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 متن تکميل شده -منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران 
  )۴ -به مناسبت اول ماه مه (

               ارديبهشت ١٠شنبه پنج                                                                                     ی هماهنگتهيکم ١٣٨٨
 

  
يش             يش از پ ارگران ب د و ک ری می ياب هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع ت

روت را م            . به اعماق مرگ و نيستی رانده می شوند        يم و، درسوی ديگر،        در يک سوی جامعه، انباشت عظيم ث ی بين

اک و   . شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه هستيم    شکاف طبقاتی اکنون به چنان ورطه هولن

ده است                    ن جنگ    . مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمان اي

دين تجمع      .  کرده است و خودکرده را تدبير نيست   راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل      ه شاهد چن روزی نيست ک

بستن جاده ها و قطع شريان های حمل و           . وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم           

  .نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

مه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک                     با اين ه  

ارگر                . پرچم سراسری واحد گرد نيامده است      ه ک شکل و سراسری طبق و يکی از علت های عدم شکل گيری قدرت مت

د   ارگران      .  جست و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه کارگری را در همين جا باي ارزه ک ه اگر مب پيداست ک

ام                           ه رغم تم ارگران ب د ک ا نياب برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتق

ه       . جان فشانی ها و فداکاری های خود راه به جايی نخواهند برد   ان سرمايه ب شاندن هجوم بی ام گام اول برای عقب ن

ارگ    ارگر است                   سطح معيشت ک ه ک ه ای طبق ات پاي شورسراسری واحد حاوی مطالب ا من رچم ي . ران برافراشتن يک پ

ه دو معناست     شور ب ن من ارگران در اي ات ک ودن مطالب ه ای ب ات   : پاي ازل مطالب ايين و ن طح پ ای س ه معن نخست ب

ارگران     به معنای مطالبا   کارگران ايران نسبت به حقوق متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم               ت عمومی کل ک

ه خود شرط    -مبارزه ای سراسری در وسيع ترين شکل آن       ايران که ارتقای مبارزات پراکنده کنونی شان به سطح            ک

ه         -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است      الزم مقاومت    رچم واحد و سراسری طبق ه پ ا ب ديل آن ه  درگرو تب

  .کارگر است

د                اما مهم تر از اين ها توضيح ا         ه ای مطرح می کنن ات خود را از چه زاوي ارگران مطالب ه ک ه است ک ن نکت نفس  . ي

ار و                              طرح ه سرمايه سرمايه داران حاصل ک ای آن است ک ه معن ا ب  مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ه

ز نيست مگر از بابت کار                 . توليد کارگران است   يچ چي ارگران از سرمايه داران از بابت ه ه ک ه  اضافی ای  مطالب   ک

د                ه ان ات خود              . برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفت ا طرح مطالب ارگران ب ابراين، ک بن

شده  ار پرداخت ن ين ک ات را از محل هم ن مطالب د اي ان باي ه آن د ک ا می گوين ه سرمايه داران و دولت آن ه ع ب درواق

د   ارگران در   . برآورده کنن دين سان، ک د            ب شند و باي ه چالش می ک ه خويش نظم سرمايه را ب ارزه خودانگيخت ان مب هم



ه                       . بکشند د ک ان می کن ن مضمون ضدسرمايه داری را بي کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اي

 ن کامال بی  ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آ چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام

ان رويکرد و          ن هم شور حاضر را              بهره باشم؟ اي ارگر من ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک  زاوي

    .برمبنای آن تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

) »توليد ناخالص داخلی«(ای جامعه توليد کرده اند  حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان بر-١

  . و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنندسال بايد از١٨ تمام افراد زير-٢

 دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق  زمان بايد به زنان خانه دار ا آندازميان برود، اما ت کارخانگی باي-٣

  . گيرد    

  .تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند تمام افراد جامعه بايد از-۴

   کمتربيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل . ندبايد مشمول بيمه بيکاری باش تمام بيکاران آماده کار-۵

              .باشد    

  . هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود-۶

  . ماه پرداخت شودپنجم هرتا بيست و سال بايد حداکثر١٨و افراد زير  حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار-٧

سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار  های کاری بايد ازغذا و مام شيفتتتوليد در و کارتمام مراکز شاغالن در-٨

  .باشند    

  اين امر تحقق . شهروندی است و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هر  مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی -٩

  :درگرو آن است که    

ر دارند برای تأمين مسکن شهروندان  از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرا-  

        .استفاده شود    

   .  دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد-  

   .  بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد-١٠

    . آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود-١١

  .  حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود-١٢

  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣

    .  همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند-١۴

  . سال بايد به طور کامل ملغی شود١٨ کار کودکان و جوانان زير -١۵

         :برای تحقق اين خواست بايد . ه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود هرگون-١۶

      کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته  تمام قوانين ازجمله قانون زنان در-    

                      .باشند      



  . و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن-  

  .  ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد-  

  . سالگی ممنوع شود١٨ هرگونه ازدواج قبل از سن -  

     ارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و  با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخو-  

      رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی     

                                                      . فراهم شود     

  بيان، آزادی نشريات تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آزادی های سياسی از قبيل آزادی عقيده و -١٧

  .و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند      

  . ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد-١٨
   

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم
  ی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
com.hamaahangi.www  

khbitkzs@gmail.com   
 


