1

ﺑيﺎﻧيه سﺎزمﺎن چريکهﺎی فدايﯽ خلق ايران ﺑه مﻧﺎسﺑت
اول مﺎه مه ،روز جهﺎﻧﯽ کﺎرگران و مزدﺑگيران
اول ماه مه ،روز همبستگي جهاني كارگران ،روز نمـايش سـيماي زنـدگي فرودسـتان و روز پيكـار
متحد استثمار شدگان عليه نظام جهاني سرمايه داري را بـه تمـامي كـارورزان در سراسـر جهـان
شادباش مي گوييم و براي تﻼش و رزم نيروهاي كار ،آنها كه در توليـد ،توزيـع و خـدمات ،نيـروي
كار يدي و فكري خود را در مقابل دريافت مزد مي فروشـند ،عليـه سـتمگران و غـارت كننـدگان
منابع و هستي انسانها و نظـم ناعادﻻنـه شـان و عليـه مـستبدان و مرتجعـان تبهكـار ،پيروزيهـاي
درخشان آرزو ميكنيم.
ماهيت ضد انساني سامانه اقتصادي جهان و سرمايه داري آزمند كه مشخصه آن گرايش بـه سـود
بيشتر و انباشت كﻼن است و در اين جهت در تهاجمي دائمي به سطح زندگي و معيشت اكثريـت
قاطع مردم است ،با فاجعه همه گيري ويروس كرونا به شكل عريان ،بدون رنگ و لعاب و بي پـرده
در مقابل چشم همگان قرار گرفت.
ويروس كرونا چهره زمخت بربريت نظم جهاني نوليبرال را كه با تعرض به طبيعت و امكانات همگاني از قبيل آموزش و بهداشت ترسـيم
شده ،چنان عريان كرد كه بسياري از مدافعان سرسخت آن نيز از ضرورت تغيير در پساكرونا حرف مي زنند .براي نظـم جديـد سـرمايه
داري چه نَنگي باﻻتر از اين كه در كنار فقر ،گرسنگي و بي خانماني ،مردم هفته هـا بـدون سـاده تـرين امكانـات اوليـه حفـاظتي مثـل
ماسك ،مواد ضد عفوني كننده ،دستكش و  ...در معرض ويروس وحشي و مهاجم قرار داده شدند.
هنگامي كه سرمايه داري به جاي تامين بهداشت عمومي ،بازسازي و گسترش مراكز درماني ،استخدام كادر درماني كافي و رسيدگي بـه
زندگي و معيشت آنان ،ايجاد مراكز مجهز براي سالخوردگان و  ...هزينه هاي سرسـام آوري بـه جنـگ ،نظـاميگري ،انباشـت سـﻼحهاي
مخرب ،تروريسم و بنيادگرايي اختصاص مي دهد و با خصوصي سازي مراكز آموزشي ،بهداشتي و منـابع طبيعـي سـودهاي سرشـار بـه
جيب مي زند ،پر واضح است كه مردم را در مقابل فجايعي همچون ويروس كرونا بي دفاع مي كند .اگر تنها نيمي از بودجه هاي نظـامي
و امنيتي در كل جهان به آموزش و بهداشت اختصاص مي يافت ،ما امروز شاهد اين ميزان از تلفات انساني نبوديم .امروز در كـشورهايي
كه كمتر به منابع عمومي تجاوز كرده و كمتر دست به اخراج انبوه پرستاران و كادر درماني زده اند به طور نسبي شاهد موقعيت بهتـري
در مقابله با ويروس كرونا هستيم.
بديهي است كه با نصايح خيرخواهانه ،اين نظم تبهكار حاضر به دست برداشتن از غارت و انباشت سـرمايه نخواهـد شـد و تنهـا مبـارزه
متحد و مداوم نيروهاي كار مي تواند قدرتهاي حاكم را به عقب نشيني وادار كند .در اين رابطه ما بارها گفته و از تكرار آن خـسته نمـي
شويم كه» :جبهه كار و زحمت كه سازندگان اصلي جهاني انساني و عاري از تمامي اشكال استبداد ،ستم ،جهـل ،تبعـيض و اسـتثمارند،
در مبارزه مستمر و در ستيز آشتي ناپذير با نظام مبتني بر استثمار ،در حالي كه براي تحقق خواسته هاي به حق خود تﻼش مي كنند،
سرانجام براي تحقق زندگي انساني راهي جز مبارزه براي سوسياليسم در مقابل خود نخواهند داشت .ايـن راه گرچـه سـخت و طـوﻻني
است ،اما پيكارهاي بي امان كارورزان چشم انداز آن را مشخص و راه را كوتاه مي كند) «.بيانيه سچخفا به مناسبت اول ماه مه ،شـنبه ٨
ارديبهشت (١٣٩٧
هموطنان!

كارگران ،معلمان ،دانشجويان ،پرستاران ،كشاورزان ،بازنشستگان ،بيكاران ،غارت شدگان ،دستفروشان ،كولبران ،زنـان و
جوانان!
سال گذشته سال درد و رنج تهيدستان و سال جنبش توفنده و قدرتمند آنان بود .سال  ١٣٩٨با سيل آغـاز و در نيمـه دوم آن بـا قيـام
سترگ رنگين كمان بي شماران ادامه يافت و سرانجام با همه گيري ويروس كرونا پايان يافت .در سـال گذشـته زنـدگي اكثريـت قـاطع
شهروندان ايران و به ويژه نيروهاي جبهه كار بيش از پيش به تباهي كشيده شد .تعطيل زنجيره اي واحدهاي توليدي ،اخراجهاي دسته
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جمعي ،نپرداختن دستمزدهاي ناچيز كارورزان براي ماههاي طوﻻني ،خصولتي سازيها ،بحـران كمبـود آب بـراي كـشاورزان و  ...سـفره
كارورزان را تهي تر كرد.
در سال گذشته دست درازي به سطح زندگي و معيشت تهيدستان و فرودستان ابعاد بـي سـابقه اي يافـت .فقـر ،بـي خانمـاني ،فقـدان
بهداشت ،گرسنگي ،بيكاري و بي آيندگي ،زندگي ميليونها كارورز و خانواده هايشان را به فﻼكت كـشيد .فـشار و تبعـيض جنـسيتي بـر
كارگران زن و اعمال محروميت بر فرزندان آنان و كودكان كار به طور تصاعدي افزايش پيدا كرد و حداقل حقـوق كـارگران بـراي سـال
جاري و در مقياس متوسط كل كشور ،كمتر از يك چهارم ميزان خط فقر تعيين شد.
فساد و رانت خواري ،گسترش اقتصاد دﻻلي و سوداگري ،سقوط توليد و كاهش رشد اقتصادي ،تشديد روزافزون بحران محيط زيـست و
بحران آب و افزايش سرسام آور نقدينگي ،برخي از مشخصات برجسته سال پيش بود .نقدينگي به عنوان يكي از مهم تـرين شاخـصهاي
اقتصاد كﻼن كه بي واسطه بر افزايش نرخ تورم تاثير مي گذارد ،چندين سال است كه مرز توليد ناخالص داخلي را درنورديده و از حدود
 ٦٠هزار ميليارد تومان در سال  ،١٣٨٤به حدود  ٢٢٦٠هزار ميليارد تومان در پايان سال  ١٣٩٨رسيد.
سرمايه انباشت شده و سود ساﻻنه چندين امپراطوري بزرگ اقتصادي كه عموماً وابسته به نهاد وﻻيـت فقيـه و شـركتهاي پيرامـون آن
هستند ،ساﻻنه ميلياردها دﻻر ارزيابي مي شود .قرارگاه بازسازي خاتم اﻻنبياء و بنياد تعاون سپاه پاسداران به طور مستقيم و يا از طريق
صدها شركت اقماري در مهمترين پروژه هاي كشور مشاركت داشته و سودهاي نجومي نصيب خود مي كنند.
سياستهاي موسوم به »تعديل اقتصادي« كه در حقيقت »مقررات زدايي و خصولتي سازي« است ،در جهت نابودي توليد داخلي و قتـل
عام محيط زيست اجرايي شد و شركتهاي پيمانكاري و به خصوص سپاه منفور پاسداران بيشترين سود را از آن به جيب زدند .در اجراي
اين سياست ويرانگر همه باندهاي درون قدرت و ثروت بر محور ولي فقيه به طور يكسان عمل كرده اند.
كمدي نامگذاريهاي ساﻻنه خامنه اي گرچه هيچ گره اي از مشكﻼت توده هاي مردم را باز نكرده ،اما سبب انباشت هرچه بيشتر سرمايه
و ثروت در نهادها و كارتلهاي تحت كنترل ولي فقيه شده است .خامنه اي كه سال  ١٣٩٨را سال »رونق توليد« ناميد ،با پررويي امـسال
را سال »جهش توليد« اعﻼم كرده است .واقعيت اين است كه اين »جهش« در عرصه سركوب ،صدور تروريـسم و بنيـادگرايي ،حمايـت
بي دريغ از ديكتاتوري بشار اسد ،دخالت آشوبگرانه در عراق ،لبنان ،يمن و ...با مسئوليت و هدايت ولي فقيه به وسيله سـپاه تروريـستي
پاسداران به طور جدي اجرايي شده و هزينه آن بر شانه نيروهاي كار سنگيني كرده اسـت .مـا بارهـا گفتـه ايـم كـه؛ ماحـصل اقتـصاد
مقاومتي و نامگذاريهاي ولي فقيه ،براي فرادستان زندگي اشرافي ،چپاول ،غارت ،استثمار بي محابا و براي فرودستان زندگي در مدار فقر
و سيه روزي است.
يك سال شورش ،خيزش و جنبش رنگين كمان بيشماران
در سال گذشته جنبش اعتراضي نيروهاي كار به شكل بي سابقه در دهها شورش ،قيام و جنبش خود را نشان داد كه برجسته تـرين آن
قيام قدرتمند هفته آخر آبان بود .عﻼوه بر اين ،در  ١٦آذر ،روز دانشجو ،و در پي برمﻼ شدن شليك عمدي سپاه پاسداران به هواپيمـاي
اوكرايني و جانباختن  ١٧٦تن از سرنشينان آن ،ما شاهد كنش اعتراضي گسترده اي بوديم .همچنين در طول سـال گذشـته كـارگران،
مزدبگيران ،كشاورزان ،معلمان ،پرستاران ،دانشجويان ،دستفروشان و غارت شدگان و  ...براي رهـايي از فقـر و بيكـاري ،بـي خانمـاني و
گرسنگي ،استبداد و عقب ماندگي به اشكال گوناگون مبارزه كردند.
قيام پرتوان رنگين كمان بيشماران در هفته آخر آبان  ١٣٩٨مهمترين و بي سابقه ترين صحنه تجلي خشم و نفرت مردم طـي چهـل و
يك سال را شكل داد .جرقه اين خيزش پرتوان و شكوهمند كه از روز جمعه  ٢٤آبان تا روز پنجشنبه  ٣٠آبان جريان داشـت ،اعتـراض
به افزايش  ٣برابري قيمت بنزين بود و روي موج آن توده هاي محروم و فرودست در كنار اقشار ديگر اجتماعي تماميت نظام جمهـوري
اسﻼمي را مورد تهاجم قرار دادند.
حسين نجات ،معاون سپاه پاسداران ،مردم معترض را »بيسواد و آلوده« خواند و گفت» :در مدل جديد براندازي ،تكيه بر افراد فرو دست
جامعه و كساني است كه محصول حاشيه نشيني و بيسوادي هستند و در فضاي مجازي آلوده شدهاند«.
آخوند عليرضا ادياني ،رئيس عقيدتي سياسي نيروي انتظامي ،گفت» :تنها در يـك روز در  ١٦٥شـهر در  ٢٥اسـتان كـشور نـاآرامي بـه
وجود آمد «.و »فتنه اخير موجب ايجاد برخي ناامنيها در  ٩٠٠نقطه كشور شد «.وي تاكيد كرد كه »حوادث اين چند روز از نظر وسعت
و شدت به مراتب راديكال تر ،خشن تر و تا حدي متفاوت تر از فتنه هاي سالهاي گذشته بود) «.سايت رويداد  ،٢٤اول آذر (١٣٩٨
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بر اساس خبرهاي منتشر شده در رسانه هاي جمعي و شبكه هاي اجتماعي شورش شبانه روزي هفته آخر آبان در بيش از  ١٧٥شـهر و
با تكرار در بسياري از شهرها در بيش از هزار نقطه جريان داشته كه در آن دستكم  ١٥٠٠تن از زنان و مردان با شليك مـستقيم گلولـه
جنگي توسط مزدوران مسلح رژيم به شهادت رسيدند.
در اين خيزش پرتوان مردم فرياد مي زدند» :مرگ بر ديكتاتور«» ،مرگ بر خامنه اي«» ،روحاني حيا كن مملكتو رها كـن«» ،سـيدعلي
ببخشين ،ديگه بايد بلند شين«» ،نه غزه ،نه لبنـان ،جـانم فـداي ايـران«» ،بيـزيم دوشـمن بـوردادي ،ياﻻنـدي آمريكـادي/دشـمن مـا
همينجاست دروغ ميگن آمريكاست«» ،پول نفت گم شده ،خرج بسيجي شده«» ،توپ تانك فشفشه ،آخوند بايد گم بشه«» ،ما مـردميم
نه اوباش ،بنزين بايد ارزون شه«» ،برده داري كافيه ،ملت ما عاصيه« و ...
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در جمعبندي اين قيام همگاني اعﻼم كرد:
» -١بحران و شرايط انقﻼبي وارد مرحله جديدي شده و رژيم حاكم بر ايران با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن در مركز مشكﻼت
و دشواريهاي مردم ايران قرار دارد و منبع تضاد منحطي است كه كرامت ،ارزشها و غرور آنها را لگدمال مي كند .جامعه يك بـار ديگـر و
اين بار با توان بيشتر براي تغيير بنيادي اين شرايط به پا خواسته است.
 -٢قيامهاي چند روز گذشته و صدها حركت اعتراضي طي يـك سـال گذشـته نـشان داد كـه بـر خـﻼف ديـدگاه برخـي از گروههـا و
شخصيتهاي سياسي ،تحريم و فشار خارجي نه مردم را گوشه نشين و منفعل مي كند و نه آنان را در كنار استبداد مـذهبي حـاكم قـرار
مي دهد.
 -٣قيام با وجود سركوب بيرحمانه و ارتكاب جنايت جنگي عليه شهروندان غيرمسلح ،با قدرت به پـيش مـي رود .رژيـم بـه تلـه افتـاده
است ،گريبان او را نبايد رها كرد و بايد درهم كوبيدش .در ميدان اين مبارزه ،نفس هر كس كـه بلنـدتر اسـت ،پيـروزي از آن اوسـت و
ايستادگي جانانه مردم دلير ايران در برابر ماشين سركوب ،در حال از نفس انداختن رژيم فرتوت وﻻيت فقيه است  ...پس بـه پـيش ،بـه
پيش!« )بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ،چهارشنبه  ٢٩آبان (١٣٩٨
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ترازنامه برخي حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در سـال  ١٣٩٨را منتـشر كـرده
است (١) .بر اساس اين ترازنامه ،در سال گذشته  ٣٢٢٠حركت اعتراضي صورت گرفته كه  ١٥٠٠مورد آن مربوط به قيام آبان و خيزش
دي است.
ويروس كرونا و جنايت عليه مردم
روز پنجشنبه  ١٠بهمن  ٣٠) ١٣٩٨ژانويه  ،(٢٠٢٠سازمان جهاني بهداشت در پي كشته شدن  ١٧٠نفر در چين و با توجـه بـا افـزايش
شمار مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا ،در مورد همه گيري آن در سراسر جهان هشدار داد .كـارگزاران نظـام بـا اينكـه از ايـن مـساله
اطﻼع داشتند و گزارش قبلي دولت چين به سازمان جهاني بهداشت كه يك ماه قبل ارسال شده بود را ديـده بودنـد ،دسـت بـه پنهـان
كاري زدند و شركت هواپيمايي ماهان ،متعلق به سپاه پاسداران ،دهها پرواز رفت و برگشت به چين را سـامان داد .ورود تعـدادي طلبـه
چيني به قم موجب واگيري گسترده در اين شهر شد و حكومت به جاي قرنطينه قم ،تا روز پنجشنبه  ٣٠بهمن به پنهـان كـاري ادامـه
داد .پس از آن معلوم شد طلبه هاي »جامعه المصطفي العالميه« كه از چين آلوده به ويروس بوده اند ،به شهر قم وارد شـده و آن را بـه
ديگران منتقل كرده اند.
هدف نظام و در راس آن خامنه اي از پنهانكاري ،رونق دادن به نمايش فرمايشي  ٢٢بهمن و گرم كردن تنور شعبده بازي انتخابات بـود.
با وجود اعتراف رژيم به وجود ويروس كرونا در قم ،بازهم از قرنطينه كردن قم خوداري كرد و در عمل اين ويـروس مهلـك بـه سراسـر
ايران گسترش يافت.
عليرضا رحيمي ،عضو هيأت رئيسه مجلس ارتجاع پيرامون پنهانكاري رژيم گفت» :چرا شيوع كرونا در قم تحت الشعاع انتخابات مجلس
پنهان شد؟ چرا شهر قم براي پيشگيري از شيوع كرونا در كشور قرنطينه نشد؟«) .ايسنا ،شنبه  ١٧اسفند (١٣٩٨
بهرام پارسايي ،مجلس نشين از شيراز روز جمعه  ١٥فروردين به خبرگزاري ايلنا گفت» :در همان روزها به وزارت كـشور پيـشنهاد شـد
انتخابات را كﻼً به عقب بيندازد و اصرار شد اگر اين كار را انجام نمي دهند حداقل انتخابات قم به تعويق بيفتد كـه هـيچ كـدام از ايـن
كارها صورت نگرفت .بعدهم بحث قرنطينه قم و شهرهاي شمالي و تهران مطرح شد كه انجـام نـشد .كـه اگـر مـي شـد قطعـاً مـا مـي
توانستيم شيوع بيماري را پيش از اينها مهار كنيم«.
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كارگزاران رژيم پس از اعتراف اجباري به وجود ويروس ،دست به دروغگويي بي حد و مـرز زدنـد .حكومـت در مـورد جانباختگـان ايـن
ويروس به شمول بيش از صد تن از كادر درماني ) (٢و در مورد تعداد مبتﻼيان به ويروس ،دروغ گفته و مي گويند.
تاوان اين منفعت جويي ضد مردمي را به ويژه كارورزان و تهيدست ترين بخشهاي جامعه بايد بپردازند .رژيم براي فرار از تـامين معـاش
كارگران و فرودستان در دوران قرنطينه و برآوردن نيازمنديهاي شان آنها را به دامن ويروس كرونا انداخته است .براي ميليونهـا نفـر كـه
بدون بيمه بيكاري و قرارداد رسمي در مشاغل خدماتي ،كسب و كارهاي روزانه و مشاغل غير رسمي گذران زندگي مي كنند ،چـاره اي
جز به جان خريدن خطر ابتﻼي خود و خانواده باقي نمي ماند .پيشنهاد رژيم وﻻيت فقيه به آنها ،انتخاب بين مرگ از گرسنگي يا مـرگ
از ويروس كرونا است .در سوي ديگر ،كارگران صنايع بزرگ ،معادن و مراكز زيرساختي بدون آنكه وسايل حفـاظتي در اختيارشـان قـرار
گيرد ،مجبور به كار مي شوند و در صورت سرپيچي ،تيغ اخـراج بـر گلـوي شـان گذاشـته مـي شـود .در همـين حـال ،كارفرمايـان بـا
سوءاستفاده از فرصت كرونا فشار بر كارگران به منظور كاهش مخارج توليد و كسب سود بيشتر را افزايش داده اند .در سـايه تـدبيرهاي
ويژه آنها براي عصر كرونا ،كارگران كارخانه ها و كارگاههاي كوچك ،كارورزان بخش خدمات ،روزمزدها ،قرارداديها و كارگران فـصلي بـه
گرداب بيكاري ،اخراج ،قطع حقوق و سرانجام گرسنگي سوق داده مي شوند.
قول و بيانيه هاي دولت براي كمك به كارگران و زحمتكشان در محدوده وعده باقي مانده و مسئوﻻن براي آرام نگه داشتن و دست بسر
كردن شان هر روز دروغ تازه اي به آنان تحويل داده و مژده در راه بودن بـسته بزرگتـري از كمـك نقـدي ،سـبد كـاﻻ ،بيمـه بيكـاري،
پرداخت وام ،تعويق اقساط و قبوض و  ...مي دهند .تنها اقدام تاثير گذار نظام در زندگي مزدبگيران ،تعيين بي شرمانه حداقل حقوق زير
خط فقر ،افزايش بهاي حمل و نقل ،طفره رفتن از پرداخت حقوق بيكاري و تاراج دارييهاي تامين اجتماعي در بورس بوده است.
نظام از اعطاي كمك بﻼعوض به يارانه بگيرها و دستگيري از تنگدست ترين اقشار جامعه خودداري كرده و فقط در چـارچوب وام و بـه
شرط پس گرفتن پول حاضر به كمك نقدي است .كارگزاران وقيح خامنه اي حتي در پرداخت اين مبلغ ناچيز هم براي سركيسه كردن
يارانه بگيرها خيز برداشته و بهره آن را هم طلب كردند كه زير فشار اعتراضها ناچار به پس گرفتن آن گرديده و مجبـور بـه قناعـت بـه
اخاذي مبلغ كمتري تحت عنوان كارمزد شدند.
حكومت با شيادي موضوع تحريمها را دستاويز خودداري از كمك به مردم قرار داده است .واقعيت اين است كه اگـر فقـط سـود خـالص
سال گذشته كارتلهاي تحت كنترل ولي فقيه و بودجه امسال نهادهاي مذهبي به موضوع مهار كرونا اختصاص يابد ،مي توان بـه راحتـي
به نيروهاي كار براي انجام قرنطينه مساعدت نمود.
روز يكشنبه  ٢٤فروردين  ،١٣٩٩مسيح مهاجري مدير مسئول روزنامه جمهوري اسﻼمي در اين روزنامـه نوشـت» :بـراي حـل قطعـي
مشكﻼت بايد قدرتهاي مالي بزرگي به صحنه بيايند كه از تمـكن بسيار باﻻئي برخوردارند و اموال آنها متعلق به مردم است .اين قـدرتها
عبارتند از ستاد اجرائي فرمان امام ،بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي .امكانات و منابع مالي گسترده اي كه در اختيار ايـن مراكـز
وجود دارند اگر به عرصه كمك به اقشار آسيب ديده از كرونا آورده شوند ،مشكﻼت اين اقشار در كوتاهتـرين زمـان و بـه صـورت كامـل
برطرف خواهد شد .آنها اگر پولهائي را كه در اختيار دارند براي نجات مردم مستـضعف خـرج نكننـد ،فلـسفه وجـودي شـان را چگونـه
ميخواهند توجيه كنند؟«.
پنهانكاري ،دروغگويي و هزينه نكردن جدي براي مقابله با ويروس كرونا ،نشان مي دهد كه حكومت و در راس آن خامنه اي به جنايـت
عليه مردم ايران و بشريت دست زده اند .اين شيوه هاي رذيﻼنه قبل از اين هم در جنـايتي كـه سـپاه پاسـداران بـا شـليك عمـدي بـه
هواپيماي اوكرايني مرتكب شد ،صورت گرفته است.
پيكار در راه تحقق خواسته هاي فوري
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آستانه روز تاريخي اول ماه مه ،يكبار ديگـر همبـستگي خـود را بـا نبـرد كـارگران ،مزدبگيـران،
تهيدستان شهري ،معلمان ،پرستاران ،كشاورزان ،دانشجويان ،جوانان جوياي كار ،كاميونداران ،دستفروشان ،كـسبه و اصـناف ،مـدافعان
حفاظت از محيط زيست و غارت شدگان كه عليه شرايط فاجعه بار و سقوط سطح زندگي و معيشت خود بپا خاسته اند ،اعﻼم مي كنـد.
ما از تمامي اتحاديه ها ،سنديكاها و سازمانهاي جهاني كارگري و نيروهاي سياسي مترقـي جهـان مـي خـواهيم كـه بـه مبـارزه برحـق
نيروهاي كار در ايران براي كسب حقوق اوليه شان ياري رسانند.
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سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ،سركوبي و دستگيري اعضاي سنديكاها ،تشكلهاي مـستقل كـارورزان و جوانـان شـركت كننـده در
خيزشهاي شهري و صدور احكام جابرانه زندان براي آنان را محكوم مي كند و خواسـتار آزادي بـي درنـگ تمـام زنـدانيان سـنديكايي،
سياسي و اجتماعي است.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با خانواده هاي شهداي قيامها و شورشهاي يك سال گذشته ،با خـانواده هـاي جانباختگـان سـقوط
هواپيماي اوكرايني ،با مردم سيل زده در نقاط مختلف كشور و با خانواده هاي جانباختگان ويروس كرونا اظهـار همـدردي و همبـستگي
مي كند و فقدان عزيزان شان را صميمانه تسليت مي گويد.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با تاكيد بر اصل تقدم جان و سﻼمتي شهروندان بر سـود ،خواهـان قرنطينـه كامـل كـشور تـا رفـع
آلودگي ويروس ،تعطيلي فوري كليه فعاليتهاي اقتصادي غير حياتي و غير ﻻزم ،فراهم شـدن تـست و امكانـات حفـاظتي رايگـان بـراي
همگان و در محل كار ،پرداخت حقوق به بيكار شده ها ،كمك بﻼعوض به خانواده ها ،جبران خسارت كسب و كارهاي كوچك و مشاعل
غير رسمي است.
ما در دفاع از حق مشروع و بي گسست كار و زيست ،خواهان ممنوعيت اخراج كارورزان ،ممنوعيت تخليه اجباري مسكن ،ممنوعيت لغو
اجاره محل كسب ،تمديد مهلت پرداخت قسط وام ،لغو قبوض برق ،آب و گاز هستيم.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كارورزان يدي و فكري را به مبارزه براي وادار كردن حكومت به انجام تعهدات خـود و بـه رسـميت
شناختن حقوق شان فرا مي خواند .ما خواستار مصادره اموال كارتلهاي ثروتمند و ميليـاردي خامنـه اي ،ارگانهـاي نظـامي و امنيتـي و
اليگارشي حاكم به نفع تامين نيازمنديهاي مردم ايران در شرايط كرونا هستيم.
ما تمامي كارگران ،كاركنان و مزدبگيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و تمامي مدافعان آزادي و توسعه پايدار را فرا مي خوانيم كه
براي سرنگوني نظام ننگين وﻻيت فقيه متحد و متشكل شوند.
زنده باد اول ماه مه روز همبستگي بين المللي كارگران
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

سه شنبه  ٩ارديبهشت  ٢٨ - ١٣٩٩آوريل ٢٠٢٠
پانويس:
) (١ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال ١٣٩٨
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) (٢اسامي برخي از پزشكان ،پرستاران و كادر درمان كه در مقابله با كرونا جان باختند
- ١دكتر رضا كوچكي نيا .پزشك عمومي از رشت

- ٢دكتر حميد لطفي .متخصص ارتوپدي از صومعه سرا
- ٣دكترسيامك ديوشلي .متخصص اطفال از انزلي
- ٤دكتر مصطفي صمدي .پزشك عمومي از بابل

- ٥دكتر محمد علي ربيعي .پزشك عمومي از شهرستان شفت

- ٦دكتر محمد محمدي .پزشك عمومي از رشت

- ٧دكتر سيد مظفر ربيعي .متخصص بيهوشي از بابل

- ٨دكتر موسي فتح آبادي .متخصص اورژانس از تهران

- ٩دكتر وحيد منصف كسمايي .متخصص اورژانس از رشت
- ١٠دكتر فريد نيرويي .متخصص جراحي از بابل

- ١١دكتر حبيب اﷲ پيروي .فوق تخصص جراحي عروق از تهران
- ١٢دكتر سعيد عزيزي .متخصص چشم از زابل

- ١٣دكتر ايرج ابراهيم نژاد .پزشك عمومي از بابل
- ١٤دكتر صمد بابازاده .پزشك عمومي از بابل
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- ١٥دكتر تقي اهرچي فرشي .متخصص اطفال از تبريز
- ١٦دكتر غﻼمعلي معنويان .پزشك عمومي از ساري

- ١٧دكتر شيرين روحاني راد .پزشك عمومي از پاكدشت
- ١٨دكتر مهدي وريجي .پزشك عمومي از تهران

- ١٩دكتر سهيل كيانفر .متخصص اورولوژي از رشت

- ٢٠دكتر عباس توسن .متخصص گوش و حلق وبيني از بابل
 - ٢١دكتر نيلوفر اسماعيل بيگي پزشك عمومي اورژانس تهران
- ٢٢دكتر افشار اميري .متخصص روانپزشكي از تهران

- ٢٣دكتر وحيد ايرواني .متخصص روانپزشكي از تهران
- ٢٤دكتر سورنا ميرميراني .دكتراي روانشناسي از آمل
- ٢٥دكتر اردشير شيران .پزشك عمومي از اصفهان

- ٢٦دكتر اسماعيل يزدي .جراح فك وصورت از تهران
- ٢٧دكتر سيد يوسف موسوي .پزشك عمومي از گلستان
- ٢٨دكتر محمد بخشعلي زاده،پزشك عمومي از رشت

- ٢٩دكتر رائوﻻ راگوتام .متخصص داخلي هندي از ساوه
- ٣٠دكتر كيوان يغمائي  .متخصص پوست از تهران

- ٣١دكتر عبداﷲ عباسي .متخصص عفوني از گرگان
- ٣٢دكتر مرتضي وجدان .پزشك از مشهد

- ٣٣دكتر علي محمودخان شيرازي .پزشك عمومي در خراسان
- ٣٤دكتر حميدرضا مهيني .پزشك عمومي از پاكدشت
- ٣٥دكتر مهرداد نوروزي؛ پزشك عمومي در كرمانشاه

- ٣٦دكتر ارسطو رستم نژاد .پزشك عمومي از پاكدشت

- ٣٧دكتر حسين جوهري .متخصص گوش،حلق وبيني از قم
- ٣٨دكتر ميسور بعلبكي .متخصص بيهوشي .از تهران

- ٣٩دكتر وحيد يحيوي .فوق تخصص خون از بجنورد
- ٤٠دكتر اميرمجد سجادي .دندانپزشك از تهران
- ٤١دكتر مجيد فرهاد پزشك عمومي از كاشان

- ٤٢دكتر ميرعباس هاشمي .متخصص بيهوشي از آذرشهر

- ٤٣دكتر سيدحسين احمد ميري  .پزشك عمومي از كرج
- ٤٤دكتر مجتبي عابديان .پزشك عمومي از نكا

- ٤٥دكتر حميد رضا حجاران طوسي .پزشك عمومي از تهران

- ٤٦دكتر حميدرضا زينعلي .داروساز از تهران

- ٤٧دكتر عبدالشكور هژيراميري .داروساز از رشت
- ٤٨دكتر حميدرضا داوودي .داروساز از مازندران
- ٤٩دكتر محمدعلي پورهاشم .داروساز از تهران

- ٥٠دكتر سعيد مومني .متخصص علوم آزمايشگاهي از رودسر
- ٥١طاهره اسمعيلي .پرستار بهشتي از قم

- ٥٢احمد سليم آبادي .پرسنل كامكار از قم
- ٥٣محمد قادر نوروز مهر .پرسنل بيمارستان از رشت
- ٥٤امير رضا هنركار .فيزيوتراپيست از تهران
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- ٥٥جمشيد محدثي .شبكه بهداشت از رامسر
- ٥٦داريوش پيشرو .پرسنل علوم پزشكي از گيﻼن

- ٥٧ذبيح اﷲ كاوياني .پرسنل مركز سﻼمت از بروجن
- ٥٨ايمان معين زاده .پرستار از آستانه -اشرفيه
- ٥٩قربانعلي حسين زاده .پرستار از كاشان

- ٦٠تهمينه اديبي .پرستار از انزلي

- ٦١رضا پورساكي .پرستار از آبادان

- ٦٢رضا روستا .پرسنل اختر از تهران

- ٦٣حانيه عدالتي .پرسنل شفا از تاكستان
- ٦٤انوشه بيكيان .ماما از رشت

- ٦٥جواد جﻼلي نيا .كارشناس بيهوشي از بابل

- ٦٦محسن خادم .كارشناس اتاق عمل از كاشان
- ٦٧رقيه رونقي .بهورز از صومعه -سرا

- ٦٨عظمت موسوي .ماماي مركز بهداشت از ساري
- ٦٩ناهيد نوشاد .پرستار از گيﻼن

- ٧٠غﻼمحسن قرباني .بهورز از شفت

- ٧١شهروز كريميان .پرستار فياض بخش از تهران
- ٧٢حسن ارباب .پرسنل كامياب از مشهد

- ٧٣بانو خوشگفتار .پرسنل بيمارستان از فومن

- ٧٤اسماعيل بخشي پور .پرسنل رازي از رشت
- ٧٥آقاي زهتاب .پرسنل بيمارستان از رشت

- ٧٦آقاي سيدآل حسيني .پرسنل بيمارستان از رشت
- ٧٧فريبا ايزدپناهي .پرستار از شيراز

- ٧٨مولود جعفري،پرستار فياض بخش از تهران
- ٧٩علي شيخ مرادي .پرستار از رشت
- ٨٠شهربانو جعفري .پرستار از اشكور

- ٨١نرگس خانعلي زاده .پرستار از ﻻهيجان
- ٨٢رامين عزيزي فر .پرستار از تهران

- ٨٣غﻼمرضا وثوقي كيا .پرستار از رشت

- ٨٤محمد كاظم گلرسان .كارشناس آزمايشگاه از يزد
- ٨٥سعادت شكيبايي .پرستار از ياسوج

- ٨٦اشرف ململي .پرسنل بيمارستان از تهران
- ٨٧نادرحسين پور .پرسنل پيروز از ﻻهيجان

- ٨٨كامران بيات .اتاق عمل فيروزآبادي از تهران

- ٨٩محمود شمس الديني .پرسنل صدوقي از يزد
- ٩٠محمد يار احمدي .پرسنل بيمارستان از سقز
- ٩١علي اصغر رهبان .پرسنل بيمارستان از بابل
- ٩٢منوچهر ساداتي .علوم پزشكي از بابل
- ٩٣مجيد اردشيري .علوم پزشكي از بابل

- ٩٤مرضيه حسيني نژاد .علوم پزشكي از بابل
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- ٩٥مهدي افشاري .شبكه بهداشت از مﻼير
- ٩٦رشيد شيخ آقايي .بهورز از بوكان

- ٩٧علي اكبر ناظري پور .پرسنل بيمارستان از سمنان
- ٩٨رضا فتحعلي .پرسنل اورژانس از تهران

- ٩٩اسداﷲ شيخ جابري .پرسنل بيمارستان از زنجان
- ١٠٠بانو سيگارودي .ماما مركز بهداشت از ساري

- ١٠١مجيد تاجيك .پرستار بيمارستان كيان از تهران

- ١٠٢مهدي امين الرعايا بيمارستان پزشك و پژوهشگر بيمارستان سينا
 - ١٠٣دكتر مﻼجعفري .روانپزشك گلستان
 - ١٠٤دكتر غﻼمرضا فخري .متخصص بيهوشي در تهران
 - ١٠٥دكتر محمود ايرواني .متخصص بيهوشي بيمارستان مسيح دانشوري
 - ١٠٦دكتر غﻼمرضا فخري .متخصص بيهوشي بيمارستان مسيح دانشوري
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