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  آندیه، ترور مي آه سرمایوقت
 

شش ماه هشتاد و آبان ومد                                                                                    ی آارگرني فعال ازیجمع  
 

   

ه و جهل، خشم يم سرماي در شهر سنندج توسط جوخه مرگ رژی از فعاالن آارگریديد حميدن خبر ترور مجيشن

زان را يخواهان و استبداد ستيهمه آارگران مبارز و آگاه، همه رزمندگان راه و آرمان طبقه آارگر، همه آزاد

 برد،  با یش مي به پیته هماهنگيق آميآه مبارزه حق طلبانه خود را از طر یديد حمينك مجيا. خته استيبرانگ

ست؟ي چ  نشانه  ترور سنندج آه نست ي ا  قرار گرفته  ما  آه در برابر همهیپرسش.  آندی و پنجه نرم م مرگ دست  

د آرد؟يات چه باين جناينست آه در برابر ايپرسش مهمتر ا و    

ه ي و ضعف حكومت سرمای، فقط و فقط نشانه ترس و زبونیط آنونير شرا دین اقداماتيبدون شك، دست زدن به چن

 زنان و ی گرفته تا جنبشهای از جنبش آارگری اجتماعی و گسترش جنبشهای عمومیتيم در مقابل نارضايرژ. است

اصر ، در درجه اول عنی مردمیم در عكس العمل  به جنبشهايرژ. به تكاپو افتاده  است... ان و معلمان ويدانشجو

ن آار، امكان آگاه و متشكل ينست آه با ايهدفش ا.   دهدیستاده اند را آماج قرار مي آه در صف اول ایآگاه و مبارز

.  شودین ترور در آردستان انجام ميست آه اي نیو اتفاق.  معترض و به جان آمده سلب آندیشدن را از توده ها

 یابي  مختلف سازمانیم است، و گسترش شكل هاياد رژ از انفری حاآم آه حاآیاسي سی، فضایسابقه مبارزات

 داند یحكومت م. ل آرده استي تبدی اسالمیك نقطه ضعف مهم جمهورياعتراض و مقاومت مردم، آردستان را به 

 خواهد بود آه ین مناطقي شود، آردستان از نخستیاسي بزرگ سیر تالطم هايك، جامعه در گينده نزديآه اگر در آ

 ین احتمالي چنیگر، دارد خود را براين ترور و اقدامات مشابه ديحكومت با ا. ا از دست خواهد دادآنترل بر آن ر

  .خود را آماده تحوالت فردا آنندن امروزيهماززي گوناگون نی اجتماعیپس بهتر است مبارزان جنبشها.  آندیآماده م

 خود خوب یقه آارگر را به عنوان دشمن طبقات آند و طبیه خوب آار مي حكومت سرماین اوضاع، شم طبقاتيدر ا

 یانه و تعرضي مقاومت جوینان خود را واداشته آه حرآت هاين رو، ماموران و خبرچياز ا.  دهدیص ميتشخ

 از مبارزان و سازمان دهندگان جنبش را ی، شماری هر مبارزه آارگریآنان در پ. رندير نظر بگيآارگران  را ز

د ي آنند و در معرض تهدی از آارگران حق طلب را از اخراج میشمار.  آنندیها روانه ماهچال يند و به سي ربایم

د يدر مقابل، ما با . آنندیز ترور مي را نیديد حمي مانند مجی، آسانیطيو در شرا.  دهندی قرار میو فشار دائم

قت را از ين حقيد ايبا. مي آنغي را همه جا تبلیدن در برابر ترور و سرآوب دولتيد نكردن و پا پس نكشيه ترديروح

 است و  ین زندگي ستم و استثمار عین دولتيه ماشيدن عليم آه جنگيزبان طبقه آارگر به گوش جامعه برسان

 ی مبارزه ایرانه برايگين فشارها و سرآوب ها داد، تالش پيد به اي آه بایپاسخ فور. ن مرگ استيدن عينجنگ

 ی تر، و دامن زدن به حرآتیشه اي مهمتر و ریش گذاشتن خواسته هايپ روشن تر، یافته تر با اهدافيسازمان 

  .  استی مختلف اجتماعی و فراتر از آن، در سطح جنبشهایمتحدانه در سطح جنبش آارگر
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 را در بر ی درسی اجتماعیر جنبشهاي و فعاالن سای همه ما فعاالن آارگری برایديد حمين حال، ترور مجيدر ع 

 گسترش ی آه برایم و امكاناتي رژیدن شكاف ها و  نقاط ضعف واقعيد. مي بدهیاليود اجازه  خوشخد به خينبا. دارد

. ت سرآوبگرانه آن غافل آنديد ما را از ماهيد آورده، نبايده پدي ستمدیمقاومت و اعتراضات آارگران و توده ها

 ی و قانونیي گرای ما را به علنیتشكل هات ها و ي سازش، فعالیراهه هاي و بیستيم آه توهمات رفرميد اجازه دهينبا

. مي را داشته باشید انتظار ضربات جديم باي آم بها بدهیاسيس سيشبرد مبارزه به نقش پلياگر در پ.  مبتال آندیيگرا

  .نه استين زمي دردناك در ایا سرشار از نمونه هايران و همه دني در ایتجربه مبارزه طبقات

ا آگاهانه و يل نشود و ي مردم تبدی آه در راهست، اگر طبقه آارگر به رهبر انقالبیاسي بزرگ سیدر دوران تكان ها

 سر بلند آرد در انتظار ١٣٥٧ آه از دل انقالب ی دهشتناآتر از ضدانقالبین راه تالش نكند، فاجعه ايرانه در ايگيپ

 ین مييآنچه تع.  اوستیاسيفه سي، وظیفه طبقه ما در قبال اوضاع آنونين وظين  مهمتريبنابرا. جامعه ما خواهد بود

 جنگ یك مدرسه جنگ در خدمت آماده شدن براي آارگر واقعا به یآند آه مبارزات حق طلبانه روزمره توده ها

 و دور از چشم ی منضبط انقالبیشرو در تشكل هاي  اتحاد آارگران پیل شود، تالش همزمان براي تبدی طبقاتیواقع

ت، امكان يف تر شدن حاآميضع.  استیستي و اآونومیستي رفرمیراه هاي روشن با بی، و در مرزبندیاسيس سيپل

  . را فراهم آرده استین راه انقالبيعتر در اي سریشرويپ

  

  ! از آن طبقه آارگر استفردا

  ین آارگري از فعالیجمع

١٣٨٦ مهر ٣٠  

 


