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 تپيام نوروزی سازمان اتحادفدائيان کمونيس
  !کارگران و زحمتکشان 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست با قلبی سرشار از اميد به آزادی ، سعادت و  ،رسد بھاربا تمام جلوه ھايش ازراه می

شمسی و بھار زندگی بخش را ١٣٩٧بھروزی توده ھای کارگر وزحمتکش مردم ايران وجھان ، فرارسيدن سال جديد 

  . شما شاد باش می گويدۀبه ھم

 اقتصادی، سياسی، اجتماعی ۀيکسو شاھد تداوم تعرضات گسترد از. سال گذشته را ھمراه با بيم واميد سپری کرديم

سرکوب حرکت   سطح معيشت کارگران ، زحمتکشان و  نظام سرمايه داری وصاحبان قدرت وثروت به  وفرھنگی

  یئتوده   ت کارگری وجنبشھای اجتماعیھای اعتراضی آنان بوديم وازسوی ديگر شاھد گسترش اعتصابات واعتراضا

    .وقدرقدرتی رژيم حاکم را به مصاف طلبيدند  خاکسترخويش برخاسته از رغم سالھا سرکوب اما ققنوس واره بوديم که ب

، گسترش اعتياد موقع حقوق،ه سال کذشته گرانی مايحتاج عمومی، سطح پائين حقوق و دستمزد ھا ، عدم پرداخت ب

ثروت  کارگران وزحمتکشان وثروتھای عمومی توسط مافيای قدرت و   غارت وچپاول دسترنج، دزدی و، فسادءفحشا

نمودن افراد جامعه از حق تشکل مستقل و   ومحروم  وفردی واجتماعی  حاکم برکشور و تحديد مداوم آزاديھای سياسی

روزھای سختی را برای   فت وادامه يا...آزادی بيان وانديشه، تشديد ستم برزنان و مليت ھای تحت ستم واستثمار 

  .مردمان کارگر وزحمتکش وطرفداران آزادی انديشه وقلم وبيان درپی داشت

اماسال کذشته درعين حال شاھد آغاز حرکت ھای نوينی بوديم که اميد به رھائی را درچشم اندازمبارزات توده ھای کار 

م و ازھستی  توده ھای محرو]جدی[ ديماه کارگری، خيزش عمومی ھفتمۀدرتداوم اعتصابات گسترد .وزحمت گشود

ھمچنين  .را نشانه رفت استثمارگر ودستگاه جھنمی مذھبی آن   شھرکشور که کليت نظام٨٠بيش از  در  ط شدهقسا

برآمد زنان مبارزی که حجاب ازسربرگرفته وبابرسرچوب کردن آن درميادين شھرھا، قوانين ارتجاعی مذھبی را به 

جنبش عظيم اجتماعی محرومان و .  را درافق مبارزه برای آزادی وسوسياليسم گشود، چشم اندازنوينیسخره گرفتند

 از ی و بحران اقتصادی و سياسی عميق ترئمبارزات سال گذشته، نشان داد که نارضايتی توده   زنان درۀشرکت گسترد

  ديماهۀعی گستردتداوم مبارزات کارگران و جنبش اجتما. آن است که با وعده و وعيد و سرکوب وکشتار مھارشود

يد اين واقعيت بود که قدر قدرتی ارتجاع حاکم ديری نخواھد پائيد و سرانجام آزادی ؤ سال گذشته ، ھمچنين م]جدی[

  .برابری و سوسياليسم بر استبداد و خودکامگی و ستم و استثمار وسرکوب وکشتار پيروز خواھد شد
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متشکل و پيشرو آنھا درسھای نوينی   حمتکش وسازمانھایتوده ھای کارگر و ز ،با ازسرگذراندن اين تجربيات گرانبھا

 در   حاکمۀ قدرتمند ايران درمصاف با طبقۀعنوان تنھا طبقه  کارگر بۀطبق ،قدرت خود خواھند آموخت از نقاط ضعف و

برد و توده  مبارزات اقتصادی و سياسی خود مدام به ضرورت ارتقاء سطح آگاھی وسازمانيابی و اتحاد خود پی می

 کارگر وگذراز نظام ستم واستثمارسرمايه داری، به ۀمتکش مردم به تجربه می آموزند که بدون اتحاد با طبقھای زح

تحوالت کمی و   مبارزات گسترده در سال گذشته. آزادی ورفاه و حق حاکميت برسرنوشت خويش، دست نخواھنديافت

   . ناپذيرندوجود آورده است که محوناشدنی و برگشته  نبرد بۀکيفی مھمی را درصحن

  


