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  ٢٠١٢ جون ٠۵

 

  سازمان دولتی را

 !توان در ھم شکست ی میئ  تنھا با سازمان مسلح توده
  

رغم داشتن اختالفات   و علی-ھمه . خته شده استھای دولتی سرتاسر جھان با زور و سالح پای ري بنای سازمان

. کش دارند ھا کارگر و زحمت ، کارکرد واحدی در به يغما بُردن نعمات جامعه و تخريب زندگانی ميليون-جزئی 

ست و ھر يک در سرکوب  ا داران جھانی و غارت اموال عمومی شان برقراری نظم و ترتيب سرمايهۀ وظيف

کنونی جھان تصديق ۀ در حقيقت اوضاع در ھم ريخت. ی کمترين تفاوتی با ديگری نداردئ  توده–اعتراضات کارگری 

ترين حقوق انسانی را  یئ ست که با وجود مناسبات کنونی، جامعه روی آرامش و محترم شمردن به پايه  اای آن ايده

کشان در  ال کارگران و زحمتداران جھانی بدون تعرض به جان و م ست که سرمايه ا ای نخواھد ديد؛ تصديق آن ايده

ُکشند تا توليد سرمايه از حرکت باز نايستد؛ بی دليل ھم نيست  گيرند و می بی دليل ھم نيست که می. امان نخواھند بود

  .فزايندھای بی در و پيکر خود بي  انبانآورند تا بر ترين اقشار جامعه يورش می ھای محروم مانده که به ته

ھا و سرکوِب  استثمار، ناامنی.  نيستمحدودو ددمنشی حاکمان به طبقات فرودست که خشم و غضب  مسلم است

خود رسيده است و پايمال نمودن حقوق ابتدائی انسانی باور ۀ ی به باالترين حد ممکنئ  توده–اعتراضات کارگری 

ران جھانی قرار مدا ويژه در اين چند دھه زندگی مردم در ابعادی دھشتناک مورد تعرض قدرته کردنی نيست و ب

به عبارتی ديگر . گيرند ديگر سبقت می ھا از ھم گرفته است و ھر يک از آنان در به انقياد کشاندن ھر چه بيشتر توده

ھا  خوار و ظالم، به خيابان ھای حاکمان مفت دليل سياسته جا مردم ب جا را فرا گرفته است و در مقابل ھمه بحران ھمه

 جا غرق در تنش و التھاب سياسی لمان، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، يونان و خالصه ھمهاانگلستان، . اند سرازير شده

ھای ارتجاعی خود را  ست که يک درصد از آحاد جامعه و با زور سرنيزه سياست ا غرق در دنيای نابرابری. ست ا

در اين ميان . افزايند تماعی می سياسی و اج–تنگی اقتصادی ۀ نمايند و بر دامن به ميلياردھا انسان محروم تحميل می

حده از وضعيت جھان کنونی نيست و رژيم جمھوری  خاورميانه و از جمله ايران، علیۀ اوضاع کشورھای منطق

ميدان ناامنی شغلی و  گر و وابسته به يِمن سالح و سرنيزه، جامعه را به ھای سرکوب  رژيمۀاسالمی ھم به سياق ھم
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شده اش خارج ن  خط و مسير ديکته شدهست که از  ادر حقيقت سی سال و اندی. نمايد بيکاری ھر چه بيشتر تبديل می

مداران بزرگ جھانی به استثمار کارگران و  ھای قدرت ست که منطبق بر خواسته  ااست و سی سال و اندی

الفت و ھای رنگارنگ دولتی ھر مخ ست که توسط نھادھا و ارگان  انھد، و سی سال و اندی کشان گردن می زحمت

  .دھد اعتراضی را با گلوله و قلدری پاسخ می

که با ھيچ  کشان آنقدر باالست  چنين ميزان وخامت زندگی کارگران و زحمت اند و ھم ھا در اين زمينه فراوان نمونه

مندان،  شکاف طبقاتی و گسترش فقر حد و مرزی ندارد و ثروت. ھا را نشان داد توان آن آمار و ارقامی نمی

ھای رژيم  که اکثريت آحاد جامعه در تخالف با سياست مگر بی دليل است. شوند ، فقيرتر میءفقرادتر و من تروت

ترين پايگاه  که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی فاقد پائين اند و مگر بی دليل است جمھوری اسالمی به صف شده

 ھر چه بيشتری يافته است و ۀموجود دامنھای  که ابعاد اعتراضات به نابسامانی اند؟ مگر بی دليل است مردمی

 ھر چه بيشتری قرار داده است؟ اين رژيم در عمل به اثبات رسانده ۀسردمداران رژيم جمھوری اسالمی را در منگن

که چگونه تيغ  ست و مشاھده شده است  اھای امپرياليستی سرمايهۀ ھای سودجويان که نماينده و مجری سياست است

ھا،   آن دولتی تاکنون جان ھزاران کمونيست، مبارز و مخالف جدی را گرفته است و به تبعھای  سازمانۀ بُرند

که با ھيچ کالم و  صحرا مرتکب گرديده است چون ُکرد و ترکمن ای ھم ديده ھای ستم چنان جناياتی در حق خلق آن

  .ھا بر آمد توان از در توضيح آن ای نمی نوشته

ھا و نھادھای دولتی در خالف نيازھا و  ھا و متدھا از جانب سازمان گونه روش که کاربُرد اين شکی در آن نيست 

امپرياليستی در ايران به حساب آمده و کار و ۀ ی که حافظ بقای سلطئھا سرمايه نيست؛ نھادھا و سازمانھای  سياست

ُکشت و ُکشتار بند و رويه، بگير و ب ھای بی و اخراجگی اختناق، بيکارسازی  بارشان، استثمار، چپاول، گسترد

مان ۀ ھا بر فضای جامع ترين سالح ی که به برکت مدرنئھا ن است؛ نھادھا و سازمانامخالفن و اھا، مبارز کمونيست

. اند آميز را مسدود نموده مسالمتۀ اند و راه ھرگونه گفتمان سياسی سالم و منطقی، و راه ھرگونه مبارز چنگ انداخته

   بی چون و چرای چنين سياسِت غير انسانی می با اين منطق و سياست به ميدان آمده است و مدافعجمھوری اسال

  .گرفته استھا فاصله ن ره و زمانی ھم از آنست و در ھيچ دوا

توان سراغ داشت که در آن از تعرض  ای از تاريخ سردمداران رژيم جمھوری اسالمی را نمی  به بيانی حقيقی لحظه

ۀ رژيم وابستۀ که در زير سلط به تجربه دريافته شده است. کشان خبری نباشد ل کارگران و زحمتبه جان و ما

ای، بی سرانجام و  ھای غير مقابله چنين کار بست روش جمھوری اسالمی سخن گفتن از تغيير و گفتمان سياسی و ھم

کش از ھمان آغازين و بدون  زحمتھا کارگر و  غير سودمند به حساب خواھد آمد؛ چرا که دشمنان طبقاتی ميليون

چاره و راه ديگری در . اند و برتداوم آن مصراند ميدان آمده کمترين توھمی با سالح و با شمشيرھای از رو بسته به

دانند که بدون توسل به  داری نيستند؛ می دانند که بدون انتخاب چنين راھی، قادر به حکومت شان نيست و می مقابل

خالف حاکماِن زورگو را در پيش خواھد , رمايه از ھم گسسته خواھد شد و جامعه، مسيرھای س خشونت، تسمه

بنابراين و در بستر چنين واقعياتی، مگر راھی . ُکشد تا دوام بيشتری يابد گيرند و می که می به ھمين دليل است. گرفت

  کش قرار دارد؟ تھا کارگر و زحم ھای دولتی در مقابل ميليون به غير از راِه انتخابی سازمان

که  ويژه در اين چندين دھه نشان داده استه  و ب-  از ديرباز -ھای ضد امپرياليستی ايران  در حقيقت تاريح جنبش

ست   ااين سياست و اسلوبی. ھای عملی فعال به نتيجه نخواھد رسيد پيشرفت و کار و بار انقالب، بدون انتخاب روش

ھای  گمان سازمان گردد و بی ش تعريف میقدرت دشمن با سالح. ندا ميل نمودهداران وابسته به جامعه تح که سرمايه

از . ترين شکل از مبارزه، قادر به پيشبرد امر انقالب نيستند ھا حول عالی کمونيستی ھم بدون سازماندھی توده
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سه دھه ديگر تاريخ بيش از  ی و از طرفئ  توده–طرف ايستائی، شکنندگی و ناثمری اعتراضات کارگری  يک

 –ھای اعتراضی کاگری  توان جنبش که زمانی می گر اين واقعيت است کرد رژيم جمھوری اسالمی نمايان عمل

کشان را در ھم  توان بساط دشمنان طبقاتی کارگران و زحمت گام به جلو سوق داد، و زمانی می ی را يکئ توده

که سالح، تنھا زبان گويای پس  عينه دريافته شده استبه . ی به ميدان آمدئ  مسلح تودهۀشکست که با زور سازمانيافت

ه صحرا و ب ترکمنۀ جنبش مسلحان. باشد کشان می زدن رژيم جمھوری اسالمی از جان و مال کارگران و زحمت

که  ، مويد اين حقيقت است-ھا و ايرادات وارده  رغم تمامی کاستی  علی-خلق ُکرد ۀ چند سالۀ ويژه مبارزات مسلحان

ھای  ده، طعم آزادی، رھائی و شادمانی را خواھد چشيد که با زور سازمانيافته و مسلحانه در مقابل دستهزمانی تو

ۀ دولتی را تنھا با زور سازمانيافتۀ که زور سازمانيافت رنگارنگ مسلح رژيم به صف شود؛ به عينه دريافته شده است

بخش سرتاسر  ھای رھائی ست که جنبش ا ھائیببس گران ۀاين درس و تجرب. توان در ھم شکست ی میئ مسلح توده

  .      امپرياليستی از خود بر جای گذاشتندۀ ھای متفاوِت سلط ايران در دورهۀ ديد ھای ستم جھان و از جمله خلق

  ٢٠١٢جون 

  ١٣٩١ ]جوزا[خرداد

  بر گرفته از شماره ده پيام سياھکل سازمان نوزده بھمن

 

 


