ؼال ؼتيع غثماتي تّ جاي جٓاز التصازي
بيانيو شماره  2شٌراي برگساري مراسم رًز جياني كارگر سال 09
ً فراخٌان زمان ً مکان ىای مراسم ىا  -ساعت  5عصر سراسر کشٌر
زض آؼتاَّ ي ضٔظ جٓاَي كاضگط 11،اضزيثٓفت (أل ياِ يّ) ؼتيع كاضگطاٌ ػهيّ ؼطيايّ زاضي اؼاليي زض ايطاٌ
ـك م زيگطي تّ ذٕز گطفتّ اؼت؛اظ جًهّ اػتصاب پيطٔظيُساَّ كاضگطاٌ زض پتطٔـيًي زض ياْفٓط ٔ چُس ياِ لثم
اػتصاب كاضگطاٌ پتطٔـيًي زض تثطيع،كّ يُجط تّ تغييط لطاضزاز ْاي يٕلت ـطكت ْاي پيًاَكاضي تّ
لطاضزازْاي يياٌ يست ـس َفاٌ اظ ذيعؾ جسيسي زض يثاضظات كاضگطاٌ ػهيّ ؼطيايّ زاضي زاضز .الظو اؼت كّ
ػالِٔ تط تًايي الفاض يرتهف غثمّ ي كاضگط ،كاضگطاٌ تيكاض ٔ اذطاجي ٔ تّ ٔيژِ تًايي كاضگطاٌ لطاضزاز
يٕلت،ؼفيس ايعا ٔ تي لطاضزاز ٔ كاضگطاٌ ـطكت ْاي پيًاَكاضي ْط چّ تيفتط ظًٍ اػتطاض ٔ اػتصاب،لسو
ْاي اؼتٕاضتطي تطاي ايجاز تفكم ْاي يؽتمم ٔ ذٕز ؼاذتّ ي ذٕز تطزاضَس ٔ ػالِٔ تط ايجاز ٔ تمٕيت تفكم ْاي
ػهُي،تٕزِ اي ٔ غثماتي ،ترفي اظ كاضگطاٌ اگاِ تايس تا ايجاز ٔ يا تمٕيت ْؽتّ ْا،يحافم ٔ كًيتّ ْاي يرفي ٔ غيط
ػهُي َمفي جسي زض ؼاظياَسْي يثاضظات كاضگطاٌ تطاي تّ زؼت آيسٌ يطانثات ٔ َيع ؼٕق زازٌ يثاضظات تّ
ؼًت تفكم ياتي كاضگطاٌ ايفا كُُس.
جٓاز التصازي ٔ ضياظت التصازي كّ ؼطيايّ زاضي زض ايطاٌ ٔ جٓاٌ لصس زاضز تّ كاضگطاٌ تحًيم
كُس،زؼتًعزْاي فالكت تاض ٔ تطزِ ٔاضاَّ،حصف ياضاَّ ْا ٔ ؼطكٕب يثاضظات ٔ فؼانيٍ ٔ تفكم ْا ٔ َيع ؼطكٕب
ْطگَّٕ اػتطاض ٔ تظاْطات ٔ ؼطكٕب تياٌ ٔ لهى ٔ اػتصاب ٔ تحًيم ظَساٌ ٔ فمط ٔ زيكتاتٕضي ٔ فالكت ٔ
جُگ ٔ ذطافّ پطٔضي ٔ تثؼيط جُؽيتي ٔ تثؼيط جُؽيتی ٔ ؼتى غثماتي تط ظَاٌ،كاض كٕزكاٌ،تحطاٌ ْاي ظيؽت
يحيطي،ففاض التصازي تط تاظَفؽتگاٌ،گؽتطؾ تيكاضي ٔ اػتياز ٔ ظهى ٔ تيساز ٔ اضػاب ٔ تٓسيس ٔ ظَساٌ ٔ َيع
فط ية كاضي ْاي ْط زٔ جُاح ؼطيايّ زاضي زض ايطاٌ يؼُي اصٕنگطاياٌ ٔ َيع اصالح غهثاٌ حكٕيتي كّ اكٌُٕ
اَسكي اظ چپأل ٔ غاضت ضاَسِ ـسِ اَس ٔ فطية ٔ زغم تًايي كفٕضْاي ؼطيايّ زاضي اػى اظ ايطيكا ٔ چيٍ ٔ
ضٔؼيّ ٔ زٔنت ْاي اضٔپايي يُجًهّ اَگهيػ ٔ آنًاٌ ٔ فطاَؽّ ٔ ايتانيا ٔ غيطِ ًّْ ٔ ًّْ،تايس تا يفت يحكى ٔ
اتحاز ٔ ؼاظياَياتي ٔ تفكم ياتي كاضگطاٌ پاؼد زازِ ـٕز.
ضٔظ جٓاَي كاضگط َّ ؼثع اؼت ٔ َّ ؼياِ ٔ َّ ؼفيس ٔ َّ تُفؿ ٔ َّ ظضز؛ضٔظ جٓاَي كاضگط ٔ ًّْ ي ضٔظْا تّ
َفاَّ ي ذٌٕ ٔ جاٌ ٔ ػًط ٔ ْؽتي غثمّ ي كاضگط تّ ضَگ ؼطخ اؼت؛كاضگطاٌ تٕنيس كُُسگاٌ تًايي ثطٔت ْا ٔ
َؼًت ْا ٔ ضفاِ زض جايؼّ ي تفطي ْؽتُس ٔ تا ذٌٕ ذٕز حيات جايؼّ ي اَؽاَي ضا تعًيٍ ييكُُس ،ايا ذٕز ْيچ
تٓطِ اي اظ ايٍ َؼًات ٔ ثطٔت ْا ًَيثطَس،يا كاضگطاٌ فطية ْيچ كساو اظ جُاح ْاي ؼطيايّ زاضي ٔ ضَگاييعي
ْاي آَاٌ ضا َرٕاْيى ذٕضز.
يا كاضگطاٌ ايطاٌ زض ضٔظ جٓاَي كاضگط ْى صسا ٔ ْى پيًاٌ تا زيگط ْى غثمّ اي ْايًاٌ زض ؼطاؼط جٓاٌ ظًٍ
گطاييساـت ايٍ ضٔظ،تا ذفى ٔ اػتطاض ذٕز يكصسا فطياز تطذٕاْيى آٔضز كّ غثمّ ي كاضگط تطاي تّ زؼت آٔضزٌ
يطانثات ذٕز ٔ تطاَساظي َظاو اَگم ٔاض ؼطيايّ زاضي تُٓا ٔ تُٓا تا اتكا تّ زاَؿ غثماتي ٔ اتحاز ٔ تفكم ْا ٔ
ؼاظياٌ ْاي غثماتي ٔ كاضگطي ذٕز تكيّ ذٕاْيس ظز.
كاضگطاٌ َيك ييساَُس كّ َّ تُٓا زض ضٔظ جٓاَي كاضگط تهكّ ْط ضٔظ تايس تيؿ اظ پيؿ تا اػتطاض تيفتط ٔ تا
ؼاظياَسْي يثاضظات تّ ؼٕي ايجاز تفكم ْاي غثماتي ذٕز لسو تطزاضَس ٔ ْط ضٔظ ضا ػطصّ ي " گؽتطؾ ٔ
تمٕيت ؼتيع غثماتي ٔ َثطز كاضگطي" كُُس ٔ َؽرّ ْا ٔ يُاؼثات تطزِ ٔاضاَّ ي ؼطيايّ زاضي ٔ اظ جًهّ " جٓاز
التصازي" ٔ ؼايط تي حمٕلي ْاي تحًيم ـسِ اظ ؼٕي ؼطيايّ زاضي اؼاليي زض ايطاٌ ضا تيفتط ٔ تيفتط َمؿ تط
آب كُُس.
يا كاضگطاٌ ْط چّ تيفتط ٔ گؽتطزِ تط،زض ضٔظ جٓاَي كاضگط  11اضزيثٓفت تّ ٔيژِ زض ؼاػت  5ػصطزض يحم

ْاي كاض ٔ ظَسگي ٔ زض يحالت ٔ ذياتاٌ ٔ كٕي ٔ تطظٌ ٔ زض ُْگاو اياب ٔ شْاب ٔ زض ؼطٔيػ ْاي غصاذٕضي
ٔ ضذت كٍ ْا ٔ زض ْط جا ٔ ْط جا ٔ زض ْط فطصت يًكٍ يطانثات  8گاَّ ي كاضگطي كّ – َّ تًاو يطانثات،
تهكّ – اْى يطانثات كاضگطاٌ اؼت ضا تّ تحث ٔ گفت ٔ گٕ ييگصاضيى ٔ تطاي ازايّ ي َثطز ٔ حطكت تّ ؼٕي ايجاز
تفكم ْاي غثماتي،يؽتمم ٔ ذٕز ؼاذتّ ٔ يؽتمم ذٕز تطَايّ ضيعي ٔ الساو ذٕاْيى كطز.
زض ازايّ ي ايٍ تياَيّ ػالِٔ تط فطاذٕاٌ يطاؼى ْا ٔ اػالو ظياٌ ٔ يكاٌ ْا،تطذي ـؼاضْاي يُاؼة كاضگطي
تطاي فطياز كطزٌ زض يحم ْاي يطاؼى،تظاْطات ٔ آكؽيٌٕ يؼطفي ييفَٕس ٔ زض پاياٌ تياَيّ اْى يطانثات  8گاَّ
تطاي پرؿ ٔ تكثيط ٔ تطاي تحث ٔ گفت ٔ گٕ زض يياٌ كاضگطاٌ زضج ذٕاْس ـس.
زض ظياٌ ْاي اػالو ـسِ كّ يطاتك پيفُٓازات اضؼانی كاضگطاٌ زض جاْاي يرتهف تؼييٍ ـسِ ،تطای کاضگطاَی کّ
زض حال کاض ٔ زض يحيػ ْای کاضی ـاٌ ْؽتُس ،لطاض تط زؼت اظ كاض كفيسٌ تّ يست  5زليمّ ييثاـس کّ الظو اؼت
تّ غٕض يكپاضچّ ٔ ؼطاؼطي زض ًْاٌ ظياٌ تٕؼػ كاضگطاٌ زض ًّْ ي َماغ ،يطانثات کاضگطی زض يياٌ كاضگطاٌ
تّ تحث گصاـتّ ـٕز .
كاضگطاَي كّ زض ظياٌ اػالو ـسِ تطاي ـطكت زض يطاؼى ْا ايكاٌ تجًغ زاضَس ييتٕاَُس تا تّ ذاغط زاـتٍ ـؼاض ْا
ٔ يطانثات ٔ يا كاغص ْاي حأي ـؼاض ْا ٔ يطانثات تّ غٕض يتحس ٔ تا تطَايّ ضيعي زض يحم ْاي اػالو ـسِ
حاظط ـَٕس.ـؼاض ْای يا کاضگطاٌ تايس صف غثماتی يا ضا يؼهٕو کُس؛ـٕضاْای اؼاليی کاض ٔ ذاَّ ْای
کاضگط،جُاح ْای ؼياِ ٔ ؼثع ؼطيايّ زاضی ْط کساو تطای يُافغ ؼطيايّ زاضی زؼت ٔ پا ييعَُس.يا ْيچ اػتطاض ٔ
تجًؼی ضا تی َصية َرٕاْيى گصاـت ايا تا پطچى ذٕز ٔ تا غطح يطانثات  8گاَّ ی ذٕز تّ اػتطاض زؼت ذٕاْيى
ظز ٔ زض ايٍ ضٔظ تّ يکسيگط يازآٔض ييفٕيى کّ تطای ضْايی اظ ؼتى ٔ اؼتثًاض غثماتی ٔ فمط تايس ٔ تايس ٔ تايس
يتفکم ـٕيى.
زمان ً مكان مراسم ىاي رًز جياني كارگر –يكشنبو  11ارديبيشت

ساعت  5عصر – سراسر كشٌر:
الف – تجمع ىا ً مراسم ىا در سراسر كشٌر:

تٓطاٌ -ؼاػت  5ػصط – اظ ييساٌ اَمالب تا يماتم ٔظاضت كاض
يفٓس -ـيطاظ-اصفٓاٌ -لعٔيٍ (ًْگي يطاتك اػالو كاضگطاٌ ايٍ يُاغك) ٔ ؼايط ـٓطؼتاٌ ْا ؼاػت  5ػصط زض
يماتم ازاضات كاض ـٓطؼتاٌ ْا ٔ يا ازاضات كم كاض اؼتاٌ.
اظ ـٓطْايي زض جُٕب ٔ يطكع ٔ َيع ـٓطْايي زض كطزؼتاٌ اػالو ـسِ كّ فطاذٕاٌ ِ ظياٌ ٔ يكاٌ يطاتك ـطايػ
ٔ تط اؼاغ يالحظات يحهي ٔ زض ظياٌ يُاؼة تّ اغالع كاضگطاٌ ضؼاَسِ ذٕاْس ـس.

ب-اعتصاب مٌقت سراسري در محيط ىاي كار:
ؼاػت  5ػصط -كاضگطاٌ ـاغم زض يحيػ ْاي كاض ٔ كاضذاَجات تّ غٕض ًْعياٌ ٔ يكپاضچّ ٔ ؼطاؼطي تّ يست
 5زليمّ زض ؼاػت  5ػصط يكفُثّ زؼت اظ كاض ذٕاُْس كفيس ٔ يطانثات  8گاَّ ٔ يثاحث ذٕز ضا تا ًْكاضاٌ ذٕز
تّ تحث ذٕاُْس گصاـت .زض صٕضت ايكاٌ  ،تا غطح ـؼاضْا ٔ ذٕاؼتّ ْا ٔ يطانثات جاضي ذٕز ،كاضگطاٌ زض ايٍ
ؼاػت زض يحم ْاي يُاؼة زض يحيػ كاض تجًغ ذٕاُْس ًَٕز ٔ ظًٍ تطگعاضي يطاؼى تّ فطياز ـؼاض ْا ٔ غطح ٔ
تحث ٔ اػتطاض تطاي زؼتياتي تّ يطانثات ذٕز ذٕاُْس پطزاذت.
شعارىاي پيشنيادي براي رًز مراسم ً نيس براي ساير اعتراضات ً تجمعات كارگري در سراسر سال:
 زؼتًعز تطزگاٌ ٔ حصف ؼٕتؽيس/تط ػهيّ ؼطيايّ تايس جُگيس لطاضزاز يٕلت /يهغي تايس گطزز كاضگط ظَساَي آظاز تايس گطزز لطاضزاز يٕلت  /تطزگي ٔفالكت -ظَساَي ؼياؼي  /آظاز تايس گطزز

 كاضگطاٌ جٓاٌْ /ى غثمّْ،ى پيًاٌ كاضگط لطاضزازي،پيًاَي /تفكهّ پاياٌ تي ؼاياَي ـٕضاي ػاني كاض  /حايي ؼطيايّ زاض ػهيّ ـطكت ْاي پيًاَكاضي /تطپا كُيى تفكم كاضگطي اتحاز ٔ تفكم  /ضاِ ضْايي يا ـٕضاي اؼاليي كاض /پفتيثاٌ ؼطيايّ زاض ؼطيايّ اظ ضٔظ اظل َثٕزِ  /ؼطيايّ زاض حك يا ضٔ ضتٕزِ اصٕل گطا،اصالح غهة/ظس كاضگط،فطصت غهة تفكم يؽتمم حك يؽهى ياؼت جٓاز التصازي ٔ ضياظت /تّ ظس كاضگطاَّ ايٍ ؼياؼت جٓاز التصازي ٔ ضياظت َُ /گ تط ايٍ التصاز ٔ ؼياؼتمطالبات ىشت گانوی کارگران ايران – سال 1309
 -1يا کاضگطاٌ تطای يماتهّ تا لطاضزازْای يٕلت ،ؼفيس ايعا ٔ لطاضزازْای ـطکتْای پيًاٌکاضی تا اتحاز ٔ
آگاْی ٔ تا ايجاز تفکم ْای ذٕز زؼت تّ يثاضظِ ذٕاْيى ظز.
 -2حصف ياضاَّْا ْجٕو تّ ؼفطِی ذانی کاضگطاٌ اؼت؛ يا ظًٍ گؽتطزِ کطزٌ الساو تطای َپطزاذتٍ لثطْای
آب ،تطق ،تهفٍ ٔ گاظ اظ ْط غطيك يًکٍ زيگط ٔ تّ صٕضت يتحس ٔ يتفکم تا ايٍ الساو ٔ غطح ِ ظس کاضگطی
يثاضظِ ذٕاْيى کطز.
 -3يا اػالو ٔ تؼييٍ حسالم زؼتًعز ْ 330عاض تٕياٌ کّ چُسيٍ تطاتط ظيط ذػ فمط اؼت ٔ تٕؼػ َٓاز ؼطيايّزاضی
ـٕاضیػانی کاض تؼييٍ ـسِ ٔ َيع ضٔؾ ظس کاضگطی ٔ ذائُاَّ ی ؼّ جاَثّ گطايی ضا يحکٕو يیکُيى؛ زض ضٔؾ ؼّ
جاَثّ گطايی ،يصاکطِ ٔ تٕافك تيٍ ًَايُسگاٌ کاضفطياياٌ ٔ ًَايُسِ زٔنت (کّ ًْگی اظ غثمّی ؼطيايّزاض ْؽتُس) اظ
يک ؼٕ ٔ اظؼٕی زيگط ًَايُسِی کاضگطاٌ اَجاو يی گيطز ٔ کاضگطاٌ زض يماتم زٔ ضای ؼطيايّ زاضی تاظَسِ ذٕاُْس
تٕز .يا اػالو يی زاضيى کّ افعايؿ زؼتًعز تا ذٕاْؿ ٔ تٕافك ٔ يصاکطِ حاصم ًَیـٕز .کاضگطاٌ تايس تا اػتطاض
ٔ ًَايؿ لسضت ٔ اػتصاب ٔ تا يثاضظِی يتفکم ٔ يتحس زؼتًعزْايی يتُاؼة تا اؼتاَساضْای ظَسگی ضا تّ
ؼطيايّزاضی تحًيم کُُس.
 -4کاضگطاٌ ٔ فؼاالٌ کاضگطی ظَساَی تايس آظاز ـَٕس ٔ يا ْط گَّٕ زؼتگيطی ،اذطاج ٔ تحت ففاض لطاض زازٌ
کاضگطاٌ ضا يحکٕو ًَٕزِ ٔ تّ صٕضت گؽتطزِ تطای آظازی آَاٌ يثاضظِ ذٕاْيى کطز.
 -5يا کاضگطاٌ تطای زؼتياتی تّ آظازی تياٌ  ،آظازی تفکم ،تحعب ،اػتصاب ،آظازی لهى ٔ آظازی تًايی ظَساَياٌ
ؼياؼی ٔ پاياٌ يافتٍ احکاو ظس اَؽاَی اػساو ًْ،عياٌ تا زيگط يطانثاتياٌ يثاضظِ ذٕاْيى کطز.
 -6پيطٔظی کاضگطاٌ جع تا اتحاز يتفکم ٔ ؼاظياٌيافتّی تًايی الفاض غثمّی کاضگط اػى اظ کاضگطاٌ صُؼتی،
يؼهًاٌ ،پطؼتاضاٌ ،کاضگطاٌ ترؿ ذسيات ،يؼازٌ ،کاضگطاٌ کفأضظی ٔ  ...يًکٍ َيؽت .يا کاضگطاٌ زض ْط
صُف ٔ ضؼتّ ظًٍ اتحاز تا تًايی الفاضْى غثمّ ای ياٌ زض غثمّ ی کاضگطاٌ ايطاٌ ٔ يُطمّ ٔ حًايت اظ
يطانثات کاضگطاٌ يٓاجط زض ايطاٌ اظ جًهّ کاضگطاٌ افغاَی ،ذٕز ضا يتحس ٔ پفتيثاٌ يثاضظات کاضگطاٌ زض
ؼطاؼط جٓاٌ يیزاَيى.
 -7يا تطای زؼتياتی تّ يطانثات التصازی-ؼياؼی ذٕز تط ػهيّ تًايی جُاحْا ٔ حاکًيتْای زاذهی ٔ ذاضجی
ؼطيايّزاضی اػى اظ اصٕلگطا ٔ اصالحغهة زض ايطاٌ ٔ اػى اظ زٔنتْای ؼطيايّزاضی آيطيکا،چيٍ ،ضٔؼيّ،
اضٔپايی ٔ  ...تُٓا ٔ تُٓا تا اتکا تط َيطٔی غثماتی کاضگطی ذٕز ،يثاضظِ ذٕاْيى کطز.
َ -8ظاو ؼطيايّزاضی اظ تثؼيط جُؽيتی-التصازی -ؼياؼی -اجتًاػی ػهيّ ظَاٌ تٓطِ ٔ ؼٕز يیتطزًْ ،چُيٍ کاض
کٕزکاٌ يُثغ ؼٕزْای ؼطـاض تطای َظاو اَگهی ؼطيايّ زاضی ؼت؛ يا ظًٍ يحکٕو کطزٌ ْطگَّٕ تثؼيط جُؽيتی

ػهيّ ظَاٌ ،تطای يتفکم کطزٌ ْط گَّٕ يثاضظِ تطای زؼتياتی ظَاٌ تّ يطانثات ٔيژِ ی ظَاٌ ٔ َيع يطانثات
غثماتی ـاٌ ٔ َيع تطای تمٕيت جُثؿ نغٕ کاض کٕزک اظ ْيچ يثاضظِای فطٔگصاض َرٕاْيى کطز.
ـٕضای تطگعاضی يطاؼى ضٔظ جٓاَی کاضگط ؼال 1390
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