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اتحاد و همبستگی طبقاتی
امسال ٬طبقه کارگر ایران در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرود که سرما یه دارى در سطح جھانى زیر فشار شدیدترین بحرانھاى
اقتصادى دست و پا میزند ٠عصیان توده ھاى كارگر و زحمتكش در خاور میانه و شمال آفریقا برای نان ٬کار و آزادی تنھا نتیجه
گوشه اى از عملکرد سیاست ھاى نئولیبرالی و به این اعتبار ٬اثبات شكست و تناقض ھاى سیاسى و اقتصادى این سیاستھا در سطح
جھانى است ٠بورژوازى جھانى با اعالم ورشکستگی و ركود اقتصادى در كشورھاى اروپایی و تحمیل بى شرمانه "ریاضت
اقتصادى" بر روى زندگی و ھستی میلیونھا انسان ٬تالش می کنند تا بدھى ھاى دولتى را كاھش بدھند ٠کسری بودجه شدید و
بدھکاری ھای ھنگفت كشورھاى پرتقال ٬یونان و ایرلند میرود تا ھستى و حیات این جوامع را بر سر دوراھى مرگ و زندگى قرار
بدھد ٠خشم مردم از تدابیر مالى دولت اسپانیا براى کاھش کمک ھای اقتصادی برای کارگران ٬بازنشسته ھا و بیکاران نوید بخش قیام
توده ھاى كارگر و زحمتكش براى برپایى دنیایى دیگر است٠
در ایران ٬سرمایه و رژیم اسالمى در یكى از بى ثبات ترین دوران عمر خود به سر میبرد ٠بحران سیاسى و اقتصادى و تشدید
شكاف در جناحھای حکومتی  ٬آینده و ھستى سرمایه دارى را از ھر طرف زیر فشار گذاشته است ٠بنا بر این ٬تالش جناح نظامیان
حاکم براى تثبیت ھر چه بیشتر استبداد و اعمال اختناق سیاسى در جامعه  ٬یورش به سفره خالى اكثریت میلیونى كارگران و
زحمتكشان با اسم رمز "جھاد اقتصادى" و حذف و زندانى كردن یاران قدیمی اشان و کوتاه كردن دست ھمدیگر از قدرت سیاسی
تنھا راه باقى مانده براى برون رفت از گرداب بحران است٠
امسال ٬اول ماه مى روز ھمبستگى و اتحاد جھانى طبقه كارگر را در شرایطى برگزار می کنیم كه فعالین سوسیالیست در داخل كشور
با انتشار منشور مطالبات كارگرى وبیانیه شورای برگزار کنندگان اول ما ه مه میروند تا این روز را به صف مبارزه طبقاتی بر علیه
بورژوازى ایران و دولت حامى آن تبدیل بكنند ٠قطعا ٬جسارت و مبارزه این عزیزان وتمام سوسیالیستھا و آزادیخواھانی که د لشان
برای رھایی طبقه کارگر و بشریت می تپد در خاطره و تاریخ مبارزات طبقه كارگر در ایران ثبت خواھد شد و به گواھى این تاریخ
نسل آینده به آن ارج خواھد گذاشت ٠ما کانون ھمبستگی کارگران ایران و کانادا حمایت و پشتیبانی خود را از شورای برگزار
کنندگان اول ماه مه و تمامى فعالین سوسیالیست در داخل كشور اعالم می کنیم و سالی با موفقیت و پیروزی برای جنبش کارگری
ایران آروز می نمایم.
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