با شعار محوری کار،مسکن،آزادی به استقبال اول ماه مه برويم
ھرکجاکه ھستيم دست از کارميکشيم وبا شرکت در تظاھرات و اعتصابات صف متحد خودرا دربرابر سرمايه به نمايش
ميگذاريم
کارگران ايران!
اول ماه مه جشن بزرگ شما و روزتجلی اتحاد وھمبستگی کارگران سراسر جھان  ،روز آرايش صفوف طبقه کارگر
دربرابر طبقه سرمايه دار و سرانجام تبلور رزم ھرروزه ما برعليه نظا م سرمايه داری و تبعات ويران کننده آن بر
بشريت ساکن کره زمين است .
کارگران مبارز ،ھمرزمان!
گسترش مناسبات سرمايه داری مطالبات و مبارزات صنفی وسياسی کارگران درسراسر جھان را ازدرونمايه
مشترکی برخوردارکرده است واتحاد طبقاتی ما و مبارزات مشترک وھمبسته مادرسراسرجھان دربرابر نظام سرمايه
داری را بيش از بيش ضروری ساخته است .پس بکوشيم دراين روز بزرگ درھرکجا که ھستيم با طرح خواست ھا
ومطالبات عمومی  ،محلی و جھانی خود به خيابانھا بيائيم و نشان دھيم که با پيروزی طبقه کارگر و سرنگونی نظام
سرمايه داری دنيای ديگری  ،دنيائی عاری از ظلم و ستم و جنگ و کشتار و گرسنگی و بی خانمانی ،ممکن است.
زحمتکشان  ،زنان  ،جوانان  ،دانشجويان
زحمتکشانيکه ھمچون طبقه کارگر زير مھميز نظام استثمارگر سرمايه داری ھرروز جال به لب ميشويد!
امروز نسيم بيداری شما اين حقيقت را بارديگر به اثبات ميرساند که نظام سرمايه داری ھيچگاه قادر به حل معضالت
ھمزاد خود و مصيبت ھای عارض بر بشريت نبوده ونيست .اول ماه مه روز تجلی ھمبستگی کارگران جھان درمقابل
سرمايه داری است به صفوف کارگران بپيونديد و ھمبستگی خود را پشتوانه آلترناتيو قابل اتکا و قدرتمند طبقه
کارگر ،اين مبارز تابه آخر راه آزادی و دموکراسی وعدالت اجتماعی گردانيد.
کارگران وزحمتکشان!
امروز درشرايطی به پيشواز اول ماه مه ميرويم که بحران سرمايه داری درباتالق راه حل ھای خود گرفتار آمده است .
درپی تشديد بحران و تعرض به حقوق ومعيشت کارگران که اعتصابات مليونی درکشورھای معظم سرمايه داری را
درپی داشته است بصورت انقالبات و شورش ھا واعتصابات کارگران وزحمتکشان منطقه خاورميانه نيز بروزيافته
است زمين را زير پای حاکمان نظم سرمايه داری به لرزه درآورده است .منطقه ای که به حياط خلوت انحصارات
امپراليستی ومحل اقتدار ديکتاتورھای مورد حمايت وپشتيبانی کشورھای سرمايه داری معروف بوده است .اکنون
شعله ھای بيداری توده ھای کار وزحمت وايستادگی ميليونی آنھا دربرابر نظام ھای استبدادی حافظ نظم سرمايه
طبقه حاکم اين کشورھا و دولتھای سرمايه داری جھان را بر آن داشته است تا با فريب و نيرنگ و جنگ وکشتار
ابتکار عمل را از دست توده ھای انقالبی و رھبران عملی آنھا بويژه کارگران متشکل خارج کرده ونظام ھای ضربه
خورده را درجھت منافع خود بازسازی کنند .درحاليکه گروه ھای نامتشکل اقشار وطبقات ديگرو اپوزيسيونھای دست
ساز جناح ھای مختلف بورژوازی وخرده بورژوازی جزتالش برای محدود کردن مطالبات آزاديخواھانه وبرابری
طلبانه توده ھای زحمتکش مردم به رفرمھائی اندک کاری از پيش نميبرند  .از اين رو چه در اروپا و چه درحاور ميانه
و چه ساير نقاط پرتالطم وبحرانی جھان مسئله تشکل و اتحاد انقالبی طبقه کارگر و سازماندھی انقالب اجتماعی
وگزار به سوسياليسم بمثابه تنھا راه نجات توده ھای مردم ضرورت ومبرميت خود را بيش از ھرزمان ديگر آشکار
ميسازد.
اکنون درکشورما ايران که طبقه کارگر آن ابتدابايد تکليف خود را با طبقه حاکم و مافيای قدرت وثروت يکسره کند،
بواسطه سرکوب وخفقان و نبود حداقل آزاديھای سياسی وفقدان تشکل ھای حزبی وتوده ای ،با تعرضات وحشيانه
سرمايه داران ودولت به کارو معيشت خود روبرو است  .بيکارسازيھای وسيع ،حقوق ودستمزد نامکفی  ،تشديد
استثمار  ،قراردادھای موقت  ،عدم پرداخت حقوق ودستمزد ھای ماھيانه  ،نبود تضمين شغلی  ،نبود ايمنی محيط کار
 ،نبود تشکل ھای مستقل کارگری ،نبود مسکن و بيمه ھای اجتماعی مکفی و ھمه شمول و گرانی و بيکاری به
ھمراه حاکم بودن فضای امتيتی برمحيط ھای کار و سرکوب وزندان رھبران کارگران،ازجمله مواردبی شماری است که
توسط طبقه سرمايه دار وصاحبان قدرت وثروت درايران برزندگی کارگران تحميل شده است .
کارگران مبارز ايران سال گذشته با ھمه مشکالت موجود با دست زدن به ده ھا اعتصاب  ،تظاھرات  ،واشکال
مختلف مبازه با اين تعرضات به مقابله برخواستند و اکنون که نسيم بيداری توده ھای زحمتکش کشورھای منطقه
اميد به آزادی و سرنگونی جمھوری اسالمی را به چشم اندازی اميد بخش تبديل کرده است  ،ضروری است که
کارگران کمونيست و پيشرو با کمک به ارتقای سطح آگاھی طبقاتی کارگران و سازمانيابی حزبی و توده ای آنان
درمقابل نظم سرمايه ،آزادی و رھائی از وضعيت فالکتبار کنونی را به امری دست يافتنی تبديل کنند.
اول ماه مه امسال ميبايد با طرح شعارھای عام و ھمه شمول ھمچون شعار کار – مسکن -آزادی -و شعارھا
ودرخواست ھای آزاديخواھانه وبرابری طلبانه ديگر و نيز مطالبات مشخص و معوقه بخش ھای مختلف کارگری و

نيز خواست ھای دموکراتيک توده ھای تحت ستم استثمار زمينه اتحاد ھرچه بيشتر صفوف کارگران و حمايت توده
ھای زحمتکش مردم از مبارزه برعليه سرمايه داری ومافيای قدرت وثروت را فراھيم سازيم.
ما ،بخشی ازکارگران وفعالين کمونيست متشکل درسازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،روز اول ماه مه را به ھمه
کارگران ايران وسراسر جھان شادباش ميگوئيم و عموم کارگران را به شرکت درتظاھرات و آکسيونھای اعتراضی و
ضد سرمايه داری درايران وساير کشورھای جھان فراميخوانيم .

زنده باد اول ماه مه روزجھانی کارگر
کارگران جھان متحد شويد
کارگران ايران متحد شويد
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی
زنده باد سوسياليسم
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست چھارم ارديبھشت ماه١٣٩٠

