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  کانون مدافعان حقوق کارگر در مورد حوادث اخير٢بيانيه شماره 
 

  ١٣٨٨تير   ۵جمعه                                                                                                          کانون مدافعان حقوق کارگر

  
. تداوم درگيری ها و اعتراضات مردم که ظاهرا به اعالم نتايج انتخابات مربوط می شود، در روزهای اخير گسترش بيشتری يافته است  

ا سياست       مردمی که در سه دهه ی اخير تحت ستم و نابرابری های فراوانی قرار گ            راز مخالفت خود ب رای اب رفته اند، اکنون زمينه را ب

د                   . های حاکم آماده می بينند     ان می کنن ا را بي وقی و عدم        . و در تظاهرات و راهپيمايی ها و شعارهای مختلف آنه ی حق ر ، بيکاری، ب فق

نگی در سی سال گذشته سبب انفجاری         امنيت شغلی، فقدان آزدی های سياسی و اجتماعی، سرکوب آزادی های فردی و آزادی های فره               

  .ناگهانی به صورت اعتراض به نتايج انتخابات شده است

ا                        ده ب ر هستند، در آين ا يکديگر درگي ات ب ايج انتخاب ر سر نت ون ب ه اکن اح حکومت ک درکاران دو جن اما اين خطر وجود دارد که دست ان

ان دو         يکديگر به سازش و توافق برسند و خواسته های واقعی مردم از              ا در سازش مي حکومت گران به دست فراموشی سپرده شود و ي

  .جناح حکومتی پايمال شود

ری     خود را به صورت مشخص بيان کنند و       های    ضروری است تا مردم به صحنه آمده با هوشياری بيشتر خواسته          اين رو از تا آخر با پيگي

د اجازۀ     تراضات مردم برای پانه زن   به کسانی که بخواهند از اع     خواسته های خود از پای ننشينند و       تفاده کنن شتر اس تفاده  ی سهم بي  سوءاس

ا خشونت سرکوب شده است                 نزديک در گذشتۀ .را ندهند  واره ب ردم هم ه حق م ه ی      . ، خواسته های ب ان در ده اعدام دسته جمعی مخالف

دانيان سياسی در س          ل  ۶٧ال  شصت، قتل عام زن ره    ، قت ال  های زنجي د ا ای در س يلۀ      های بع ه وس ه ب وده است ک الی ب اح و در   عم  هر دو جن

  .وحدت با يکديگر صورت گرفته است

ه خطر                       يم ک ه ای حرکت کن ه گون د ب د، باي ه پاخواسته ان وق واقعی خود ب ه حق ابی ب اکنون که مردم به بهانه ی انتخابات و برای دست ي

ال حاکميت        بازگشت شرايط گذشته برای هميشه از ميان برود وسرکوبگران و پايمال           ردم امکان بازگشت مجدد و اعم وق م  کنندگان حق

  .خودکامه را دوباره به دست نياورند

مابايد به جای تکرار شعارهای تهييجی، خواسته های واقعی خود رابيان کنيم تا از سازش منافع واقعی مردم و بازگشت شرايط به حالت              

ونی نظام        . اوليه جلوگيری کنيم   ام                      خواست واقعی مردم دگرگ ه در گذشته عامل اصلی تم اقتصادی سرمايه ساالر و سودپرست است ک

ه رسميت            . بدبختی ها بوده است    شه ب ان و اندي ه در آن آزادی بي خواست واقعی مردم انتقال قدرت به دست نمايندگان واقعی مردم است ک

  : مردم را در چند مورد زير بيان می کنيمبه همين جهت با خواسته های حداقلی. شناخته شده و حقوق اوليه مردم پايمال نگردد

  .های اخير به تعقيب و پيگيری کارگران و مردم تحت ستم پرداخته اند انحالل کليه نهادهای سرکوب کارگری که در سال     -١

  ی مستقيم مردمانحالل کليه ی نهادهای غير انتخابی و ضرورت انتخاب کليه مقامات اجرايی و قضايی و قانون گذاری با را     -٢

  آزادی کليه زندانيان سياسی و جلوگيری از تعقيب افراد به خاطر داشتن ايده و عقيده ی خاص     -٣

  ی نهادهای اجتماعی و اقتصادی و آزادی هر گونه تشکل در محيط کار ايجاد شوراهای کارگری و کارمندی در کليه     -۴

  ... لغو حکم اعدام، شالق و      -۵

د          ما اين موا   وده ان تم ب وال      . رد را حداقل خواست های مردمی می دانيم که در دهه های گذشته تحت س دن ام سايل بازگردان ن م ار اي در کن

  .غارت شده مردم از مسايل بسيار مهم است

  .نها ادامه دهيمما با بيان اين خواسته ها می توانيم از سازش احتمالی بر سر حقوق مردم جلوگيری کرده و راه خود را تا بدست آوردن آ
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