
Iranska folkets Fedai gerilla 

Leve 1 maj, 
Arbetarklassens internationella solidaritetsdag! 

Iranska arbetare, tillsammans med deras allierade bland det 

iranska förtryckta folket, hälsar sin internationella solidaritetsdag i en situation som 

på grund av utveckling och spridning av kampen över hela landet, har tagit sig 

igenom ett produktivt år fullt av värdefulla och fantastiska upplevelser. 

Iranska arbetare har länge bekämpat diktaturen i sin kamp för att uppnå sina 

ekonomiska, sociala och politiska krav. De har alltid varit tvungna att bekämpa staten 

på ett eller annat sätt och stå emot de väpnade styrkorna för att kunna fortsätta och 

utveckla sin kampa. Under det gångna året har vi bevittnat hur arbetarna direkt 

kämpat mot staten och inte bara enskilda kapitalister eller arbetsköpare på en fabrik 

eller en produktionsenhet. Detta för att när iranska arbetare försöker inleda en 

ekonomisk kamp mot enskild kapitalist eller arbetsköpare griper statens intensiva 

våldsdiktatur, vilket i sig är resultatet av imperialismens dominans i samhället och 

inrättandet av den härskande beroende kapitalismen. Arbetarna tvingas snabbt 

tillgripa politisk kamp mot staten som till förmån för kapitalisterna står mot 

arbetarnas krav. Arbetarnas ekonomiska kampar mycket snabbt övergår till politisk 

kamp. Under denna process utsätts arbetarna för statens våldsam förtryck och därmed 

deras leder arbetarnas politisk kamp till en väpnad kamp mot regimen. Under det 

gångna året har arbetarnas kamp intensifierats i hela landet. 

Arbetarna har, trots statens hot, arresteringar, fängslanden och tortyr, offentligt 

demonstrerat och visat sig nått en mycket hög nivå av klass och politiskt medvetande. 

Modiga tal och välvalda slagord har lett till beundransvärda offer men kampen inte 

avstannat. De har visat att de förstår det iranska samhällets realiteter och har en 

mycket högre grad av klass och politiskt medvetande än de så kallade intellektuella 

som bortser från den imperialistiska diktaturen som utövas i Iran och föreskriver att 

man genom fredliga medel sprider politiskt medvetande bland arbetarna. 

Under sådana förhållanden tillåter den härskande diktaturregimen inte de iranska 

arbetarna fira Första maj, arbetarnas obestridliga kamp och deras enhet mot 

kapitalisterna över hela världen. Regimen vet att våra medvetna arbetare inte bara kan 

formulera de problem och smärtor som de möter på ett enkelt språk som är förståeligt 

för alla arbetare och åskådare. Under kampen för att uppnå och utveckla sina egna 

mål kan den utbilda tusentals militanta arbetare i deras kamp mot kapitalisterna och 

härskande klasser, även under den etablerade diktaturen. Regimen kommer att 

använda sig av både maktmedel och list för att förhindra och avvärja arbetarna hålla 

 



sina förstamajceremonier. Men säkerligen kommer de militanta iranska arbetarna, 

som tidigare år, hedra denna dag med egna innovationer. 

Den rådande verkligheten visar att de iranska arbetarna har på grund av de 

kapitalistiska relationerna i ännu större grad än förr kastas i fattigdom och elände. 

Under de senaste månaderna har även effekten av naturkrafter verkat mot de fattiga i 

landet. Kraftfulla översvämningarna har raserat bostäder och ägodelar och blivit en 

stor katastrof och en smärtsam tragedi i vårt samhälle. Kapitalisternas girighet har lett 

till dåligt och ogenomtänkt byggda strukturer som har mångdubblat effekterna. 

Islamiska republiken har inte gett nödvändig hjälp till de översvämmade 

människorna. De drabbade har ropat dessa realiteter framför kamerorna. Medan de är 

tacksamma för allmänhetens hjälp, säger de uttryckligen att de inte har fått något stöd 

från staten. Många undrar hur regimen kan spendera många miljarder i Syrien och 

andra länder, men inte hjälpa iranska översvämmade!  

Arbetarnas ilska och hat mot den islamiska republiken och det kapitalistiska systemet 

återspeglas i deras slogans och handlingar. Baserat på detta faktum måste 

kommunisterna betona nödvändigheten av att störta den islamiska republiken 

samtidigt som de gör sitt yttersta för att kasta ljus på den väg som massorna kan 

lyckas med att störta denna anti-imperialistiska beroende regim. Vidare noterar vi att 

inom dagens kommunistiska rörelse finns det krafter som hävdar att de förespråkar 

arbetare och deras ideologi, nämligen marxismen - leninism, medan de kontinuerligt 

predikar om nödvändigheten av att organisera arbetarklassen i deras klass- och 

massorganisationer, men för detta mål erbjuder de inte några realistiska lösningar 

som överensstämmer med samhällets situation. Faktum är att arbetarna i Iranska 

islamiska republiken endast kan finna möjligheten att bli organiserad genom en 

väpnad kamp. Iranska islamiska republiken har sedan sin tillblivelse, 1979, 

organiserat ett krig mot Irans arbetare och andra utsugna, ett ojämnt inbördeskrig. 

Maktbalansen i detta ojämlika krig måste ändras genom att anta rätt taktik och 

strategi i enlighet med verkligheten. 

När den islamiska republiken förstörs och alla band och influenser av imperialismen 

bryts i Iran, kan sloganerna om bröd, arbete, frihet, gemensamt ägande av 

produktionsmedlen och rådsförvaltning förverkligas i det framtida samhället. 

Leve 1:a maj, arbetarnas internationell solidaritetsdag! 

Ned med Iranska islamiska republiken! 

Leve arbetarnas rättvisa kamp! 

Leve revolutionen! Länge leve kommunism! 
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