
 به مناسبت اول ماه مه قطعنامه سنديكاها و تشكل هاي مستقل كارگري

، روز جهاني كارگر و روز اتحاد و همبستگي بين المللي كارگران، براي )1395دوازده ارديبهشت (اول ماه مه 
مطالبات اين طبقه، جهت بهبود شرايط كار و زندگي و رهايي از ستم و نابرابري اقتصادي و بيان خواست ها و 

اول ماه مه همچنين روز فرياد مشترك تمامي كارگران در سرتاسر گيتي عليه بيداد و بهره كشي . طبقاتي است
   .سرمايه است

هاي ضدكارگري و نئوليبراليستي سرمايه در چنين روزي، كارگران در سرتاسر دنيا از جمله به مقابله با سياست 
داري جهاني و فرمول هاي خانمان برانداز آن برمي خيزند و نارضايتي و اعتراض خود را نسبت به اين سياست ها 

در روز جهاني كارگر، بيش از هر زمان ديگري لزوم اتحاد و همبستگي طبقاتي كارگران . اعالم مي كنند
   .تي و اجتناب ناپذير تبديل مي گردداحساس مي شود و به ضرورتي حيا

كارگران ايران، امسال نيز در شرايطي به استقبال اول ماه مه، روز جهاني كارگر مي روند كه گراني افسار 
  داري در ايران، درهماهنگي با سرمايه  سرمايه. گسيخته و فزاينده ديگر رمقي براي كارگران باقي نگذاشته است

صندوق بين المللي "، "سازمان تجارت جهاني"هاي مالي و واسطه اي آن، همچون بحران زده جهاني و نهاد
، در جهت تامين شرايط مطلوب براي انباشت و سود آوري سرمايه، كارگران را به "بانك جهاني"و  "پول

هر سفره كارگران امروزه بيش از . كشاند شديدترين شكل ممكن استثمار مي كند و به بيكاري، فقر و فالكت مي
زمان ديگر خالي است و آنان مجبورند براي سير كردن خود و فرزندانشان به هر دري بزنند و ساعت ها كار 

سرمايه همچنين همه ي تالش خود را به كار مي برد تا حتي المقدور بار بحران هاي . اضافي را به جان بخرند
هزار  812ذارد؛ تعيين حداقل دستمزد دامن گير و كمرشكن خود را در سرتاسر گيتي بر دوش ما كارگران بگ

برابر زير خط فقر و در واقع به منزله تحميل مرگ  4كه تا  "شوراي عالي كار"توسط  95توماني در سال 
تدريجي بر خيلِ عظيمي از كارگران است؛ وعدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادي فراگير و گسترده؛ 

سطه اي در بخش هاي وسيعي از مراكز كار و توليد و صنايع بزرگ و نهادينه كردن شركت هاي پيمانكاري و وا
متوسط دولتي و غيردولتي و در همين رابطه نابودي كامل امنيت شغلي اكثريت قريب به اتفاق كارگران با رواج 

با قراردادهاي موقت و سفيد امضا، به تعطيلي كشاندن بسياري از كارخانه ها، كارگاه ها و معادن كشور همراه 
اخراج و بيكارسازي هاي گسترده كارگران عمدتا به دليل زياده خواهي ها و حرص و ولع پايان ناپذير صاحبان 
سرمايه، رشد فزاينده حوادث كار و در واقع تبديل مراكز كار و توليد به قتلگاه كارگران، غارت مضاعف 

، ...اسي مانند نان، آب، برق، گاز و دسترنج كارگران از راه هاي مختلف از جمله قطع سوبسيد كاالهاي اس
و موارد متنوع و ... چپاول صندوق تامين اجتماعي و بازنشستگي و ناكارآمدي اين صندوق ها در قبال كارگران 

بيشتري از اين دست، تنها نمونه هايي از اين تهاجم لجام گسيخته و طبقاتي و وضعيت اسفناك ما كارگران را به 
   .نمايش مي گذارند



اين سياهه البته بايد تبعيض جنسيتي و ستم و استثمار مضاعف نسبت به زنان و كارگران مهاجر، بي كاري به 
جوانان و گسترش كار كودكان، فقدان آزادي هاي دموكراتيك و سياسي و امنيتي كردن هر شكلي از اعتراض 

گيرد، ممنوعيت ايجاد و حق طلبي كارگران كه براي پيگيري خواست ها و مطالبات اين طبقه صورت مي 
تشكل هاي مستقل كارگران و يورش به معدود تشكل هاي كارگري موجود، احضارهاي مكرر كارگران و 

اجتماع و "فعاالن كارگري و تهديد، دستگيري و زنداني كردن آنان به بهانه هاي مضحك و نخ نمايي چون 
عوامل سرمايه به ويژه در يكي ـ دو ساله .افه نمودامثال آن را نيز اض... و  "تباني به قصد برهم زدن امنيت ملي

اخير شمشير را از رو بسته و همه هم و غم خود را بكار گرفته اند تا هر خواست و مطالبه كارگري و هر اعتراض 
حق طلبانه اي را كه از سوي كارگران برپا مي شود با توسل به زور و تهديد و دستگيري و زندان پاسخ گويند و 

   .ن را به بند كشيده، به كنج زندان ها بفرستدفعالين آ

بدون شك ما كارگران در مقابل چنين وضعيت بغايت غير انساني و گسترش روزافزون فقر و سيه روزي در 
ما . جامعه سكوت نمي كنيم و اجازه نخواهيم داد كه بيش از اين حق حيات و هستي مان را به نابودي بكشند

ي رفاه و ثروت در جامعه هستيم و برخورداري از يك زندگي انساني، مطابق با كارگران توليد كنندگان اصل
باالترين استانداردهاي حيات بشري را حق مسلم خود مي دانيم و براي تحقق آن تمامي موانع پيش روي را با 

مان از سر  برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي و اتحاد كارگري و طبقاتي
ما كارگران اجازه نخواهيم داد كه همچون گذشته توافق هاي سرمايه داري جهاني و . راه بر خواهيم داشت

داخلي براي بهره كشي از نيروي كار ارزان و غارت دسترنج و حاصل ما كارگران، قرين موفقيت گردد و ما را 
   .همچنان در فرودستي باقي بگذارد

 

كاها و تشكلهاي امضا كننده زير، متحد و يكصدا مطالبات و نقطه نظرات خود را بدين در اين راستا، ما سندي
  :شرح اعالم مي داريم

شوراي "ــ در حالي كه خط فقر سه و نيم ميليون تومان در ماه است، تعيين حداقل دستمزد اعالم شده از سوي 1
. تر به كارگران و خانواده هاي آنان مي باشد در واقع به منزله تحميل فالكت بيش) هزار تومان 812( "عالي كار

كه در طول ساليان گذشته همواره در راستاي منافع كارفرمايان و صاحبان  "شورا"ما همچنين، عملكرد اين 
ما كارگران اعتقاد داريم كه تعيين دستمزدهاي عادالنه . سرمايه و بر ضد كارگران بوده است را محكوم مي كنيم

ندگان واقعي كارگران در تشكل هاي مستقل كارگري و با پشتوانه وسيع توده كارگران امكان تنها از طريق نماي
   .پذير خواهد بود



دستمزدهاي پرداخت نشده و معوقه كارگران بايد فوراً و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شوند وعدم   -2
ما كارگران خواهان پرداخت . قرار گيرد بايست به مثابه جرم قابل تعقيب، مورد پيگرد قضائي پرداخت آن ها مي

   .فوري و بدون قيد و شرط دستمزدهاي معوقه كارگران و خسارت هاي ناشي از آن هستيم

قراردادهاي موقت و سفيد امضاي كار، فقدان امنيت شغلي و وجود شركت هاي پيمانكاري و واسطه اي؛   -3
حوادث، بيماري ها و سوانح مرگبار ناشي از فقدان ايمني و بهداشت كار، به ويژه در بخش هاي ترابري، معادن 

ما كارگران ضمن . و ساختمان سازي،همواره از معضالت و مشكالت توان فرساي كارگران در كشور بوده است
و سفيد امضا، حذف شركت هاي اعتراض به چنين وضعيت ناگواري، خواهان برچيده شدن قراردادهاي موقت 

پيمانكاري و واسطه اي، قرار گرفتن كليه كارگران شاغل از كارگاههاي كوچك گرفته تا كارگران مناطق 
آزاد، تحت پوشش كامل قانون كار و اجراي فوري بيمه كارگران ساختماني و در يك كالم پايان دادن به 

   .و توليد هستيم شرايط سخت و زجرآور كار در مراكز و محيط هاي كار

ما كارگران به ويژه درشرايط تورم و گراني روزافزون كاالهاي اساسي درجامعه، اعمال برخي سياست هاي   -4
معروف به رياضت اقتصادي همچون رها سازي قيمت ها و حذف سوبسيدها، اخراج و بيكار سازي كارگران با 

مقررات زدايي از حقوق كار و نابودسازي برخي از  بهانه ها و ترفندهايي چون تعديل نيرو و خصوصي سازي،
را محكوم نموده و خواهان ... دستاوردهاي چند ده ساله حقوق كارگري و تعرض ضد كارگري به قانون كار و 
   .پايان بخشيدن به اين قبيل سياست هاي اسارت آور و ضد عدالت اجتماعي هستيم

يك زندگي مرفه و رفع هرگونه تبعيض و نابرابري در پرداخت  ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از  -5
ما كارگران همچنين خواهان بيمه ي درمان رايگان . مستمري و حقوق و مزاياي اين بخش از كارگران مي باشيم

   .هستيم

سن اخراج و بيكارسازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده و يا به   -6
اشتغال رسيده اند مي بايست تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري مكفي، متناسب با استانداردهاي امروزي 

   .جوامع بشري برخوردار شوند

ـ ما كارگران خواهان برابري كامل حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اقتصادي، اجتماعي، 7
   .قوانين تبعيض آميز عليه آنان مي باشيمسياسي، فرهنگي و خانوادگي و محو كليه 

بيمه هاي تأمين اجتماعي اگر قرار باشد كه به نحو مطلوبي از آن استفاده شود مي بايست كه به دست   -8
ما كارگران خواهان برخورداري . نمايندگان منتخب و واقعي خود كارگران و مردم زحمتكش جامعه اداره شود

   .عه از امكانات و مزاياي بيمه هاي تأمين اجتماعي هستيمهمه آحاد كارگر و زحمتكش جام



ما كارگران سركوب و كارشكني و عدم به رسميت شناختن حقوق سنديكاهاي كارگري و تشكل هاي   -9
رعايت حقوق مستقل كارگري را محكوم كرده و خواستار تشكيل سنديكاها و تشكل هاي مستقل كارگري و 

و  "آزادي ايجاد تشكل هاي مستقل"سازمان بين الملي كار داير بر 98و  87بنيادين كار، به ويژه مقاوله نامه هاي 
و دادخواهي و شكايت كارگران را در اين باره به نهادها و سازمان هاي . هستيم "عقد قراردادهاي دستجمعي"

   .بين الملي حق مسلم تمامي كارگران مي دانيم

برخورداري از حق ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري و حق اعتراض، اعتصاب، تجمع، تحصن، راهپيمايي   -10
امروزه جزء حقوق اوليه و انكارناپذير كارگران و همه ي آحاد مردم در سرتاسر ... و حق آزادي بيان و نشر 

ه و آن ها را در رديف حقوق مسلم ما كارگران خواهان برخورداري از تمامي اين حقوق و مطالبات بود. دنياست
   .و خدشه ناپذير خود مي دانيم

ما خواهان پايان دادن به برخوردهاي امنيتي و قطع فوري و بدون قيد و شرط هر گونه اعمال فشار، پرونده   -11
سازي و صدور احكام قضايي عليه كارگران و فعاالن كارگري، مدني و اجتماعي و به طور مشخص منع تعقيب، 

هديد، احضارهاي مكرر، بازداشت و زنداني كردن اين كارگران و فعالين از جمله اعضاي سنديكاي كارگران ت
شركت واحد، سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، سنديكاي كارگران ساختماني و نقاش استان البرز،كارگران 

تبليغ عليه «عناوين و بهانه هايي چون تحت ... معادن بافق، دورود، خاتون آباد و كارگران پتروشيمي و عسلويه و 
ما همچنين خواهان آزادي فوري و بدون قيد . مي باشيم... و » تجمع به قصد تباني«، »اقدام عليه امنيت ملي«، »نظام

و شرط همه كارگران، فعاالن كارگري و معلمان زنداني از جمله بهنام ابراهيم زاده، محمد جراحي، جعفر عظيم 
ي، اسماعيل عبدي، محمود بهشتي لنگرودي، علي اكبر باغاني وفرزاد مرادي نيا و منع تعقيب و زاده، رسول بداغ

لغو احكام صادره عليه ابراهيم مددي، رضا شهابي، داود رضوي، واله زماني،علي نجاتي، محمود صالحي، عثمان 
مي ، جليل محمدي و ديگر اسماعيلي، جمال ميناشيري، هادي تنومند، قاسم و ابراهيم مصطفي پور و محمد كري

   .كارگران هستيم

ما كارگران، نه تنها تشكل هاي دست ساز و همسو با دولت و كارفرما همچون خانه كارگر، شوراهاي   -12
اسالمي كار و انجمن هاي صنفي را نمايندگان واقعي كارگران ايران نمي دانيم بلكه به رسميت شناختن اين 

و تالش براي عضو كردن تشكل غير  WFTU در) راهاي اسالمي كارشو(تشكل ها همچون خانه كارگر 
را محكوم نموده و به عضويت در  ITUC ، در"مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران"كارگري موسوم به 

آوردن اين قبيل تشكل هاي دست ساز و فرمايشي در اين نهادها را به منزله باز كردن راه براي سركوب هر چه 
   .ها و تشكل هاي مستقل كارگري در ايران محسوب مي كنيمبيشتر سنديكا



كار كودكان بايد ممنوع . پديده كار كودك به شكل غير قابل تصوري در حال افزايش و گسترش است  -13
اعالم گردد و هر طرحي براي رسميت بخشيدن به اين پديده ناميمون، تحت هرعنوان و بهانه اي مي بايست ملغا 

همه ي كودكان مطابق منشور بين المللي حقوق كودك بايد جدا ازموقعيت اقتصادي و . دشده و محكوم گرد
از امكانات تحصيلي و آموزشي، ... ژادي، مذهبي و   اجتماعي والدين و نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي، ن

   .رفاهي و بهداشتي رايگان و برابر برخوردار باشند

ي عدالتي نسبت به كارگران مهاجر به ويژه كارگران افغان در ايران و ما خواهان رفع هر گونه تبعيض و ب  -14
   .نيز ساير كارگران مهاجر در سراسر جهان مي باشيم

ما به همراه عموم كارگران ايران و جهان سياست هاي جنگ افروزانه و تجاوز كارانه عليه كشورها را   -15
و جهان و دفاع از منافع عمومي و آزادي و رفاه و  محكوم كرده و خواهان برقراري صلح و امنيت در منطقه

   .پيشرفت مردم ايران و منطقه و جهان هستيم

همه كارگران، معلمان و پرستاران كه به خاطر احقاق حقوق و مطالبات خود از كار اخراج يا بازداشت و يا   -16
با خسارت ايام اخراج و زندان به كار  زنداني شده اند بايد بدون قيد و شرط و با احراز شرايط قبلي كار، همراه

   .سابق خود باز گردند

ما . اول ماه مه، روز جهاني كارگر بايد تعطيل رسمي اعالم شده و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود -17
   .خواهان لغو هرگونه محدوديت در برگزاري مراسم اين روز جهاني هستيم

   !كارگر متفرق هيچ چيز، كارگر متحد همه چيز

  !كارگران جهان متحد شويد

   سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

  سنديكاي كارگران ساختماني و نقاش استان البرز

  كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري

  كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

 

  1395ارديبهشت 

 


