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  به بھانه اول مای، روز جھانی کارگر 
  

جمھوری اس"می ناقض دائمی و برنامه ريزی شده حقوق 
   .باشد می انسانی کارگران 

  

، دھھا سال است که کارگران از حقوق نسبی مدنی برخوردارند، دولت جمھوری اس�می ايران که در حاليکه در سراسر جھان
ز کارگران را که برای دستيابی به حقوق قانونی خود  دست به اعتصاب می زنند، است، ھنو" مستضعف"مدعی پشتيبانی ازطبقه 

 .از بازگشت به کار محروم می کند مضروب می کند، به زندان می اندازد و
ا اينکه درتمامی کشورھای جھان روز کارگر را به منظوربزرگداشت جامعه کارگری که رونق دھنده چرخ اقتصادند ، تعطيل ب

 ،با فرھنگ و تاريخ ايرانمغاير  حتیبه بھانه ھای مختلف روزھای بيشماری را  که دولت جمھوری اس�می اما اند، اع�م کرده
  .اجتناب ميکند  جھانی کارگر روزاز تعطيلی تعطيل اع�م می کند، 

جم قاچاق، فساد، توليدی، گسترش ح سوی ديگر، سياستھای غلط اقتصادی جمھوری اس�می نظير توسعه اقتصاد دFلی و ضد از
بذل و بخشش ھای برون مرزی به منظور تنش آفرينی ھای بيمورد در منطقه، انحصارگری دراقتصاد و کنترل منابع مالی کشور 

و توليدکنندگان، باعث ورشکستگی و يا تعطيلی دائم و مستمر کارخانه ھا و کارگاھھای توليدی شده،   و بی اعتنايی به نيازھای
اخيرا ھم با انتصاب مرتضوی دادستان سابق تھران به عنوان مدير عامل سازمان تامين اجتماعی که با در اختيار داشتن بيش از 

 . باعث کاھش کيفيت و امنيت شغلی شده است  بنگاه اقتصادی عم� 60
رسماً به حاکميت جمھوری اس�می در خصوص نقض مستمر حقوق انسانی کارگران  در ايران کانون دفاع از حقوق بشر

ر و ميثاق ھای آن شده و Fزم است برای اع�ميه جھانی حقوق بش 25 – 24 – 23اعتراض نموده و خواھان اجرای کامل مواد 
  .دسترسی به اين حقوق ھرچه زودتر موارد زير را تامين نمايد

 

       .حق ايجاد اتحاديه، سنديکا و تشکل ھای غيردولتی کارگری -
 .حق اعتصاب برای اعتراض به شرايط کار و دستمزد و خدمات رفاھی -
 .ی آبرومندبرخورداری از حداقل دستمزد برای يک زندگ -
 .برخورداری از حقوق بيکاری برای دستکم شش ماه -
 .برخورداری از بيمه درمانی برای خود و خانواده -
 .برخورداری از مزايای طبقه بندی مشاغل -
 .داری از شرايط ايمنی در محيط کارربرخو -
 .برخورداری از امنيت شغلی -
 .برخورداری از امکانات سوادآموزی رايگان -
 .ورداری از امکانات بھبود و به روز سازی مھارت ھابرخ -
 .برخورداری از مرخصی مناسب بارداری و پس از زايمان، برای زنان کارگر -
  جلوگيری از کار کودکان و حمايت و تأمين اجتماعی آنان -
   .مرد در شرايط مساوی  برابری دستمزد و مزايا برای زن -
 .و کارآفرينان برای ايجاد شغل رسيدگی به نيازھای توليدکنندگان -
داخل و خارج   به کارگيری درآمد نفت برای ايجاد اشتغال، بجای ھزينه ھای گزاف برای نھادھای مختلف مذھبی -

  .کشور و يا وابسته به انحصارگران حکومت
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  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


