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  اعالميه ی حزب کمونيست ايران به مناسبت اول ماه مه
يه               ( سال پيش توسط حزب کمونيست ايران        ٧٩بيانيه ی زير بيش از       روزی انقالب سوسياليستی روس ه پس از پي ران ک ارگری در اي نخستين حزب ک

ين  چند سال پس از اين بيانيه، رهبران اين ح        . به مناسبت اول ماه مه منتشر شده بود       ) ساخته شد  در محاکمات مسکو   ...  و∗زب نظير سلطان زاده، نيک ب
  .استالينی اعدام شدنددستگاه دولتی به دست 

*********  
  رفقای رنجبر و زحمت کش

اتی خود               . امروز روز اول ماه مه، عيد رنجبران جهان است         افع طبق وق و من اع از حق امروز، روزی ست که رنجبران قدرت تشکيالتی و اراده ی دف
اهر ازندرا ظ ی س د    .  م ی گيرن ن م ار را جش د و روز ک ی گوين رک م ار را ت ران ک ان، رنجب ر جه روز در سراس ا،  . ام راِن آمريک ن روز، رنجب در اي

ی   . انگلستان، فرانسه، آلمان و ساير کشورها، و البته روسيه آزاد زحمت کشان، در خيابان ها تظاهرات برپا می کنند  ين الملل شعار انقالبی و سرودهای ب
  .جبران، تمام جهان را به تکان در می آوردرن

  رنجبر ايرانی،
م        ! تو يکی از افواج اين ارتش قدرتمند و مهيب را تشکيل می دهی       تبداد رژي اليزم، اس انونی های امپري ه بی ق تو بايد در کنار رنجبران تمام جهان علي

وانين        : َعلم کنیموجود، جنگ خونين سرمايه داران و زورگوئی های روزافزون کارفرمايان قد           ه خاطر اعالم ق ار هشت ساعته، ب تو بايد برای روز ک
  !مدافع کارگر به پا خيزی

  برادران، رفقا،
دان          ام، کارمن س، سران نظامی، حک دگان مجل ا، نماين ه  (شاه، مالکين ارضی، ماله ر شما حکومت      )عالی رتب ه ی سرمايه داران ب داران و کلي      ، فرمان

ه حساب بردگی شما و فلک زدگی شما و                  می کنند و از طريق وسايلی     ان ب د اين دگی می کنن ه عشرت زن د، ب ه می کني  که شما و دهقانان فلک زده تهي
انی  . امروز شما محکوم به فالکت هستيد . دهقانان بدبخت ايرانی زندگی می کنند      ه اطمين د بيکاری و      . شما به فردا نه اميدی داريد و ن ر تهدي دام زي شما م

اين دولت نماينده و مدافع اشراف، مالکين و سرمايه داران بزرگ .  دولت اشرافی کنونی هرگز از حقوق شما دفاع نکرده، و نخواهد کرد.فقر قرار داريد
  .ايران و هم چنين دست نشاندگان امپرياليزم خارجی است

انونی های          نيروهای ملی و عناصر آزادی طلب که اکنون عليه رژيم مستبد و عليه فعاليت های جنايت              ه مظالم و بی ق ه خاطر آزادی، علي ه، ب کاران
ی               . دولت بورژوا مبارزه می کنند، به حمايت شما احتياج دارند          بش آزادی بخش و انقالب راوالن جن شما بايد حامی و اساس اين گروه های انقالبی، پيش ق

  .باشيد
ه ی کمونيست    رنجبر! رفقا، برای کسب حقوق خود، در زير بيرق سرخ انقالب متحد شويد          ان، دهقانان ايرانی مدافع و حامی ديگری ندارند مگر فرق

  .ايران که فرقه ی رنجبران است
تبداد و خودسری              م اس ت، ظل را خيان د، زي ا خيزي ه پ ران بستگی دارد، ب رفقای رنجبر، تظاهرات کنيد، زيرا آزادی بشريت به اتحاد و تظاهرات رنجب

  .متحد شويد و برای ويران کردن اساس اين ظلم و استبداد تظاهرات کنيد. ناسددولت اشرافيت ايران حد و مرزی نمی ش
  

  زنده باد اتحاد بين المللی و همبستگی رنجبران 
  !زنده باد ستاد فرماندهی انقالب جهانی، بين الملل سوم

  !زنده باد اول ماه مه
  فرقه ی کمونيست ايران
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