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 ٢٠١٧ اپريل ٢١

  

 طبقۀ کارگر بايد سرنوشت جامعه را به دست گيرد
  )١٣٩٦ ]ثور[ارديبھشت( روز جھانی طبقۀ کارگر یبه مناسبت اول ماه م

  کارگران و زحمتکشان

انبوه مطالبات سرکوب شدۀ طبقۀ کارگر، عدم وجود تشکل ھای مستقل کارگری، منع قانونی و جرم شناختن فعاليت 

ی کارگران و حزب کارگری، مجرم دانستن کارگران پيشرو و فعاالن کارگری به خاطر تالش برای انسجام ئاتحاديه 

رکوب شديد آزادی ھای سياسی و دمکراتيک، بيکاری، گرانی و تشديد فقر در  کارگر، سۀبخشيدن و متشکل کردن طبق

ميان مردم ِ زحمتکش جامعه، عدم پرداخت مزد کارگران و يا به تعويق انداختن طوالنی آن، تعيين رسمی حداقل مزد در 

 ۀی حکايت از يک فاجعزير يک چھارم خط فقر و به تبع آن فقدان رفاه اجتماعی برای خانواده ھای کارگری، به روشن

  . بزرگ انسانی در ايران دارد

 ۀ بزرگ، وظيفه و تعھدی است که در مرتبۀروشنگری واقعيات موجود در جامعه و نشان دادن راه مقابله با اين فاجع

افشای سياست ھای دولت سرمايه .  کارگر استۀنخست برعھدۀ کارگران آگاه و سازمان ھای سياسی ِ مدافع آزادی طبق

ی حاکم بر ايران منجر به رشد آگاھی و آمادگی ذھنی طبقۀ کارگر برای گام برداشتن به سوی تأمين خواست ھا و دار

ی که کارگران آگاه و سازمان ھای سياسی مدافع آزادی ئزيرا ھدف نھا. رمايه داری می شود سۀايجاد تحول در جامع

 تنظيم شدۀ ً سرمايه داری يعنی ايجاد شيوۀ توليد اجتماعا کارگر برای آن مبارزه می کنند، تغيير انقالبی جامعۀۀطبق

اما پيش از آن . است) مديريت مولدان ِ مستقيم( مولدان آزاد ِ متحد با مالکيت اجتماعی وسايل توليد و مديريت کارگری 

ه داران و  سياسی و طبقاتی سرمايۀکارگران آگاه و پيشرو می کوشند تا کارگران به شکل سياسی متشکل شوند و سلط

ی ئکه استثمار و ستم طبقاتی را بر کارگران و زحمت کشان اعمال می کنند به زير بکشند، زيرا رھارا زمين داران 

  . کارگران تنھا به دست خود کارگران ممکن است

 مشروط يد يا تحريم انتخابات عمومی اگرئدر مورد انتخابات، کارگران و زحمتکشان بايد توجه داشته باشند که شعار تأ

به واکنش مثبت يا منفی توده ھای مردم به آن باشد در ھر دو حالت دنباله روی از توده ھاست و نه يک انديشۀ فکر شده 

. در انتخابات عمومی، اگر شکل حکومت دموکراسی نباشد به امری عوام فريبانه تبديل خواھد شد. در مبارزۀ سياسی

بنابراين امکان اجرای نقش سياسی توده . ھای مردم بر طبقات داراستدموکراسی به معنی پرولتری آن حکومت توده 
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اگر حکومت . ی دولت از دين استئيکی از مبانی دموکراسی جدا. ھای مردم در دموکراسی حائز اھميت اساسی است

شرايط کشوری، مانند ايران، به طور پيگر ضد دموکراسی و ضد کارگری باشد و تعادل مبارزۀ طبقاتی نيز در آن در 

به کانديداھای مھم انتخابات . کنونی به نفع طبقات ارتجاعی باشد، بايد درجۀ احتمال تحريم انتخابات بسيار افزايش يايد

قاليباف و غيره توجه کنيد، اينھا چه کسانی اند و  رياست جمھوری مانند ابراھيم رئيسی، حسن روحانی، احمدی نژاد،

  !که حتی اندکی در راه خدمت به تودۀ مردم گام بردارند؟چگونه می توان از آنان انتظار داشت 

پرسش اين است که در چنين وضعيتی طبقۀ کارگر چگونه می تواند بر اوضاع تأثير بگذارد، چگونه می تواند شرايط 

زيست و مبارزۀ خود را بھبود بخشد، چگونه می تواند شرايطی برای نفس کشيدن پيداکند تا بتواند برای رھائی از 

  ستثمار و به طور کلی رھائی از نظام طبقاتی وارد عمل شود؟ ا

  نخستين نتيجه ای که از اين وضعيت می توان گرفت اين است که طبقۀ کارگر نمی تواند و نبايد ھيچ گونه

حداقل چيزی که می توان گفت اين . اعتمادی به مديران اقتصادی، سياسی و اداری سرمايه داری داشته باشد

  !ل کارگران دغدغۀ آنھا نيستاست که مساي

  طبقۀ کارگر بايد با سياست مستقل خود و با سازمان ھای مستقل خود وارد عمل، به ويژه وارد ميدان مبارزۀ

تا ھنگامی که اين طبقه وارد مبارزۀ سياسی مستقل خود نگردد، اميدی به . اقتصادی و مبارزۀ سياسی، شود

  .تغيير و تحول واقعی نيست

 ايد بتواند وسيع ترين توده ھا را به گرد خواست ھائی که بيانگر منافع مشترک آنھا است متحد طبقۀ کارگر ب

  .کند

  طبقۀ کارگر بايد چشم انداز روشنی از تحول جامعه و آگاھی عميقی از اھداف خود و ارادۀ محکمی برای

ده ھای وسيع مردم نشان دھد و تحقق آنھا داشته باشد و اين آگاھی و چشم انداز و راه دست يابی بدان را به تو

  .به آنھا منتقل سازد

  کارگران تنھا می توانند با اتحاد و ھمبستگی و مبارزه برای خواست ھا و منافع مشترک طبقۀ کارگر و دفاع

  .از تمام مردم زحمتکش، به اھداف خود برسند

ما اتحاد و ھمبستگی . ر ھستيم مشترک و ھمکاری با ھمۀ نيروھای طرفدار آزادی طبقۀ کارگۀما خواستار مبارز

ما . کارگران را يک شرط بزرگ و اساسی داخلی و بين المللی می دانيم و برای تحقق اين وظيفۀ خطير تالش می کنيم

برآنيم که مبارزۀ مشترک برای خواست ھای زير که اکثريت قريب به اتفاق آنھا تاکنون از سوی اغلب کارگران پيشرو، 

ان ھای سياسی مدافع آزادی طبقۀ کارگر مطرح شده اند می توانند و بايد به محورھائی برای فعاالن کارگری و سازم

اين ھمکاری درحال حاضر بايد در تشکيل کميته ای برای برگزاری . ھمکاری وسيع سازمان ھای کارگری تبديل گردند

تشکيل اين کميته . ، تبلور پيدا کند روز جھانی کارگر که از سوی ھمۀ تشکل ھای کارگری نمايندگی می شودیاول ماه م

  . بايد از ھم اکنون مورد توجه ھمۀ کارگران پيشرو، فعاالن کارگری و تشکل ھای مستقل کارگری قرار گيرد

  

  مبارزه برای خواست ھای فوری اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر

ای حکومتی، از کارفرمايان، از مستقل از دولت و ھمۀ نھادھ(به رسميت شناختن حق تشکل ھای مستقل کارگری □ 

  .در ھمۀ رشته ھای فعاليت اقتصادی، اجتماعی، اداری، فرھنگی و غيره) احزاب سياسی و نھادھای مذھبی

  .حق شرکت و دخالت سازمان ھای مستقل کارگری در تدوين قانون کار□ 

  .به رسميت شناختن حق انعقاد پيمان ھای جمعی کار بين کارگران و کارفرمايان□ 
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برقراری بازرسی کارگری مرکب از نمايندگان منتخب کارگران با حقوق و اختيارات کافی برای نظارت بر شرايط □ 

  .کار در ھمۀ مؤسساتی که در آنھا کار مزدی انجام می شود

 ساعت کار و دو روز متوالی استراحت در ھفته، و حداقل يک ماه مرخصی در سال با حقوق و ۴٠برقراری حداکثر □ 

  .يای کامل، برای کارگران مزدیمزا

و افزايش آن به نسبت تورم و ) بر طبق آمار بودجۀ خانوار(تعيين حداقل مزد براساس ھزينۀ متوسط خانوار شھری □ 

  .يد نمايندگان منتخب کارگرانئبارآوری اجتماعی کار با تأ

 ساعت ۴ ساله به حداکثر ١٨ تا ١٦ سال و محدود کردن کار کارگران ١٦ممنوعيت کار کودکان و نوجوانان کمتر از □ 

  .کار در روز

  .وليت ھا و حقوق و مزايا و غيرهؤرفع ھرگونه تبعيض جنسی، دينی، ملی و قومی در استخدام، تصدی مشاغل و مس□ 

  .مزد برابر زنان با مردان برای کار يکسان□ 

  .ار و ھمۀ جويندگان کارحق بيمۀ عمومی بيکاری برای کارگران بيک□ 

  بيمۀ کامل تمام مراقبت ھای مربوط به پيشگيری بيماری ھا، بھداشت عمومی و درمان □ 

  . در ھمۀ مؤسساتی که کارگران مزدی در آنھا به کار اشتغال دارندیتعطيل رسمی و با حقوق روز اول ماه م□ 

 سن بر مبنای باالترين حقوق دريافتی؛ افزايش حق بازنشستگی کارگران پس از حداکثر سی سال کار يا شصت سال□ 

ساالنۀ حقوق آنان به نسبت افزايش مزد کارگران شاغل؛ کاھش ميزان حداکثرسنوات کار و يا سن بازنشستگی در 

تعيين اين امور در صالحيت اتحاديه ھای کارگری مستقل و ديگر ارگان ھای منتخب : مشاغل دشوار و خطرناک

  .است کارگران 

 ماه با حقوق و مزايای کامل برای زنان کارگر شاغل يا بيکار؛ تقبل ھمۀ ھزينه ٤ی زايمان به ميزان حداقل مرخص□ 

  .ھای مراقبت و درمان پيش و پس از زايمان توسط سازمان بيمه ھای اجتماعی

ی که کارفرما تضمين پرداخت مزد کارگران در پايان ھر ماه برای کاری که انجام داده اند، توسط دولت، در صورت□ 

  .به ھر دليل از پرداخت آن شانه خالی کند

يد اتحاديه ھای کارگری يا ديگر سازمان ھای منتخب ئممنوعيت بستن کارخانه ھا توسط کارفرمايان بدون تأ□ 

  .کارگران

  .گرانيد اتحاديه ھای کارگری يا ديگر سازمان ھای منتخب کارئممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرمايان بدون تأ□ 

بازگشت فوری کارگرانی که به علت مبارزه برای خواست ھای کارگری زندانی و اخراج شده اند به کار خود؛ رفع □ 

  .اتھام و منع تعقيب آنھا و پرداخت حقوق و مزايای مدتی که از کار برکنار شده بودند

 ھمۀ کودکان و نوجوانان دختر و  سالگی برای١٦آموزش رايگان در تمام سطوح برای ھمه؛ آموزش اجباری تا سن □ 

  .پسر؛ تأمين رايگان کتاب ھا و وسايل درسی؛ تأمين دست کم يک وعدۀ غذا برای دانش آموزان

  .بيمۀ درمانی رايگان برای ھمۀ کسانی که تحصيل می کنند□ 

  . مبارزه برای تأمين مسکن مناسب برای ھمه□ 

و مذھب آنان و رفع ھر نوع تبعيض به ضد ھمۀ  ليت، جنسيت برابری حقوق کليه کارگران ساکن ايران فارغ از م□ 

  .کارگران مھاجر يا ديگر کارگران ساير مليت ھا که در ايران شاغل و يا ساکن اند

  

  مبارزه برای حقوق زنان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

لغو تمام قوانين و مقرراتی که زنان را از نظر حقوقی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی در وضعيتی فروتر □ 

  .مردان قرار می دھنداز 

  .برابری کامل زنان با مردان در تمام زمينه ھای مدنی، حقوقی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی□ 

  .حق ارث برابر برای زن و شوھر و فرزندان دختر و پسر□ 

  .حق برابر زنان با مردان در جدائی و طالق□ 

در انتخاب ھمسر يا شريک زندگی ) ل تمام يا بيشتر سا١٨( سالگی و حق تمام افراد بالغ ١٨ممنوعيت ازدواج زير □ 

  .نژادی و غيره بدون ھيچ گونه منع و محدوديت از نظر دينی، ملی، 

  .لغو وابستگی ھای قانونی زن به شوھر□ 

  .حق انحصاری تصميم گيری زنان برای سقط جنين خود و رايگان بودن آن□ 

وليت ھای سياسی، قضائی، اداری، فعاليت ھای ؤ گوناگون، مسلغو ھمۀ تبعيضاتی که مانع دسترسی زنان به مشاغل□ 

   . علمی، فرھنگی، فنی، ھنری، ورزشی و خدمات اجتماعی اند

  

  مبارزه برای حقوق و آزادی ھای سياسی عمومی

  .آزادی عقيده، بيان، قلم، مطبوعات، رسانه ھا و وسايل ارتباط جمعی□ 

  .صن و اعتصابآزادی گردھمائی، تظاھرات، راه پيمائی، تح□ 

  .آزادی تحزب□ 

  .آزادی اتحاديه ھا و انجمن ھا□ 

  .آزادی فوری زندانيان سياسی و عقيدتی□ 

  .ممنوعيت سانسور مطبوعات و رسانه ھای جمعی□ 

  .مصونيت محل سکونت و کار اشخاص از تعرضات□ 

  .آزادی انتخاب شغل، محل اقامت و مسافرت□ 

 و ديگر وسايل ارتباطات نی، پيام ھای الکترونيکولفيپستی، مکالمات تل نامه ھا، بسته ھای وممنوعيت کنتر□ 

  .خصوصی اشخاص و سازمان ھا

برابری حقوقی ھمۀ شھروندان و رفع ھرگونه تبعيض جنسی، مذھبی، ملی و قومی، نژادی و غيره در محيط کار، □ 

  .وصیوليت ھا و در رابطه با نھادھای دولتی و خصؤشرايط استخدام، مزد و تصدی مس

جدائی دين از دولت، حکومت و آموزش و پرورش؛ قطع کمک ھای دولتی به نھادھای دينی؛ لغو امتيازات سياسی، □ 

  .حقوقی، اجتماعی و اقتصادی روحانيت

  .عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی افراد□ 

  مبارزه با وجود دادگاه ھای اختصاصی □ 

  . حکم کتبی دادستانممنوعيت دستگيری و زندانی کردن اشخاص بدون□ 

  .ممنوعيت دخالت ھرگونه نيروی نظامی و انتظامی در تظاھرات و اعتراضات مردم□ 

  .ممنوعيت دخالت ھرگونه نيروی نظامی و سرکوبگر در محيط کارخانه ھا، دانشگاه ھا، مدارس و غيره□ 

  .ت منصفهأعلنی بودن دادگاه ھا با حضور ھي□ 

  .ع او و حق دسترسی کامل آنان به پرونده و مدارک اتھامحق دفاع آزاد متھم و وکيل مداف□ 
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 جسمی و روحی، و تھديد برای اقرار گرفتن يا مجبور کردن به اعترافات و مصاحبه ھای ۀممنوعيت ھر نوع شکنج□ 

  .تلويزيونی

 بدن، لغو مجازات اعدام و ھرگونه مجازات وحشيانه و قرون وسطائی مانند سنگسار، قطع يا ناقص کردن اعضای□ 

  .شالق زدن و غيره

  .ّممنوعيت ديپلماسی سری□ 

  . افشای قراردادھای ارتجاعی و امپرياليستی□ 

  . مبارزه با سياست ھای امپرياليسم به ويژه در منطقۀ خاورميانه و ايران□ 

 سراسر پشتيبانی از مبارزات طبقۀ کارگر به ضد سرمايه داران، دولت ھای سرمايه داری و نظام سرمايه داری در□ 

  . جھان

پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک توده ھای مردم ھمۀ کشورھا به ضد امپرياليسم و ديگر نيروھای ارتجاعی؛ افشای □ 

سياست ھای ارتجاعی در داخل و خارج از کشور و عبارت پردازی ھای به اصطالح ضد امپرياليستی نيروھای 

  . ارتجاعی برای فريب مردم

مريکا و متحدانش اتجاوزگرانه و سلطه طلبانه و به طور مشخص تجاوزھای نظامی امپرياليسم مبارزه با جنگ ھای □ 

  .در منطقۀ خاورميانه و آسيای مرکزی

  . مبارزه با خطوط سياسی شووينيستی، ناسيوناليستی و نژادپرستانه در درون و بيرون جنبش کارگری□ 

کن ايران و به رسميت شناختن حق آنھا در تعيين سرنوشت مبارزه برای برابری حقوقی و سياسی ھمۀ ملت ھای سا□ 

  .خود

مبارزه با تمام سياست ھائی که به گونه ای زمينۀ نژادپرستی، برتری ملتی بر ملت ديگر و يا عظمت طلبی و برتری □ 

  .جوئی را فراھم می سازند يا تقويت می کنند

  .اداری، قضائی و آموزشیبه رسميت شناختن زبان ملت ھای ساکن ايران در حوزه ھای □ 

  .مبارزه با نظامی گری در ھمۀ اشکال بروز و تحکيم آن□ 

  ! روز جھانی کارگرانیزنده باد اول ماه م

 !زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران ھمۀ کشورھا برای محو استثمار از جھان

  سرنگون باد رژيم اسالمی 

  زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  بی متحد ايرانکارگران انقال

 


