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  حميد محوی: فرستنده

  ٢٠١۶ اپريل ٢٧
  

   روز جھانی کارگرۀقطعنام
  ٢٠١۶ برابر با اول می ١٣٩۵ ]ثور[ ارديبھشت١٢

 

 می رويم که یاسر جھان امسال در حالی به استقبال اول ماه مھای تحت ستم در ايران و سر انسانۀما کارگران و ھم

برد تا بار بحرانھای غيرقابل حلی شده است و تمام تالشش را به کار می ابعاد، دچار بحرانۀداری در ھمنظام سرمايه

 ۀدستاوردھای طبقگيری ر در قوانين کار و به طور کلی باز پسئيھای گسترده، تغوجود آورده را با بيکارسازیه ھای ب

 کارگر و بشريت ۀاما طبق.  بخشدئیندازد و خود را از اين مخمصه رھاھا بر دوش ما بيکارگر و به راه انداختن جنگ

در مقابل اين ...  و يونان گرفته تا فرانسه و ايران وامريکا از ءمتضرر از اين وضعيت نيز ساکت ننشسته و با تمام قوا

 .ندتھاجم ايستاده ا

 کارگر در ھر نقطه از جھان، کسب سود ھر چه بيشتر در ازای تحميل ۀنظام سرمايه داری و تقابلش با طبق ۀخصيص

. ھای حاکم بر جوامع مختلف متفاوت است کارگر است، اما ميزان شدت آن بسته به نوع نظامۀفقر و گرسنگی بر طبق

شارھای سنگين سرکوب، محروم از ھر گونه حق  ويژه ای تحت فۀ کارگرش به شيوۀايران يکی از مناطقی است که طبق

ھايش در یئاعتراض، داشتن تشکل و به تبع آن برخورداری از ھمان درجه از امکانات معيشتی است که ھم طبقه

 . ند امناطق ديگر جھان از آن برخوردار

بگيران برای عقب راندن  مزدۀ کارگران و ھمۀھاست که در بسياری از کشورھای جھان و از جمله در ايران مبارزسال

داری از سياست تحميل رياضت اقتصادی و يورش به زندگيشان، تحت عناوين بحران اقتصادی و غيره با قدرت سرمايه

 ناتوانی ۀنمائيم که ھيچ توجيھی برای پوشاندن و تبرئ اعالم میً و اکيداًدر جريان است، امروز ما کارگران ايران مجددا

ه تحقق خواست يک زندگی انسانی را را نپذيرفته و به ھيچ وجأمين يک زندگی مرفه برای خود داری در تنظام سرمايه

  .داران گره نخواھيم زدھای اقتصاد سرمايهبه رفع نيازمندی

از اين رو ما کارگران، معلمان، پرستاران، مستمری بگيران و کل بيکاران با خواست افزايش فوری دستمزد ، ايجاد 

ھای قضائی با اتھامات امنيتی عليه معترضان به  بيکاری و ھمچنين ممنوعيت تشکيل پروندهۀت بيمکار و يا پرداخ

ھای فوری خود را به ترتيب زير اعالم داشته و برای داريم و خواستهشرايط موجود ، روز جھانی کارگر را گرامی می

  :کنيمشان پيگيرانه مبارزه میتحقق
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اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و اخالل در "ی با اتھاماتی از قبيل ھای قضائممنوعيت تشکيل پرونده -١

ن اجتماعی، لغو مجازات اعدام و قصاص و لغو کليه احکام عليه کارگران، معلمان و ھمه فعاال" نظم عمومی

 .یو اجتماع یاسي فعاالن سی و معلمان در بند ھمراه با تمامیه فعاالن كارگريشرط كلو د ي قی بیصادره، آزاد

قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، راھپيمائی،  آزادی بی. ھای مستقل و آزادی عضويت در آنھا حق ايجاد تشکل -٢

 . تجمع، انديشه و بيان، احزاب و مطبوعات برای عموم مردم ايران

 ۀبيمو پرداخت )  ھزار تومان۵٠٠ ميليون و ٣(افزايش فوری حداقل دستمزد، باالتر از خط فقر اعالم شده   -٣

کارگران، معلمان و . بيکاری به ھمان ميزان برای کليه بيکاران و ھر انسان آماده به کار اعم از زن و مرد

 .پرستاران حق دارند در ازای کارشان از يک زندگی مرفه و مطابق با استانداردھای مدرن برخوردار باشند

 ی اقتصادیھا در بنگاهی عادۀيك رويه به  معوقه كیھاحقوق. ممنوعيت به تعويق انداختن حقوق و دستمزدھا -۴

ان آنان يداران و حامهيسرما.  كشانده استیش به تباھيش از پيل شده، معيشت كارگران و زحمتكشان را بيتبد

د به يق در پرداخت حقوق بايتعو. زنندیب مي به جیئ افسانهیبا عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران سودھا

 .و کارفرمايان خاطی مجازات و ملزم به جبران خسارات گردند شده یك جرم تلقيعنوان 

، حذف ءد امضايبار موقت و سفھا، برچيده شدن قراردادھای اسارتمين امنيت شغلی و توقف اخراج سازیأت  -۵

ھای کوچک تا  مين نيروی انسانی و پيمانکاری، قرار گرفتن کليه کارگران شاغل از کارگاهأھای ت شرکت

  . کارگران ساختمانۀ آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بيمکارگران مناطق

 کودکان فارغ از ۀممنوعيت کار کودکان و فراھم نمودن امکانات زندگی و تحصيل رايگان و برابر برای کلي -۶

 يک  علمی و شاد و دادنًجنسيت، قوميت و مذھب مطابق با استانداردھای پيشرفته ھمراه با ايجاد فضائی کامال

 .وعده غذای گرم و با کيفيت

 خدمات بھداشتی و بازنشستگی ھستند، در ۀی که متولی امر ارائئھای بيمه و صندوقین اجتماعيمأ سازمان ت -٧

 خدمات به ۀجه ھر روز در ارائيای از دولتمردان قرار گرفته و در نتر مورد چپاول و غارت عدهي اخیھاسال

ھای بيمه ن سازمان و کليه صندوقيا. تر شده اند ان ھستند، ناتوانیلكارگران و زحمتكشان كه صاحبان اص

 . در آن نداشته باشندیچ گونه دخالتيرند و دولتمردان حق ھيندگان منتخب كارگران قرار گيار نمايد در اختيبا

ر تمامی قيد و شرط حقوق زنان و مردان د آميز نسبت به زنان و برابری کامل و بی  قوانين تبعيضۀ  لغو کلي -٨

 .ھای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی عرصه

 امنی به به رسميت شناخته شدن حق شھروندی مساوی با شھروندان ايرانی برای مھاجران گريخته از فقر و نا  -٩

 . و منع ھر گونه اعمال تبعيض آميز عليه آنانخصوص مھاجرين افغانستان

ل يد تعطين روز بايا. يدگان در سراسر جھان است روز جھانی كارگر، روز رزم مشترك كارگران و ستمد  -١٠

ن روز ي احقاق حقوق خود در ای اعالم شود و ھر گونه تظاھرات كارگری و اعتراض عمومی برایرسم

 . برگزار شودیچ مانعيبدون ھ

  آزاد کارگران ايرانۀاتحادي

 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

 سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه

  کانون مدافعان حقوق کارگر
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 :افزودۀ فرستنده

 حقوق مدافعان کانون با طبقاتی، جنگ شيوۀ در استقالل حفظ با یم ماه)مجازی(تظاھرات در مبارزه و ھنر گاھنامۀ

  .کند می پيمائی انترنت کارگر

 :کند می اضافه کانون فرمان ده به را زير مفاد مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 اسالم دين نقد و دين نقد سازی آزاد) ١ 

 جرم عنوان به مقدسات به توھين يا خدا با محارب حذف) ٢

 ملی امنيت به مربوط مؤسسات و خصوصی و دولتی مؤسسات از دينی ھای حوزه التحصيالن فاغ اخراج) ٣

 برای يزن جھت اين از و نيستند مقاوم زلزله مقابل در که قديمی مساجد تخريب و جديد مسجد ساخت از جلوگيری) ٤

 .شوند می شمرده خطرناک عمومی امنيت

 المللی بين محافل در کشوری مقامات حضور ممنوعيت و عمومی محل در روحانی لباس با افراد مرور و عبور منع )٥

 روحانی لباس با

 ايران پرچم درآوردن عزا حالت به و ،)استخر شوم روز( اسالم لشکر دسته ب ايران مردم کشتار جھانی روز اعالم) ٦

 ! روز اين در

 ايران پرچم روی از عربی واژگان حذف) ٧

 ھا دانشگاه در دينی علوم )شبه( برای بودجه حذف ) ٨

 اسالمی المللی بين انجمنھای تمام از ايران خروج) ٩

 ھای فعاليت ھمۀ به آن گسترش و ملی امنيت امور در کشته صفر ژیيسترات به شھادت ژیيسترات تغيير ضرورت) ١٠

 مرگ از جلوگيری و کار جھان به نوين ژیيسترات اين گسترش روی تأکيد ويژه به...اقتصادی و اجتماعی و نگیفرھ

 برآمده عوارض يعنی( کارگران روانی اذيت و آزار و توھين منع به حال عين در ژیيسترات اين .کار محل در کارگران

 .يابد می گسترش نيز )کارگران به احترامی بی بودن عادی و طبقاتی فرھنگ از

  رسمی دين نام به ای مقوله حذف) ١١

 ايران کمونيست حزب تشکيالت برای آزادی) ١٢

 منع انضمام به زبان، فارسی ھای رسانه در عربی زبان به احاديث از قول نقل گونه ھر و قرآن قرائت ممنوعيت) ١٣

 و عرب فرھنگ در زمانی ھای بندی تقسيم اب کشور روزمرۀ سرنوشت تنظيم کلی طوره ب و عربی ھای ماه از استفاده

 به ًمستقيما که خاطی فرد ماھيانۀ حقوق درصد ده سطح در نقدی جريمۀ طريق از متخلفان مجازات و .اسالم دين

 .گرفت خواھد تعلق ھوائی پدافند و پرورش و آموزش

 ديگری ينھرد و اسالم دين تبليغ برای وخصوصی دولتی ھای دستگاه از استفاده ممنوعيت) ١٤

 ايران کمونيستی مدنی جامعۀ نفع به رضوی قدس آستان توقيف) ١٥

 مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 ايران پرولتاريای فرھنگی پدافند

 

 

 

 


