با صف متحد ،پيش به سوی روز جھانی کارگر!
امسال در شرايطی به استقبال روز جھانی کارگر می رويم که به مانند سالھای گذشته ،طبقه کارگر در
وضعيت نامطلوب و فعالين آن زير فشار دستگاه حاکم سرمايه داری قرار دارند .دولت نئوليبراليزه
شده ی آشکارا نظامی ـ مذھبی درايران ،پيرو سياست رياضت اقتصادی اعمال شده در سراسر دنيا به
توسط دولت ھا و حاکمين ،با تحميل فشار اقتصادی ،روز به روز فقر و تنگدستی بيشتری را بر
جامعه بی دفاع تحميل کرده و بدين شکل شکاف بين طبقات متخاصم گسترده تر و عميق تر می گردد،
اما خاصيت اساسی تر سالی که پيش روی داريم از آن جھت است که جنبش کارگری ھر چند به
مثابه يک جنبش ضد سرمايه داری در ميدان مبارزه يکه و تنھا باقی مانده ولی با تمام اين اوصاف و
با تمام ضعف ھايش ھمچنان در برابر تھاجم حاکميت مقاومت می کند.
بدين سبب اھميت دفاع از جنبش کارگری در چنين شرايطی و در فقدان يک رھبری سياسی بالفعل
برای جامعه دو چندان گشته و اين اميد را در دل ھر مبارز انقالبی و کمونيستی روشن می کند که
تقويت ھر لحظه ای جنبش کارگری می تواند موجبات عروج اين طبقه به مثابه رھبری سياسی جامعه
را فراھم آورد ،اما از طرف ديگر ،يعنی در نبود ھم پيمانان اجتماعی اين طبقه )که خود حاصل يک
سرکوب وسيع است( ،در امر پيشبرد مبارزه در صحنه واقعی جدال طبقاتی ،می تواند شرايط شکست
ھمين مقدار از مقاومت اين جنبش و در ھم شکستن فعالين آنرا نيز فراھم آورد که تماما ً و يک طرفه
می تواند موجبات استحکام وبقای بيشتری را برای حاکميت پديد بياورد.
از اين روی ،سخن ما با مبارزين انقالبی و کمونيست بدين گونه است که روز جھانی کارگر و
خصوصا ً با شرايط پيش رو ،نه روز منافع سازمانی ،که بيش از ھر چيز در تمرکز مبارزه ی جاری
کارگران به صورت جھانی به انواع گوناگون اھميت يافته و بدين شکل ھر نيروی سياسی ای که
خواھان ھژمونی يافتن جنبش کارگری به عنوان يگانه آلترناتيو رھايی بخش عصر حاضر به مثابه
رھبری سياسی جامعه است می بايست با در نظر گرفتن منافع کليت طبقه کارگر ،در يک صف
مشترک به دفاع از مبارزات کارگران برخواسته و بلوکی را در برابر تھاجم اقتصادی و سياسی به
نفع طبقه ای که خود را متعلق به منافع آن می داند ايجاد نمايد.
پيش به سوی روز جھانی کارگر در يک صف!
زنده باد جنبش کارگری!
کانون سوسياليست ھای کارگری
www.socialistworkers.blogspot.com

