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 بيانيه تشکل ھای مستقل کارگری
 رپيرامون اوضاع حاکم بر کشور و فرا رسيدن اول ماه مه روز جھانی کارگ

   

  
کارگران تحميل شده و در عين حال   را، در شرايطی آغاز می کنيم که دستمزدھای چھار برابر زير خط فقر بر٩٧سال 

لی در حال از ھم گسيختگی است و در اين ميان جناح ھای وغيرقابل کنتر  جامعه به شکلۀشيرازه ھای اقتصاد و ادار

فالکت بيشتر به ميليون ھا  مين منافع ضدانسانی خود، ھيچ برنامه ای جز تحميل فقر وأ و تءقدرت برای بقا مختلف

کسانی که چھل سال پيش با  .ھای مختلف جامعه ندارند يران و سرکوب اعتراضات بخشکارگر و مردم زحمتکش ا

بر  بوسه به دستان کارگران بر سرنوشت جامعه حاکم شدند، بی ھيچ شرمی در مالءعام ژست مستضعف پناھی و با

دان طويل المدت، مھر قضائی و احکام زن  کارگر شالق زدند؛ آنان را به سلول ھای انفرادی انداختند و با تعقيبۀگرد

ممنوعيت اعتصاب و تشکل ھای مستقل کارگری و سرکوب ھر گونه فرياد حق  با. بردگی بر پيشانی شان کوبيدند

ثروتمند ترين کشور ھای جھان، حداقل  کارگران، شرايطی را پديد آوردند که امروزه در ايران به عنوان يکی از خواھی

و اين دستمزد شرم آور در اغلب مراکز توليدی و صنعتی با ماه ھا عقب   استمزد کارگران، چھار برابر زير خط فقر

مراکز اقتصادی به علت فقر  و به ضرب و زور اعتراضات مداوم کارگران پرداخت می شود و در بسياری از افتادگی

 ھمچنان خصوصی سازی يا اختصاصی سازی واحدھای توليدی ؛و بيکاری ھمين حداقل دستمزد ھم پرداخت نمی شود

آب با ھدف  واحدھای توليدی، يکی پس از ديگری، منجر می شود؛ با اجرای طرح ھای انتقال ادامه دارد و به تعطيلی

نصيب صاحبان سرمايه می کند، ھمراه با  افزايش سطح کشت محصوالت صادراتی مانند پسته که سود سرشاری را

  . فقر و نابودی مطلق کشيده شده استۀرز به ورطزندگی ھزاران کشاو صدمات جبران ناپذير به محيط زيست،
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کودکان کار، زباله گردی برای سير کردن شکم، کليه فروشی، . رساندند تن فروشی و اعتياد به مواد مخدر را به عرش

بيکاری و نوميدی  خوابی، کولبری و کشتار کولبران، دست فروشی و ضرب و شتم دست فروشان، خودکشی، کارتن

به بخش الينفکی از شرايط زندگی و حيات يک  و اختالس و ھزار و يک مصيبت اجتماعی ديگر راجوانان، دزدی 

 و اينک سرمست از غارتگری ھايشان، آنجا که در مقابل مردم به جان آمده از  ھشتاد ميليونی تبديل کردندۀجامع

درفش و از سوی ديگر با عوام  وضعيت فالکت بار موجود قرار می گيرند، از سوئی با سرکوب و بر پا کردن دار و

  . چھل سال گذشته خود دارندۀتداوم سياست ھای ويرانگران فريبی و متھم کردن يکديگر، ھمچنان سعی در

خانوار چھار نفره باالی پنج ميليون تومان است و عوامل و جيره خواران   واقعی زندگی يکۀدر حالی که سبد ھزين

با اين حال اين جيره   ھزار تومان تعيين کردند؛٧٠٠ن را سه ميليون و در نھادھای دست ساز کارگری، آ حکومت

 و تصويب يک ميليون و ءدر چشم ميليون ھا کارگر، با امضا خواران ھمراه با اربابانشان، به طور بی شرمانه ای چشم

فالکت، خودکشی،  ھزارتومان به عنوان حداقل مزد، اعالم کردند سھم شما کارگران از زندگی، فقر و يکصد و چھارده

  .کليه فروشی و غوطه ور شدن در تباھی است

 کارگر، با تعيين چنين مزد خفت باری و ھمچنين نبود ھيچ ۀعنوان نمايند دولت و کارفرمايان و جيره خوارانی تحت

، حق خواھی ما کارگران  گسترده و ھر روزه از نيروی سرکوب در مقابلۀبرای دريافت ھمين مزد و استفاد تضمينی

  .از پيش ما زده اند دست به اعالم جنگی آشکار برای به بردگی کشاندن بيش

 به ھيچ انگاشتن مطالبات کارگران، –سال گذشته ]جدی[ دی ماه حق مردم عليه فقر و گرانی درسرکوب خيزش ب

ا ھزار صدھ کشاورزان، جوانان، زنان، دانشجويان، دانشگاھيان و روشنفکران، دگرانديشان و معلمان، پرستاران،

انتظامی و امنيتی و استانداران و فرمانداران   متوسل شدن نھادھای– قدرت ۀسسات مالی وابسته به حوزؤمالباخته م

ھفت  ھمچون ھزاران کارگر نيشکر(بدون دريافت مزد ماھانه با ضرب و زور سر نيزه  برای به کار واداشتن کارگران

ر به باالی شش ھزار تومان و بر اين لاد  قيمتۀ و افزايش يک بار سياست دولت در ايجاد شوک در بازار ارز–) تپه

 نابودی محيط زيست و منابع آبی کشور در –رلا تومانی نرخ رسمی د٥٠٠ بستر، خالی کردن جيب مردم و افزايش

حلی بسياری از شھرھای کشور به م  تبديل شدن–نبود ھيچ اراده ای در ميان حکومتگران برای جلوگيری از آن  ۀنتيج

) که ھمين روزھاست تمام کشور را دربرگيرد( ريزگردھا ۀدليل پديد برای مرگ تدريجی کودکان و پدران و مادران به

سياسی  اجتماعی و اقتصادی  زندگیۀھا و ھوای آلوده و با توجه به از ھم گسيختگی بيش از پيش شيراز و آلودگی آب

رساند که ديگر نبايد به اميد چيزی جز دست بردن به اعتراضات  یکشور در سطح کالن، ما کارگران را به اين نتيجه م

  .متحدمان برای خالصی از وضعيت جھنمی موجود بنشينيم سراسری و نيروی

روز اعتراض و اتحاد ما عليه ستم و . اين روز، روز ماست. کارگران است اول ماه مه روز جھانی کارگر پيش روی ما

دست ھمديگر بگذاريم و در  ی توانيم و بايد در جای جای کشور دستھايمان را درما م. در سرتاسر جھان است بردگی

 خود را به جنبشی عظيم تبديل کنيم و متحد و ۀنيروی به ھم پيوست ابعادی سراسری با خواست رھائی از فقر و فالکت،

تعيين کننده ای را برای پايان   مردم ايران، گام ھایۀبازنشستگان، معلمان، کشاورزان و عموم توده ھای آزاد ھمراه با

  .اقتصادی سياسی کشور برداريم دادن به مشقات و مصائب موجود و بن بست

  .نجات کشور از نابودی و تباھی و فقر و فالکت در دستان متحد ما کارگران و در گرو اعتراضات سراسری ماست

  رھانی کارگروز ج) يازده ارديبھشت(پيش به سوی اعتراضات گسترده در اول ماه مه 

  ١٣٩٧ ]حمل[ فروردين٢٩

  ن آزاد کارگران ايراۀاتحادي
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  هانجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشا

  زسنديکای نقاشان استان البر

  کانون مدافعان حقوق کارگر

  ن پيگيری ايجاد تشکلھای مستقل کارگری ايراۀکميت

  


