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  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  به مناسبت

  اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران
  

نيروهاي كار و ستمديدگان  بر كارگران جهانياول ماه مه، روز همبستگي 
عليه استثمار،  فرودستانكارگران و مبارزه خجسته باد.  سراسر گيتي

راهي طوالني همراه با پيروزيها و شكستها را طي ماندگي استبداد و عقب 
 نيروهايمبارزه همچنان ادامه دارد. تداوم نبرد خستگي ناپذير اين كرده و 

از تمامي اشكال استبداد، ستم، جهل، جهاني عاري كار كه سازندگان اصلي 
نشان مي دهد كه انساني شدن جهان ميسر هستند،  بهره كشيتبعيض و 

ها تمامي كشور ا با پيكارهاي بي امان و متحد كارورزانِ و ممكن است و تنه
 ساختهعليه سرمايه داري و قدرتهاي مدافع آن و با بر افتادن كار مزدوري 

قرار  ستمديدگانتاريخ اين رسالت را بر عهده استثمار شدگان و  .دشومي 
به موزه تاريخ  كهن را رسم اينداده و اينان هستند كه با نابودي استثمار، 

  مي سپارند.
ا بپيراموني و در كشورهاي سرمايه داري استثمار و بردگي، در كانونهاي اصلي اما ستمگران و نيروهاي مدافع 

به وحشيانه ترين شيوه ها به استثمار و غارت مردم زحمتكش توده ها به سطح زندگي و معيشت  مداوم تعرض
كار و زندگي زحمتكشان و  استانداردهايبه  سرمايه داريانحصارات  سيستماتيكتهاجم  .مي دهندادامه 

حقوق كارگران و مزدبگيران در ضد انساني  يپايمالو  انسانها هاينياز، خصوصي كردن اوليه ترين محرومان
جديدي است كه اكثريت  بربريتنشان مي دهد كه نظام حاكم بر جهان نه پايان تاريخ، كه آغاز ترين شكل 

  قاطع مردم جهان آن را بر نمي تابند. 
هزينه هاي سرسام آور جنگ، نظاميگري، انباشت چهره ضد انساني نظام سرمايه داري جهاني را مي توان در 

ط زندگي اكثريت مردم و سقوزيست و محيط شاخصهاي ، در كاهش سالحهاي مخرب، تروريسم و بنيادگرايي
در بيانيه ويرانگر ويروس كرونا ديد. پيرامون اين پديده و به طور خاص در همه گيري انماني و بي خ توسعه فقر

ويروس كرونا چهره زُمُخت بربريت نظم جهاني نوليبرال را كه با تعرض به طبيعت «اول ماه سال پيش نوشتيم: 
ري از مدافعان سرسخت و امكانات همگاني از قبيل آموزش و بهداشت ترسيم شده، چنان عريان كرد كه بسيا

آن نيز از ضرورت تغيير در پساكرونا حرف مي زنند. براي نظم جديد سرمايه داري چه نَنگي باالتر از اين كه 
در كنار فقر، گرسنگي و بي خانماني، مردم هفته ها بدون ساده ترين امكانات اوليه حفاظتي مثل ماسك، مواد 

  وس وحشي و مهاجم قرار داده شدند. ضد عفوني كننده، دستكش و ... در معرض وير
هنگامي كه سرمايه داري به جاي تامين بهداشت عمومي، بازسازي و گسترش مراكز درماني، استخدام كادر «

درماني كافي و رسيدگي به زندگي و معيشت آنان، ايجاد مراكز مجهز براي سالخوردگان و ... هزينه هاي سرسام 
سالحهاي مخرب، تروريسم و بنيادگرايي اختصاص مي دهد و با خصوصي آوري به جنگ، نظاميگري، انباشت 

سازي مراكز آموزشي، بهداشتي و منابع طبيعي سودهاي سرشار به جيب مي زند، پُر واضح است كه مردم را 
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در مقابل فجايعي همچون ويروس كرونا بي دفاع مي كند. اگر تنها نيمي از بودجه هاي نظامي و امنيتي در كل 
به آموزش و بهداشت اختصاص مي يافت، ما امروز شاهد اين ميزان از تلفات انساني نبوديم. امروز در جهان 

كشورهايي كه كمتر به منابع عمومي تجاوز كرده و كمتر دست به اخراج انبوه پرستاران و كادر درماني زده اند 
  »به طور نسبي شاهد موقعيت بهتري در مقابله با ويروس كرونا هستيم.

زمان با تشديد تضاد كار و سرمايه در سراسر گيتي، جبهه نيروهاي كار به مبارزه براي رهايي ادامه مي دهد هم
زميني كه بايد متعلق به همگان سرو روزي نيست كه شاهد اعتراض، اعتصاب، شورش و قيام در گوشه و كنار 

تشكل شد، برآشوبيد و نظامهاي ستمگر باشد، نباشيم. براي پيروزي در اين مبارزه سرنوشت ساز بايد متحد و م
  .را برانداخت

  
 هموطنان!

كارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، كشاورزان، بازنشستگان، بيكاران، غارت شدگان، 
 دستفروشان، كولبران، زنان و جوانان!

تحقق جهاني انساني و  در جهت مهمترين وظيفه انترناسيوناليستي خود سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
مبارزاتي پيوند ضمن از اين رو ما مي داند. قدرت ستمگر حاكم بر ايران  را برانداختن رها از ستم و بهره كشي

، كشاورزان، پرستاران ،كارگران، مزدبگيران، معلمانبا خود را نيروهاي كار در سراسر جهان،  نبردبا  و طبقاتي
مبارزه مي  يشخوايران كه عليه شرايط فالكت بار  دانشجويان، ارتش بيكاران و ...ان، گبازنشستگان، غارت شد

دانشجويان، سركوبي و دستگيري اعضاي سنديكاها، تشكلهاي مستقل كارگران،  . ماهمبسته مي دانيمكنند، 
و خواستار آزادي بي كنيم معلمان و پرستاران و صدور احكام زندان براي فعاالن نيروهاي كار را محكوم مي 

  .هستيمدرنگ تمام زندانيان سنديكايي، سياسي و اجتماعي 
روس كرونا، خسرانهاي كالني را به مردم ايران و به ياتحاد جنايتكارانه جمهوري اسالمي با ودر سال گذشته 

ويه ژان ٣٠( ١٣٩٨بهمن  ١٠روز پنجشنبه تحميل كرد.  و تنگدست ترين بخشهاي جامعه ويژه نيروهاي كار
نفر در چين و با توجه با افزايش شمار مرگ و مير  ١٧٠ جانباختن، سازمان جهاني بهداشت در پي )٢٠٢٠

حكومت و در راس آن خامنه اي ناشي از ويروس كرونا، در مورد همه گيري آن در سراسر جهان هشدار داد. 
. براي واليت خامنه اي كرونا يك زد سر بازبه داليل كلي و جزيي از برخورد جدي و علمي با اين بالي ويرانگر 

براي خميني جنگ يك نعمت. از اين رو ولي فقيه تا امروز نيز بر اتحاد با كرونا و عليه بود، همچنانكه  فرصت
كه توليد  يسلانگحيات مردم پافشاري مي كند و دستور جنايتكارانه منع خريد واكسن معتبر از آمريكا و 

خامنه اي براي رونق بخشيدن به  ص،ند را صادر كرده است. از جنبه خاكنندگان عمده واكسن معتبر هست
و شعبده بازي انتخابات مجلس در دوم اسفند همان سال از اجراي  ١٣٩٨بهمن  ٢٢تظاهرات فرمايشي 

در سياست كالن اما حاكمان ايران از ويروس كرونا به عنوان سالحي براي مهار  پروتكلهاي موثر خودداري كرد.
انفجاري تخليه انرژي  ي براياز مرگ و بيماري و پريشاني ناشي از آن همچون سوپاپو  سرنگوني طلب خيزشهاي

    .ندجامعه بهره گرفت
پنهانكاري، دروغگويي و هزينه نكردن جدي براي مقابله با ويروس كرونا نشان مي دهد كه حكومت و در راس 

  بشريت زده اند. به جنايت عليه مردم ايران وآگاهانه دست آن خامنه اي 
از  در حالي كه واكسينه كردن در كشورهاي هم طراز ايران به پيش مي رود، رژيم ايران با دستور ولي فقيه

  كند.مي و تازه صحبت از خصوصي كردن توزيع واكسن  داري مي كنددخو معتبرخريد واكسن 
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باقي مانده و مسئوالن براي قول و بيانيه هاي دولت براي كمك به كارگران و زحمتكشان در محدوده وعده 
هر روز دروغ تازه اي به آنان تحويل داده و مژده در راه بودن بسته  مردم آرام نگه داشتن و دست بسر كردن

موضوع  ،با شياديو همزمان  هندمي درا  و .. بزرگتري از كمك نقدي، سبد كاال، بيمه بيكاري، پرداخت وام
يك . واقعيت اين است كه اگر فقط سود خالص نده ادادتحريمها را دستاويز خودداري از كمك به مردم قرار 

داده سال نهادهاي مذهبي به موضوع مهار كرونا اختصاص يك سال كارتلهاي تحت كنترل ولي فقيه و بودجه 
  انجام قرنطينه مساعدت نمود.  به راحتي به نيروهاي كار براي اين امكان به دست مي آمد كه، مي شد

در اين روزنامه  ،مدير مسئول روزنامه جمهوري اسالمي ،، مسيح مهاجري١٣٩٩فروردين  ٢٤ روز يكشنبه
براي حل قطعي مشكالت بايد قدرتهاي مالي بزرگي به صحنه بيايند كه از تمكن بسيار باالئي «نوشت: 

برخوردارند و اموال آنها متعلق به مردم است. اين قدرتها عبارتند از ستاد اجرائي فرمان امام، بنياد مستضعفان 
اي كه در اختيار اين مراكز وجود دارند اگر به عرصه كمك و آستان قدس رضوي. امكانات و منابع مالي گسترده 

ترين زمان و به صورت كامل برطرف ديده از كرونا آورده شوند، مشكالت اين اقشار در كوتاهبه اقشار آسيب 
خواهد شد. آنها اگر پولهائي را كه در اختيار دارند براي نجات مردم مستضعف خرج نكنند، فلسفه وجودي شان 

  ».خواهند توجيه كنند؟نه ميرا چگو
به رديف كردن مي سوزند، خامنه اي همچنان در آتش كرونا  دفاع بي در حالي كه روزانه صدها تن از مردم

بي  ؛ ژست...و » جهش توليد«، »رونق توليد«، »اقتصاد مقاومتي«خود مشغول است. نامگذاريهاي ساالنه 
گرچه هيچ گره اي از مشكالت توده هاي مردم را باز نكرده، اما سبب انباشت هرچه بيشتر سرمايه  كه محتوايي

ما بارها گفته ايم كه؛ ماحصل اقتصاد مقاومتي و ثروت در نهادها و كارتلهاي تحت كنترل ولي فقيه شده است. 
ار بي محابا و براي فرودستان و نامگذاريهاي ولي فقيه، براي فرادستان زندگي اشرافي، چپاول، غارت، استثم

  زندگي در مدار فقر و سيه روزي است. 
، فقدان سرمايه گذاري موثر در توليد صنعتي و در حوزه رشد اقتصادي منفي نرخ مخرب درآثار اين سياستهاي 

ورشكست شدن شركتهاي صنعتي، رانت خواري باندهاي تشكيل دهنده هرم قدرت و در هاي اشتغال زا 
نابودي زندگي نيروهاي كار را به  آن،انحطاط ناشي از  و به نمايش درآمده سوداگريگسترش اقتصاد داللي و 

  سوق داده است.
به نهاد واليت فقيه و سود ساالنه چندين امپراطوري بزرگ اقتصادي كه عموماً وابسته  اين در حالي است كه

هستند، ساالنه ميلياردها دالر ارزيابي مي شود. همچنين سود خالص  راناسپاه پاسدو  شركتهاي پيرامون
و نقل وزارت صمت در يك  معاون صنايع حمل شركتهاي پتروشيمي در هر سال سر به ميليارد دالر مي زند.

اند كه ثروت چند هزار  نفر تا به حال شناسايي شده هزار) ١١هزار (نزديك به  ١٠بيش از «فت: گاظهار نظر 
  »ميلياردي دارند!

قرارگاه بازسازي خاتم االنبياء و بنياد تعاون سپاه پاسداران به طور مستقيم و يا از طريق صدها شركت اقماري 
ات و در مهمترين پروژه هاي كشور مشاركت دارند. اين سهم كالن سپاه در اقتصاد در كنار نهادها، موسس

شركتهاي تحت امر ولي فقيه كه به طور كلي هيچ گونه مالياتي هم پرداخت نمي كنند، در عمل اقتصاد كشور 
  را با معضالت بدون راه حل مواجه كرده است.

اقتصادي كه بي واسطه بر افزايش نرخ تورم تاثير مي گذارد،  هايترين شاخص مهميكي از نقدينگي به عنوان 
ميليون ميليارد تومان در ماههاي آخر سال پيش  ٣به بيش از  ،١٣٨٤هزار ميليارد تومان در سال  ٦٠از حدود 

هزار  ٣٠٠هزار و  ٣بهمن ماه از رقم  انيدر پا ينگينقد )١٣٩٩اسفند  ١٧( وزين اقتصاد به گزارشافزايش يافت. 
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وارد كرده  ايران اقتصادافزايش نقدينگي و واردات بي رويه كاال چنان ضربه مهلكي به . تومان عبور كرد ارديليم
  قابل مقايسه نيست.  كه با هيچ دوران ديگري در تاريخ معاصر

بار تالش رژيم براي صدور تروريسم و بنيادگرايي و حمايت بي دريغ از ديكتاتوري بشار اسد، از سوي ديگر، 
براي مردم ايران و به ويژه براي زحمتكشان ارمغاني جز توسعه سنگيني بر دوش اقتصاد نحيف ايران گذاشته و 

  فقر و خانه خرابي نداشته است.
پيمانكاري نپرداختن دستمزدها براي ماههاي طوالني، اخراجهاي دسته جمعي و گسترش شركتهاي چپاولگر 

كارگران زن و اعمال محروميت  عليهنيروهاي كار را به تباهي كشانده است. فشار و تبعيض جنسيتي زندگي 
حداقل حقوق كارگران . در چنين شرايطي مي كندبر فرزندان آنان و كودكان كار به طور تصاعدي افزايش پيدا 

  است. براي سال جاري كمتر از يك چهارم ميزان خط فقر تعيين شده
  

 كاندهندهاعترافهاي ت
توجه به برخي از گفته ها و نوشته هاي كارگزاران نظام و رسانه هاي حكومتي، وضعيت كنوني را برجسته تر 

  مي كند:
 ٩٨,٤معناي «در مورد » پرواز دالرها«مطلبي با عنوان  ١٣٩٩شهريور  ٢روزنامه آرمان در شماره روز يكشنبه *

اين مقدار سرمايه با احتساب هر دالر بيست هزار تومان «نوشت: » سال ٩ميليارد دالر فرار سرمايه از ايران طي 
ميليون جمعيت ايران تقسيم كنيم  ٨٤ميليارد تومان است. اين رقم را اگر به  هزار ٩٦٨ميليون و معادل يك 

گيرد و اين رقم  هزار تومان يارانه مي ٥٤٠شود. هر ايراني در سال  تومان مي ٥٧١و هزار  ٤٢٨ميليون و  ٢٣
شده از كشور معادل سرمايه الزم براي ايجاد معادل چهل و سه سال يارانه هر ايراني است. مقدار سرمايه خارج 

فرصت شغلي صنعتي در مناطق شهري (گران  هزار ١٠٠ميليون و  ٦طور متوسط يا ميليون فرصت شغلي به  ٧
 »گذاري) است.ترين نوع مشاغل از نظر سرمايه 

وضعيت اقتصادي ايران نه تنها بد نيست كه به نسبت «حسن روحاني در يك اظهار نظر بي شرمانه گفت؛ *
مدرس دانشگاه  ،يميزهرا كركه  بيان مي شوداين ادعاي سخيف در حالي » كشوري مانند آلمان بهتر هم هست.

از پژوهشها نشان داده كه خط فقر در  ياريبس ٩٩در سال «: ، مي گويددانشگاه مازندران يعلم اتيو عضو ه
 يحت ياست كه حداقل حقوق كارگر يدر حال نيا ،يميگفته كربه » است. دهيتومان رس ونيليم ١٠تهران به 

حداقل حقوق  افتياز افراد شاغل در شهرستانها عمالً با در ياريتومان است و بس ونيليدو م ريهم ز ٩٩ لدر سا
  )١٣٩٩ آذر ٦، نيآنال يهمشهر( ».كنند يم يخط فقر زندگ ريدر ز يكارگر

 ٦٠٠خاطر افزايش قيمت ارز، دولت در يك سال گذشته به «: حسين راغفر گفت، ١٣٩٩ مهر ٢٧روز يكشنبه *
هزار ميليارد تومان درآمد يعني رانت به جيب بنگاههاي خصولتي، پتروشيميها، خودروسازان، فوالديها و 

كنند و سود معدنكاران وارد كرد كه ظلم در حق مردمي است كه تورم ناشي از افزايش قيمتها را تحمل مي 
  (نود اقتصادي)» كنند.حاصل از افزايش قيمت ارز را گروه قليلي كسب مي 

» دهك جامعه باالي خط فقر هستند! ٣فقط «نوشت:  ١٣٩٩آذر  ٢٥شنبه  روزنامه جهان صنعت در روز سه*
پيش از همه «اين روزنامه در ادامه به وضعيت نزار اقتصاد قبل و بعد از همه گيري كرونا اشاره كرد و نوشت: 

 ١٩حاد شده است و با گسترش كوويد الريه گيري كرونا حال اقتصاد خوب نبود، البته او سالهاست دچار ذات
يو بيمارستان بستري شده است. در پي بستري سي  تر شد و در حال حاضر در بخش آي هم حالش وخيم

تر از قبل شده است. اگر چه به عقيده كارشناسان طبقه روز خالي شدن آن سفره و جيبهاي مردم هم روز به 
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ميليون تومان رسيده است. ١٠خط فقر به  ،بر اساس گزارشهامتوسط جامعه در شرف نابودي است. همچنين 
  »با اين اوصاف بيش از نيمي از جامعه زير خط فقر قرار دارند.

طبق گزارش مركز آمار در پاييز «نوشت:  سال پيشدي  ٢٢روزنامه حكومتي كار و كارگر در روز دوشنبه *
هزار نفر  ٤١٣ميليون و  ٢٣در كشور داشتيم كه سال بيشتر  ١٥هزار نفر جمعيت از  ٤٤٠ميليون و  ٦٢امسال 
  » هزار نفر غيرفعال بودند. ٥٩١ميليون و  ٣٦فعال و 

هاي بانكي براي يك درصد درصد سپرده  ٧٠«بهمن گفت:  ٢به گزارش فارس، عليرضا زاكاني روز پنجشنبه *
صد سپرده هاي بانكي متعلق در ١٠اين به معني است كه تنها » درصد جامعه است. ٤درصد از آنها براي  ٩٠و 

بين كمترين و بيشترين مصرف گوشت در سال به « ،درصد جامعه است. به گفته اين كارگزار حكومت ٩٦به 
كيلو در  ٩٦هاي ثروتمند تا هاي فقير يك كيلو گوشت و براي خانواده  صورت ميانگين براي هر نفر در خانواده

نفر در نظر بگيريم، هريك از اعضاي خانواده فقير روزانه كمتر از  رچهااگر خانواده را » سال مصرف وجود دارد.
  يك گرم گوشت نصيب شان مي شود. 

اقتصاد ايران كوچك «در توصيف وضعيت فعلي اقتصاد گفت:  ،مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران*
خروج سرمايه از كشور افزايش يافته ترين ميزان خود رسيده، گذاري به پايين  شده، فقر افزايش يافته، سرمايه

 از افق غبارآلود پيشِ رو بايد اقدامات شجاعانه زيراست .... براي گو تعامل با اقتصاد جهاني نيز به حداقل رسيده 
  ) ١٣٩٩ بهمن ٧(دويچه وله فارسي، سه شنبه » اي انجام داد.

در هر فرصتي است كه حكومتيها و قيام گرسنگان تهيدستان  همان چشم انداز شورش» افق غبارآلود«اين 
 .به وقوع آن هشدار مي دهند نسبت

  
 يك سال شورش، خيزش و جنبش رنگين كمان بيشماران

تهيدستان شهري، بازنشستگان، كارگران، مزدبگيران، در سال گذشته خيزشهاي توده اي و جنبش اعتراضي 
كاميونداران، دستفروشان، كسبه و اصناف، معلمان، پرستاران، كشاورزان، دانشجويان، جوانان جوياي كار، 

حفاظت از محيط  كُنشگران
با و غارت شدگان  زيست

وجود همه گيري كرونا ادامه 
  پيدا كرد. 

 نيروهاي كار، رنج و زحمت
عليه شرايط فاجعه بار و 
سقوط سطح زندگي و 

سياستهاي  عليهعيشت خود م
ضد بشري و ضد كارگري 
حكومت مدافع سرمايه داران 

براي  ساكت ننشستند. آنان
نجات از گرسنگي، بيكاري، بي 

  خانماني، استبداد و عقب ماندگي به اشكال گوناگون مبارزه و مقاومت كردند.
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يا خودماني كردن، تعرض  خصوصي سازي، از بيمه كارورزان حقوق معوقه، اخراج از كار، نپرداختن سهم كارفرما
به محيط زيست، حقآبه كشاورزان، قراردادهاي موقت و پايمال كردن حقوق كارگران به وسيله شركتهاي 

ناكافي بودن حقوق در مقايسه با تامين حداقل زندگي، بيكاري و بي آبي، ، پيمانكاري به ويژه در شهرداريها
در نوك پيكان اعتراضها  به طبيعت و معيشت مردم و ... از جمله تهديد زندگي بازنشستگان و تعرض حكومت

  قرار دارد.  مطالبات و
تجمع، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها، راهپيمايي و... شيوه هايي بود كه كارگران در پيكار حق طلبانه خود 

   .بدان توسل جستند
حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در از برخي  ترازنامهدبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

   ٢٧٤٤را منتشر كرده است.* بر اساس اين ترازنامه، در سال گذشته  ١٣٩٩سال 
  صورت گرفته است.  نيروهاي كاراز جانب حركت اعتراضي 

  
  نيروهاي كارخواسته هاي فوري و پايه اي 

  
قطعنامه هاي تشكلهاي مستقل كارورزان، خواسته هاي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، بر پايه بيانيه ها و 

  مي كند:پرستاران را به شرح زير اعالم  ، بازنشستگان،فوري كارگران، معلمان
  

 كارگران و مزدبگيرانخواسته هاي الف: 
*حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري براي نيروهاي كار يدي و فكري (كارگران صنعتي، كشاورزي، معلمان، 

  پرستاران، كارگران بخش خدمات و...) 
*لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن و مرد در حقوق كار و در تمامي شئون سياسي، اقتصادي و اجتماعي و 

  ل تبعيض عليه زنان پـذيرش كنوانسيون جهاني منع تمامي اشكا
  *توقف بي درنگ خصوصي سازيها

  *به رسميت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پايه اي نيروهاي كار 
   و صنفي *آزادي كليه زندانيان سياسي به شمول فعاالن كارگري

*تامين امنيت شغلي براي همه كارگران، لغو قراردادهاي موقت و قراردادهاي شركتهاي پيمانكاري و سفيد 
  امضا و پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه به طور كامل 

  ساعت كار در روز، دو روز تعطيل در هفته و يك ماه مرخصي ساالنه با حقوق  ٨*به رسميت شناختن حداكثر 
با مشاركت نمايندگان واقعي كارگران و تشكلهاي مستقل كارگري، متناسـب بـا  *تعيين حداقل دستمزد

افـزايش نـرخ واقعي تورم. محاسبه حداقل حقوق براساس تامين نيازهاي زندگي انساني يك خانوار چهار نفره 
  بر پايه استانداردهاي جهاني

  ي تمامي نيروهاي كار *توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و ايجاد سيستم بيمه اجتماعي برا
  *لغو و ممنوع بودن كامل كار كودكان 

  *تامين حقوق بازنشستگان براي زندگي بدون دغدغه اقتصادي 
  *تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم روز جهاني كارگران
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  هاي ويژه معلمان خواسته -ب 
  از كودكستان تا دانشگاه *آموزش رايگان براي همه

  (خصوصي سازي)سازي مدارس  پولي و*توقف سياست كاالسازي آموزش 
  ها در اين زمينه *آزادي فعاالن صنفي فرهنگي و بسته شدن همه پرونده

  *رفع تمام موانع قانوني براي فعاليت رسمي و آزاد تشكلهاي صنفي فرهنگيان در سراسر كشور
آموزش و پرورش تا سرحد رفع مشكالت پرشمار مدارس، ترميم اساسي به ه در بودج*اختصاص سهم كافي 

التدريسي و استخدام  حقوق فرهنگيان و پرداخت تمام معوقات آنها اعم از مطالبات معلمان خريد خدمت و حق
  رسمي اين دسته از معلمان 

  خط فقر سازي حقوق بازنشستگان فرهنگي با شاغالن و ارتقاي آن به باالتر از*همسان 
اي كارا و پاسخگو براي فرهنگيان شاغل و *لغو قرارداد با بيمه ناكارآمد تكميلي فعلي و جايگزيني آن با بيمه 

  بازنشسته
  
 خواسته هاي ويژه پرستاران -ج

  *اجراي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سالمت در بخش دولتي و خصوصي
  تعرفه گذاري خدمات پرستاري*تخصيص بودجه براي اجراي قانون 

  *بهره گيري پرستاران از بازنشستگي پيش از موعد
  سال كار ٢٥*اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور و بازنشستگي پس از 

  *توقف طرح پرستار بيمارستاني و طرح قاصدك
  *افزايش حقوق و پرداخت به موقع حقوق و مزايا

  *اجراي طرح طبقه بندي مشاغل
  شغلي براي پرستاران بخش خصوصي، شركتي، قراردادي و پيماني *تامين امنيت

  * لغو اضافه كاري 
  *تامين امكانات رفاهي پرستاران در حين كار (برخورداري از اتاق استراحت و خوابگاه مناسب و ...)

  *لغو تبعيض در پرداخت كارانه
  
 مطالبات پايه اي و عمومي بازنشستگان  -د 
  معيشت)  (سبد هزينه هاي كارشناسي خانوار افزايش مستمريها مطابق*
  تامين سيستم درماني كارآمد و رايگان*
  عمر دولت فعلي ناز پاياقبل  ،پرداخت كليه ديونِ به روز محاسبه شده دولت به صندوقها*
  نظارت و كنترل بر عملكرد صندوقها توسط نمايندگان مستقل و منتخب*
  همسان سازيي اجراي تعيين و تامين بودجه كارشناسي شده برا*
  نوين و مستقل بازنشستگان هايتشكلانحالل كانونهاي بازنشستگي فعلي و ايجاد *
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 مردم تحت ستم ايران
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با تاكيد بر اصل تقدم جان و سالمتي شهروندان بر سود، خواهان قرنطينه *

فعاليتهاي اقتصادي غير حياتي و غير الزم، فراهم شدن  كامل كشور تا رفع آلودگي ويروس، تعطيلي فوري كليه
و امكانات حفاظتي رايگان براي همگان و در محل كار، پرداخت حقوق به بيكار شده ها، كمك  ، واكسنتست

  غير رسمي است.  لغمشاجبران خسارت كسب و كارهاي كوچك و  و بالعوض به خانواده ها
  
كارورزان يدي و فكري را به مبارزه براي وادار كردن حكومت به انجام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران *

تعهدات خود و به رسميت شناختن حقوق شان فرا مي خواند. ما خواستار مصادره اموال كارتلهاي ثروتمند و 
 ميلياردي خامنه اي، ارگانهاي نظامي و امنيتي و اليگارشي حاكم به نفع تامين نيازمنديهاي مردم ايران در

   شرايط كرونا هستيم.
  

*سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران يازدهمين شعبده بازي انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در بهار 
برگزار شود را تحريم كرده و تبليغ و شركت در اين نمايش ضد مردمي را عليه منافع مردم ايران  سالخرداد ام
  مي داند.

  
گيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و تمامي مدافعان آزادي و توسعه ما تمامي كارگران، كاركنان و مزدب*

  پايدار و دمكراتيك را فرا مي خوانيم كه براي سرنگوني نظام ننگين واليت فقيه متحد و متشكل شوند.
  

  زنده باد اول ماه مه روز همبستگي بين المللي كارگران
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  ٢٠٢١آوريل  ٢٩ - ١٣٩٩ارديبهشت  ٩شنبه پنج
  
  
  در آدرس زير: ١٣٩٩ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال *

http://www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/٢٠%١٣٩٩BILAN.pdf  
  


