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نزدیــک بــه دو مــاه اســت کــه بــر
زمینــه اختالفاتــی کــه از هشــت ســال
پیــش بیــن کشــورهای اوکراین و روســیه
بوجــود آمــد جنگــی خانمانســوز بیــن
دو ملتــی کــه دهههــای متمــادی در
کنــار هــم همزیســتی مســالمتآمیز
داشــتهاند در گرفتــه اســت .زمینههــای
ایــن بحــران از یکســو بــر میگــردد
بــه مداخلــه کشــورهای امپریالیســتی در
انتخابــات  2014اوکرایــن ،حمایتهــای
مســتمر تســلیحاتی از اوکرایــن و آموزش
نیروهــای نظامــی امنیتــی آن ،تصمیــم
اوکرایــن بــه عضویــت در پیمــان نطامــی
ناتــو ،قــدرت گرفتــن نیروهــای فاشیســت
و نئونازیســتها در ســاختار نظامــی و
انتظامــی ایــن کشــور ،خــودداری از
اجــرای توافقنامــه مینســک و عــدم
پذیــرش خودمختــاری دو منطقــه محــل
ســکونت روستبــاران در دونبــاس؛
و از ســوی دیگــر ارتبــاط مســتقیم
دارد بــا سیاســتهای توســعه طلبانــه و
شوونیســتی دولــت روســیه کــه ســر
در ســودای احیــای دوبــاره امپراتــوری
تــزار دارد و الیگارشــی مالــی و مافیــای
اقتصــادی پشــت صحنــه کــه بــا غصــب
ســرمایههای مالــی اتحــاد شــوروی
فروپاشــیده ،طمــع ثروتاندوزیشــان
پایانــی نــدارد و همچنــان ســهم بیشــتری
از ثــروت جهانــی را میخواهنــد.
بــر چنیــن زمینــهای اســت کــه
دولــت پوتیــن بــا شــعار «تامیــن امنیــت
بــرای روســیه» و دول امپریالیســتی و ناتــو
بــا شــعار «تامیــن دمکراســی بــرای مــردم
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زنده باد صلح! جنگ را متوقف کنید!  -ادامه از صفحه اول
اوکرایــن» جنگــی را بــه مــردم اوکرایــن تحمیــل کردهانــد
کــه در انــدک مدتــی بــه مــرگ هــزاران تــن ،آوارگــی میلونهــا
نفــر از خانــه و کاشــانه خــود و نابــودی وســیع زیرســاختها و
فضاهــای کار و زندگــی مردمــی منجــر شــده اســت کــه هیــچ
نفعــی از جنگافــروزی تبهــکاران و متجاوزیــن ندارنــد .جنگــی
کــه در صــورت ادامــه ،دیگــر «جنــگ بیــن اوکرایــن و روســیه»
نیســت و بــا گســتردهتر شــدن آن ،کل جهــان در معــرض یــک
فاجعــه انســانی قــرار خواهــد گرفــت.
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ایــن جنــگ در انــدک زمانــی کــه از شــروع آن میگــذرد
تبعــات زیــاد سیاســی ،نظامــی ،اقتصــادی ،امنیتــی و  ...در جهان
داشــته اســت کــه کــم و کیــف آن بــا سرنوشــت کل جهــان گره
خــورده و بتدریــج نیــز پیچیدهتــر و نگــران کنندهتــر خواهــد
شد .
از زمــان شــروع جنــگ ،میلیتاریــزه شــدن جهــان ســرعت
بیشــتری گرفــت .آمریــکا بودجــه نظامــی خــود را افزایــش
داد و  13.5میلیــارد دالر کمکهــای عمدتــ ًا نظامــی را نیــز
بــه اکرایــن و بــرای تقویــت ناتــو تصویــب کــرد .دیگــر دول
امپریالیســتی نیــز از ایــن مســابقه نظامیگــری عقــب نماندنــد.
دولــت آلمــان بودجــۀ نظامــی خــود در ســالهای پیــشرو را
بــا تخصیــص فــوری یــک بســته مالــی  ۱۰۰میلیــارد یورویــی
بــرای نوســازی ارتــش افزایــش داد؛ نخســت وزیــر انگلیــس
نیــز اعــام کــرد کــه قصــد دارد طــی چهــار ســال آینــده ۱۶.۵
میلیــارد پونــد دیگــر بــه بودجــه وزارت دفــاع کشــورش اضافــه
کنــد .بودجــه دفاعــی انگلیــس اکنــون ســاالنه کمــی کمتــر از
 ۴۲میلیــارد پونــد اســت و همینطــور کشــورهای دیگــر نیــز در
ایــن راســتا گام برمــی دارنــد.
یکــی از ثمــرات جنــگ روســیه و اوکرایــن بــرای
امپریالیســم آمریــکا ایــن بــود کــه توانســت اتحــاد نظامــی
آمریــکا و کشــورهای ناتــو را کــه بــر زمینــه منافــع طرفیــن
بــا اختالفــات مقطعــی و دورهای در برخــی از مســائل جهانــی
همــراه بــود مجــددا مســتحکم ســازد .بــه همیــن دلیــل نیــز،
اکنــون امپریالیســم آمریــکا ،اعضــای ناتــو و دیگــر کشــورهای
هماهنــگ بــا سیاســتهای آمریــکا ،در مســئله ارســال ســاح
و کمــک نظامــی بــه اوکرایــن بــرای مقابلــه بــا روســیه از هــم
پیشــی میگیرنــد و انــگار در کــورس رقابــت هســتند.
ایــن جنــگ باعــث شــد کــه نــه تنهــا فضــای سیاســی و
ژئوپلیتیکــی جهــان متاثــر شــود ،بلکــه همــه بازارهــای جهانــی
از بــازار گنــدم و غــات تــا انــرژی ،همچنیــن بازارهــای
ســهام و اوراق قرضــه دولتــی بینصیــب از ایــن تاثیــر نماننــد.
دو کشــور از چهــار کشــور مهــم صادرکننــده غــات شــامل:
روســیه ،اوکرایــن ،قزاقســتان و رومانــی درگیــر جنــگ هســتند.
براســاس آمــار شــورای بینالمللــی غــات ،اوکرایــن ســومین
کشــور صادرکننــده ذرت و چهارمیــن صادرکننــده گنــدم در
ســال  ۲۰۲۲-۲۰۲۱و روســیه اولیــن صادرکننــده گنــدم جهــان
اســت.

بازارهــای انــرژی بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه
اســت .اروپــا  ۳۵درصــد از گاز طبیعــی مــورد نیــاز خــود را از
روســیه تامیــن میکنــد کــه از طریــق خــط لولـهای از بــاروس
و لهســتان بــه آلمــان میرســد؛ خــط لولــه نــورد اســتریم ۱
مســتقیم بــه آلمــان مـیرود و بقیــه از طریــق اوکرایــن بــه دیگــر
کشــورهای اروپایــی صــادر میشــود .مطمئنــا ادامــه ایــن
جنــگ باعــث خواهــد شــد کــه گاز ارســالی روســیه بــه اروپــا
دچــار اختــال شــود و بــا افزایــش قیمــت قابــل مالحظــهای
بــرای اروپائیــان همــراه گــردد.
پیشبینــی میشــود کــه ادامــه جنــگ هزینههــای زندگــی
در انگلیــس را ســه برابــر کنــد و احتمــال فروپاشــی اقتصــادی
برخــی خانوارهــا بــه طــور کــم ســابقهای افزایــش یابــد.
مطابــق همیــن پیشبینیهــای اولیــه ،جنــگ میتوانــد  8تــا
 ۱۳میلیــون نفــر را در خاورمیانــه ،آســیا و بخصــوص در آفریقــا
بــه گرســنگی بکشــاند .بــه عبــارت دیگــر ،ادامــه و گســترش
جنــگ روســیه و اوکرایــن باعــث میشــود کــه شــاهد دوران
جدیــدی در تاریــخ اروپــا و جهــان باشــیم .دورانــی کــه بــه
گفتــه وزیــر اقتصــاد فرانســه «روزهــای ســختی را دســت کــم از
چشــم انــداز اقتصــادی بــرای شــهروندان اروپایــی رقــم خواهــد
زد ».همــه ایــن شــواهد بخشــی از تبعــات جنــگ روســیه و
اوکرایــن هســت کــه تبعــات خطــر جنــگ بینالمللــی را بیــش
از پیــش بــه نیروهــای صلــح طلــب و مــردم جهــان یــادآوری
میکنــد.
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جنــگ روســیه و اکرایــن جنــگ تــاش بــرای بازتقســیم
جهــان و تعریــف مجــدد حــوزه نفــوذ امپریالیســتها در داخــل
نظــام ســرمایهداری جهانــی میباشــد .هــم امریــکا و ناتــو و
هــم روســیه بیــش از هــر چیــز در پــی توســعه حــوزه عملکردی
و حفــظ اتوریتــه سیاســی و اقتصــادی خــود در عرصههــای
منطقــهای و بینالمللــی هســتند؛ بــا ایــن حــال نبایــد بــر
تــرک برداشــتن ســاختار تکقطبــی جهــان نیــز چشــم پوشــید.
تقابــل امپریالیســتها و دولــت الیگارشــی مالــی روســیه برآینــدی
از واقعیــت تغییــر تدریجــی موازنــه قــدرت و شــکلگیری
نوعــی چنــد قطبــی جدیــد در جهــان ســرمایهداری اســت .ایــن
واقعیــت خــواه ناخــواه نــگاه جدیــدی را بــه آرایــش صحنــه
سیاســی مدیریــت جهانــی در شــرایط فقــدان دوقطبــی واقعــی
و ایدئولوژیــک شــناخته شــده قــرن بیســتمی ،طلــب میکنــد.
صحنــهای کــه اختالفــات موجــود ،بــه عنــوان یــک واقعیــت
انکارناپذیــر ،شــکاف در یکدســتی ســاختار نظــام ســرمایهداری
جهانــی را نویــد میدهــد .بــا ایــن حــال ،ایــن بدیــن معنــی
نیســت کــه ماهیــت طرفیــن جنــگ را ســیاه و ســفید دیــد و
بــه دفــاع از یکــی پرداخــت .نــه دفــاع شــیفتگان غــرب و
ناتــو از جنگافــروزی و تبهــکاری دیــروز و امــروز آمریــکا
و همپیمانانــش در کشــورهای مختلــف جهــان و نــه دفــاع
«شــوروی پنــداران» روســیه فعلــی از توســل دولــت روســیه
بــه زور و تجــاوز بــه یــک کشــور قابــل توجیــه اســت .ایــن
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جنــگ بــرای کارگــران و زحمتکشــان هــر دو کشــور روســیه و
اکرایــن جنگــی اســت ارتجاعــی .ایــن جنــگ ،جنگ کارگــران و
زحمتکشــان نیســت .وظیفــه کارگــران و زحمتکشــان و نیروهــای
ترقیخــواه چــپ ایســتادن در کنــار یکــی از طرفیــن جنــگ
نیســت .از ایــن منظــر ،کارگــران و زحمتکشــان و ســربازانی
کــه در صــف مقــدم قربانیــان ایــن جنــگ هســتند ،نــه بخشــی
از جنــگ ،کــه نیرویــی علیــه هــر دو طــرف ایــن جنــگ ویرانگر
و ارتجاعــی میباشــند .جــای تاســف اســت کــه حــزب
کمونیســت روســیه از موضــع ناسیونالیســم و شوونیســم روســی
بــه اســتقبال جنــگ رفتــه و همچــون سوســیال دمکراتهــای
آلمانــی در جنــگ جهانــی اول بــه نفــع ســرمایهداری کشــور
خــود تودههــای مــردم را بــه مشــارکت در ایــن جنــگ دعــوت
میکنــد.

4

جنــگ روســیه و اوکرایــن در واقعیــت امــر جنــگ
قدرتهــای اتمــی اســت کــه بــا ورود تمــام طرفیــن ،آینــده
آن بــرای جهــان چشــمانداز وحشــتناکی را ترســیم میکنــد.
گســترش جهانــی ایــن جنــگ میتوانــد تمامــی دســتاوردهای
بشــریت را در لحظــهای خاکســترکند .در دو مــاه اخیــر ادامــه
جنــگ نیــز ،ایــن انســانهای بیگنــاه بودهانــد کــه بــا جــان
و آوارگــی خــود تــاوان عمــل تبهــکاران و جنــگ افــروزان را
دادهانــد .انســانهایی کــه نــه در زمینهســازی بــرای شــروع
جنــگ نقــش داشــتهاند و نــه در ادامــه آن مســئولیتی دارنــد.
آنهــا فقــط قربانیــان جنگافــروزی آمریــکا و ناتــو از یــک
طــرف و توســعه طلبــی روســیه از طــرف دیگــر شــدهاند.
مــا بــه عنــوان گروهــی از فدائیــان خلــق ایــران (داخــل
کشــور) هــم بــا سیاســتهای جنگافروزانــه و تبهکارانــه
آمریــکا در اعمــال ســلطه امپریالیســتی بــر ملتهــای جهــان
مخالفیــم ،هــم بــا دولــت ســرمایهداری و الیگارشهــای حاکــم
بــر روســیه .مــا هــر دو طــرف جبهــه جنــگ را ارتجاعــی
میدانیــم.
مــا بــه برخــی از نیروهــای چــپ و رفقــای خــود کــه
بــر زمینــه نوســتالژی شــوروی و عصبیــت ناشــی از شکســت
سوسیالیســم واقعــا موجــود ،از تجــاوز روســیه بــه اوکرایــن
حمایــت میکننــد انتقــاد جــدی داریــم و اقــدام آنــان را
غیرکمونیســتی و مغایــر بــا منافــع کارگــران و زحمتکشــان هــر
دو کشــور طــرف جنــگ میدانیــم .روســیه میتوانــد نگــران
پیشــروی ناتــو بــه مرزهــای خــود و بــه خطــر افتــادن امنیــت
کشــور باشــد؛ مــا نیــز نــه تنهــا بــا گســترش ناتــو کــه اساســا
بــا بقــای آن مخالفیــم ،ولــی اعتقــاد نداریــم کــه حــل موضــوع
امنیتــی بــا بــه مخاطــره افتــادن امنیــت جانــی کارگــران و
زحمتکشــان ،کــودکان ،زنــان و ســالخوردگان درهــم تنیــده
باشــد .مــا راه حــل دیپلماتیــک و غیــر نظامــی را بــرای حــل
مســئله و خاتمــه ســریع جنــگ و زدودن کابــوس گســترش آن
از بــاالی ســر جهانیــان مناســب میدانیــم .مــا مخالــف جنــگ،
مدافــع و منــادی صلــح هســتیم.
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بهاران خجسته باد!
ســال نــو فــرا رســید و صــدای گامهــای بهــاران
ســکوت دشــتهای ســپید را در هــم شکســت .نــوروز
ســپری شــد .نــوروز ،رســتاخیز طبیعــت و جشــن شــور
و حرکــت ،آغــازی دوبــاره بــرای جنبــش و تکاپــو،
کار و تــاش و بهــروزی و نیــکروزی اســت .جشــنی
دیریــن و متعلــق بــه ســنتی بســیار کهــن ،جشــنی بــه
درازنــای تاریــخ و در گســتره پهنــاور فــات ایــران تــا
بینالنهریــن .نــوروز جشــن ملــی همــه اقــوام و ملــل
ســاکن ایــران اســت.
امســال در حالــی بــه اســتقبال نــوروز رفتیــم کــه
ســفره کارگــران و زحمتکشــان از قِبَـ ِ
ل رژیــم جمهــوری
اســامی کوچکتر از ســال پیش گشــته و گرانــی و بیکاری
میلیونهــا هموطــن را بــه زیــر خــط فقــر رانــده اســت.
صدهــا انســان مبــارز و آزادیخــواه در زندانهــای رژیــم
اســیرند و بســیاری چــون دستگیرشــدگان آبــان  98هنــوز
بالتکلیــف .نقــض حقــوق بشــر و آزادیهــای سیاســی
و مدنــی نهادینــه گشــته و تشــکلهای مــردم نهــاد و
نیروهــای سیاســی زیــر فشــار و تحــت پیگردنــد؛ و بدتــر
آنکــه هیــچ چشـماندازی بــرای اصــاح و تغییــر و حتــی
تعدیــل وضــع فالکتبــار اقتصــادی  -اجتماعــی ،تــورم
و گرانــی لجــام گســیخته ،فقــر و تنگدســتی ،بیــکاری و
اســتثمار ،فحشــا و اعتیــاد و هــزاران مصائــب اجتماعــی
دیگــر در افــق نزدیــک دیــده نمیشــود.
نــوروز ســپری شــد و تعارضــی دوگانــه را بــر دلهــا
بــه جــای گذاشــت :جنــب و جــوش و شــادی کــودکان،
حرکــت مــردم بســوی نونــوار شــدن از یــک ســو و
مشــاهده نــگاه شرمســارانه پدرانــی کــه پــس از یکســال
کار مــداوم و طاقــت فرســا از تهیــه ابتداییتریــن
خواســته فرزندانشــان عاجزنــد از ســوی دیگــر .ایــن
تلخــی در همراهــی بــا صدهــا خانــواده و بســیاری
کــودکان کــه در انتظــار مــادران و پدرانشــان ســفره
هفتســین بــر آســتانه زنــدان اویــن و گوهردشــت
و  ...گســتردند و صدهــا مبــارز آزادیخواهــی کــه در
زندانهــای جمهــوری اســامی و در زیــر شــکنجههای
روحــی و روانــی چشــم بــه راه بهــار آزادی خلــق و
میهــن خویــش هســتند ،و دههــا مــادر و خانــواده داغــدار
کــه بــه ســوگ عزیــزان از دســت داده خــود نشســتهاند.
صــد چنــدان میشــود.
در شــروع ســال نو و عید نــوروز همچنــان امیدواریم،
بــا اندیشــه و خــرد جمعــی و اراده تزلزلناپذیــر،
همبســتگی خــود بــرای دفــاع از صلــح ،آزادی و عدالــت
اجتماعــی و بــرای امنیــت و پیشــرفت اقتصــادی و
اجتماعــی کشــورمان را بــارور ســازیم.
کار داخل
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چند نکته
در باره ما و کار داخل
بــه بــاور مــا ،جنبــش فدایــی بــه لحــاظ عمــق جمعــی از فدائیــان خلــق داخــل کشــور بــرای تحقــق و عملیاتــی
1
تاثیرگــذاری خــود در مبــارزات مــردم ایــران و پایبنــدی صادقانه به شــدن دو رویکــرد «اتحــاد چــپ» و «اتحــاد دمکراتیــک» در بیــن
منافــع کارگــران و زحمتکشــان کشــور ،بــه بخــش جداییناپذیــر نیروهــای چــپ و دمکــرات کشــور تــاش میکنیــم.
تاریــخ سیاســی کشــور تبدیــل شــده اســت و هیــچ عرص ـهای از
 3انتشــار دوبــاره نشــریه «کار داخــل » در راســتای تقویــت
حیــات اجتماعــی و فرهنگــی مــردم را نمیتــوان یافــت کــه از
تاثیــر ایــن جنبــش بــه دور مانــده باشــد .علیرغــم تمــام ضرباتــی نقــش و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم
کــه ایــن جنبــش از دشــمنان آزادی و عدالــت در طــول بیــش از ایــران و بویــژه مبــارزات صنفــی ،سیاســی و طبقاتــی کارگــران
چهــار دهــه گذشــته متحمــل شــده اســت ،بــاز هــم فدائیــان خلــق و زحمتکشــان کشــور میباشــد .مــا از هــر گونــه اتحــاد مبتنــی
در بطــن زندگــی و مبــارزات سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی مــردم بــر وجــوه مشــترک سیاســی و برنام ـهای در بیــن نیروهــای چــپ
حضــور ملمــوس دارنــد .متاســفانه ،جنبــش فدایــی بــا مشــکل و از هــر اقــدام عملــی در جهــت وحــدت سیاســی و ســازمانی
تشــتت و پراکندگــی ســازمانی روبروســت و انــرژی قابــل توجهــی جریانــات فدایــی خلــق حمایــت خواهیــم کــرد.
از گردانهــای ایــن جنبــش بــرای مقابلــه بــا همدیگــر صــرف
میگــردد.
 4نشــریه «کار داخــل» کارکــرد ســازمانی و حزبــی نــدارد
و بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال ایجــاد تشــکیالت نیــز نمیباشــد.
 2چــپ بعنــوان رادیکالتریــن نیــروی سیاســی کشــور مــا بدیــل هیــچ جریــان سیاســی نیســتیم و تنهــا بــه عنــوان
همــواره نقشــی تعییــن کننــده در تحــوالت اجتماعــی کشــور گروهــی از «فدائیــان خلــق» تــاش میکنیــم درچارچــوب یــک
داشــته اســت .بــا ایــن وجــود ،چــپ تحــت تاثیــر عوامــل عینی و فعالیــت رســانهای ضمــن حمایــت از جنبــش چــپ و مبــارزات
ذهنــی مختلــف ،از تشــتت ،پراکندگــی و فقــدان انســجام ســازمانی آن ،کاســتیها و انحرافــات آن را نیــز نقــد کنیــم .بنابــر ایــن ،از
رنــج میبــرد و همیــن امــر ،از دامنــه تأثیرگــذاری و کارآیــی تمــام رفقــای فدایــی خلــق ،فعالیــن چــپ ،نیروهــای آزادیخــواه
ســازمانگرانه آن بــر رونــد جنبــش سیاســی و اجتماعی رو به رشــد و برابــری طلــب انتظــار داریــم کــه بــرای پربــار شــدن و تــداوم
در کشــور میکاهــد .بــرای غلبــه بــر ایــن آســیب و تقویــت نقــش انتشــار آن مــا را یــاری کننــد.
و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم ایــران،
آنهــا ناگزیــر از اتحــاد بــر اســاس وجــوه مشــترک سیاســی و
 5رویکــرد اصلــی «کار داخــل » انعــکاس رویدادهــا و
برنامـهای در جبهـهای واحــد هســتند .ایــن اتحــاد نبایــد بــه معنــی موضوعــات مرتبــط بــا جنبــش اجتماعــی و سیاســی جــاری
تــاش تقابلگرانــه بــا اتحادهــای دمکراتیــک بــا نیروهــای ملــی در داخــل کشــور هســت و فعــا بهصــورت گاهنامــه منشــر
و دمکــرات تفســیر شــود .حضــور نیروهــای چــپ در اتحادهــای میشــود ،ولــی ســعی خواهیــم کــرد بــا نظــم بخشــی بــه انتشــار
دمکراتیــک بــه تعمیــق و پررنــگ شــدن دمکراســیخواهی ،آن ،بطــور ماهانــه منتشــرش کنیــم .نوشــتهها ،مقــاالت ،دیدگاههــا
عدالتطلبــی ،حقــوق بشــر ،مبــارزه بــا ســتم و تبعیــض ملــی ،و رهنمودهــای خــود را از طریــق آدرس ایمیــل بــا مــا بــه اشــتراک
جنســیتی ،نــژادی ،مذهبــی و عقیدتــی منجــر خواهــد شــد و بایــد بگذاریــد .دســتهایتان را رفیقانــه میفشــاریم و چشــم انتظــار یــاری
بعنــوان رویکــرد مــوازی «اتحــاد چــپ» با هــدف تاثیرگــذاری کارا شــما رفقــا و دوســتان عزیــز هســتیم.
بــر جنبــش جــاری در کشــور مدنظــر قــرار بگیــرد .مــا بــه عنــوان
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ترور بیولوژیکی «بکتاش آبتین» در ادامهی قتلهای زنجیرهای
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
 ۱۸دی مــاه بکتــاش آبتیــن ،شــاعر ،فیلمســاز ،کارگــردان ،هنرمند
مردمــی و عضــو ســابق هیئت دبیــران کانون نویســندگان ایــران در پی
ابتــا بــه بیمــاری کرونــا در بیمارســتان ساســان تهران چشــم برجهان
فروبســت .مــا فقــدان ایــن انســان آزاده و شــاعر و هنرمنــد مردمــی
را بــه خانــوادهی بکتــاش آبتیــن ،اعضــای کانــون نویســندگان ایــران،
جامعــهی بــزرگ فرهنگی کشــور و همـهی مــردم آزادیخــواه میهنمان
تســلیت میگوئیــم.
بکتــاش آبتیــن و دو عضــو دیگــر کانون نویســندگان ایــران؛ رضا
خنــدان مهابــادی و کیــوان بــاژن کــه بــه اتهــام «اجتمــاع و تبانی علیه
امنیــت ملــی و تبلیــغ علیه نظــام» در ســال  ۱۳۹۴بــا شــکایت وزارت
اطالعــات جمهــوری اســامی دســتگیر شــده بودنــد ،در دیماه ســال
 ۱۳۹۸در بیــدادگاه رژیــم بــه شــش ســال حبــس تعزیــری محکــوم
شــده بــود .در واقــع جــرم وی عضویــت در کانــون نویســندگان ایران
و تــاش بــرای تهیــه تاریخچـهی آن و شــرکت در مراســم ســالگرد
قتــل محمــد مختــاری و جعفر پوینــده و شــرکت در ســالمرگ احمد
شــاملو بــر ســر مــزار آنهــا در امامــزاده طاهــر بــود .بکتــاش آبتیــن از
 ۵مهــر مــاه و در اوج بحــران کرونــا بــرای اجــرای حکــم بــه زنــدان
اویــن منتقــل و طــی ایــن مــدت دوبــار در تیــر مــاه و آذر مــاه ۱۴۰۰
بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ -مبتال شــد.
بکتــاش آبتیــن ُ
«گــردی از دالوران آزادیخــواه» و عضــوی وفادار
بــه خواســت تاریخــی کانــون نویســندگان ایــران تــا واپســین دم
زندگــی پربــارش بــرای «آزادی اندیشــه و بیــان بــی هیــچ حصــر و
اســتثنا» مبــارزه کــرد .او پیــش از رفتــن بــه زنــدان هــم گفتــه بــود:
«چیــزی کــه کــم داریــم اینــه کــه یــک ســری آدم وایســن مبــارزه
کنــن ،حقشــونو بخــوان ،پایــداری و پایمــردی کنــن .فضیلــت
پایمــردی ،مبــارزه و ایســتادگی ایــن حلقــه مفقــوده معاصــر کشــور
منــه .بدیــن ترتیــب دوســت دارم کــه همیــن امــروز در جوانــی بــا
اقتــدار جــان شــیرینم را فــدا کنــم بــرای آزادی».
بــه گفتــه ناصــر زرافشــان وکیــل بکتــاش آبتیــن ،وی در ۱۱
آذرمــاه در تمــاس بــا همســرش از وجــود عالئــم شــدید و آشــکار
کرونــا صحبــت کــرده بــود و  ۱۲آذرمــاه بــا داشــتن عالئــم شــدید
بــه بهــداری زنــدان اویــن مراجعــه و ســه روز در بهــداری زنــدان
اویــن وی را معطــل کــرده و نهایتــا روز دوشــنبه  ۱۵آذر مــاه بــه دلیل
وخیــم شــدن وضعیــت جســمانیاش ،او را شــبانه بــه بیمارســتان
طالقانــی منتقــل میکننــد .در آنجــا بــا گمــاردن نگهبــان و بســتن وی
بــه تخــت بیمارســتان و عــدم اطــاع بــه خانــواده ،تــاش مؤثــری
بــرای درمــان وی صــورت نمیپذیــرد .نهایتـ ًا بــا اصــرار خانــواده و
مراجعــات مکــر وکالی وی دادســتان بــا آزادی ایشــان بــرای انتقــال
بــه بیمارســتان دیگــر موافقــت میکنــد و روز  ۲۲آذرمــاه ،بــدن
نیمهجــان آبتیــن بــه بیمارســتان ساســان منتقــل و رونــد درمــان در
شــرایطی وخیــم آغــاز میشــود .متأســفانه از دســت دادن ده روز
گرانبهــا ،امیدهــا را بــرای زنــده مانــدن بکتــاش کــم رنگتــر نمــود.

پزشــکان بــهناچــار  ۱۱دیمــاه ،او را بــه ُکمــای مصنوعــیبردنــد
تــا شــاید بتواننــد او را از مــرگ حکومــت خواســته نجاتــش دهنــد.
متأســفانه ظهــر  ۱۸دیمــاه ،قلــب پرشــور بکتــاش آبتیــن از حرکــت
ایســتاد و اهــل فکــر و قلــم ُگــرد دیگــری را تقدیــم آزادی نمودنــد.
مــرگ بکتــاش آبتیــن ،مرگــی معمــول در اثــر ابتــاء بــه بیماری
نبــود و کانــون نویســندگان ایــران بدرســتی اعــام نمــود کــه:
«حاکمیــت آزادیســتیز ،بکتــاش آبتیــن را بــه قتــل رســاند!» مــرگ
بکتــاش آبتیــن در واقــع امتــداد قتلهــای سیاســی زنجیــرهای اســت
بــا اســتفادهی عامدانــه از ســاح کرونــا .اینکــه بــا علــم بــه آلــوده
بــودن محیــط زنــدان بــه ویــروس کرونــا ،زندانــی را بــه بــودن در آن
فضــا مجبــور نماینــد و از دسترســی بــه درمــان و اســتفاده از خدمات
پزشــکی خــارج از زنــدان محــروم ســازند ،هیــچ نــام دیگــری جــز
تــرور بیولوژیکــی و اســتفاده از ســاح بیولوژیــک در حــذف منتقدان
و مخالفــان توســط حکومــت اســامی نــدارد؛ اقدامــی کــه ناقــض
الزامــات کنوانســیون منــع اســتفاده از ســاحهای بیولوژیــک و قابــل
پیگیــرد در مجامــع بینالمللــی اســت.
مســؤلین قضائــی ،امنیتــی و اطالعاتــی رژیم جنایتپیشــه والیت
فقیهــی بخوبــی میداننــد کــه کرونــا در زندانهای کشــور شــیوع یافته
و جــان بســیاری از زندانیــان بــه خاطــر بــی توجهیهای بهداشــتی و
درمانــی درخطــر اســت .هــم اینــک رضــا خنــدان مهابــادی از یــاران
و هــم پرونــدهی بکتــاش آبتیــن نیــز بــا بیمــاری کرونــا دسـتوپنجه
نــرم میکنــد ،کیــوان بــاژن و آرش گنجــی از دیگــر اعضــای کانــون
نویســندگان هــم در خطــر ابتــا بــه ایــن بیمــار میباشــند.
آزادی فــوری و بــدون قید و شــرط همه زندانیان سیاســیعقیدتی
از جملــه زندانیــان عضــو کانــون نویســندگان ایــران بایــد بعنــوان
فصــل مشــترک مطالبــات همـهی آزادیخواهــان و نیروهــای سیاســی
کشــورمان در دســتور کار قــرار گیــرد .راه جلوگیــری از تکــرار چنین
جنایتــی ،همدلــی و اتحــاد عمل همــه نیروهــای مترقــی و آزادیخواه
کشــورمان علیــه رژیــم آزادیســتیز حاکــم بــر کشــورمان میباشــد.
بایــد بــه هــر شــکل ممکــن مانــع قتــل عمــد و خامــوش زنــان و
مــردان مبــارز و آزادیخــواه در زندانهــای جمهــوری اســامی شــد
و بــرای آزادی زندانیــان سیاســی ،حکومــت جنایتــکار را تحت فشــار
قــرار داد.
مــا بــه عنــوان جمعــی از فدائیــان خلــق ایــران (داخــل کشــور)
ضمــن محکــوم کــردن ایــن جنایــت رژیــم ،بــار دیگــر یــاد ُگــرد
آزادیخــواه؛ بکتــاش آبتیــن را گرامــی میداریــم و پیمــان میبندیــم
کــه تــا آخریــن دم بــرای تحقــق خواسـتهای انســانی و آرمانهــای
واالیــش تــاش خواهیــم کــرد؛ تــا روح آزادیخواهی و مبــارزه علیه
ظلــم و اســتبداد در ایــن کشــور زنــده اســت بکتــاش آبتینهــا هــم
زنــده خواهنــد مانــد.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد.
 ۲۴دی ۱۴۰۰
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خجسته باد پنجاه و یکمین سالگرد حماسۀ سیاهکل
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
در آســتانۀ پنجــاه و یکمیــن ســالگرد تولــد جنبــش فداییــان خلــق قــرار داریــم .بیــش از نیــم قــرن از آن واقعــۀ تاریخــی گذشــت و
حماســۀ ســیاهکل از همــان روز بــه نقطــۀ عطفــی در تاریــخ مبــارزات آزادیخواهانــه و سوسیالیســتی کشــورمان تبدیــل شــد .ایــن روز
تاریخــی را بــه همــه رهــروان راه سوسیالیســم و جنبــش فدائیانخلــق تبریــک میگوییــم و یــاد و خاطــرۀ تمامــی رفقــای مبــارز و
جانباختــۀ فدایــی در  ۵۱ســال گذشــته را گرامــی میداریــم.
جنبــش فدایــی فرهنگــی را وارد گفتمــان سیاســی ،مدنــی و اخالقــی کشــورمان نمــود کــه در دورۀ پیــش از خــود کــم نظیــر بــود.
صداقــت ،اســتقاللرای ،پویایــی کمونیســتی ،درک ضرورتهــای زمــان و از خــود گذشــتگی در راه خلــق بــه شــاخصههای فرهنگــی و
سیاســی شــخصیت فدایــی فــرا روئیــد .جنبــش فدایــی درکــی واقعبینانــه از ضرورتهــای زمــان خــود داشــت و مانــدن بــه هــر قیمتــی
را چنــان مقهــور «رد تئــوری بقــاء» نمــود کــه پــس از پنجــاه ســال دوســتان جنبــش فدایــی بــه احترامــش از جــای برمیخیزنــد و
دشــمنانش وقیحانــه بــه جعــل و نکوهــش آن ایدههــای انســانی و صاحبــان تکــرار ناشــدنیش مشــغولاند.
جنبــش فدایــی بــه لحــاظ عمــق تاثیرگــذاری خــود در مبــارزات ضــد امپریالیســتی  -ضــد ســلطنتی و ســرنگونی رژیــم ستمشــاهی
و پایبنــدی صادقانــه خــود بــه منافــع کارگــران و زحمتکشــان کشــور و تــداوم مبــارزات خــود بــر علیــه هــر گونــه ســتم و بیعدالتــی
بــر کارگــران و زحمتکشــان و اقشــار فرودســت جامعــه ،بــه بخــش جداییناپذیــر تاریــخ سیاســی کشــور تبدیــل شــده اســت.
حماســه ســیاهکل بــه مبــدا تاریــخ مبــارزات مســلحانه مــردم ایــران بــرای آزادی از زیــر یــوغ نظــام ســرمایهداری و اســتبداد حاکــم
فــرا روییــده و هیــچ عرصـهای از حیــات اجتماعــی و فرهنگــی مــردم را نمیتــوان یافــت کــه از تاثیــر ایــن جنبــش بــه دور مانده باشــد.
رفقای فدایی!
اینــک در ســالگرد حماســۀ ســیاهکل ،میهنمــان روزهــای ســختی را ســپری میکنــد .حاکمیــت اســتبداد دینــی بــر کشــور در ۴۳
ســال گذشــته ،ارمغانــی جــز مــرگ و نیســتی ،فالکــت و بدبختــی نداشــته اســت .رژیــم بــا تمســک بــه باورهــای مذهبــی بــر گــردۀ
مــردم ســوار گشــته و دمــار از روزگارشــان درآورده اســت .طبــق آمارهــای رســمی خــود رژیــم ،میلیونهــا نفــر از هموطنانمــان زیــر
خــط فقــر و فالکــت زندگــی میکننــد .اکثــر مــردم در تأمیــن حداقلهــای موردنیــاز زندگــی بــا مشــکالت جــدی روبــرو هســتند.
آســیبهای اجتماعــی رشــد غیرقابــل تصــوری یافتــه و اعتیــاد ،بیــکاری ،گرانــی ،تــورم و رکــود در کنــار ســرکوب روزافــزون هــر
حرکــت مطالبهگــری مردمــی حتــی در اشــکال صنفــی و معیشــتی آن عرصــه را بــر مــردم تنــگ کــرده اســت.
در مواجهــه بــا ایــن حقیقــت تلــخ شــاهد اعتراضــات روزافــزون اقشــار مختلــف کشــورمان نیــز هســتیم .هنــوز خــون جانباختــگان
دی مــاه  ۹۶و آبــان  ۹۸از کــف خیابانهــا پــاک نشــده اســت کــه اعتصــاب کارگــران صنعــت نفــت ،اعتــراض کشــاورزان اصفهانــی،
تظاهــرات مــردم خوزســتان در اعتــراض بــه بــی آبــی ،اعتصــاب کارگــران صنایــع مختلــف کشــور ،تظاهــرات و راهپیمــای سراســری و
ادامـهدار بازنشســتگان ،معلمــان و فرهنگیــان کشــور شــروع میشــوند و هنــوز هــم ادامــه دارنــد .ایــن خیزشهــای اجتماعــی و حــرکات
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صنفــی سیاســی نمونههایــی هســتند از زخــم ســرباز کرده شــرایط
فعلــی کــه هــر روز در جــای جــای ایــن کشــور دربنــد بــه وقــوع
میپیوندنــد و همچنــان نیــز ادامــه خواهنــد داشــت .امــروز بــا
اطمینــان میتــوان گفــت کــه شــعار «مــا جمهــوری اســامی
نمیخواهیــم» بــه خواســت عمومــی مــردم ایــران در برخــورد بــه
حاکمیــت اســتبداد دینــی و رژیــم والیــت فقیهــی حاکــم تبدیــل
شــده اســت.
در برابــر ایــن خیزشــهای مردمــی کــه در  ۴۳ســال گذشــته
بیســابقه بــوده اســت ،رژیــم شــیرازۀ خــود را از هــم پاشــیده
میبینــد .او بــرای «گام دوم انقــاب اســامی» اســتراتژی «بقــای
نظــام بــه هــر بهایــی» را بعنــوان راهبــرد سیاســی -عملیاتــی خــود
تعریــف میکنــد .ایــن بدیــن معناســت کــه بــرای تــداوم عمــر
رژیــم بایــد تمــام موانــع موجــود از ســر راه برداشــته شــود ،حتــی
اگــر الزم باشــد  -بویــژه در عرصــه بینالمللــی -جامهــای زهــر
دیگــری نوشــیده شــوند و از ارزشــهای شــناخته شــده اســام
سیاســی حاکــم کوتــاه بیاینــد .در ایــن راســتا ،تثبیــت ســاختار
سیاســی حاکمیــت و ســرکوب هــر حرکــت اعتراضــی مــردم،
بــه دو برنامــه عملیاتــی ایــن اســتراتژی رژیــم تبدیــل میشــود.
مضحکــۀ نمایــش انتخاباتــی بــه صحنــه میآیــد و دجالتریــن
چهرههــای قضایــی و امنیتــی و نظامــی بــر مصــدر کارهــا گمــارده
میشــوند تــا برنامــۀ یکپارچهســازی ســاختار سیاســی حاکمیــت
تحقــق یابــد .فــارغ از ایــن کــه ایــن حکومــت خــود منشــاء تضاد
و اختــاف اســت و امــکان یکدســتی واقعــی ســاختار سیاســی آن
وجــود نــدارد ،چشــمانداز جدیــدی را در افــق سیاســی آتــی
کشــور میتــوان ترســیم کــرد و آن شــفافتر شــدن صــف
مبارزاتــی مــردم ایــران در تقابــل بــا کلیــت نظــام سیاســی حاکــم
میباشــد .همیــن شــرایط بــرای رژیــم نیــز قابــل انطبــاق اســت.
رژیــم در راســتای اســتراتژی گام دوم انقــاب اســامی« ،مــردم
ایــران» را بــه عنــوان مهمتریــن مانــع تــدوام عمــر نظــام ،در راس
برنامــه ســرکوب خــود قــرار داده اســت.
رفقای فدایی!
در همچــون شــرایطی ،اپوزیســیون ترقیخــواه چــپ و بویــژه
فدائیــان خلــق کــه روزگاری نــه چنــدان دور بزرگتریــن جریــان
چــپ مارکسیســتی خاورمیانــه بشــمار میآمــد ،همچنان بــا معضل
تشــتت و پراکندگــی ســازمانی ،رقابتهــا و تسویهحســابهای
سیاســی در درون خانــواده فدائیــان خلــق دســت بــه گریبان اســت.
انــرژیای کــه بایــد بــرای تاثیرگــذاری جــدی و تعییــن کننــده بــر
جریــان مبــارزات ضــد اســتبدادی ،آزادیخواهــی و عدالــت طلبــی
مــردم ،زحمتکشــان و طبقــه کارگــر ایــران بــه کار گرفتــه شــود،
بــه بیاعتبــار کــردن و حــذف یکدیگــر ،برتــری طلبــی ســازمانی،
رقابتهــای میــراثداری و تخریــب سیاســی همدیگــر بــر زمینــه
اختــاف دیدگاههــای سیاســی و بویــژه عملکردهــای بعــد از
انقــاب بهمــن  ،۵۷صــرف میشــود .ایــن تشــتت و پراکندگــی
در بیــن فدائیــان خلــق کــه بــه بــاور مــا همچنــان ظرفیــت آن
را دارد کــه محــور اتحــاد احــزاب و ســازمانهای چــپ ترقیخــواه
و جریانــات مارکسیســتی کشــورمان باشــد ،عمــا بــه کــم رنــگ
شــدن نقــش نیروهــای چــپ ترقیخــواه و مارکسیســتها در
تحــوالت جــاری در میهــن اســتبداد زده مــا منجــر شــده اســت.
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جنبــش فدایــی امــروز نیــز میتوانــد بــا غلبــه بــر پراکندگــی
صفــوف و تشــتت ســازمانی و بــا حفــظ پرنســیبهای آرمانــی و
کمونیســتی خــود ،و بــا تکیــه بــر قــدرت کارگــران و تودههــای
زحمتکــش ،و اقشــار ترقیخــواه و عدالــت طلــب نقــش تاریخــی
خــود را در مبــارزات مــردم ایــران بــازی کنــد.
رفقای فدایی!
جنبــش فدایــی بدلیــل ســابقه و اعتبــار خــود در بین هــواداران
چــپ و آزادیخــواه کشــور بــا مشــخصههای ویــژهای شــناخته
میشــود کــه برجســتهترین آنهــا  -اســتقالل رای ،صداقــت،
جســارت ،شــجاعت و ایمــان بــه مبــارزه ،ایســتادگی بــر ســر
آرمانهــا ،باورمنــدی بــه مبــارزه طبقاتــی و مبــارزۀ خســتگیناپذیر
و توأمــان علیــه نظام ســرمایهداری و امپریالیســم جهانــی  -مجموعه
ســاختار «فرهنــگ فدایــی» را تشــکیل میدهنــد .غلبــه بــر بختــک
مصلحتگرایــی ،محافظ ـهکاری ،کوتهبینــی سیاســی ،عــدم پاســخ
بــه ضرورتهــای زمــان و دل بســتن بــه صدقــه سیاســی قــدرت
حاکــم و مبــارزه بــا هرگونــه گریــز از فرهنــگ فدایــی ،میتوانــد
پویایــی و خالقیــت دوبــارهای را در اســتفاده از موقعیتهــا
و اشــکال نویــن مبارزاتــی در شــرایط کنونــی کشــور در بیــن
فدائیــان خلــق بــه ارمغــان آورد .بایــد ایــن فرهنــگ راهنمــای
عمــل سیاســی مــا فدائیــان خلــق قــرار بگیــرد.
رفقای فدایی!
پویایــی سیاســی و ایفــای نقــش تعییــن کننــده در رونــد
مبــارزات ضداســتبدادی جــاری در کشــور نیازمنــد حضــور
ســازمانی و عملــی در تحــوالت هســت .فائــق آمــدن بــر یکــی
از تشــکیالتیترین و ایدئولوژیکتریــن رژیمهــا ،بــدون تجهیــز
بــه ابزارهــای ســازمانی الزم ،بــدون تشــکیالت ،بــدون داشــتن
برنامـ ه اقــدام عملــی و اســتراتژی شــفاف امکانپذیــر نیســت .اکتفا
کــردن بــه تشــکیالت در مهاجــرت و خــارج از کشــوری هــر
چنــد بعنــوان بخشــی از ظرفیتهــای ســازمانی فدائیــان خلــق قابــل
تعریــف اســت ،ولــی بــه تنهایــی قــادر بــه ایفــای نقــش الزم و
تعییــن کننــده تاریخــی در مبــارزات مــردم ایــران نیســت .در کنــار
ایــن ظرفیــت ،فدائیــان خلــق بایــد متناســب بــا شــرایط موجــود،
اهرمهــای ســازمانی خــود را بــرای تاثیرگــذاری بــر مبــارزات مردم
در داخــل کشــور بوجــود بیاورنــد .البتــه ســخت نخواهــد بــود که
بــاور کنیــم در فراینــد ایفــای ایــن نقــش ،جنبــش فدایــی رهبــران
خــود را نیــز تربیــت خواهــد کــرد؛ رهبرانــی از جنس بنیانگــذاران
جنبــش فدایــی کــه زایــش و پویایــی جنبــش را در انطبــاق بــا
شــرایط امروزیــن جهــان و کشــور بــاز تعریــف خواهنــد کــرد .ما
نیــز بعنــوان جمعــی از فدائیــان خلــق داخــل کشــور ،خــود را در
کنــار آنــان خواهیــم یافــت و بعنــوان ســربازی از جنبــش فدایــی
دوشــادوش آنــان گام برخواهیــم داشــت.
بــار دیگــر ،ســالگرد تولــد جنبــش فداییــان خلــق را بــه همــه
رفقــای فدایــی تبریــک میگوئیــم؛ در برابــر حماسهســازان
ســیاهکل و جنبــش فدایــی بهپــا میخیزیــم و بــا رفقــای
جانباختــه پیمــان میبندیــم کــه بــرای ادامــه راه آنــان لحض ـهای
تردیــد نکنیــم.
 ۱۹بهمن ۱۴۰۰
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بحران آب آبستن بحرانهای سیاسی
مقاله رسیده
موضــوع «آب» در «ایــران اســامی» روزبــروز و بیــش از پیــش
بــه بحرانــی فراگیــر در تمــام مناطــق کشــور تبدیــل میشــود.
بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری ایــن بحــران بــر زندگــی و معیشــت
میلیونهــا نفــر از روســتائیان و شهرنشــینان و بــروز حــرکات
اعتراضــی در نقــاط مختلــف کشــور ،طــرح شــعارها و مطالبــات
همگــن معترضیــن در نقاطــی کــه بــر بســتر موضــوع آب حرکات
اعتراضــی و سیاســی معینــی را بــه نمایــش میگذارنــد ،همچنیــن
نشــانههای عملــی همبســتگی مــردم بــر زمینــه ایــن مســئله
کــه نمــود عینــی آن را در حــرکات اعتراضــی ســال گذشــتهی
خوزســتان و اصفهــان شــاهد بودیــم ،همگــی داللــت بــر آن
دارد کــه اعتراضــات حــول بحــران آب را میتــوان در زمــرهی
جنبشهــای اجتماعــی جــاری در متــن سیاســی جامعــه ایــران
ارزیابــی کــرد کــه در ایــن صــورت بایــد در برنامههــای سیاســی
و راهبــردی نیروهــای سیاســی ترقیخــواه نیــز جایــگاه ویــژهای را
بــه خــود اختصــاص دهــد.
ماهیــت بحــران آب در ایــران از ترکیــب عوامــل متعــددی
شــکل گرفتــه اســت .اگــر بخشــی از عوامــل بــروز ایــن بحــران
بــه تغییــرات اقلیمــی و خشکســالیها و عــدم تــوازن بیــن حجــم

مصــرف و منابــع آب تجدیــد شــونده بــر میگــردد ،بخــش قابــل
توجــه و عمــدهای از آن را در عوامــل ناپایداری سیاســتهای رژیم و
ناکارامــدی مدیریــت کالن آب کشــور ،حاشــیهگریزی سیاســتهای
کالن دولــت اســامی در برنامههــای توســعهای مرتبــط بــا منابــع
آب کشــور ،تــداوم سیاســت ورشکســته سدســازیها ،انتقــال
بینحوضــهای آب ،اعمــال تبعیــض در توزیــع و ســرمایهگذاری
در بخــش منابــع آب و عوامــل مشــابه مدیریتــی ،سیاســی و فنــی
دیگــر ماننــد :عــدم توجــه بــه خودویژگــی فرهنگــی ،اجتماعــی و
جغرافیایــی مناطــق ،نســخهپیچی واحــد بــرای تمــام حوزههــای
بحرانــی علیرغــم تعــدد و تنــوع مشــکالت و مســائل آن ،فقــدان
ســند آمايــش ســرزمين در مناطــق و بویــژه ضدیــت رژیــم بــا
موضــوع حكمرانــی محلــی بــر منابــع و گــره خوردگــی موضــوع
آب بــا منافــع اقتصــادی و سیاســی گروههــای معینــی در ســاختار
سیاســی حاکــم بــر ایــران بایــد جســتجو کــرد کــه در چارچــوب
سیاس ـتهای ضــد ملــی نظــام والیتفقیهــی حاکــم بــر کشــور
قابــل تحلیــل اســت.
امــروز بــه جــرات میتــوان گفــت کــه بحــران آب در ایــران
مختــص بــه یــک منطقــه خــاص نیســت و تمــام کشــور را در بــر
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گرفتــه اســت و در آینــده نزدیــک نیــز بــروز خیزشهــای اعتراضی
مردمــی در حوضههــای آبریــز بیشــتر بحرانــی نظیــر :گاوخونــی،
ارس ،کرخــه ،کارون ،ارومیــه ،فــات مرکزی ،هامــون و هیرمند دور
از انتظــار نیســت و فضــای سیاســی اجتماعــی برخی از اســتانهای
کشــور ماننــد :اصفهــان ،چهارمحــال و بختيــاری ،فــارس ،بوشــهر،
يــزد ،آذربایجانغربــی ،اردبیــل ،آذربایجــان شــرقی ،همــدان،
لرســتان ،کرمانشــاه ،خوزســتان ،سیســتان و بلوچســتان ،کرمــان و
خراســان و  ...تحــت تاثیــر ایــن موضــوع قــرار خواهنــد گرفــت.
در برخــی از ایــن مناطــق آســتانهی بحــران بــه حــدی رســیده
اســت کــه مــردم و بویــژه روســتائیان و کشــاورزان بــه جــان آمده
اعتراضــات و مطالبــات خــود را در میــدان اصلــی مبــارزه یعنــی
خیابــان بــه نمایــش میگذارنــد و هزینههــای اعتراضــات خــود
را نیــز همچــون معترضیــن خوزســتان و اصفهــان میپردازنــد .ایــن
اعتراضــات زمینههــای مــادی تبدیــل بــه جنبشهــای اجتماعــی
بــا رویکــرد سیاســی را در بطــن خــود دارنــد و در آینــده نیــز
اتفــاق خواهنــد افتــاد و حــرکات اعتراضــی مــردم خوزســتان
در اعتــراض بــه سیاســتهای ویرانگــر مدیریــت آب کشــور و
کشــاورزان اصفهــان نســبت بــه انتقــال بینحوضــهای آب و از
بیــن رفتــن حقابههــای خــود آخریــن آنهــا نخواهنــد بــود.
نگاهــی بــه وضعیــت منابــع آبــی کشــور بــر اســاس آمــار و
ارقــام رســمی خــود رژیــم نیــز بیانگــر آن اســت کــه در یــک افق
نزدیــک زمانــی تشــدید بحــران ،گســترش جابجایــی جمعیــت بــه
شــکل مهاجرفرســتی کانونهــای بحــران ،گســترش اعتراضــات،
تــداوم خیزشهــای خیابانــی و تعمیــق جنبشهــای اجتماعــی
حــول محــور بحــران آب را شــاهد خواهیــم بــود .ایــن آمــار و
ارقــام گویــای واقعیتهایــی اســت که نــه ســاختار مدیریــت کالن و
نــه سیاســتهای راهبــردی رژیــم حاکــم بــر ایــران ظرفیــت و تــوان
پاســخگویی بــه ضرورتهــای حــل آنهــا را دارنــد .بــا ایــن حــال،
درب همچنــان بــر پاشــنهی «همــه چیــز در خدمــت بقــای نظــام»
بــا توســل بــه زر و زور و تزویــر میچرخــد.
طبــق گفته مســئوالن رژیم (ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب
کشــور) در ســال  1400بیــش از  8400روســتای کشــور فاقــد آب
آشــامیدنی بــوده و آبرســانی بــرای ایــن روســتاها میبایســت بــه
شــکل ســیار و از طریــق تانکــر صــورت میگرفــت کــه نســبت
بــه ســال مشــابه قبــل از خــود  3000روســتای اضافــه شــده را
نشــان میدهــد .در همیــن ســال ،تامیــن آب شــرب  500شــهر
وابســته بــه آب مخــازن ســدها نیــز کــه بــا کاهــش  34درصــدی
حجــم خــود روبــرو بــوده ،در آســتانهی هشــدار قــرار داشــته
اســت .از ایــن تعــداد  101شــهر در وضعیــت قرمــز و بیــش از 300
شــهر درگیــر تنشهــای آبــی حــادی بودهانــد.
بحــران آب حتــی پایتخــت را نیــز کــه حاکمــان همیشــه
در تــاش بــرای دور نگهداشــتن آن از کمبودهــا و مشــکالت،
تنشهــای سیاســی و اجتماعــی بــه نســبت ســایر مناطــق کشــور
هســتند ،مــورد تهدیــد جــدی قــرار داده اســت .مطابــق آمارهــای
رســمی خــود رژیــم در ســال آبــی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹تنهــا یــک میلیارد
و  ۳۲۵میلیــون متــر مکعــب آب بــه مخــازن  5ســد تهــران وارد
شــده اســت .در صورتــی کــه همیــن وضــع بــرای زمــان مشــابه
یــک ســال قبــل حــدود دو میلیــارد و  ۲۱۴میلیــون متــر مکعــب
بــوده اســت .کاهــش  ۸۸۹میلیــون مترمکعبــی آب ورودی بــه
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ســدهای پنجگانــه تهــران یعنــی کــم شــدن حجــم آبــی معــادل ۴
برابــر مخــزن پــر ســد امیرکبیــر و  2برابــر مخــزن پــر ســد طالقان.
همیــن وضعیــت در خصــوص منابــع آب زیرزمینــی کشــور نیز
حاکــم اســت .مرکــز پژوهشــهای مجلــس رژیــم در گــزارش خود
برداشــت از منابــع تجدیدپذیــر کشــور را بیــش از  80درصــد و در
برخــی از حوضههــا بیــش از  100درصــد اعــام کــرده اســت.
در حالیکــه مطابــق اســتاندارد جهانــی ایــن برداشــت نبایــد بیــش
از  40درصــد باشــد .بــر اثــر ایــن اضافــه برداشــت از منابــع آب
زیرزمینــی ،حجــم کســری آبخوانهــای کشــور بــه بیــش از 136
میلیــارد مترمکعــب و متوســط افــت ســالیانه آنهــا بــه  55ســانتی
متــر رســیده اســت .نتیجــه آن کــه در حــال حاضــر از  609دشــت
کشــور  410دشــت بحرانــی هســتند .بیخــود نیســت کــه بر اســاس
تحلیــل «انســتیتو منابــع جهــان» ()World Resources Institute
ایــران در بیــن  17کشــوری اســت کــه بــا تنــش آبــی بســیار بــاال
روبــرو میباشــند و بعــد از قطــر ،اســرائیل و لبنــان مقــام چهــارم
را از نظــر کشــورهای بــا تنــش آبــی بــاال در جهــان دارد .مطابــق
بــرآورد ایــن موسســه در ســال  ۲۰۱۹ایــران در صــدر کشــورهایی
هســت کــه بــا یــک «بحــران فوقالعــاده» در زمینــه آب روبروســت
و در لبـهی «روز آخــر» قــرار گرفتـه؛ یعنــی روزی کــه منابــع آبــی
در آن ممکــن اســت بــه پایــان برســد.
بــا ایــن حــال حاکمــان رژیــم اســامی کمــاکان بــر بــوق
سدســازیهای غیراصولــی ،انتقــال آب بیــن حوضهای و اســتخراج
بیــش از حــد از ســفرههای آب زیرزمینــی میدمنــد و بــه جــای
اصــاح شــیوه مدیریتــی خــود بــر منابــع آبــی کشــور و ایجــاد
شــرایط بــر حکمرانــی محلی بــر مدیریــت آب ،بــا «امنیتــی» کردن
موضــوع در صــدد راهانــدازی «تجــارت آب و خصوصیســازی
آن» بــه عنــوان یــک کاال هســتند تــا بــه خیــال خــود در چارچوب
قانــون تجــارت و ایجــاد شــرایط جهــت ســرمایهگذاری و خریــد
و فــروش آب ،بــر مشــکالت ناشــی از بحــران موجــود منابــع آب
کشــور فائــق آینــد.
در کنــار ایــن رویکــرد ،رژیــم کمــاکان همچــون ســایر
حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی کشــور ،موضــوع آب
را نیــز امنیتــی کــرده اســت و ایــن «امنیــت» را نــه بــرای امنیــت
معیشــتی ،آبــی ،غذایــی و سیاســی و اجتماعــی آحــاد مــردم ایران،
کــه بــرای ثبــات و «بقــای نظــام» خــود میخواهــد و بــا ایــن
رویکــرد نیــز سیاســتهای ســرکوب هــر حرکــت اعتراضــی حــول
محــور ایــن موضــوع را بــه برنامــه عملیاتــی خــود تبدیــل کــرده
اســت .ســرکوب معترضیــن بــه خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه،
ســرکوب اعتراضــات مــردم کازرون فــارس ،برازجــان بوشــهر،
یاســوج و ســامان چهــار محــال و بختیــاری بــه کمبود آب ،کشــتار
مــردم خوزســتان در اعتــراض بــه بــی آبــی و ناکارامــدی مدیریــت
منابــع آب کشــور و برخــورد قهرآمیــز بــا تظاهــرات کشــاورزان
شــرق اصفهــان در اعتــراض بــه انتقــال بیــن حوضــهای آب و
از بیــن رفتــن حقابههــای خــود ،نمونههــای ملموســی از ایــن
سیاســت ســرکوب در ســالهای اخیــر میباشــد.
تجربــه نشــان داده اســت کــه برخــورد رژیــم بــه اعتراضــات
بحــران آب کشــور هــر چنــد بــه نســبت موقعیــت جغرافیایــی
اعتراضــات و ترکیــب شــرکتکنندگان و ماهیــت مطالبــات
معترضیــن از شــدت و ضعــف خاصــی برخــوردار اســت ،ولــی

دوره دوم  -شماره  - 4فروردین 1401

10

در نهایــت ،امنیتــی کــردن اعتراضــات مســالمت آمیــز مــردم
و ســرکوب قهرآمیــز آن ،رویکــرد اصلــی رژیــم بــوده اســت.
ســرکوب قهرآمیــز اعتراضــات و کشــتار معترضیــن در مناطــق
قومــی -ملــی همچــون :خوزســتان و یــا بلوچســتان و آذربایجــان
شــدید اســت و ارتبــاط مســتقیم با سیاســی شــدن حرکــت در این
مناطــق کــه زمینههــای آن در چهــار دهــه گذشــته عمــر رژیــم
مهیــا شــده اســت دارد .برخــورد رژیــم بــه حرکــت اعتراضــی
کشــاورزان اصفهانــی کــه تجربــه خوزســتان را نیــز داشــت ،در
ترکیبــی از سیاســتهای فریبــکاری دادن وعــده و وعیــد ،نماینــده
تراشــی و ایجــاد کارگروههــای فرمایشــی ،همراهــی عوامــل رژیــم
بــا حرکــت ،تفرقهانــدازی در بیــن معترضیــن ،ایجــاد اختالفــات
منطقــهای از طریــق عوامــل خــودی بــا هــدف جلوگیــری از
همبســتگی عمومــی بــا معترضیــن ،بــه نمایــش گذاشــته شــد .در
ایــن میــان آنچــه کــه بیــش از همــه مــورد توجــه رژیــم قــرار
گرفــت و چنیــن بــه نظــر میرســد کــه در آینــده نیــز بــه سیاســت
راهبــردی رژیــم در برخــورد بــه اعتراضــات مرتبــط با بحــران آب
در مناطــق مختلــف کشــور تبدیــل خواهــد شــد ایجــاد اختــاف
بیــن مناطــق شــریک در منابــع آب حوضههــا و انحــراف جهتگیری
اعتراضــات از نظــام حاکــم بــه درون خــود معترضیــن ایــن مناطق
خواهــد بــود .نمونــه ملمــوس آن در اختــاف و شــعارهای انحرافی
متقابلــی بــود کــه در حرکــت اعتراضــی اخیــر بیــن معترضیــن
چهــار محــال و بختیــاری و اصفهانیهــا رد و بــدل شــد و عوامــل
محلــی رژیــم و نماینــدگان مجلــس مناطــق تــا حــدودی توانســتند
جهتگیــری اصلــی اعتراضــات را منحــرف و آن را بــه ســمت خود

معترضیــن ایــن مناطــق برگرداننــد.
در هــر حــال ،بحــران آب در ایــران بــه عنــوان یــک بحــران
اجتماعــی در حــال گســترش ،دیــر یــا زود بــه بحــران فراگیــر
سیاســی در بیشــتر مناطــق کشــور بــدل خواهــد شــد و بــر زمینــه
مطالبــات و خواســتههای برحــق انباشــته شــده مــردم ،عرصــه
سیاســی کشــور را تحــت تاثیــر جــدی قــرار خواهــد داد .ایــن
موضــوع اگــر از ســوی فعالیــن و ســازماندهندگان حرکــت و
نیروهــای سیاســی ترقیخــواه و عدالــت طلــب پشــتیبان مــورد
ارزیابــی ،سیاســتگذاری و برنامهریــزی سیاســی صحیــح قــرار
نگیــرد و توطئههــا و فریبــکاری رژیــم در ایجــاد تفرقــه بیــن
مناطــق خنثــی نگــردد ،میتوانــد لطمــات جــدی بــه همبســتگی
عمومــی و پتانســیل مبــارزه متحــد مــردم بویــژه در مناطــق بحرانی
کشــور وارد نمایــد.
هوشــیاری و فعالیت مســتمر و روشــنگرانه در افشــا تفرقهافکنی
رژیــم ،مبــارزه بــا انحرافــات رســوخ یافتــه بــه میــان حــرکات
اعتراضــی مرتبــط بــا بحــران آب در مناطــق بحرانــی کشــور و و
تــاش بــرای ســازمانیافتگی ایــن حــرکات ،از ضروریاتــی اســت
کــه در پیونــد بــا مبــارزات و حــرکات اعتراضــی و مطالباتــی
دیگــر اقشــار و طبقــات اجتماعــی مــردم و بویــژه زحمتکشــان
شــهری و روســتایی کشــور ،میتوانــد افــق روشــنی از همبســتگی
و همگرایــی آحــاد مــردم علیــه رژیــم ارتجاعــی و اســتبداد دینــی
حاکــم بــه نمایــش گــذارد.
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دو بیانیه از کانون نویسندگان ایران
رضا براهنی در تبعید درگذشت
رضــا براهنــی (  ) ۱۳۱۴ - ۱۴۰۱شــاعر،
رماننویــس ،منتقــد ،نظریهپــرداز ادبــی و از
اعضــای هیئت مؤســس کانــون نویســندگان
ایــران روز جمعــه پنجــم فروردیــن ۱۴۰۱
دور از زادگاه خویــش ،در تورنتــوی کانــادا
درگذشــت .او یکــی از آخریــن بازمانــدگان
نســل دورانســاز ادبیــات معاصــر ایــران
بــود کــه در دهــهی چهــل خورشــیدی
بالیدنــد و آثــار گرانقــدری از خــود بــه
یــادگار گذاشــتند .اغــراق نیســت اگــر
بگوییــم کــه او آغازگــر شــیوهی نویــن
نقدنویســی در ادبیــات ایــران بــود .نقدهــای
او دربــارهی شــعر مطرحتریــن شــاعران
نس ـ ِ
ل بعــد از نیمــا کــه ابتــدا در نشــریات
ادبــی و فرهنگــی منتشــر میشــد و ســپس
در کتــاب «طــا در مــس» بــه چــاپ رســید ،تأثیــر انــکار نشــدنی
در بالندگــی شــعر نــو فارســی داشــت .دههــا اثــر ارزشــمند او
در حــوزهی شــعر ،نقــد ادبــی ،رمــان و آمــوزش قصــه نویســی
هماکنــون بخشــی مهــم از گنجینــهی ادبیــات فارســی اســت.
رضــا براهنــی نویســندهای مســتقل و آزادیخــواه بــود کــه
انتشــار آثــارش در هــر دو رژیــم گذشــته و اکنــون بــا مانــع
دســتگاه سانســور رو بــه رو شــد و خــود نیــز از زنــدان و شــکنجه
و اخــراج از دانشــگاه و تبعیــد بینصیــب نمانــد .در تأســیس
کانــون نویســندگان ایــران در ســال  ۱۳۴۷حضــور فعــال داشــت.
در شــروع دوبــارهی فعالیــت کانــون پــس از ســرکوبهای
دهــهی شــصت ،در تدویــن منشــور و اساســنامهی کانــون و در
تنظیــم متــن  ۱۳۴نویســنده و جمــعآوری امضــا و انتشــار آن در
ســطح بینالمللــی نقشــی تعییــن کننــده داشــت و ســرانجام در
پــی فشــارهای نیروهــای امنیتــی کــه جــان شــماری از اعضــای
سرشــناس کانــون را تهدیــد میکــرد و بــه فاجعــهی قتلهــای
سیاســی زنجیــرهای انجامیــد ،ناچــار بــه تــرک وطــن شــد و در
غربــت جــان ســپرد.
کانــون نویســندگان ایــران درگذشــت ایــن نویســندهی
آزادیخــواه را بــه خانــوادهی او ،بــه دوســتان و دوس ـتدارانش و
بــه جامع ـهی ادبــی و فرهنگــی مســتقل ایــران تســلیت میگویــد
و بــه ســهم خــود میکوشــد میــراث ادبــی او را کــه الهامبخــش
خالقیــت ،نوگرایــی و جــدال بیامــان بــا هرگونــه سانســور اســت،
پــاس دارد.
کانون نویسندگان ایران
 ۶فروردین ۱۴۰۱

در اعتراض به اجرای حکم دو تن
از اعضای کانون نویسندگان ایران
در ماههــای اخيــر ،حکومــت مــوج
جدیــدی از آزار و احضــار و بــه بنــد
کشــیدن فعــاالن صنفــی را بــه راه انداخته
اســت .بســیاری از نویســندگان ،معلمــان،
فعــاالن زنــان و کارگــری بــه زنــدان
احضــار شــدهاند یــا ابالغیههایــی بــرای
وثیقهگــذاران آنــان ارســال شــده اســت.
دو تــن از اعضــای کانــون نویســندگان
ایــران ،علیرضــا ثقفــی و هالــه صفــرزاده
نیــز مــاه گذشــته در مراســمی در کــرج
بازداشــت شــدند و بالفاصلــه حکــم
زنــدان پیشــین آنــان اجــرا شــد.
علیرضــا ثقفــی خراســانی ،نویســنده،
مترجــم ،فعــال کارگــری و عضــو کانــون
نویســندگان ایــران و هالــه صفــرزاده،
نویســنده ،فعــال کارگــری و عضــو کانــون نویســندگان ایــران در
اردیبهشــتماه  ۱۳۹۸در پــارک جهاننمــای کــرج بازداشــت
و پــس از  ۱۶روز حبــس بــه قیــد کفالــت آزاد شــدند .چنــد
مــاه بعــد ،دادگاه هــر یــک از آنهــا را بــه اتهــام تبلیــغ علیــه
نظــام بــه یک ســال حبــس محکــوم کــرد .ایــن حکــم در دادگاه
تجدیــد نظــر تأییــد و بــه اجــرای احــکام فرســتاده شــد .ثقفــی
و صفــرزاده از معرفــی خــود بــه زنــدان اویــن در تاریــخ مقــرر
ســر بــاز زدنــد ،امــا پــس از بازداشــت در تاریــخ  ۲۰اســفند
 ۱۴۰۰در کــرج ،بــرای اجــرای حکــم پیشینشــان بــه زنــدان
کچویــی منتقــل شــدند.
کانــون نویســندگان ایــران ضمــن محکــوم کــردن ســرکوب
مــداوم فعــاالن مدنــی و سیاســی کــه همچــون همیشــه بــا فشــار
بــر خانوادههــا و نزدیــکان آنــان همــراه اســت ،خواهــان لغــو
فــوری حکمهــای صــادر شــده بــرای ثقفــی و صفــرزاده و
آزادی بــی قیدوشــرط همــهی زندانیــان سیاســی و عقیدتــی
اســت.
کانون نویسندگان ایران
 ۲۰فروردین ۱۴۰۱
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نگاهی به جنبش حق طلبانه معلمین و فرهنگیان کشور
بیــش از دو دهــه از ســرگیری و گســترش جنبــش دمکراتیــک،
طبقاتــی و صنفــی معلمــان و فرهنگیــان کشــور در شــکل امروزین
آن میگــذرد .جنبشــی حقطلبانــه ،آگاهیبخــش ،ســازمانگرانه
و بــا توانمنــدی فزاینــده در بســیج گســترده معلمیــن بــه شــکل
تجمعــات و اعتصابــات ،جنبشــی پویــا و پیگیــر بــا تشــکل و
رهبرانــی مصمــم و آگاه ،محبــوب و آمــاده جانفشــانی و فــداکاری
کــه در ادامــه میتوانــد امیدهــای فراوانــی را بــر انگیــزد و در
همبســتگی و اتحــاد بــا ســایر جنبشــهای کارگــری و مطالبهگرانــه
زحمتکشــان ،زنــان ،بازنشســتگان ،دانشــجویان و....کــه پیونــد
عمیــق طبقاتــی  -اجتماعــی باهــم دارنــد نقشــی راهگشــا ،موثــر
و بــر انگیزاننــدهای در جنبــش دمکراتیــک و سیاســی مــردم ایــران
داشــته باشــد.
ایــن جنبــش دارای مشــخصه و ویژگیهــای برگرفتــه از واقعیات
زندگــی و هســتی اجتماعــی و ضرورتهــای آن و پشــنوانهای عظیــم
از تجــارب و دانــش مبارزاتــی بیــش از یــک صــد ســاله خلقهــای
ایــران میباشــد .ایــن نوشــته بــر آن اســت تــا قدمــیهــر چنــد
کوچــک در طــرح شــناخت مقدماتــی مختصــات و چالشهــای
پیــش روی ایــن جنبــش و رفتــار حاکمیــت و دســتگاههای
اطالعاتــی -امنیتــی در برخــورد بــا آن بــردارد .چشــم بــه راه نقــد
و توجــه رفقــا و معلمیــن و کارگــران آگاه و پیشــرو کــه ســکاندار
ایــن حرکــت امیدبخــش هســتند میباشــیم.

بسترهای اقتصادی  -سیاسی:

در نتیجــه اجــرای سیاســتهای اقتصــادی ســرمایهدارانه و
نئولیبرالیســتیدولتهــای مجــری امــر ولــی فقیــه کــه بــا روی کار
آمــدن دولــت قاتلپیشــه و نظامیــان فربــه شــده از رانــت و چپــاول
تودههــای کار و زحمــت ،بــه شــکل عریــان و گســتاخانهتری نیــز
خــود را نشــان میدهــد ،چنــان شــرایط و اوضاعــی پیش آمــده که
دیگــر تحمــل آن بــرای اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم ناممکــن
و اسفبارگشــته اســت .تشــدید فقــر و تنگدســتی و کوچکتــر
شــدن ســفره معیشــت آحــاد مــردم ،افزایــش آمــار تــرک تحصیــل
کــودکان ،نوجوانــان و بیشــماران نامالیتــی و رنــج و ســتم کــه روز
بــه روز ســایه شــوم و اوختاپوســی آن پیشــتر و بیشتــر گســترش
مییابــد و الیههــای بیشــتری از جمعیــت را بــه کام ذلتبــار
خــود میکشــد ،شــرایطی را در کشــور ایجــاد کــرده کــه در آن
نــه فقــط فقــرا فقیرتــر ،بلکــه لشــگر خیــل فقیــران افزایشــیتر

نیــز میشــوند( .طبــق گــزارش روزنامــه همدلــی بتاریــخ  ۲۶تیــر،
 ۸۹درصــد فقــرای ایــران بازنشســتگان هســتند) در ایــن رونــد
ریــزش مزدبگیــران بــه زیــر خــط فقــر هــر روز بیشــتر شــده
و عــدم امنیــت شــغلی و غذایــی اکثریــت خانوادههــا را تهدیــد
میکنــد .کارگــران ،معلمیــن ،کشــاورزان و ...تمامــیزحمتکشــان
شــهری و روســتایی نزدیکتریــن اقشــار و طبقــات اجتماعــی بــه
ایــن لشــگر تهیدســتان هســتند .چنیــن شــرایطی ،بســتر عینــی
هــم سرنوشــتی ،اتحــاد و همبســتگی اقشــار و طبقــات اجتماعی در
معــرض تهدیــد را فراهــم کــرده و زمینــه مناســبی بــرای همگرایی
و پشــتیبانی آنــان از همدیگــر بوجــود آورده اســت .در مقابــل،
عقــب ماندهتریــن نــوع اســتبداد دینــی و نظــام سیاســی مبتنــی
بــر اصــل ارتجاعــی والیــت فقیــه و سرمایهســاالران نظامــی
بــر کشــور حاکــم اســت کــه هیــچ حرکــت اعتراضــی حتــی
مســالمتآمیز را بــر نمیتابــد و بــا گلولــه ،قتلهــای ســفید،
زنــدان و شــکنجه و تبعیــد و شــاق پاســخ معترضیــن را میدهــد.
در ایــن نبــرد نابرابــر بــرای نــان و آزادی ،همــواره ایــن کارگــران،
معلمیــن ،کشــاورزان ،زنــان ،نویســندگان و مدافعیــن حقــوق بشــر،
روزنامهنــگاران و مبارزیــن پیگیــر مطالبــات طبقــه کارگــر هســتند
کــه در صــف نخســتین ســرکوب قــرار میگیرنــد؛ بــا ایــن حــال
همچنــان مبــارزات خــود را بــا شــجاعت و ایســتادگی در برابــر
ســرکوبهای ددمنشــان بطــور پیگیــر و مســتمر ادامــه میدهنــد.

ویژگیهای جنبش معلمان و فرهنگیان

 -1تداوم ،استمرار و گسترش فزاینده
بــا نگاهــی مختصــر بــه رونــد دو دهه اخیــر ،تــداوم ،اســتمرار
و گســترش فزاینــده ایــن جنبــش را علیرغــم همــه فــراز و
نشــیبهایی کــه داشــته و شــرایط ســخت و ســرکوبهایی را کــه از
ســر گذرانــده اســت ،بارزتریــن مشــخصه آن میتــوان بــه حســاب
آورد .ایــن ویژگــی بــه همــراه رشــد روزافــزون کیفــی و کمــی
حرکــت و وســعت دامنــه جغرافیایــی اعتراضــات ،مشــخصههای
برجســته و بــارزی را بــه نمایــش گذاشــته کــه در چندیــن ســال
اخیــر در دیگــر جنبشهــای اجتماعــی کــم ســابقه بــوده و در
کانــون اصلــی اعتراضــات اجتماعــی در ایــران قــرار گرفته اســت.
مــروری بــر جنبــش معلمــان در دو دهــه گذشــته نشــان
میدهــد کــه از اولیــن تجمــع معلمــان کــه در ســال  1380در
تربیــت معلــم شــهید باهنــر تهــران بــه دعــوت ســازمان معلمــان
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ایــران صــورت گرفــت تــا تجمعــات ســال  1400کــه بــا آغــاز
ســال تحصیلــی بــه دعــوت شــورای هماهنگــی تشــکلهای
صنفــی فرهنگیــان ایــران در بیــش از  200شــهر و حتی روســتاهای
کشــور طنیــن انــداز شــد ،حرکــت اعتراضــی معلمــان و فرهنگیان
کشــور هــم از نظــر کمیــت و کیفیــت تجمعــات و مطالبــات و
هــم از نظــر ســازماندهی و رهبــری حرکــت ،مســیر هوشــمندانهای
را علیرغــم ســرکوب گســترده و تشــکیل پروندههــای مختلــف
بــرای فعــاالن و رهبــران حرکــت در هیاتهــای تخلفــات اداری و
ت آمــوزش و پــرورش ،طــی کــرده اســت .جنبــش معلمــان
حراسـ 
و فرهنگیــان کشــور دیگــر از «نــان» عبــور کــرده و «عدالــت و
آزادی» را هــدف قــرار داده اســت؛ هزینههــای ایــن رویکــرد را
در نامهایــی همچــون :اســماعیل عبــدی ،محمــود بهشــتی ،هاشــم
خواســتار ،رســول بوداغــی ،مهــدی فتحی ،جعفــر ابراهیمــی،امانج
امینــی ،پیــروز نامــی ،لطیــف روزیخــواه و دههــا معلــم زنــدان رفته
و زندانــی و اخراجــی میتــوان دیــد کــه عــزم جــزم کردهانــد
تــا طرحــی نــو در اندازنــد.
 -2هم سرنوشتی با جنبش کارگری
مناســبات اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی صفبندیهــای
مشــخص و متناســبی را در حــال شــکل دادن اســت .شــکاف
بــزرگ اجتماعــی و پیــکار طبقاتــی کــه از تبعــات مســتقیم چنیــن
شــکافی اســت بــه تســریع ایــن صفبنــدی کمــک میکنــد .جنبــش
معلمیــن بعنــوان یکــی از نیروهــای اصلــی جنبشــهای اجتماعــی
و در عیــن حــال اعتراضــی کشــورمان اســت و نقــش مؤثــری در
اردوی کار و زحمــت ایفــاء میکنــد .هــم سرنوشــتی آن بــا جنبــش
طبقــه کارگــر ،همبســتگی و مبــارزه متحــدی را در حال شــکلدهی
اســت .فرهنگیــان نیــز چــون دیگــر نیروهــای کار ســهم کمتــری
از توزیــع درآمــد و ثــروت کشــور را صاحــب میشــوند و چــرخ
زندگــی آنهــا عمومـ ًا بــه ســختی میچرخــد .بــه همیــن ســبب در
مبــارزه طبقاتــی جــاری همــراه کارگــران ،پرســتاران ،بازنشســتگان
و مجموعــه زحمتکشــانی هســتند کــه بــرای حقــوق و مزایــای
شایســته بــه اعتــرض برخواســتهاند .ایــن ســوگیری تحــول در
تــوازن طبقاتــی نیروهــای اجتماعــی را موجــب و ســر بــرآوردن
جبههــی متفاوتــی را نویــد میدهــد.
 -3دمکراسی گسترده در تشکیالت تودهای
از  45تشــکل صنفــی معلمــان حــدودا ً  20تشــکل فعاالنــد.
هــر شهرســتانی تشــکل مختــص خــود بــا اساســنامه و مرامنامــه
مشــخصی را دارد .در ســال  80چنــد تشــکل از چنــد شهرســتان
گــرد هــم آمدنــد و بــا تنظیــم آییننامهــای فعالیتهــای خــود را
هماهنــگ نمودنــد ،و تحــت نــام «شــورای هماهنگــی تشــکلهای
صنفــی فرهنگیــان ایــران» بیانیههــای مشــترکی هــم صــادر کردنــد.
ایــن شــورا قائــم بــه فــرد نبــوده و بجــای افــراد ،تشــکلها عضــو
آن هســتند و اعضــای هیــأت مدیــره شــورا را تشــکلها نمایندگــی
میکننــد و نــه افــراد عضــو تشــکلهای پایــه .هــر تشــکلی دارای
یــک رأی اســت و شــورای هماهنگــی بــا ســاختاری دمکراتیــک،
بــا فعالیتهــا و اقداماتــی ســنجیده ،بــا هوشــیاری و واقعبینــی در
طــرح خواســتهای مطالباتــی کــه بــر خــرد جمعــی متکــی اســت،
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توانســتهاند مقبــول و محبــوب طیــف گســتردهای از فرهنگیــان و
معلمــان عضــو و غیــر عضــو ســاکن شــهرها و حتــی روســتاهای
دورافتــاده باشــند .آنهــا توانســتهاند هدایــت عملــی ایــن جنبــش
اجتماعــی مهــم را بــر عهــده گیرنــد.
ســایتها و کانالهــای رســمی شــورا در فضــای مجــازی بــه
دلیــل عــدم نیــاز بــه کســب مجــوزِ دولــت بــرای فعالیــت ،موجب
اســتقالل آنهــا در مقابــل عوامــل محــدود کننــده قــدرت راه را
بــرای تشــکلهای متمرکــز جهــت رهاشــدن از الزامــات قانونــی
محدودگــر بــاز کــرده اســت .ایــن ســایتها نــه تنهــا بیانیههــا و
تحلیلهــای شــورا ،بلکــه نکتــه نظــرات ،نقــد و پیشــنهادات
اعضــاء را نیــز منعکــس مینماینــد .از ایــن طریــق راه دخالــت
اعضــاء و برقــراری ارتبــاط ارگانیــک و دمکراتیــک کــه مبنــای
پویایــی و بالندگــی جنبــش اســت را میســر میســازند .بطوریکــه در
هــر منطقــه و شهرســتانی زنان و مــردان اهــل قلــم و فرهیختهای را
شــاهد هســتیم کــه بــا جســارت ،دانایــی و ســخنوری در تجمعهــا
و تحصنهــا حضــور مییابنــد ،شــور و آگاهــی آفرینــی میکننــد،
بیــداری و حرکــت را موجــب میشــوند و از پرداخــت هزینــه هــم
ابائــی ندارنــد .آنهــا اگــر اخــراج شــوند جســورتر و فعالتــر گشــته
و اگــر هــم زنــدان میرونــد پختهتــر میشــوند و بیــرق مبــارزه را
بــردوش میکشــند .جنبــش بــه اتــکای پیشــروانی اینچنینــی کــه
ایســتاده و مقاومــت میکننــد ،هــر روز برتــوان خویــش میافزایــد.
اکنــون شــاهدیم کــه در اکثــر مــدارس کســانی هســتند که مشــعل
آگاهــی و مبــارزه را در دســت گرفتــه انــد.
 -4همراه مردم ،علیه خصوصیسازی
حلقــه واســط همگرایــی و همبســتگی جنبــش معلمــان
بــا جنبــش عمومــی زحمتکشــان را بایــد در سیاســتهای ویرانگرانه
نئولیبرالیســتی جســتجو کــرد کــه کل حاکمیــت چهــار نعــل در
اجــرای آن میتــازد .در کمتــر جایــی از جهــان شــاهد چنیــن
ســرعت و گســتردگی در خصوصیســازی و مقرراتزدایــی در
آمــوزش و پــرورش بودهایــم .خالــی شــدن ســفره و درماندگــی
از تامیــن حداقــل نیازهــای معیشــتی معلمــان همچــون اکثریــت
مــردم ایــران ،بــه اصلیتریــن مســئله زندگــی آنهــا تبدیــل شــده
اســت ،چرایــی رویکــرد مثبــت بــه تشــکلپذیری و همبســتگی
بــا جنبشــهای اجتماعــی مردمــی را هــم بایــد در ایــن نکتــه
جســتجو کــرد؛ نخســت آگاهــی و دانــش اجتماعــی معلمــان
و ســپس فشــارهای معیشــتی و خواســتهای صنفــی تلنبــار شــده
و بــی پاســخ .خواســتهایی چــون ،نــه بــه خصوصــی ســازی،
آمــوزش رایــگان و مبــارزه علیــه کاالیــی شــدن آمــوزش ،هدفهای
مطالباتــی و مشــترک بیــن دانــش آمــوزان ،معلمــان و اولیــاء و
خانوادههــای مــزد بگیــران اســت .در بیانیههــای شــورای هماهنگی
بــه درســتی ایــن مهــم مــورد توجــه قــرار گرفته اســت؛ «متاســفانه
سیاسـتهای پولیســازی آمــوزش بعــد از دوران جنــگ در تمــام
دولتهــا ادامــه داشــته و منجــر بــه فربــه شــدن بخــش خصوصــی
و مــدارس پولــی شدهاســت .فاجعــه آنجاســت کــه اکنــون کمتــر
مدرســه دولتــی را میتــوان یافــت کــه بــه اشــکال مختلــف از
والدیــن دانشآمــوزان پــول دریافــت نکنــد ...سیاســتهای
پولیســازی حتــی در مناطــق محــروم ،سیاســت اصلــی حاکمیــت
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اســت و بــه خاطــر همیــن اســت کــه مــا میگوییــم اصــل 30
قانــون اساســی عمــا بــه محــاق رفتــه و بایــد آمــوزش رایــگان،
کیفــی و عادالنــه را احیــا نمــود».
 -5جنبشی دموکراتیک
جنبــش معلمــان بــه واقــع جنبشــی دمکراتیــک اســت بــا
رهبرانــی دمکــرات کــه توانســتهاند مجموعهــای از انســانها را بــا
تفاوتهــای بســیار حــول خواس ـتهایی مشــخص در یــک جمــع
واحــد گــرد هــم آورنــد .در ایــن جمــع کــرد ،تــرک ،بلــوچ،
فــارس ،عــرب ،لــر ،زن ،مــرد ،ســنی ،شــیعه و هــر عقیــده و بــاور
فلســفی در صفــی واحــد و در اتحــادی طبقاتــی ،بــرای دنیایــی
بهتــر مبــارزه میکننــد .جنبــش معلمــان بــه درســتی انگشــت بــر
اساســیترین ضعــف آمــوزش در ایــران گذاشــته و عــدم آمــوزش
بــه زبــان مــادری را از مصادیــق بارز ســتم ملــی در یک صد ســال
گذشــته معرفــی کــرده کــه از ســوی رژیمهــای ضد مردمــی پهلوی
و جمهــوری اســامی بــر ملــل تحــت ســتم ایــران اعمــال شــده و
میشــود .ایــن جنبــش تــاش بــرای تحقــق ایــن بدیهیتریــن حــق
دانــش آمــوزان در آمــوزش بــه زبــان مــادری را جنبــش «عدالــت
در آمــوزش» میدانــد .بــه همیــن دلیــل نیــز اهــداف و مطالبــات
ایــن جنبــش مــورد اســتقبال و حمایــت تمامــی خلقهــای ایــران
قــرار گرفتــه اســت .وجــه دیگــر دمکراتیــک بــودن ایــن جنبش در
همپیونــدی آن بــا فعالیــن حقــوق بشــر ،قربانیــان اعتراضــات آبــان
 98و دی  ،96همــدردی بــا زندانیــان کانــون نویســندگان ایــران،
حمایــت از کارگــران معتــرض هفــت تپــه و شــرکت واحــد،
کارگــران پیمانــی شــرکت نفــت و پتروشــیمی و  ...را خــود را
نشــان میدهــد.

 -6کسب حمایت بینالمللی
جنبــش معلمــان ایــران توانســته اســت حمایــت و همــدردی
تشــکلهای جهانــی آموزشــی و کارگــری را بــا خــود همراه ســازد.
حمایــت اتحادیــه آمــوزگاران ایتالیــا ،حمایــت پنج اتحادیــه عمده
کارگــری فرانســه از جملــه کنفدراســیون عمومــی کار (س ژ ت)
و کنفدراســیون دموکراتیــک فرانســوی کار (س اف د ت) ،حمایت
ســازمان آمــوزش بینالمللــی بــا  ۳۸۳تشــکل و  ۳۲میلیــون معلــم
عضــو در  ۱۷۸کشــور جهــان ،و ابــراز نگرانیهای دبیــرکل آن دیوید
ادواردز نمونههــای برجســتهای از حمایتهــای بینالمللــی از
جنبــش معلمــان ایــران میباشــند.
 -7جنبشیمسالمتآمیز
اســتفاده از شــیوههای مســالمتآمیز و مدنــی در بیــان
مطالبــات خــود و اجتنــاب از تنــدروی ،از نــکات بــارز و مثبــت
ایــن جنبــش بــوده کــه دســت رژیــم را در ســرکوب گســترده آن
محــدود ســاخته اســت .هرچنــد حاکمیــت در خیلــی مــوارد بــا
تمســک بــه ســرکوب و ضــرب و شــتم تــاش نمــوده معلمــان
را در موقعیــت رفتارهــای تنــد و رادیــکال قــرار دهــد ،ولــی
هوشــیاری و درایــت نماینــدگان و جامعــه معلمــان مانــع از تحقــق
چنیــن امــری شــده اســت.

واکنش حاکمیت و دستگاههای اطالعاتی -امنیتی

در مواجهــه بــا جنبــش معلمــان و اعتراضــات گســترده آنهــا
در سراســر ایــران ،رژیــم بــه ماننــد ســرکوب نیروهــای سیاســی و
اعتراضــات اجتماعــی دیگــر ،از روشهــای چنــد الیهای به شــکل
نهــان و آشــکار اســتفاده میکند .ســرکوب خیابانــی ،اخــراج ازکار،
دســتگیری و زندانهــای طوالنــی مــدت بــرای رهبــران جنبــش،
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تحــت فشــار قــرار دادن خانوادههــا ،نفــوذ در الیههــای جنبــش،
ایجــاد شــکان و تفرقــه و تــاش در انحــراف آن ،فرسایشــی کــردن
حرکــت و ایجــاد ناامیــدی ،بــاال بــردن هزینــه بــرای معترضیــن،
وعدههــای پــوچ بــا هــدف خریــد زمــان ،جلوگیــری از ایجــاد
تشــکل و بخصــوص تشــکلهای سراســری ،جزیــرهای کــردن
حرکــت و جلوگیری از گســترش آن ،ایجاد و اســتفاده از تشــکلهای
فرمایشــی و واپســگرا ،امنیتــی کــردن فضــای اعتراضــی بــرای
جلوگیــری از پیوســتن دیگــر اقشــار اجتماعــی بــه جنبــش و  ...از
جملــه ترفندهــای رژیــم در مقابلــه بــا جنبــش مطالباتــی معلمــان
اســت .بایــد ایــن ترفندهــا را شــناخت و راههــای خنثیســازی
آنهــا را مــورد توجــه ویــژه قــرار داد تــا از ایجــاد شــکاف و
انحــراف در جنبــش و اســتحاله آن توســط حاکمیــت جلوگیــری
شــود.

سخن آخر

ســالها پــس از فعالیــت مجــدد ســندیکای شــرکت واحــد
کــه در اولیــن حرکــت اعتصابــی بــا ســرکوب و دســتگیری
گســتردهای مواجــه شــد و فعالیــن آن اقــدام هنــوز هــم تــاوان
حرکــت شــجاعانه خــود را میدهنــد ،شــاهد برآمــد ســندیکای
کارگــران نیشــکر هفــت تپــه بودیــم؛ تجربهــای کــه بــا تمامــی
افــت و خیزهــا و هزینههایــی کــه داده هنــوز پابرجاســت .اینــک با
جنبــش اعتراضــی و مطالباتــی معلمــان مواجهایــم کــه بــه دلیــل
ماهیــت طبقاتــی و دموکراتیــک خــود مطالبــات معینــی را درجنبش
اجتماعــی مــردم ایــران نمایندگــی میکنــد ،مطالباتــی همچــون:
احیــای حقــوق ســندیکایی و ایجــاد تشــکل ،افزایــش عادالنــه
دســتمزدها ،توقــف خصوصیســازی و پولــی کــردن آمــوزش،
لغــو قراردادهــای موقــت و حقالتدریســی ،اجــرای همسانســازی
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حقــوق ،مــزد مســاوی در برابــر کار مســاوی ،طبقهبنــدی مشــاغل
و رتبهبنــدی معلمــان ،جلوگیــری از افزایــش ســن بازنشســتگی
و  ...بــا ایــن حــال ،ایــن جنبــش نیــز ماننــد تمامــی جنبشــهای
اجتماعــی بــا چالشــهایی روبروســت کــه اهــم آنهــا را میتــوان
بــه شــرح زیــر برشــمرد:
 بــی توجهــی رژیــم بــه مطالبــات معلمــان بــا هــدف ایجــادیــأس و ناامیــدی و اســتحاله آن بــا فرسایشــی کــردن مبــارزه؛
 ترفنــد رژیــم در جزیرهــای کــردن جنبــش و جداســازی آناز دیگــر جنبشــهای اجتماعــی جــاری در کشــور؛
 شــرایط کرونایــی ایجــاد ارتبــاط معلمــان بــا اولیــاءدانشآمــوزان جهــت جلــب حمایــت آنهــا از مطالبــات معلمــان؛
 اتــکای صــرف بــه تحصــن و گردهمآیــی کــه بــا بیتوجهیرژیــم خطــر فرسایشــی شــدن آنهــا وجــود دارد و در درازمــدت
مشــکالتی را موجــب خواهــد شــد.
جنبــش معلمــان و فرهنگیــان کشــور را میتــوان نمــاد
شــرایط فعلــی مبــارزات اجتماعــی مــردم ایــران دانســت کــه
توانســته اســت حمایــت وســیع تشــکلهای کارگــری ،فرهنگــی،
ت ســازمانها
زنــان ،بازنشســتگان و  ...را در عرصــه ملــی و حمای ـ 
و تشــکلهای آموزشــی بینالمللــی را در پشــتیبانی از مطالبــات
خــود جلــب کنــد .ایــن حمایتهــا توانســتهاند کارزار همگانــی را
در حمایــت از مطالبــات آنــان برانگیزاننــد و تقویــت عملــی آن
نیــز میتوانــد فرصــت مناســبی بــرای اتحــاد عمــل نیروهــای
اپوزیســیون ترقیخــواه باشــد و شــرایط شــکلگیری عمــل مشــترک
ایــن نیروهــا در بســتر عینــی مبــارزات مــردم ایــران بــر علیــه نظام
ضدمردمــی و اســتبداد دینــی حاکــم را فراهــم ســازد.
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افزایشواقعیدستمزد
در گروی مبارزه متحد و سراسری کارگران
اگــر چــه کارگــران ،در طول ســال درگیــر فقر و فالکت ناشــی
از پائیــن بــودن دســتمزدها و تنــزل روزافــزون قــدرت خریــد خود
هســتند ،امــا معمــوال در آخــر ســال اســت کــه افزایش دســتمزدها
مــورد توجــه قــرار میگیــرد و اعتراضــات واکنشــی را نیــز در
بیــن جامعــه کارگــری کشــور موجــب میشــود.
امســال نیــز «شــورای عالــی کار» رژیــم حداقــل دســتمزد
کارگــران تحت پوشــش قانــون کار جمهــوری اســامی را  4میلیون
و  180هــزار تومــان بــرای کارگــران فاقــد فرزنــد تعییــن کــرد کــه
در مقایســه بــا مــورد مشــابه ســال قبــل ظاهــرا افزایشــی معــادل
 57/4درصــد را نشــان میدهــد .ایــن افزایــش در حالــی مــورد
توافــق نماینــدگان کارفرمایــان و تشــکلهای دولتــی کارگــری
قــرار گرفتــه و اعــام شــده اســت کــه خــود رژیــم هزینههــای
ســبد معیشــت را حــدود  ٩میلیــون تومــان بــرآورد کــرده اســت.
ایــن رقــم بــر اســاس ارزیابــی و بــرآورد تشــکلهای مســتقل
کارگــری رقمــی بیــش از  15میلیــون تومــان را نشــان میدهــد.
بــا ایــن حســاب ،حتــی اگــر میــزان خــط فقــر را همــان مبلــغ
اعالمــی خــود رژیــم در نظــر بگیریــم ،افزایــش حداقــل دســتمز
کارگــران بــرای ســال  1401در واقــع از خــط فقــر اعالمــی خــود
رژیــم بیــش از  46درصــد و از ارزیابــی و بــرآورد تشــکلهای
مســتقل کارگــری حــدود  74درصــد کمتــر میباشــد .بــه عبــارت
دیگــر ،قــدرت خریــد کارگــران در ســال آینــده نیــز بیــش از پیش
ضعیــف و ســفرۀ آنهــا روز بــه روز کوچکتــر خواهــد شــد.
طبــق آمارهــای اعالمــی بانــک مرکــزی ،نســبت تــورم ســال
جــاری  40الــی  45درصــد بــوده و بــرای ســال آینــده نیــز
افزایــش حداقلــی تــا  50درصــد پیشبینــی میشــود .ایــن نســبت
بــرای مــواد خوراکــی کــه از ضروریــات زندگــی هــر خانــوار
کارگریســت حــدود  60درصــد بــرآورد شــده و بــا توجــه بــه
رونــد جــاری ،افزایــش هزینههــای مســکن در مناطــق کارگــری

نیــز بــرای ســال آینــده تــا بیــش از دو برابــر محتمــل اســت.
مطابــق اعــام وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی «تــا ســال
گذشــته  ۲۶میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور در فقــر مطلــق زندگی
میکردنــد» ،و بــه گفتــه محســن حاجــی بابایــی رئیــس کمیســیون
برنامــه و بودجــه مجلــس «حــدود ۴۰میلیــون نفــر از جمعیــت
کشــور نیــاز بــه کمــک فــوری و آنــی دارنــد ».از ســوی دیگــر،
بــرآورد تعــدادی از اقتصــاددان کشــور حاکــی از آن اســت کــه
دســت کــم  55درصــد از جمعیــت کشــور در وضعیــت بیثباتــی
فوقالعــاده معبشــتی و اقتصــادی قــرار دارنــد و بــزودی جمعیــت
زیــر خــط فقــر مطلــق بــه  ۳۰الــی  ۳۵میلیــون نفــر افزایــش
خواهــد یافــت.
بــا ایــن تصویــری کــه در زندگــی هــر کارگــر ایرانــی قابــل
مشــاهده اســت ،حقــوق دریافتــی کارگــران حداکثــر بــرای ۱۰
روز از مــاه کافــی هســت و بــه احتمــال خیلــی زیــاد بــا تشــدید
سیاســتهای ریاضــت اقتصــادی و حــذف ارز  4200تومانــی در
ســال آینــده ،ایــن تصویــر بمراتــب وحشــتناکتر نیــز خواهد شــد و
تبعــات توانفرســایی را در زندگــی کارگــران و زحمتکشــان کشــور
بــه دنبــال خواهــد داشــت.
مبــارزه بــرای افزایــش دســتمزد ،بدیهیتریــن و مهمتریــن
انگیــزه مبارزاتــی کارگــران علیــه ســرمایهداران و کارفرمایــان
محســوب میشــود کــه در یکــی دو ســال اخیــر و بویــژه در ســال
جــاری شــاهد شــدت گرفتــن آن در طول ســال و مطالبهگــری برای
افزایــش دســتمزدها بودیــم و ایــن موضــوع مهــم فقط بــه روزهای
آخــر ســال محــدود نشــد؛ خصوصــا در بیــن کارگــران برخــی
از کارخانههــا و واحدهــای تولیــدی بــزرگ از جملــه کارگــران
پیمانــکاری نفــت و معلمــان ،پرســتاران ،راننــدگان و  ...بــا ایــن
حــال ،بــه لحــاظ ســاختار غیردمکراتیــک مرجــع تعییــن حداقــل
دســتمزد ،کارگــران و نماینــدگان واقعــی آنهــا کوچکتریــن نقشــی
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در ایــن امــر مهــم ندارنــد و ایــن موضــوع در چارچــوب ســاختار
ضدکارگــری رژیــم حاکــم و توســط نماینــدگان ســرمایهداران و
کارفرمایــان از یــک طــرف و نماینــدگان تشــکلهای زرد کارگری
از طــرف دیکــر عملــی میشــود.
نگاهــی بــه ترکیــب «شــورایعالی کار» بعنــوان عالیتریــن
نهــاد تصمیــم گیرنــده در تعییــن حداقــل دســتمزد کارگــران کــه
از ســه نماینــده دولــت ،ســه نماینــده کارفرمایــان و ســه نماینــده
تشــکلهای کارگــری حکومتــی تشــکیل شــده اســت نشــان
میدهــد کــه در هــر شــرایطی تامیــن خواســتههای کارفرمایــان
و اجــرای سیاســتهای ضدکارگــری دولــت اســامی مبنــای
هــر گونــه تصمیمگیــری ایــن شــورا خواهــد بــود و تصمیمــات
گرفتــه شــده بیــش از آن کــه بــه دنبــال تامیــن واقعــی منافــع
کارگــران باشــد ،در پــی تأمیــن خواســت کارفرمایان و سیاســتهای
خــود دولــت کــه در حکــم بزرگتریــن کارفرمــای کشــور عمــل
میکنــد ،اســت.
مبــارزه بــرای افزایــش دســتمزد ،مطالبــه جــاری و روزمــره
صدهــا هــزار نفــر از کارگــران و بویــژه زنــان کارگــری نیز هســت
کــه مشــمول قانــون کار نیســتند و عمدتــا در کارگاههــای کوچک
مشــغول میباشــند .ایــن عــده حتــی از حداقــل دســتمزد تعییــن
شــده توســط نهــاد شــورای عالــی کار نیــز محــروم هســتند و
دســتمزد آنهــا بنــا بــر میــل و اراده کارفرمایــان و صاحبــان ایــن
کارگاههــا تعییــن میشــو د و اکثریــت قریــب باتفــاق ایــن قبیــل
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کارگــران دســتمزد بمراتــب کمتــری را نســبت بــه کارگران شــاغل
در کار مشــابه دریافــت میکننــد .بــه همیــن دلیــل نیــز ایــن
بخــش از کارگــران بایــد از حــق تامیــن نیازمندیهــای اساســی
زندگــی و دریافــت دســتمزد متناســب بــا ســطح تــورم واقعــی
برخــوردار باشــند.
در کشــورهایی کــه اتحادیههــای کارگــری نیرومنــدی دارنــد،
پیشــنهاد مبلــغ مشــخصی بعنــوان حداقــل دســتمزد راه حــل
مناســبی بــرای تحقــق خواســتههای کارگــران اســت ،چــرا کــه
ایــن اتحادیههــا بواســطه نیروهــای کارگــری پشــتیبان خــود
میتواننــد بــا نماینــدگان کارفرمایــان و دولــت مذاکــره کننــد و
خواستههایشــان را بــه کرســی بنشــانند .متاســفانه در کشــور مــا
کارگــران فاقــد چنیــن تشــکلهایی هســتند؛ بــه همیــن دلیــل
نیــز مبــارزات آنــان بــه شــکل اعتراضــات مقطعــی و پراکنــده
خــود را نشــان میدهــد .بایــد جنبشــی توانمنــد و سراســری
بــرای افزایــش دســتمزدها شــکل گیــرد؛ جنبشــی هدفمنــد و در
راســتای شــکلگیری ســازمان مســتقل و سراســری کارگــران .تنهــا
در چنیــن رویکردیســت کــه افزایــش واقعــی دســتمز را میتــوان
بــه ســرمایهداران و دولــت کارفرمایــان تحمیــل نمــود .چنیــن
رویکــردی زمینهســاز همبســتگی سراســری و اتحــاد طبقاتــی
کارگــران و غلبــه بــر پراکندگــی آنــان خواهــد بــود.
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چکیدهبیانیههایاحزابوسازمانهایچپ
حقوق زنان ،حقوق بشر است و بدون آزادی
زنان ،آزادی جامعه ممکن نيست
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 .....امســال ،در حالــی بــه برگــزاری مراســم هشــتم مــارس
می پردازیــم کــه دلهایمــان از قتــل ناموســی مونــا حیــدری
نوجــوان ،آکنــده از غــم و چشــمهایمان از تصاویــر دلخــراش
ایــن جنایــت بهــت زدهاســت .بســیاری از زنــان و مــردان فعــال
حقــوق زنــان کــه بــرای تحقــق حقــوق آنــان بــر اســاس
معیارهــای انســانی و جهانــی تــاش میکننــد ،تحــت آزار
و تعقیــب کیفــری حکومــت اســامی ایــران قــرار دارنــد و
بســیاری در زنــدان و تحــت شــکنجه هســتند.
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق)  ٨مــارس روز جهانــی
زن را ،بــه هم ـهی زنــان و مــردان آزادیخــواه و برابــری طلــب
شــادباش میگویــد ،مبــارزات بــی امــان زنــان بــرای برابــری
کامــل بــا مــردان در تمــام عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و
اجتماعــی را ارج مینهــد و از آن قاطعانــه حمایــت میکنــد.
حــزب مــا بــر ایــن بــاور اســت کــه حقــوق زنــان ،حقــوق نیمی
از جامعــه و حقــوق بشــر اســت و بــدون آزادی زنــان ،آزادی
جامعــه ممکــن نيســت .حــزب مــا هرگونــه تبعیــض جنســیتی
را مــردود می دانــد و همــهی انســان ها اعــم از زن ،مــرد و
دگرباشــان جنســی را برابرحقــوق دانســته و اعتقــاد دارد کــه
بایــد از حقــوق برابــر برخــوردار باشــند .حــزب چــپ ایــران
(فدائیــان خلــق) در مبــارزه بــرای تامیــن حقــوق انســانی،
در کنــار تمــام آن هائــی کــه بــرای رفــع تبعيــض جنســيتی،
بــرای آزادی ،دموکراســی ،عدالــت اجتماعــی و عليــه اســتبداد
مذهبــی ،اســام سیاســی و سیاســتهای نئولیبرالیســتی تــاش
می کننــد ،قــرار دارد و در حمايــت از مطالبــات جنبــش زنــان
آمــادهی همــکاری بــا نیروهــای آزاديخــواه و برابــر ی طلــب
اســت.

در باره تعیین حداقل دستمزد در سال ١٤٠١
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

 .....افزایــش  ٥٧.٤درصــدی حــد اقــل دســتمزد در ســال
 ١٤٠١توســط « شــورای عالــی کار» در حالــی اســت کــه حتــی

خــود حکومتیــان نیــز هزینــه هــای ســبد معیشــت را حــدود ٩
میلیــون تومــان ارزیابــی نمــوده انــد و بــر آورد واقعــی کــه
توســط تشــکالت مســتقل کارگــری صــورت گرفتــه در واقــع،
رقمــی بــاالی  ١٥میلیــون تومــان را نشــان مــی دهــد.
ایــن تصمیمــات ضــد کارگــری حکومــت کــه در حقیقــت
در ادامــه سیاســتهای کالن نظــام ســرمایه داری حاکــم بــر ایــران
مبنــی بــر اســتثمار و غــارت مضاعــف طبقــه کارگــر اســت ،در
حالــی گرفتــه مــی شــود کــه بحــران اقتصــادی و تــورم سرســام
آور و رو بــه رشــد کــه زندگــی کارگــران و دیگــر مــزد و
حقــوق بگیــران را بــه جهنمــی تبدیــل نمــوده اســت ،همچنــان
ادامــه دارد .عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه حــذف ارز ترجیحــی
 ٤٢٠٠تومانــی در بودجــه ســال آینــده نــه تنهــا قیمــت بســیاری
از اقــام ضــروری و اساســی مــورد نیــاز مــردم کــه از خــارج
وارد مــی شــوند ،بلکــه ســایر کاالهــا نیــز بــه شــدت بــاال
خواهــد رفــت و در نتیجــه افزایــش “حداقــل دســتمزد” نیــز
همچــون بــرف در مقابــل آفتــاب تابســتان در همــان ماههــای
ابتدایــی ســال بــه ســرعت محــو و ناپدیــد خواهــد شــد .عامــل
دیگــری کــه بــدون شــک ایــن بحــران و گرانــی و تــورم را
تشــدید خواهــد کــرد وقــوع جنگــی اســت کــه در اوکرایــن
جریــان دارد و از هــم اکنــون تاثیــر مخــرب و تورمــی خــود
را بــر اقتصــاد همــه کشــورهای جهــان نشــان داده اســت و
اوضــاع بحرانــی ایــران را قطعــا وخیــم تــر خواهــد نمــود.

اطالعیه پایانی اجالس وسیع  14فروردین
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
اتحاد فدائیان کمونیست ،حزب کمونیست ایران ،حزب کمونیست

کارگری -حکمتیست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فداِئیان (اقلیت) و
هسته اقلیت

 ....در شــرایطی کــه هنــوز چــپ تحــزب یافتــه بــا چــپ
درون جنبــش هــای اجتماعــی و بویــژه جنبــش کارگــری بــه
دلیــل شــرایط تحمیــل شــده از طرفــی و ضعــف ســبک کاری
نیروهــای چــپ و کمونیســت از طرف دیگــر فاصله وجــود دارد،
نفــس وجــود بلوکــی از نیروهــا و توافــق آنهــا روی ضــرورت
ســرنگونی انقالبــی جمهــوری اســامی ،درهــم شکســتن ماشــین
بوروکراتیــک  -نظامــی و تــاش و یــاری رســاندن بــرای ایجــاد
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آلترناتیویــی سوسیالیســتی و شــورایی دســتاوردی بــا اهمیتــی
اســت ،امــا ایــن بخــودی خــود کافــی نیســت و بایــد بیشــتر
نقطــه عزیمــت و فعالیــت هــای ایــن شــورا بــه ابــراز وجــود
بــه مثابــه یــک موجودیــت سیاســی و معطــوف شــدن بیشــتر بــه
جنبــش هــای اجتماعــی در ایــران از جملــه جنبــش کارگــری،
جنبــش معلمــان و بازنشســتگان ،جنبــش رهایــی زن و ســایر
حرکــت هــای حــق طلبانــه و پیشــرو در جامعــه ایــران باشــد و
مــاک ارزیابــی و پیشــروی ایــن همــکاری از ایــن زاویــه مــورد
بازبینــی قــرار گیــرد و طبیعتــا تحقــق ایــن امــر در گــرو تــاش
بــرای گفتمــان ســازی سوسیالیســتی بایــد بــر بســتر دخالتگــری
بیشــر شــورا روی معضــات و مســائلی کــه ایــن جنبــش هــا
بــا آن درگیرنــد صــورت گیــرد .ایــن گفتمــان ســازی مســتلزم
پروژهــای سیاســی و پیشــبرد کمپیــن هــای معیــن در دفــاع از
مطالبــات معیشــتی و رفاهــی و آزادی هــای سیاســی و اجتماعــی
در هــر دوره ای اســت کــه اگــر چــه در مــواردی صــورت
گرفتــه ،ولــی هنــوز نهادینــه نشــده اســت .از این روی گســترش
فعالیــت هــا در ایــن زمینــه هــا بایــد بــه رویــه غالــب فعالیــت
هــای مشــترک نیروهــای ایــن شــورا تبدیــل گــردد.

پیرامون حمله روسیه به اوکراین،
در دفاع از صلح و تقبیح جنگی خانمانسوز
شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 ....در تکویــن و تحمیــل ایــن جنــگ بــه مــردم اوکرایــن،
کشــورهای ناتــو ،نیروهــای دستراســتی حاکمگردانیــده بــر
اوکرایــن و نیــز دولــت روســیه ،هــر یــک بــه ســهم خــود
مقصرانــد .بــه بــاور مــا هیــچ دلیــل و بهانــهای نمیتوانــد
ّ
تحمیــل جنــگ بــه مــردم بیدفــاع را توجیــه کنــد .مــردم
اوکرایــن نیــز ماننــد تمــام مردمــان گیتــی از حــق بنیادیــن
زندگــی در صلــح و آرامــش برخوردارانــد .آن چــه جهــان
نیازمنــد آن اســت صلــح پــایدار و آشــتی میــان همــه مردمــان
جهــان اســت.
جنــگ ثمــری جــز خونریــزی و نابــودی دســتآوردهای
بشــری و نتیجــهای جــز کاشــتن تخــم خصومــت ،کینــه و
نفــرت میــان مردمــان نــدارد .کســانی کــه ســود اصلــی را از
جنــگ میبرنــد ،شــرکتهای چندملیتــی تولیــد جنگافــزار
و کشــورهاییاند کــه در ســالهای گذشــته رشــد اقتصــادی
خــود را مدیــون تولیــد تســلیحات و ویرانــی کشــورها بــا بــه
کار بســتن آنهایاند.جهــان بــه هــم پیوســته امــروز نیــازی بــه
پیمانهــای نظامــی تجاوزگــر نــدارد.
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ســازمان فداییــان خلــق ایــران (اکثریــت) بــه عنــوان
ســازمانی صلحدوســت ،بــا تقبیــح ایــن جنــگ خانمانســوز،
آن را محکــوم میکنــد و خواهــان توقــف بالوقفــه همــه
عملیــات جنگــی و خــروج نیروهــای روســیه از خــاک اوکرایــن
اســت .همچنیــن مــا در راســتای تنشزدایــی در جهــان بــر ایــن
باوریــم کــه زیادهخواهــی کشــورهای غربــی بــرای گســترش
حیطــه نفــوذ و ســلطه آنــان بــه قیمــت هســتی و جــان مــردم
اوکرایــن بایــد بیدرنــگ متوقــف شــود.

در مورد حمله نظامی روسیه به اوکراین
چریکهای فدایی خلق

 ....امپریالیســم روســیه بامــداد پنجشــنبه  ۲۴فوریــه برابــر بــا
 ۵اســفند ،کشــور اوکرایــن را مــورد تهاجــم نظامــی خــود قــرار
داد .بــه ایــن ترتیــب تنشهائــی کــه در هفتههــای اخیــر بیــن
امپریالیســم آمریــکا و متحدینــش بــا دولــت روســیه بــر ســر
اوکرایــن پیــش آمــده بــود بــه جنگــی ناعادالنــه و ضــد مردمــی
تبدیــل شــد کــه نــه تنهــا جنــگ و خونریــزی را بــر مــردم
اوکرایــن تحمیــل کــرد بلکــه بــا اعــام تحریمهــای آمریــکا
علیــه دولــت پوتیــن کامـ ً
ا بــه ضــرر کارگــران و ســتمدیدگان
روســیه نیــز میباشــد.
نــه دولــت اوکراین کــه از سیاســت آمریــکا و اتحادیــه اروپا
پشــتیبانی میکــرد کوچکتریــن تالشــی در جهــت جلوگیــری از
ایــن جنــگ نمــود و نــه آمریــکا و متحدینــش بــه رغــم تبلیغــات
دروغینشــان کــه گویــا خواهــان جنــگ در اوکرایــن نمیباشــند
و حتــی تهدیــد کردنــد کــه در صــورت حملــه پوتیــن بــه
اوکرایــن  ،روســیه را شــدیداً تحریــم خواهنــد کــرد ،کمتریــن
گامــی بــرای جلوگیــری از جنــگ برداشــتند .اتفاقــا برعکــس،
آمریکائیهــا در جنجــال قبــل از شــروع عملــی جنــگ تــا
میتوانســتند طــرف مقابــل را بــه گونــهای بــرای حملــه بــه
اوکرایــن تحریــک هــم کردنــد .چــرا کــه آمریــکا حســاب مــی
کــرد کــه بــروز چنیــن جنگــی میتوانــد در جهــت منافــع و
پیشــبرد برنامههــای امپریالیســتیاش قــرار گیــرد.
چریکهــای فدائــی خلــق ایــران ضمــن محکــوم کــردن حمله
امپریالیســم روســیه بــه اوکرایــن و امپریالیســتهای آمریــکا و اروپا
کــه طــرف دیگــر ایــن جنــگ میباشــند ،بــا شــعار مــرگ بــر
جنــگ امپریالیســتی ،در کنــار کارگــران و تودههــای ســتمدیده
اوکرایــن قــرار دارنــد.

زندهبادهمکاری،همبستگیووحدتسازمانیفدائیانخلق
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ما خانوادههای جانباختگان کشتار دهه 60
طبــق گفتــه قاضــی جفــری رابرتســون« :کشــتار زندانیــان
سیاســی ایــران را بایــد جنایتــی ننگینتــر از کشــتار زندانیــان
ارتــش ژاپــن در مراحــل پایانــی جنــگ جهانــی دوم یــا کشــتار
اســرای سربرنیتســای یوگســاوی در ده ـ ه پایانــی ســده بیســتم
شــمرد» *.از همیــن روســت کــه وی ســازمان ملــل متحــد را
بــه بــر پــا کــردن دادگاه ویــژهای فــرا میخوانــد کــه بتوانــد
آمــران و عامــان ایــن جنایــت هولنــاک را بــر کرســی اتهــام
نشــانده و بــه کیفــری کــه ســزاوارش هســتند برســاند.
کشــتار زندانیــان سیاســی در دهــه شــصت در درجــه اول
ضرب ـهی هولناکــی بــر پیکــر خانــواده هــا و در درجــه دوم بــر
پیکــر جامعــه بــود .مــا خانــواده هایــی بودیــم کــه بــه هیــچ
یــک از جناحهــای حکومتــی وابســتگی نداشــتیم ،بخشــی از
نیروهــای ضــد رژیــم کــه از همـهی حقــوق شــهروندی محــروم
شــده بــود.
در ایّامــی کــه عزیــزان مــا دوران حبــس خــود را مــی
گذراندنــد ،مــا خانوادههــای زندانیــان سیاســی مــورد خشــم
و نفــرت نیروهــای وابســته بــه رژیــم بودیــم .در دوران پــس
از کشــتار هــم شــرایط هولناکــی را از ســر گذراندیــم .از خبــر
کشــته شــدن عزیزانمــان کــه بــا فراخوانــدن یکــی از افــراد
خانــواده زندانــی بــه یکــی از کمیتههــا یــا زنــدان اویــن مطلــع

میشــدیم .رژیــم بعــد از اعــام اعــدام و کشــتن عزیزانمــان بــا
دادن یــک یــا دو ســاک از وســایل شــخصی زندانــی بازمانــدگان
اعدامیــان را بــا ضربــات متعــدد و پــی در پــی در حالــی کــه
بــار ظلــم عظیمــی را بــر گــرده خــود حمــل میکردنــد در
جامعــهای کــه اعــدام اعضــا و هــواداران نیروهــای سیاســی
تابــو و ســبب رعــب وحشــت بــود ،رهــا میکردنــد .کشــتار
کــه در ســکوت و بیخبــری و بــرای ایجــاد وحشــت در
جامعــه همزمــان بــا پذیرفتــن قطعنامــه  ۵۹۸اتفــاق افتــاد ،ظلــم
و ترومایــی ( )Traumaغیرقابــل تصــور بــه بازمانــدگان بود.کــه
آثــار آن را هنــوز در وجــود فرزنــدان و بازمانــدگان جانباختــگان
میتــوان مشــاهده نمــود.
نداشــتن قبــر و ممانعــت از ســوگواری بــرای عزیــزان از
دســت دادهمــان کــه در هــر فرهنگــی مراســم خــاص خــود را
دارد و احتــرام بــه مــرده اســت ،از مــا خانوادههــا ســلب شــد.
براســتی کــه بــرای شــناخت اثــرات خشــونتی کــه در جریــان
ایــن جنایــت بــه مــا بازمانــدگان ،بعنــوان خشــونتی نهادینــه
شــده در جامعــه وارد گردیــد ،نیازمنــد تحقیقــات روانشناســی
و جامعــه شناســی وســیع هســتیم.
عــاوه بــر مــوارد یــاد شــده ،اکثــر مــا ســالها بــود
از کارهــای دولتــی بــه دالیــل سیاســی و عقیدتــی بــدون هیــچ
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حــق و حقوقــی اخــراج شــده بودیــم .مــا بــا امیــد بــه اینکــه در
آینــدهای دور یــا نزدیــک بســته بــه مــدت محکومیــت ،شــریک
زندگیمــان بخانــه خواهــد آمــد ،بــا تحمــل هــر ســختی کــه
بــود کاری بــرای خــود دســت و پــا نمودیــم ،در محیــط کار
وضعیــت خــود و زندانیمــان را از رئیــس و روســا و کارفرمــا
و همــکاران پنهــان میکردیــم .مــا نیــز همچــون هــر انســانی
آرزویهایــی بــرای آینــده داشــتیم و امیدوارانــه وضــع موجــود
را موقتــی میدانســتیمکه بــا اعــدام عزیزانمــان ،تمــام
تصــورات و آرزوهــای مــا در آنــی دود شــد و بــه هــوا رفــت!
برخــی از مــا بــه دلیــل شــرایط نامســاعد اقتصــادی و نداشــتن
هزین ـه زندگــی و حتــی پرداخــت هزین ـ ه مهــد کــودک مجبــور
از اســباب کشــی بــه خانــه پــدری یــا خانــواده همســرانمان
شــدیم .بــا شــرایط جدیــد وضعیتمــان تغییــر کــرده بــود و
خیلــی از مــا بایــد فکــر یــک زندگــی مشــترک بــا همســرمان ،و
یــا رویــای یــک زندگــی مســتقل را بــه دســت فراموشــی مــی
ســپردیم .زندگــی بــا افــرادی کــه از نظــر فکــری و فرهنگــی
بــا مــا طــی ســالهای دوریمــان تفــاوت فاحشــی پیــدا کــرده
بــود ،وقتــی بــا وابســتگی اقتصــادی و مالحظــات ســنتی و
دیگــر وابســتگیهای عرفــی گــره میخــورد شــرایط ســختی را
بــه مــا تحمیــل میکــرد.
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بــرای آســایش روح و روان فرزندانمــان و بخاطــر جلوگیــری
از درگیریهــای لفظــی و یــا بدتــر از آن ،مجبــور میشــدیم
صبــوری پیشــه کنیــم و تــن بــه زندگ ـیای بدهیــم کــه بــرای
از بیــن بردنــش ســالها مبــارزه کــرده بودیــم .در ایــن میــان
خانوادههایــی هــم بودنــد کــه امکانــات مالــی بهتــری داشــتند
و ســعی کردنــد بــا رهــن یــا اجــاره نمــودن خانــهای یــار و
یــاور مــا باشــند ،ولــی ایــن مــورد عمومیــت نداشــت .ایــن
نــوع زندگــی اگــر چــه مزایایــی نســبت بــه قبــل داشــت امــا
مســتلزم نبــردی روزانــه و فرسایشــی بــرای حفــظ حقــوق اولیــه
و فردیمــان بــود .دیگــر آن موقعیــت قبــل از تــرک خانــه را
نداشــتیم .تصمیــم گیرنــدگان بســیاری بــرای زندگــی خــود و
فرزندانمــان داشــتیم .اصــا هــم برایشــان مهــم نبــود کــه مــا
زنــان توانمنــدی بودیــم کــه بــرای کســب آزادی ،بــا حکومــت
در افتــاده و ســالها رنــج دوری از خانــه و حتــی زنــدان را
تجربــه کردهایــم .دخالتهــا در زندگــی مــا تــا کوچکتریــن
تصمیــم شــخصی بــرای فرزندانمــان ادامــه پیــدا میکــرد.
مخالفــت بــا ایــن دخالتهــا بعضــ ًا بــه درگیریهــای شــدید،
تهدیــد و ســرزنش کشــیده میشــد .ارتبــاط بــا دوســتان قدیــم و
جدیــد بــا دخالتهــای اینچنینــی و حتــی بــروز درگیــری ،هنــوز
شــروع نشــده خاتمــه مییافــت .در چنــد ســال نبــودن مــا و در
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نتیجــه تبلیغــات زنســتیزانه رژیــم در تفکــرات بچههایــی کــه
بعــد از مــا قــد کشــیده و بــزرگ شــده بودنــد تأثیــرات مخربــی
گذاشــته بــود ،کــه آثــار منفــی آن در برخــورد مــا بــروز
مینمــود .بــرای تغییــر وضــع موجــود ناچــار از تــاش و کار
بیشــتری بودیــم ولــی علیرغــم کار بیشــتر بــرای کســب درآمــد
جهــت ایجــاد زندگــی مســتقل ،مشــکل دیگــری گریبانگیرمــان
میشــد .مشــکل اجــاره کــردن خانــه ،چــرا کــه صاحبخانــه
هــا دوســت نداشــتند خانــه بــه زن بــدون همســر بخصــوص
کــه همســران اعدامــی بدهنــد.
مشــکالتی کــه بــر شــمردم شــاید بــرای همــه مــا وجــود
نداشــت ،ولــی کــم و بیــش هــر کــدام از مــا مــواردی از آن را
تجربــه کردیــم .بودنــد زنانــی کــه حمایــت خانوادههــا را در
همیــن حــد هــم نداشــتند ،و بــه آنهــا گفتــه میشــد؛ خودتــان
کردیــد حــاال هــم بــه مــا ربطــی نــدارد!
رفتــن بــه خــاوران و زنــده نگهداشــتن یــاد عزیزمــان
خشــونت و آزار و اذیــت دیگــری بــود کــه از طــرف رژیــم و
نیروهــای امنیتــی بــه طــرق مختلــف بخصــوص در ســالهای
اولیــه کــه ضربــات پــی در پــی را تحمــل کــرده بودیــم بــر
مــا وارد میشــد و هنــوز هــم متحمــل میشــویم و بابتــش
هزینههــای طاقــت فرســایی را پرداخــت میکنیــم .آن روزهــا،
روزهــای وحشــت و ســکوت ،روزهــای شــایعه و پچپچــه
بــود .در ایــن نبــرد بیامــان بــرای تغییــر و مبــارزه روزمــره
بــرای بــودن ،مــا خانوادههــای اعدامیهــا تنهــا همدیگــر را
داشــتیم .پیکــر زخمــی مــا بــا کنــار هــم بــودن ترمیــم میشــد

و علیرغــم تفاوتهــای فکــری و فرهنگــی و سیاســی کــه
داشــتیم ،بخاطــر درد مشــترکمان ،تکیــه گاه هــم بودیــم .بــود ِن
باهــم تــوان مقابلــه بــا مشــکالت و غلبــه بــر آنهــا را بــه مــا
م ـیداد .متأســفانه در ایــن مســیر بودنــد فرزنــدان و همســرانی
کــه فــدا شــدند ،یــا بــا مرارتهــای زیــادی از نظــر مــادی و
معنــوی بــزرگ شــدند .وقتــی بــه پشــت ســر نــگاه میکنــم
بــا خــود میاندیشــم؛ چــه بســا اگــر حمایتهــای بــدون
قضــاوت و بــدون دخالــت وجــود داشــت ،ضایعــات بعــدی را
شــاهد نمیشــدیم!.
تنهایــی مــا ،وحشــتی کــه در فامیــل و دوســت و آشــنا
بــرای تمــاس بــا مــا وجــود داشــت ،در آن اوایــل بــه ایــن
تنهایــی و بــی پناهــی مــا دامــن مـیزد .تنهــا امــکان مــا بــرای
غلبــه بــر ایــن نامالیمــات و کاســتن از درد تنهایــی بــودن در
کنــار هــم بــود کــه بــا تمســک بــه ایــن امــکان و بــا تکیــه
بــر هــم توانســتیم کــم و بیــش بــر ایــن نامالیمــات غلبــه و
در پیگیــری چرایــی ایــن کشــتار کــه همچنــان بــر شــانه هــای
مــا ســنگینی میکنــد موفــق عمــل کنیــم .اکنــون دیگــر نــام
خــاوران و کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان  ۶۷بــر کســی
پوشــیده نیســت و فریــاد دادخواهــی مــا جهانــی را خبــردار
کــرده اســت .ایــن تنهــا گوشـههایی بــود از راه درازی کــه مــا
خانوادههــای اعدامــی در دهــه وحشــتناک شــصت پیمودیــم.
* تحقیق قاضی رابرتسون را در لینک زیر بخوانید:

https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
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نهمیبخشیم؛نهفراموشمیکنیم
گرامی باد یاد و خاطره

جانباختگان دهه60

یاد یاران یاد باد

دردومینسالگرددرگذشت
رفیقفریبرزرئیسدانا

یاد او را گرامی میداریم
یاد رفیق مهدی جابری را گرامی میداریم

بــا تأســف فــراوان یکــی دیگــر از رزمنــدگان طبقــه کارگــر و زحمتکشــان کشــورمان رفیــق مهــدی جابــری از
زندانیــان مقــاوم ســالهای خونیــن دهــه شــصت را از دســت دادیــم .رفیــق مهــدی متولــد  1337از فعــاالن سیاســی
پرشــور چــپ و ســازمان فدایــی دردوره انقــاب  ۵۷بــود کــه در ســال  59بــا قبــول مواضــع ســازمان راه کارگــر بــه
ایــن تشــکیالت پیوســت و بــه فعالیــت انقالبــی خــود ادامــه داد .در هفتــم تیرمــاه  ۱۳۶۲بــه همــراه دو تــن از رهبــران
ســازمان کــه در خانــه ایــن رفیــق مخفــی و در کارگاهــش پوشــش کاری داشــتند بازداشــت شــد .او توانســت بــا
مقاومــت خــود و رفقایــش بعــد از چهــار ســال از اعــدام هــای دهــه شــصت جــان بــدر بــرد و بعــدا آزاد شــود .رفیق
از یــک ســال پیــش متوجــه تــوده ســرطانی در گردنــش شــد و متاســفانه در آســتانه ســال نــو رفقــا و یارانــش را برای
همیشــه تــرک کــرد .فقــدان رفیــق مهــدی گرچــه اندوهنــاک و جانگداز اســت ولــی آرمانهــای زیبــای انســانی که او
برایشــان مبــارزه میکــرد هنــوز پابرجاســت و امــروز در جــای جــای میهــن در بنــد فریــاد میشــود .یــادش گرامــی
و راهــش پررهــرو بــاد.

یاد رفیق یونس اورنگ خدیوی را گرامی میداریم

بــا دریــغ و درد مطلــع شــدیم جنبــش چــپ میهنمان یــار صــادق و وفــادار دیگــری رفیق یونــس اورنــگ خدیوی
را از دســت داده اســت .رفیــق یونــس فعــال سیاســی چپگــرا ،نویســنده و پژوهشــگر در تاریخ  ۲۶اســفند  ۱۴۰۰چشــم
از جهانــی کــه بــرای انســانیتر شــدن آن تــاش میکــرد ،فــرو بســت .رفیــق عضــو انجمــن صنفــی روزنامهنــگاران
آزاد و یکــی ازصحابــه قلــم بــود کــه بــا صمیمیــت و مهــرش شــناخته مــی شــد .او سرشــار از عشــق بــه انســان و
آرمانهــای انســانی فداییــان و از مبــارزان جنبــش آزادی خواهــی و برابــری طلبــی میهنمــان بود کــه زندان هــر دو رژیم
شــاه و شــیخ را تجربــه کــرد .از او رمانــی بــه نــام «مــردی بــا خودنویــس قرمــز» و دو اثــر پژوهشــی تحــت عنــوان:
«دوشــنبه ســربی یادمــان امیرپرویــز پویــان» و «مــن مــرگ را ســرودی کــردم زندگــی بهــروز دهقانی» منتشــر شــدهاند.
مــا ضمــن آرزوی تحقــق یافتــن آرمانهــای رفیــق یونس عزیــز ،درگذشــت او را بــه خانواده محتــرم و یارانش تســلیت
میگوییــم.

یاد رفیق کاوه بنایی را گرامی میداریم

بــا تاســف زیــاد مطلــع شــدیم رفیــق کاوه بنایــی از مبارزیــن خســتگیناپذیر و ســختکوش جنبــش فدایــی خلق
براثــر بیمــاری قلبــی و نارســایی ریــوی کــه در آخریــن هفتههــا درگیــر کوویــد  ۱۹نیــز شــد ،بگونــه غمگنان ـهای
دردومیــن روز از ســال نــو در غربــت درگذشــت .رفیــق کاوه فرزنــد شــهر کارگــری بهشــهر بــود و بــه ســال ۱۳۳۴در
یــک خانــواده زحمتکــش دارای ســابقه فعالیــت ســندیکایی و سیاســی چــپ چشــم بــه هســتی گشــود .از نوجوانــی
گام در عرصــه مبــارزه علیــه دیکتاتــوری و بهرهکشــی گذاشــت و بعــد انقــاب ابتــدا مســئولیت واحــد کارگــری و
از ســال  60مســئولیت تشــکیالت فدائیــان خلــق اکثریــت در بهشــهر را بــر عهــده گرفــت .در ســال  65بازداشــت و
زیــر شــکنجههای وحشــیانه قــرار گرفــت .بعــد آزادی از زنــدان ،طــول دهــه  ۷۰را در شــرایط کار طاقت فرســا بــرای
تامیــن معــاش خانــواده گذرانــد .اوایــل دهــه  80خانــوادهاش و ایــران را بــه ناگزیــر تــرک گفــت و در ایتالیــا پناهنــده
شــد .رفیــق در مهاجــرت و محــروم از دیــدار همســر و فرزنــدان ،ســالهای مرارتبــاری را در بیمــاری و تنگدســتی
گذرانــد ،امــا هیچــگاه از آرمانهــای بنیانگــذاران جنبــش فدایــی دســت نکشــید و بــه فعالیــت سیاســی خــود بــدون
وابســتگی ســازمانی ادامــه داد .یــاد رفیــق کاوه ،ایــن آنســان مبــارز پاکباختــه را گرامــی میداریــم .راهــش پررهــرو باد
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نشریهگروهیازفدائیانخلقایران(داخلکشور)

بازنشر بیانیهها و برنامههای سیاسی
سازمانهای چپ

تداوم و گسترش مبارزات مردم
در سالی که گذشت
بيانيه کميته مرکزی
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
ســال  ١٤٠٠بــا گســترش و تــداوم اعتراضــات و مبــارزات مــردم
در سرتاســر ایــران ،علیــه حکومت فاســد و ســرکوبگر اســامی و در
میــان فریادهــای آزادیخواهانــه ،حقطلبانــه و عدالــت جویانــه ایــن
مردمــان در کــف خیابانهــا ،بــه پایــان رســید.
طــی ایــن ســال ،همچــون ســالهای گذشــته ،بحرانهــای حــاد
جامعــه درعرصههــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،آموزشــی،
بهداشــتی و زیســتمحیطی کــه ریشــه در ماهیــت رژیــم دارنــد،
عمیقترگردیــده و آســیبهای ناشــی از ایــن بحرانهــا ،دامنگیــر
تعــداد بیشــتری از مــردم شــد .تشــدید تحریمهــا در ســال گذشــته
و جهــش نــرخ دالر کــه در آذرمــاه از مــرز  ٣١هــزار تومــان نیــز
گذشــت ،فشــارهای بیشــتری را بــر مــردم وارد کــرد .بــر اســاس
ارزیابــی صنــدوق بینالمللــی پــول ،ایــران در ســال  ١٣٩٩پــس
از برخــی از کشــورها چــون ونزوئــا ،ســودان ،زیمبابــوه ،باالتریــن
نــرخ تــورم را در جهــان داشــته و ایــن تــورم در ســال  ١٤٠٠نیــز
افزایــش یافتــه اســت .موافقــت مجلــس شــورای اســامی بــا حذف
ارز ترجیحــی (  ٤٢٠٠تومانــی) از بودجــه ســال آینــده ،بــدون تردید،
بــر تشــدید تــورم و بحــران اقتصــادی خواهــد افــزود .در ایــن میان،
رو شــدن مــوارد دیگــری از فســاد درون حکومتــی در اواخــر ســال
گذشــته  ،نشــان داد کــه چگونــه در شــرایطی کــه روزانــه هــزاران
نفــر بــه زیــر خــط فقــر رانــده مــی شــوند ،مقامــات حکومتــی و
ســرداران شــاخههای مختلــف ســپاه «پاســداران جنایــت و غــارت»
ســرمایههای ایــن کشــور را بــه تــاراج بــرده و در داخــل و خــارج
از مرزهــای ایــران در راه اهــداف سیاســی ،نظامــی و منافــع اقتصادی
خــود خــرج میکننــد.
نگاهــی گــذرا بــه اعتراضــات و اعتصابــات در ســال ١٤٠٠
نشــانگر آن اســت کــه طــی ایــن ســال مبــارزات طبقــات و اقشــار

گوناگــون جامعــه وارد مرحلــه تــازهای شــدهاند.
طــی ســال گذشــته ،جنبــش کارگــری همچنــان فعاالنــه در
صحنــه مبــارزات حقطلبانــه و عدالتجویانــه حضــور داشــته و
شــهرهای مختلــف کشــور ،هــر روزه شــاهد اعتراضــات کارگــران
بودهانــد .بــه عنــوان نمونــه ،میتــوان بــه اعتصــاب کارگــران
پیمانــی و پــروژهای نفــت و گاز و پتروشــیمی ،اعتصابــات هفــت
تپــه ،فــوالد اهــواز ،معــادن ... ،و ســایر اعتراضــات کارگــری اشــاره
کــرد کــه بــه روشــنی نشــانگر تــداوم مبــارزات پیگیرانــه کارگــران
طــی ســال  ١٤٠٠اســت.
در اواخــر تیرمــاه ،در بســیاری از شــهرهای اســتان خوزســتان
تظاهــرات گســترده و چندیــن روزه ،در اعتــراض بــه کم آبــی و قطع
مــداوم آب آشــامیدنی و بــرق ،فقــر روزافــزون ،اختنــاق و تبعیــض
کــه بــر مردمــان ایــن خطــه ،و خصوصــأ هموطنــان ســتمدیده و
محــروم عــرب ،تحمیــل میشــود ،صــورت گرفتنــد.
در پاییــز شــهر اصفهــان شــاهد تجمــع وســیع کشــاورزان
اصفهــان ،در اعتــراض بــه کمبــود آب ،مدیریــت نادرســت آبرســانی
و عــدم تامیــن حــق آبــه ،بــود .دامنــه ایــن اعتراضــات بــه چهــار
محــال بختیــاری نیــز کشــیده شــد .اینبــار نیــز پاســخ رژیــم بــه
مردمــان تشــنه و محــروم خوزســتان و کشــاورزان معتــرض اصفهان،
ســرکوب شــدید ،گلولــه ،بگیــرو ببنــد ،زنــدان و شــاق بــود.
بــا آغــاز ســال تحصیلــی و در تــداوم اعتراضــات ،تحصــن و
اعتصابــات ســالهای گذشــته و همچنیــن یکشــنبههای اعتراضــی
بازنشســتگان ،اعتراضــات فرهنگیــان و بازنشســتگان در سرتاســر
کشــور ،اوج تــازهای گرفــت .فرهنگیــان بــا اعتصــاب و تحصــن
و بــا برگــزاری چندیــن گردهمایــی گســترده و پــی در پــی ،در
بیــش از  ١٠٠شــهر ضمــن ابــراز مخالفــت بــا تــداوم سیاسـتهای

ویرانگــر خصوصــی ســازی و تاکیــد بــر آمــوزش رایــگان و
همگانــی ،تحقــق خواســتههای برحــق خــود نظیــر رتبهبنــدی،
همسانســازی حقــوق ،رفــع تبعیــض ،برخــورداری از خدمــات
رفاهــی ،درمانــی و همچنیــن آزادی فعالیــن فرهنگــی و بازنشســتگان
زندانــی را ،شــجاعانه بــر کــف خیابانهــا فریــاد زدنــد .عــاوه بــر
مبــارزه پیگیــر و مســتمر بــرای احقــاق حقــوق حقــه خــود ،ابتــکار
شــورای هماهنگــی تشــکلهای صنفــی فرهنگیــان ایــران در انتشــار
بیانی ـهای بــه مناســبت روز آمــوزش بــه زبــان مــادری ،نشــانگر آن
اســت کــه فرهنگیــان آنچنــان کــه در بیانیــه خــود قیــد کردهانــد بــر
ایــن مســئله واقفنــد کــه «برابــری فرهنگــی و اشــاعه تعلق ســرزمینی
و همبســتگی ملــی جــز بــا اجــرای عدالــت در خصــوص آمــوزش
بــه زبــان مــادری میســر نخواهــد شــد».
طــی همیــن ســال ،جنبــش ملیتهــای متنــوع ایــران همچنــان
فعاالنــه در عرصــه مبــارزه بــا رژیــم مســتبد و تمامیــت خــواه
اســامی حضــور داشــته و دســتگیری زنــدان و شــکنجه ،اعــدام
و تــرور ،نتوانســت خللــی برعــزم راســخ آنــان در مبــارزه بــرای
دســتیابی بــه حقــوق برحقشــان ،وارد آورد .بــا گســترش اعتراضــات
در بلوچســتان ،خوزســتان ،کردســتان ،آذربایجــان ،رژیــم هراســان
از مبــارزات مردمــان ایــن مناطــق و بــرای زهرچشــم گرفتــن و
ممانعــت از پیوســتن مــردم و بخصــوص جوانــان بــه صفــوف
احــزاب و ســازمانهای اپوزیســیون ،تعــداد بیشــتری از شــهروندان
کــرد ،عــرب ،بلــوچ را بــه جــرم محاربــه و یــا هــوداری از احــزاب
و ســازمانهای سیاســی ،بــه چوبــه دار ســپرد و ایــن در حالیســت
کــه تعــداد بســیاری از شــهروندان بلــوچ و برخــا بــا اتهــام واهــی
«حمــل مــواد مخــدر» طــی ســال گذشــته اعــدام شــدند .بمبــاران
مقــر احــزاب و ســازمانهای سیاســی کــرد مســتقر در کردســتان
عــراق در شــهریور مــاه  ،١٤٠٠یکــی دیگــر از اقدامــات جنایتکارانــه
رژیــم در تــداوم ســرکوب جنبــش ملیتهــای ایــران بــود.
طــی ســالی کــه گذشــت ،مبــارزه و مقاومــت زنــان ،بــه شــیوه
هــا و اشــکال گوناگــون ادامــه یافــت .در ایــن ســال نیــز زنــان بــا
شــرکت فعــال در جنبشهــای اجتماعــی جــاری و بــا حضــور
چشــمگیر درصفــوف اعتراضــات در سراســر کشــور ،دگــر بــاره
بخوبــی نشــان دادنــد کــه یکــی از نیروهــای اصلــی مبــارزه با ســتم،
تبعیــض و بــی عدالتــی کــه در تــار و پــود جامعــه ریشــه دوانــده،
مــی باشــند .افزایــش تعــداد زندانیــان سیاســی زن در ســال گذشــته
و اعمــال فشــار بیشــتر بــر زنــان زندانیــان سیاســی کــه سالهاســت
بــه بنــد کشــیده شــده انــد ،نشــانگر جایــگاه و نقــش انــکار ناپذیــر
زنــان در مبــارزه بــا رژیــم اســامی مســتبد و ســرکوبگر حاکــم بــر
ایــران اســت.
در ســال  ،١٤٠٠بــا آغــاز محاکمــه حمیــد نــوری یکــی از
عاملیــن کشــتار دســته جمعــی زندانیــان سیاســی در تابســتان
 ،١٣٦٧در ســوئد و همچنیــن برگــزاری «دادگاه آبــان  »98در لنــدن،
جنبــش دادخواهــی وارد رونــد تــازهای شــد .رونــدی کــه خــواب
را ازچشــمان آمریــن و عاملیــن کشــتار ،ســرکوب و جنایــت در
ایــران ربــوده اســت وبســیاری از آنهــا دریافتهانــد کــه اگــر هنــوز
در چهارچــوب مرزهــای ایــران ،خــود را در امنیــت احســاس مــی
کننــد ،در خــارج از مرزهــای کشــور در خطــر جــدی دســتگیری و
محاکمــه قــرار دارنــد.
بحــران زیســت محیطــی نیز در ســال گذشــته ابعاد عمیقتــری پیدا
کــرد .هرچنــد تغییــرات اقلیمــی و آســیبهای جبــران ناپذیــری کــه
بــر محیــط زیســت وارد آمــده اســت را بایســتی در ابعــاد جهانی مد
نظــر داشــت امــا سیاســتهای رژیــم طــی دهههــای گذشــته در
راســتای ســودجوئیها و چپاولگریهــای حکومتگــران و شــرکای

آنهــا ،باعــث تشــدید بیشــتر این بحــران بیســابقه در کشــورایران بوده
اســت .طــی ســالی کــه گذشــت ،کمبــود آب ،افزایــش ریزگردهــا ،
ســیل در کرمــان ،سیســتان و بلوچســتان و مناطــق جنوبــی کشــور،
آتشســوزی جنگلهــا و مراتــع ،نشســت زمیــن و ایجــاد گســلها در
برخــی مناطــق ،حاکــی از عمیقتــر شــدن بحــران زیســت محیطی در
ایــران اســت .تــداوم سیاســت ارعــاب ،تهدیــد و بازداشــت فعــاالن
و مدافعــان محیــط زیســت ،بــه نوبــه خــود ،گــواه دیگــری بــر نقش
ویرانگــر رژیــم حاکــم در ایــن عرصــه محســوب میشــود.
در ســالی کــه گذشــت بیمــاری کرونــا و مــوج پنجــم و ششــم
آن در ایــران همچنــان هــزاران قربانــی گرفــت .در حالتــی کــه در
بســیاری از کشــورها ایــن بیمــاری تــا حــدود زیــادی کنتــرل شــده
اســت و علــی رغــم افزایــش مقطعــی مبتالیــان بــه گونههــای
مختلــف ایــن ویــروس ،تعــداد مــرگ و میــر ،کاهــش چشــمگیری
یافتــه اســت ،تعــداد بــاالی قربانیــان ایــن اپیدمــی در ایــران پــس
از گذشــت بیــش از  ٢ســال از شــیوع آن ،یکبــار دیگــر نشــان مــی
دهــد کــه گرداننــدگان حکومــت اســامی هیــچ ارزشــی بــرای جان
انســانها قائــل نیســتند و حــق برخــورداری از بهداشــت و ســامت
چــون بســیاری دیگــر از حقــوق ابتدایــی مــردم هــر روزه ،پایمــال
مــی شــود.
در ســالی کــه گذشــت ،رژیــم و در راس آن خامنـهای با نشــاندن
رئیســی جــاد بــر «منبــر ریاســت جمهــوری» کوشــید حکومــت
را هرچــه بیشــتر یــک دســت کــرده تــا درمقابلــه بــا اعتراضــات
و جنبشهــای مردمــی ،کارایــی بیشــتری داشــته باشــد .ترکیــب
مذهبــی  -نظامــی دولــت رئیســی ،بخوبــی آشــکار میســازد کــه
اکنــون ســپاه پاســداران عــاوه برنقــش امنیتــی -نظامــی و تســلط بر
بنیادهــا و منابــع اقتصــادی و نظامــی ،قــدرت و ســهم بیشــتری را در
قــوه اجرائیــه نیــز تصاحــب کــرده اســت.
بــا یکدســت شــدن بیشــترحکومت ،پاســخ رژیــم بــه نیازهــا و
خواســتهای برحــق مــردم ،تشــدید سانســور ،ســرکوب ،دســتگیری
و بازداشــت و محکومیــت بــه حبــس معترضیــن ،فعالیــن سیاســی،
معلمیــن ،بازنشســتگان ،فعالیــن جنبــش ملیتهــای ایــران ،فعالیــن
جنبــش زنــان ،اعضــای کانــون نویســندگان ،وکال ،روزنامــه نــگاران،
فعالیــن حقــوق بشــر ،فعالیــن محیــط زیســت و ..بــوده اســت.
بــه قتلــگاه فرســتادن بکتــاش آبتیــن ،شــاعر ،فیلمســاز و عضــو
پایــدار و برجســته کانــون نویســندگان ،کــه شــماری از زندانیــان
سیاســی با صــدور بیانیــه آنــرا مصــداق «قتــل سیســتماتیک زندانیان
سیاســی» و در ادامــه «قتلهــای زنجیــره ای دگراندیشــان» دانســته
انــد ،نمونههایــی از تــداوم و تشــدید سیاســت ســرکوب رژیــم
طــی ســال  ١٤٠٠مــی باشــند.
همزمــان بــا ســرکوب در داخــل ،طــی ســال گذشــته ،ســپاه
قــدس و ســایر نهادهــای اطالعاتــی -امنیتــی و نظامــی حکومــت
اســامی جنایتــکار ،بــه تــرور و ربــودن افــراد اپوزیســیون در
خــارج از کشــور ادامــه دادنــد .از جملــه ایــن ترورهــا مــی تــوان
بــه مــواردی چــون ،ریبیــن رحیمــی ،فعــال سیاســی اهــل ســنندج،
موســی باباخانــی ،عضــو رهبــری حــزب دمکــرات کردســتان ،احمد
بــی غــم فعــال سیاســی ،ســعدی خالــدی فعــال سیاســی کــرد
اهــل شهرســتان پــاوه ،ســیروس جلــی باقــو ،فعــال سیاســی ،اهــل
شهرســتان ســلماس اشــاره کــرد.
همراســتا بــا تشــدید بازداشــت ،ســرکوب ،اعــدام و تــرور ،رژیم
کــه بــه نقــش شــبکههای اجتماعــی اینترنتــی در خبــر و اطــاع
رســانی و همچنیــن بســیج و ســازماندهی معترضیــن واقــف اســت با
ارائــه طــرح «صیانــت از فضــای مجــازی» مذبوحانــه مــی کوشــد،
ابعــاد سانســور را وســیعتر کــرده و مــردم را از دســتیابی بــه اینترنــت

ســریع و اخبــار و اطالعــات غیرحکومتــی محــروم ســازد .تصویــب
کلیــات ایــن طــرح در کمیســیون «طــرح حمایــت از حقــوق کاربران
در فضــای مجــازی» مجلــس شــورای اســامی در تاریــخ  ٣اســفند،
بــا مــوج شــدید اعتراضــات مردمــی و حتــی برخــی از نماینــدگان
مجلــس روبــرو شــد .هــر چنــد رژیــم بطــور موقتــی در ایــن زمینــه
عقــب نشــینی کــرده اســت امــا تصویــب ایــن طــرح در دســتور
جلســات آتــی مجلــس قــرار دارد.
در عرصــه سیاســت خارجــی ،طــی ســال گذشــته ،رژیــم
همچنــان بــه سیاســتهای مداخلــه گرانــه خــود در منطقــه ادامــه
داد هرچنــد بــه نظــر مــی رســد کــه بدنبــال انتخابــات اخیــر در
عــراق ،پایــگاه و نفــوذش در ایــن کشــور تا حــدودی تضعیف شــده
اســت .طــی همیــن ســال ،سیاســت چرخــش بــه شــرق حکومــت
اســامی ،ســرعت و دور بیشــتری گرفــت .درخواســت عضویــت
دائــم در «ســازمان همــکاری شــانگهای» ،کــه چیــن و روســیه از
اعضــای اصلــی آن هســتند ،ســفر رئیســی بــه روســیه ،ســفر حســین
امیرعبداللهیــان ،وزیــر خارجــه ایــران بــه چیــن و اعــام اجرایــی
شــدن ( تفاهــم نامــه) ســند همکاریهــای  ٢٥ســاله بــا ایــن کشــور،
مــواردی هســتند کــه چرخــش هــر چــه بیشــتر رژیــم بــه شــرق
را نشــان مــی دهنــد .بــا درگرفتــن جنــگ در شــرق اروپــا بدنبــال
لشکرکشــی روســیه بــه اوکرایــن و بحــران فعلــی در ســطح جهــان،
موضــع گیــری حکومــت اســامی در قبــال ایــن جنــگ کــه حداقل
صلــح در اروپــا و بخشــی از جهــان را بــا خطــر جــدی مواجهــه
کــرده ،بــار دیگــر سیاســت خارجــی غیــر مســئوالنه و تنــش افــزای
رژیــم در ایــن اوضــاع حســاس را بــه نمایــش گذاشــت.
در چنیــن وضعیــت بحرانــی ،توقــف مذاکــرات برجامــی کــه
پــس از وقفــه چندمــاه از آذر مــاه مجــددا از ســر گرفتــه شــده و
دور بعــدی آن از  ١٩بهمــن شــروع شــد و بــه نظــر مــی رســید کــه
تــا پایــان ســال بــه نتایجــی برســد ،بــا دشــواریهای تــازهای روبــرو
شــده اســت .هــم از ایــن رو گشــایش موقــت و نســبی کــه رژیــم
بــه آن دلخــوش کــرده بــود ،عمــا بــا بــن بســت جــدی مواجــه
شــده اســت.
در آســتانه ســال جدیــد و در شــرایطی که بیــش از نیمــی از مردم
زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد ،رئیســی وعــده داد کــه طــی دو
هفتــه فقــر مطلــق را ریشــه کــن خواهــد کــرد و ایــن در حالیســت
کــه مــردم بــه ایــن وعدههــای توخالــی بــاور ندارنــد و بخوبــی
مــی داننــد کــه ایــن رژیــم نــه تنهــا قصــد و تــوان پاســخگویی
بــه خواســتهای آنــان را نــدارد بلکــه بــا تــداوم سیاســتها و
چپاولگریهــای خــود  ،هــر روز ،فقــر بیشــتری را بــر مــردم تحمیــل
مــی کنــد .رئیــس کمیســیون بازرگانــی داخلــی اتــاق بازرگانــی
ایــران پیشبینــی کــرده اســت «کــه در ســال پیــش رو افزایــش
قیمــت زیــادی وجــود داشــته باشــد و قشــر آســیبپذیر در ایــن
میــان بیشــترین آســیب را متحمــل شــود».
اپوزیســیون حکومــت اســامی در ایــن یــک ســال همچنــان در
پراکندگــی بــه ســر بــرده و هیــچ تحــول چشــمگیری در ائتالفهــای
سیاســی و نزدیکــی احــزاب و ســازمانهای سیاســی دیــده نمیشــود.
گــر چــه غالــب نیروهــای اپوزیســیون بــه کــرات از لــزوم
شــکلگیری یــک جبهــه ائتالفــی گســترده در مقابــل حکومــت
اســامی ســخن میگوینــد ،امــا تعــدد اپوزیســیون ،تنــوع راهحلهــا

و اســتراتژی و برنامــه آنهــا بــرای پــس از حکومــت اســامی ،موانــع
عمــده در شــکلگیری ائتالفهــا اســت .آنچــه امــکان پذیــر اســت
و متاســفانه تــا کنــون بســیار کــم پیــش رفتــه اســت ،نزدیکــی و
شــکلگیری ائتــاف سیاســی بیــن احــزاب و ســازمانهائی اســت
کــه در برنامــه و تاکتیــک چنــدان اختالفــی بــا هــم ندارنــد .ایــن امر
در گام اول بــه کاهــش پراکندگــی اپوزیســیون کمک کــرده و در گام
بعــدی امــکان همکاریهــای ایــن ائتالفهــا را ســهلتر خواهــد کــرد.
در حــوزه چــپ ،متاســفانه نشــانی از همگرائــی و نزدیکــی
ســازمانها چــپ دیــده نمیشــود .در ســال گذشــته نــه تنهــا ایــن
نزدیکیهــا صــورت نگرفتنــد بلکــه بدنبــال اختالفــات درونــی
در حــزب کمونیســت ایــران ،ایــن حــزب دچــار انشــقاق شــد .در
حــزب چــپ هــم بدنبــال چنــد ســال کــش و قــوس نهایتا ســازمان
اکثریــت نیــز از پیوســتن بــه ایــن حــزب خــودداری کــرد.
در حــال حاضــر رژیــم در داخــل کشــور ،بیــش از هــر زمــان
دیگــری در گــرداب عمیــق بحرانهــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعی
دســت و پــا زده و شــکنندگی بیشــتری پیــدا کــرده اســت .در منطقــه
نیــز پــس از ســه دهــه تــاش و صــرف میلیاردهــا دالر از ثروتهــای
ملــی بــا مشــکالتی همــراه اســت کــه حاصــل آن کاهــش نفــوذ در
عــراق و ســوریه اســت .سیاســت گــردش بــه شــرق ،کــه برایجــاد
موازنــه قــدرت در مقابــل غــرب و امریــکا دنبــال میشــود ،بــا
حملــه روســیه بــه اوکرایــن دچــار پیچیدگی شــده اســت .مذاکرات
برجــام کــه تــا قبــل از حملــه روســیه بــه اوکرایــن جهــت مثبتــی
نشــان مـیداد ،بــا شــروط طــرح شــده از ســوی روســیه و همچنیــن
شــرط رژیــم بــرای حــذف «ســپاه پاســداران» از لیســت ســازمانهای
تروریســتی ،متوقــف شــده و حکومــت را بــر ســر دوراهــی انتخــاب
قــرار داده اســت.
زمینههــای اعتراضــات مــردم بیشــتر و وســیعتر شــده اســت و
در حــال حاضــر چشــم انــداز روشــنی بــرای گشایشــی در وضعیت
اقتصــادی وجــود نــدارد .روزهــای آینــده شــاهد حرکتهــای وســیع
مــردم و تظاهــرات اعتراضــی خواهــد بــود ،مگــر آن کــه مذاکــرات
برجــام بــه ســرانجامی برســد و بخشــی از تحریمها برداشــته شــده و
گشایشــی در وضعیــت اقتصــادی دیــده شــود.
هــم از ایــن رو ،مردمــان در سراســر ایــران نــه تنهــا از اعتراضات
و مبــارزات خــود دســت بــر نخواهنــد داشــت بلکــه رویارویــی آنان
بــا حکومــت شــتاب بیشــتری خواهــد گرفــت .در چنیــن شــرایطی،
تغییــر تــوازن قــوا بــه ســود مــردم بــرای رهایــی از بختــک ایــن
رژیــم کــه کشــور را در تمامــی عرصــه بــه تباهــی کشــانده اســت،
در گــر ِو مبــارزات متحدانــه و هماهنــگ همــه نیروهایــی اســت
کــه خواســتار آزادی ،اســتقرار دمکراســی ،جدائــی دیــن و دولــت،
رفــع ســتم ملــی و جنســیتی و تامیــن عدالــت اجتماعــی ،و نظــام
جمهــوری مبتنــی بــر اراده مــردم هســتند.
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