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شوراي موقت کارگران پتروشيمي ماھشھر بمناسبت اول ماه مه  ،روز جھاني کارگر )  ١١اطالعيه
) ارديبھشت

دوستان کارگر
اول ماه مه  ،روز جھاني کارگر در راه است  .به اين روز مھم کارگري چند روز بيشتر نمانده است  .با يد براي
گراميداشت اين روز آماده شويم  ،اين روز خودمان است و آنرا بايد ھر چه باشکوھتر جشن بگيريم  .روز جھاني
کارگر بيانگر روز اعتراض جھاني کارگر به وضعيت موجودش است  .بمناسبت اين روز مھم به ھر شکلي که
امکان پذير است بايد دور ھم جمع شويم و اعالم کنيم که فقر و بيکاري  ،سيه روزي و نداري و بي حقوقي حق کارگر
نيست  .کارگر در جھان امروز توليد کننده ھمه نعمتھاست ولي خود از حق داشتن و استفاده اين نعمتھا محروم است .
ھمه مواھب زندگي انساني مانند مسکن  ،غذا  ،امکانات بھداشتي و درمان  ،ملزومات آموزش و پرورش و
امکانات تفريحي محصول تالش و عملکرد کارگر است  ،ولي آنچه امروز بعيان شاھدش ھستيم  ،اينست که کارگران
از دستيابي به اينھمه نعمت محروم اند  .نصيب کارگر امروزي در ھمه کشورھا و از ھمه بدتر در کشور خودمان
بيکاري  ،بي مسکني  ،بي غذائي و سو تغذيه و بي بھداشتي است  .در اول ماه مه  ،به اين شرايط رقت بار
اعتراض کنيم  .به حقوق سيصد ھزارتوماني اعالم شده از طرف دولت اعتراض داريم و اعالم ميکنيم که ديگر بس
است ! ديگر نميشود به اين فقر و فاقه تن داد و ادامه داد ! با اين بي حقوقي نميشود زنده ماند  .اصال اعتراض حق
کارگر است  ،کارگر را نبايد بخاطر اعتراض داشتن و اعتراض کردن زنداني کرد و شالق زد  .تشکل حق کارگر
است  .سازمان يافتن در شورا ھاي واقعي حق کارگر است  .تشکيل شورا ابزار بھم پيوستگي کارگر است که صداي
اعتراض اش را بگوش ھمه ھم طبقه اي ھاي خودش و جامعه برساند  .شورا ھمبستگي کارگران در ھر کارخانه و
مجموعه کارخانجات را عملي ميسازد .
دوستان کارگر
براي اعالم خواسته ھاي کارگري در روز اول ماه مه  ،ما قطعنامه اي را به ھمه کارگران مجتمع ھا در ماھشھر
پيشنھاد ميکنيم و بدين طريق از ھمه شما ميخواھيم که مفاد اين قطعنامه را در ميان خودتان به بحث بگذاريد و به
عنوان کيفر خواست کارگران بر عليه شرايط موجود  ،تصويب و رو به جامعه اعالم کنيد و براي عملي کردن اين
گام مھم  ،قطعنامه را تکثير و پخش کنيد .
و اما قطعنامه :
 - ١ما کارگران به دستمزد  ) ٣٠٠٠٠٠سيصد ھزار تواني ( اعالم شده ازسوي دولت اعتراض داريم و خواست
فوري ما اينست که با توجه شرايط فعلي و براي تامين يک زندگي انساني و در خور شان انسان  ،حقوق
کارگر نبايد کمتر از يک ميليون تومان باشد .

- ٢ما خواھان پرداخت فوري حقوقھاي معوقه ھستيم و داليلي مانند مشکل بي پولي کاخانجات و مجتمع ھا مشکل
کارگر نيست که به اين بھانه حقوق ناچيزش پرداخت نگردد .
- ٣حق تشکل و اعتراض از حقوق بديھي کارگر است و اين حق بايد برسميت شناخته شده و بنابراين ھيچ کارگري را
بدليل اعتراض به شرايط زيست و کار  ،نبايد زنداني و شکنجه کرد .
- ٤رھبران کارگران که ھم اکنون در زندان ھستند  ،بايد فوري و بدون قيد و شرط آزاد گردند  .ما خوھان آزادي
منصور اصانلو  ،ابراھيم مددي  ،علي نجاتي و فرزاد کمانگر و ھمه زندانيان سياسي ھستيم.
- ٥ما خواھان لغو قراردادھاي موقت و سه ماھه و سفيد امضا در روابط کارفرما و کارگران ھستيم .
- ٦ما خواھان لغو مجازات اعدام از قوانين قضائي کشور که به مثابه ابزاري براي ترساندن جامعه و به انقياد
کشاندن مردم و کارگران و در جھت به تمکين واداشتن کارگران به تحمل فقر و فاقه روز افزون در جامعه عمل
ميکند  ،ھستيم .
- ٧ما خواھان لغو تبعيض جنسيتي بين زن و مرد در محيطھاي کار بوده و خواست ما برابري زن و مرد در
ابعاد حقوقي  ،اجتماعي  ،اقتصادي و فرھنگي است .
- ٨ما خواھان لغو کار کودکان در ھمه محيطھاي کار بوده و خواستار مجازات کساني ھستيم که مبادرت به
استثمار کار کودکان ميکنند .
- ٩برچيده شدن دستگاھھاي سرکوب کارگري در مجتمع ھا که تحت پوشش حراست و غيره عمل مينمايند  ،خواست
فوري ماست .
- ١٠ما خواھان آزادي بي قيد و شرط عقيده  ،بيان  ،اجتماعات  ،تشکل و تحزب ھستيم .
زنده باد ھمبستگي کارگران
شوراي موقت کارگران پتروشيمي ماھشھر ٣١-فروردين ٨٩

