«کمیته عمل سازمانده کارگری»:
مهمترین مطالبات و گزارش توزیع اعالمیههای اول ماه مه در داخل ایران
در آستانۀ اول ماه مه ،بهتر دیدیم که به جای فهرست بلندباالی مطالبات و نیازهای طبقه کارگر ،صرفاً روی چند تا
کارگری یک
مطالبۀ کلیدی و مهم متمرکز بشویم .مطالباتی که بخشا ً خودشان از تجربۀ زندۀ بعضی بخش های جنبش
ِ
سال گذشته گرفته شدهاند ،اما هنوز به تمام بخشهای دیگر نرسیده و همهگیر نشدهاند:
�تشکیل یک کمیتۀ تحقیق و تفحص مستقل کارگری برای تحقیق دربارۀ پشتپردۀ تعطیلی کارخانهها ،ورشکستگیهای
صوری ،تغییر کاربری زمینهای کارخانه و تبدیلش به پاساژها و برجها!

�به دست گرفتن کنترل تولید یا مدیریت جمعی کارگران در کارخانهها و ادارات بزرگ بهجای مدیران و کارفرمایانی
که دست چپ و راستشان را نمیشناسند! کارگرانی با دهها سال سابقۀ کار بهتر از هر مدیر و کاسبکار انگل از پس ادارۀ
کارخانه و اداره برمیآیند!

تورم دورۀ تأخیر در پرداخت! افزایش
�پرداخت فوری تمام حقوقهای معوقه کارگران و کارمندان ،با احتساب
ِ
دستمزدها باید متناسب با تورم واقعی باشد و تنها مرجع تعیین تورم واقعی ،ایجاد کمیتههای مصرف مردمی است! نه
آمارهای دروغین بانک مرکزی!یعنی کمیتههایی که با نظارت روی قیمت اقالم اساسی مصرفی و اجارهبها و غیره
هزینههای معیشت خانوادههای کارگری را به دست میآورند و همین مبنایی برای تعیین نرخ واقعی تورم است!

�باز کردن دفاتر حسابداری واحدهای تولیدی و ادارات بزرگ؛ حجم باالی حسابسازی ،حیف و میل ،فیشهای
نجومی ،وامهای گرفتهشده ،فرار سرمایههای کالن و واردات کاالهای لوکس و اختالس و  ...باید روشن شود.

�ملی کردن بانکها و مؤسسات مالی زیر نظارت کارگران ؛ منابع عظیم مالی بهجای جیب آقازادهها و ژنهای خوب و
دزدی از مالباختگان باید صرف وامهای کمبهره یا بیبهره به کارگران و محرومین ،تأمین منابع پروژههای ضروری
(مثل درمان و آموزش و غیره) شود.

�واگذاری مسکن اجتماعی با اجارههای ثابت و پایین  99ساله برای تمامی کارگران؛ نه به اجارههای سنگین! نه به
حاشیهنشینی و کارتنخوابی و گورخوابی! نه به چادرنشینی زلزلهزدههای کرمانشاه!
�«اعتصاب» و ایجاد «تشکل مستقل» حق بدیهی کارگران است! نهادهای سرمایهداری مثل «شورای اسالمی کار» یا
«خانۀ کارگر» تشکلهای ما نیستند!

� آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی کارگران زندانی و توقف پروندهسازی برای آنان!
�نه به هرگونه تبعیض میان کارگران ُکرد و عرب و افغان و / ...همبستگی کارگران از هر ملیت علیه سرمایهدار!

�اشتغال همگانی و بیمۀ بیکاری همگانی! کافی است دولت با کمکردن ساعت کار ،باقی بیکاران را هم وارد چرخۀ
اشتغال کند!

�نه به مداخالت نظامی خارجی! به جای بمب و موشک و کشتار در کشورهای منطقه ،باید این منابع مالی هنگفت را
صرف بهبود معیشت کارگران کرد!

****

گزارش توزیع اعالمیههای روز اول ماه مه
عمدتا ً با تبدیل روز اول ماه مه (روز جهانی کارگر) به یک روز مناسبتی ،محتوای مبارزاتی این روز و اهمیتش به
حاشیه میرود .حال آنکه هر بخش از جنبش کارگری ،با هر توانی باید بتواند این روز را نه فقط به کابوس سرمایهداری
جمهوری اسالمی تبدیل کند ،بلکه از آن برای همبستگی بخشهای مختلف جنبش کارگری ،جمعبندی شکستها و
ضعفها و موفقیتهای یک سال مبارزه و ارتقای آگاهی سیاسی-طبقاتی و سطح مبارزۀ کنونی طبقۀ کارگر بهره ببرد.
چنین هدفی هم از هیچ راهی بهتر از طرح و ترویج مطالبات اساسی رادیکال (ولو اندک ولی کلیدی) نمیتواند صورت
بگیرد .مطالباتی که بخشاً از خو ِد مبارزۀ زندۀ کارگری در یک بخش گرفته شدهاند ،اما هنوز آن چنان که باید به سایر
بخشها نرسیده و همهگیر نشدهاند .بنابراین باید مدام برجسته و یادآوری بشوند.
بر همین مبنا رفقای کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری با توزیع اعالمیههایی مشتمل بر مهمترین مطالبات کارگری (که متن
آن قبالً در همینجا منتشر شد) ،سعی کردند ادای سهمی به وظاایف بیشمار ،اما انجامنشدۀ نیروهای پیشرو در این روز
بکنند.
از این رو اعالمیههای این روز درون پاکتهایی با شعار «درود بر کارگر ،مرگ بر ستمگر» قرار داده و توزیع شد.
انتخاب این شعار اتفاقی نبود .این شعاری بود که بعد از مناقشات و انتقادهای اصولی بر سر طرح وارونهاش (مرگ بر
کارگر ،درود بر ستمگر) سال پیش باالخره به شکل درستش در یکی از لحظات خاص جنبش از خوزستان فریاد شد و
ثانیا ً جنبۀ اتحاد طبقاتی و نقش پیشرُوی کارگران را در مبارزه با دستگاه ستم سرمایهداری در خود دارد...
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