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   مناسبت اول ماه مه به )اقليت(فدائيان بيانيه سازمان

  

  "آزادی - نان -کار"با شعار         

 تسخير کنيمدر اول ماه مه ھا را  خيابان

 
  

 !رفقای کارگر

. جامعه ايران آبستن يک انق)ب  استده است که يامسال در شرايطی فرارس، مشترک کارگران سراسر جھان وز نبردراول ماه مه، 

بحران . است فرورفتهسرتاپای اين نظم پوسيده در بحران . داری حاکم بر ايران، به نقطه انفجار رسيده است تضادھای نظم سرمايه
عواقب  اين بحران،. ندارد داری سرمايهدر چھارچوب نظم  حلی راهنشان داده است که  وضوح بهموجود،  نا ع)جاقتصادی ژرف و 

 ،با مکيدن خون کارگرانھا  سال ،داران سرمايه که درحالی. ھای زحمتکش به بار آورده است وحشتناکی برای طبقه کارگر و توده
ی در چنگال فقرايران زير فشار اين بحران و سياست اقتصادی طبقه حاکم، اند، اکثريت بزرگ مردم  ای اندوخته ھای افسانه ثروت
ھا ثروت کشور را  سران و مقامات حکومتی تريليون. فساد مالی تمام ارکان دستگاه دولتی را فراگرفته است. ندگرفتار ناپذير تحمل

 ، جامعه سوی يکدر . عميق و عريان نبوده استدر کشور ايران، ھمچون امروز  گاه ھيچتضاد فقر و ثروت . اند غارت کرده
و سران دستگاه انگل  مقامات دزد و فاسد حکومت ،ان، ثروتمندانو مالک اندار متشکل از سرمايه خور، مفت گروھی اندک

 .کنند سپری میباری را  ھا ميليون تن از مردم ايران در فقر و گرسنگی زندگی نکبت برند و ده روحانيت، در ناز و نعمت به سر می

که واقعيت آگاھی دارند اين  به ھمه. کارگری نيست ھای خانواده وخالی خشکناچيز است که جوابگوی نان  قدر آنکارگران  دستمزد
که دستمزد خود را دريافت  چندين ماه است نيزصدھا ھزار کارگر  وجود بااين. خط فقر است پنجم يکحداقل دستمزد کارگران 

متجاوز از ده ميليون ل، در ھمين حا. تر شده است وخيم روز روزبه ھا آنھای  ھا ميليون کارگر و خانواده شرايط زندگی ده. اند نکرده
  .کنند زندگی می اسفبارتر بسی و در شرايط تن از کارگران، زنان و جوانان، بيکارند

در ايران به بار آورده،  شماری بیفجايع  ،رژيم تبھکار جمھوری اس)می که چھار دھه با سرکوب و کشتار ، استبداد و اختناق
در طبقه حاکم ھای  سياست. ستگی سياسی خود را در برابر ھمگان به نمايش گذاشته استکھای موجود، ورش ناتوان از حل بحران

 ھا به نام باندھای درون طبقه حاکم که سال. است آمدهگرفتار  عبور غيرقابل بستی بن رژيم در ھا به شکست انجاميده و تمام عرصه

 شمار بیيکديگر را مسئول فجايع  ، اکنونو به بند کشيدند د، سرکوب کردنمردم ايران را فريب دادند" گرا اصول"و " طلب اص)ح"

بحران سياسی است ، طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن عيار تمامورشکستگی و  بست بنپی آمد اين . کنند موجود معرفی می
  . را به لرزه درآورده است ارتجاعی ھای رژيم که پايه

خصلت انق)بی اين  .به رو شده است خودرودوران موجوديت سياسی ھای  ترين بحران از عميق يکی جمھوری اس)می اکنون با
ھای زحمتکش ايران ديگر  عموم توده. نارضايتی از وضع موجود به نھايت خود رسيده استبحران از اين واقعيت آشکار است که 

. حکومت کند بر مردمبه شيوه گذشته بتواند  موقعيتی نيست کهدر خواھند نظم موجود را تحمل کنند و طبقه حاکم نيز ديگر  نمی

 ماه دیدر . ، خصلت انق)بی اين بحران را آشکار کرده استمبارزات مستقيم، علنی و تعرضی که در سراسر ايران در جريان است

 -جمھوری اس)می، کاربر  مرگای، مرگ بر روحانی،  مرگ بر خامنه ھایزحمتکش مردم ايران با شعار ھای تودهسال گذشته 

اما  .متوسل شدوحشيانه   ھای سرکوبرژيم به روال گذشته به . نظم ارتجاعی حاکم برخاستندعليه آزادی به نبردی قھرمانانه  -نان
نبردی علنی و تعرضی به توده مردمی را که  تواند نمی کارد به استخوان رسيده و رژيم ديگر. کارساز نيستديگر  ،ھا اين سرکوب

و کارگران و اعتراضات ، اعتصابات تظاھرات. نشينی وادارد و به عقب اند، مرعوب کند نجات از شر ستمگران به پا خاسته برای
در ای  تظاھرات توده. نشان داده است وضوح بهاين حقيقت را گذرد،  می سال جديديک ماھی که از ، زنان و جوانان در زحمتکشان

اين . استدر ھمين چند روز گذشته بوده  ای تنھا چند نمونه از ادامه اعتراضات تودهخوزستان، اصفھان، کردستان، کازرون 
 ھايش گری وحشیمردم ايران به سرنگونی جمھوری اس)می استوار است و رژيم با تمام  ھای تودهد که عزم ندھ مبارزات نشان می

 .يابد رھايیسرنگونی سرنوشت محتوم و  اين بحراننخواھد توانست از 

  

  !  ی کارگررفقا

ھای مذبوحانه و سرکوبگرانه جمھوری اس)می، تمام شواھد موجود نشان  مقاومت ارتجاع طبقاتی و مذھبی حاکم و ت)ش رغم به
اما تسريع روند اين انق)ب، پيروزی قطعی آن و تحقق تمام . و سرنگونی جمھوری اس)می قطعی است دھد که وقوع انق)ب می

و رھبری جنبش در  يک طبقه عنوان به ان ايران،مشروط به نقش و مداخله کارگرمنوط و  ھای کارگر و زحمتکش، مطالبات توده
ند که ا هاين کارگران بود ،تمام دوران استقرار جمھوری اس)می روشن است که در ھمگاناين واقعيت بر .  است حال اعت)ی کنونی

 راھپيمايی،ھزاران مورد اعتصاب، بهو تنھا در ھمين چند سال اخير  حضورداشته طبقه حاکممبارزه عليه  درصحنهھمواره 
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در سراسر دوران حاکميت جمھوری . اند اعتراضی و درگيری با نيروھای سرکوبگر رژيم روی آورده ھای تجمع ،تظاھرات
به زندان محکوم شدند و ھزاران ھا  تن سال صدھا. صدھا تن از کارگران اعدام شدندکارگران،  ناپذير آشتیمبارزه  درنتيجهاس)می، 

) يافت و اين مبارزات رشد و اعتبالعکس  .توقفی در مبارزه طبقه کارگر رخ ندادھرگز اما  .اين مبارزات اخراج شدند درنتيجهتن 
 ناپذير شکستدر ادامه ھمين مبارزات پيگيرانه و . کارگران تجربه اندوختند و آگاھی طبقاتی کسب کردند ،مبارزات ايندر جريان 

رفت  ای که انتظارش می لحظه. اند گرفته شکلای در سراسر ايران  تودهاعتراضی ھای  جنبش اکنون کارگران ايران است، که
ای که سراسر  جنبش توده رأسدر نقش و رسالت تاريخی خود را بتواند است که طبقه کارگر  شده فراھمتمام شرايط . فرارسيده است

  .و پيروزمند خود برساندبه نتيجه قطعی  رااين مبارزات  و انجام دھد ،برای دگرگونی نظم موجودايران را فراگرفته است، 

تنھا طبقه کارگر است که . اند مانده باقی، ھنوز محلی و منفرد اند گرفته شکلکه در مناطق و شھرھای مختلف ايران  ھايی جنبش 
نيروی  يک  عنوان بهطبقه کارگر  فقط چراکه، به ھم پيوند دھد سرا سریدر يک جنبش واحد جداگانه را  ھای اين جنبش تواند می

از نمونه مبارزه طبقه کارگر، عمده ل اشکا. برخوردار است سرا سریشکل دادن به يک جنبش  و توانائی از اقتدار سرا سری
برای  سرا سریمتحد به يک جنبش  توانند میکه  ھستند ای مبارزهل اشکاآن  ،سرا سریمبارزات اقتصادی و سياسی عمومی و 

اند، اما ھنوز برای  خواھان سرنگونی جمھوری اس)می اند، ھای مردمی که به پا خاسته توده. دنسرنگونی جمھوری اس)می شکل دھ
بديل سياسی کارگران و و  شوند پديدار می مبارزه طبقه کارگر است که شوراھاعالی از درون اشکال  تنھا  .بديل آن پاسخی ندارند

ھای  توده است که يیشورابا استقرار حکومت  و. ھای مردم قرار خواھد گرفت در برابر عموم توده شورايی، دولت زحمتکشان
 يکفقط يک جنبش تحت رھبری طبقه کارگرمی تواند به  بنابراين. گيرند دستسرنوشت خود را در توانند  میکارگر و زحمتکش 

سازی را که بر دوش  ھمه اين واقعيات، وظيفه سنگين و سرنوشت .مردم ايران بيانجامد ھای تودهو تحقق مطالبات پيروزمند انق)ب 
   .دھند نشان می ،است قرارگرفتهطبقه کارگر 

که  اند ت)ش در اکنون ھماز ننشسته و  نيز بيکار ھا آنمتحد  المللی بينھای  داخلی و قدرت دار سرمايهنبايد فراموش کرد که طبقه 
با سرنگونی  حتیبه زائده سياست و اھداف خود تبديل کنند و  ووعيد وعدهرا با  ھای زحمتکش تودهابتکار عمل را در دست بگيرند، 

که با سرنگونی رژيم شاه  گونه ھمان. کنند کنونی ديگری را جايگزين رژيم ضد کارگریجمھوری اس)می يک رژيم ارتجاعی و 
 رو دنبالهو را به زائده  زحمتکش ھای توده بار ديگردر شکل و شمايل جديد،  که مرتجعين  طبقه کارگر نبايد اجازه دھد. چنين کردند

 فقط نه آن صورتدر کارگر ابتکار عمل را در دست خود نگيرد، طبقه  اکنون ھماگر از  بايد گفت که تأکيدبا  .کنندخود تبديل 

، دمکراتيک خواھانه آزادیانق)ب، حتی مطالبات  جنبش و کارگران به اھداف و مطالبات خود دست نخواھند يافت، بلکه با شکست
  .اھد يافتھای مردم نيز تحقق نخو و رفاھی عموم توده

  

   !رفقای کارگر

وای به روزی "و شعار  "مرگ بر جمھوری اس)می"ھای مردم در سراسر ايران به پا خاسته ، شعار  اکنون در شرايطی که توده
و با  آورند رویبه مبارزه سياسی مستقيم  سرا سریند، وقت آن فرارسيده است که کارگران در مقياس ھد را سر می "که مسلح شويم

د و آورضربات مھلکی بر رژيم وارد  تواند میتنھا اين اعتصاب است که . برپائی اعتصاب عمومی سياسی به نبرد قطعی برخيزند
  . به قيام مسلحانه و جاروب کردن تمام نظم موجود فراھم سازد آوری رویزمينه را برای 

 مختلف شھرھایای در  تودهھای  در شرايطی که جنبش. رگر باشدکاطبقه بر اين مبارزه نقطه آغازی  تواند میاول ماه مه امسال 

چيزی کمتر از تعطيل تمام  تواند نمیاول ماه مه کارگران ايران  رزم، اند گرفته شکلشعار مرگ بر جمھوری اس)می حول ايران 
نماينده  عنوان بهطبقه کارگر ايران بايد . باشد و آزادی انق)ب ھای ميدانھا،  تظاھرات در خيابان و راھپيمايی ھا و برپائی کارخانه

که خواست عموم کارگران و  "کار، نان، آزادی" با شعار  پا پيش بگذارد و ھا آنھای زحمتکش و مطالبات برحق  عموم توده
  .ھای مخالف نظم موجود را تحت رھبری خود بسيج کند تودهزحمتکشان است، 

 نبرد يک، کارگران را به در ھر کارخانه و موسسه توليدی و خدماتی اکنون از ھمست که اين وظيفه قشر پيشرو و آگاه کارگری ا

   .در روز اول ماه مه فراخواند حماسی

که در اول ماه مه  خواند فرامیايران را  طبقه کارگربا تبريک اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی کارگران، ) اقليت(سازمان فدائيان
نبرد  روز بهھا، اول ماه مه را  تظاھرات در خيابان با برپائیھا را تعطيل کنيد و  دست از کار بکشيد، کارخانه) ارديبھشت ١١(

  .  داری حاکم بر ايران تبديل کنيد برای سرنگونی نظم سرمايهقطعی 

  

  اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران باد زنده
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