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 اشرف دھقانی

 ٢٩١٨ فبروری ١٨
  

  ! ، تنھا راه نجات کارگران مبارزه برای کسب قدرت سياسی
تجاع حاکم ، بر در فضائی که از يک طرف برای ستمديدگان ، فضای مبارزاتی و انقالبی است و از طرف ديگر ار

بند خود به مراتب افزوده است ، بار ديگر کوب ھای ددمنشانه و به بگير و بشدت ديکتاتوری عنان گسيخته و سر

 دست به راه پيمائی در خيابان ھا ]دلو[ بھمن١۶ حق صنفی خود در ه کارگران ھپکو در اراک در پيگيری مطالبات ب

ه خيابان می کشاند ، شرايط بسيار دشوار و طاقت فرسائی است که سرمايه مسلم است که آنچه کارگران را ب)  ١. (زدند

بيان " حقوق ھای معوقه"ِ آنان و در عين حال دزديدن بخشی از دستمزدشان که در اصطالح ۀداران با استثمار وحشيان

 ۀدستمزد پرداخت نشدمی شود ، بر کارگران تحميل کرده اند ، کما اين که کارگران ھپکو نيز در اعتراض به ھشت ماه 

با رجوع به سابقه مبارزاتی اين کارگران ، در اينجا بايد درود بفرستيم بر ھمه کارگران قھرمان . شان به خيابان آمدند

کارگران رزمنده ايران نظير کارگران ھفت تپه با تشديد اعتصابات و مبارزات خود در يک  اراک که ھمراه با ديگر

ی ديماه برای نابودی رژيم جمھوری اسالمی شدند ؛ درود بر کارگران ايران ئ عظيم توده سال اخير ، طليعه دار خيزش

نيروھای اجتماعی متحدشان با خشم سوزان خود آتشی به خرمن دشمن زدند که ارتجاع ھنوز  که ھمراه با تھيدستان و

 . در ميان شعله ھای آن می سوزد

در مقابل قھر ضد انقالبی ، در پی مبارزات حق طلبانه کارگران ی عظيم ديماه با پرچم قھر انقالبی ئخيزش توده 

در اين ميان کارگران .  سراسر ايران و تنھا پس از گذشت چند ماه از مبارزه قھرمانانه کارگران اراک به وجود آمد

ع ، وای از اين زير بار ستم نمی کنيم زندگی ، جان فدا می کنيم در ره آزادگی ، وای از اين وض" با شعار ءھپکو ابتدا

در آن روزھا ھر چند خواست کارگران خواست صنفی بود ولی آنھا به . به راه پيمائی در خيابانھا پرداختند" وضع

مبارزه سياسی با جمھوری اسالمی مشغول بودند ، مبارزه سياسی با رژيمی که بی ھيچ پرده پوشی مدافع سرمايه دار 

در شرايطی که شدت .  دن خود را ھمواره برای کارگران آشکار ساخته استبودن يا به واقع حکومت سرمايه داران بو

تضادھای طبقاتی در حدی است که اين رژيم ، شمشير را از رو بسته و جز با اقدام به عمليات نظامی و امنيتی با 

به .  نجر می گرددکارگران برخورد نمی کند ، مبارزه سياسی به اجبار و به سرعت به مبارزه قھر آميز و حتی نظامی م

ُھمين دليل ھم مبارزه کارگران اراک در آن برھه به مبارزه قھر آميز با حکومت سرمايه داران ، حکومتی که بيانگر 

) کارگران آذر آب و ھپکو(کارگران اراک . حاکميت امپرياليستھا در ايران است و آنھا را نمايندگی می کند ، منجر شد

بستن جاده آغاز کردند و رژيم ، نيروھای نظامی خود را به طور وسيع با ھمه تجھيزات دور بعدی مبارزات خود را با 
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نظاميان ، کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به سوی آنھا گاز اشک آور .  جنگی به سراغ کارگران فرستاد

ن ابزار جنگی آنھا بودند که با به در اين نبرد ، دست کارگران خالی بود و تنھا سنگ ھای کنار خيابا.  پرتاب نمودند

آری ، خيزش قھرمانانه توده ای . دست گرفتن اين سالحھای در دسترس ، شجاعانه به مقابله با دشمنان خود برخاستند

ديماه که زمين را در زير پای سرمايه داران و حکومتشان به لرزه در آورد و تداوم آن خيزش در حال حاضر اوضاع 

بر زمينه چنين شورش ھا و مبارزات )  ٢(ر داده است ئيًا نسبتا به نفع کارگران و زحمتکشان تغاجتماعی و سياسی ر

نه فقط کارگران اراک بلکه ھمه کارگران در وسعت سرزمين .  ِقھرمانانه ی کارگری در پشت سر خود ، برپا گشت

واقعيت .  م کارگر ستيز غافل نبوده اندايران ، از بدو روی کار آمدن جمھوری اسالمی لحظه ای از مبارزه با اين رژي

اين است که طبقه کارگر ايران ، اين طبقه تا به آخر انقالبی که با مبارزات خود و در مقاطع مختلف ، با دست زدن به 

قھر انقالبی و با رزم ھای قھرمانانه خويش ھمواره جو سياسی و مبارزاتی را در جامعه ايران زنده و  فعال نگاه داشته 

ّت ، در يک سال اخير قبل از خيزش ديماه به طور چشمگير بر شدت و وسعت اعتصابات و تجمعات اعتراضی خود اس
  . افزوده بود

امروز ، کارگران کماکان برای تحقق حقوق صنفی خود و به واقع برای اين که بتوانند دستمزد کارشان که به آنھا 

را از گلوی سرمايه داران ) دريای ژرف ثروتی که توليد کرده انديعنی قطره ای بسيار کوچک از (پرداخت نشده است 

 يعنی در فقدان يک نيروی سياسی پر قدرت که در عمل –بيرون بکشند ، با دست خالی و بی ھيچ پشتيبانی مادی 

ی زنند ولی  در اشکال مختلف دست به مبارزه م-توانائی پشتيبانی از کارگران برای مقابله با دشمنانشان را داشته باشد 

جمھوری اسالمی نه تنھا بر اساس قوانين نظام خود ، سرمايه دار را مجبور به پرداخت دستمزد آنھا نمی کند بلکه 

به اين ترتيب اين رژيم .  نيروھای مسلح اش را به سراغ کارگران می فرستد تا اعتراضات به حق آنان را سرکوب کنند

ھستند ، رو در ) دستمزدھای پرداخت نشده شان(استار بديھی ترين حقوق خود با بيشرمی تمام در مقابل کارگران که خو

روی آنھا ايستاده و علنا و بی ھيچ توجيھی به آنھا اعالم می کند که طرفدار سرمايه داران است و سرمايه دار را کامال 

 سرمايه دار و تضاد اين واقعيت به وضوح ، عريانی و عمق تضاد طبقاتی بين کارگر و.  تحت حمايت خود دارد

کارگران با رژيم جمھوری اسالمی و شدت آن را که امروز در حد غير قابل تصوری در درجه بسيار باال قرار دارد را 

شدت يابی اين تضاد و حرکات دالورانه کارگران ، چھره کارگر ستيز رژيم سرکوبگر جمھوری .  نشان می دھد

  .امعه به نمايش گذارده استاسالمی را ھر چه بيشتر عريان و در سطح ج

ی سرمايه داری می کوشند در تضاد بين کارگر و سرمايه ) يا به زبانی ديگر دولت ھا(اين واقعيتی ست که حکومت ھا 

ُمحروم ساختن طبقات ستمکش از وسايل و طرق " که ھمانا وظيفه اصلی خود به خود بگيرند و ظاھر بی طرفیدار ، 

در چنان اوضاعی بود که .  را الپوشانی نمايند) لنين، دولت و انقالب(است "  ستمگرانمعين مبارزه برای برانداختن

 و حتی مثال در روسيه در اوايل قرن بيستم ، می بايست دوره ای از مبارزه اقتصادی با سرمايه ١٨کارگران در قرن 

 کمونيست به اين آگاھی دست يابند داران را از سر بگذرانند و بعد بر اساس تجربه خود و ھمچنين با کمک روشنفکران

که مبارزه اقتصادی با سرمايه داران کافی نيست و کارگران بايد با رژيم سياسی حاکم که مدافع طبقه سرمايه دار است 

به ھمين خاطر حکومت .  ًمستقال به مبارزه برخيزند و اولين قدم برای آزادی خود را در سرنگونی آن رژيم جستجو کنند

ن به مثابه ارگان سيادت طبقه حاکم ، برای اين که بتوانند خود را به عنوان نيروئی برای توده ھا جا بزنند ھای آن زما

که در باالی سر جامعه و مافوق آن قرار دارد و کارش گويا تنظيم روابط بين طبقات است ، با مشکل چندانی مواجه 

  .نبودند
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وضوح آشکار ساخته است که در يک جامعه طبقاتی که طبقات دارای اما انگلس ، اين آموزگار کبير کارگران جھان به 

بکاھد و آن را در چھار چوب " از شدت تصادمات"منافع اقتصادی متضاد می باشند ، وجود دولت ، ضروری است تا 

ظر مارکس در ً، نظمی که اساسا برای تأمين منافع طبقه حاکم به وجود آمده ، محدود سازد ، و لنين با استناد به ن" نظم"

ُدولت ، ارگان سيادت طبقاتی ، ارگان ستمگری يک طبقه بر طبقه ديگر و "مطرح می کند که " دولت و انقالب"کتاب  ُ

حال در ".  است که اين ستمگری را با تعديل تصادمات طبقات ، قانونی و استوار می سازد" نظمی"حاکی از ايجاد 

مھوری اسالمی ارگان سيادت طبقاتی سرمايه داران و ارگان ستمگری ايران در حالی که دولت به مفھوم کل رژيم ج

آنان نه فقط بر طبقه کارگر بلکه بر کل نيروھای اجتماعی است که منافعی متضاد با حاکمين دارند ، درست به دليل 

ن وابسته سرمايه داران خارجی و سرمايه دارا(با طبقه حاکم ) خلق(شدت بيش از حد تضاد بين اين بخش از جامعه 

، در چنان شرايط اسف باری قرار گرفته است که قادر به الپوشانی چھره ستمگر خود نيست و عاجز از آن ) داخلی

او حافظ نظم استثمارگرانه . است که توانائی ايفای نقش بی طرفی در تضاد بين کارگران و سرمايه داران را داشته باشد

.  اش با کمک سرمايه داران وابسته داخلی در جامعه ما به وجود آورده اندو ضد خلقی ای است که اربابان امپرياليست 

را با ) طبقه کارگر و متحدينش(ًولی در حالی که بر گردن او اساسا اين وظيفه قرار داده شده است که تصادمات طبقات 

ی اسالمی با ابزار عادی يا سازد ، جمھور" قانونی و استوار"سرمايه داران حاکم تعديل کند تا ستمگری طبقه حاکم را 

نه اين که از به کارگيری وسايل  (ًعمدتااو .  قادر به انجام چنين وظيفه ضد انقالبی نيست" متعارف"به قولی با وسايل 

زور "با نشان دادن دندان ھای تيز وحشی اش به کارگران ، با به کارگيری ) ديگر و از جمله حيله و فريب غافل بماند

ِاش يعنی به قدرت نيروھای نظامی اش ، يعنی با زور اسلحه و سرکوب خشن و قھر آميز مبارزات " سازمان يافته
اين واقعيت که خود را .  کارگران و ديگر توده ھای تحت سلطه ايران است که  قادر به حفظ حاکميت خويش می باشد

ب جمھوری اسالمی نشان می دھد از  و حاکميت امپرياليستی در قال) کارگران و متحدينشان(در شدت تضاد بين خلق 

طرف ديگر بيانگر پوسيدگی مناسبات سرمايه داری با ھمه دستگاه ھای روبنائی اش که اينھا حافظينش به شمار می 

  .روند ، می باشد ؛ پوسيدگی ای که پيام نويد بخش رھائی کار از سرمايه در درون آن نھفته است

حاکميت سرمايه داران خارجی ھمراه با سرمايه داران وابسته (امپرياليستی در حقيقت ، در جامعه ايران که حاکميت 

برقرار است ، حکومت بايد با اعمال شديدترين ديکتاتوری ھا از نظمی حفاظت کند که نه فقط نيروی کار ارزان ) داخلی

ايران به حساب در اختيار سرمايه داران قرار می دھد ، بلکه شرايط غارت منابع طبيعی و ريختن ثروت ھای 

را نيز برای آنان ) از جمله از طريق شرکت در جنگھای سازمان داده شده توسط امپرياليستھا(انحصارات امپرياليستی 

با ديکتاتوری ذاتيش ، عريانی و شدت تضاد طبقاتی کارگران با سرمايه داران و " نظمی"وجود چنين .  مھيا می سازد

  در چنين اوضاعی ، جمھوری اسالمی ، به حکم  وظيفه ضد انقالبی خود به .حکومت مدافع آنان را باعث شده است

، مجبور است کارگران و ديگر ستمديدگان جامعه را از دسترسی )رژيم وابسته به امپرياليسم(مثابه دولت سرمايه داران 

را با ارتکاب به شنيع به وسايل و امکانات مبارزاتی خويش محروم سازد ؛ و ھمانطور که می دانيم چنين محروميتی 

امروز ديگر به جز نيروھای سياسی ای که اپورتونيسم آنھا العالج است .  ترين اعمال و جنايات ، تحميل ھم کرده است

محروم ساختن طبقات ستمکش از وسايل و "، ھمه می دانند که جمھوری اسالمی در اجرای وظيفه اصلی خود که ھمانا 

است ، ھر گونه امکان مبارزه کارگران با سرمايه داران با وسايل " ختن ستمگرانُطرق معين مبارزه برای براندا

آن است که کارگران ما تحت شرايط ديکتاتوری " متعارف"منظور از  وسايل .  را به روی آنان بسته است" متعارف"

ر دست ھم ، امکان چانه برای خود تشکيل دھند تا دست د) ٣(حاکم نه قادرند تشکل صنفی از قبيل اتحاديه و سنديکا 

زنی با سرمايه داران و حکومت را برای بھبود شرايط کار و زندگی شان را بيابند و نه با توجه به شدت ديکتاتوری و 
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که البته وجود (يعنی از طريق کار نيروھای کمونيست در اتحاديه ھا و سنديکاھا " متعارف"اختناق حاکم ، از طرق 

حزب (باط با توده کارگر و رھبری مبارزات صنفی و سياسی آنان ، می توانند حزب راستين و از اين طريق ارت) ندارند

اين نکته را ھم بايد يادآور شد که کارگران ما در سراسر ايران با توجه به تجربه . خود را تشکيل دھند) کمونيست واقعی

بانی جمھوری اسالمی از سرمايه داران را ھای متعددی که در مبارزه عليه سرمايه داران از سر گذرانده اند ، پشتي

از اين رو امروز کارگران ايران توھمی ندارند که .  بارھا و بارھا ديده و با گوشت و پوست خود لمس کرده اند

اما مھم است به اين نکته .  جمھوری اسالمی،  رژيم سرمايه داران و مدافع و حافظ منافع آنان در مقابل کارگران است

آگاھی به خودی خود برای دست زدن به اين يا آن حرکت انقالبی کافی نيست بلکه بايد وسايل و امکان ه توجه شود ک

  .  که متأسفانه در حال حاضر کارگران ما از آن محرومندعملکرد بر اساس آن آگاھی را ھم در اختيار داشت

 به ديگران نيست ، امروز تحت سلطه کارگران شريف ايران که مولد ثروت در جامعه می باشند و کارشان جز خدمت

جمھوری اسالمی و شرايطی که سرمايه داران بر آنھا تحميل کرده اند ، شرايط زندگی بسيار مصيبت باری را از سر 

اين واقعيت آنقدر عيان است که الزم نيست در اينجا حتی به گوشه ھائی از شرايط زندگی و کار برده وار . می گذرانند

وجود سرمايه داران ، اين انگل ھای حقير و بی شرم و کثيف که خون کارگر از ھمه وجود ناپاکشان .  آنھا اشاره شود

از کدام فاجعه در زندگی کارگران که به دست اين انگل ھای کثيف ايجاد شده .  می چکد ، جامعه را آلوده ساخته است

نجات و مراکز توليد و يا در معادن و در زير زمين بايد نوشت؟  از قتل کارگران به دست سرمايه داران در درون کارخا

، از طريق قرار ندادن وسايل ايمنی کار در اختيار کارگران بايد سخن گفت؟  و يا شرايط زندگی فالن کارگر پس از 

عمری جان کندن در اين يا آن مؤسسه توليدی و خدماتی را بايد به تصوير کشيد که خودش يا عزيزی از خانوده اش 

ر و بيمار در گوشه ای افتاده و چون پولی در بساط نيست تا به دکتری مراجعه شود و درمانی صورت گيرد ، به رنجو

اجبار درد و شکنجه ای را در انتظار مرگ متحمل می شود؟  يا از زنان کارگر که اغلب سرپرست خانواده ھم ھستند 

سالمی ، ستم مضاعفی را متحمل می شوند؟  يا به شرح بايد گفت که به بھانه اسالمی بودن حکومت زن ستيز جمھوری ا

ُحال کولبران کردستان ، اين زحمتکش ترين و محرومترين کارگران ايران بايد پرداخت که مطلع شدن از شرايط کار 

با اين انسانھای محروم ، آتش به جان ) جمھوری اسالمی(دشوار آنان و برخورد نيروھای نظامی رژيم سرمايه داران 

اينھا و ھزاران نمونه دلخراش از زندگی و کار .  کس که از کمترين احساس انسانی برخوردار است می زندھر 

چه بايد کرد؟  چگونه می توان بر فقر و فالکت و .  می باشد" چه بايد کرد"پس ، مھم .  کارگران بر ھمگان آشکار است

  ه ای آزاد و رھا از قيد و بندھای سرمايه داران حاکم ساخت؟ بر اينھمه ظلم و ستم و نابسامانی نقطه پايان گذاشت و جامع

برای پاسخ به سئوال فوق اجازه دھيد که با تکيه بر اعتراضات وسيع کارگری در سراسر کشور که مبين نزاع طبقاتی 

جامعه سرمايه بين کارگر و سرمايه دار می باشد، ببينيم کارگران ايران در شرايط  ديکتاتوری عنان گسيخته حاکم بر 

  .روی خود دارند داری ايران چه می توانند بکنند و برای رھائی خود از قيد ستم و استثمار چه راھی پيشا

  :واقعيت ھای عيان چنين اند

، کارگران اصلی ترين توليد کننده نعمات مادی ھستند و با کار آنھاست که چرخھای زندگی  در شيوه توليد سرمايه داری

  .خنددر جامعه می چر

َانگلھای اجتماع ھستند که از قبل کار و زحمت کارگران ارتزاق می کنند) سرمايه داران(ستمگران  ِ.  

 اين  . اما ستمگران ، نيروی نظامی دارند ، نيروھای مسلحی که ستمگران را از قدرت نظامی برخوردار کرده اند

انگل ھای اجتماعی ھستند ھمانند .  فيدی انجام ميدھندنيروھای نظامی نه در کار توليد شرکت دارند و نه کار اجتماعی م
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سرمايه داران ، با خونی که ھمچون زالو از کارگران مکيده اند ، سھمی ھم به اينھا می دھند و .  خود سرمايه داران

  . پروارشان می کنند

 جامعه است که بخواھد کار اين نيروھای نظامی چيست؟  کار و وظيفه آنھا سرکوب کارگران و ھر نيروی اجتماعی در

 . بزند و آن را با دلمه ھای ظلم و ستم و چرک و کثافاتش واژگون سازد) نظم سرمايه داری(آسيبی به اين نظم وارونه 

آنھا در جامعه ايران موظفند ھر گونه صدای آزاديخواھی و ندای عدالت جويانه را با وحشيگری و بی رحمی تمام 

  .سرکوب و در ھم بکوبند

قدرت ھمان (با تکيه بر قدرت نظامی خود ) سرمايه داران(ن سادگی ، ستمگر زالو صفت و انگل اجتماع به ھمي

، قدرت سياسی را ) ِنيروھای نظامی انگل که سھم قابل توجھی از ارزش اضافی حاصل استثمار کارگران را می ربايند

امکان تأمين ) سرمايه داران(چه به ستمگر پس جای ابھامی نيست که آن.  در دست گرفته و بر جامعه حکم می راند

قدرت سياسی "بيھوده نيست که گفته اند .   قدرت نظامی اوستعمدتاحاکميت بر توده ھای ميليونی جامعه را داده است ، 

آيا چنين نيست؟  آيا جمھوری اسالمی که مدافع و حافظ منافع سرمايه داران خارجی "!  از لوله تفنگ در می آيد

است ، در شرايطی که به طور شديد و وحشتناک مورد خشم و نفرت بی ) سرمايه داران وابسته( و داخلی) ستھاامپريالي(

حد و حصر نه فقط کارگران بلکه اکثريت آحاد جامعه قرار دارد ، بدون برخورداری از قدرت نظامی نيروھای مسلح 

قی بماند؟  آيا می توانست خود را از آماج خشم ضد انقالبی در اختيارش ، حتی يک روز ھم می توانست بر سر پا با

حال بايد ديد که .  انقالبی و آتشين توده ھا در امان نگاه دارد؟  جواب منفی ستمديدگان ايران به اين سئوال روشن است

چه درسی در درون واقعيت ھای توصيف شده در فوق برای کارگران ما نھفته است؟  در اينجا بايد مکث نمود و خطاب 

  : به کارگران رزمنده اراک و ھمه کارگران مبارز سراسر ايران گفت

  !کارگران مبارز ايران

برای رھائی از زندگی پر از رنج و مصيبتی که سرمايه داران به قدرت نيروھای نظامی خود برای شما به وجود آورده 

مبارزات اقتصادی شما برای .  ی شما نيستاند تنھا يک راه در مقابل شما قرار دارد که البته نافی مبارزات برحق کنون

ّبيرون کشيدن حقوق ھای عقب افتاده تان از جيب ھای گشاد دزدان سرمايه دار ، مبارزات بر حقی است که بايد ھمچنان 

  ھشياری در اين مبارزه از آن رو ضروری است که -با توسل به شيوه ھای مختلف و با ھشياری ، آنھا را ادامه دھيد 

ًتی با سرکوب قادر به جلوگيری از مبارزات شما نيست ، تماما می کوشد از طريق ايادی خود و يا عناصر دشمن وق

که خود را دوست کارگران جلوه می دھند ، مبارزات شما را به طرق مختلف مثال با " خير خواه"و " مصلح"ًظاھرا 

.  يا تحميل شعارھائی خاص ، به انحراف ببرندجلوگيری از به کار گيری شيوه ھای مؤثرتر و راديکال تر مبارزه و 

مبارزاتی که شما در اشکال مختلف ھمواره با ابتکار خود به کار برده و می بريد ، می تواند فشاری بر سرمايه داران و 

ادامه دھيد بنابراين بايد ھمچنان به اين مبارزات .  رژيم وارد آورده و آنھا را وادار به قبول برخی از مطالبات شما بنمايد

، در حالی که به طور   در نتيجه .ھر چند که برای رسيدن به ھدف اصلی صرف انجام مبارزات صنفی تکافو نمی کند

کلی در مبارزه با سرمايه داران و رژيم حاکم بايد از ھمه اشکال مبارزاتی سود جست اما بايد دانست که برای رھائی از 

 پيش پای شماست و آن راھی است که بايد به تسخير تنھا يک راه و اختناق حاکم، قيد ستم و استثمار و شرايط ديکتاتوری

واقعيت اين است که آينده ايران در دستان شماست ؛ و اين طبقه .  قدرت سياسی توسط طبقه کارگر ايران ختم شود

  .را بر دوش خود داردکارگر آگاه و متشکل است که رسالت رھبری جنبش انقالبی متحدانه توده ھای تحت ستم ايران 

ھمچنين بايد يادآور شد که تنھا حکومتی در ايران قادر به تأمين يک زندگی شاداب و سالم و آزاد در جامعه ما می باشد 

بنابراين با تأکيد بايد گفت که .  که طبقه کارگر متشکل و مسلط به ايدئولوژی طبقاتی خود در رأس آن قرار گرفته باشد
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منده ما ضمن پيشبرد مبارزات خود به ھر شکل و ترتيبی که می توانند ، اساسا و از ھمين امروز کارگران آگاه و رز

  .بيرون می آيد" لوله تفنگ" که البته از -را ھدف مبارزه خود قرار دھند " قدرت سياسی"بايد کسب 

نھا را در ھم شکست ؛ و شما به ًبرای مقابله واقعا مؤثر با سرمايه داران و سرنگونی حکومتشان ، بايد نيروی نظامی آ

اين بحثی که باقی می ماند  بنابر.  خوبی آگاھيد و می دانيد که قدرت نظامی را تنھا با قدرت نظامی می توان از بين برد

اين است که کارگران برای دست يابی به قدرت سياسی چگونه می توانند خود قدرت نظامی کسب کنند و چه گامھای 

ًنيروھای اپورتونيست در جنبش ما ظاھرا بر اين باورند که طبقه   ؟ !در اين جھت می توانند بردارندعملی و واقعا جدی 

، و حتی به اين امر ھم معترفند که اين امر مھم تنھا از طريق اعمال  کارگر بايد قدرت سياسی را به دست خود بگيرد

اصلی آنھا به کارگران اين است که شما خود دست منتھا حرف  . قدرت نظامی از طرف اين طبقه امکان پذير می باشد

صرفا به مبارزه صنفی خود مشغول باشيد و منتظر بمانيد تا روزی ، روزگاری ، در يک شرايط نا  . به کاری نزنيد

معلوم ، از ميان نيروھای نظامی دشمن ، نيروئی جدا شده و به شما بپيوندد ، گويا از اين طريق کارگران صاحب قدرت 

اما فرا رسيدن آن روز مبھم و آن شرايط نا معلوم در ايران ، وعده نسيه ای است که در جامعه تحت .  ی خواھند شدنظام

  .  سلطه و ديکتاتور زده ما تضمينی برای آن وجود ندارد

.  نند، در انتظار حوادث نامعلوم نمی نشي مسلم است که زنان و مردان کارگر پيشرو و کارد به استخوان رسيده ايران

اگر تنھا راه رھائی از جھنم کنونی کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است و برای اين منظور کارگران بايد 

صاحب نيروی نظامی گردند ، پس آنھا بايد در درجه اول روی نيروی خود و نيروی ديگر ستمديدگان جان به لب رسيده 

تنھا با ديدن .  د که موجب قدرت گيری آنھا به لحاظ نظامی گرددجامعه حساب کنند و پروسه انقالبی ای را در پيش گيرن

، نيروھای مسلحی از ميان دشمن به پشتيبانی از کارگران برمی خيزند و در اين صورت است  قدرت رزمی کارگران

 . ويندکه کارگران رزمنده می توانند از نيروھائی که از دشمن کنده شده و به انقالب کارگران می پيوندند ، سود ج

، ھم امروز بايد  کارگران پيشرو و انقالبی ما برای رھائی از زندگی مصيبت باری که به واقع مرگ تدريجی آنھاست

 نظامی متشکل از تعدادی اندک برای خود به - خطر کنند ؛ بايد با رعايت کامل اصول مخفی کاری ، تشکل ھای سياسی 

عليم و آموزش سياسی خود و توده ھای انقالبی با بھره گيری از اين تشکل ھا از يک طرف در جھت ت . وجود آورند

 لنينيسم می کوشند ، و از طرف ديگر تعرض نظامی به دشمن و آسيب رساندن به - آموزش ھای انقالبی مارکسيسم 

امروز که توده ھای انقالبی ايران در ھر فرصتی مراکز ستم و .  ماشين سرکوب او را ھدف خود قرار می دھند

وب را با قھر انقالبی خود مورد حمله قرار می دھند و معلوم می سازند که راه درست مبارزه با دشمنان خود را سرک

 نظامی است که با استفاده از شرايط انقالبی کنونی ، سازماندھی نيروی -می شناسند ، فرصتی برای تشکل ھای سياسی 

در پروسه مبارزه مسلحانه با نيروھای .  ر خود قرار دھندتوده ھا جھت مقابله با نيروھای سرکوب را در دستور کا

ُنظامی رژيم از جمله با به کارگيری تاکتيک ھائی که موجب ايجاد رعب و وحشت در ميان وابستگان به رژيم و در 

ود نتيجه باال بردن روحيه انقالبی توده ھا می گردد و تاکتيک ھائی که حمله به مراکز نظامی دشمن را مورد توجه خ

در چنين پروسه ای است که .  قرار می دھد ، می توان توده ھای ھر چه بيشتری را به طرف مبارزه مسلحانه جلب نمود

ايده . کارگران می توانند خود را به لحاظ نظامی قوی ساخته و با سازماندھی مسلح توده ھا کار انقالب را پيش ببرند

انه به عنوان تئوری انقالب ايران که راھنمای حرکت چريکھای فدائی اصلی اين رھنمود بر مبنای تئوری مبارزه مسلح

 از اين رو با مطالعه اين تئوری می توان چشم  .، می باشد خلق و انقالبيون مسلح و افتخار آفرين دھه پنجاه بود

، راھی که  نونی ايرانًاخيرا نيز در ارتباط با شرايط ک. اندازھائی که در مقابل اين راه انقالبی قرار دارد را دريافت

کدام راه؟ و "امروز پيش پای کارگران آگاه و پيشرو و روشنفکران صديق و انقالبی ايران قرار دارد در مقاله ای به نام 
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 لذا در اين جا به ھمين حد  .از چريکھای فدائی خلق ايران مورد توضيح و تشريح قرار گرفته است" کدام وظيفه اصلی؟

به اميد آن که ما در آينده نزديک ، مارش .  اکتفاء می شود" ّتشکل ، تسليح ، اتحاد ، پيروزی"در ارتباط با ضرورت 

بزرگ کارگران و دوستداران طبقه کارگر را در خيابان ھای سراسر ايران شاھد باشيم که يکپارچه با صدائی رسا فرياد 

  ) !سرمايه دار(درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر : می زنند

  !ود بر کارگران رزمنده و سلحشور ايران ھزاران در

  !در ايران  امپرياليسم ُباد سلطه مرگ بر نظام سرمايه داری و  نابود

  . کارگر ضامن پيروزی انقالب ايران استۀتنھا رھبری طبق

  !جمھوری اسالمی ، با ھر جناح و دسته ، نابود بايد گردد 

  !ّتشکل ، تسليح ، اتحاد ، پيروزی 

 

 ٢٠١٨ روریب برابر با پانزدھم ف١٣٩۶ ]دلو[منبيست و ششم بھ

 

  :زيرنويس ھا

 بھمن ، مصيبت ھای زندگی پر رنج و درد خود را در شعار ١۶کارگران ھپکو در طی راه پيمائی خود در  -١

يکی .  منعکس کردند" عزا ، عزاست امروز ، روز عزا است امروز ، زندگی کارگر ، روی ھواست امروز"

اين شعار که مقصود وارونه ای .  بود" درود بر ستمگر ، مرگ بر کارگر"کو ديگر از شعارھای کارگران ھپ

، در شکل طنز و استعاره ، رژيم جمھوری اسالمی را ) مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر(در آن نھفته است 

خطاب اين طنز تلخ حکومت است که در مصاف بين کارگر و سرمايه دار . مورد تمسخر قرار داده است

خارج از اين که چه فضا و اوضاعی باعث طنين انداختن چنين .  ، جانب ستمگر را می گيرد) ستمگر(

شعاری در صفوف کارگران مبارز ھپکو شده ، نمی توان اين حقيقت را ناديده گرفت که اين شعار قبل از اين 

اخبار منتشر شده اين موضوع ھم بايد ذکر شود که بر اساس .  که تعرضی باشد شعاری تظلم خواھانه می باشد

اين نيروھا به متفرق .  ، رژيم برای مقابله با تظاھرات کارگران ھپکو نيروی سرکوب زيادی بسيج کرده بود

 ساله ای که مشغول فيلمبرداری با تلفن دستی خود ١۵کردن کارگران اقدام نمودند و در اين جريان نوجوان 

وجه اين موضوع شدند به پارکينگی که نيروھای نظامی کارگران مبارز ھپکو وقتی مت. بود را دستگير کردند

رژيم در آنجا جمع شده بودند ، يورش برده ضمن پاره کردن زنجير ورودی ، به درون محوطه رفته و 

گفته می شود که کارگران ھپکو خطاب به مزدوران جمھوری .  نوجوان مزبور را از دست آنھا رھا ساختند

 اجازه نمی دھيم اين نو جوان را به زندان ببريد و سپس جنازه وی را به اسالمی مطرح کرده بودند که ما

  !خانواده اش تحويل دھيد و بگوئيد معتاد بود و در زندان خودکشی کرد

واقعيت اين است که خيزش توده ھای محروم ايران در ديماه سال جاری و طرح شعارھای راديکال عليه  -٢

ه و دالورانه آنھا در حمله به مراکز ستم و استثمار و به کانون موجوديت جمھوری اسالمی و اعمال جسوران

 ايدئولوژيک و مالی رژيم چنان شرايط انقالبی در جامعه ايجاد کرد که دشمنان به طرق مختلف -ھای سياسی 

از جمله از طريق پخش ويديوئی به ضرر رأس ديکتاتوری حاکم ، سعی در خالی کردن زير پای واليت فقيه 

ًآنھا ھمچنين علنا با دميدن در پيکر نحيف و رسوای رضا پھلوی که جدش اولين پايه گذار .  دشان کردن

گرفت به فکر آلترناتيو " قلدر"ديکتاتوری امپرياليستی در ايران بود و به ھمين خاطر از طرف توده ھا لقب 
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ی برگرداندن اوضاع به ًدر عين حال دشمنان مردم در ھيئت ظاھرا مصلحين جامعه ، برا. سازی افتاده اند

عالوه بر اين از طريق . وضع سابق و حفظ اساس حاکميت خود ، لزوم يک رفراندوم را مطرح می کنند

ًرسانه ھائی که خود را ظاھرا بی طرف و حتی خيرخواه مردم جلوه می دھند ، سعی در انحراف جنبش 

ی به عالمت گويا اعتراض به ستم بر انقالبی توده ھا به خصوص از طريق تبليغ برای در چوب کردن روسر

شده اند و اقدامات ديگر از اين قبيل تا بتوانند اوضاع فعلی در جامعه ) که البته به روسری ختم نمی شود(زن 

واضح است که در شرايطی که توده ھا با اقدامات انقالبی خويش پی به قدرت خود .  ر دھندئيرا به نفع خود تغ

بارزاتی بين خود را در عمل تجربه کرده و می کنند ، اوضاع و شرايطی در برده و ھمچنين ھمبستگی م

جامعه به وجود آمده است که به نفع کارگران و زحمتکشان می باشد و ھمه تالش دشمن در حال حاضر برای 

ھمچنين بايد دانست که دشمنان ، درست در شرايطی که جو مبارزاتی در جامعه را .  ر اين اوضاع استييتغ

ًمال به ضرر خود می بينند عالوه بر سرکوب به طرق مختلف ، از طريق ريا و فريب سعی در پائين کشيدن کا

اين دشمنان که ديروز لباس اصالح طلب و يا . شعله ھای آتش خشم کارگران و ديگر ستمديدگان را دارند

يجاد تفرقه بين کارگران ، مصلح مدنی به تن داشتند ، امروز برای ايجاد انحراف در جنبش کارگری و حتی ا

روزنامه متعلق به مھدی " (اعتماد"حضور خبرنگار روزنامه .  با چھره ای ديگر دست به فريبکاری می زنند

 زير زمين اين بنياد را به شکنجه گاه توده ھای انقالبی ۶٠کروبی ، رئيس بنياد شھيد سابق ، کسی که در دھه 

ًپه و ظاھرا طرفداری از کارگران عليه مديريت ، يکی از نمونه ھای در بين کارگران ھفت ت) تبديل کرده بود

 .  قابل ذکر در اين زمينه می باشد

اتحاديه و يا سنديکا در يک کشور نھاد ھائی ھستند که در قانون به رسميت شناخته شده اند و عملکردھای آنان  -٣

ًيکتاتوری حاکم اساسا پذيرای اتحاديه و در ايران قانون د.  نيز بر حسب قانون مقرر شده ، انجام می گيرند

از اين رو از ھمه تالش ھای کارگران در گذشته برای ايجاد .  سنديکا و ھر تشکل صنفی ديگر کارگران نيست

تشکل ھای صنفی مستقل کارگران تنھا نامی باقی مانده است که برخی به نادرست سعی دارند آن نام را به 

  . و حتی تحت آن نام ، اعالميه و بيانيه صادر کنندعنوان اصل تشکل به حساب آورده

 

  
  


