روز کارگر!
و
شعار :نان،آزادی،سوسياليسم!
فعالين جنبش کارگری-کمونيستی!
ما در تارﯾخ  ٢٠آبان  ٨٨در ارتباط با منافع آنی و آتی جنبش کارگری و سير برآمد اﯾن جنبش و برخورداری آن
از موقعيت تارﯾخی-طبقاتی اش در مجموعه تحرکھای انقالبی چنين نوشتيم:
"سير روﯾدادھا حاکی از آن استکه پيامدھای تقابل جنبش کارگری و ارتجاع حاکم در شراﯾط کنونی سير
بعدی جنبش اعتراضی-انقالبی را رقم خواھد زد .سرنوشت نبرد برای آزادی منوط و مشروط به چگونگی
تحوالت در روﯾاروئی آتی در ميان جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی است .اﯾن دقيقا ھمان نکته ای است
که سبب سبوعيت عنان گسيخته کنونی دستگاه سرکوب در مقابله با نبردھای کارگری گردﯾده است.
نکته ای که باﯾستی کمونيستھای انقالبی را به مجاھدتی ھمه جانبه جھت برپائی سازمانھای کارگری
انقالبی در صفوف جنبش کارگری بکشاند .تشکلھائی که مشخصه اشان اﯾن باشد که نبرد برای نان را
تابعی از مبارزات آزادﯾخواھانه و سوسياليستی طبقه کارگر محسوب دارند .تشکلھائی که مقابله با تھاجم
ارتجاع را سنگری از مبارزات آزادﯾخواھانه طبقه کارگر دانسته و کانون وسيعترﯾن تبليغات سياسی و
آزادﯾخواھانه را بر بستر جنبش اعتراضی انقالبی سازمان دھند" .
امروزه اﯾن مسئله که ھرگونه پيشرفتی در نبرداعتراضی -انقالبی بر عليه ارتجاع حاکم منوط و مشروط به
مبارزات آزادﯾخواھانه طبقه کارگر است به امر ذھنی بسياری از فعالين مبارزات جنبشھای جاری مبدل
گردﯾده است .ھمگان تقرﯾبا بر ﯾک نکته محوری انگشت ميگذارند که بدون حضور سراسری جنبش کارگری
از ھيچ تغييری نميتوان سخن به ميان آورد .دستاورد پراتيکی جنبش ھای اجتماعی عمال امر جنبش
کارگری را به دستوری ھمگانی مبدل نموده است .مباحث و ارزﯾابيھای بسياری اساسا به ھمين نکته
اساسی تاکيد داشته و طبعا اﯾن تبيين ھا به لحاظ خواستگاه طبقاتی جرﯾانات درگير بيان و بازتاب منافع
جرﯾانات و جنبش ھای موجود ميباشند .فراخوان مبارزات سياسی و از قضا آزادﯾخواھانه به طبقه کارگر! و
تالش جھت زدن مھر و نشان بر درخواستھای کارگری به فرھنگی راﯾج مبدل شده است .از مجاھدﯾن که
ظاھرا بدنبال آدرس ارتش آزادﯾبخش شان به سراغ جشن اول ماه مه آمده اند تا دارودسته ھای ضدانقالب
سلطنتی که به کشف قدرت کارگر و اعتصاب پی برده اند و تا جرﯾانات رفرميست که ﯾا مانيفست اشان
"انسانيت" و نامه نوﯾسی به سازمانھای بين المللی را شامل ميشد و ﯾا در مقابل "جنبش ھمگانی"
سوگند ميخوردند که شوراھاﯾشان الزاما کارگری نخواھد بود و ﯾا دارودسته ھای دﯾگری که در مقابل
تدارک و سازماندھی امر جنبش اعتراضی -انقالبی از حفظ نظم موجود و بنيان ھای اجتماعی سخن گفته
و ھمگان را از سنارﯾو سياه ميترساندند! وتا ساﯾه روشن ھای دﯾگری که تمام ظرفيت جنبش کارگری را در
ھمان لقمه نان ميدانستند! و ﯾا آنانکه برای کارگر آزادﯾخواه ھورا ميکشند! و از منبر فاخرشان ميگوﯾند باﯾد
بيائيم و بگوئيم انسانيم! جھت اثبات مبارزات اشان! بر تمام تارﯾخ خونبار نبرد سه دھه ای ما خط بطالن
ميکشند! و ﯾا حداکثر اﯾن نبرد را به اکتشافات تئورﯾک عاليجنابانه اشان منسوب ميدارند.

فعالين جنبش کارگری-کمونيستی!
از قضا جنبش ما دارد تمامی کثافت اپوزﯾسيونھای بورژوا امپرﯾاليستی و خزعبالت تئورﯾک روشنفکران
خرده بورژوا را برمال ميکند! حقانيت جنبش ما ھمگان را وادار ساخته تا از "اھميت و جاﯾگاه" جنبش
کارگری در مبارزات سياسی و آزادﯾخواھانه سخن بگوﯾند .تمامی شيفتگان نظم بورژوائی به ميدان آمده
اند تا نبرد کارگری را به سياه لشکری در پروسه جاﯾگزﯾنی اشان بجای ارتجاع حاکم مبدل سازند.اردوگاه
اپوزﯾسيونھای بورژوائی و اپورتونيستھا و رفرميستھای جنبش سرنگونی و جنبش اعتراضی عزم جزم کرده
اند که خيزش الجرم جنبش کارگری را به حساب خوﯾش وارﯾز نماﯾند.
امروزه کمتر کسی ﯾافت ميشود که به حکم پراتيک از نبرد برای نان و آزادی سخن نگوﯾد .اما شعار
پرولتارﯾای کمونيست انقالبی ابتر نيست .اگر چه جرﯾانات فوق الذکر با اشتياق وافر از نبرد برای نان و
آزادی سخن ميگوﯾند؛ کارگران کمونيست انقالبی باﯾستی اذھان پرولتارﯾا را بسوی نبرد آزادﯾبخش
سوسياليستی فرابخوانند .سخن گفتن از نبرد برای نان و آزادی و مسکوت نھادن امر مبارزات
سوسياليستی پرولتارﯾا عمال آب به آسيب اپوزﯾسيونھای بورژوائی رﯾختن است .ما ھمانگونه که ھمواره
گفته اﯾم مجددا اعالم ميکنيم که بدون مبارزه برای آزادی ،نبرد برای نان موفقيت آميز نخواھد بود و بدون
نبرد برای سوسياليسم نبرد برای آزادی به سرانجام نخواھد رسيد .اﯾن مبارزات الزم و ملزوم ﯾک دﯾگر
ھستند .و دقيقا بدﯾن علت استکه فعالين جنبش کارگری -کمونيستی جھت سازماندھی امر جنبش
کارگری انقالبی باﯾستی پرچم :نان ،آزادی ،سوسياليسم را برافراشته و بر تحقق تمامی شعار فوق پا
فشاری نماﯾند .نباﯾستی اجازه داد در ھوراکشی جنبش آزادﯾخواھانه ماھيت نبرد سوسياليستی کارگران
به عقب رانده شود.

گراميباد اول ماه مه روز اتحاد بين المللی کارگران!
نان ،آزادی ،سوسياليسم!
دولت سرماﯾه دار دشمن زحمتکشان!

سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر -ھفتم اردﯾبھشت ١٣٨٩

razmandehi@ymail.com

