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  ران به مناسبتي خلق ایي فدایکهايه سازمان چريانيب

  رانيران و مزدبگ کارگیاول ماه مه، روز جهان
  

كـار  ي فرودسـتان و روز پ  ي زنـدگ  يمايش سـ  ي كارگران، روز نمـا    ي جهان ياول ماه مه، روز همبستگ    
 كـارورزان در سراسـر جهـان        ي را بـه تمـام     يه دار ي سرما يه نظام جهان  يمتحد استثمار شدگان عل   

 يرويـ ع و خـدمات، ن يـ د، توزيـ كار، آنها كه در تول يروهاي تالش و رزم نيم و برايي گويشادباش م 
ه سـتمگران و غـارت كننـدگان        يـ  فروشـند، عل   يافت مزد م  ي خود را در مقابل در     ي و فكر  يديكار  

 يهـا يروزيه مـستبدان و مرتجعـان تبهكـار، پ    يـ  انسانها و نظـم ناعادالنـه شـان و عل          يمنابع و هست  
  . ميكنيدرخشان آرزو م

ش بـه سـود     ي آزمند كه مشخصه آن گرا     يه دار ي جهان و سرما   يتصاد سامانه اق  يت ضد انسان  يماه
ت يـ شت اكثر ي و مع  ي به سطح زندگ   ي دائم ين جهت در تهاجم   يشتر و انباشت كالن است و در ا       يب

 پـرده   يان، بدون رنگ و لعاب و ب      يروس كرونا به شكل عر    ي و يريقاطع مردم است، با فاجعه همه گ      
  .در مقابل چشم همگان قرار گرفت

م يل آموزش و بهداشت ترسـ ي از قبيعت و امكانات همگان  يبرال را كه با تعرض به طب      ي نول يت نظم جهان  يس كرونا چهره زمخت بربر    رويو
ه يد سـرما يـ  نظـم جد  يبرا.  زنند ير در پساكرونا حرف م    ييز از ضرورت تغ   ي از مدافعان سرسخت آن ن     ياريان كرد كه بس   يشده، چنان عر  

 مثـل  يه حفـاظت يـ ن امكانـات اول ي، مردم هفته هـا بـدون سـاده تـر    ي خانماني و بين كه در كنار فقر، گرسنگي باالتر از اي چه نَنگ يدار
  .  و مهاجم قرار داده شدنديروس وحشيدر معرض و...  كننده، دستكش و يماسك، مواد ضد عفون

 بـه  يدگي و رسي كافيتخدام كادر درمان، اسي و گسترش مراكز درماني، بازساز ين بهداشت عموم  ي تام ي به جا  يه دار ي كه سرما  يهنگام
 ي، انباشـت سـالحها  يگري بـه جنـگ، نظـام   ي سرسـام آور ينه هايهز...  سالخوردگان و   يجاد مراكز مجهز برا   يشت آنان، ا  ي و مع  يزندگ

  سرشـار بـه   ي سـودها  يعـ ي و منـابع طب    ي، بهداشت ي مراكز آموزش  ي ساز ي دهد و با خصوص    ي اختصاص م  ييادگرايسم و بن  يمخرب، ترور 
 ي نظـام ي از بودجه هايمياگر تنها ن.  كندي دفاع ميروس كرونا بي همچون ويعي زند، پر واضح است كه مردم را در مقابل فجا    يب م يج

 ييامروز در كـشورها . مي نبوديزان از تلفات انسانين ميافت، ما امروز شاهد اي ي در كل جهان به آموزش و بهداشت اختصاص م       يتيو امن 
 يت بهتـر ي شاهد موقعي زده اند به طور نسبي تجاوز كرده و كمتر دست به اخراج انبوه پرستاران و كادر درمان ي عموم كه كمتر به منابع   

  .ميروس كرونا هستيدر مقابله با و
ه نخواهـد شـد و تنهـا مبـارزه     ين نظم تبهكار حاضر به دست برداشتن از غارت و انباشت سـرما            يرخواهانه، ا يح خ ي است كه با نصا    يهيبد
 ين رابطه ما بارها گفته و از تكرار آن خـسته نمـ  يدر ا.  وادار كنديني حاكم را به عقب نش  ي تواند قدرتها  ي كار م  يروهايحد و مداوم ن   مت

ض و اسـتثمارند،  ي اشكال استبداد، ستم، جهـل، تبعـ  ي از تمامي و عاري انساني جهانيجبهه كار و زحمت كه سازندگان اصل     «: م كه يشو
 كنند،  ي به حق خود تالش م     ي تحقق خواسته ها   ي كه برا  ي بر استثمار، در حال    ير با نظام مبتن   ي ناپذ يز آشت يدر ست در مبارزه مستمر و     

 ين راه گرچـه سـخت و طـوالن        يـ ا. سم در مقابل خود نخواهند داشت     يالي سوس ي جز مبارزه برا   ي راه ي انسان ي تحقق زندگ  يسرانجام برا 
 ٨ه سچخفا به مناسبت اول ماه مه، شـنبه  يانيب(» . كندينداز آن را مشخص و راه را كوتاه م امان كارورزان چشم اي ب يكارهاياست، اما پ  

  )١٣٩٧بهشت يارد
  

  !هموطنان
كاران، غارت شدگان، دستفروشان، كولبران، زنـان و        يان، پرستاران، كشاورزان، بازنشستگان، ب    يكارگران، معلمان، دانشجو  

  !جوانان
ام يـ مـه دوم آن بـا ق  يل آغـاز و در ن ي با س١٣٩٨سال .  و سال جنبش توفنده و قدرتمند آنان بوددستانيسال گذشته سال درد و رنج ته    

ت قـاطع  يـ  اكثريدر سـال گذشـته زنـدگ   . افتيان يروس كرونا پاي ويريافت و سرانجام با همه گي شماران ادامه ين كمان بيسترگ رنگ 
 دسته  ي، اخراجها يدي تول ي واحدها يره ا يل زنج يتعط. ده شد ي كش يباهش به ت  يش از پ  ي جبهه كار ب   يروهايژه ن يران و به و   يشهروندان ا 
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سـفره  ...  كـشاورزان و  يها، بحـران كمبـود آب بـرا   ي ساز ي، خصولت ي طوالن ي ماهها يز كارورزان برا  ي ناچ ي، نپرداختن دستمزدها  يجمع
  .  تر كرديكارورزان را ته

ـ    دستان و يشت ته ي و مع  ي به سطح زندگ   يدر سال گذشته دست دراز     ـ  . افـت ي ي سـابقه ا   ي فرودستان ابعاد ب ، فقـدان  ي خانمـان يفقـر، ب
 بـر  يتيض جنـس يفـشار و تبعـ  . ديشان را به فالكت كـش يونها كارورز و خانواده ها    يلي م ي، زندگ يندگي آ ي و ب  يكاري، ب يبهداشت، گرسنگ 

 سـال   يرد و حداقل حقـوق كـارگران بـرا        دا ك يش پ ي افزا يت بر فرزندان آنان و كودكان كار به طور تصاعد         يكارگران زن و اعمال محروم    
  . ن شدييزان خط فقر تعيك چهارم مياس متوسط كل كشور، كمتر از ي و در مقيجار

ست و يـ ط زيد روزافزون بحران مح   ي، تشد يد و كاهش رشد اقتصاد    ي، سقوط تول  ي و سوداگر  ي، گسترش اقتصاد دالل   يفساد و رانت خوار   
 ين شاخـصها يتـر  از مهم يكي به عنوان ينگينقد. ش بودي از مشخصات برجسته سال پ  يرخ، ب ينگيش سرسام آور نقد   يبحران آب و افزا   

ده و از حدود ي را درنورديد ناخالص داخلين سال است كه مرز تول   ي گذارد، چند  ير م يش نرخ تورم تاث   ي واسطه بر افزا   ياقتصاد كالن كه ب   
  .دي رس١٣٩٨ان سال يارد تومان در پايليزار م ه٢٢٦٠، به حدود ١٣٨٤ارد تومان در سال يلي هزار م٦٠

رامـون آن   ي پ يه و شـركتها   يـ ت فق يـ  كه عموماً وابسته به نهاد وال      ي بزرگ اقتصاد  ين امپراطور يه انباشت شده و سود ساالنه چند      يسرما
ق يا از طر  يم و   يداران به طور مستق   اد تعاون سپاه پاس   ياء و بن  ي خاتم االنب  يقرارگاه بازساز .  شود ي م يابياردها دالر ارز  يليهستند، ساالنه م  

  . كننديب خود مي نصي نجومي كشور مشاركت داشته و سودهاين پروژه هاي در مهمتريصدها شركت اقمار
 و قتـل    يد داخل ي تول ياست، در جهت نابود   » ي ساز ي و خصولت  ييمقررات زدا «قت  يكه در حق  » يل اقتصاد يتعد« موسوم به    ياستهايس

 يدر اجرا. ب زدندين سود را از آن به جيشتري و به خصوص سپاه منفور پاسداران بيمانكاري پ يد و شركتها   ش ييست اجرا يط ز يعام مح 
  . كسان عمل كرده انديه به طور ي فقي درون قدرت و ثروت بر محور وليرانگر همه باندهاياست وين سيا

ه يشتر سرمايردم را باز نكرده، اما سبب انباشت هرچه ب       م ي از مشكالت توده ها    يچ گره ا  ي گرچه ه  ي ساالنه خامنه ا   يهاي نامگذار يكمد
 امـسال  ييد، با پرروينام» ديرونق تول«سال  را ١٣٩٨ كه سال يخامنه ا. ه شده استي فقي تحت كنترل وليو ثروت در نهادها و كارتلها  

ت يـ ، حماييادگرايـ سم و بن يـ وردر عرصه سركوب، صدور تر    » جهش«ن  ين است كه ا   يت ا يواقع. اعالم كرده است  » ديجهش تول «را سال   
 يستيـ له سـپاه ترور   يه به وس  ي فق يت ول يت و هدا  يبا مسئول ... من و ي بشار اسد، دخالت آشوبگرانه در عراق، لبنان،         يكتاتوريغ از د  ي در يب

اقتـصاد  م كـه؛ ماحـصل      يـ مـا بارهـا گفتـه ا      .  كرده اسـت   يني كار سنگ  يروهاينه آن بر شانه ن    ي شده و هز   يي اجرا يپاسداران به طور جد   
 در مدار فقر    ي فرودستان زندگ  ي محابا و برا   ي، چپاول، غارت، استثمار ب    ي اشراف ي فرادستان زندگ  يه، برا ي فق ي ول يهاي و نامگذار  يمقاومت

  .  استيه روزيو س
  
  شمارانين كمان بيزش و جنبش رنگيك سال شورش، خي

ن آن يام و جنبش خود را نشان داد كه برجسته تـر يشورش، ق سابقه در دهها ي كار به شكل بيروهاي نيدر سال گذشته جنبش اعتراض    
 يمـا ي سپاه پاسداران به هواپ    يك عمد ي برمال شدن شل   ي آذر، روز دانشجو، و در پ      ١٦ن، در   يعالوه بر ا  . ام قدرتمند هفته آخر آبان بود     يق

ن در طول سـال گذشـته كـارگران،      يمچنه. مي بود ي گسترده ا  ينان آن، ما شاهد كنش اعتراض     ي تن از سرنش   ١٧٦ و جانباختن    ينياوكرا
 و  ي خانمـان  ي، بـ  يكـار ي از فقـر و ب     يي رهـا  يبرا... ان، دستفروشان و غارت شدگان و       يران، كشاورزان، معلمان، پرستاران، دانشجو    يمزدبگ

  . به اشكال گوناگون مبارزه كردندي، استبداد و عقب ماندگيگرسنگ
 چهـل و  ي خشم و نفرت مردم طـ     ين صحنه تجل  ي سابقه تر  ين و ب  ي مهمتر ١٣٩٨آبان  شماران در هفته آخر     ين كمان ب  يام پرتوان رنگ  يق
ان داشـت، اعتـراض   ي آبان جر٣٠ آبان تا روز پنجشنبه    ٢٤زش پرتوان و شكوهمند كه از روز جمعه         ين خ يجرقه ا . ك سال را شكل داد    ي

 يت نظام جمهـور ي تماميگر اجتماعير كنار اقشار د محروم و فرودست د    ي موج آن توده ها    ين بود و رو   يمت بنز ي ق ي برابر ٣ش  يبه افزا 
  .  را مورد تهاجم قرار دادندياسالم
ه بر افراد فرو دست ي، تكيد براندازيدر مدل جد«: خواند و گفت  » سواد و آلوده  يب«ن نجات، معاون سپاه پاسداران، مردم معترض را         يحس

  ».اند آلوده شدهي مجازي و در فضا هستنديسوادي و بينينشه ي است كه محصول حاشيجامعه و كسان
 بـه  ي اسـتان كـشور نـاآرام   ٢٥ شـهر در  ١٦٥ك روز در يـ تنها در «: ، گفت ي انتظام يروي ن ياسي س يدتيس عق ي، رئ يانيرضا اد يآخوند عل 

نظر وسعت ن چند روز از يحوادث ا«د كرد كه ي تاكيو» . نقطه كشور شد٩٠٠ها در   ي ناامن يجاد برخ ير موجب ا  يفتنه اخ «و  » .وجود آمد 
 )١٣٩٨، اول آذر ٢٤داد يت رويسا(» . گذشته بودي سالهايهاتر از فتنه  متفاوت يتر و تا حدكال تر، خشن يو شدت به مراتب راد
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 شـهر و  ١٧٥ش از ي هفته آخر آبان در بي شورش شبانه روزي اجتماعي و شبكه هاي جمعي منتشر شده در رسانه ها يبر اساس خبرها  
م گلولـه  يك مـستق ي تن از زنان و مردان با شل١٥٠٠ان داشته كه در آن دستكم يش از هزار نقطه جري از شهرها در بياريبا تكرار در بس  

  . دنديم به شهادت رسي توسط مزدوران مسلح رژيجنگ
 يدعليسـ  «،»ا كن مملكتو رها كـن ي حيروحان«، »يمرگ بر خامنه ا«،  »كتاتوريمرگ بر د  «:  زدند ياد م يزش پرتوان مردم فر   ين خ يدر ا 

دشـمن مـا   /يكـاد ي آمرياالنـد ي، يم دوشـمن بـورداد  يزيـ ب«، »رانيـ  اينه غزه، نه لبنـان، جـانم فـدا    «،  »نيد بلند ش  يگه با ين، د يببخش
م يما مـردم «، »د گم بشهيتوپ تانك فشفشه، آخوند با«، » شدهيجيشده، خرج بس پول نفت گم    «،  »كاستيگن آمر ينجاست دروغ م  يهم

  ... و » هيه، ملت ما عاصي كافيبرده دار«، »ارزون شهد ين باينه اوباش، بنز
  :  اعالم كرديام همگانين قي ايران در جمعبندي خلق ايي فدايكهايسازمان چر

 آن در مركز مشكالت ي درونيها و باندهايران با همه دسته بنديم حاكم بر اي شده و رژيدي وارد مرحله جديط انقالبيبحران و شرا -١«
گـر و  يك بـار د يجامعه .  كندي است كه كرامت، ارزشها و غرور آنها را لگدمال ميران قرار دارد و منبع تضاد منحط  يم ا  مرد يهايو دشوار 

   .ط به پا خواسته استين شراي ايادير بنيي تغيشتر براين بار با توان بيا
 از گروههـا و     يدگاه برخـ  يـ  د ك سـال گذشـته نـشان داد كـه بـر خـالف             يـ  ي ط ي چند روز گذشته و صدها حركت اعتراض       يامهاي ق -٢

 حـاكم قـرار   ي كند و نه آنان را در كنار استبداد مـذهب ين و منفعل مي نه مردم را گوشه نشيم و فشار خارجي، تحر ياسي س يتهايشخص
   . دهديم
لـه افتـاده   م بـه ت يـ رژ.  روديش مـ يرمسلح، با قدرت به پـ يه شهروندان غي عليت جنگيرحمانه و ارتكاب جنا يام با وجود سركوب ب    ي ق -٣

 از آن اوسـت و   يروزيـ ن مبارزه، نفس هر كس كـه بلنـدتر اسـت، پ           يدان ا يدر م . دشيد درهم كوب  يد رها كرد و با    يبان او را نبا   ياست، گر 
ش، بـه  يپس بـه پـ  ... ه است يت فقيم فرتوت والين سركوب، در حال از نفس انداختن رژ   يران در برابر ماش   ير ا ي جانانه مردم دل   يستادگيا
  )١٣٩٨ آبان ٢٩ران، چهارشنبه ي خلق ايي فدايكهايه سازمان چريانيب(» !شيپ

 را منتـشر كـرده      ١٣٩٨ران در سـال     ي كارگران و مزدبگ   ي اعتراض ي حركتها يران ترازنامه برخ  ي خلق ا  يي فدا يكهايرخانه سازمان چر  يدب
زش يام آبان و خي مورد آن مربوط به ق ١٥٠٠ صورت گرفته كه     ي حركت اعتراض  ٣٢٢٠ن ترازنامه، در سال گذشته      يبر اساس ا  ) ١. (است

  . استيد
  
  ه مردميت عليروس كرونا و جنايو

ش ين و با توجـه بـا افـزا   ي نفر در چ١٧٠ كشته شدن ي بهداشت در پي، سازمان جهان)٢٠٢٠ه ي ژانو٣٠ (١٣٩٨ بهمن  ١٠روز پنجشنبه   
ن مـساله  يـ نكـه از ا يكـارگزاران نظـام بـا ا   . ان هشدار داد آن در سراسر جهيريروس كرونا، در مورد همه گ    ي از و  ير ناش يشمار مرگ و م   

ده بودنـد، دسـت بـه پنهـان     يـ ك ماه قبل ارسال شده بود را دي بهداشت كه ين به سازمان جهان ي دولت چ  ياطالع داشتند و گزارش قبل    
 طلبـه   يورود تعـداد  . سـامان داد  ن را   ي ماهان، متعلق به سپاه پاسداران، دهها پرواز رفت و برگشت به چ            ييماي زدند و شركت هواپ    يكار
 ادامـه  ي بهمن به پنهـان كـار  ٣٠نه قم، تا روز پنجشنبه ي قرنطين شهر شد و حكومت به جا   ي گسترده در ا   يري به قم موجب واگ    ينيچ

آن را بـه  روس بوده اند، به شهر قم وارد شـده و  ين آلوده به و   يكه از چ  » هي العالم يالمصطفجامعه   «يپس از آن معلوم شد طلبه ها      . داد
  .گران منتقل كرده انديد

.  انتخابات بـود ي بهمن و گرم كردن تنور شعبده باز٢٢ يشيش فرماي، رونق دادن به نماي از پنهانكاريهدف نظام و در راس آن خامنه ا    
لـك بـه سراسـر      روس مه يـ ن و ي كرد و در عمل ا     ينه كردن قم خودار   يروس كرونا در قم، بازهم از قرنط      يم به وجود و   يبا وجود اعتراف رژ   

  .افتيران گسترش يا
وع كرونا در قم تحت الشعاع انتخابات مجلس        يچرا ش «: م گفت ي رژ يرامون پنهانكار يسه مجلس ارتجاع پ   يأت رئ ي، عضو ه  يميرضا رح يعل

 )١٣٩٨ اسفند ١٧سنا، شنبه يا. (»نه نشد؟يوع كرونا در كشور قرنطي از شيريشگي پيپنهان شد؟ چرا شهر قم برا
شنهاد شـد  يـ در همان روزها به وزارت كـشور پ «: لنا گفتي اين به خبرگزاري فرورد١٥راز روز جمعه    ين از ش  ي، مجلس نش  ييبهرام پارسا 

ن يـ  كـدام از ا    چيفتد كـه هـ    يق ب يدهند حداقل انتخابات قم به تعو      ين كار را انجام نم    يندازد و اصرار شد اگر ا     يانتخابات را كالً به عقب ب     
 ي شـد قطعـاً مـا مـ        يكـه اگـر مـ     .  و تهران مطرح شد كه انجـام نـشد         ي شمال ينه قم و شهرها   ي بحث قرنط  بعدهم. كارها صورت نگرفت  

  ».مينها مهار كنيش از اي را پيماريوع بيم شيتوانست
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ن يـ حكومـت در مـورد جانباختگـان ا   .  حد و مـرز زدنـد  ي بييروس، دست به دروغگو   ي به وجود و   يم پس از اعتراف اجبار    يكارگزاران رژ 
  .ندي گويروس، دروغ گفته و ميان به ويو در مورد تعداد مبتال) ٢ (يش از صد تن از كادر درمانيه شمول بروس بيو

ن معـاش  ي فرار از تـام يم برايرژ. د بپردازندي جامعه باين بخشهايدست تريژه كارورزان و تهي را به و ي ضد مردم  يين منفعت جو  يتاوان ا 
ونهـا نفـر كـه    يلي ميبرا. روس كرونا انداخته استي شان آنها را به دامن ويهايازمنديرآوردن ننه و بيكارگران و فرودستان در دوران قرنط     

 ي كنند، چـاره ا    ي م ي گذران زندگ  ير رسم ي روزانه و مشاغل غ    ي، كسب و كارها   ي در مشاغل خدمات   ي و قرارداد رسم   يكاريمه ب يبدون ب 
ا مـرگ  ي ين مرگ از گرسنگيه به آنها، انتخاب بيت فقيم واليشنهاد رژيپ.  ماندي نمي خود و خانواده باق يدن خطر ابتال  يجز به جان خر   

ارشـان قـرار   ي در اختيل حفـاظت ي بدون آنكه وسايرساختيع بزرگ، معادن و مراكز زيگر، كارگران صناي د يدر سو . روس كرونا است  ياز و 
ان بـا  يـ ن حـال، كارفرما يدر همـ .  شـود يمـ  شـان گذاشـته   يغ اخـراج بـر گلـو   ي، ت يچي شوند و در صورت سرپ     يرد، مجبور به كار م    يگ

 يرهايه تـدب  يدر سـا  . ش داده اند  يشتر را افزا  يد و كسب سود ب    يسوءاستفاده از فرصت كرونا فشار بر كارگران به منظور كاهش مخارج تول           
 بـه  يها و كارگران فـصل ي كوچك، كارورزان بخش خدمات، روزمزدها، قرارداديهانا، كارگران كارخانه ها و كارگاه   عصر كرو  يژه آنها برا  يو

 .  شوندي سوق داده مي، اخراج، قطع حقوق و سرانجام گرسنگيكاريگرداب ب
 آرام نگه داشتن و دست بسر ي مانده و مسئوالن براي كمك به كارگران و زحمتكشان در محدوده وعده باق      ي دولت برا  يه ها يانيقول و ب  

، يكـار يمـه ب ي، سـبد كـاال، ب  ي از كمـك نقـد  يمژده در راه بودن بـسته بزرگتـر    ل داده و    ي به آنان تحو   يكردن شان هر روز دروغ تازه ا      
ر ي شرمانه حداقل حقوق ز    ين ب ييران، تع ي مزدبگ ير گذار نظام در زندگ    يتنها اقدام تاث  .  دهند يم... ق اقساط و قبوض و      يپرداخت وام، تعو  

  .  در بورس بوده استين اجتماعي تاميهايياراج دار و تيكاري حمل و نقل، طفره رفتن از پرداخت حقوق بيش بهايخط فقر، افزا
 كرده و فقط در چـارچوب وام و بـه           ين اقشار جامعه خوددار   ي از تنگدست تر   يريرها و دستگ  يارانه بگ ي كمك بالعوض به     ينظام از اعطا  

سه كردن ي سركيهم براز ين مبلغ ناچ  ي در پرداخت ا   ي حت يح خامنه ا  يكارگزاران وق .  است يشرط پس گرفتن پول حاضر به كمك نقد       
ده و مجبـور بـه قناعـت بـه         ير فشار اعتراضها ناچار به پس گرفتن آن گرد        ي طلب كردند كه ز    آن را هم  ز برداشته و بهره     يرها خ يارانه بگ ي

  .  تحت عنوان كارمزد شدندي مبلغ كمترياخاذ
ن است كه اگـر فقـط سـود خـالص     يت ايواقع. ست از كمك به مردم قرار داده ايز خودداريمها را دستاوي موضوع تحر ياديحكومت با ش  

 ي توان بـه راحتـ  يابد، مي به موضوع مهار كرونا اختصاص ي مذهبيه و بودجه امسال نهادهاي فق ي تحت كنترل ول   يسال گذشته كارتلها  
  . نه مساعدت نمودي انجام قرنطي كار برايروهايبه ن
 ي حـل قطعـ    يبـرا «: ن روزنامـه نوشـت    ي در ا  ي اسالم يوزنامه جمهور ر مسئول ر  ي مد يح مهاجر ي، مس ١٣٩٩ن  ي فرورد ٢٤كشنبه    يروز  

ن قـدرتها  يا.  برخوردارند و اموال آنها متعلق به مردم است   يار باالئ يند كه از تمـكن بس    ياي به صحنه ب   ي بزرگ ي مال يد قدرتها يمشكالت با 
ن مراكـز   يـ ار ا ي كه در اخت   يا گسترده   يت و منابع مال   امكانا. ياد مستضعفان و آستان قدس رضو     ي فرمان امام، بن   يعبارتند از ستاد اجرائ   

ن زمـان و بـه صـورت كامـل     يتـر ن اقشار در كوتاه   يده از كرونا آورده شوند، مشكالت ا      يدب  يوجود دارند اگر به عرصه كمك به اقشار آس        
 شـان را چگونـه      يفلـسفه وجـود    نجات مردم مستـضعف خـرج نكننـد،          يار دارند برا  ي را كه در اخت    يآنها اگر پولهائ  . برطرف خواهد شد  

  .»ه كنند؟يخواهند توجيم
ت يـ  به جنا ي دهد كه حكومت و در راس آن خامنه ا         يروس كرونا، نشان م   ي مقابله با و   ي برا ينه نكردن جد  ي و هز  يي، دروغگو يپنهانكار

 بـه  يك عمـد يپاسـداران بـا شـل    كـه سـپاه   يتين هم در جنـا يالنه قبل از اي رذيوه هاين شيا. ت دست زده انديران و بشريه مردم ا يعل
  . مرتكب شد، صورت گرفته استيني اوكرايمايهواپ

  
  ي فوريكار در راه تحقق خواسته هايپ

ران، يـ  خـود را بـا نبـرد كـارگران، مزدبگ    يگـر همبـستگ  يكبار دي اول ماه مه،   يخيران در آستانه روز تار    ي خلق ا  يي فدا يكهايسازمان چر 
ونداران، دستفروشان، كـسبه و اصـناف، مـدافعان         يكام كار،   يايان، جوانان جو  يشاورزان، دانشجو ، معلمان، پرستاران، ك   يدستان شهر يته

 . كنـد يشت خود بپا خاسته اند، اعالم مي و معيط فاجعه بار و سقوط سطح زندگيه شراي و غارت شدگان كه عل   ستيط ز يحفاظت از مح  
م كـه بـه مبـارزه برحـق         ي خـواه  ي جهـان مـ    ي مترقـ  ياسي س يروهايو ن  ي كارگر ي جهان يكاها و سازمانها  يه ها، سند  ي اتحاد يما از تمام  

  .د رساننياريه شان ي كسب حقوق اوليران براي كار در ايروهاين
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 مـستقل كـارورزان و جوانـان شـركت كننـده در      يكاها، تشكلهاي سندي اعضايري و دستگيران، سركوبي خلق ايي فدايكهايسازمان چر 
، ييكايان سـند  ي درنـگ تمـام زنـدان      ي بـ  ي كند و خواسـتار آزاد     ي آنان را محكوم م    ينه زندان برا   و صدور احكام جابرا    ي شهر يزشهايخ
  . استي و اجتماعياسيس

 جانباختگـان سـقوط    يك سال گذشته، با خـانواده هـا       ي يامها و شورشها  ي ق ي شهدا يران با خانواده ها   ي خلق ا  يي فدا يكهايسازمان چر 
 ي و همبـستگ يروس كرونا اظهـار همـدرد  ي جانباختگان وي نقاط مختلف كشور و با خانواده هال زده دري، با مردم س يني اوكرا يمايهواپ

  .دي گويت ميمانه تسليزان شان را صمي كند و فقدان عزيم
فـع  نـه كامـل كـشور تـا ر    ي شهروندان بر سـود، خواهـان قرنط   يد بر اصل تقدم جان و سالمت      يران با تاك  ي خلق ا  يي فدا يكهايسازمان چر 

 يگـان بـرا  ي راير الزم، فراهم شـدن تـست و امكانـات حفـاظت    ي و غياتير حي غي اقتصاد يتهايه فعال ي كل ي فور يليروس، تعط ي و يآلودگ
 كوچك و مشاعل يكار شده ها، كمك بالعوض به خانواده ها، جبران خسارت كسب و كارها            يهمگان و در محل كار، پرداخت حقوق به ب        

  .  استير رسميغ
ت لغو ي مسكن، ممنوعيه اجباريت تخليت اخراج كارورزان، ممنوعيست، خواهان ممنوعي گسست كار و زياز حق مشروع و ب   ما در دفاع    

  . ميد مهلت پرداخت قسط وام، لغو قبوض برق، آب و گاز هستياجاره محل كسب، تمد
ت ين حكومت به انجام تعهدات خـود و بـه رسـم    وادار كرد  ي را به مبارزه برا    ي و فكر  يديران كارورزان   ي خلق ا  يي فدا يكهايسازمان چر 

 و  يتـ ي و امن  ي نظـام  ي، ارگانهـا  ي خامنـه ا   يارديـ لي ثروتمند و م   يما خواستار مصادره اموال كارتلها    .  خواند يشناختن حقوق شان فرا م    
  .  ميط كرونا هستيران در شراي مردم ايهايازمندين ني حاكم به نفع تاميگارشيال

م كه ي خوانيدار را فرا مي و توسعه پا  ي مدافعان آزاد  ي و تمام  ي و خصوص  يران شاغل در مراكز دولت    يران، كاركنان و مزدبگ    كارگ يما تمام 
  .ه متحد و متشكل شونديت فقين والي نظام ننگي سرنگونيبرا
  

   كارگرانين المللي بيزنده باد اول ماه مه روز همبستگ
  راني خلق ايي فدايكهايسازمان چر

  ٢٠٢٠ل ي آور٢٨ - ١٣٩٩بهشت ي ارد٩سه شنبه 
  :سيپانو

  ١٣٩٨شماران در سال ين كمان بيترازنامه جنبش رنگ) ١(
www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/٢٠%١٣٩٨bilan%٢٠jonbesh%٢٠kar.pdf  

  
   از پزشكان، پرستاران و كادر درمان كه در مقابله با كرونا جان باختندي برخياسام) ٢(
   از رشتيپزشك عموم. اي نيدكتر رضا كوچك -١
  سرا از صومعه يمتخصص ارتوپد. يد لطفيدكتر حم -٢
  يمتخصص اطفال از انزل. يوشليامك ديدكترس -٣
   از بابليپزشك عموم. ي صمديدكتر مصطف -٤
   از شهرستان شفتيپزشك عموم. يعي ربيدكتر محمد عل -٥
   از رشتيپزشك عموم. يدكتر محمد محمد -٦
   از بابليهوشيمتخصص ب. يعير ربد مظفيدكتر س -٧
  متخصص اورژانس از تهران. ي فتح آباديدكتر موس -٨
  متخصص اورژانس از رشت. يي كسماد منصفيدكتر وح -٩

   از بابليمتخصص جراح. ييرويد نيدكتر فر -١٠
   عروق از تهرانيفوق تخصص جراح. يرويب اهللا پيدكتر حب -١١
  ابلمتخصص چشم از ز. يزيد عزيدكتر سع -١٢
   از بابليپزشك عموم. م نژاديرج ابراهيدكتر ا -١٣
   از بابليپزشك عموم. دكتر صمد بابازاده -١٤
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  زيمتخصص اطفال از تبر. ي فرشي اهرچيدكتر تق -١٥
  ي از ساريپزشك عموم. اني معنويدكتر غالمعل -١٦
   از پاكدشتيپزشك عموم.  رادين روحانيريدكتر ش -١٧
   از تهرانيك عمومپزش. يجي وريدكتر مهد -١٨
   از رشتيمتخصص اورولوژ. انفريل كيدكتر سه -١٩
   از بابلينيمتخصص گوش و حلق وب. دكتر عباس توسن -٢٠
   اورژانس تهراني پزشك عموميگيل بيلوفر اسماعي دكتر ن- ٢١
   از تهرانيمتخصص روانپزشك. يريدكتر افشار ام -٢٢
  هران از تيمتخصص روانپزشك. يروانيد ايدكتر وح -٢٣
   از آملي روانشناسيدكترا. يرانيرميدكتر سورنا م -٢٤
   از اصفهانيپزشك عموم. رانير شيدكتر اردش -٢٥
  جراح فك وصورت از تهران. يزديل يدكتر اسماع -٢٦
   از گلستانيپزشك عموم. يوسف موسويد يدكتر س -٢٧
   از رشتي زاده،پزشك عموميدكتر محمد بخشعل -٢٨
   از ساوهي هنديمتخصص داخل. امدكتر رائوال راگوت -٢٩
  متخصص پوست از تهران . يغمائيوان يدكتر ك -٣٠
   از گرگانيمتخصص عفون. يدكتر عبداهللا عباس -٣١
  پزشك از مشهد.  وجدانيدكتر مرتض -٣٢
   در خراسانيپزشك عموم. يرازي محمودخان شيدكتر عل -٣٣
   از پاكدشتيپزشك عموم. ينيدرضا مهيدكتر حم -٣٤
   در كرمانشاهي؛ پزشك عمومير مهرداد نوروزدكت- ٣٥
   از پاكدشتيپزشك عموم. دكتر ارسطو رستم نژاد -٣٦
   از قمينيمتخصص گوش،حلق وب. ين جوهريدكتر حس -٣٧
  از تهران. يهوشيمتخصص ب. يسور بعلبكيدكتر م -٣٨
  فوق تخصص خون از بجنورد. يويحيد يدكتر وح -٣٩
  ك از تهراندندانپزش. يرمجد سجاديدكتر ام -٤٠
   از كاشانيد فرهاد پزشك عموميدكتر مج -٤١
   از آذرشهريهوشيمتخصص ب. يرعباس هاشميدكتر م -٤٢
   از كرجيپزشك عموم . يرين احمد ميدحسيدكتر س -٤٣
   از نكايپزشك عموم. اني عابديدكتر مجتب -٤٤
   از تهرانيپزشك عموم. يد رضا حجاران طوسيدكتر حم -٤٥
  داروساز از تهران. ينعليدرضا زيدكتر حم -٤٦
  داروساز از رشت. يريراميدكتر عبدالشكور هژ -٤٧
  داروساز از مازندران. يدرضا داووديدكتر حم -٤٨
  داروساز از تهران.  پورهاشميدكتر محمدعل -٤٩
   از رودسريشگاهيمتخصص علوم آزما. يد مومنيدكتر سع -٥٠
   از قميپرستار بهشت. يليطاهره اسمع -٥١
  پرسنل كامكار از قم. يم آباديسلاحمد  -٥٢
  مارستان از رشتيپرسنل ب. محمد قادر نوروز مهر -٥٣
  ست از تهرانيوتراپيزيف. ر رضا هنركاريام -٥٤
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  شبكه بهداشت از رامسر. يد محدثيجمش -٥٥
  الني از گيپرسنل علوم پزشك. شرويوش پيدار -٥٦
  پرسنل مركز سالمت از بروجن. يانيح اهللا كاويذب -٥٧
  هي اشرف-پرستار از آستانه. ن زادهيمان معيا -٥٨
  پرستار از كاشان. ن زادهي حسيقربانعل -٥٩
  يپرستار از انزل. يبينه اديتهم -٦٠
  پرستار از آبادان. يرضا پورساك -٦١
  پرسنل اختر از تهران. رضا روستا -٦٢
  پرسنل شفا از تاكستان. يه عدالتيحان -٦٣
  ماما از رشت. انيكيانوشه ب -٦٤
   از بابليهوشيكارشناس ب. اي نيجواد جالل -٦٥
  كارشناس اتاق عمل از كاشان. محسن خادم -٦٦
   سرا-بهورز از صومعه. يه رونقيرق -٦٧
  ي مركز بهداشت از ساريماما. يعظمت موسو -٦٨
  النيپرستار از گ. د نوشاديناه -٦٩
  بهورز از شفت. يغالمحسن قربان -٧٠
  اض بخش از تهرانيپرستار ف. انيميشهروز كر -٧١
  اب از مشهديپرسنل كام. حسن ارباب -٧٢
  مارستان از فومنيپرسنل ب. بانو خوشگفتار -٧٣
   از رشتيپرسنل راز.  پوريل بخشياسماع -٧٤
  مارستان از رشتيپرسنل ب.  زهتابيآقا -٧٥
  مارستان از رشتيپرسنل ب. ينيدآل حسي سيآقا -٧٦
  رازيپرستار از ش. يزدپناهيبا ايفر -٧٧
  اض بخش از تهراني،پرستار فيمولود جعفر -٧٨
  پرستار از رشت. يخ مرادي شيعل -٧٩
  پرستار از اشكور. يشهربانو جعفر -٨٠
  جانيپرستار از اله.  زادهينرگس خانعل -٨١
  پرستار از تهران.  فريزين عزيرام -٨٢
  پرستار از رشت. اي كيغالمرضا وثوق -٨٣
  زديشگاه از يكارشناس آزما. محمد كاظم گلرسان -٨٤
  اسوجيپرستار از . ييبايسعادت شك -٨٥
  مارستان از تهرانيپرسنل ب. ياشرف ململ -٨٦
  جانيروز از الهيپرسنل پ. ن پورينادرحس -٨٧
   از تهرانيروزآبادياتاق عمل ف. اتيكامران ب -٨٨
  زدي از يپرسنل صدوق. ينيمحمود شمس الد -٨٩
  سقزمارستان از يپرسنل ب. يار احمديمحمد  -٩٠
  مارستان از بابليپرسنل ب.  اصغر رهبانيعل -٩١
   از بابليعلوم پزشك. يمنوچهر سادات -٩٢
   از بابليعلوم پزشك. يريد اردشيمج -٩٣
   از بابليعلوم پزشك.  نژادينيه حسيمرض -٩٤
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  ريشبكه بهداشت از مال. ي افشاريمهد -٩٥
  بهورز از بوكان. ييخ آقايد شيرش -٩٦
  مارستان از سمنانيپرسنل ب. پور ي اكبر ناظريعل -٩٧
  پرسنل اورژانس از تهران. يرضا فتحعل -٩٨
  مارستان از زنجانيپرسنل ب. يخ جابرياسداهللا ش -٩٩

  يماما مركز بهداشت از سار. يگاروديبانو س -١٠٠
  ان از تهرانيمارستان كيپرستار ب. كيد تاجيمج -١٠١
  نايمارستان سير بمارستان پزشك و پژوهشگيا بين الرعاي اميمهد -١٠٢
  روانپزشك گلستان. ي دكتر مالجعفر- ١٠٣
   در تهرانيهوشيمتخصص ب. ي دكتر غالمرضا فخر- ١٠٤
  يح دانشوريمارستان مسي بيهوشيمتخصص ب. يروانيدكتر محمود ا - ١٠٥
  يح دانشوريمارستان مسي بيهوشيمتخصص ب. ي دكتر غالمرضا فخر- ١٠٦

  
  ي اجتماعي و شبكه هارانينگ حقوق بشر ايتوريمان: منبع

 


