روز کارگر:
روز پرچمداری سياست کارگری در راه تحقق
شعار:
"نان ،آزادی ،سوسياليسم" است!
رفقای کارگر ،فعالين کمونيست انقالبی!
در شرايطی که بحرانی ھمه جانبه حيات بورژوازی امپرياليستی را در بر گرفته است ،ما شاھديم که
چگونه در مقابله با اين اوضاع ھر روزه صفوف گسترده تری از کارگران و زحمتکشان پا به عرصه
نبرد اجتماعی مينھند .پديداری مولفه ھای نوينی از راديکاليسم انقالبی چه بلحاظ مضمونی و چه بلحاظ
اشکال سازمانی در نبرد بين المللی پرولتاريا به امر چنان بارزی مبدل گرديده است که امروزه ابراز
وحشت از آن ترجيع بند سخنان بسياری از سخنگويان ارتجاع بورژوازی بين المللی است .در برابر چشم
ھمگان نبرد سياسی انقالبی جھت تغيير اوضاع ھر دم با ابعادی گسترده تر و شعائر و اشکال سازمانی
راديکالتری به پيش صحنه زندگی اجتماعی گام مينھد .اين امر در کشورھای گوناگون و بر اساس تاريخ
و سنن مبارزاتی و سطح نبرد طبقاتی ،در تحوالت اجتماعی به اشکال مختلفی بروز علنی مييابد .اما
عليرغم اين تمايزات و گوناگونی ھای محلی ،ما در شرايطی قرار داريم که ميتوان گفت که امر سياست
کارگری انقالبی در حال تبديل شدن به امر زندگی اجتماعی در عرصه بين المللی است .اگر چه برای
بسياری کسان چنين تبيينی از اوضاع بعيد به نظر ميرسد ولی بخوبی ميتوان امر کشاکش ميان سياست
بورژوازی و سياست کارگری را در ھر خيزش اجتماعی شاھد بود.
متعاقب ھمين اوضاع بين المللی است که ارتجاع بورژوازی در منطقه نيز با بحرانی گسترده در عرصه
اقتصادی -سياسی دست به گريبان است و بالطبع ھمين شرايط ،ما ھر روز شاھد برآمد و کشاکش نوينی
ميان اردوگاه کارگران و زحمتکشان و مرتجعين حاکم در منطقه ميباشيم .نبرد جھت تحقق عملی شعار
نان و آزادی به مانيفست زندگی روزانه ميليونھا کارگر و زحمتکش مبدل گرديده است و اخبار پيرامون
جنبش در ھر کشوری شديداً در ساير نبردھا انعکاس يافته و از سوی ميليونھا کارگر و زحمتکشی که به
زندگی سياسی گام نھاده اند مورد پيگيری و کنکاش واقع ميگردند .بورژوازی امپرياليستی در مقابله با
اين بحران سياسی-اجتماعی که موجوديت و منافع آنان را مورد يورش قرار داده است سعی ميکند که با
علم کردن انواع و اقسام آلترناتيوھای بورژوا-امپرياليستی و يا اتکا بر قوای نظامی ،مبارزات جاری را
به انحراف بکشاند و از برآمد نبرد انقالبی ممانعت بعمل آورده تا سياست حفظ سيادت نظم بورژوا-
امپرياليستی را پيش براند .تجديد سازمان در ارتجاع منطقه ای در ھيئت تعويض ميرغضب ھا و در عين
حال حفظ سيادت بورژوازی و تداوم نظم بورژا-امپرياليستی مولفه ھائی اساسی در سياست ارتجاع
امپرياليستی در مقابله با خيزش صفوف گرسنگان را تشکيل داده و ميدھند.
تشديد مبارزات در منطقه دقيقا پس از آنکه ارتجاع امپرياليستی تالش نمود که با توسل به ارتجاعی و
عقب مانده ترين آرمانھای قرون وسطائی به تحميق مبارزات کارگران و زحمتکشان بپردازد ،نشان از
بی ثباتی در تامين مجدد نظم بورژوا-امپرياليستی در منطقه دارد .سياست تاکتيکی تعويض مير غضب ھا
و تجديد سازمان بورژوا-امپرياليستی ارتجاع منطقه ،به نظر ميرسد که قادر به عقب راندن قطعی صفوف
کارگران و زحمتکشان و سرکوب مطالبات آنان نگرديده است .صفوفی که تا ديروز در پرتو يک جنبش

ھمگانی خواھان نان بود و به تکرار شعار آزادی ميپرداخت ،امروز در حال سازماندھی تداوم و تعميق
نبرد برای "نان" و گسترش و تبيين نوين و راديکال از مسئله "آزادی" است .مبارزه طبقاتی جاری
عليرغم تمامی تحميق سياسی جريانات ارتجاعی در بستر تعميق و باز خوانی مطالبات و درخواستھايش
با شدت و ضعفھائی بر اساس تاريخ و تناسب قوای طبقاتی در کشورھای مختلف به پيش ميرود.
ھمه شواھد حاکی از آن است که اژدھای خفته قھر انقالبی که از ھرم آتشين نبرد کارگران و زحمتکشان
سر از بالين برگرفته بود  ،ظاھرا با وجود تمامی تمھيدات و مسکنھای آسمانی ارتجاع بورژوازی ،قصد
فروخفتن مجدد را ندارد.
رفقای کارگر ،فعالين کمونيست انقالبی!
دقيقا و بموازات اين اوضاع منطقه ای ،ارتجاع بورژوازی حاکم در ايران ھم با انواع و اقسام بحرانھای
گسترش يابنده اقتصادی و سياسی دست به گريبان است .بحرانھا و کشاکشھای سياسی و رقابتھای عنان
گسيخته ای که تقريبا بطور روزانه در درون حاکميت تشديد ميشود .ھمچنين و بموازات اين تنشھای
حکومتی تشديد رقابتھای امپرياليستی حول تجديد تقسيم و سھم خواھی در ايران به مثابه حلقه ای در
منطقه نفوذ امپرياليستی ،شرايط شکننده ای را ھم بلحاظ اقتصادی و ھم بلحاظ سياسی-اجتماعی پديدار
گردانيده است .در مقابله با چنين شرايطی است که ارتجاع بورژوازی حاکم در جھت اثبات اينکه قادر به
تامين منافع اردوگاه بورژوازی است و قادر است که سياستھای اقتصادی سازمانھا و بنگاھھای بورژوا-
امپرياليستی را جھت سازماندھی اقتصاد غارت و چپاول اجرا نمايد ،شرايط فقر و تنگدستی گسترده ای
را بر زندگی کارگران و زحمتکشان مستولی گردانيده است و ھر روز نيز بر ابعاد سياست چپاول و
سرکوب ميافزايد .اما در واقع امر ،گسترش ابعاد بحران اقتصادی-سياسی از سوئی و تشديد سياست
اختناق و دار و سرکوب جھت کنترل اوضاع فوق از سوی ديگر ،فقط و فقط شاھد مثالی جھت بی ثباتی و
تزلزل در نظم بورژوائی حاکم است .اين بی ثباتی حتی بخشھائی از جناح مغلوب حاکميت را بدانجا
کشانده است که در جھت حفظ حاکميت نظم بورژوا-امپرياليستی از ضرورت "براندازی" جناح غالب
سخن بگويند و در مقابله با چنين شرايطی خواھان "تغيير" ،صد البته ارتجاعی و از قماش ھمان
آلترناتيوھای بورژوا-امپرياليستی گردند و از تجديد سازماندھی در صفوف نمايندگی ارتجاع بورژوازی
سخن بگويند.
بدون کوچکترين ترديدی ھم اوضاع منطقه ای و ھم اوضاع داخلی چه به لحاظ بحرانھای اقتصادی و چه
بلحاظ سياسی بيانگر تشديد تنشھا و بی ثباتی شرايط حاکم است .دقيقا بذل توجه به اين دو مولفه و
شرايط ناگزير منبعث از آن و گستردگی مبارزات اعتصابی کارگران در کنار تجارب و تاريخ مبارزاتی
طبقه کارگر و چگونگی پيشرفت اوضاع مبارزاتی در صفوف متحدين جنبش کارگری است که قاعدتا
بايستی پايه اساسی اتخاذ سياست تاکتيکی و تبيين شعائر جنبش کارگری-کمونيستی قرار گيرد .سياست و
تاکتيکی که بايد نه فقط در خدمت برآمد جنبش کارگری بلکه در جھت پيشبرد امر متحد ساختن صفوف
انقالب باشد .اين اوضاع چه به لحاظ نبرد آزاديخواھانه و چه بلحاظ نبرد کارگری در مجموع به روز
کارگر امسال خصلت ويژه ای ميبخشد که بايستی مورد مالحظه جدی فعالين جنبش کارگری-کمونيستی
قرار گيرد.
تبيين پراتيکی اين ويژه گی برای جنبش کارگری ما چيزی به جز پرچمداری نبرد آزاديخواھانه و
مجاھدت در راه برقراری دموکراسی کارگری نميتواند باشد .اول ماه مه امسال بايستی روز پراتيک
انقالبی جھت برقراری حاکميت شوراھای کارگران و زحمتکشان به مثابه اساس دموکراسی کارگری
باشد .اول ماه می امسال بايستی بيانگر پرچمداری جنبش کارگری-کمونيستی در تحقق راديکال ترين
دموکراتيسم اقتصادی-سياسی باشد .تحقق عملی و راديکال مطالبات روزمره کارگری ،آزادی زنان و
تحقق حق تعيين سرنوشت ملل و تامين مطالبات زحمتکشان شھر و روستا و تحقق گسترده ترين
آزاديھای سياسی-اجتماعی بايستی محور تبليغاتی گسترده فعالين جنبش کارگری-کمونيستی قرار بگيرد.

رفقای کارگر ،فعالين کمونيست انقالبی!
بر اساس بررسی اوضاع و شرايط اقتصادی –سياسی و چگونگی کشاکشھای اجتماعی و نبردھای
کارگری ،مبارزه برای تحقق آزادی و پرچمداری آلترناتيو کارگری در مقابله با فقر و سرکوب ،در پيش
صحنه نبرد طبقاتی قرار گرفته است .ما وظيفه داريم که در پاسخ بدين ضرورت ،آلترناتيو کارگری را در
سرلوحه ھر نبردی قرار دھيم .بدون تعميق و گسترش اين نبرد که تشديد مبارزه طبقاتی را در پی خواھد
داشت ،ھيچ سخنی پيرامون گام نھادن بسوی سوسياليسم در ميان نخواھد بود.
رفقا ما وظيفه داريم نبرد برای نان را با پرچمداری نبرد آزاديخواھانه و با قرار دادن درخواست آزادی
در سر لوحه ھر نبرد و تشکل کارگری-انقالبی ،به بستری جھت نبردی سراسری انقالبی مبدل سازيم .ما
بی محابا بايستی در پيش صحنه نبردھای اجتماعی اعالم کنيم که نان را با آزادی ميخواھيم.
در شرايطی که ارتجاع بورژوازی تمامی آنچه را که زندگی در خور ميخوانند از ما گرفته است و فقر و
سرکوب را به قانون روزمره زندگی ما مبدل کرده است تا سياست بورژوا-امپرياليستی را جھت چپاول
ھستی ما تحقق بخشد ،ما ھم بايستی با اتخاذ سياست کارگری پرچم نبرد آزاديخواھانه را برافرازيم .اول
ماه می ميتواند آستانه ی اين پرچم افرازی باشد.
رفقا ما بايستی با برافرازی پرچم سياست کارگری به تعميق نبرد نان ،آزادی به مثابه گام بسوی
سوسياليسم بپردازيم .سياست بورژوازی را فقط ميبايستی با سياستی کارگری پاسخ گفت .اگر بپذيريم که
تمامی شرايط در عرصه بين المللی و منطقه ای و اوضاع داخلی حاکی از آن است که تقابل پراتيکی
سياست بورژوازی و سياست کارگری در کشورھای گوناگون و بر اساس سطح مبارزه تاريخی-طبقاتی ،
در حال تبديل شدن به امر اساسی در سازماندھی نبردھای اجتماعی ميباشد .پس ناگزير بايستی برايمان
قابل فھم باشد که از موضع جنبش کارگری-کمونيستی در ايران ،مراسم روز اول ماه می امسال ،در ھر
شکل و ابعادی که برگزار گردد بايد گامی عملی در اينراه باشد .گامی عملی برای تحقق شعار نان،
آزادی ،سوسياليسم و برقراری حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان.

گرامی باد روز جھانی کارگر!
پيروز باد نبرد بين المللی طبقه کارگر!
برقرار باد حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان!
مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع!
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