
  به مناسبت بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران

  
  

ـ   ، روز جهـاني كـارگران     اول ماه مـه     شـادباش  نيروهـاي كـار    ه تمـام   را ب
يــه  علكــارگران، مزدبگيــران و زحمتكــشان مبــارزه يگــوييم و بــرا مــي

  .كنيم  مي بزرگ آرزوي موفقيتهايماندگ استثمار، استبداد و عقب
نيروهاي كـار    همبستگي خود را با مبارزه       سازمان چريكهاي فدايي خلق   

كه سازندگان اصلي جهاني انساني و عاري از تمامي اشكال استبداد، ستم، جهل، تبعيض و اسـتثمار                 
  . دكن  اعالم مي،هستند

بـار  - فالكـت  عليـه شـرايط   كه   كارگران، مزدبگيران، معلمان و پرستاران ايران         با يما ضمن همبستگ  
ر مستقل كـارگري و صـدو     ي   تشكلها ،ركوبي و دستگيري اعضاي سنديكاها    ، س مبارزه مي كنند  خود  

  . را محكوم مي كنيمنيروهاي كاراحكام زندان براي فعاالن 
  
انقالبها و جنبشهاي ضد ديكتاتوري در خاورميانه       . تحوالت شگرفي بود   سال گذشته جهان شاهد      در

 در اروپـا و جنـبش       »جنبش برآشفتگان «ناميده مي شوند،     »بهار عرب « انو شمال آفريقا كه با عنو     
در اين جنبشها، خيزشـها     .  در آمريكا، سيماي جهان ما را دگرگون كرده است         »اشغال وال استريت  «

 ايـن  ابعاد كالن شركت داشته و به ژرفشد، كارگران و زحمتكشان در نو انقالبها كه هنوز جريان دار 
  همـراه بـا پيكـار      ي دمكراتيزه كـردن جامعـه     مبارزه عليه ديكتاتوري و برا    . ه اند تحوالت ياري رساند  

انحـصارات  مـستبدان، چپـاولگران و      گسترده عليه فقر، بيكاري، تبعيض و بي عدالتي و عليه تهاجم            
روندهايي بود كه در سـال گذشـته در سراسـر جهـان       مردم  امپرياليستي به سطح زندگي و معيشت       

  .و چالشهاي مهم، جريان داشتز و نشيب  پر فراراهعليرغم 
 شـدن  يجهـان و  يبنيـادگراي ،  انباشت سـالحهاي مخـرب، تروريـسم     اصلي جنگ، نظاميگري،   هزينه

 همين شرايط ناعادالنه است كـه  نيروهاي كار پرداخت مي شود و عليه    به ناحق از كار و رنج       بربريت  
  .جديدي داده اندارزه خود ابعاد به مبمردم محروم و ستمديده سراسر جهان 

  
بي خانماني  براي كارگران، مزدبگيران و زحمتكشان ايران سال درد، رنج، بيكاري، فقر،            سال گذشته   

   .و در يك كالم زندگي فاجعه بار بود
 اخراجهـاي دسـته     همراه بـا  خصوصي شدنهاي گسترده    ،  ي طوالن ي ماهها ينپرداختن دستمزدها برا  

 و در نتيجـه كـاهش   دنبال آن رشد سرسـام آور نـرخ تـورم       افزايش بي سابقه نقدينگي و به      جمعي،
فشار و  .دانزندگي نيروهاي كار را به تباهي كشي، كارمانيپچپاولگر  يگسترش شركتهاقدرت خريد، 
يتي بر كارگران زن و اعمال محروميت بر فرزندان آنان و كودكان كار به طور تـصاعدي   تبعيض جنس 

  .افزايش پيدا كرد



است  مردان   يكاري زنان دو برابر نرخ ب     يكارينرخ ب  مجلس رژيم اعالم مي كند كه        يكي از نمايندگان  
 دو سوم دسـتمزد مـصوب   ي گاهيبافي بزرگ و قالي از واحدهاياري زنان در بسو اضافه مي كند كه،  

 صـرفنظر   تي شـكا  از تـرس از دسـت دادن شـغل          ليـ  اما به دل   ،كنند ي م افتي كار را در   ي عال يشورا
  .كنند يم

توده هـاي محـروم و سـتمديده كـه اكثريـت جمعيـت ايـران را        اجعه بار زندگي و معيشت شرايط ف 
شـه كـوچكي از آن را هـر    آن چنان آشكار است كه رسانه هاي دولتي ناچارند گو          ،دنتشكيل مي ده  

 نفـر حاشـيه     هفت و نيم مليـون     رسانه هاي حكومتي اعالم مي كنند كه در ايران           .دهند روز بازتاب 
   .نشين وجود دارد

و در حقيقت حذف يارانه ها، نقدينگي و نـرخ تـورم را             » هدفمند كردن يارانه ها   «اجراي مرحله اول    
كارگران و زحمتكشان ايران كه هيچ بهره اي از افزايش قيمت نفت خام نبردنـد،               . افزايش داده است  

 .ي تـر كـرد    افزايش قيمتها سـفره كـارگران را خـال        . نده ا به شدت از بحران مالي در جهان زيان ديد        
زنـدگي  چـشم انـداز    ،مي و امنيتي و نيز حذف يارانه هـا     خصوصي سازيها و فربه كردن نهادهاي نظا      

  .چندين بار فاجعه بارتر خواهد كردرا نيروهاي كار در سال پيش رو 
زا سـير نزولـي داشـته و در       -رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در حوزه هاي اشـتغال         گذشته  در سال   

شـاخص نقـدينگي بـه       . اقتصاد داللي و سوداگري روز به روز رشد كرده اسـت           عوض رانت خواري و   
يش نـرخ تـورم تـاثير مـي     ترين شاخص اقتصادي كه بالواسطه و به طور مستقيم بر افـزا        عنوان مهم 
 هزار ميليارد تومـان در پايـان سـال          350 به   1384 هزار ميليارد تومان در سال       60حدود  گذارد، از   

 ي دار هي سـرما  ي از ديـ بلـوك جد  ،  ي و فقر همگان   ينگي نقد مي حجم عظ  نياا  همزمان ب  . رسيد 1390
 سـفته  ،ي نـژاد بـا داللـ   ي دولت احمدتي تحت حماي انگلي دارهي سرما ني ا .شكل گرفته است   يمال
 به اقتصاد كشور وارد كـرده و        يريخسارت جبران ناپذ  ...  و كنترل بازار ارز و طال و       ي بورس باز  ،يباز

  .استمن زده  را دايتورم و گران
كاهش نرخ رشد، فقدان سرمايه گذاري موثر در توليد صنعتي، افزايش سرسام آور نقدينگي و حجم                

 منجر به سقوط زنـدگي اكثريـت مـردم          افزايش نرخ تورم    و پول، ورشكست شدن شركتهاي صنعتي    
ط  خـ ريـ  چهـارم ز   كي ) هزار تومان در ماه    389( 1391براي سال   حداقل دستمزد   . ايران شده است  

  . و نيمي از خط مرگ استفقر
   ساليايران برادر  تورم نرخ ، جهانيانداز اقتصاد  چشم مربوط بهگزارشدر المللي پول  صندوق بين

درصد برآورد كرده و رتبه سوم باالترين نرخ تورم پس از بالروس و ونزوئال را  5/22ميالدي را  2011
  .رودب درصد باالتر 40خ تورم براي سال جاري از  پيش بيني مي شود كه نر.ه استاز آن ايران دانست

 قرار دارند و از طرف ديگر       رژيم حاكم كارگران و مزدبگيران ايران از يك طرف تحت ستم و سركوب            
. ليبرال را بپردازند  -واي پيوستن به اردوي جهاني سازي ن       بر جمهوري اسالمي يد هزينه سياستهاي    با

بـا افـزايش   اين رژيـم  . نداردمتكشان ايران كوچكترين ارزشي      زندگي كارگران و زح    براي رژيم ايران  
لبنان، غزه، عراق، سوريه، لياردها دالر در يمبا صرف هزينه هايي كه به امنيت نظام مربوط مي شود،         

   .، زندگي مردم ايران را به تباهي كشيده استآفريقا و آمريكاي التين



قرارگاه بازسازي خاتم االنبياء     .افزايش پيدا كرد  در سال گذشته بازهم نقش سپاه و بسيج در اقتصاد           
و بنياد تعاون سپاه به طور مستقيم و يا از طريق صدها شـركت اقمـاري در مهمتـرين پـروژه هـاي                       

  .كشور مشاركت دارند
 يديـ  هـزار واحـد تول     كي از   شي هزار كارگر در ب    100 سال گذشته    در بنا به اعتراف كارگزاران رژيم    

  .اند اخراج شده
 و حمايت از كـار و    ليتوليد م « را سال    1391نين شرايط فاجعه باري است كه خامنه اي سال          در چ 

يكي از نتايج زهرآگين اين نامگذاري بيكارسازي چند هزار كارگر تنها . اعالم مي كند» سرمايه ايراني
لـي   پيش بيني مي شود كه در سال جاري هزاران واحد توليدي ديگر بـه تعطي               .در ماه اول سال بود    

  .دن نيز به اردوي عظيم بيكاران اضافه شوگركشيده شود و دهها هزار كار
  

در سـال گذشـته   كارگران، زحمتكشان و مزدبگيران كـشور مـا   ، يدر مقابل چنين شرايط فاجعه بار   
بـه شـكلهاي   و  گسترده به طور  و بي حقوقي     انيفحشاء، بي خانم  قر،  براي نجات از استبداد، جهل، ف     

  .ندعتراض زده ادست به اگوناگون 
  و مزدبگيران  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بيالن برخي حركتهاي اعتراضي كارگران          

 حركـت   350بـيش از    بر اساس اين بيالن در سـال گذشـته          *.  را منتشر كرده است    1390در سال   
  . واقعي آن بسيار بيشتر استبي ترديد شماراعتراضي كارگران وجود داشته كه 

شـيوه  ... و هاتحصن، بستن راه  پيمايي،  راه، اعتصاب،   يبه گردانندگان رژيم، تجمع اعتراض     ينگارنامه  
كوبگر رژيم گرچه در مقابـل       سر ينيروها. خود از آن استفاده كردند     بود كه كارگران در مبارزه       يهاي

 ي گامهـاي  ي كـه جنـبش كـارگر      ي با احتياط برخورد مي كردند، اما در حركتهـاي         ي كارگر يحركتها
     هوري اسالمي نيروهاي سركوبگر جم.  مواجه مي شدمنشانهدبزرگ به جلو بر مي داشت با سركوب د

 باتوم و گاز اشك آور به حركتهاي اعتراضي كارگران يورش بردند كه منجـر بـه زخمـي شـدن                   بارها
 را  ماموران وزارت اطالعات بارها به خانه هاي كارگران يـورش بـرده و آنـان              . تعدادي از كارگران شد   

اما ايـن سـركوبگري در عـزم    . دستگير و يا با تماسهاي تلفني كارگران را تهديد به دستگيري كردند         
 ياد نكرد و بر عكـس منجـر بـه همبـستگ           كارگران براي تحقق خواسته هاي بر حق خود خللي ايج         

  .هرچه بيشتر كارگران شد
 مـي زدنـد و گـاه بـر روي       برخي از شعارها و خواسته هاي كارگران كه گـاه بـا صـداي بلنـد فريـاد                 

  :پالكاردها به نمايش مي گذاشتند چنين بود
  
  كار، حقوق، اعتراض، حق مسلم ماست*
  كارگر گرسنه منتظر جواب است *
  تشكل، اعتصاب حق مسلم ماست *
  كارگران جهان اتحاد اتحاد*
   زندگي حق مسلم ماست،معيشت*



   ذلت نمي پذيرد،كارگر مي ميرد*
  ارش تمام است قرارداد موقت ديگر ك*
  ما كار مي خواهيم *
  زندگي انساني حق مسلم ماست*
  اتحاد اتحادكارگر كارگر *
  قرارداد موقت ملغي بايد گردد*
  ، نابود بايد گردديكار  پيمانشركت*
  دار حيا كن، كارگر رو رها كن مزدورِ سرمايه*
  تغيير قانون كار، نابودي كارگر است*
   رها كنوزير كار حيا كن، قانون كار رو*
  دار مرگ بر نظام سرمايه*
  استريت ايران انون كار، وال تغيير ق*
  ي، هرگز نديده ملتيين بي غيرته امجلس ب*
   شركت نفت را رها كن، حيا كنيبسيج*
  

مبارزه براي خواسته هاي حداقل كارگران و مزدبگيران جزيي از مبارزه مردم ايران براي نابودي نظام 

  .قيه و تحقق آزادي، دمكراسي، عدالت و جدايي دين از دولت استمذهبي واليت ف–استبدادي
 را  راني ا راني مبرم كارگران و مزدبگ    يخواسته ها مختلف   ي ها هياني ب ي ط ي مستقل كارگر  يتشكلها

 لق ايران به طور كامل از آن پشتيباني     كه سازمان چريكهاي فدايي خ     خواسته ها    نيا. اعالم كرده اند  
  :ست اريبه قرار زمي كند، 

  
 معادن ،ي كشاورز،يكارگران صنعت (ي و فكريدي كار يروهاي ني مستقل براي تشكلهاجاديحق ا_1

 تيـ  بـه اصـل وال  يبنـد يبدون هرگونه تعهد و پا...) و كارگران بخش خدمات و      و معلمان، پرستاران    
 و   كـار  يطهـا ي مح در ي دست ساز دولت   ي نهادها هيانحالل كل . تيري و بدون دخالت دولت و مد      هيفق
  راني كارگران و عموم مردم اي اجتماعري به عنوان حقوق خدشه ناپذ،يندگز
  . و رسانه هااني بشه،ي بدون حد و مرز انديدحق اعتصاب، تجمع و تظاهرات و آزا_2
   در حقوق كاري و مذهبيتيجنستبعيض  اشكال يلغو تمام_3
    كار كودكانيمنع كامل و فور_4
 يي قـضا يبهاي و توقف تعقياسي س اني زندان ي و تمام  ياالن كارگر  و فع  ستهايكالي سند هي كل يآزاد_5

   و لغو حكم اعدامراني در مورد كارگران و مزدبگييو لغو احكام ظالمانه قضا
 يمانكاري پ ي شركتها ي موقت و قراردادها   ي كار، لغو قراردادها   يروهاي ن ي برا ي شغل تي امن نيتأم_6

  داد كار قراردي جدي شدن فرمهادهي امضا و برچديو سف
  اج كارگران مهاجر دادن به اخراني و پايكارسازيتوقف كامل اخراج و ب_7



   كار يروهاي همه ني براي اجتماعني و تامي همگانمهي بستمي سجاديا_8
 كـارگران  ي واقعندگاني آن توسط نماديي نرخ تورم و تاشي حداقل دستمزد متناسب با افزا نييتع_9

 ي شـرافتمندانه و انـسان  ي زنـدگ كي كه كفاف   يزانيقوق به م  حداقل ح . ي مستقل كارگر  يو تشكلها 
  .دي نمانيما خانوار چهار نفره را تكي يبرا

   معوقه به طور كاملي دستمزدهايپرداخت فور_10
 ساعت كار 40 و يليدو روز تعط  . دنك ساعت تجاوز    8 از   ديساعات كار كارگران در شبانه روز نبا      _11

   شناخته شودتيبه رسم به عنوان حقوق كار ديدر هفته با
   بازنشستگانيا بري مرفه و بدون دغدغه اقتصادي زندگنيتام_12
 تي و محـدود   تيـ  كارگران و لغو هرگونه ممنوع     ي اول ماه مه به عنوان روز جهان       ي رسم ليتعط_13
   روزني مراسم اي برگزاريبرا
  

 ي جهـان  ي سـازمانها   و كاهاي هـا، سـند    هي از اتحاد  ي ضمن قدردان  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران    
 آنـان   ي و خواسته هـا    راني سال گذشته از جنبش طبقه كارگر ا       يكه ط  ياسي س يروهاي و ن  يكارگر

 كه به مبارزه برحـق      د كن ي در سراسر جهان درخواست م     ي كارگر ي نهادها ي كردند، از تمام   تيحما
  .   رسانندياري شان هي اولحقوق كسب يان برا كار در ايريروهاين

قوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهاني كار مي خواهيم كـه بـه جمهـوي اسـالمي               ح ي از شورا  ما
  .براي به رسميت شناختن حقوق حقه كارگران بيش از پيش فشار وارد نمايد

  
 و  يم كارگران و زحمتكشان مي دان     خواسته ها و نيازهاي    عمده در مقابل     مانع رژيم واليت فقيه را      ما

 كـه   يمان آزادي و توسعه پايدار مي خواه      مزدبگيران و از تمامي مدافع    از تمامي كارگران، كاركنان و      
  .براي برچيدن بساط ننگين نظام واليت فقيه متحد و متشكل شوند

كارگران ايران مي توانند و بايد پيشتاز مبارزه عليه حكومت استبدادي حاكم بر ايران، پيشتاز مبارزه              
 دين از دولت    ي، عدالت،جداي  براي تحقق دموكراسي   عليه جنگ و تجاوزگري نظامي و پيشتاز مبارزه       

 و ي و خـصوص ي و مزدبگيران شاغل در مراكز دولت       كارگران، كاركنان  ي بدين لحاظ ما از تمام     ؛باشند
متحد  ايي از شرايط اسارتبار كنوني    براي ره  خواهيم كه    ي و توسعه پايدار م    ي مدافعان آزاد  ياز تمام 

  . شوندو متشكل
  

  !بين المللي طبقه كارگر زنده باد همبستگي 

   خلق ايراني فداييسازمان چريكها

  )2012 آوريل 29(1391 ارديبهشت 10يكشنبه 

  
  
  



   اول ماه مهخچهي كوتاه در مورد تارحيتوض*

 هـشت سـاعت كـار روزانـه         ي دشوار كار و برا    طي كارگران استراليا در اعتراض به شرا      1856 سال   در
 نيـ پـس از ا   .  شـدند  روزيـ  پ يس از مبارزه متحـد و سراسـر        خود را آغاز كردند و پ      يحركت اعتراض 

 ي و همبستگدهي دست از كار كشني روز معكي گرفتند كه هر سال در   ميحركت متحدانه آنان تصم   
  . آنان نشان دهنداني داران و حامهيخود را در مقابل سرما

ل ماه خواسـت   تظاهرات بزرگ در روز او  كي ي ط كاي در آمر  كاگوي ش ي كارگران نساج  1886 سال   در
كـارگران  .  شددهي تظاهرات به شدت سركوب و به خون كش  نيا.  ساعت كار روزانه را مطرح كردند      8

 قدرت ياباني و با تظاهرات خدندي كشي دست از كار مي روزني هر ساله در چن1889 تا سال    كايآمر
  . دادندي نشان مي مدافع جهل، استثمار و بردگيروهاي را در مقابل نودخ
 ي روز اول ماه مه را روز همبستگ       يستيالي و سوس  ي كنگره انترناسيونال احزاب كارگر    1889  سال در

 متفـاوت روز    طيكنون كارگران و زحمتكشان جهان در شرا      از آن زمان تا   . ارگران اعالم كرد   ك يجهان
  . كنندي بر حق خود را مطرح مي خواسته هاي كشند و با همبستگياول ماه دست از كار م

 1299 در سال    »ي كارگر يكاهاي سند وني فدراس ي مركز يشورا« بار و به ابتكار      ني اول يرا ب راني ا در
 برگزار شد   يدي تول ي در واحد ها   ي مخف مهيجشن اول ماه مه به شكل ن      ) يالدي م 1920(يديخورش

  . برگزار شدي تشكل مراسم اول ماه مه در تهران به شكل علنني سال بعد به ابتكار همكيو 
  
  

  : در آدرس زير1390حركت اعتراضي كارگران در سال  350بيالن * 
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  :درس زيرآ سايت ايران نبرد و در در گذشته ارگري در سالككليه اخبار *

htm.karegari_index/rouydad_karegari/com.nabard-iran.www://http  


