بیانیهیکارگرانغیررسمینفتبهمناسبتروزجهانیکارگر


ما کارگران غیر رسمی نفت روز جهانی کارگر را به همگان شادباش میگوییم .ما قبال اعالم کرده
بودیم که بدلیل عدم اجرایی شدن وعدههای داده شده ،راهی جز اعتراض گسترده در مقابل ما قرار
ندارد .
روز جهانی کارگر یک روز اعتراض سراسری است و بهترین فرصت است که با صدایی بلندتر و
همصدا با هم طبقهایهایمان خواستهایمان را اعالم کنیم .
ما برده نیستیم و اجازه نمیدهیم که از باالی سر ما زندگی و معیشتمان رقم زده شود .
آلترناتیو ما همانطور که کارگران هفت تپه اعالم کردهاند  ،اداره شورایی است .
در عین حال ما به کل این بساط تبعیض ،نابرابری ،اختالسها و دزدیها و استثمار بدون حد و مرز
حاکم بر جامعه اعتراض داریم .
ما جامعهای میخواهیم که در آن شکاف طبقاتی نباشد .استثمار نباشد .جامعهای که در آن رفاه و عدالت
و شادی و برابری حاکم باشد .
ما همچنین بر خواستههای فوری همین امروزمان تاکید کرده و بار دیگر اعالم میکنیم که خط فقر را
قبول نمیکنیم و مزد هیچ کارگری نباید کمتر از  ۲۱میلیون باشد .ما برده نیستیم و قوانین ویژه
اقتصادی باید لغو شوند و دست پیمانکاران باید از سر ما کارگران کوتاه شود .
ما خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستیم .
در یک کالم ما همبستگی خود را با بیانیهها و قطعنامههای اول مه که همچون هر سال انتشار مییابد
اعالم میکنیم .
از همین رو عالوه بر تاکیداتی که داشتیم بر خواستههای سراسری دیگر چون برابری زن و مرد در
تمام عرصه های اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و لغو هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زن با
خواست ،رفاه و شادی برای همه کودکان لغو کار کودک ،حق تشکل ،تجمع  ،آزادی بیان و وسیعترین
آزادیها ،آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام و پایان دادن به امنیتی
کردن مبارزات ،پایان دادن به سودجوییهای سرمایهداران و تخریب محیط زیست ،پایان دادن به
اختالسها و دزدها و برچیده شدن حقوقهای نجومی تاکید میکنیم .
اول ماه مه روز اتحاد مبارزاتی ما  ۹۹درصدیهای جامعه برای رهایی از توحش و بربریت
سرمایهداری و برای داشتن جامعهای شایسته انسان است .
با برافراشتن پرچم اول مه این روز همبستگی جهانی کارگری را گرامی میداریم.
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