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 !دیگری از اپورتونیسم نهادینه شده یجلوه 

تشکل سراسری مستقل کارگران!"" یمقاهل نقدی رب
 موانع 

م راه               کار  ثمر   بخش و صحیح است؟کدا

 

 

 

، به تاریخ "های فدایی خلق ایرانچریک"، ارگان "پیام فدایی"ی نشریه 581در شماره 

 "ع. شفق"با امضاء  "موانع تشکل سراسری مستقل کارگران"مطلبی با عنوان  5131آبان 

 2ی صفحهادامه در                                                                                                                                 درج گردیده است.

 
  

 

های حاکم بر جامعه و در انتخاب صحیح مندیثمربخشی و پیروزی هر سیاست انقالبی، بسته به درکِ قانون

های کمونیستی، در درون نیروهای چپ خارج از کشوری، نظرگاه -کارهای انقالبی کار آن دارد. پیرامون راهراه

ی تئوری موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار داد. در حوزه توان اینمتفاوتی موجود است و در دو حوزه، می

 6ی ادامه در صفحه                                                                                                   )نظر( و پراتیک )عمل(.
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  مطالب این شماره:

  
 9122 بهمن 91 تاریخ شهادت:

 کار ثمربخش و صحیح است؟کدام راه



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده
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 1ی ادامه از صفحه

 

ی این طلبانهی کارگر و آغاز مبارزات حقاز ابتداء پیدایش طبقه

تشکل مستقل "ی داری، ویروس ایدهطبقه علیه سیستم سرمایه

فکران خرده بورژوا به مبارزات از اذهان بیمار روشن "کارگری

ی کارگر سرایت کرده و این بیماری، عالرغم تمام معالجاتی طبقه

صورت گرفته است، هنوز  تا به حال از زمان مارکس و انگلسکه 

ی کارگر را در سراسر جهان به سختی هم گلوی مبارزات طبقه

 فشارد.می

ی کارگر در ایران، پس از تثبیت مبارزات طبقهطور مشخص، به

رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی به این ویروس مبتال 

 کشد.جهان از این بیماری رنج می چون سائر نقاطگردید و هم

دهد که افرادی که خود را فاجعه زمانی عمق خود را نشان می ،اما

گردیده از سوی رفیق مسعود احمدزاده و های ارائهمعتقد به تئوری

دانند، در بیان موانعی که بر سر راه رفیق امیرپرویز پویان می

گوئی و کلی وجود دارند، با "تشکل مستقل کارگران"گیری شکل

 .زنندگوئی یکی به میخ و یکی به نعل میپریشان

دائمن از موانع  "ع. شفق"الذکر، با این که در مطلب فوق

کند، صحبت می "تشکل سراسری مستقل کارگران"گیری شکل

ولی در نهایت با هزار جور آسمان و ریسمان بافتن، تنها  یک عامل، 

کند و از سوی دیگر، به یو آن هم عامل سرکوب رژیم را عنوان م

گردیده از سوی رفیق مسعود های ارائهتئوریخاطر عدم اطالع از 

با وجود کند که مدام تکرار می ،احمدزاده و رفیق امیرپرویز پویان

امری  "تشکل مستقل کارگران" مناسبات دیکتاتوری امپریالیستی

ضروری است و از خواسته و فعالیت کارگران ناآگاهی که شعار 

 کند.دهند، دفاع و حمایت میرا سر می "تشکل مستقل کارگران"

داند که در ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر هنوز نمی "ع. شفق"

امکان  داری وابسته به امپریالیسم،ی ایران یعنی سرمایهجامعه

 (5).یا استؤیک ر "تشکل مستقل کارگران"گیری شکل

 

 نویسد:می "ع. شفق"

می دهند که پیشروی مبارزات دالورانه کارگران، واقعیات نشان "
به طور عاجل نیازمند سازمانیابی و وجود تشکل های قدرتمند و 
سراسری کارگران در جامعه و از آن مهمتر غلبه بر موانع پیشاروی 

 ."چنین هدفی ست

در شرائط کنونی صحبت از یک جنبش "داند که: نمی "ع. شفق"

عنی است. فشار و خفقان شدید از یک مکارگری واقعی در ایران بی

سو و این امر که تضادهای فرعی جامعه ما چون تضاد مشخص کار 

و سرمایه، تحت الشعاع تضاد اصلی خلق و امپریالیسم قرار گرفته 

است از سوی دیگر، باعث شده است که هرگونه جنبشی از همان 

ش ترتیب جنبای به خود بگیرد و بدینآغاز رنگ سیاسی و توده

 .)احمدزاده( "تر نمودی پیدا کرده است.ی کارگر کممستقل طبقه

 نویسد:می "ع. شفق"

یک بررسی اجمالی از اوضاع زیست و معاش کارگران ایران نشان "
می دهد که وجود تشکل های مستقل کارگری و یا باالتر از آن 

کارگران در مقابل حقوق  یک تشکل سراسری صنفی که بتواند از
ران دفاع نماید ضرورتی مبرم و حیاتی برای کارگران سرمایه دا

 "ماست.

ی کارگر نه در یک جنبش طبقه"خواهد بداند که نمی "ع. شفق"

ای تشکل پیدا ی تودهی مسلحانهبلکه در یک مبارزه ،کارگری

)احمدزاده(. به عبارت دیگر، بر  "یابد.کند و خودآگاهی میمی

ل های مستقل کارگری و یا تشک"، نه وجود "ع. شفق"خالف نظر 

بلکه وجود یک تشکل  ،"باالتر از آن یک تشکل سراسری صنفی

، امپریالیسم به وابسته داریسرمایه رژیم مقابل در نظامی –سیاسی 

 ضرورتی مبرم و حیاتی برای ما و کارگران ماست.

همه "کند تا واقعیاتی را که نصف صفحه را سیاه می "ع. شفق"

 بازگو کند: ،دانندتر از خودش میم بهو همه ه "دانندمی
↓

 
 



 

 

 !آورد وجود به ار واقعی پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در
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همه می دانند که شرایط مصیبت باری ... وضع کارگران ایران در "
زیر سیطره رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی و دیکتاتوری ذاتی 

 ."آن است.

، با آوردن "دانندهمه می"پس از تکرار واقعیاتی که  "ع. شفق"

خویش را به نمایش  ی ذهنیخانهنهان "بمب ساعتی"عبارت 

گانی سراسری و اعتصاب همه"اش را به گذارد و اعتقاد عمیقمی

 سازد:برمال می "ی عمومیقیام مسلحانه

از سوی دیگر همین واقعیت مادی، به صورتی گریز ناپذیر، هر روز "
بیش از قبل، طبقه کارگر ایران که برای مرگ و زندگی می جنگد 

امین حقوق حقه خود در پیشاپیش سایر را برای حفظ شرایط بقاء و ت
زحمتکشان و محرومین به جلوی صحنه مقاومت و مبارزه بر علیه 

برای نظام حاکم  "بمب ساعتی"نظم موجود گسیل کرده و به یک 
 ."تبدیل ساخته است.

هرگز نخواهد دانست که با تکوین امپریالیسم در اواخر  "ع. شفق"

داری از اروپا به ات سرمایه، گسترش مناسب02و آغاز قرن  53قرن 

گردد. در این پروسه، پیدایش سائر کشورهای جهان آغاز می

تواند به شکل داری در این نقاط، دیگر نمیمناسبات سرمایه

کالسیک که در اروپا صورت گرفت، اتفاق بیافتد و به همین دلیل 

 "ی عمومیقیام مسلحانه"هم شکل انقالب در این کشورها از شکل 

یابد. یعنی تغییر می "ای و طوالنیی تودهی مسلحانهمبارزه"ل به شک

ها، مناطق مختلف کشور را به ی تودهی مسلحانهاین که مبارزه

تواند مانند تدریج آزاد خواهد ساخت و هیچ طبقه و هیچ قشری نمی

عمل کرده و رژیم وابسته به امپریالیسم را سرنگون  "بمب ساعتی"

 نماید.

وقوع اعتراضات و اعتصابات پی در پی "کید بر أتبا  "ع. شفق"
کارگران در این یا آن شهر و واحد صنعتی، درگیری با کارفرمایان 
و تجمع آن ها در مقابل نهادهای سرکوب یا جلوی درب کارخانه و 

متوجه  "مطالعه شمار فزاینده این گزارشات"؟؟؟ و همچنین با "غیره

با خواست پیگیری حداقل  مبارزات کنونی کارگران"شده است که 
مطالبات صنفی و بویژه عدم پرداخت دستمزدها شروع شده و تا 
خواست برحق کارگران برای داشتن حق تشکل و ایجاد تشکل های 

کارگری مستقل از کارفرما و دولت به منظور دفاع از سطح معیشت 
 ."و زندگی شان را در بر می گیرد.

ها واقعیتی را سائر اپورتونیستنیز همانند  "ع. شفق" ،در این قسمت

 کند.تحریف می

الذکر، دریافت درصد از موارد فوق 33خواست کارگران در 

داشتن حق تشکل و ایجاد "مزدهای معوقه بوده است و نه دست

؛ زیرا کارگران "تشکل های کارگری مستقل از کارفرما و دولت

های کلتش"دانند که در صورت وجود می "ع. شفق"بسیار بهتر از 

باز هم با شکم گرسنه  "کارگری مستقل از کارفرما و دولت

 ها شرکت کرد!!!گونه تشکلتوان در جلسات ایننمی

 نویسد:می "ع. شفق"

ماهیت اگر قرار به توهم پراکنی و منحرف کردن نظر کارگران از "
دیکتاتوری حاکم نباشد، باید با توضیح واقعیات، تاکید کرد که حق 

های مستقل حق طبیعی کارگران است و برای تحقق داشتن تشکل 
آن هیچ راهی غیر از مبارزه و گسترش آن در مقابل کارگران وجود 
ندارد. اما همان طور که کارگران در تجارب عینی خویش دیده اند، 
انتظار پذیرفتن موجودیت و تحمل تشکل های مستقل واقعی و 

دیکتاتوری،  صنفی کارگران توسط قدرت حاکم در چارچوب این
انتظار بیهوده ای ست و بدون مبارزه سیاسی در جهت سرنگونی 
رژیم دیکتاتور حاکم  و تضعیف این دیکتاتوری هیچ تشکل صنفی 

 "واقعی سراسری کارگران نمی تواند پا گرفته و نهادینه گردد.

، "های مستقلحق داشتن تشکل"داند کهاین را نیز نمی "ع. شفق"

بلکه حق اجتماعی آنان است. زیرا  ،یستحق طبیعی کارگران ن

گردد که از طبیعت انسان حقوق طبیعی به حقوقی اطالق می

تر حق کشیدن و یا به عبارت بهد مانند حق نفسنگیرسرچشمه می

 گی.زنده

یابد های مستقل را میی کارگر به این دلیل حق داشتن تشکلطبقه

براین حق داشتن دهد؛ بنارا انجام می "کار"که عمل اجتماعی 

 تشکل مستقل، حق اجتماعی کارگران است.

مبارزه سیاسی در جهت سرنگونی "با بیان عبارت  "ع. شفق"اما 
 رود.می "زیرآبی"، به نوعی "رژیم دیکتاتور حاکم

↓



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه یزمینه مثابهبه و ارگانیک طوربه باید را امپریالیسم یسلطه یمسئله
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در شرائطی که کارگر "داند که زیرا وی حداقل این موضوع را می

مکان پذیرش ناگزیر در بند نان و آب خویش است، کارگر نه ا

ی سیاسی در پذیرد ... مبارزهی سیاسی را دارد و نه آن را میمبارزه

ی ما ناگزیر باید مسلحانه باشد ... در شرائط کنونی هر جامعه

ی مسلحانه سازمان ی سیاسی به ناچار باید بر اساس مبارزهمبارزه

 )احمدزاده(. ".یابد

گردیده از ارائه هایهنوز خود را معتقد به تئوری "ع.شفق"اگر 

با بیان ، داندمی سوی رفیق مسعود احمدزاده و رفیق امیرپرویز پویان

توضیح بدهد که در  ظف ساخته است کهؤخود را م ،این عبارت

ی مسلحانه، هم استراتژی، کجای تئوری انقالب ایران یعنی مبارزه

هم تاکتیک گفته شده است که در شرائط حاکمیت دیکتاتوری 

ی ی سیاسی کرد؟ و یا در شرائط سلطهی، بایستی مبارزهامپریالیست

رف، ی سیاسی صِگونه یک مبارزهدیکتاتوری امپریالیستی، چه

تواند به سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم و یا تضعیف این می

تواند گونه تضعیف دیکتاتوری میدیکتاتوری منجر گردد؟ و یا چه

قعی سراسری کارگران شدن تشکل صنفی وابه پاگرفتن و نهادینه

 ختم گردد؟

هنوز متوجه نشده است که بر اساس تئوری  "ع. شفق"بنابراین 

ی مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک، تنها با انجام و گسترش مبارزه

هم  توانمی که است جامعه سطح در نظامی –ی سیاسی مبارزه

 ای و سپس در سطح کشوریی دشمن را ابتدا در سطح منطقهسلطه

گیری تشکالت درهم شکست و هم شرائط را نه تنها برای شکل

بلکه برای اقشار مختلف  ،کارگری طبقهواقعی و مستقل صنفی 

 کشان نیز آماده ساخت.زحمت

 دهد:ادامه می "ع. شفق"

این واقعیتی ست که در جنبش کارگران در سال های اخیر ما "
سندیکا و  ه در برپاییتالش های ارزشمند کارگران آگا شاهد

 )تأکید از ما(."اتحادیه های خویش در برخی رشته ها بوده ایم.

 زند.یکی به میخ و یکی به نعل می "ع. شفق"این جاست که 

وی که در سطور قبلی قسم حضرت عباس را خورده بود که با 

های مستقل تشکل"وجود دیکتاتوری امپریالیستی، امکان تحقق 

های زند و تالشاش بیرون میوجود ندارد، دم خروس "کارگری

 ،گشای کارگران ناآگاه را در برپائی سندیکا و اتحادیهغیرراه

 کند.مند توصیف میارزش

ی کارگر به جای این که به رو طبقهدر نقش پیش "ع. شفق"

ایران،  یدر شرائط فعل مبارزه و یابیسازمانکارگران، راه درست 

ی و انجام مبارزه نظامی –یعنی تالش در برپائی سازمان سیاسی 

های نهادن به تالش ، با ارجنمود بدهدره حداقل را مسلحانه

 خاک بر چشم ثمر،غیرراهگشا و تشویق آنان به تداوم این راه بی

 .پاشدمی ی کارگرطبقه

رو واقعی، باید در پیش" ی امپریالیستی!، در شرائط سلطهواقعن که

 "نظامی به وجود آید -یاسی ی مسلحانه، با عمل سجریان مبارزه

 .والغیر )احمدزاده(

بندی کید بر این اصل مهم؟ جمعأاش را با تمقاله "ع. شفق"نهایتن 

 کند که:می

امر چگونگی سازمان یابی طبقه کارگر و اشکال مناسب آن تنها از "
هر گونه بی  استخراج می گردد. عینیت جنبش خود این طبقهبررسی 

با هر توجیه و ادعایی، جز در غلطیدن به دام توجهی به این واقعیت 
به هرز بردن تالش های و   جدائی از طبقه کارگرو  سوبژکتویسم

 )تأکیدها از ما(.!؟ "فرجامی ندارد. مبارزاتی آن

ع. "، "عینیت جنبش خود این طبقه"با آوردن عبارت در این جا، 

ربط و نامفهوم را خوب گوئی بیدهد که کلینشان می "شفق

 .راگرفته استف

بررسی عینیت جنبش "اش، اثری از چرا که در سرتاسر مطلب

رسد که و چنین به نظر می شودمشاهده نمی "ی کارگر ایرانطبقه

را در ذهنیت خویش  "ی کارگر ایرانعینیت جنبش طبقه"وی این 

 مورد بررسی قرار داده است.

دهد یی کارگر ایران به وضوح نشان مبررسی عینیت جنبش طبقه

های داری وابسته به امپریالیسم، مؤلفهکه در شرائط حاکمیت سرمایه

ای چون مناسبات اقتصادی تک محصولی و اِعمال دیکتاتوری عمده

انگیز ی امپریالیستی که خود باعث جدائی غمگسیختهعریان و عنان

ی کارگر امکان این گردد، اساسن به طبقهپیشرو از طبقه نیز می

 ↓   هد!ی صنفی خویش را به هر شکلی هم که باشد، نمییابسازمان
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های مبارزاتی طبقة کارگر، یعنی همان افزون بر این، مگر تالش

این طبقه، در شرایط حاکمیت امپریالیستی،  خودیمبارزات خودبه

ای یا قرار است به فرجامی مطلوب و راهگشا بیانجامد که حال عده

های مبارزاتی را گرائی، آن تالشهنیجریاناتی با درغلطیدن به دام ذ

به هرز ببرند و باعث جدائی از طبقه هم بشوند!؟ عامل اصلی و عمده 

انگیز پیشرو از طبقه، همان دیکتاتوریست، نه در جدائی غم

 گرائی این یا آن جریان سیاسی!ذهنی

بندی، بازهم با آسمان یاد گرفته است که پس از جمع "ع. شفق"اما 

 اش ادامه بدهد:گوئیافتن، به تناقضو ریسمان ب

تمامی واقعیات تاریخی و مشخص جامعه ما نشان می دهند مانع "
، "فرقه گرایی "،  "عدم آگاهی"اساسی تشکل طبقه کارگر نه 

و ... )که نقش هر  "تشکل ناپذیری کارگران به دلیل پراکندگی"
یک در این وضعیت غیر قابل انکار است( بلکه عامل سرکوب و 
سدی ست که طبقه حاکم با زور عریان در مقابل هر گونه تالش 
های دلیرانه کارگران ما برای سازمانیابی خویش و پی ریزی تشکل 

 "های واقعی مستقل خود، ایجاد کرده است.

گوید که مانع از یک سو میاین جاست که  "ع. شفق"گوئی تناقض

ی طبقه ی کارگر، عامل سرکوب و زور عریاناساسی تشکل طبقه

کند که نقش هر یک از کید میأحاکم است و از سوی دیگر ت

ناپذیری تشکل"، "گرائیفرقه"، "آگاهیعدم"عواملی مانند 
، در چرائی این وضعیت غیرقابل "گی و ...کارگران به دلیل پراکنده

 !؟انکار است

 پیدا کنید پرتقال فروش را!

 دهد که:هنوز ادامه می "ع. شفق"

د و کانالیزه کردن مبارزات جاری با هدف ایجاد شکاف تنها با رش"
تشکل سراسری "در سد دیکتاتوری حاکم است که ایجاد 

در چنین  ریرگو اصوال هر گونه تشکل مستقل کا "کارگران
 "بستری امکان تحقق و ادامه کاری و بقا پیدا خواهد کرد.

یز چدهد که هیچی خود نشان مینهایتن در آخرین جمله "ع. شفق"

ی مسلحانه را فرانگرفته است که در پی رشد و از تئوری مبارزه

این مبارزات جاری  کردن مبارزات جاری روان شده است.کانالیزه

های نافرجام کارگران در باشند؟ مگر به غیر از تالشچه چیزی می

های مدعیان رهبری آنان در خارج از داخل کشور و هوراکشیدن

گونه رشد و کانالیزه کردن این باشد؟ چهکشور، چیز دیگری هم می

مبارزات نافرجام طبقه و تعریف و تمجیدهای مدعیان مذکور 

 تواند در سد دیکتاتوری شکاف ایجاد نماید؟می

مورد ادعایش چیزی متوجه نشده است،  نه فقط از تئوری "ع. شفق"

اش ی که خود نیز شاهدهگیری از تجارب تاریخبلکه توانائی درس

تجربة سی و چند سال گذشته، به خصوص د! بوده است را ندار

ی به عینه نشان داد که در شرائط سلطه 15و  15های تجارب سال

یابی نیز، امکان سازمان حتا با شکاف در آندیکتاتوری امپریالیستی، 

و ایجاد تشکل صنفی و پایدار کارگران وجود ندارد. هرگونه 

به ی در این زمینه، چه از سوی خود طبقه )مبارزات خوداقدام

، با های سیاسی(فکران )تشکیالت( و چه از سوی روشنخودی

ی شکست قطعی روبرو خواهد گشت و همان طور که تئوری مبارزه

به ما نماید و مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک تأکید می

 و ایی تودهلحانهی مسی یک مبارزه، تنها در پروسهآموزاندمی

این امکان را  و در عمل، به شکل واقعی ،ست که کارگرانطوالنی

تا نه تنها تشکل مستقل صنفی، بلکه تشکل مستقل  خواهند داشت

 فکران انقالبی وسیاسی خویش )حزب( را نیز به همراه روشن

 رهبران پیشرو کارگری برپا نمایند.

تجربه نشان داده "که  کرد که متوجه بشودسعی می "ع. شفق"کاش 

ی مسلحانه ی مسلحانه ... مبارزهاست که راهی نیست جز راه مبارزه

جانبه را تشکیل ی همهی آن مبارزهآن شکل از مبارزه است که زمینه

دهد و تنها در این زمینه است که اشکال دیگر و پرتنوع مبارزه می

ونی تنها افتد ... در این جا، در شرائط کنضروری و سودمند می

سیاسی است ن ی ماهیتنظامی، تنها عمل مسلحانه -افشاگری سیاسی 

است ... در شرائط  "متالشی ساختن رژیم"ی توانای که وسیله

ی مسلحانه ی سیاسی به ناچار باید بر اساس مبارزهکنونی هر مبارزه

 )احمدزاده(. ".سازمان یابد

کرده است که از فراموش  "ع. شفق"در پایان الزم به ذکر است که 

تشکل مستقل "و  یابی صنفی کارگرانسازمانی داران دوآتشهطرف
اند، چرا سر خود دوا سؤال کند که اینان اگر حکیم "کارگران

↓                          سازند؟کنند و خودشان را متشکل نمینمی
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 "رانتشکل مستقل کارگ"شان در مورد هایکسانی که ناله و زاری

گوش فلک را کر کرده است؛ کسانی که خروارها کاغذ سفید را 

اند، قادر به سیاه کرده "تشکل مستقل کارگران"در مورد مزایای 

دیگر نیستند!؟ گویا مرگ خوب است، فعالیت تشکیالتی درکنار هم

 ولی برای همسایه!

مجبورند که متوجه بشوند که  "تشکل مستقل کارگری"داران طرف

های ناپذیر هستند، تا زمانی که دارای خصلتی که تشکلتا زمان

هم در کنار  "ع. شفق"و در این جا خود  -باشند، گریزی میتشکل

تا زمانی که دست از برخورد سکتاریستی برندارند و تحمل  -اینان 

دمکراسی تشکیالتی را نداشته باشند، محکوم هستند که همواره به 

 ها روان باشند.دهخودی تودنبال مبارزات خودبه

تشکل مستقل کارگری، واقعیت یا " یمقاله رجوع کنید به  (1)

 :52ی ، مندرج در نشریه پیام سیاهکل، شماره"رؤیا!

 http://19bahman.net/Nashriyeh/Payam-

e_Siahkal/Shomareh_10.pdf 

 

 

 

 

ست. ناصحیح -ی پراتیک یعنی در حوزه -البته وُرود به بحث دوّم 

و یا به تعبیری، به چند دلیل روشن، الزم و جایز نیست تا  به دلیل

و  "احزاب"میان آورد. چرا که در حول و حوش آن سخنی به

دارند و نیروها و تجمعات بدون در درون حضور نه "هاسازمان"

ای توده -بخشی مبارزات کارگری به سامان حضور عملی، قادر

گردد که ست، دارد تاکید میبارینیستند. بنابه چنین حقایق تأسف

های عملی کار بُرد و به دقیق، صحت و سقم توان، پی به نقصاننمی

تواندُ تا چه در موقعیت کنونی میهر حال آنآنرا شناخت. به

ی به تئوری انقالب و به یابای مثمر ثمر واقع گردد، دستاندازه

رفت از زیر منظور برونکار صحیح بهی آن تبلیغ ایده و راهتبع

که پُر واضح است. باشدهای امپریالیستی و خشن میی نظامسلطه

های گریگام و با دخالتتاریخ انقالبات جهانی، با فعالیتِ گام به

ی جامعه هدیدی کارگر و دیگر اقشار ستمگان طبقهسیاسی نماینده

ی حاکمه ی طبقهخواهبهرقم خُورده است؛ انقالباتی که مناسبات دل

را در هم ریختند و مردم را از زیر مظالم امپریالیستی نجات دادند. 

طبعاً هیچ انقالب و جنبشی بدون انتخاب تئوری تعرضی و عملی، به 

و میان، ضمانت خواهد رسید و در ایننتیجه و به سر منزل مقصود نه

های عملی جنبش ایران هم، با کار بست و با انتخاب راه رویپیش

آن گره ُخورده است. در حقیقت نبض اصلی مبارزه، با حضور و با 

ها و احزاب پراتیک خواهد تپید و بدون برخُورد عملی سازمان

های حافظ بقای امپریالیستی، دیده با ارگانهای ستمی تودهمدافع

ی ظالم، گیر خواهد کرد. اندازهای طبقهدست کار و بار انقالب در

داری در اقصا نقاط دنیا و به یُمن زور دلیل هم نیست که سرمایهبی

و سرکوب، و به پاس چپاول و غارت اموال عمومی، دارد حاکمیت 

زند؛ های اعتراضی را پس میبخشد و جنبشاش را تداوم میبناحق

های ی نظاممرهزور و سرکوبی که به سیاست روتین و روز

چون رژیم جمهوری اسالمی ای همهای وابستهامپریالیستی و رژیم

 تبدیل گردیده است.

خواهیم خط قرمز بر روی تجارب گذشته به کشیم و صرفاً، اگر به

ی های اعتراضی کل جهان و بویژه منطقهموقعیت فعلی جنبش

کدامین  توانیم پی ببریم کهوقت میخاورمیانه را شاهد گیریم، آن

کشان و ی مبارزاتی کارگران و زحمتراه و روش، در روحیه

ی نیروهای کمونیستی و جوان، اثرِ مثبت خواهد چنین در روحیههم

گرد، گذاشت و در عوض، کدامین راه، مأیوس کننده، عقب

توانیم و به صراحت اعالم نمائیم که زاست؛ میپرداز و خسرانهزینه

ست و کدامین راه، در خدمت ه و پایانیکدامین راه، تضمین کنند

 هاست.سردیها و دلبه ناکامی

ی موضوع، به جنبش مسلحانهتر و اثبات اینبرای فهم و درکِ بیش

و در همین چند  -اندازیم و ببینیم که تا چه اندازه کوبانی نگاهی بی

، توانسته است نگاهِ -های عریان رغم کمی و کاستیوقته و علی

اتفاق نیروهای چپ خارج از کشوری و جهان را به ریب بهاکثریت ق

سمت خود جلب نماید و به اثبات رساند، که تنها یک نیرو و خلق 

تواند دشمنان طبقاتی محرومان را از محیط و از که میمسلح است

ی جدیدی در تاریخ شان پس زند و صفحهیخانه و کاشانه

یده به گشاید. آری، دهای ستممبارزات ضد امپریالیستی توده

را  "احزاب"و  "هاسازمان"ی مسلحانه مردم کوبانی، بعضًا مبارزه

شان از این شکل از مبارزه بارویرغم بیتا علی -وادار نموده است 

گویند و بنویسند، به دفاع از آن برخیزند و در وصف آن، به -

 ↓ اندازندُ، شعرها و سرودها به سرایند.راه بیها بهکمپین

                                  کار ثمربخش و صحیح است؟کدام راه

   1ی ادامه از صفحه
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ی به راستی و فارغ از نتایچ ثمربخشی عریانِ جنبش مسلحانه

یعنی مبارزه  -کاری کوبانی، این سئوال طرح است، چرا چنین راه

ی نیروهای چپ چنین مورد قبول همهمورد توجه و هم -مسلحانه 

همه حمایت و تآئید از خارج از کشوری قرار گفته است؟ دلیل این

ای یست؟ چه تفاوتِ ماهوی و اساسیچنین اشکال مبارزاتی در چ

چنین نیروهای وابسته به ظالمانی های سرمایه و هممابین دولت

روزها، محق به چون داعش وجود دارد، که جنبش کوبانی و اینهم

باشد و در عوض، جامعه و استفاده از این شکل از مبارزه می

مجاز به  ی خاورمیانه،ی مردمی ایران و دیگر جوامعنیروهای مدافع

های اصلی و کلیدی در چیست؟ پرهیز از آنند؟ به باور آنان تفاوت

های حاکم بر مندیغیر از این است که ساختار و قانونمگر به

ست و تنها با کار تاکتیکی -ی متفاوت، مولد اشکال سازمانی جوامع

ی کارگر و توان طبقهترین شکل از مبارزه است که میبست عالی

 های امپریالیستی رها ساخت؟از شر نظام کش رازحمت

و  "شونتخ"ی مخالفین ها را به عهدهدست پُرسشطبعاً پاسخ این

یا به عبارت دیگر، به مخالفین این شیوه از مبارزه خواهیم گذاشت 

ها سانیو در انتظار خواهیم بود، تا هر یک و به سهم خود، هم، ناهم

های اعتراضی و هم، جنبش ها را بر شمارندُ های آنگونیو ناهم

 فکری را به مسیر صحیح رهنمون سازند. ایران و بویژه جنبش روشن

پیداست،  -و در حقیقت باطناً  -چه از ظواهر امر به هر حال آن

ی خاورمیانه ی منطقهتفاوتی در دنیای فعلی و بویژه در جوامع

ی همه کنیم کهطور روزانه داریم مشاهده میعینه و بهنیست و به

های اعتراضی ها، دارند با منطق و با زبان واحدی با جنبشاین دولت

گویند؛ همه ها سخن میای و خلقتوده -و با مطالبات کارگری 

برند و همه دارند به سرکوِب دارند اموال عمومی را به یغما می

پردازند. به عراق و به افغانستان، ای میهای تودهترین خواستهبدیهی

اندازیم تا به تحرکات رکیه و به پاکستان و غیره نگاهی بیبه ت

های ترین خواستهها در قبال بدیهیی این دولتواحد و مسلحانه

دیده پی ببریم و نشان دهیم که رژیم جمهوری های ستمتوده

های سراسر خشن و هار منطقه، در مانند دیگر رژیماسالمی هم به

که دولت سوریه و دیگر نیروها همان مسیر و راهی در حرکت است 

المللی در پی های بینهای ارتجاعی وابسته به قدرتو دار و دسته

 ام آنند.انج

ست که رژیم جمهوری ایتر، نزدیک به چهار دههبه سخن عیان

اسالمی، حاکمیت خود را مدیونِ بگیر و به بندهای توأم با کُشت و 

مداران ست که قدرتایهاست؛ نزدیک به چهار دههکُشتار انسان

اند تا منفعت المللی، این نظام را بر سر کار گماردهبزرگ بین

ست که ایداری را حفظ نماید؛ نزدیک به چهار دههی سرمایهطبقه

ها انسان محروم تبدیل سران رژیم، جامعه را به جهنمی برای میلیون

ها کُشته و اند. میلیونو هر گونه اعتراضی را، شدیداً تار و مار نموده

ست. کُشتار های رژیم جمهوری اسالمیآواره، ماحصل سیاست

صحرا و متعاقباً، به خاک و ی کُرد و ترکمنی خلق رزمندهوحشیانه

و  "ضد انقالب"ی کشان به بهانهخون کشاندن کارگران و زحمت

ست که دولت اسد و اردوغان، در پی ، ماحصل آن نظامی"اجنبی"

کشان ترکیه و در حق کارگران و زحمتهم انجام آن و آن

ی چنین کارکرد روزانهاند. اسناد موجود و تلنبار شده، و همسوریه

ی این ها، در خالفِ درستی این نظر نیست که همهاین نظام

های متفاوت شان و از جمله جناحگانها و نمایندهها، حکومتدولت

اند که اهیرژیم جمهوری اسالمی، به دنبال همان سیاست و ر

ها داری، به آنان، دیکته نموده است. سران این نظامی سرمایهطبقه

گیرند و و از جمله سردمداران رژیم جمهوری اسالمی دارند، می

ای در کارکرد و در سیستم موجود وارد کَشند تا مبادا، خدشهمی

چنین رژیم جمهوری اسالمی در ها و همشود. ماندگاری این رژیم

های روزمره استُ بنابراین، وُرود عملی به جنگ یاست زورِانتخاب س

دادن جنگِ از نوِع داری و از جمله سازمانهای سرمایهتحمیلی نظام

، از جانب -هم با هدایت و با مدیریت کمونیستی و آن -کوبانی 

ی ایران، نه تنها ناصحیح نبوده و دیدههای ستممدافعین حقیقی توده

لل و تأخیر در آن، باعث درازتر نمودن عمر رژیم باشد، بلکه تعنمی

های چنین افزونی بیش از این، خسرانجمهوری اسالمی و هم

 ست.ایتوده -حق اعتراضی کارگری های بهجنبش

که رژیم جمهوری اسالمی تا بُن و دندان مسلح است و خالصه این

ای توده -ها و اعتراضات دانشجوئی ترین خواستهتاکنون پاسخِ پائین

توان در مقابل تردید زمانی میرا با زور و گلوله داده است، و بی

کشان رژیم هار و خشن ایستاد و از جان و مال کارگران و زحمت

میدان آمد. منطق و دفاع نمود، که با سیاست و با نیروی سالح به

ای، سرکوب و زبان جمهوری اسالمی در قبال مطالبات توده

ی کارگران و ل، سازمان و حزب مدافعست و در مقابسالح

تواند طول که مییافته استکشان تنها با کاربُرد زور سازمانزحمت

شان پرتاب تر، و آنانرا به جایگاهِ واقعیعمر سران حکومت را، کوتاه

ت اوّل حاکمی یی ُکردستان در سه سالهنماید. جنبش مسلحانه

 موید، -عملی  -ت نطریرغم انحرافاو علی -رژیم جمهوری اسالمی 



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده یطبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده

 

 8 ی، صفحه22ی شماره 9111 دی، پنجمال س بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 این واقعیت است که نشاط و سر زندگی هر جنبشی، با انتخابِ 

کارساز مبارزاتی گره خُورده است؛ کار و سیاستی که  روش

اند و باعث روزها مردم محروم کوبانی در مقابل خود قرار دادهاین

گان سیاسی های اعتراضی و تمامی نمایندهمفتخری دیگر جنبش

اند. بنابراین و با وجود چنین ثمربخشی مبارزه، نه تنها ها شدهآن

جا اعالن و تبلیغ این نظر )تئوری( و بویژه این شکل از مبارزه، بنابه

جاست و به سهم خود باعث خواهد گردید تا نیست، بلکه به

 فکری، مسیر صحیح خود را باز یابند.روشن -ای های تودهجنبش
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 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 91  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی حاصال از . باشند داشته قرار بهمن

 .باشیممی معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
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