بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
به مناسبت اول ماه مه ،روز جهاني كارگران
اول ماه مه ،روز اتحاد و همبستگي جهاني كارگران و
زحمتكشان ،روز پيوستگي و رزم استثمار شدگان و روز
جشن جهاني رنجبران را به همه نيروهاي كار در سراسر
جهان شادباش مي گوييم .گرچه مبارزه كارگران و
مزدبگيران عليه استثمار ،استبداد و عقب ماندگي به
روز اول ماه مه محدود نمي شود و هر روز در گوشه و
كنار جهان جريان دارد ،اما اول ماه مه فرصتي است تا
نيروهاي كار بتوانند قدرت و اتحاد خود را به نمايش
بگذارند و با صداي بلند به گوش سرمايه داران برسانند
كه اين اردوي كار و زحمت است كه سازنده اصلي
جهاني انساني و عاري از تمامي اشكال استبداد ،ستم،
جهل ،تبعيض و استثمار خواهد بود.
در سال گذشته شرايط زندگي كارگران و مزدبگيران در
سراسر جهان نه فقط بهبود نيافت ،بلكه تعرض به سطح زندگي و معيشت آنان ابعاد جديدي پيدا كرد.
نظام جهاني سرمايه داري و انحصارات امپرياليستي هم در كانونهاي اصلي خود و هم در مناطق
پيراموني به وحشيانه ترين شيوه ها به استثمار و غارت مردم زحمتكش ادامه دادند و زندگي
زحمتكشان و محرومان را در ضد انساني ترين شكل به قهقرا سوق دادند .دولتهاي كانوني و پيراموني
سرمايه داري هزينه هاي سرسام آور جنگ ،نظاميگري ،انباشت سﻼحهاي مخرب ،تروريسم،
بنيادگرايي و ...را از جيب نيروهاي كار پرداخت كردند و از سودهاي كﻼن بازارهاي مالي و انحصارات
سرمايه داري چيزي نصيب كارورزان نشد .يك درصديها با تمام امكانات خود ،شرايط زندگي و معيشت
 ٩٩درصديها را بيشتر از پيش به سقوط كشاندند و با سياستهاي ضد انساني خود فقر ،آوارگي ،بي
خانماني ،گرسنگي و در يك كﻼم بربريت را توسعه دادند .در مقابل تعرض سرمايه داري به سطح
زندگي و معيشت نيروهاي كار و باوجود تبليغات عوامفريبانه مدافعان ليبراليسم اقتصادي ،مبارزه
طبقاتي و جنبش بي چيزان و استثمار شدگان همچنان جريان داشت و بيشماران بي حقوق در
چارگوشه جهان عزم خود براي بناي جهاني ديگر را نشان دادند.
در ايران و تحت نظام وﻻيت فقيه ،شرايط زندگي كارگران و مزدبگيران و توده هاي بيكار و بي حقوق
به طور شتابان به قهقرا سوق داده شد .فقر ،بيكاري ،بي خانماني و بي آيندگي ،زندگي ميليونها تن از
كارورزان و خانواده هاي آنها را به ادبار و نيستي كشاند.
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در سال گذشته واحدهاي توليدي بيشتري تعطيل و اخراج نيروهاي كار شدت بيشتري پيدا كرد.
افزايش سرسام آور نقدينگي ،نرخ تورم دو رقمي و پرداخت نكردن به موقع دستمزد ناچيز كارگران،
شرايط فاجعه باري را به ميليونها زن و مرد ايراني تحميل كرده است.
سهم كُمدي اقتصاد مقاومتي ولي فقيه براي سرمايه داران و چپاولگران در ابعاد كﻼن شمارش مي
شود و تراژدي اقتصاد مقاومتي براي ميليونها تن از كارگران ،سفره هر روز خالي تر آنان بوده است.
دستاورد اقتصاد مقاومتي ولي فقيه فقط چپاول كﻼن و بي سابقه سهامداران قدرت و ثروت نيست؛
بيكاري افزايش يابنده يكي ديگر از رهاوردهاي طرح ولي فقيه است .كارنامه اقتصاد مقاومتي ولي فقيه
در عرصه پارامترهاي كﻼن نيز فاجعه بار بوده است .كاهش نرخ رشد اقتصادي ،فقدان سرمايه گذاري
موثر در توليد صنعتي و در حوزه هاي اشتغال زا ،ورشكست شدن شركتهاي صنعتي ،رانت خواري
باندهاي تشكيل دهنده هرم قدرت و گسترش اقتصاد دﻻلي و سوداگري ،فضاي زندگي و معيشت
نيروهاي كار را روز به روز محدود تر كرده و به سوي تباهي كشانده است.
يك جنبه ديگر از اقتصاد مقاومتي ،نپرداختن دستمزدها براي ماه هاي طوﻻني ،اخراجهاي دسته
جمعي و گسترش شركتهاي چپاولگر پيمانكاري است كه مناسبات كاري را به روابط برده داري بدل
كرده است.
در سالي كه پشت سر گذاشته شد ،فشار و تبعيض جنسيتي بر كارگران زن و اعمال محروميت بر
فرزندان آنان و كودكان كار به طور تصاعدي افزايش پيدا كرد .در چنين شرايطي حداقل حقوق
كارگران براي سال جاري و در مقياس متوسط كل كشور كمتر از يك چهارم ميزان خط فقر تعيين
شده است.
به مسايل باﻻ بايد اين را هم اضافه كرد كه بار اصلي حذف يارانه ها و خصوصي سازيهاي گسترده كه
در جهت انباشت سرمايه و پيروي رژيم از پيشنهادات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صورت
مي گيرد ،بر دوش كارورزان گذاشته شده است .نيروهاي كار ايران به خوبي دريافته اند كه عقب
نشيني هسته اي و سياست »تعامل با جهان« دستاوردي براي آنان نداشته و تنها صاحبان قدرت و
ثروت و به طور ويژه ،كارتلهاي اقتصادي حكومتي همچون قرارگاه بازسازي خاتم اﻻنبياء و بنياد تعاون
سپاه از شرايط پسا برجام سود برده اند.
هزينه هاي كﻼن رژيم براي صدور تروريسم و بنيادگرايي و حمايت بي دريغ از ديكتاتوري بشار اسد و
دخالت آشوبگرانه در عراق ،لبنان ،يمن و ...بر شانه نيروهاي كار سنگيني مي كند و براي آنها ارمغاني
جز توسعه فقر و خانه خرابي نداشته است.
كارگران ،مزدبگيران ،معلمان و پرستاران در سال گذشته در پاسخ به شرايط فاجعه بار خود در اشكال
گوناگون مبارزه و مقاومت كردند.
تجمع اعتراضي ،اعتصاب ،تحصن ،بستن جاده ها ،راهپيمايي و ...شيوه هايي بود كه كارگران در پيكار
حق طلبانه خود از آن استفاده كردند.
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بيﻼن برخي حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار در سال
 ١٣٩٥را منتشر كرده است *.بر اساس اين ترازنامه ،در سال گذشته  ١٩٥٦حركت اعتراضي از جانب
كارگران ،مزدبگيران ،كشاورزان ،معلمان و پرستاران صورت گرفته است .بديهي است كه اين بيﻼن
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نمي تواند بيان كننده تمامي واقعيت باشد و مجموعه حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار بسا بيشتر از آن
است كه بازتاب يافته يا ثبت شده است.
رشد شتابان تعداد حركتهاي اعتراضي از سال  ١٣٩٠به اين سو نشان مي دهد كه ستمديدگان و
زحمتكشان ديگر نمي خواهند به شكل گذشته زندگي كنند و براي دستيابي به يك زندگي انساني
پيكار مي كنند.
در حالي كه  ٣٥٠حركت اعتراضي در سال  ١٣٩٠و  ٤٤٦حركت اعتراضي در سال  ١٣٩١و ٥٥٦
حركت اعتراضي در سال  ١٣٩٢و  ٩٩٥حركت اعتراضي در سال  ١٣٩٣صورت گرفته ،ما شاهد بيش
از  ١٥٦٨حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار در سال  ١٣٩٤و  ١٩٥٦حركت اعتراضي در سال
 ١٣٩٥بوديم.
كارگران و مزدبگبران!
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن همبستگي با مبارزه كارگران ،مزدبگيران ،معلمان و
پرستاران ايران ،سركوبي و دستگيري اعضاي سنديكاها ،تشكلهاي مستقل كارگران ،معلمان و
پرستاران و صدور احكام زندان براي فعاﻻن نيروهاي كار را محكوم مي كند و خواستار آزادي بي درنگ
تمام زندانيان سنديكايي ،سياسي و اجتماعي است.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران حمايت كامل خود را از مبارزه شما كارگران ،مزدبگيران ،معلمان و
پرستاران اعﻼم مي دارد و از تمامي اتحاديه ها ،سنديكاها و سازمانهاي جهاني كارگري و نيروهاي
سياسي مترقي جهان مي خواهد كه به مبارزه بر حق نيروهاي كار در ايران براي كسب حقوق اوليه
شان ياري رسانند.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران از خواسته هاي فوري و پايه اي كارگران و مزد بگيران ايران كه در
زير آمده حمايت كرده و همبستگي خود را با جنبش و مبارزه نيروهاي كار كه گرد اين مطالبات
جريان دارد ،اعﻼم مي كند:
* حق ايجاد تشكلهاي مستقل براي نيروهاي كار يدي و فكري )كارگران صنعتي ،كشاورزي ،معلمان،
پرسـتاران ،كارگران بخش خدمات و(...
* لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن و مرد در حقوق كار و در تمامي نمودهاي سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي و پذيرش 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 فعاﻻن 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
* به رسميت شناختن حداكثر  ٨ساعت كار در روز ،دو روز تعطيل در هفته و يك ماه مرخصي ساﻻنه
با حقوق
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* تعيين حداقل دستمزد با مشاركت نمايندگان واقعي كارگران و تشكلهاي مستقل كارگري متناسب
با افزايش نرخ واقعي تورم .محاسبه حداقل حقوق براساس تامين نيازهاي زندگي شرافتمندانه و انساني
يك خانوار چهار نفره
* توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و ايجاد سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار
* لغو و ممنوعيت كامل كار كودكان
* تامين حقوق بازنشستگان براي زندگي بدون دغدغه اقتصادي
* تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعيت و محدوديت در برگزاري مراسم روز
جهاني كارگران
ما ضمن فراخواندن گردانهاي گوناگون نيروي كار به مبارزه متحدانه و اتحاد عمل براي تحميل
خواسته هاي خود به كارفرمايان حاكم ،از شوراي حقوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهاني كار مي
خواهيم كه فشار بر جمهوري اسﻼمي را براي به رسميت شناختن حقوق حقه كارگران بيش از پيش
افزايش دهند.
كارگران و مزدبگيران!
در آستانه نمايش انتخابات رياست جمهوري انتظار مي رود سناريوي »راي سلبي« در بسته بندي تازه
اي اما با همان هدف دوباره روي صحنه آورده شود .اين بار نيز باندها و دسته بنديهاي حكومتي و
وابستگان حرفه اي يا مدافعان شرمگين آنها در داخل و خارج كوشش خواهند كرد از نگرانيهاي به حق
جامعه كﻼهبرداري سياسي كرده و كﻼشانه آن را پاي »حفظ نظام« خرج كنند .تابلوهاي مورد
استفاده آنها در اين راستا  -سازگار با شرايط روز – تهديد ساختگي درگيري نظامي با آمريكا ،خطر
موهوم لغو توافق هسته اي و هراس افكني بي پايه در باره دست باﻻ يافتن »افراطيها« خواهد بود.
نظامي كه موجوديت آن عليه امنيت جامعه است ،بازي در ميز خود را تضمين كننده امنيت جامعه جا
مي زند.
از اين رو بايد شعبده بازي انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در روز جمعه  ٢٩ارديبهشت امسال
برگزار شود را تحريم كرده و همگان را به برنتابيدن اين نمايش كه منافي حق حاكميت مردم است،
فراخواند.
ما تمامي كارگران ،كاركنان و مزدبگيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و تمامي مدافعان آزادي و
توسعه پايدار و دمكراتيك را فرا مي خوانيم كه براي سرنگوني نظام ننگين وﻻيت فقيه متحد و متشكل
شوند.
زنده باد اول ماه مه روز همبستگي بين المللي كارگران
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
جمعه  ٨ارديبهشت  ٢٨ - ١٣٩٦آوريل ٢٠١٧
* بيﻼن ١٩٥٦حركت اعتراضي نيروهاي كار در سال ١٣٩٥
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