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اول ماه مه وضرورت خواست تامین اجتماعی همه شمول
درشرایط کنونی شعارو مطالبه -تامین اجتماعی همه شمول -میتواند هم طبقه کارگر و
هم سایر زحمتکشان وحقوق بگیران را متحد کند و موقعیت رهبری طبقه کارگر را برای
نبرد های بزرگتر تحکیم نماید.
ما در دوره ای زندگی و مبارزه میکنیم که سرمایه جهانی شده و قوانین آن توسط ستادهای سرمایه جهانی نظیر
صندوق بین المللی پول و بانگ جهانی دیکته میشوند،کارتل ها و تراست ها و بانگ ها و موسسات مالی
برزندگانی بشریت حکم میرانند و طبقه سرمایه دار هرکشوری هم از آن سود میبرد .درشرایط فعلی و بدون
تغییرتوازن قوا به نفع کارگران ،امکان این که مثال خصوصی سازی ها متوقف بشوند ،قیمتها افزایش نیابند ،
حقوقها بموقع پرداخت بشوندو اخراجهای دسته جمعی و ...متوقف بشوند امکانی ناشدنی و توهمی بیش
نیست  .درآن صورت سرمایه داری سرمایه داری نمیشد.درچهارچوب نظام سرمایه داری حاکم برایران ،کارخانه
ها وصنایعی که باید خصوصی بشوند ،خصوصی خواهند شد .کارخانه ها وصنایعی که درعرصه بازار آزاد سرمایه
داری وتحت قوانین نئولیبیرالیسم قادر به رقابت دربازارهانیستند با همه عظمت شان با هرتعداد کارگری که
داشته باشند ،از دور خارج خواهند شد وکارگران آنها دیر یا زود اخراج و بازخرید خواهند گردید .
*از این روبسیار حیاتی اسا که درکنار شعار پرداخت حقوق های معوقه وبرگرداندن کارگران اخراجی به
سرکارهایشان ،خواستار تامین اجتماعی همه شمول و حقوق دوران بیکاری برای شاغلین و کل بیکاران باالی
 81سال بشویم .درشرایط کنونی شعارو مطالبه -تامین اجتماعی همه شمول -میتواند هم طبقه کارگر و هم
سایر زحمتکشان وحقوق بگیران را متحد کند و موقعیت رهبری طبقه کارگر را برای نبرد های بزرگتر تحکیم نماید.
زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر
نابود باد نظام سرمایه داری
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سازمان اتحادفدائیان کمونیست
همه کارگران را به شرکت درتظاهرات اول ماه مه (11اردیبهشت  )98فرا میخواند .
هرکجا که هستید و به هرطریق که میتوانید دراتحاد باهم با سازماندهی تجمعات
وتظاهرات و طرح شعارها ومطالبات خود این روز بزرگ را گرامی دارید.
تالش کنید دراتحادعمل با نیروهای پیشرو و انقالبی کارگری روز اول ماه مه را به روز
گسترش هرچه بیشتر مبارزات علیه نظم استثمارگرانه وستمگرانه حاکم بدل کنید.

زنده باد سوسیالیسم
 12فروردین 89

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

کارگران پیشرو  ،رفقا و فعالین سازمان ؛
برای بزرگداشت اول ماه مه امسال وارد اتحاد عمل و همکاری با
دیگر بخشهای کارگری بشوید .درهرجا و مکانی که مناسب میدانید
فراخوان تجمع وتظاهرات بدهید .
اعالمیه ها ،تراکت ها وفراخوان ها به این مناسبت را بدست کارگران
برسانید.باشعارها ی مستقل خود درسایر
تجمعات ومراسم ها شرکت کنید.
زنده باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی
کارگران سراسرجهان
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  23فروردین ماه 1398
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کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !
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کارگران مبارز سراسر ایران
رژیم جمهوری اسالمی وصاحبان قدرت وثروت از به میدان آمدن
کارگران درروز اول ماه مه وطرح مطالبات وخواست های
کارگران وحشت دارند.
اول مه (11اردیبهشت) درست ازکار بکشیم ،خواست ها
ومطالبات خودرا درتظاهرات وتجمعات مستقل خویش مطرح
نموده و سیاست سرکوبگرانه وضدکارگری رژیم را نقش برآب
سازیم.
محل تجمعات را ازطرق مختلف بوسیله دوستان وآشنایان
وارتباطات و امکانات دردسترس به اطالع عموم کارگران محل
کار وزندگی خودبرسانید .
سازمان اتحادفدائیان کمونیست
24فروردین 1398

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !
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کارگران وزحمتکشان !
اول ماه مه روزجهانی کارگر دراه است و کارگران جهان جشن عظیم شان را برپامیدارند
ازهم اکنون کمیته های تدارک برگزاری مراسمهای اول ماه مه راتشکیل دهید .
برگزاری مستقل تظاهرات درمکانهای مناسب وپرجمعیت شهرها را سازمان دهید.
شعار  :کار  ،مسکن  ،آزادی! را بعنوان شعارمحوری این روز برپرچمهای خود بنویسید.
همچنین با طرح شعارهای مطالباتی خود نظیر
لغو قرارداد های موقت ،افزایش سطح دستمزد ها ،لغو کار کودکان!
توقف اخراجها و بازگشت همه کارگران اخراجی به سرکارهایشان!
پرداخت مطالبات وحقوق عقب افتاده با محاسبه بهره آن !
برخورداری ازحقوق دوران بیکاری وشمول بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران
شاغل وبیکار!
برابری حقوق زن ومرد ورفع تبعیض جنسی !
آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعات وتشکلهای سیاسی وصنفی!
خواستار اتحاد ومبارزه کارگران سراسر کشور برای تحقق آنها شوید!

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  26فروردین ماه 1398

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
کارگران مبارز و پیشرو ،فعالین جنبش کارگری ورفقای فدائی،
بمناسبت روز اول ماه مه  ،با طرح شعار محوری وسراسری کار-
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مسکن -آزادی ،درتجمعات وتظاهرات کارگران شرکت کنید .کارگران را به
اعتصابات وتظاهرات انقالبی برای تحقق خواست های اقتصادی
وسیاسی شان فرا بخوانید.

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر
نابود باد نظام سرمایه داری
زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  27فروردین ماه 1398

کارگران مبارز ؛
باشعارمحوری کار-مسکن-آزادی به استقبال اول ماه مه (11اردیبهشت )98برویم
سال گذشته ده هاهزارنفرازکارگران وزحمتکشان دراعتراض به تعرض نظام سرمایه داری حاکم دست به اعتصابات تظاهرات
وتجمعات زدند .کارگران که ازتشدید ستم واستثمار و بی حقوقی به تنگ آمده اند با طرح شعارهای رادیکال وساختار شکن،
طبقه حاکم وقدرت سیاسی آن را به مصاف طلبیدند.مورد پشتیبانی بخش مهمی اززحمتکشان وجوانان و دانشجویان
قرارگرفتند.رژیم حاکم با سرکوب و دستگیری وزندانی کردن رهبران کارگران با این اعتصابات به مقابله پرداخت .وظیفه
هرکارگر آگاهی است که دراول ماه مه امسال خواستار آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان
سیاسی بشود و پشتیبانی سایرزحمتکشان را ازمبارزات کارگران جلب کند.
تنها طبقه کارگر است که قادر است مبارزه علیه مافیای قدرت وثروت ودولت سرکوبگر
برساند
اسالمی و مصائب ناشی از آنرا آغاز وبه سرانجام مطلوبش
اتحاد! فدائیان کمونیست
سازمان

کارگران متحد ومتشکل

شوید  -!12فروردین 2989

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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کارگران مبارز!
سال گذشته مبارزات کارگران درشکل اعتصابات  ،تظاهرات واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه
سرمایه داران ودولت سرکوبگرآنها ابعادی گسترده یافت کارگران هفت تپه و فوالد اهواز با طرح
ضرورت شورا ها جنبش کارگری را گامی به جلو بردند  .اعالم پشتیبانی عملی از شعار ها و مطالبات کارگران و
بسط شعارهای کارگران اعتصابی و خواستار آزادی کارگران زندانی ازجمله وظائف ما در مراسمهای کوچک و
یزرگ روزجهانی کارگراست.
روز اول ماه مه را به مبارزه برای وحدت وتشکل  ،رسیدن به خواست های اقتصادی وسیاسی و به مبارزه برای
تحقق شعار  ،کار ،مسکن  ،آزادی تبدیل کنیم.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 -18فروردین 2989
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سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

کارگران مبارز؛ با شعار محوری
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به استقبال اول ماه مه(22اردیبهشت )89برویم
سال گذشته ده هاهزارنفرازکارگران وزحمتکشان دراعتراض به تعرض نظام سرمایه داری حاکم دستت
به اعتصابات تظاهرات وتجمعات زدند .کارگران که ازتشدید ستم واستثمار و بی حقوقی به تنگ آمتده
اند با طرح شعارهای رادیکال وساختار شکن ،طبقه حاکم وقدرت سیاسی آن را به مصاف طلبیدنتد.متورد
پشتیبانی بخش مهمی اززحمتکشان وجوانان و دانشجویان قترارگترفتتتنتد.رژیتم حتاکتم بتا سترکتوب و
دستگیری وزندانی کردن رهبران کارگران با این اعتصابات به مقابله پرداخت .وظیفه هترکتارگتر آگتاهتی
است که دراول ماه مه امسال خواستار آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی بشود و پشتیبتانتی
سایرزحمتکشان را ازمبارزات کارگران جلب کند.
تنها طبقه کارگر است که قادر است مبارزه علیه مافیای قدرت وثروت ودولت سترکتوبتگتر استالمتی و
مصائب ناشی از آنرا آغاز وبه سرانجام مطلوبش برساند !

متحد 8ومتشکل شوید !
کارگران
تراکت شماره

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 -18فروردین 2989

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  30فروردین ماه 1398

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

