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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  ــ وين- کميته دفاع از آزادی و برابری در ايران

  ٢٠١٧ اپريل ٣٠

 روز کارگر و خواسته ھای کارگران

   

وب و توطئه ھای سرمايه داران در  نه تنھا بازتاب اتحاد طبقاتی و مبارزاتی کارگران، بلکه بيانگرسرکیاول ماه م

  .  آنانۀ خواسته ھای تحقق نيافتۀاشکال قانونی و غيرقانونی ست و در وجھی ديگر نشاندھند

از روزی که کارگران کارخانجات شيکاگو در امريکا با اعتصاب و اعتراض فرياد مبارزاتی شان را برای تحقق 

د شرايط کار انعکاس دادند، با توطئه ھای از پيش طراحی خواست ھای ھشت ساعت کار روزانه، حق تشکل و بھبو

اين فرايند سه گانه در سطح . رو شدنده  سرمايه داران و سرکوب خونين و بی توجھی به خواسته ھايشان روبۀشد

ی از ئ کارگر جھان در دمکراسی ھای غربی به بخش ھاۀاگرچه بخشی از طبق. جھانی ھمواره ادامه داشته است

 جھانی ھمچنان با اين فرايند سه گانه سرکوب و ۀ خود دست يافته اند، اما بخش بزرگی از اين طبقخواسته ھای

  . رو ھستنده توطئه ، تداوم مبارزه و عدم تحقق خواسته ھايشان روب

 شمسی در تھران می گذرد و ١٣٠١ در سال یمناسبت اول ماه مه قريب صدسال از نخستين تظاھرات کارگران ب

ی شان ئ ستم و سرکوب، مبارزات متقابل کارگران و بی توجھی به خواسته ھای ابتداۀرھم تنيدھنوز روند د

 و درج آن در تقويم رسمی کشور برآورده یپابرجاست، ھنوز خواست کارگران مبنی بر تعطيل رسمی اول ماه م

ن و رھبرانشان به زندان االکارگران ھنوز نه تنھا از حق ايجاد تشکل مستقل برخوردار نيستند، بلکه فع نشده است،

اگر در دولت . شود می افتند و دفتر جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان در تھران در دولت روحانی پلمپ می

ھا را در آق دره  اصالحات خاتمی کارگران را در خاتون آباد به گلوله می بستند، در دولت تدبير و اميد روحانی آن

 ۀ خط فقر را چھارميليون تومان تعيين می کند، حقوق پايیورای برگزاری اول ماه مکه ش در حالی. شالق می زنند

دھد  کارگران نھصد و سی ھزار تومان تعيين می شود يعنی يک چھارم خط فقر که نابرابری آشکار ی را نشان می

با توجه به (ه آميز توطئۀ مربوط به اصالح قانون کارناظر به تعيين دستمزد، تبصرۀو تازه دولت روحانی دراليح
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را مطرح می کند که حتی نمايندگان مجلس ارتجاع نيز از ترس مبارزات کارگران از تصويب آن  )شرايط اقتصادی

  . خودداری کرده و به دولت باز می گردانند 

وقتی استمرار اين اوضاع در بستر يک اقتصاد سرمايه داری تجاری رانتی، ورشکستگی بيش از چھل درصد 

و حقوق ھای نجومی در نظر گرفته   دو رقمی، اختالس ھا و دزدی ھاۀا و کارخانه ھا، تورم افسار گسيختکارگاه ھ

برای نمونه مديران حق . شود شود، اوج بی حقوقی کارگران و تبعيض ھای اعمال شده بر آنان بيشتر آشکار می

حقوق دريافت کنند يعنی در مقايسه با نھصد و سی ھزار تومان کارگران دارند تا سقف بيست و چھارميليون تومان 

سی برابر آنان، کارمندان تا سقف دو ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف اند، اما در مورد کارگران اين سقف 

  .يک ونيم ميليون تومان است

شان و به عبارت ديگر اکثريت  زحمتک و سايرتحت حاکميت ننگين جمھوری اسالمی وضعيت معيشتی کارگران

ی ھستيم که زندگی ئما برده ھا: " به قول يکی از کارگران . سف بارتر شده و ستم بر آنھا بيداد می کندأتوده ھا 

اما مبارزات و اعتراضات وسيع کارگران ادامه دارد و روزی نيست که "  خانواده ھايمان ھستيم ۀنداريم و شرمند

اسرکشور در مقابل دفاتر کارخانه ھا، فرمانداری ھا، استانداری ھا و مجلس ارتجاع چندين تجمع اعتراضی در سر

  .برپا نگردد و کارگران تحقق خواسته ھايشان را خواستار نشوند 

  :بخشی از خواست ھا و مطالبات برآورده نشده کارگران عبارتند از 

  . ـــ ايجاد اشتغال وتأمين امنيت شغلی کارگران در محل کار١

  . کارگران که گاه تا شانزده ماه و بيشتر پرداخت نشده استۀــ پرداخت دستمزد ھای معوقع ـ٢

  .متوسط يک خانوار شھری و افزايش آن به نسبت تورمۀ ـــ تعيين حداقل دستمزد بر اساس ھزين٣

  ).نھادھای حکومتی ۀ مستقل از ھم( ـــ به رسميت شناختن حق تشکل ھای مستقل کارگری ۴

  .رکت و دخالت سازمان ھای مستقل کارگری در تدوين قانون کارو امور ديگر ـــ حق ش۵

  . سال١۶ ـــ ممنوعيت کار کودکان و نوجوانان کمتر از ۶

  .يد تشکل ھای مستقل کارگریئ ـــ ممنوعيت بستن کارخانه ھا از سوی کارفرمايان بدون تأ٧

  . عمومی بيکاری برای کارگران بيکارۀ ـــ حق بيم٨

  .شود نوعيت قراردادھای موقت و سفيد امضاء که ھشتاد درصد کارگران را شامل می ـــ مم٩

برای نمونه جعفر عظيم زاده و شاپور احسانی به ( ھا  ن کارگری و زندانی کردن آن ـــ ممنوعيت پيگرد فعاال١٠

  . )يازده سال زندان محکوم شده اند

سميت شناختن دو روز استراحت در ھفته از سوی ره  و بی ـــ تعطيل رسمی و با حقوق روز اول ماه م١١

  .کارفرمايان، صاحبان کارخانه ھا و کارگاھھا

تجريه نشان داده است که مادام که رژيم دار و جنايت جمھوری اسالمی برمسند قدرت است و مادام که اين شرايط به 

 رنجبران و حدت ۀچار"  صد ساله اً دست توانای کارگران و توده ھای ستمديده دگرگون نشود، شعار قديمی و تقريب

  . ی خود را خواھد داشتئھمچنان تازگی و کارآ" و تشکيالت است 

  ! ھرچه گسترده ترباد اتحاد و تشکل يابی کارگران

  ! سر نگون باد رژيم جمھوری اسالمی
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