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 !آموزش نيروی سرکوب برای مقابله با خيزش ھای کارگری
  

 -کوبگر جمھوری اسالمی خبر دادند که در تاکستان رسانه ھای رژيم سر) ١٣٩۵( امسال ]عقرب[در پانزدھم آبان ماه

 ھای مانوربا توجه به کثرت . برگزار شد" رزمايش مدافعان حريم واليت"  يک مانور نظامی تحت نام -در استان قزوين

 کشور، بی شک چنين خبری در نگاه اول نظر کسی را به خود ۀنيروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی در چھار گوش

 به طور رسمی و علنی جھت مانوراما آن چه به اين خبر برجستگی می دھد اين واقعيت است که اين . دجلب نمی کن

 برای سرکوب -گردد   دومين شھر مھم صنعتی استان قزوين محسوب می که-آمادگی نيروھای رژيم در تاکستان 

 منتشر مانور اسالمی از اين در عکس ھائی که خبرگزاری ھای جمھوری. اعتراضات کارگری سازمان داده شده بود

سرکوب شوند کاغذ نوشته ھائی در " مدافعان حريم واليت "ۀنمودند ، کسانی که قرار بود در جريان اين تمرين به وسيل

... و " حقوق کارگری کجاست؟" اي" کار برای زندگی، نه زندگی برای کار: "دست داشتند که رويشان نوشته شده بود

که برای طبيعی ترين را ولين جمھوری اسالمی با چه بيشرمی و وقاحتی ، کارگرانی ؤد مسواقعيتی که نشان می دھ

 به مثابه دشمن کل جامعه اعالم نموده و نيروی انتظامی خود را برای مقابله و ،مطالبات خود به اعتراض برخاسته اند

   .سرکوب آن ھا تمرين می دھند

کی از تم ھای تبليغاتی آن مستضعف پناھی ي بر قدرت تکيه زده بود، در گذشته، زمانی که رژيم جمھوری اسالمی تازه

در آن سال ھای اوليه، سردمداران اين رژيم برای فريب کارگران و زحمتکشان که درست به خاطر تحقق خواست . بود

 کارگران و ھای انقالبی خود به پا خاسته و دست به انقالب زده بودند، ھر يک به طريقی می کوشيدند خود را مدافع

زحمتکشان جلوه دھند تا با خام کردن توده ھا، فرصت سازماندھی نيروھای مرتجع خود و تحکيم پايه ھای رژيم وابسته 

خدا ھم کارگر "در اين دوره خود خمينی فريبکارانه برای تقديس مقام کارگر اعالم کرد که . به امپرياليسم خود را بيابند

 فريبکار و ضدخلقی جمھوری اسالمی ۀموج سواری سپری شده، در شرايطی که چھراما امروز که آن روزھای ". است

 مورد تنفر کارگران و زحمتکشان قرار دارد، سردمداران اين رژيم خود را مجبور می ًبر ھمگان آشکار گشته و شديدا

مدافعان حريم "نور نظامی يکی از جلوه ھای اين واقعيت ھمانا ما. بينند دشمنی ھميشگی خود با کارگران را علنی کنند

 رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری ۀ جابرانۀاست که طی آن کارگران به عنوان نيروی خطرناکی که سلط" واليت

  .اسالمی را تھديد می کند، نشان داده شدند
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د سرکوب شوند  کارگران را به عنوان دشمنی که بايً و علناًاما اين واقعيت که جمھوری اسالمی مجبور شده است رسما

اعالم کند، خود بيانگر آشکار شدن ھر چه بيشتر شدت تضاد بين " مدافعان حريم واليت"به عنوان ھدف سرکوبگری 

 حاکم بر کشور می باشد، امری که امروز نمود آن به طور برجسته ۀکارگران و رژيم مدافع سيستم سرمايه داری وابست

امروز رشد .  سردمداران رژيم از اين مبارزات قابل مشاھده استدر حد رشد و گسترش مبارزات کارگری و وحشت

جدا .  ما را شکل می دھدۀ است که سيمای سياسی جامعئیکی از واقعيت ھايروزافزون اعتصابات و تجمعات کارگری 

از آمار رو به رشد تعداد اعتراضات روزانه کارگران به خصوص در ماه ھای اخير، ھشدارھای دائمی برخی از 

و " شورش گرسنگان"اصر رژيم و از جمله نمايندگان جمھوری اسالمی در مجلس شورای اسالمی مبنی بر احتمال عن

 رژيم از کارگران مبارز ايران بوده و توضيح گر ۀضرورت جلوگيری از آن برای حکومت، ھمه گواه بر ترس و واھم

اعالم " حريم واليت"گران عليه ران را به عنوان دشمنان و اغتشاش کارگًاين امر است که چرا جمھوری اسالمی علنا

اگر . به عنوان مدافعان اين حريم چپاول و فساد و ارتشاء برای سرکوب آن ھا تمرين می دھندرا کرده و مزدوران خود 

قعيتی که کمتر وا(بر اين واقعيت تأکيد کنيم که سرکوب مبارزات کارگران و خفه کردن اعتراضات آنان در محيط کار 

يکی از اصلی ترين وظايف ماشين سرکوب ) کارگری پيدا می شود که آن را در جريان زندگی خود تجربه نکرده باشد

از ھمان روز اول روی کار آمدن جمھوری اسالمی را تشکيل داده است، آن گاه بھتر می توانيم "  فقيهۀواليت مطلق"

 ۀن شان از طبقا سرکوب جز به دليل وحشت شديد سرمايه داران و مدافعدرک کنيم که امروز نمايش رسمی و علنی اين

  .ايران نيستچيز ديگری کارگر انقالبی 

 توقف ناپذير کارگران با سرمايه داران می ۀ سرمايه داری ، تضاد دائمی و مبارزۀيکی از واقعيات انکارناپذير جامع

 جوامع سرمايه داری جاری بوده و بورژوازی ۀ ، اما در ھماست" گاه نھان و گاه آشکار"مبارزه ای که گر چه . باشد

اما به رغم اين واقعيت ، تاکنون در . ستمگر ھم در ھمه جا ماشين سرکوب خود را عليه آن حاضر يراق کرده است

 ھای گوناگون مانورکمتر کشوری ديده شده است که يک رژيم حامی بورژوازی به گونه ای که جمھوری اسالمی در 

 به عنوان دشمنانی که بايد آماج سرکوب نيروھای انتظامی آن ھا ًشان می دھد چنين بيشرمانه کارگران را علناخود ن

  .قرار بگيرند ، اعالم کند

 کارگران را به عنوان دشمنی ۀ نه اين يا آن کارگر ، بلکه ھمًوقتی سرکوبگران جمھوری اسالمی در تمرينات خود علنا

کارگران ما بايد . يش می گذارند، اين واقعيت حاوی پيام مھمی برای کارگران ما می باشدکه بايد سرکوب شوند به نما

 جاری در رژيم جمھوری اسالمی اين درس را ھمواره مد نظر خود داشته باشند که ۀ تبليغات گمراه کنندۀرغم ھم علی

می نمايند ، دشمن آن ھاست، بلکه نه تنھا کارفرما و يا شرکت پيمانکار مشخصی که حق شان را پايمال آزمندی خود 

 سرمايه دار و دولت حامی آن دشمنان قسم خورده می باشند و ھيچ جناحی از ۀ سرمايه داران و به واقع کل طبقۀھم

 مھم ۀنکت. حکومت و ھيچ دار و دسته ای که اين يا آن جناح حکومت را پشتيبانی می کنند نيز از اين امر مبرا نيست

را آموزش می دھند تا با قلع و " مدافعان حريم واليت"ان طور که سردمداران جمھوری اسالمی ديگر اين است که ھم

 کارگر قھرمان ما ھم بايد نيروھای خود را ۀ سرمايه داران و دولت حامی آن ھا را پاس دارند، طبقۀقمع کارگران، سلط

آن ھاست ، آبديده کرده و آن "  جنگۀرسمد"در جريان تجمعات و مبارزاتش و در جريان اعتصابات شان که در واقع 

  .ھا را برای نبردھای اجتناب ناپذير در پيش رو، آماده سازد

 سال سرکوبگری ٣٨ ۀتجرب. بايد از دشمن درس گرفت و بدون ھرگونه شک و شبھه ای خود را برای مقابله آماده نمود

ابودی جمھوری اسالمی، اين حامی سفاک نظام  کارگر نشان داده که بدون نۀ طبقۀجمھوری اسالمی و مبارزات بی وقف

تنھا با سرنگونی اين رژيم ددمنش .  ايران، کارگران ھرگز به آزادی و رھائی دست نخواھند يافتۀسرمايه داری وابست
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 حاکم است که کارگران می توانند شرايط را برای ايجاد جامعه ای فارغ از ظلم و ۀو نابودی نظام سرمايه داری وابست

اما اين امر وابسته است به اين واقعيت که کارگران خود را برای مقابله با اعمال قھر ضدانقالبی . ھيا سازندستم م

  .بورژوازی حاکم آماده ساخته و بدون ترديد برای اعمال قھر انقالبی خود تدارک ببينند

 
  خلق ايرانئیماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدا: به نقل از 

 ١٣٩۵ ]قوس[ ، پانزدھم آذر ماه٣۵شماره 
 


