
  پیش به سوی مراسم اول ماه مه، روز جھانی کارگر

رژیم سرمایه داری جمھوری اسالمی، به  از یک سو امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه، روز جھانی کارگر، می رویم که
 اصطالحبه نھایتاً به روند توافقات رسمی با غرب، یعنی فشار تحریم ھا و انزوای بین المللی،دلیل بحران ھای داخلی و 

درحال حاضر به  در تیرماه سال جاری،» توافق لوزان«ضمن تالش برای نھایی کردن  سابق خود شدت بخشیده، و» دشمن«
؛ معنای ھمکاری فراتر زمانی روشن صحبت می کند» فراتر از مسألۀ ھسته ای«صراحت از خواست ھمکاری در حوزه ھایی 

از سوی  .ھای خود استخواھی مشغول ھمکاری با امریکا در منطقه و سھمعمالً  می شود که می بینیم جمھوری اسالمی
 .اعتصابات کارگری در سرتاسر ایران بوده ایم و موج اعتراضات سابقۀنسبتاً بی دیگر نیز طی دو سال گذشته شاھد صعود

قشار وسیعی از ایران بر زندگی کارگران و ا تحریمشکست جاه طلبی ھایی ھسته ای جمھوری اسالمی و پیامدھای سنگین 
پنھان و » تحریم«در پشت بھانۀ را وضعیت حاد کارگران  کهاین فرصت را داشت تا به اآلن سرمایه داری ایران، . روشن است

به شدیدترین شکل سرکوب کند؛ در آینده با رفع این بھانه ھم روش ھایی دیگری » تقویت دشمن«ھرگونه اعتراضی را با عذر 
  .خواھد یافتبرای توجیه سرکوب 

ست که چه کسی مسئول و مسبب اصلی این بحران ا این که باید مطرح کردنخستین سؤالی  وخیم زندگی کارگران، شرایطدر 
چه اشکالی دارد حتی اگر «اعالم کرده بود جایی که احمد جنتی با وقاحت  تا !کارگران: ھاست؟ پاسخ دولت روشن است

اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود را دارد و در جھت تحقق آن مبارزه می  .»بخوریمشرایط بدتر شود ما روزی یک وعده غذا 
بنابراین برخی . به شمار می رودمسئول اصلی چنین مصیبت ھایی  است که نظام پوسیدۀ سرمایه داری برای ما، این خودِ . کند

 :رئوس خواسته ھای کارگران برای مقابله با چنین شرایطی، این گونه است

را » تحریم ھای اقتصادی«و مدیران دولتی صرفاً  کارگران برای رفع مشکالت زندگی خود، وزیران ابتدایی در مقابل خواست -١
» صبر انقالبی« اگر در گذشته نیستمطالبات کارگران گفته اند که این وضعیت جوابگوی و  معرفی کردهاوضاع نابسامان  مسبب

در شرایطی  !می دھند» ھمدلی«می کردند، این بار در بحبوحۀ توافقات با غرب شعار  را به کارگران توصیه» ھمت مضاعف«و 
زیان ده ھستند و به اجبار کارخانه ھا  است،» نقدینگی«نیاز به  ،شوند» نوسازی«و » بازسازی«می گویند که کارخانه ھا باید 

اگر اوضاع وخیم است، بگذارید حساب دخل و «: است پاسخ کارگران به نمایندگان سرمایه داران بسیار ساده باید تعطیل شوند،
» باید جزء اسرار باشند؟ ھاحساب این چرا ! را باز کنید اتر حسابرسیاگر می خواھید ما فداکاری کنیم، دف! خرج را ما نیز ببینیم

و پول  وام ھای مخفی ، پاداش ھای مدیران،است که حجم باالی رشوه، حیف و میل، امتیازات حسابرسیتنھا با باز شدن دفاتر 
کلیۀ سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر  اسناد حساب ھایدولت می باید فوراً . شویی مشخص می شود

اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است، چه ترسی از علنی کردن . دولت ھای غربی را علناً در مطبوعات اعالم کند
اسرار معامالتی  حاکم از این» اقلیت«به عنوان تی وجود دارد؟ و اگر قرار است که سرمایه داران و سھام داران اسرار معامالاین 

؟ باید در سطح ھر کارخانه، به یمآگاه نباشجامعه، یعنی ما کارگران، گردانندگان اصلی تولید، از آن  »اکثریت« ، چراآگاه باشند
نھادھای اسالمی وابسته به دولت، کمیته ھایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید،  وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نه

سرمایه گذاری ھای جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندھی کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، تشکیل 
  .گردد

طبق آمارھای رسمی دولت، نرخ . ترین حق کارگران است، ابتدایی و برخورداری از شغل در جامعۀ سرمایه داری حق کار -٢
درصد می رسیده و استان ھایی مانند کرمانشاه، لرستان و مازندارن در  ١٠.٥ بینانۀرقم خوش بیکاری در پاییز سال گذشته، به

، کار با شرایط دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیۀ کسانی که نیاز به اشتغال دارند. بیکاری بوده اند جدول صدر
. بیکارسازی و یا اخراج بی رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایه داری عملی است غیرقانونی. زندگی متوسط ایجاد کند

  .رژیم، دست مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز گذاشته شده است» قانون کار«اما، در 

غل برای کسانی که خواھان کار کردن ھستند، نمی باشد، وظیفۀ دولت تأمین اگر نظام سرمایه داری قادر به تأمین ش) الف
تنھا یک  .به جای اعطای وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیۀ بیکاران بیمۀ بیکاری پرداخت کند. معاش و زندگی آنان است

 -ید با کاستن از بودجه عظیم دفاعیچرا نبا. شده می توانست این مشکل را حل کند» اختالس«جزء کوچک از ارقام نجومی 
این مبالغ را به رفع این نیازھای حیاتی  -درصد افزایش داشته ٣٠وزارت دفاع، ارتش، سپاه و بسیج و غیره که امسال بیش از 

  اختصاص داد؟

کارگران توسط  ساعت کار در ھفته و دو روز تعطیل ھفتگی و پنج ھفته مرخصی در سال با حقوق، باید برای کلیۀ ۴٠حداکثر ) ب
  .باید فوراً لغو گردد» قانون کار«ساعت کار ھفتگی مفید در  ۴۴دولت تضمین گردد، 

اگر رژیم سرمایه داری قادر به نگھداری کلیۀ نیروی کار نیست، باید به جای . تحت ھیچ شرایطی کارگران نباید اخراج گردند) ج
کاھش متناسب ساعات کار، ھمراه با پرداخت حقوق کامل به  .یم کنداخراج، کار موجود را بدون کسر حقوق، میان کارگران تقس
  .کارگران، تنھا راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری است

اما کاری که جیب سرمایه داران . کار به اندازۀ کافی در جامعه موجود است. تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است) د
زحمتکشان ایران نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه . را پرتر کند، کم است

و به کار  کالندولت باید بالفاصله با اتخاذ مالیات ھای تصاعدی از شرکت ھای بزرگ و تّجار . رندو مھدکودک و نظایر این ھا دا
از این طریق ھم نیازھای . انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه ھای عمرانی و خدمات اجتماعی بزند

  .یجاد می شودجامعه بر آورده می شود و ھم کار و شغل برای مدتی طوالنی ا

حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار از   .باید برای کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با مخارج تعیین گردد) ه
بین  ، خطّ فقربانک مرکزی و مرکز آماراین درحالی است که طبق آمار   .ھزار تومان تعیین شده است ٧٢٧، رقم ٩۴سال   ابتدای



درصد می  ٣۶به » رسمی«درصد بود، درحالی که نرخ تورم  ٢۵تنھا  سال قبلافزایش دستمزد . سه برابر رقم مذکور است تادو 
درصد اعالم کرد تا وانمود کند  ١٥درصد افزایش یافت، و دولت با یک تردستی نرخ تورم را تقریباً  ١٧امسال دستمزدھا تنھا  .رسد

  .افزایش یابد واقعی حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم !خ تورم بوده استکه افزایش دستمزد حتی باالتر از نر

دستمزدھای معوقۀ کارگران باید فوراً و بی ھیچ عذر و بھانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به عنوان یک جرم ) و
   .پرداخت شود قابل تعقیب قضایی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به عنوان غرامت به کارگران

. مالیات غیرمستقیم که از موادّ اولیۀ غذایی اخذ می گردد، باید فوراً لغو گردد. کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند) ز
  .باید نظام مالیاتی درجه بندی شده ای که با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، اعمال گردد

موقت و سفید امضا، اجرای فوری بیمۀ تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن شرکت ھای پیمانکاری و الغای قراردادھای  -٣
انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تأمین امنیت و ثبات شغلی کارگران و رعایت باالترین استاندارد ھای بھداشت و ایمنی 

  .رمایان قرار بگیرددر محیط ھای کار و زندگی باید در دستور کار دولت و کارف

ھر گونه تغییر در قانون کار، بیمۀ کارگران و . اصالحات صورت گرفته در قانون کار برای اعمال فشار بیشتر به کارگران است -۴
. چگونگی محاسبۀ تعیین حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی باید با دخالت مستقیم نمایندگان منتخب کارگران صورت بگیرد

، »خانۀ کارگر«در برابر . و اعتراض و آزادی بیان حق مسلم کارگران است و باید به رسمیت شناخته شود» اباعتص«به عالوه 
تشکل «و سایر نھادھای دست ساخت رژیم و مدافع کارفرمایان و سرمایه داران، کارگران باید » شوراھای اسالمی کار«

  .امور خود داشته باشندرا برای تصمیم گیری در ) مستقل از دولت و کارفرما(» مستقل

کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی  -۵
  .اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و خانوادگی ضروری است

می رود و این گونه است که موج بیکاری را ھم  جمھوری اسالمی ایران، از زیر بار پذیرش مسئولیت شکست ھای خود طفره -۶
در تمامی سال ھای گذشته، دشوارترین . این یک دروغ بی شرمانه است. نتیجۀ حضور کارگران مھاجر در ایران معرفی می کند

و اکنون که تمام استفاده ھا از آن ھا صورت گرفته،  انجام شدهو غیرانسانی ترین کارھا به دست ھمین نیروی کار ارزان مھاجر 
ما بخشی از طبقۀ جھانی کارگر ھستیم و اخراج کارگران مھاجر را به . معرفی می کنند» اشباع بازار کار بومی«آن ھا را مسبب 

ھای سرمایه دشمن مشترک ما، خود دولت . متفاوت محکوم می کنیم  جنسیت و مرز جغرافیایی ،مذھب ،قومیت ،بھانۀ نژاد
  .داری ھستند

از محیطی امن و   کودکان باید. کار کودکان پدیده ای غیر انسانی و از تبعات نظام سرمایه است و باید ممنوع اعالم شود -٧
  .رفاھی و بھداشتی برخوردار باشند  –سرشار از نشاط و شادی و امنیت و امکانات آموزشی 

در ارتباط با  .باید ملغا شود) و نظایر آن ، تفکیک جنسیتی در محیط کارزمینۀ استخدام، دستمزددر (تبعیض در اشتغال زنان  -٨

) تله ورکینگ(» دورکاری« نظیر ارتجاعی با سیاست ھایی .ھستیم ازای کار برابردر با مردان دستمزد برابر  زنان کارگر، ما خواھان

. می گردد، باید مقابله کرد ی آناند و مانع رشد آگاھی و مبارزات جمعتکه زنان را از اجتماع و محیط کار به کنج خانه ھا می فرس

 مانند تولیدی( در محیط ھای کار و آزار لفظی و فیزیکی، چه از سوی کارفرما و چه حتی برخی کارکنان مرد با ھرگونه سوء رفتار

برای  ی زایمانحق مرخص برخورد شود؛ و قاطعانه ، باید به طور جدی)رانی و غیرهیھای پوشاک، شرکت ھای خدماتی، تاکس

کارفرما » شروط«یا به دلیل بارداری با ھرگونه اخراج . گرددب آن در حق سنوات، باید اجرا اساحتو  کامل زنان، ھمراه با حقوق

که زنان را برخالف میل خود به  برخی مشاغِل عموماً خدماتی روند تحمیلی .مبنی بر عدم بارداری باید برخورد قانونی شود

  .نوعی خاص از رفتار و پوشش برای جلب مشتری وادار می کنند، توھین آمیز بوده و باید متوقف شودشکل ابزاری به 

ل تاکتیکی مشغول ھمکاری در منطقه ھستند، و اخیراً نیز سرمایه داری به شکجمھوری اسالمی و سرمایه داری غرب،  -٩
جبھۀ سوم و مستقل خود  ضمن حفظکارگران . است ای خود خواھی در یمن در مقابل دیگر رقبای منطقهایران مشغول سھم

  .یک از طرفین تنازعات درون منطقه، مخالف جنگ افزوی ھا ھستندعلیه ھر 

ما پشتیبانی خود را از تمامی جنبش . تماعی موجود بخشی از مبارزات طبقاتی کارگران ھستندجنبش ھای اعتراضی اج -١٠
راسری در اسفندماه سال گذشته و فروردین امسال، سکه ضمن اعتراضات (و به خصوص معلمان  زنان  ،دانشجویی  ھای

ما    .محکوم می نماییم قویاً اعالم و دستگیری و محاکمۀ فعالین آن ھا را  )اردیبھشت داده اند ١٧ز وفراخوان به اعتراض در ر
بھنام ابراھیم زاده از کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل ھای  مانند(خواھان آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی فعالین کارگری زندانی 

رسول بداقی عضو ھیات مدیره ، ساختمانرضا شھابی از سندیکای شرکت واحد، شاھرخ زمانی از سندیکای نقاشان  کارگری،
و » شالق«مانند (ما خواھان لغو تمامی احکام صادره . و سایر زندانیان سیاسی ھستیم) و غیره کانون صنفی معلمان ایران

به عالوه ھر گونه اعدام و سنگسار به ھر بھانه ای محکوم است، چون ریشۀ تمام .علیه فعالین کارگری ھستیم) حبس تعلیقی
  .ناھنجاری ھا در مناسبات سرمایه داری نھفته است  یم وجرا

در شرایط سرکوب گسترده و ضعف تشکل ھای کارگری موجود، فعالین کارگری با گرایش ھای مختلف می توانند حول  -١١
و امکانات گسترده بزنند و نیرو » اتحاد عمل«دست به ) مانند برگزاری مراسم اول ماه مه(موضوعات مشترک و مورد توافق خود 

  .خود را به طور جمعی و به شکل دمکراتیک به کار بندند

اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و ھر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری -١٢
   .مراسم این روز ملغی گردد

  ١٣٩۴ اردیبھشت ٧کارگری، اقدام

 


