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  به مناسبت بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  نيروهاي كاراول ماه مه، روز جهاني 

  
كه عليه ستم و  كسانيروز همبستگي جهاني كارگران و زحمتكشان را به تمامي اول ماه مه 

بي خانماني، ، فقرعليه  فرودستانكارگران و مبارزه . شادباش مي گوييماستثمار مبارزه مي كند 
نبرد راهي طوالني همراه با پيروزيها و شكستها را طي كرده و اين ماندگي استبداد و عقب 
  همچنان ادامه دارد. خستگي ناپذير 

كه هر لحظه در گوشه و كنار گيتي براي تحقق آن است هدف متعالي نيروهاي كار در سراسر جهان  انساني شدن جهان
  مي زنند. پيكار بي امان  دست به

گفته ايم و تكرار مي كنيم كه چهره ضد انساني نظام سرمايه داري جهاني را مي توان در هزينه هاي سرسام آور جنگ، 
نظاميگري، انباشت سالحهاي مخرب، تروريسم و بنيادگرايي، در كاهش شاخصهاي محيط زيست و سقوط زندگي اكثريت 

  مردم و توسعه فقر و بي خانماني ديد. 
 سرانجام خواهند توانست دنياي ،هستندسرمايه داري و قدرتهاي مدافع آن  كه شاهد چپاولها كشورتمامي  كارورزانِ

را برانداخته و جهاني سرشار از رفاه و سعادت كه انسان در مركز آن قرار دارد  استثمار و بردگيستمگران و نيروهاي مدافع 
  را بنا كنند. 

اكثريت قاطع مردم هستيم، اما به زندگي  سرمايه داري مالي و صنعتي انحصارات سيستماتيكتهاجم امروز گرچه شاهد 
  براي تغيير اين شرايط ضد انساني هستيم. زحمتكشان و محرومانهمزمان شاهد مبارزه 

جبهه نيروهاي كار به مبارزه براي رهايي ادامه مي دهد و روزي نيست كه شاهد اعتراض، اعتصاب، شورش و قيام در گوشه 
ميني كه بايد متعلق به همگان باشد، نباشيم. براي پيروزي در اين مبارزه سرنوشت ساز بايد متحد و متشكل شد، زسرو كنار 

  .برآشوبيد و نظامهاي ستمگر را برانداخت
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به عنوان يك سازمان مدافع آزادي و سوسياليسم كه براي تحقق جهاني انساني و رها از 

ضمن ستم و بهره كشي تالش مي كند، وظيفه اصلي خود را برانداختن قدرت ستمگر حاكم بر ايران مي داند. از اين رو ما 
كارگران، مزدبگيران،  براي رهايي، در صف در نبرد نخستينكار در سراسر جهان، پيوند مبارزاتي و طبقاتي با نبرد نيروهاي 

بار  معلمان، پرستاران، كشاورزان، بازنشستگان، غارت شدگان، دانشجويان، ارتش بيكاران و... ايران كه عليه شرايط فالكت
  . ستيمخويش مبارزه مي كنند، ه

ري فعاالن جنبشهاي اجتماعي، اعضاي سنديكاها، تشكلهاي مستقل سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران سركوب و دستگي
كارگران، معلمان، كشاورزان، پرستاران، دانشجويان و صدور احكام زندان براي فعاالن نيروهاي كار را محكوم مي كند و 

  خواستار آزادي بي درنگ تمام زندانيان سنديكايي، سياسي و اجتماعي است.
  

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

و براي سال جاري چشم انداز  دسر گذاشتنكارگران و تهيدستان ايران سالي همراه با رنج و مشقت بي سابقه اي را پُشت 
، همراه با ادامه همه گيري ويروس كويد ١٤٠٠ار اقتصادي در سال بهبود زندگي و معيشت آنان وجود ندارد. بحران فاجعه ب
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تبهكاران حاكم بر كشور به جاي رسيدگي به نيازهاي اوليه ،  زندگي اكثريت جامعه ايران را به فالكت سوق داده است. ١٩
  . دست گشوده اند آنهامردم، به غارت و چپاول 

سپاه پاسداران و نهادهاي اقتصادي تحت امر ولي فقيه به طور مستقيم و يا از قرارگاه بازسازي خاتم االنبياء و بنياد تعاون 
در كنار  كشور طريق صدها شركت اقماري در مهمترين پروژه هاي كشور مشاركت دارند. اين سهم كالن سپاه در اقتصاد

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

رسانه هاي حكومتي به وفور از فقر و فالكت اكثريت قاطع مردم خبر، گزارش و تحليل منتشر مي كنند بدون اين كه آدرس 
  عتراف مي كند.صحيح علت اين وضعيت فاجعه بار را اعالم كنند. آش آنقدر شور است كه آشپز هم به آن ا

و پنج چالش بزرگ  ١٤٠١از دورنماي مبهم اقتصاد ايران در سال  ١٤٠٠اسفند   ٢٣در شماره روز دوشنبه  » ثروت«روزنامه 
بيكاري، معيشت، سرخوردگي جوانان، ركود اقتصادي طوالني مدت، بحران منابع طبيعي و فرو پاشي «اقتصاد ايران شامل: 

معرفي » سومين كشور متورم جهان«در همين روز ايران را » ابرار اقتصادي«و روزنامه گزارشي منتشر كرده » اكوسيستم
  كرده است.

از وقتي خواندم كه «نوشت: » استرس بزرگان براي سيركردن شكم گرسنگان!«روزنامه جمهوري اسالمي در مطلبي با عنوان 
همه اين  "ايم.شكم گرسنه را سير كنيم معجزه كردهما اگر بتوانيم "اند، يكي از حضرات مسئوالن [آخوند جنتي] فرموده 

بدانيم...  "معجزه"مان را آورند. ما كشور فقيري نيستيم كه سير كردن مردمانها و تصاويرِ ديگر به ذهنم هجوم مي  گزاره
  »شويم.تر مي اتفاقاً معجزه مديريت آقايان اين است كه با اين همه برخورداري، هر روز فقير

هايي نظير اكوادور، مكزيك، آرژانتين، تركيه و بوليوي هشتمين كشور دنيا با بيشترين فاصله طبقاتي و در رديف كشورايران 
 .دارندكشورهايي با بيشترين نابرابري درآمدي قرار  در رديفشده  هاي ذكرقرار دارد كه در مقايسه با ميانگين جهاني، كشور

نشان مي دهد كه جمعيت زير خط  موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعيانب يكي از يافته هاي اصلي يك پژوهش از ج
  ميليون نفر مي رسد.  ٢٥فالكت و فقر مطلق در ايران به 

طي سه سال اخير خبر داد.  برابر شدن جمعيت زير خط فقر دواز  »مردم ساالري«روزنامه  ١٤٠٠آبان   ١١سه شنبه روز 
تعداد «است و » ساله اخير بي سابقه جهش جمعيت زير خط فقر در صد«نوشت:  "اقتصاد مردم" روزنامهدر همين روز 

در حال حاضر جمعيت «پيدا كرده است. در همين روز  روزنامه آسيا نوشت: » ابعاد نگران كننده اي روستاهاي خالي از سكنه
 است.» درصد در حال عبور ٢٥حاشيه نشين كشور از مرز 

ميليون تا  ٤فاصله حقوقي حداقل بگيران و نجومي بگيران؛ از «بهمن از  ٦در شماره روز چهارشنبه  »اقتصادنقش «روزنامه 
تا «مي نويسد: از قول فاضل ميبدي بهمن  ٢٥دوشنبه  در شماره روز  »مستقل«خبر مي دهد. روزنامه » ميليون تومان ٣٠٠

  ». فقر و اختالف طبقاتي باشد هيچ عزتي در جامعه نيست
درصد دارند، ايران با  ٥كشور جهان تورمهاي زير  ١٥٠كشور جهان تورمهاي تك رقمي و بيش از  ١٧٠ر حالي كه بيش از د

در شماره  »سرآمد«روزنامه  درصدي نقطه به نقطه، ششمين تورم باال در بين همه كشورهاي جهان را دارا است. ٤٨نرخ تورم 
در  »ثروت«نسبت به تاثير تورم و اقتصاد ناپايدار بر افزايش وقوع جرم هشدار داد. روزنامه  ١٤٠٠مرداد  ٢١روز پنجشنبه 

  خود در دهه هاي اخير اعالم كرد. » وخيم ترين حالت«وضعيت اقتصادي ايران را در  ١٤٠٠مرداد  ١٧شماره روز يكشنبه 
ان از داشتن هر نوع بيمه محروم هستند، معلوم درصد كارگران اير ٦٠طبق آمار مركز پژوهشهاي مجلس رژيم، بيش از وقتي 

نه تنها از مزاياي بيمه بي بهره هستند، بلكه سالها كار كردن آنان در سوابق كار آنان «مي شود كه ميليونها تن از كارگران 
  »ماند.نصيب مي شود و در زمان بازنشستگي و يا نياز به بيمه بيكاري، از هر دوي اين موارد بي محسوب نمي 
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در گفت و گويي تفصيلي با هفته نامه تجارت فردا در مورد  ،، مسعود نيلي، اقتصاددان حكومتي١٤٠٠  شهريور ٦روز شنبه 
  بحران كرونا كه اين روزها جان شهروندان را به خطر انداخته، همه گيري كرونا را با تورم مقايسه كرده است.

ت اكنون ما را در شمار چند كشور نخست دنيا از نظر درگيري با اين متاسفانه روندي كه طي شده اس«وي گفته است: 
بگذاريد. باز هم مي » تورم«جايش را برداريد و به » كرونا«، كلمه »بحران كرونا«بيماري قرار داده است. حاال شما از گزاره 

، »بيكاري جوانان«جاي آن بنويسيد را برداريد و به » تورم«بينيد ما در همان چند كشور نخست درگير اين مساله هستيم. 
بيكاري زنان جوان «، »بيكاري جوانان تحصيلكرده«گيريم. بنويسيد باز هم در بين كشورهاي صدر جدول قرار مي 

دهد؛ كننده ميگيريم. اين وضعيت به ما يك سيگنال نگران و ... باز جزو همان چند كشور اول درگير قرار مي» تحصيلكرده
  »شود.آيد، رفتني نيست، ماندگار و مزمن مي ر كشور ما مشكلي پيش مي اين كه وقتي د

، گزارشي نظرات برخي از كارشناسان اقتصادي را منتشر خود ١٤٠٠مهر  ٢٧شنبه كشماره روز ي در »خبر آنالين«وبسايت 
بينيم امروز ها را به دالر محاسبه كنيم، مي  اگر رقم يارانه«گفته است:  ،خاني، كارشناس اقتصاديكرده است. ميثم هاشم 

هاي نقدي با ارزش دالري يارانه در  هزار تومان به هر نفر پرداخت شود تا يارانه ٣٠٠بايد چيزي در حدود يك ميليون و 
  »يازده سال پيش برابري كنند.

ميليون شهروند ايران به يارانه نياز دارند،  ٤٠سيد حميد حسيني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، در حالي كه به گفته 
سوم درآمد  يك« بر اساس گزارش مركز آمار اعالم كردخود  ١٤٠٠مهر  ١٠در شماره روز شنبه  »نقش اقتصاد«روزنامه 

   »درصد است. ١٠كشور در اختيار 
باختن چند  شدن روزمره سفره نيروهاي كار و افزايش حاشيه نشيني فرودستان همراه با اندوه جان كوچكغم نان و آب و 

صد هزار زن و مرد ايراني به علت آلوده شدن به ويروس كرونا، فرصت شادي و آرامش روحي را از نيروهاي كار و خانواده 
و شبكه هاي اجتماعي، مردم ايران از جمله ده   هاي شان سلب كرده است. بر اساس يك تحقيق منتشر شده در رسانه ها

كشور غمگين جهان هستند. استرس حاصل از بيكاري، نداشتن غذا و ذخيره مالي، وضع سالمتي، آزاديهاي شخصي و مدني، 
اميد به زندگي، درآمد سرانه، ميزان فساد و خدمات اجتماعي كشورها در ارزيابي پيرامون غمگين بودن مردم يك كشور 

  لت دارد.دخا
اين ننگي بزرگ براي حاكمان جمهوري اسالمي حكومت هم به سفره مردم دستبرد مي زند و هم به محيط زيست آنان. 

است كه خوزستان كه سرزمين ثروت و منابع سرشار آب است را به تباهي كشانده است و يا زمين شهر تاريخي اصفهان را 
به دليل  . در تهراناز آب كرده كه اين شهر تاريخي در حال فروپاشي استبا برنامه هاي ضد انساني اقتصادي چنان تهي 

 نشيند و اين ميزان نشست در هيج سانتي متر در سال فرو مي ٣٦افت سطح آبهاي زيرزميني، بستر جغرافيايي اين شهر 
  يد.آ شمار مي زمين در دنيا بهجاي جهان تاكنون گزارش نشده است و تهران ركورددار فرونشست 

ميليارد تومان يارانه براي پر كردن  ١,٢در حالي كه مردم در بخشهاي گسترده اي از كشور از بي آبي رنج مي برند، روزي 
 ٣تا  ١درصد از ميزان آب بخش خانگي تهران را ساكنان مناطق  ٤٧هاي الكچري اختصاص داده مي شود و استخر خانه 

 كنند.شهر تهران مصرف مي 
بيشترين تخريب در محيط زيست توسط دستگاههاي «اعتراف مي كند كه  ،رييس سازمان محيط زيستعيسي كالنتري، 

ايران از جمله  وي افزوده. »شوندشود و مسئوالن اين دستگاهها متخلفان اصلي محسوب ميدولتي و حكومتي انجام مي 
  است.» ايكشور اول توليد كننده گازهاي گلخانه  ١٠«

مساله فاجعه آب و در پيوند با آن فرونشست زمين با موضوع فقر پيوند تنگاتنگ داشته و زندگي مردم را به فالكت كشانده 
  است. 
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استان چهارمحال و بختياري، اصفهان و يزد به دليل  ٣يكي از نمايندگان شوراي استان اصفهان گفته كه؛ نيمي از كشاورزان 
رونق كشاورزي، شغل خود را تغيير داده و برخي از آنها به مسافركشي اينترنتي و كارگري  آبي، مشكالت اقتصادي و عدمبي 

  اند. روي آورده
ها همه گرفتاريم، گندمهاي ما همه خشك شده، يونجه «يكي از كشاورزان كه در جنبش تشنگان مشاركت داشت گفت: 

آب شوره، دامهايمان  ،بذرها را پاشيديم دو تا گندم پاشيديم، سبز شده، حاال آب نيست، آب نداريم .آبي خشك شده از بي
   ».ميرند دارند از تشنگي مي

هاي بزرگتر از براي از بين بردن مملكت نياز به آمريكا و اسرائيل نداريم، دشمن «از كشاورزان اصفهان گفت:  ديگر يكي
   »خودمون داريم!آمريكا و اسرائيل در مملكت 

ع كشور است نشان مي دهد كه خصلت و ماهيت حاكميت جمهوري اسالمي در ياين فاكتها كه قطره اي از دريايي فجا
  . قرار داردتماميت آن و رژيم سياسي واليت فقيه در تقابل با نيازها جامعه و مردم 

برگزار  ١٤٠٠آذر  ١١ان ايران كه در روز پنجشنبه در توصيف و تشريح اين شرايط در قطعنامه پاياني تجمع سراسري فرهنگي
امروز كشور ما ، به خاطر مديريت ناكارآمد و غيرپاسخگو در بحرانهاي مختلف طبيعي، زيست «شد، به درستي آمده است: 

تنگ محيطي، روحي و رواني، اخالقي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، آموزشي، بهداشتي گرفتار آمده و عرصهِ زندگي بر مردم 
كشند كه دست شان از مردمي بر دوش مي  كسي پوشيده نيست كه پيامد ابر بحرانهاي موجود را توده است. بر تر شده

نيك مي دانيم، كه قرباني اين شرايط دهشتناك، همهِ اقشار مردم از جمله، كودكان، جوانان،  منابع قدرت و ثروت كوتاه است.
زنان، كارگران، فرهنگيان، دانشجويان، هنرمندان، كشاورزان، نويسندگان و ساير اقشار مولد جامعه، حتي نسلهاي آينده 

  (كانال تلگرام شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران) » است.
 ٢در شماره روز شنبه  »بهار« در اين شرايط براي نيروهاي كار راهي جر مبارزه براي خواسته هاي خود نمانده است. روزنامه

از ابتداي سال تقريبا روزي نبوده است كه اعتراض و تجمع اعتراضي در شهرهاي «بهمن پيرامون حركتهاي اعتراضي نوشت: 
مختلف و از سوي اقشار مختلف مردم مخصوصا بازنشستگان معلمان، كارگران، پرستاران، مالباختگان و پزشكان و طبقه 

  »م  نشده باشد.فرودست در جلوي مجلس انجا
  

  و شورش جنبشدر يك سال 
تهيدستان شهري، معلمان، بازنشستگان، كارگران، مزدبگيران، توده اي و جنبش اعتراضي  حركتهايدر سال گذشته 

كاميونداران، دستفروشان، كسبه و اصناف، كُنشگران حفاظت از محيط پرستاران، كشاورزان، دانشجويان، جوانان جوياي كار، 
همراه با هزاران حركت اعتراضي شاهد  ١٤٠٠در سال  و غارت شدگان با وجود همه گيري كرونا ادامه پيدا كرد. زيست

   ييهاي متعدد معلمان و بازنشستگان بوديم.اخيزش مردم خوزستان، كشاورزان و مردم اصفهان و مردم لرستان و گردهم
سياستهاي ضد بشري و ضد  طح زندگي و معيشت خود عليهنيروهاي كار، رنج و زحمت عليه شرايط فاجعه بار و سقوط س
براي نجات از گرسنگي، بيكاري، بي خانماني، استبداد و عقب  كارگري حكومت مدافع سرمايه داران ساكت ننشستند. آنان

  ماندگي به اشكال گوناگون مبارزه و مقاومت كردند.
حقوق معوقه، اخراج از كار، نپرداختن سهم كارفرما از بيمه كارورزان، خصوصي سازي يا خودماني كردن، تعرض به محيط 

به كشاورزان، قراردادهاي موقت و پايمال كردن حقوق كارگران به وسيله شركتهاي پيمانكاري به ويژه در احقندادن زيست، 
زندگي، بيكاري و بي آبي، تهديد زندگي بازنشستگان و تعرض حكومت  هزينهشهرداريها، ناكافي بودن حقوق در مقايسه با 
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تجمع، اعتصاب، تحصن، بستن جاده و  قرار دارد مطالبات در نوك پيكان اعتراضها و به طبيعت و معيشت مردم و ... از جمله
   .بدان توسل جستنددر پيكار حق طلبانه خود  نيروهاي كار  و... شيوه هايي بود كه ، تظاهراتها، راهپيمايي

در سال  ، تهيدستان و فرودستانكارورزانحركتهاي اعتراضي از برخي  ترازنامهدبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
صورت  نيروهاي كاراز جانب حركت اعتراضي  ٩٥٧٩بر اساس اين ترازنامه، در سال گذشته  )١(را منتشر كرده است. ١٤٠٠
كه بي سابقه ترين شمار كنش مردم ايران طي گرفته 
رژيم واليت است. توجه به شعارهاي طرح حيات 

شده در اين حركتها بيان عيني قطب بندي اساسي 
در ايران بين نظام حاكم و جامعه در كليت آن است. 
بخشي از شعارهاي مطرح در جنبش نيروهاي كار در 

 )٢(آمده است. سال گذشته در ضميمه اين بيانيه
كار  و شعارهاي نيروهاي اشكال گوناگونتعمق در 

نشاندهنده روانشناسي جامعه و نيروهايي است كه 
تغيير را در افق مبارزه مي بينند و براي آن تالش 

وقتي در خيزش كشاورزان و مردم اصفهان مي كنند. 
يي به طور دسته جمعي و به طور ممتد اپشت بلندگو اسم خامنه اي را آورد، مردم شركت كننده در گردهم يك سخنران

يي چند صد هزار نفري عمق تنفر از نظام و اعالم آن به طور علني ادادند. اين رويداد مهم در يك گردهم سر "هو"فرياد 
  است.

  
  خواسته هاي فوري و پايه اي نيروهاي كار

چريكهاي فدايي خلق ايران، بر پايه بيانيه ها و قطعنامه هاي تشكلهاي مستقل كارورزان، خواسته هاي فوري كارگران، سازمان 
  مي كند:پرستاران را به شرح زير اعالم  ، بازنشستگان،معلمان

رستاران، *حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري براي نيروهاي كار يدي و فكري (كارگران صنعتي، كشاورزي، معلمان، پ
  كارگران بخش خدمات و...) 

  *به رسميت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پايه اي نيروهاي كار 
  ساعت كار در روز، دو روز تعطيل در هفته و يك ماه مرخصي ساالنه با حقوق  ٨*به رسميت شناختن حداكثر 

كارگران و تشكلهاي مستقل كارگري، متناسـب بـا افـزايش نـرخ *تعيين حداقل دستمزد با مشاركت نمايندگان واقعي 
  واقعي تورم. محاسبه حداقل حقوق براساس تامين نيازهاي زندگي انساني يك خانوار چهار نفره بر پايه استانداردهاي جهاني

  *توقف بي درنگ خصوصي سازيها
  و داللها از چرخه كار و توليد ، واسطه ها*اخراج پيمانكارها

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

  *توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و ايجاد سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار 
  ن *لغو و ممنوع بودن كامل كار كودكا

  *تامين حقوق بازنشستگان براي زندگي بدون دغدغه اقتصادي 
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  و صنفي  ، معلمان*آزادي كليه زندانيان سياسي به شمول فعاالن كارگري
*لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن و مرد در حقوق كار و در تمامي شئون سياسي، اقتصادي و اجتماعي و پـذيرش كنوانسيون 

  يض عليه زنان جهاني منع تمامي اشكال تبع
  *تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم روز جهاني كارگران

  
  مردم تحت ستم ايران

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كارورزان يدي و فكري را به مبارزه براي وادار كردن حكومت به انجام تعهدات خود و *
حقوق شان فرا مي خواند. ما خواستار مصادره اموال كارتلهاي ثروتمند و ميلياردي خامنه اي، ارگانهاي به رسميت شناختن 

   نظامي و امنيتي و اليگارشي حاكم به نفع تامين نيازمنديهاي مردم ايران در شرايط كرونا هستيم.
  

با تمام قواي پليسي و امنيتي براي حفظ شايسته را از كارورزان دريغ كرده و *در شرايطي كه حكومت كار، مزد و زندگي 
بيش از شدن قواي تمامي گردانهاي كار و زحمت يك كاسه رفته، ضرورت اتحاد و  به جنگ آنها مناسبات ناعادالنه موجود

نيرومند اقشار گوناگون حكومت را به ستوه آورده و توانايي غلبه بر آنها را ندارد،  اعتراضهر هنگام ديگر حس مي شود. 
  و از هر صنف در يك رود و تهاجم به رژيم ستمكار فرا رسيده.  سوعبور از سنگرهاي دفاعي، سرازير شدن از هر  ون زماناكن
  
ما تمامي كارگران، كاركنان و مزدبگيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و تمامي مدافعان آزادي و توسعه پايدار و *

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

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

  ٢٠٢٢آوريل  ٢٩ - ١٤٠١ارديبهشت  ٩آدينه 

  
  
  در آدرس زير: ١٤٠٠ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال ) ١(

http://www.iran-nabard.com/BILLAN-
KAREGARI/1400%20%20bilan%20jonbesh%20kar.pdf  

  
  :جنبش سراسري نيروهاي كاربرخي از شعارها و دست نوشته ها در ) ٢(
  

جنبش  - رئيسي، قاليباف، اين آخرين پيام است
  قيام است فرهنگيان آماده 

چطور هنوز  - دزدي به اين بزرگي - اژه اي! اژه اي
  نديدي؟

  معلم زنداني راهت ادامه دارد  از تهران تا خراسان معلمان در زندان
  با اهل قلم هر كه دراُفتاد، وراُفتاد  معلم زنداني آزاد بايد گردد

  مجلس حمايت مي كند - دولت خيانت مي كند  زحمت چند برابر، حقوق نابرابر
  بدون حقه بازي - همترازي اجراي  رتبه بدون خواهش - نه تبعيض، نه سازش
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  عدالت عدالت - حرف تمام ملت  از تبعيض بيزار است - معلم بيدار است
  همسان سازي رو هواست - حق معلم كجاست؟  كمك به ظلم ظالم - سكوت هر معلم

  براي رفع تبعيض ،معلم به پا خيز  اتحاد اتحاد ،معلم كارگر
  خجالت خجالت - عدالتمدعي   تن نميده به ذلت - فرهنگي باغيرت

  ولي همش دروغ بود - وعده وعيد چه خوب بود  پز رئيسي عاليه - سفره ما خاليه
  ميليون ١٢خط فقر  - حقوق ما دو ميليون  حقتو فرياد بزن - معلم داد بزن

  صدا و سيماي ما - ننگ ما ننگ ما  هاي توخاليوعده - درصدهاي پوشالي
  مشكل ما حل  ميشه - يه اختالس كم بشه  ست حق مسلم ما ،همسان سازي حقوق ها

  استعفا،استعفا - وزير بلوكي  نتيجه شو نديديم - وعده زياد شنيديم
  خجالت خجالت  -آهاي مجلس و دولت   بدون حقه بازي -اجراي همسان سازي 
  حق همه فرزندان -آموزش رايگان   كالسها تعطيل ميشه - رتبه بندي حل نشه 
  از پا نمي نشينيم  - تا حق خود نگيريم  رتبه بندي وسالم  - خواسته ما يك كالم

  حق مسلم ماست  - اجراي همسان سازي  از اينهمه بيداد فرياد ،فرياد،
  به دست مياد حقمون  -فقط كف خيابون   حق مسلم ماست  - اجراي رتبه بندي
  مرگ بر استثمار  -شعار هر معلم   استعفا استعفا، - مسئول بي كفايت
  حق مسلم ماست  -معيشت منزلت سالمت   حقوق نابرابر  -زحمت چند برابر 

  حاصل وعده هات كو -شيش كالسه دروغگو   تبعيض برداشته شه -حقوق ها همسان بشه 
  درود بر كارگر - مرگ بر ستمگر  هرگز نديده ملتي -عدالتي همه بياين

  مسئول خوب نداره - خوزستان بيچاره  فقط شعار خالي - دولت انقالبي
  مرگ بر اين واليت - اين همه سال جنايت  دذلت نمي پذير - كارگر مي ميرد

  آموزش رايگان، حق فرزند ايران  مرگ بر ديكتاتور
  خانه پول سوز ما  - بورس ما  فقط دروغ شنيديم - پنج ساله كه دويديم
  ما ديگه راي نمي دهيم  ملت را ذله كردند - اسالم رو پله كردند

  ظلمي است در حق ما - نشيني ماخونه   گيريمحق خود را مي - حتي اگر بميريم
  رتبه بدون خواهش - نه تسليم، نه سازش  حق مسلم ماست  - بنديتصويب رتبه 

  پذيردتبعيض نمي  - ميردفرهنگي مي   مزد بدون خواهش - نه تسليم، نه سازش
  بندي والسالمرتبه  - كالمخواسته ما يك   صداستصداي ما بي  - صدا و سيما كجاست

  لرستان، خوزستان حمايت حمايت  سر كالس نمي ريم - تا حقمون نگيريم
  بختياري مي ميرد ذلت نمي پذيرد  لرستان، خوزستان حمايت حمايت
  منزلت، معيشت حق مسلم ماست  اينجا چهار محاله، بردن آب محاله

  خوايمخوايم نميحرف مفت، نمي   يك اختالس كم بشه، مشكل ما حل ميشه
  آموزش رايگان، حق فرزندان ما  معيشت منزلت، حق مسلم ماست

  معلم زنداني آزاد بايد گردد  جاي معلم زندان نيست
  فالكت عمومي - دزدي هاي نجومي  همسان سازي بي خواهش - نه سازش نه تسليم

  اين همه بي عدالتي -هرگز نديده ملتي   حق مسلم ماست - عيشت، منزلت، سالمتم



8 
 

  بندياجراي رتبه  - خواسته هر فرهنگي  ها كو حاصل وعده - با اين همه هياهو
  دولت حمايت نكن - مجلس خيانت نكن  بازهم ادامه دارد هاي دروغين ديگر اثر نداردوعده 

  رتبه بدون كاهش - نه تسليم نه سازش  بدون قيد و بندي -بندي اجراي رتبه 
  حق مسلم ماست ،اجراي كامل همسان سازي  ذلت نمي پذيرد - ميردمعلم مي 

  حمايت از ظالم است - حمايت از مافيا  بدون فريب و دروغ ،اجراي كامل رتبه بندي
  يا مرگ يا استخدام  مشكل اصلي ماست - استخدام يمافيا

  همت كنيد دوباره - آي مردمان ايران  حمايتت مي كنيم - كشاورز كشاورز
  و سوزندند زنده رود - با كذب و مكر و حيله  آب را به غارت بردند - اين مسئولينامثال 

  به اصفهان نفس بدين - رود را پس بدينزاينده  مرگ بر دشمن زاينده رود
  حق مسلم ماست - زاينده رود جاري  حق من اصفهاني - زاينده رود جاري

  زاينده رود را پس بده - به اصفهان نفس بده  حق مسلم ماست - زاينده رود دائم
  گرديم به خونهما برنمي  - تا آب نياد به رودخونه  پذيردذلت نمي  - ميرداصفهاني مي 

  معضل جدي داره - فرونشست اضفهان  معضل جدي داره  - خشكي زاينده رود
  ديگه صفا نداره - شهر به اين قشنگي  مشكل اين سرزمين - فرونشست زمين
  ملتي ههرگز نديد - اين همه بي عدالتي  همافيا سرنگون - هاين ماه، ماه خون

  نماد ضعف و خفت - كفايتمسئول بي  نيستند به فكر ملت - نه مجلس نه دولت
  عامل فقر و خفت - مسئول بي لياقت  عامل خوار و خفت - كفايتمسئول بي

  كارنامه سبز بيداره - سكوت فايده نداره  ذلت نمي پذيرد - كارنامه سبز مي ميرد
  از بس دروغ شنيديم - ما ديگه راي نمي ديم حقتو فرياد بزن - كارنامه سبز داد بزن

  كوره پولسوز ما - بورس ما  عدالتي نديديم - ما ديگه راي نمي ديم
  دشمن كارگران - دولت غارتگران  ديمما ديگه راي نمي - از بس دروغ شنيديم
  چه اسم اشتباهي - تامين اجتماعي  دزدي به سبك بيمه - حقوق نصف و نيمه

  به جيب زالو ها رفت - پول هاي نفت كجا رفت  فقر و فساد، تباهي - تامين اجتماعي
  در خطر است جان ما - از فقر و از كرونا  متحد و هم سنگر - كارگر زن و مرد

  شهميعدليه تعطيل  - مشكل ما حل نشه  به دست مياد حقمون - كف خيابون
  مجلس حمايت مي كند - كنددولت خيانت مي   مرگ بر اين عدالت - كفايتمجلس بي
  دروغگو، دروغگو، برو بگو خودش بياد   عمل كن - شعار نده

  تا آب نياد تو رودخونه، برنمي گرديم به خونه  قاليباف، ننگت باد، ننگت باد
  پليس الدنگ ما  - ننگ ما ننگ ما  ما همه با هم هستيم - نترسيد نترسيد
  ايم از چه سبب تشنه - ايمصاحب سرچشمه   فردا خاكمان را - امروز آبمان را

  بجنگ تا بجنگيم - ما مردمان جنگيم  خوايمخوايم، نمينمي - عرضهنماينده بي
  حمايت حمايت -همشهري با غيرت   كنيم آب را خون مي

  مرگ بر مافيا - دولت خودش مافياست  گن آمريكاستدروغ مي  - جاستدشمن ما همين 
  دست بگيردواي اگر بختياري برنو به  پذيرد ذلت نمي - ميردبختياري مي 
 آزموناتون شروع شد - باز  جيباتون بي پول شد انفجار انفجار - وعده بعدي ما
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  سر كالس نميرم - تا حكمم را نگيرم  خوايمصدور احكام مي   - خوايم وعده وعيد نمي
  عدالت آموزشي براي دانش آموزان سراسر كشور  جاي معلم زندان نيست

  براي رفع تبعيض - معلم بپاخيز  خيزندمن اگر برخيزم، تو اگر برخيزي، همه بر مي
  آزاد بايد گردد - زنداني سياسي وعده هاي قالبي - مجلس انقالبي

  آزاد بايد گردد - عاليه اقدام دوست  آزاد بايد گردد - اسماعيل گرامي
  خجالت، خجالت - دولت بي كفايت  هزينه ها دالريه - حقوق ما رياليه

  سفره ما خالي - وعده هاي پوشالي  خيابون اشغال مي شه - مشكل ما حل نشه
  زنداني سياسي آزاد بايد گردد  از اين همه بيداد - فرياد فرياد

  ظلم و ستم كافيه -سفره ما خاليه   ديگه به گِل نشسته  - كِشتي باز نشسته
  


