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 1397، دی ماه    234ماره به نقل از پیام فدایی ش 

 بشود!  یست ی و چه با رانیانقالب در ا

،    رانیدر سرتاسر ا یکارگر ی ها ی مائی ، تداوم تجمعات و اعتصابات و راه پ ریچند سال اخ  نیشک در ا بدون

  یهپکو در اراک گرفته تا مبارزات کارگران شرکت معدن   نیسنگ زاتیتجه دیاز مبارزات کارگران شرکت تول

  شکری شرکت کشت و صنعت ن ن، از مبارزات کارگرا ی ربغ  جانی زرکان آغ دره در شهر تکاب در آذربا ایپو

  یها  زشیفوالد اهواز ... )*( ، در بطن وقوع خ  یتپه در شوش گرفته تا مبارزات کارگران گروه ملهفت

توده   زیشهر کوچک و بزرگ و اعتراضات قهر آماز صد و شصت  شی( در ب1396در سال گذشته )  یمردم

  نیاعالم نشده" در چند ینظام   کومتنقاط کشور که منجر به "حاز  ی کار در بعض ی گرسنه و ب یها

  تیاکثر ی باشند ، و ناخشنود ی م  یمبارزات دیگر دوره جد انیشهرستان ، از آن جمله کازرون شد که ب

، تن   ی ابانیکودکان خ  -کودکان کار  شتری که باعث رواج هر چه ب ی اوضاع نابسامان اجتماع تی  مردم از کل

  ی از ب یعموم  ی نارضائ  دی، فروش اعضاء بدن... در کنار تشد  ی، قبر خواب  ی، کارتن خواب  ادی، اعت  یفروش

، همه و   ی کالن با ارقام نجوم یو اختالس ها ی، رشوه خوار  ی، رانت خوار ی ، فساد مال  ی، گران  یکار

و   یاسالم  یجمهور  مسیالیسرکوبگر و وابسته به امپر م یالوقوع رژ بیمحتوم و قر  یهمه نشان از سرنگون 

 و منفور آن دارند!   اهیس تیدهه حاکم اراختتام چه ی کینزد

، کارگران و   یکاریو در ُمرداب فقر و فالکت و استثمار و ب یدار  هیسرما ی، در بحبوحه بحران ها امروزه

، مال باختگان ،   شی ، کشاورزان ، دراو  یتحت ستم ، زحمتکشان شهر یکار ، خلق ها  رهیارتش ذخ

، پرستاران ، کارمندان و خالصه زنان و مردان مبارز از    نی، معلم ان ی، دانشجو  وندارانی بازنشستگان ، کام

شدن جامعه و بسط اختناق و سرکوب   زهیتاریلیم شتریهر چه ب رغم ی، عل ی اقشار و آحاد مختلف اجتماع

جوانان مبارز در سراسر کشور ، هر روز در   و یکارگر نیو ببند و شکنجه و حبس فعال ریو بگ انه یوحش

  م یرژ هی" دارند ، علیطلب  ی"سرنگون  ونکه مضم ی متراکم تر از روز قبل با تکرار شعار هائ یصفوف 

کنند.  با   ی مبارزه م رانهی" برسند ، دلیکه در آن به "نان ، کار ، آزاد ی طیشرا  جاد یو ا  یاسالم  یجمهور

آن تا به   شی دای، از همان بدو پ  یاسالم یبا جمهور  دهیستمد  یچهل سال مبارزه توده ها  خیبه تار ی نگاه

نبوده   ایحد مه  نیوقت تا به ا چی، ه  یاسالم  یجمهور  یسرنگون  طی شراتوان گفت که   یحال ، به جرات م 

 است!  

از گذشته   شیرا ب شیحام  یها ست یالیو هم امپر می ، هم رژ یو دامنه مبارزات مردم  ریاست که س واضح

گرفته   میرژ ی مهره ها ریی، از تغ ی موجود با هر دوز و کلک  یدار ه یحفظ نظام سرما یبه تکاپو انداخته تا برا

  ای،    یاسالم  یجمهور  نیو منتقد نیو مخالف ی ارتجاع یها  ویاز آلترنات ی، با چهره ساز  میخود رژ رییتا تغ

را به   یگری دست نشانده د  میآن ، رژ ی به جا تیدر نها ایو   ندیفزایب یکنون  میبه عمر رژ   گرید  یچند صباح 

و به   یپهلو م یرژ ی، همچون زمان سرنگون یدار  هی قدرت برسانند تا مناسبات نظام استثمارگرانه سرما

منظور هم بود   نیهم  یبماند.   برا ی به نفع آن ها بر قرار باق ن ، کماکا ینیکار آمدن دار و دسته خم یرو

را به کشور وارد نمودند و    ی نی، ظرف هفده روز ، شاه را از کشور خارج کرده و خم 1357که آن ها در سال  

ها در آن زمان ، در تقابل با   ستی الیاجازه حکومت داده شد.   امپر ین ی، به دار و دسته خم ب یترت نیبد

آن ها ، به منظور حفظ ارتش و نظام موجود و  توده ها و در جهت خاموش کردن آتش خشم انقالب  اتمبارز

شناخته شده خود پرداختند و در   یمهره ها ی ، به جا به جائ  یدار هیسرما یاقتصاد ستمی ادامه س

.  در  ندعوض کرد   ینیناشناخته خم  میرا با رژ یمنفور و شناخته شده پهلو  م یرژ یتوده ها ، جا قی تحم

  نیمحمد رضا شاه بود که پائ یشد ، قاب عکس ها  ض یتعو  یکه در آن دوره در ادارات دولت یزیواقع تنها چ

 باال برده شدند!  ی نیروح هللا خم یآن ها ، قاب عکس ها ی آورده شدند و به جا



جامعه را در   گر ی، بار د دهیجان به لب رس یخفقان آور جامعه و مبارزات توده ها ط یسال بعد ، شرا چهل

  یایشرم و ح  یب  نیمدافعاز   یبعض  انیم  ن یقرار داده است.  در ا یگریشت ساز دسرنو تیموقع

که در   یتز هائ  با" بر سر خود و  یست ی"سکوالر  ی، با گذاشتن کاله ها   سمیالی و طرفداران امپر سمیتالیکاپ

رنگارنگ و فرصت طلب و به ظاهر   ی ها نی، بهمراه تئورس ستندی " نیبه جز انقالبات "مخمل  یزیچ ت ینها

، همه و همه مبارزات  زند یر ی م  یدار هیسرما ابیآن ها هم آب در آس  تیطرفدار "طبقه کارگر" که در واقع

خود قرار داده اند    یو ارتجاع  یانحراف  تیبه غا  یاه  یرا مورد آماج تئور رانیخواهانه مردم ا  یبر حق و آزاد

اما   حانهیاصالح طلبان ، وق ینظر – ی فکر ندگانیاز نما ی کجراه ببرند.  بعض ندانسته آن را به ایتا دانسته و  

و به دست و   یاسالم ی جمهور ات ی" در زمان حیعموم  ی، از "رفراندم و نظرخواه   یجد    یا افه یبا ق

،    سمی الیطرفدار امپر یروها ین یکنند!   تفک رات راست و برخ  یصحبت م   یالماس ی خود جمهور  تیریمد

"انقالب" از "گذار" و از   یهم به جا   یها هستند.  عده ا  ستی الیامپر یاری" به هم ت و میرژ رییخواهان "تغ

در هم شکستن چرخ   یبرا ی" و با فراخوان دادن به شرکت در اعتصابات سراسریمدن  ی ها ی"نافرمان 

  دهیخود را "آچمز" شده د   م ی، رژ  تیکنند تا در نها یصحبت م  زیو مسالمت آم ی نظام ، از مبارزه مدن یها

  ی جمهور ی اقتصاد یهم در مختل کردن چرخ ها  ی گرید  ی" ترک کند!   گروه هافیرا به نفع "حر  دانیو م

دارند.    یروزه ا چندمسلحانه  امیق  شنهادی آن ، پ دن یکش نیپائ یو برا یتشکالت کارگر  جادی ، ا  یاسالم

  ز ی، "روغن مار" ساخته و پرداخته خود را تجو رانی" انقالب در اماری بدن "ب یمداوا یخالصه همه و همه برا

 کنند!    یم

همواره   یدار  هیکه در سرما یمتعارف ده ی.  برخالف استی ن شتری ب ی کیراه  تی است که حقان نیا تیواقع

  خیآموزگاران تار نیطور بوده که هست ، مارکس و انگلس ، ا نیهم شه یشود که اوضاع هم ی رواج داده م

است   ی طبقات بارزهتوانستند نشان بدهند که تنها ، م خ یتار یبا گسترش مفهوم ماد یتکامل جوامع بشر

ببرد.  آن ها نشان دادند که در طول   ش یو به تکامل و به جلو ، به پ ی تواند جامعه را به مرحله بعد یکه م 

  گریکدی  یکه طبقات متضاد و متخاصم رو در رو ی، در جوامع  هیاول یبعد از ُکمون ها ی بشرجوامع   خیتار

داران در دوران   نیگرفته ، تا دهقانان و زم  ی، از برده ها و برده داران در دوران برده دار رند یگ یقرار م

مولده با   یروهایرشد ن، هر وقت    یدار هی سرما یداران در دوران فعل  هیو حاال کارگران و سرما سم یفئودال

طرف و   ک یدستان در  یته   نیب زیقهرآم ی، با مبارزه طبقات رد یگ یدر تناقض قرار م یدیمناسبات تول

 کند.   ی م  دایعوض شده و جامعه تکامل پ دی تول وهیاست که ش گریدر طرف د د یتول ل ی صاحبان وسا

طبقه کارگر که   ی انقالب ی روهاین شاهنگانیو پ شروانیدر داخل جامعه ، پ یانقالب انیطغ طیدر شرا امروزه

انقالب وجود   یماد نهی در جامعه ، زم ی دانند که وقت یاعتقاد دارند ، م  سمینیلن  - سمی مارکس یبه تئور

  یروین ک ی، در وجود آن ها به   نشیآن ها ، در صورت نفوذ در طبقه کارگر و متحد  ی انقالب ی ها لی دارد ، تحل

شود تا جامعه   یها از بالقوه به بالفعل مبدل م  روین ن یا لی که پتانس ن یا یعن یشود.    یم  لی تبد یماد

 شکوفا گردد.  یبهتر   یایهست گذر کرده و از بطن آن دن دهیتوسط آن ها از هر آن چه کهنه و پوس

  یجمهور  میآشکار رژ ی بانیپشت ل یداران به دل هیخود با سرما  یکشور ما در پروسه مبارزه اقتصاد گرانکار

  جه یشوند و در نت یکشانده م  ی اسالم ی جمهور  میداران ، به ناچار به مصاف با رژ  هیاز سرما  یاسالم

مبارزه   نیشود.  ا ی م  لی با دولت حاکم تبد یاسیداران به مبارزه س هیآن ها با سرما یمبارزه اقتصاد

، شکل   ی اسالم ی تجمعات آن ها توسط جمهور دنی و برنتاب رحمانه یگاه  به خاطر سرکوب ب یحت  یاسیس

 .ردیگ  ی به خود م زیمبارزه قهر آم

آگاه   شاهنگانیو پ شروان یپ  ی، به رهبر  یانقالب ی نظام – یاسیسازمان س کی جاست که نقش  نیا

، راه و نوع مبارزه را به   ینظام   اتیعمل  یکرده و با اجرا تیو هدا تیه مبارزات کارگران را حما طبقه کارگر ک

که از اتحاد و   یا ی نظام  – یاس یشود.  همان سازمان س ی نشان بدهد ، ملزم م نشیطبقه کارگر و متحد 

بردن   ت یکه مسئول یدر سراسر کشور به وجود آمده و در حال یانقالب  ینظام   – یاس یادغام تشکالت س



  کی سلطه  طی کند.  چرا که در شرا یبه درون طبقه کارگر را بر عهده دارد ، اِعمال نفوذ م  یاس یس یآگاه

کارگران و   یطبقات  ی، رشد سطح آگاه   تآن اس ی، جزء ذات   یکتاتوریکه د  سم یالیوابسته به امپر میرژ

خود ، تنها در   ی خیبه رسالت تار  یآحاد مردم  گریردن و آشنا ساختن آن ها و دزحمتکشان ، متشکل ک

و قطع نفوذ   یارتجاع داخل  ی انقالب ی سرنگون یمدت برا ی طوالن زیمبارزه مسلحانه و قهر آم ک یپروسه 

  شاهنگان ی و پ شروانیاز پ یبر عهده کسان  زیامر ن ن یگردد.  ا یم  ریها هست که امکان پذ   ستیالیامپر

  یشرکت کرده ، در ارتقاء آن نقش داشته و برا یطبقه کارگر است که در مبارزات مردم  ی انقالب یروهاین

ها و از جان   یورزند.  همان ها هم هستند که با فداکار ینم  غ یدر ی کوشش چیبسط و تداوم آن از ه

 رسند.  ی آن م یو به باال و به رهبر دهیجوش مبارزات نی خود از دل ا  ی ها یگذشتگ

  سمیالیوابسته به امپر میمانع رشد و تکامل جامعه ، وجود منحوس رژ نی، اول  رانیدر ا  یفعل  طیشرا در

)که   یمبارزه مسلحانه توده ا  کیبه دست پرتوان توده ها ، در   ی ستی با ی است که م یاسالم  یجمهور

بود( سرنگون    دمدت هم خواه ی خونخوار ، طوالن می رژ نیبدون شک به خاطر تا به دندان مسلح بودن ا

  یسرکوبگر جمهور می که توسط رژ رانیحاکم بر ا   یدار ه یرفتن نظام استثمارگرانه سرما نیبشود.  از ب

مطلوب توده ها ، تنها    دینظام جد  یو برقرار کیجامعه دمکرات  کیشود و ساختن   یم  یپاسدار  یاسالم

  ه یخود به مثابه دشمن سرما  یقات که طبقه کارگر ، متشکل و آگاه به منافع طب افتیتحقق خواهد    یزمان

را به عهده گرفته و با   رانیتحت ستم ا  ی مبارزات همه توده ها ی، رهبر  یو تنها طبقه تا به آخر انقالب یدار

ملحقات آن به عنوان   یو تمام  یارتش ضد خلق یه نابودارتش خلق ، قادر ب یعن یمسلح  ی توده ها یروین

 وابسته حاکم در کشور گردد.  یدار هیسرما ستمی ستون فقرات س

تا با درس    میبه عقب برگرد یاست تا کم  ازی" ، ننده ی"گذشته ، چراغ راه آ یبه مصداق عبارت پر معنا  اما

  ریدر جامعه ، برافروخته شود تا مس یل جارمسائ ی در باال ی، مشعل پر نور ری پنج دهه اخ  خیاز تار یآموز

 همه روشن گردد.   یانقالب و اهداف آن برا

  یبا حمله به پاسگاه ژاندارمر 1349در سال   ران یخلق ا یفدائ   یها کی که چر یمسلحانه ا مبارزه

مشخص جامعه منتج شده بود    طیمشخص از شرا لی بود که از تحل  یزیمبارزه قهر آم آغاز کردند ،  اهکل یس

در   انیپو  زیپرو ری" و امکی، هم تاکت یهم استراتژ  -مسلحانه و رفقا مسعود احمدزاده در کتاب "مبارزه 

کرده اند.  در دو کتاب فوق الذکر ، آن    ان یبقاء" الزام تحقق آن را ب یکتاب "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئور

مبارزه  ن یو متشکل کردن ا ایپرولتار  یمبارزه طبقات یها "رهبر ست یکمون  هفیامر که وظ نیها با اعتقاد به ا

حاکم   ی کتاتوریکردند که د ه یتک تیواقع نیروس( ، بر ا یهادموکرات  الیسوس  فیوظا - نیاست" )لن

( امکان تشکل طبقه  ردیگ ی م سم یالیحاکم به امپر میرژ  ی وابستگ تیکه نشأت از ماه یا یکتاتوری)د

دهد ، همان طور که از گسترش مبارزه و  ینم طبقه   ن یرا به ا یطبقات یارگان ها جادیکارگر و ا

ها در   ست یلذا آن ها نشان دادند که کمون .  دینما یم  یریجلوگ  زیجامعه ن اداقشار و آح گرید  یابیسازمان

  ی خود در قبال طبقه کارگر نم فهیوظقادر به انجام    زی، از راه مبارزات مسالمت آم  رانیزده ا  کتاتوریجامعه د 

و   جی، بس  ستی حزب کمون ل یتشک  ی ، تنها راه برا ران یکه در جامعه ا افتندیدست  قتیحق  نیباشند و به ا

بردن   نیفقرات ارتجاع حاکم و از بموجود به مثابه ستون   ی توده ها و مقابله با ارتش ضد خلق ی سازمانده

انقالب   یبه عنوان استراتژشدند که مبارزه مسلحانه ، هم   ادآوریباشد و   یمسلحانه م آن ، انجام مبارزه

  ی مسلحانه متحقق م  یها  کیعمدتاً و در اساس با انجام تاکت یاستراتژ  ن یمطرح است و هم ا رانیا

 گردد.

  قیعم ی عتمادا ی ، با در نظر گرفتن ب 1332مرداد سال    28  یخاص جامعه بعد از کودتا  طی رفقا در شرا آن

، و عدم    یبه رهبران فرصت طلب حزب خائن توده و عناصر سازش کار جبهه مل مردم نسبت   ی توده ها

به شکست گذشته و با توجه به وجود دو مطلق در ذهن توده ها  مختوم   یآن ها به اشکال مبارزات مانیا

شاه تحمل   میخود( و با توجه به آن که رژ یبودن براو ضعف مطلق متصور   م ی)قدرت مطلق پنداشتن رژ



  یروین یتنها راه برامردم را نداشت ، مطرح کردند که   ی کارگران و توده ها  ی حرکت اعتراض  نیکوچکتر

قهر ضد   ه یبر عل  یاِعمال قهر انقالبسب اعتماد توده ها ، همانا شروع مبارزه مسلحانه و  جهت ک  شرویپ

داده   حیبقاء( توض یدر کتاب خود )ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئور  انیپو قیرف  دشمن است.  یانقالب

خود را به    یاً جا" ، لزوممیبمان  یتا باق  می"تعرض نکن  هی: "...نظررانیدر ا یکتاتورید  طیاست که در شرا

  دیاو را تأئ انهیسخن داه  نی."   تجربه ، ادهدی " ممیتعرض کن  میجبورم  میبمان  یکه باق  نیا ی"برا یمش 

تنها در پرتو تعرض مسلحانه به   ی اسیس یحاکم ، گروه ها  ختهی عنان گس ی کتاتورید  طی کرد که در شرا

که از لحاظ   ن یمطرح بود و هم ا یکیامر البته هم از لحاظ تاکت ن یمانده و رشد کنند.  ا یتوانند باق  ی م میرژ

  یکه جهت سرنگون   ی ا یسازمان انقالب  فهی، وظ ی کیکرد.   از لحاظ استراتژ ی م دایمعنا پ یکیستراتژا

  حیو تسل، تشکل   یکند ، سازمانده  ی مبارزه مسلحانه م ران یها در ا  ستی الیو قطع سلطه امپر میرژ

 یروزیشده ، تا پ دهمناطق آزا جاد یارتش خلق و ا  یو رهبر تیدشمن ، هدا هیمردم عل ی کارگران و توده ها

 باشد.   یم  یحکومت انقالب یو برقرار ینهائ 

  و پنج ساله( و عباس ستی )ب انیپو  زیپرو ریو پنج ساله( ، ام ست یچه رفقا مسعود احمدزاده )ب اگر

، در   1350در سال   ران یخلق ا یفدائ   یها کی هفت ساله( از رهبران سازمان چر و   ست ی)ب یمفتاح

سال   فتکردند ، ه یگذار انیکه آن ها بن یسازمان  ی کشته شدند ولشاه   می به دست رژ  یعنفوان جوان 

در   یست ینیلن – ست ی، به تنها تشکل قدرتمند مارکس 1357در سال   ی پهلو می رژ یبعد ، در زمان سرنگون 

خلق را به   یتوانست مبارزات طبقه کارگر و توده ها  یم  یانقالب  یرهبر کیمبدل شده بود که تحت  رانیا

مبارزه مسلحانه دراز مدت   ک ی یبراارتش خلق بردارد تا   لیدر جهت تشک یمؤثر  ی برده و قدم ها شیپ

مرحله "مبارزه مسلحانه به  آماده گشته و در واقع   سمی الیو قطع سلطه امپر  یارتجاع داخل  ینابود هیعل

سازمان توسط    یرهبر یمتاسفانه با َغصب ُپست ها یول" را متحقق سازد.    یعنوان استراتژ

از حزب خائن توده در آن   ی" معتقد بودند و با نفوذ عناصریاسیکه به "کار آرام س یهائ   ستی اپورتون

دار و   ی خود در "کنفرانس گوادلوپ" ، جا به جائ انیها با توافق در م  ستیالیکه امپر یط یسازمان ، در شرا

گذاران   انیبن  یاز خط انقالب یرویپ یکرده بودند ، به جا یزیرا برنامه ر یپهلو   میبا رژ  ینیدسته خم

زده   اد یکه فر یت با آن ، به رها کردن اعضا و هوادارانو مماشا ی اسالم یاز جمهور ت یسازمان ، با حما

 سازمان شدند.    یاقدام نموده و موجب فروپاش انتکارانهی" ، خمیکن ی م اهکل ی را سراسر ، س رانیبودند "ا

  یداشت که مبارزه طبقه کارگر و توده ها ازین یکالیکه انقالب ، به وجود آن سازمان راد یدر زمان  درست

  ی، برا ی ارتش خلق  کی ببرد و توده ها را در  شیسطح آن ، آن را به پ یکرده و با اعتال یخلق را رهبر

، آماده سازد ، آن ماران   سمی الیو قطع سلطه امپر  یارتجاع داخل  ینابود هیمبارزه مسلحانه دراز مدت عل

گذاران سازمان ، در حق طبقه کارگر و   انیبن  یانقالب ی ها یبر تئور دن یخوش خط و خال با خط بطالن کش

چهل سال دچار   رانیامر که ا ن یخود ، به ا ی خیتار  انتیکردند و با خ یزحمتکشان جامعه عهدشکن گرید

 رساندند!  یاریگردد ،   یشماری مصائب ب

که بتواند در   ی ا یانقالب ینظام  – ی اسیبه چهل سال بعد ، فقدان آن چنان سازمان س ک ی، نزد اکنون

از بالقوه به بالفعل ، نقش داشته باشد و بر حسب    نشیطبقه کارگر و متحد یو انرژ لی پتانس  لی پروسه تبد

همه   رغم یو عل دینما ادهاستف تکاریجنا م یرژ نیا هیخود از همه اشکال مناسب مبارزه عل ی التیتوان تشک

به    یو امکان قدرت نمائ   جادیرا امتعلق به مردم   یمسلح انقالب   ، بتواند قدرت  یاسالم  یتشبثات جمهور

 محسوس است.  یریبه طور انکار ناپذ  گریدشمن را ندهد ، بار د 

  یخلق ها  یطبقه کارگر از مبارزات مردم  یکه با آرمان ها ی سازمان انقالب کی حال حاضر ، جامعه به  در

و دفاع بکند و الزاما   تیها آمده اند ، حما ابان یکه به خ یریتحت ستم ، از مبارزات جوانان ، زنان و مردان دل

دفاع از خود و حفظ بقاء و تداوم مبارزه اش ، چه به خاطر    یچه برا - رانیدر ا یکتاتوری د ط یبه خاطر شرا

دارد تا با مبارزه  ازیست ، ن ینظام   - یاسیسازمان س کی ،   ینظام  یو استراتژ ی اسیس یگذار ریتاث



منظر ، شعار   نیکند.  بر ا جاد یشکاف ا  یکتاتوری، در سد د   یارات و اِعمال قهر انقالب مسلحانه و ابتک

در سراسر کشور!"   یانقالب ینظام  – یاسیس یتشکل ها جاد یا ی بسو شیو امروز جنبش: "پ یمرحله ا

اقدام   ی تشکالت نی چن جاد ی، به ا   یتیکامل اصول امن ت یبتوانند با رعا  یباشد تا روشنفکران انقالب  یم

 کنند.  تینموده و خود را تثب

از مبارزات رو به   یبان یپشت ی انقالب  ینظام   – یاسیس  ی در تشکل ها شرویپ یروهایاز وظائف مهم ن ی کی

اِعمال قدرت   قی چه از طر  دیتشکل ها با ن یباشد.  ا ی طبقه م نیطبقه کارگر و ارتقاء سطح مبارزات ارشد 

کارگران و   انیبه م یستی الیسوس  یبردن آگاه  یسلحانه و چه با تالش برادر شکل م م یرژ هیعل  یانقالب

  یشعارها نییتع.  با  ندیخود ، ُحسن توجه طبقه کارگر را به خود جلب نما  ینظام  اتیعملاهداف   حیتوض

اوضاع و احوال   اتیجنبش مطابقت داشته و از مجموعه خصوص   یزمان  طیکه با شرا ی اسیمناسب س

از جامعه مورد نظر ،   یو چشم انداز ا مبارزه و نم ریمس مِ یشده باشد و ترس یر یگ جهی موجود نت یاسیس

 رییخود که همانا تغ  یخ یرسانند تا رسالت تار  یم   یاریکارگران  یطبقات  یتشکل ها به رشد آگاه  نیا

  یبا دست ها  تیو در نها افتهیاست را در  یستیالیجامعه سوس   کی  جادی و ا یه کنون جامع یربنایروبنا و ز

دشمن ، باعث شکاف برداشتن در    ه یعل ی را متحقق سازند.  اِعمال قهر انقالب سمی الیپرتوان خود سوس

طبقه کارگر در صحنه   شتریبمبارزه هر چه   یرا برا طیشکاف شرا  نیشود و خود ا   ی حاکم م ی کتاتوریسد د

مبارزه مسلحانه را در    رانیانقالب ا یتحقق استراتژ یمورد نظر برا ی سازد.  تشکل ها ی تر م ایعمل ، مه

تنها طبقه کارگر  ها و مطالبات نه   ازیپاسخ دادن به ن  یدهند تا برا ی که بتوانند تداوم م ران یا زا یهر نقطه ا

 برسد.   تیمسلحانه توده ها به واقع ی و سازمانده جی، بسطبقه  نیا مانانیو هم پ نی، بلکه متحد

پاسخ دادن به مطالبات کارگران و زحمتکشان ، جوانان ، زنان و    یطبقه کارگر برا شروانی و پ شاهنگان یپ

ها    ستیالیکنند که امپر ینکته پافشار نیبر ا ی ستی با ی تحت ستم ما م ی مبارز و خلق هامردان  

  یجمهور کانالخود را در حال حاضر از  ی باشند که اهداف ضد انقالب ی ما م  یهاخلق    یدشمنان اصل 

!  آن ها  ست ی ن سمیالی ، جدا از مبارزه با امپر  یمبارزه با ارتجاع داخل جهینتبرند.  در    یم  شیبه پ  یاسالم

و به سرانجام رساندن   رفتشی پ ی، برا  یکنون ی حساس و بحران  طیآگاهند که در شرا تیواقع نیبر ا

و   یاسالم  یجمهور  میاز همه مظالم رژ یکه عار کیدمکراتجامعه    کیساختن   ی، برا  یجنبش انقالب 

  کی  لی جز متشکل شدن و مسلح شدن و تشکبه   ی راه چیباشد ، ه ی و خارج یداران داخل  هیسرما

 ندارد.  وجود   یمسلح ضدانقالب  یروهایمقابله با ن  یبرا یارتش توده ا

  یاين مش توانیمی کنیم م یگیر"اگر بخواهیم نتیجه نوشت که:   1349مسعود احمدزاده در سال   قیرف

، مبارزه مسلحانه شیوه عمده    یايران پیشنهاد کنیم: در شرايط کنون  یانقالب ی گروه ها یرا برا یکل

در شهر ، چه   یچريک  همبارز ی لحاظ سیاسدارد. از  ی. در آغاز عمدتاً جنبه تبلیغدهدی مبارزه را تشکیل م 

  یکننده دارد.  اما چريک شهرو تعیین  یدر روستا ، نقش حیات  ی مبارزه چريک  یکل جنبش و چه برا یبرا

وجود داشته باشد.  پس با توجه   تواندی در چندين شهر بزرگ ديگر م یبطور مشخص در تهران و بطور نسب

مبارزه به سرعت و به   یکه جنبه نظام  ايندشمن و با توجه به  یپراکنده کردن نیروها یبه اصل حیات 

است که در هر جا که مناسب به نظر   ی انقالب ی، وظیفه گروه ها  کندی روزافزون اهمیت کسب م ی نحو

  ی ، شرايط اجتماع یخود ی نیروها یو تاکتیک  ییکدشمن ، امکانات تکن  ی ، از نظر امکانات نظام رسدی م

هم    -مسلحانه خود را شروع کنند." )مبارزه  ی نظام - ی سیاس، کار  یمردم و شرايط جغرافیائ  یو اقتصاد

  یپراکنده کردن نیروها  یبر اصل حیات  ه یبه خصوص با تک  یرهنمود کل نی (.  اکی، هم تاکت یاستراتژ

  یقابل انکار ریغ  یبه وجود آمده هنوز از کارائ رانیجامعه ا   طیشرادر  که  یراتییهمه تغ رغمیدشمن ، عل

که در   ی مشخص  یخ یتار ط ی شود.   در شرابه کار گرفته    یجوان انقالب  یروهایتوسط ن د یابرخوردار است و ب

ها در    ستی الیو قطع سلطه امپر یاسالم  یجمهور  تی  کل یسرنگون  ی، برا میبر ی حال حاضر در آن بسر م

  یو مبارزات حق طلبانه کارگران از عدم وجود رهبر یمردم  خواهانهیآزاد یها  زشیکه خ ی، در زمان  رانیا

از درک ضرورت متحق ق ساختن شعار  ی برند ، هر نوع کوتاه  یدر رنج بسر م  شروی و پ یسازمان انقالب  کی



  یدر سراسر کشور!" لغزش نابخشودن  یانقالب ی نظام – ی اسیس یتشکل ها جادی ا ی بسو شی"پ

 کشورمان خواهد بود.  خ یتار شگاهی طبقه کارگر در پ شروانی و پ شاهنگان یپ

 در سراسر کشور!  یانقالب ینظام  –  یاسیس  یتشکل ها جادیا یبسو شیپ

 ست!  یبه آزاد دن یباد مبارزه مسلحانه که تنها راه رس زنده

 گردد!  دی، با هر جناح و دسته ، نابود با یاسالم  یجمهور 

به دست پر توان کارگران و  یاسالم یجمهور  سمیالیوابسته به امپر میباد رژ  سرنگون 

 زحمتکشان! 

 ! ران یها در ا  ستیالیباد سلطه امپر نابود

 ! ست ی ن سمی الی، جدا از مبارزه با امپر یبا ارتجاع داخل مبارزه

 طبقه کارگر!   یخلق به رهبر کیدمکرات یباد جمهور  برقرار 

 محسن نوربخش 

 2019 ه یبرابر با ژانو  1397 بهمن 

 

 : س یرنویز

  دیتول وهیکارگران که خصلت بارز ش دی، عالوه بر استثمار شد  رانیدار در ا  ه ی)*( امروزه ، طبقه سرما 

  یکالن  یزدن ارزش اضاف   بینگهداشتن حداقل دستمزدها و به ج نیبه پائ  یباشد ، حت ی م  یدار هیسرما

آن   ی که برا ارگرانک یکه همه دستمزد ها  ستی کند و حاضر ن یکنند ، بسنده نم  یم  دیکه کارگران تول

  یط یشرا نی!   در چندیجان کنده اند و به حق به آن ها تعل ق دارد را سر موعد به آن ها پرداخت نما 

  یاز کار ، با اعتصابات طوالن  دنیمعوقه ، خسته و گرسنه ، با دست کش یتمزدهاکسب دس یکارگران برا

زنند.  اما سران   ی خود ، دست به مبارزه م یها  ی مائیتجمعات و راه پ انیمدت و سر دادن شعار در جر

را ندارند ، چرا که   یگونه تجمع کارگر چیدار هستند ، تحمل ه ه یطبقه سرما یکه حام  یاسالم  یجمهور

کارگران   وندی، تشکل و پ  تیو حما ی حکومت آن ها در همبستگ  لیدانند که پاشنه آش  یخوب م

سرکوبگر خود   یروهای به ن  جهی ساز است.  در نت خ یطبقه تار  کی، به عنوان   گریکارخانجات مختلف با همد

و مصدوم و   رندیبه باد کتک بگ  داً یرحمانه به کارگران حمله بکنند ، آن ها را شد یدهند که ب ی دستور م

شبانه   ایخود بکنند و   یها  اهچال یو روانه س ریدر محل ، دستگ ایاز آنان را   یشان بسازند و تعداد  ی زخم

با   دیو بازداشت بکنند ، تا شا ری، آن ها را دستگ  یبازجوئ  یحمله کرده و برا مبارزکارگران   یبه خانه ها

که کارد به   ی گرفتن حق خود منصرف سازند!  اما ، کارگران یُرعب و وحشت ، کارگران را از مبارزه برا جادیا

  یمبارزه خستگ  رجز مبارزه و مقاومت ندارند.  چرا که به قول معروف د ی، چاره ا دهیاستخوان آن ها رس

  ری، آن ها به جز زنج ی اسالم یجمهور  یعنیداران  ه یسرما ی حام  میداران و رژ ه یکارگران با سرما ریناپذ

 ندارند که از دست بدهند!   یزی خود ، چ  یدست و پا یها

از کارگران کارخانجات مختلف در اعتراض به   یاز مبارزات و اعتصابات برخ  ی کوتاه اری، شم ه بس ر یز ستیل

" درج و  ران یخلق ا  یفدائ   یکهایچر یکارگر یمعوقه خود که در "ماهنامه ها  یعدم پرداخت دستمزد ها

( قابل  لنای)ا رانی کار ا یخبرگزار ت یاز مبارزات کارگران در سا یباشد.  پاره ا  یاند ، م  افته یانعکاس 

 دسترس همگان هستند: 



بهشهر ، کارگران شرکت    یساز تیکارگران معدن مس خاتون آباد ، اعتراضات کارگران چ انهیوحش کشتار

  الت یش رانیگیشهرستان کاشان ، ماه ی و بافندگ یسندگی خوزستان ، کارگران کارخانجات ر یلوله ساز

،    رانیا ی ابر صنعت ان، کارگر ریکب ریام ی میمازندران ، کارگران مجتمع پتروش ی، کارگران نساج  ی بندر انزل

شکر   هیکارون در اهواز ، کارگران قند و تصف ی، کارگران كارخانه کاغذساز رانیپوشش ا عیکارگران گروه صنا

،   نیخودرو در قزو  ی، کارگران کارخانه قطعه ساز  ایپو رانیا  یساز خچالی در اهواز ، کارگران کارخانه 

گر در اسالمشهر ، کارگران کارخانه غرب   خته یر ریسر  ارخانهدر تهران ، کارگران ك شی کارگران کارخانه آزما

کاوه   ی پارلو در شهر صنعت ومینیبرق طبس ، کارگران کارخانه آلوم  عیان شرکت توز در سمنان ، كارگر لیاست

  روکیصدرا در بوشهر ، کارگران معدن چ  یساز ی، کارگران کشت  دیدر ساوه ، کارگران کارخانه آجر خورش

مولد بخار   کار ری، کارگران تعم ی ، کارگران معادن زغال سنگ البرز غرب یفوالد البرز مرکز راندر طبس ، کارگ

، کارگران کارخانه   نیبافت در قزو نه یقطار راه آهن در تهران ، کارگران کارخانجات مه نخ، ناز نخ، فرنخ و پوش

، کارگران    زدیتابان در    کارخانه کاوه در ساوه ، کارگران  یارسطو در شهر صنعت یی و دارو یی ایمی ش عیصنا

در دورود ،   تی، کارگران فوالد زاگرس در ُکردستان ، کارگران کارخانه فارس زد یکارخانه فرش باستان در 

خودرو در سنندج ، کارگران شرکت   ران یدر اصفهان ، کارگران کارخانه ا نیمیس  ی کارگران كارخانه نساج

، کارگران    اریشهر نی ران شرکت قطعات توربدر اهواز ، کارگ والردر سنندج ، کارگران شرکت س  دریبانتا آب

در ساوه ، کارگران کارخانه نورد لوله صفا در   لیدر کرمان ، کارگران کارخانه نورد پروف یشرکت عمران علو

در طبس ،   ی شمال الیالبرز در اسالمشهر ، كارگران معدن   کیالست  - ریتا انیساوه ، کارگران کارخانه ک

، کارگران کارخانه آسفالت سنندج ، کارگران   ز یتبر یتراکتور ساز  یصنعت تآالنیکارخانه ماش انکارگر

 ...رهی ، و غ  نیشرکت آلومتک قزو

 

  

 

 


