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کارگران از انقلاب بهمن  75چه میخواستند؟

در دوران انقلابی  7575انواع تشکل های کارگری ،شکورا ،سندیلا و غیره بهدست
کارگران و با خواستههای رادیلال در سرتاسر ایران در مراکز کار شل گرفتند .در آن
مقطع ،هرکدام از این تشککل ها به روشهای مختلف برای بهتر شککدن شککرایر کار و
زندکی طبقهی کارگر ایران ،تلاش و مبارزات با ارزشی را انجام دادند.
سکککند زیر که به یاری دکتر پیمان وهابزاده ازمجموعهی ارزندهی آرشکککیو
کارگری زندهیاد خسرررو کرراکر

در اختیار قرار گرفته اسکککت ،مربوط به یلی از

تشککل های کارگری در تهران بهنام «شککورای مؤسککا اتدادیهی سککراسککری کارگران
ایران» اسککت که پا از پیروزی انقلاب  7575با تشککلی دو ت موقت مهدی بازرگان،
درخواستهای کارگران را طی اعلامیهای خطاب به آن در  42ماده منتشر کرد.
آنچکه در این سکککند که متن کام آن در ادامه آمده اسکککت میخوانید تا حدود
زیادی بازتاب تخی جمعی کارگران از عدا ت اجتماعی و اقتصککادی اسککت که انت ار
داشکتند در پی انقلاب در مدیرهای کاری در جامعهی ایران شل بگیرد؛ آرمانهایی
که گمان میکردند با پیروزی انقلاب باید تدقق پیدا کند.

«درخواست کارگران از دولت موقت»
«شکورای مؤسکا اتدادیهی سراسری کارگران ایران» با انتشار اعلامیهای تقاضای
کارگران را از دو ت انقلاب مطرح کرده اسکککت .در مقدمهی این اعلامیه آمده اسکککت
«انقلابی که در کشکور ما انجام شکد و رژیم ضکدکارگری سابق را واژگون کرد ،برای ما
کارگران که در طی آن با اعتصککاب های متعدد خود ،بیلاری کشککیدیم ،گرسککنگی و
بیپو ی کشیدیم و صدمههای زیادی دیدیم ،دربردارندهی امیدهای فراوان است .ما آن
همه مشکککقت را مردانه پفیرفتیم تا از زنجیری که بر دسکککتوپای ما زده بودند رهایی
یابیم .ما در انقلاب س کهیم هسککتیم ،زیرا قب از همه ،انقلاب را با اعتصککابمان شککروع
کردیم و در این راه بسیاری از کارگران جانشان را از دست دادند و زن و بچههای آنها
بدون نانآور ماندهاند .ما در صنعت نفت ،در راهآهن ،در گمرک و در هزاران کارخانهی
دیگر ماهها در اعتصکاب بودیم و عاقبت دوشادوش هممیهنانمان ،تفنگ در دست ،در
قیام شرکت کردیم».
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ما به این شرایر به انقلاب امید فراوان بستهایم.
امید به آنکه در ایرانی خا ی از ستم طبقاتی زندگی کنیم.
امید به آنکه دیگر کارفرمای جلاد ،برای سود بیشتر ،شیرهی جان ما را نلشد.
امید به آنکه شبها گرسنگی تلرار نشود .از نگرانی خرج درمان زن و بچه ،پیری
و ازکارافتادگی و اخراج و دربدری خلاص شویم.
ما انقلاب کردیم تا از نگرانی دیر شدن کرایهی منزل ،خجا ت نسیه جنا خریدن
و سرافلندگی دست خا ی به خانه رفتن راحت شویم.
در این اعلامیه ،سکسا در  42مورد تقاضکای کارگران از دو ت انقلاب به شرح زیر
اعلام شده است
 .7شکورای کارگران که در آیندهی نزدیک تشلی خواهد شد ،باید به رسمیت
شناخته شود.
.4

قکانون ککار فعلی بکایکد ت ییر کنکد و قانون کار جدید باید با کمک کارگران

نوشته شود.
.5

هر وقت هزینهی زندگی با ا رفت ،باید حقوق کارگران هم اضافه شود.

.2

از حقوق و مزایای کارگران نباید ما یات گرفته شود.

.7

خدمات درمانی کارگران باید مجانی باشد و آنها نباید حق بیمه بدهند.

.6

برای کارگران هرچه زودتر باید مسلن تهیه گردد.

.5

وقتی کارگری مریض و بسککتری میشککود باید تمام حقوق

مطابق روزهای

عادی به او پرداخت شود.
.8

کارگران باید  24ساعت در هفته کار کنند و دو روز تعطی داشته باشند.

.9

کلیهی کسکانی که با رژیم سابق هملاری میکردهاند ،باید از کارخانه اخراج

شوند.
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 .74سککرمایهداران و کارشککناسککان خارجی باید اخراج شککوند و اموال آنها به نفع
کارگران جمعآوری شود.
 .77بین کارگران و کارمندان از ن ر تعطیلات سککا یانه و مرخصککی سککا یانه نباید
فرقی باشد.
 .74وضع خدمات پزشلی ،دارویی و بیمارستانی کارگران باید درست شود.
 .75زمان استراحت کارگران که به دستور پزشلی باشد ،جزء ساعت کار حساب
شود.
 .72آییننامهی انضکباطی که تمام آن به ضرر کارگر و بهنفع کارفرماست باید از
بین برود.
 .77کلیکهی نیروهای انت امی مث پلیا ،ژاندرمری ،و ارت

نباید در مسکککای

کارگری دخا ت کنند.
 .76شورای کارگران کارخانهها باید در بررسی امور زیر دخا ت داشته باشد
-

سرمایهی کارخانه

-

وضع کارخانه

-

تصمیمات کارخانه در مورد خرید و فروش

-

سرمایهگفاری جدید کارخانه

-

سود کارخانه

-

تقسیم سود

 .75استخدام و اخراج کارگران باید با ن ر شورای کارگران باشد
 .78کارگران باید حق اعتراض و اعتصاب داشته باشند
 .79سرمایهی تعاونیها به کارگران برگردانده شود.
 .44در کارخانهها باید وسکای رفاهی ،اقدامات بهداشککتی ،وسای ایمنی و غفای
گرم مجانی وجود داشته باشد.
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 .47آمبو انا ،پزشلیار ،حمام و مهد کودک در هر کارخانه باید بهوجود بیاید.
 .44کلیهی کارگران پیمانی باید رسمی شوند.
 .45باید یک شورای پزشلی تشلی شود تا به وضع کارگران ازکارافتاده و بیمار
رسیدگی کند.
 .42در مورد کارهای سکخت ن یر معدن و ریختهگری) باید سن بازنشستگی از
 54سال کار) به  44سال پایین آورده شود.
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