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  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران

  

همـه  بـه  را به تمامي نيروهـاي كـار در جهـان بـه ويـژه       )  ارديبهشت 11(اول ماه مه    

اران و كارگران   كارگران صنعتي، كشاورزي، معلمان، پرست    (نيروهاي كار يدي و فكري      

ن تبريك مي گوييم و براي جنبش كارگري در سراسر جهـان             ايرا ...)بخش خدمات و    

در مبارزه عليه استثمار، بردگي، استبداد و عقب ماندگي، موفقيتهاي بزرگ آرزو مـي              

  .كنيم

در سالي كه پشت سر گذاشتيم، در بسياري از نقاط جهان اعتراضهاي گسترده عليه فقر، بيكاري، تبعيض و بي عدالتي و 

در كـشورهاي تحـت   .  امپرياليستي به سطح زندگي و معيـشت مـردم زحمـتكش جريـان داشـت              عليه تهاجم انحصارات  

حاكميت رژيمهاي ديكتاتوري به ويژه اين مبارزه براي به رسميت شناختن حق تشكلهاي كارگري، حق كـار و دريافـت                    

مـدن سـاعات كـار و    حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، حق اعتصاب، حق برخورداري از بيمه هاي اجتمـاعي، پـايين آ           

  .   برخورداري زنان از حقوق مساوي در ازاي كار مساوي همچنان ادامه يافت

 ايران شرايط سـخت و دشـواري        )كارگران، مزدبگيران، معلمان و پرستاران    (نيروهاي كار يدي و فكري      طي سال گذشته    

ايش داد و زندگي كارگران و خانواده هايشان را ادامه طرح حذف يارانه ها، فقر و سيه روزي ميليونها ايراني را افز. داشتند

كارگران ايران از يك طرف تحت ستم و سركوب استبداد مذهبي قرار دارند و از طرف ديگر بايد هزينه                   . به تباهي كشاند  

در حـالي كـه خامنـه اي مزورانـه از          .  ليبـرال را بپردازنـد     -سياستهاي رژيم براي پيوستن به اردوي جهـاني سـازي نـو             

 ليبرال را مو به مـو و  -الف مي زند، دستورات نهادهاي جهاني تحت سلطه نظام نو           » منافع مردم «و دفاع از    » قاللاست«

به موازات آن، رژيم با افزايش هزينه هايي كه به امنيت آن مربوط مي شود، زندگي كارگران، و   . گام به گام اجرا مي كند     

  .ن را به فالكت هر چه سياه تري مي كشاندزحمتكشان و در يك كالم اكثريت قاطع مردم ايرا

در سال گذشته فعاالن كارگري بارها اعالم كردند كه حداقل دستمزد تعيين شده توسط شوراي كـار منجـر بـه فالكـت          

در سوم آذر سال گذشته تعدادي از كارگران و كوشندگان كارگري در اعتراض بـه تعيـين                 . بيشتر نيروهاي كار مي شود    

.  دستمزد، در وزارت كار دست به تجمع زده و خواسـته هـاي خـود را در يـك قطعنامـه اعـالم كردنـد                         ناعادالنه حداقل 

 ساعته و يا كوچك كردن 16 ساعته و 12ما ديگر نمي توانيم شرايط مشقت باري از قبيل كار «:كارگران معترض نوشتند

برابـري حـداقل مـزد كـارگران شـاغل و      سفره هايمان را براي گذران زندگي تحمل كنيم و مصرانه بر افـزايش چنـدين            

  ».بازنشسته پاي مي فشاريم

بيمه «آنها همچنين خواستار عمل كردن تامين اجتماعي به تعهدات خود در برابر كارگران و توقف غارت آنها زير عنوان                    

اخـت بـه   ، جريمـه كارفرمايـاني كـه از پرد   » شاگردي–طرح استاد «كارگران معترض خواهان لغو    . شدند» هاي تكميلي 

موقع دستمزد شانه خالي مي كنند، توقف كليه تغييرات ضد كارگري در قانون كار، برچيده شدن شركتهاي پيمانكاري و 

  .   اجراي بي نقص بيمه كارگران ساختماني گرديدند

  

 از دو   همچنين در شهريور ماه سال گذشته سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران در نامه اي با امضاي بيش                 

يكي از دروغهـاي بزرگـي كـه ضـرر و زيـان آن مـستقيماً متوجـه                  «:هزار تن از كارگران خطاب به حسن روحاني نوشت        

 درصد تورم اسـفند مـاه      25كارگران شده و گذران زندگي سخت روزمره آنان را سخت تر كرده است، تعيين رقم جعلي                 



 ٢

قم واقعي تورم در آن تاريخ به تاييد جنابعالي بـيش از             بوده است كه ر    1392 براي محاسبه حداقل دستمزد سال       1391

 قانون كار كه دست پخـت شـوراي عـالي كـار     41در اعتراض به اين تصميم نا عادالنه و خالف ماده   . درصد مي باشد  40

دولت دهم عليه كارگران بوده است، به پيوست نامه، درخواست افزون بر دو هزار امـضايي كـارگران شـركت واحـد كـه                        

اب دهنده خواسته ميليونها كارگر ايراني جهت پرداخت مابه التفاوت اين رقم تا رقم واقعي تـورم اسـت، تقـديم مـي          بازت

كارگران خواهان آنند دولتي كه با شعار اميد و راستگويي در انتخابات به پيروزي رسيده است، اين درخواسـتها را                    . گردد

  ».پذيرفته و آنها را انجام دهد

 دي سـال گذشـته در بـاره بهانـه     21، از فعاالن سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك در روز شـنبه  »نژادمازيار گيالني  «

اين كه برخـي مـسووالن دولـت از هـم           «:گفت» ايلنا«دولت براي عدم افزايش حداقل دستمزد با توجيه سبد كااليي به            

ست و بـا وعـده هـاي قبـل از انتخابـات و            اكنون زمينه مسكوت ماندن دستمزدها را مطرح مي كنند، اقدام درسـتي نيـ             

دولت هر چقدر هم كه با توزيع سبد كااليي به افزايش قدرت خريد كارگران كمك               ... روزهاي نخست دولت منافات دارد    

دولـت  ... كند، باز هم كارگران زيادي به دليل آماده نبودن شبكه هاي شناسايي و توزيع از اين مزايا محروم خواهند شـد  

بق وظايف نظارتي خود، حضور حمايتي اش در بازار كار را تقويت كند و بدين ترتيب عالوه بر ايجاد امكـان          بهتر است ط  

  ».پرداخت دستمزدهاي واقعي از سوي كارفرما، بر پرداخت شدن قانوني آن به همه كارگران نظارت كند

  

 اسفند ميزان حداقل دستمزد را نـه بـر اسـاس            23با اين همه، وزارت كار بر خالف قولهاي حسن روحاني در روز جمعه              

» تـدبير و اميـد    «شوراي عالي كار دولت بـه اصـطالح         . درصد تعيين كرد  25 درصد كه با محاسبه نرخ تورم        40نرخ تورم 

 1393 نرخ واقعي تورم، حداقل دستمزد كارگران براي سـال           بدون حضور نمايندگان انتخابي كارگران و با ناديده گرفتن        

 تومان تعيين كرد و بدين ترتيب اكثريت قاطع خانواده هاي ايراني را به فالكـت، فقـر مطلـق و بـي              900 هزار و    608را  

  .خانماني محكوم كرد

ل كـارگري و حـق   در حالي كه كارگران ايران خواستار برخورداري از حـق كـار، حـق اعتـصاب، حـق تـشكلهاي مـستق                    

برخورداري از بيمه هاي اجتماعي و به طور كلي خواهان يك زندگي انساني هستند، كارفرمايان با حمايت رژيم، هـر روز   

كارگران بيشتري را اخراج مي كنند و به گونه گسترده اي با سركوب و زندان به خواسته هاي كارگران معترض واكـنش           

  نشان داده مي شود

ان ايران در مقابل سياستهاي ضد كارگري سرمايه داران و حكومت مدافع آنها سـكوت نكـرده و بـه                    كارگران و زحمتكش  

  .اشكال مختلف دست به مبارزه زده اند

حركتهاي اعتراضي كارگران در سال گذشته از نظر كمي گسترش بي سابقه اي پيدا كـرد و در اشـكال گونـاگون نمـود                        

شيوه هايي بـود    ... تجمع اعتراضي، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها، راهپيمايي و        يافت؛ نامه نگاري به گردانندگان رژيم،       

  .كه كارگران در مبارزه خود از آن استفاده كردند

 را منتـشر كـرده     1392دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بيالن حركتهاي اعتراضي نيروهـاي كـار در سـال                 

يادآوري مـي  .  حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار صورت گرفته است556بر اساس اين بيالن، در سال گذشته  . است

  . حركت بود446 تعداد اعتراضات كارگران 1391كنيم كه در سال 

نيروهاي سركوبگر رژيم بارها به حركتهاي مسالمت آميز كارگران يورش بردند و كارگران محروم و بي دفاع را سركوب و        

  . بازداشت كردند

فدايي خلق ايران در آستانه اول ماه مه يكبار ديگر همبستگي خود را با مبارزه نيروهاي كار اعالم مي                   سازمان چريكهاي   

 و كوشندگان كارگري كه به خاطر مبارزه براي حقوق انساني خود به زندان افتاده و ران، مزدبگيرانكند و به تمامي كارگ



 ٣

ما ضمن محكوم كردن آزار و شكنجه نيروهاي كار،         . ستدزير شكنجه هاي مزدوران رژيم مقاومت مي كنند، درود مي فر          

  . خواستار آزادي فوري آنها و همه ي كساني كه به خاطر اعتراض به وضع فالكتبار خود زنداني شده اند، هستيم

  

 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران از خواسته هاي فوري و پايه اي كارگران و مزد بگيران كه در زير آمده حمايت كرده

  .و همبستگي خود را با جنبش نيروهاي كار اعالم مي كند

كارگران صنعتي، كشاورزي، معلمان، پرسـتاران     (حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري براي نيروهاي كار يدي و فكري            *

  ...)و كارگران بخش خدمات و 

ادي و اجتمـاعي و پـذيرش   لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن و مرد در حقوق كار و در تمامي شـئون سياسـي، اقتـص         *

  كنوانسيون جهاني منع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان

  به رسميت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پايه اي نيروهاي كار*

  آزادي كليه زندانيان سياسي به شمول فعاالن كارگري*

اردادهـاي شـركتهاي پيمانكـاري و سـفيد امـضا و      تامين امنيت شغلي براي همه كارگران، لغو قراردادهاي موقـت و قر  *

  پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه به طور كامل

   ساعت كار در روز، دو روز تعطيل در هفته و يك ماه مرخصي ساالنه با حقوق8به رسميت شناختن حداكثر *

اسـب بـا افـزايش نـرخ        تعيين حداقل دستمزد با مشاركت نمايندگان واقعي كارگران و تشكلهاي مستقل كارگري، متن            *

  محاسبه حداقل حقوق بر اساس تامين نيازهاي زندگي شرافتمندانه و انساني يك خانوار چهار نفره. واقعي تورم

  توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و ايجاد سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار*

  لغو كامل كار كودكان*

  ن دغدغه اقتصاديتامين حقوق بازنشستگان براي زندگي بدو*

  تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم روز جهاني كارگران*

 اتحاديه ها و سـنديكاهاي كـارگران و   لق ايران در آستانه اول ماه مه كارگران سراسر جهان و     سازمان چريكهاي فدايي خ   

 مـذهبي   –ران ايران در مبارزه براي رهايي كشور از چنگ نظـام اسـتبدادي              مزدبگيران جهان را به ياري رساني به كارگ       

  . واليت فقيه فرا مي خواند

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همه كوشندگان جنبشهاي اجتماعي ايران را به اتحاد و همبـستگي بـراي برچيـدن                  

  . بساط استبداد مذهبي واليت فقيه و تحقق آزادي و عدالت دعوت مي كند

  زنده باد اول ماه مه، روز همبستگي بين المللي كارگران

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  )2014 آوريل 28 (1393 ارديبهشت 8دو شنبه 

  

   در آدرس زير1391 حركت اعتراضي كارگران در سال 556بيالن * 

http://www.iran-
nabard.com/etelayeha/1392%20bilan%20jonbesh%20kargari.pdf  

  

  .براي اطالع از اخبار روزانه كارگري به سايت جنگ خبر در آدرس زير مراجعه كنيد*

http://www.jonge-khabar.com 


