک زندگی حداقلی را هم برای کارگران تامين نمی کند

ما مصرًا خواستاريم هر چه زودتر مصوبه فوق الذکر اصالح شده و ميزان حداقل دستمزد کارگران به نحوی تعيين 

نسيت و ويژگی های جسمی و روحی کارگر کفاف زندگی يک خانواده گردد که بدون توجه به نوع کار محول شده ج

  . کارگری را مطابق با شان و کرامت انسانی تاکيد شده در ماده فوق تامين نمايد

 اعالميه جهانی ٢٣ ماده ١بند . ( کارکردن و برخورداری از يک زندگی انسانی حق طبيعی همه افراد بشر است-

  . از چهار ميليون نفر از نيروی کار جامعه ما بيکار و فاقد شغل هستنددر شرايطی که بيش ) حقوق بشر

ما مصرًا خواستار ايجاد فرصت های شغلی مناسب و امکان اشتغال به کار برای همه کارگران بيکار و جويندگان 

  . کار و نيز برقراری حمايت های همه جانبه و تامين اجتماعی مناسب برای همه بيکاران هستيم

انداخته  به مخاطره شديدًا امنيت شغلی کارگران رادادهای موقت کارگسترش قرارهای خصوصی سازی وت سياس-

  . ما مصرًا خواستاريم قراردادهای موقت در کارهايی که ماهيت دائم و مستمر دارند غيرقانونی شناخته شود. است

. را عهده دار استازمانی هستيد که تنظيم روابط کارس و باالترين مقام اجرايی وزارت کاربا توجه به اينکه جنابعالی

  . انتظار داريم به مطالبات کارگری فوق رسيدگی نموده و نتيجه را به جامعه اعالم فرماييد

  
  )کفاش - خياط - نقاش -فلزکار و مکانيک (هيات موسسان سنديکاهای کارگری 

  تی کارگرانانجمن فرهنکی حماي - سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

  کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری
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