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جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشود
وضعیت جاری
و چشمانداز آتی
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه کشــور
درگیــر بحــران عمیقــی اســت و هــر روز
هــم اوضــاع وخیمتــر از قبــل میشــود.
بحــران همــه جانبــه ســاختار رژیــم را فــرا
گرفتــه و مــردم در هزارتــوی ایــن بحــران
بــرای کســب حداقــل معــاش خــود بــرای
زنــده مانــدن دســت و پــا میزننــد .شــکاف
طبقاتــی بــه حــد غیرقابــل تصــوری
افزایــش یافتــه اســت ،بهطــوری کــه بیــش
از  60درصــد جامعــه زیــر خط فقــر زندگی
میکننــد .در کنــار قصرهــا و ویالهــای
مجلــل چنــد صــد میلیــاردی و ماشــینهای
چندیــن میلیــاردی آقازادههــا ،هــزاران
زن و کــودک و شــهروند ایــن جامعــه در
داخــل زبالههــای شــهر بــه دنبــال روزی
خــود میگردنــد .شــهرهای بــزرگ در
محاصــرۀ میلیونهــا حاشیهنشــین گرســنه
و بــه تنــگ آمــده از ایــن تبعیــض و تحقیر
قــرار دارنــد کــه منتظــر فرصتــی بــرای
تسویهحســاب هســتند.
شــرایط غیرانســانی حاکــم بــر کشــور
منجــر بــه رشــد اعتراضــات مردمــی،
طوالنیتــر شــدن زمــان اعتراضــات،
کوتاهتــر شــدن دورۀ تناوبــی اعتراضــات،
حضــور گســتردهتر معترضیــن و
رادیکالتــر شــدن خواســتهای آنــان
شــده اســت .هرچنــد کــه حکومــت تــا
امــروز توانســته اســت بــه هــر ترفنــدی از
فروپاشــی خــود جلوگیــری نمایــد ،ولــی
عالئــم بحــران ســاختاری آن و اعتراضــات
و اعتصابهــای روزافزونــی کــه جامعــه
را فراگرفتــه اســت ،نشــان از آن دارد
کــه روزهــای پرتالطمــی را در پیــشرو
خواهیــم داشــت .رژیــم خــود نیــز بــه این
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کشتارکرونا

یا نسلکُ شی جمهوری اسالمی
خوزستان تنها نیست

لباسشخصیهای
فضایمجازی رزم مشترک
یاارتشسایبری مردم ادامه دارد
بیانیهیکانوننویسندگانایران
درمخالفتباطرحتشدیدسانسورفضایمجازی

حمایتازکارگراناعتصابیصنعتنفت،
ضرورتایجادتشکلهایمستقلکارگری!

بحران رهبری
بعد از حمید اشرف
برآمد مجدد طالبان و سقوط آزاد کابل

آزادی،عدالتاجتماعی،صلحوسوسیالیسم

دوره دوم  -شماره  - 2مرداد 1400

2

وضعیت جاری و چشمانداز آتی  -ادامه از صفحه اول
امــر واقــف اســت و بــرای مقابلــه بــا ایــن رونــد نابودگــر بــا
پیــام ســرکوب و کشــتار مــردم و معترضیــن ،بــا یکدســت کــردن
حکومــت بــه میــدان آمــده و هارتریــن و بدنامتریــن چهرههــای
نظامــی امنیتــی خــود را تحــت ریاســت شناختهشــدهترین چهــرۀ
کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان  67بــه صحنــه آورده اســت.
در ســوی دیگــر ،جامعــه بــه ســتوه آمــده از ایــن همــه فقــر
و تبعیــض قــرار دارد کــه در آســتانه انفجــار اســت .در بیــن
سرکوبشــدگان و ســتمدیدگان «تــرس کمتــر شــده و خشــم
جــای آنــرا گرفتــه» اســت .اعتراضــات جــاری مــردم بــه حاکمیت
اســتبدادی و تبعیــض رو به گســترش با محوریت مطالبات معیشــتی
و اقتصــادی شــروع و در انــدک زمانــی بــه مطالبــات اجتماعــی و
سیاســی فــرا میرویــد .مــروری بــر حــرکات و خیزشهــای
اعتراضــی مــردم بــه ســتوه آمــده از ظلم و جــور حاکمان اســامی
در یکــی دو مــاه اخیــر گویــای همیــن واقعیتهاســت .اعتراضــات
مــردم خوزســتان بــه بیآبــی ،بیبرقــی ،تخریــب محیطزیســت،
تغییــر در ترکیــب جمعیتــی منطقــه و کــوچ اجبــاری عربهــا،
بیــکاری ،فقــر ،تبعیــض ،تحقیــر و سیاســتهای نژادپرســتانه حاکمان
در انــدک زمانــی بــه مناطــق دیگــر کشــور تســری پیــدا کــرد و
مــورد حمایــت قــرار گرفــت ،ولــی بــه بیرحمانهتریــن شــکل
توســط رژیــم ســرکوب شــد .بیــش از هشــت نفــر از هموطنــان
عــرب و خوزســتانی جــان خــود را از دســت دادنــد .دههــا تــن
زخمــی و صدهــا نفــر دیگــر مــورد تعقیــب ،آزار و بازداشــت قرار
گرفتنــد .از دو مــاه پیــش اعتصــاب بیــش از یکصــد هــزار نفــر
کارگــر شــرکتهای پیمانــکاری صنعــت نفــت شــروع شــده و هنوز
هــم بــدون پاســخگویی رژیــم و عــدم تحقــق مطالبــات کارگــران
بــه اشــکال مختلــف ادامــه دارد .کاربســت سیاســتهای نئولیبرالــی
رژیــم در اشــکال« :خصوصیســازی و کاهــش تصدیگــری
دولــت ،موقتیســازی قراردادهــای نیــرویکار ،مقرراتزدایــی در
عرصههــای مختلــف زندگــی اقتصــادی ،ســرکوب دســتمزدها بــا
تفکیــک و جداســازی نیروهــای کار و ممانعــت از تشــکلیابی
کارگــران» جامعــۀ کارگــری کشــور را هــر روز بیــش از پیــش در
تنگنــا قــرار داده اســت .از اعتصــاب مجــدد کارگــران هفتتپــه
یک مــاه دیگــر گذشــت .معلمــان ،پرســتاران ،رفتگران شــهرداری،
کارگــران واحدهــای تولیــدی مختلــف بخاطــر حقــوق ناچیــز
و عــدم پرداخــت بــه موقــع آن روزانــه دســت بــه اعتــراض و
اعتصــاب میزننــد .روزی نیســت کــه شــهری ،کارخانـهای شــاهد
اعتراضــات مــردم و اعتصــاب کارگــران و زحمتکشــان نباشــد
و روزی نیســت کــه صــدای اعتــراض و تظاهراتــی نســبت بــه
اعمــال سیاســتهای تبعیضآمیــز قومــی و ملــی توســط حکومــت،
از جــای جــای مناطــق ملــی کشــور بــه گــوش نرســد.
رژیــم از وضعیــت پیــش آمــده و تــداوم آن هــراس دارد؛ راه
غلبــه بــر بحــران را ســرکوب هــر حرکــت اعتراضــی و مطالباتــی
تعییــن کــرده و هارتریــن نیروهای خــود را بــر مصــدر کار گمارده
اســت .پاســخ او بــه بدیهیتریــن مطالبــات مــردم معتــرض چیــزی
جــز ســرکوب و توســل بــه خشــونت نیســت .بــا اتــکا بــه چنیــن
رویکــردی فع ـ ً
ا توانســته اســت اعتراضــات مردمــی را مدیریــت
و کنتــرل کنــد و علیرغــم وجــود اختــاف نظرهــای داخلــی بــر

ســر تســهیم قــدرت و ثــروت ،هنــوز توانســته اســت همبســتگی
خــود را حــول محــور «بقــای نظــام بــه هــر بهایــی» حفــظ
کــرده و آن را بــه نقطــه اســتراتژیک تالقــی منافــع مشــترک تمــام
طیفهــا و جناحهــای حکومتــی تبدیــل نمایــد .ولــی اینکــه آیــا
خواهــد توانســت ایــن رویکــرد را کمــاکان ادامــه دهــد ،قرایــن
و زمینههــای مــادی و ریشــهای اعتراضــات و مطالبــات مــردم،
چشــمانداز دیگــری را بــه تصویــر میکشــند .ریشــه مشــکالت
همچنــان الینحــل باقــی مانــده و بــزودی ایــن دمــل چرکیــن از
جایــی دیگــر ســر بــاز خواهــد کــرد و اعتراضــات در جایــی دیگر
و بــا خواســتهای متفــاوت و رادیکالتــری مطــرح خواهنــد
شــد؛ رهبــران خــود ســاختۀ جدیــدی در جنبشــهای کارگــری و
اجتماعــی کشــور پدیــد خواهنــد آمــد و در کــوران مبــارزه آبدیده
خواهنــد شــد کــه در کنــار تعمیــق و سیاســی شــدن اعتراضــات،
زایــا بــودن جنبشهــای اجتماعــی و خیزشهــای مردمــی را
نویــد میدهــد.
امــا ،ضعــف عمــده جنبشهــای اعتراضــی جــاری در کشــور
فقــدان برنامــه و هدفمنــدی پایــدار ،نبــود ارگانهــای هماهنگــی
و هدایتگــر ،فقــدان ســازمان و تشــکیالت صنفــی و سیاســی
مســتقل سراســری ،گسســت سیاســی اجتماعــی تــوده و پیشــرو
و ضعــف همبســتگی صنفــی سیاســی سراســری بــا دیگــر
جنبشهــای اعتراضــی مــردم میباشــد .همیــن ضعفهــا و
آســیبهای موجــود در جنبشهــای مردمــی جــاری در کشــور
اســت کــه در کنــار سیاســتهای ســرکوبگرانه رژیــم ،حاکمیــت را
در موقعیــت برتــری قــرار داده تــا همچنــان مانــع تحقــق شــعار «ما
جمهــوری اســامی نمیخواهیــم» مــردم ایــران باشــد و چنــد
صباحــی دیگــر بتوانــد بــه عمــر ننگیــن خــود ادامــه دهــد.
در صحنــه سیاســی کشــور ،متاســفانه اپوزیســیون و بــه تبــع
آن جریانهــای شــناخته شــده چــپ از آســیبهای جــدی رنــج
میبرنــد .مهمتریــن و کاراتریــن ایــن آســیبها همچنــان تــداوم
تشــتت و درگیریهــای درونــی اپوزیســیون هســت .جمهــوری
اســامی نیــز ســوار بــر مــوج همیــن تشــتت و پراکندگــی در کنار
بدیلســازی بــرای اپوزیســیون ،تاکنــون توانســته اســت همگرایــی
خــود در مقابلــه بــا اپوزیســیون ترقیخــواه و خواهــان دگرگونیهــای
بنیادیــن در کشــور و زندگــی مــردم را حفظ کنــد .خوشــبختانه ،به
مــوازات تعمیــق بیــش از پیــش حــرکات اعتراضــی و خیزشهــای
اجتماعــی و سیاســی جــاری در کشــور جریــان رو بــه رشــد
همــکاری نیروهــای اپوزیســیون ترقیخــواه و بویــژه چــپ داخــل
کشــور بیــش از پیــش برجســتهتر میشــود .ایــن مزیــت هــر
چنــد فاصلــه زیــادی تــا ســطح فراگیــری و شــرایط مطلــوب دارد،
ولــی در مقایســه بــا اپوزیســیون چــپ در مهاجــرت ،ظرفیتهــای
امیــدوار کننــدهای را در فراینــد عملــی مبــارزه بــر علیــه کلیــت
رژیــم حاکــم بــر کشــور در یــک صــف واحــد سیاســی از خــود
نشــان میدهــد .ضمــن ایــن کــه حنــای «اصــاح طلبــی» و
«اعتدالگرایــی» نیــز دیگــر رنــگ باختــه و ایــن خادمــان نهــان و
آشــکار ،و آگاه و نــاآگاه اســتراتژی «بقــای نظــام» رســواتر از پیــش
شــدهاند و دیگــر آن نیــروی مخــرب در مبــارزات مــردم علیــه
کلیــت نظــام اســامی و اســتبداد دینــی حاکــم نمیتواننــد باشــند.
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آنچــه کــه امــروز در چشـمانداز آتــی کشــور میتــوان بارقههــای آن را دیــد تــداوم تعمیــق بحــران ســاختاری حاکمیــت حتــی در
شــرایط یکدســتی ارتجاعــی آن از یکســو و شــفاف شــدن صفبنــدی مبــارزات مــردم ایــران بــه شــکل «مــردم» و «حاکمیــت» از ســوی
دیگــر اســت .در ایــن چشـمانداز همبســتگی و همگرایــی اپوزیســیون ترقیخــواه و بویــژه نیروهــای چــپ بــه عنــوان نیــروی رادیــکال
خواهــان تغییــرات بنیادیــن کــه همــواره نقشــی تعییــن کننــده در تحــوالت اجتماعی کشــور داشــته اســت ،همچنــان در دســتور روز قرار
دارد .چــپ در صورتــی در ایــن ســپهر سیاســی کشــور میتوانــد تاثیرگــذار باشــد و ایفــای نقــش کنــد کــه بتوانــد در اشــکال مختلــف
بــه تشــتت و پراکندگــی خــود پایــان دهــد.

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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در دفاع از سوسیالیسم ()۷۴

خوزستان تنها نیست؛ رزم مشترک مردم ادامه دارد
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
مبــارزات قهرمانانــه هموطنــان عــرب در اعتــراض بــه مظالم
رژیــم اســامی و بــرای بهدســت آوردن بدیهیتریــن نیازهــای
انســانی کــه از مطالبــه تامین آب شــرب و کشــاورزی شــروع شــد
در آســتانه پشتســر گذاشــتن دومیــن هفتــه خــود اســت.
نزدیــک بــه دو هفتــه اســت کــه مــردم بــه خیابانهــا آمدهانــد
تــا بگوینــد نمیخواهنــد نابــود شــوند؛ بگوینــد سیاســتهای
ویرانگــر حکومتیــان اســامی تیشــه بــر ریشــه مردمــی میزنــد
کــه مهمتریــن منابــع ثــروت ملــی در زیــر پایشــان خوابیــده
و هنــوز هــم زخــم هشــت ســال دفــاع از ســرزمین را بــر ســینه
دارنــد.
آمدهانــد بگوینــد در طــول بیــش از چهــار دهــه قابلیتهــای
ســرزمینی آنهــا نــه در خدمــت بهبــود معیشــت و رفــاه انســانها،
کــه در خدمــت باندهــای فاســد و ســودورز حکومتــی و شــرکای
غارتگــر آنهــا بــوده و تــاراج منابــع زیرزمینیشــان بــه فقــر و

فالکــت تودههــای زحمتکــش عــرب و غیــر عــرب منطقــه منجــر
شــده اســت.
آمدهانــد بگوینــد برنامهریزیهــای نابخردانــه توســعه منابــع
آب کــه شــرکتهای وابســته بــه آســتان قــدس رضــوی مجــری
پروژههــای آن بودهانــد نــه تنهــا گرهــی از محدودیتهــای
توســعهای منطقــه بــاز نکــرده کــه شــوری خــاک و خطــر نابــودی
بیــش از  600هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی پاییــن دســت
ســد گتونــد را نیــز بــه شــوربختی مــردم خوزســتان اضافــه نمــوده
اســت.
آمدهانــد تــا در کــف خیابــان مخالفــت خــود بــا تبعیــض
و بیعدالتــی ،نقــض حقــوق ملــی و قومــی ،اعمــال سیاســتهای
امنیتــی بــرای تغییــر در ترکیــب جمعیتــی بــا هــدف در هــم
شکســتن همبســتگی اجتماعــی و جغرافیایــی عربهــا را اعــام
کننــد.
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آمدهانــد بگوینــد کــه تشــنهاند :تشــنه آب ،تشــنه آزادی
و برابــری ،تشــنه برخــورداری عادالنــه از ثروتهــای ملــی ،تشــنه
توســعه متــوازن ســرزمینی ،تشــنه رفــع تبعیــض نــژادی و قومــی
و تشــنه یــک زندگــی شایســته انســانی در یــک ســرزمین آزاد و
دمکراتیــک.
آمدهانــد تــا بــرای چندمیــن بــار فریــاد بزننــد کــه بــه نــام
دیــن غــارت شــدهاند و «جمهــوری اســامی» را نمیخواهنــد.
جــواب رژیــم ضدمردمــی بــه ایــن فریادهــا همچــون
دهههــای گذشــته گلولــه بــوده و ســرکوب .نیروهــای ســرکوبگر
رژیــم در طــول دوازده روزی کــه از اعتراضــات مســالمتآمیز
هموطنــان عــرب میگــذرد هشــت نفــر از جوانــان معتــرض را
در شــهرهای شــادگان ،اهــواز ،کــوت عبــداهلل و ایــذه بــا شــلیک
مســتقیم ســاحهای جنگــی خــود بــه شــهادت رســاندهاند،
دههــا نفــر را زخمــی کردهانــد و صدهــا نفــر را دســتگیر و مــورد
تعقیــب قــرار دادهانــد و میدهنــد.
اکنــون جــوی شــدیدا امنیتــی بــر تمامــی اســتان ،بویــژه
شــهرها و روســتاهای عربنشــین حاکــم اســت .در کنــار آن،
ارگانهــای تبلیغاتــی رژیــم ،فریبکارانــه اعتراضــات مســالمتآمیز
و برحــق مــردم بــه جــان آمــده از ظلــم و تعــدی را بــه «شــبکه
بیگانــگان» منســوب میکننــد و آن را «تجزیــه طلبــی» مینامنــد .در
ایــن میــان دنبالهبندهــای قاتلیــن و جنایتــکاران حاکــم در داخــل
و خــارج از کشــور نیــز بــا ادبیــات مخصــوص خــود همصــدا
بــا دیکتاتــوری خامنــهای بــه توجیــه اراجیــف رژیــم پرداختــه
و ســعی میکننــد بــا مرزبنــدی مزورانــه و کاذب ،در حرکــت
مســالمتآمیز هموطنــان عــرب ایجــاد انشــقاق کننــد و معترضیــن
را باصطــاح بــه «خطــر عوامــل بیگانــگان» و «نفوذیهــا» متوجــه
کننــد؛ امــا ســوی دیگــر ایــن مجموعــه دنبالهبندهــای رژیــم
عناصــری هســتند کــه تــا دیــروز بــرای راضــی کــردن مــردم
بــه شــرکت در انتخابــات فرمایشــی گلــو پــاره میکردنــد و
شــبکههای اجتماعــی و دیگــر رســانهها را عرصــه تاخــت و تــاز
خــود قــرار داده بودنــد و امــروز نســبت بــه کشــتار جوانــان عرب
ســکوت شــرمگینانهای را اختیــار کردهانــد تــا آبهــا از آســیاب
بیفتــد و دوبــاره بعنــوان «تحلیلگــر سیاســی» و بــا عناویــن غصبی
و جعلــی در رســانههای امپریالیســتی در خــارج و رســانههای
حکومتــی در داخــل میدانــداری کننــد .گویــی هــر آنچــه کــه
بیــرون از بازیهــای جناحــی حکومتیــان در میــان مــردم تحــت
ســتم رژیــم والیتفقیهــی رخ میدهــد نــه قابلیــت موضعگیــری
و تحلیــل دارد و نــه تاثیــری در وجــدان سیاســی آنــان.
حرکــت گســترده هموطنــان عــرب کــه در انــدک زمانــی
بــه ســطح مطالبــات سیاســی فــرا روئیــد و راس هــرم ســاختار
سیاســی نظــام را نشــانه گرفــت ،برآمــد نوینــی از رویکــرد مــردم
علیــه رژیــم والیــت فقیهــی را بــه شــکل همبســتگی خیابانــی بــا
معترضیــن بــه نمایــش گذاشــت .شــعار «اتحــاد ،اتحــاد» و حمایت
از هموطنــان عــرب بــه محوریتریــن واکنــش دیگــر هموطنانمــان
در شــهرهای مهمــی از اســتانهای ایــام ،لرســتان ،کرمانشــاه,
آذربایجــان ،اصفهــان ،کردســتان ،تهــران ،کرج ،گلســتان ،خراســان
شــمالی و بلوچســتان تبدیــل شــد و بــار دیگــر اهمیــت اتحــاد
فراگیــر و گســترده مــردم ایــران بــرای گــذر از جمهــوری اســامی
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بــه عنــوان اصلیتریــن مانــع هــر گونــه تحــول را در دســتور روز
مــردم ایــران و نیروهــای ترقیخــواه و دمکــرات کشــور قــرار داد.
حمایــت وســیع کارگــران اعتصابــی شــرکتهای نفتــی،
هفتتپــه و دیگــر واحدهــای تولیــدی ،شــخصیتهای ملــی و
مبــارز ،گروههــای هویــت طلــب ملــی و قومــی ،زندانیــان دربنــد
رژیــم ،احزاب و ســازمانهای سیاســی ،نویســندگان و روشــنفکران،
دانشــجویان و جوانــان ،ســازمانهای مردمنهــاد مســتقل و دیگــر
اقشــار و نهادهــای اجتماعــی بــه همــراه مردمــی کــه زیــر ســایه
ســنگین ســرکوب بــه خیابانهــا آمدنــد و حمایــت خــود را از
مبــارزات اعتراضــی مــردم خوزســتان اعــام نمودنــد از یکســو،
و ســکوت و بیاعتنایــی مدعیــان اصالحطلبــی و اعتدالگرایــی
حکومتــی درون و بیــرون از ســاختار سیاســی موجــود نســبت
بــه مطالبــات مــردم خوزســتان و کشــتار جوانــان ایــن خطــه
از ســوی دیگــر ،نشــانگر ایــن واقعیــت هســت کــه تعمیــق
روزافــزون شــکاف بیــن حاکمیــت و مــردم صفبنــدی مبــارزه
در مقیــاس ملــی را بیــش از پیــش شــفافتر کــرده اســت .امــروز
دیگــر عوامفریبــی «اصالحطلبــی» و «اعتدالگرایــی» و کارکــرد
تــز رســوای «بــد و بدتــر» ارزشــی در بیــن مــردم تحــت ســتم
ایــران نــدارد و جناحبنــدی مبــارزه بــه شــکل مبــارزه بیــن مــردم
و حاکمیــت نمــود پیــدا کــرده اســت.
رژیــم حتــی اگــر بتوانــد بــا کشــتار جوانــان مبــارز،
دســتگیریهای وســیع و ایجــاد رعــب و وحشــت در خوزســتان
و مناطــق حامــی آن مانــع تــداوم و گســترش ایــن مبــارزات و
حــرکات اعتراضــی و حمایتــی شــود ،دیــری نخواهــد گذشــت
کــه آتــش خشــم مــردم دوبــاره شــعلهور شــده و خیابــان تنهــا
گزینــه پیــشروی مــردم تحتســتم بــرای مقابلــه بــا رژیــم
والیــت فقیهــی حاکــم بــر ایــران خواهــد شــد .نــه تامیــن مقطعی
آب تانکــری ،نــه تســریع موقتــی اجــرای پروژههــای عمرانــی
آبرســانی ،نــه آبمعدنیرســانی ســلبریتیهای فضــای مجــازی
قــادر نیســتند مطالبــات برحــق و ریشـهای مــردم خوزســتان را کم
فــروغ کننــد .تــا ایــن بیعدالتیهــا هســت ،تــا برنامهریــزی
توســعه متــوازن ملــی و منطق ـهای بازیچــه دســت سیاس ـتبازان
نشســته بــر مصــدر مجلــس و دولــت هســت ،تــا تبعیضهــای
ملــی قومــی و مرکزگرایــی شوونیســتی بــر اقــوام و ملیتهــا از
جملــه عربهــا اعمــال میشــود و تــا نظــام والیتفقیهــی
همچــون اختاپــوس بــر ایــن ســرزمین چنــگ انداختــه اســت،
مبــارزات مــردم دربنــد ایــران از جملــه خوزســتان نیــز بــه اشــکال
مختلــف ادامــه خواهــد داشــت.
مــا جمعــی از فدائیــان خلــق ایــران (داخــل کشــور)
خــود را در صــف مبــارزات و اعتراضــات مطالباتــی مردم ایــران از
جملــه هموطنــان عــرب خوزســتان میدانیــم و همصــدا بــا آنــان
حــول شــعار «مــا جمهــوری اســامی نمیخواهیــم» سیاســتهای
ســرکوبگرانه و جنایــات رژیــم در کشــتار جوانــان مبــارز
شــرکتکننده در تظاهــرات اعتراضــی را محکــوم میکنیــم.
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
 ۷مرداد ۱۴۰۰

دوره دوم  -شماره  - 2مرداد 1400

6

ایجاد نافرمانیهای مدنی در حمایت از
اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی!
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
و حزب چپ ایران(فدائیان خلق) و حزب توده ایران -داخل کشور
کارگــران و مــردم قهرمــان و مبــارز ایــران کــه در اتحــادی
وصفناپذیــر و در یــک نمایــش پرشــکوه ،اســتبداد و ارتجــاع
حاکــم را بــه چالــش گرفتــه و در برابــر رژیــم سراســر دروغ و
تزویــر ولــی فقیــه ،اتحــاد ،اراده و نیــروی عظیــم خــود را در
تحریــم انتخابــات فرمایشــی بــه نمایــش گذاشــتند ،بــار دیگــر
ثابــت کردنــد ،صــدای مــردم ایــران را نمیتــوان بــه زور ســرنیزه
و یــا فریــب خامــوش ســاخت .مبــارزه پیگیــر ضداســتبدادی
مــردم در ســالهای اخیــر توانســته اســت بنیادهــای اصلــی یکــی از
خونریزتریــن و فریبکارتریــن دیکتاتوریهــای ایــران را بــهشــدت
متزلــزل نمایــد .تحریــم انتخابــات نــه یــک عمــل کــور بــود و نــه
بیعملــی ،بلکــه نافرمانــی مدنــی گســترده و شــجاعان ه بــر ضــد
اســتبداد بــود .گامــی در راه عبــور از ســراب اصــاح پذیــری
رژیــم کــه در چهــل و دوســال گذشــته اصالحناپذیــریاش بــرای
همــگان اثبــات گردیــده اســت .تحریــم گســترده انتخابــات گامــی
بلنــد بــود در راه چــارهاندیشــی اساســی بــرای آینــده ایــران کــه
سیاســتهای ماجراجویانــه ســران آن در ســالهای اخیــر امنیــت
و اســتقالل میهنمــان را بــا خطــرات جــدی روب ـهرو کــرده ،پیــام
روشــنی بــود بــه حاکمیــت و مجیزگویــان رژیــم والیــی آن کــه
مــردم جــان بــهلــب رســیده مــا دیگــر حاضــر نیســتند مهرههــای
بــازی رهبــران تاریــکاندیشــی باشــند کــه هدفشــان حفــظ رژیم
دیکتاتــوری جمهوریاســامی بـ ه هــر قیمتــی اســت .ایــن تحریــم
آگاهانــه مــردم ،فراخوانــی بــود بــرای برپایــی جنبــش اجتماعــی
نویــی بــهمنظــور ســازماندهی مبــارزه و حرکــت آگاهانــه و متحد
بــرای عبــور از رژیــم والیــتفقیــه و بنــا کــردن ایرانــی رهــا از
اســتبداد.
هــم میهنانمــان بــه تجربــه دریافتهانــد کــه هــرگاه در طــی
تاریــخ ،نتوانســتهاند در نبــرد بــا ســتم و ســتمگران بــه گونــه
قهرآمیــز بــه مبــارزه برخیزنــد ،از تــاش بــاز نایســتادهانــد ،بلکــه

پیگیرانــه پیــکار خــود را بــه شــیوه هــای گوناگونــی بــه پیــش
بردهانــد .موفقیــت در تحریــم انتخابــات فرمایشــی و شــرکت
نکــردن اکثریــت هــم میهنانمــان در آن ،گامــی بلنــد و پیروزمندانــه
بــر ضــد دیکتاتــوری و نشــانه بســیار روشــنی از کاهش چشــمگیر
پایــگاه اجتماعــی حکومــت و افزایــش فاصلــه مــردم از والیــت
مطلقــه فقیــه بــود .ایــن انتخابــات در واقــع رفراندومــی بــود که در
آن مــردم بــا صــدای بلنــد بــه رژیــم جمهــوری اســامی و رهبری
آن «نــه» گفتنــد .مــردم قهرمــان و مبــارز ایــران ،بــا نافرمانــی مدنی
در تحریــم انتخابــات  28خــرداد  ،1400پــوچ و بــی اســاس بــودن
ادعــای مشــروعیت رژیــم والیــت فقیــه را بــه جهانیان نشــان دادند
و در ادامــه ،نافرمانــی مدنــی خــود را ،بــا راه انداختــن امــواج
پیاپــی و ســهمگین اعتصابهــای سراســری توســط کارگــران نفــت
و پتروشــیمی ،جنبــش مطالباتــی خــود را وارد مرحلــه جدیــدی
نمودنــد .اهمیــت و ویژگــی ایــن اعتصابــات همزمانــی آن بــا «نــه»
و تودهنــی بزرگــی بــود کــه مــردم در تحریــم گســترده انتخابــات
فرمایشــی ،و ادامــه خیزشهــای گســتردهی اعتراضــی در دی مــاه
 ۹۶و آبــان مــاه  ۹۸و در مســیر عبــور از حکومــت ،بــه رژیــم
جمهــوری اســامی تحویــل دادنــد.
مســئولین حکومــت کــه تاکنــون چشــم بــر مطالبــات و
اعتراضــات کارگــران بســته بودنــد ،اینــک بــا هــراس از اتحــاد
مــردم جــان بــه لــب رســیده بــا کارگــران و مزدبگیــران در مقابــل
رژیــم والیــت مطلقــه فقیــه بــه دســت و پــا افتــاده انــد تــا هرچــه
زودتــر بــه ایــن اعتصابــات پایــان دهنــد تــا از شــکلگیری یــک
حماســه بــزرگ در طــرد رژیــم والیــت مطلقــه فقیــه جلوگیــری
نمایــد .اکنــون بعــد از  42ســال از پیــروزی انقــاب  ،57آســتانه
تحمــل هموطنانمــان از ظلــم و دیکتاتــوری رژیــم والیــی بــه ســر
آمــده اســت .عمــق فاجعــه در جامعــه بیشــتر از آن اســت کــه بــا
عذرخواهیهــای مســئوالن ایــن مشــکالت حــل شــوند .مــردم بــه
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تجربــه دانســتهاند کــه حاکمیــت فاســد ،در تمــام ایــن  42ســال،
هیــچ نــوع ســرمایهگذاری بــرای توســعه جامعــه انجــام نــداده و
ایــن موضــوع آنهــا را بســیار خشــمگین ســاخته اســت .گســترش
اعتراضــات بــه وضعیــت موجــود و افزایــش اعتصابــات کارگــران،
معلمیــن ،بازنشســتگان ،کشــاورزان ،دانشــجویان و مزدبگیــران بــا
محتــوای اصلــی خواســتهای فــوری طبقــه کارگــر و دیگــر
الیههــای زحمتکشــان و اکثریــت مــردم ،بیتردیــد نشــانگر
ایــن واقعیــت اســت کــه نارضایتــی مــردم از حاکمیــت بــه عمــق
ی مربــوط گردیــده و ایــن نارضایتــی هــر روز،
شــکافهای طبقاتـ 
تضــاد میــان مــردم بــا حاکمیــت دیکتاتــوری را تشــدید میکنــد.
اکنــون راهــکار مؤثــر بــرای مبــارزه بــر ضــد حاکمیــت،
تــاش در راه تبدیــل نیروهــای عظیــم اجتماعــی بالقــوه بــر ضــد
رژیــم و تبدیــل آن بــه نیــروی بالفعــل حاضــر درصحنــۀ مبــارزه،
بــا ســازماندهی خشــم و نفــرت اکثریــت محــروم و جــانبــهلــب
رســیده مــردم میهنمــان از ایــن نظام سیاســی فاســد و ضــد مردمی
اســت .ایــن خشــم و انزجــار عمومــی را بایســتی بــه پایههــای
یــک جنبــش وســیع اجتماعــی ضــد حکومــت اســتبدادی تبدیل و
راه را بــرای تشــدید مبــارزه و فلــج کــردن دســتگاههای حکومتــی
گشــود.
ی در
جنبــش کارگــری و جنبشهــای مطالباتــی صنفــ 
ح گوناگــون بیــن طبقــه کارگــر و دیگــر الیههــای
ســطو 
زحمتکشــان درحــال رشــد و نمــو و شکلگیریســت .بحرانهــای
ل عینــی رشــد و نمــو ایــن جنبشهــا در درون
معیشــتی عوامــ 
جامعــه و در بطــن اقتصــاد سیاســی کنونــی میهنمــان اســت .حــال
جنبــش مطالبــه محــور طبقــه کارگــر در طــی مســیر رشــد خــود،
نیــاز بــه ورود بــه مرحلــه مبــارزه سیاســی جنبــش کارگــری از
موضــع قــدرت و بــا ســازما ن یافتگــی و همچنیــن بـا همراهــی و
پشــتیبانی کلیــه نیروهــای ملــی ،مترقــی و آزادیخــواه بــه خصوص
نیروهــای داخــل کشــور ،در مســیر تحــوالت مهــم آتــی و در
ورود بــه تغییــر اقتصــاد سیاســی ناعادالنــه بایســتی بــه عاملــی
تعییــن کننــده در تغییــرات سیاســی کشــور تبدیــل گــردد .اکنــون
اوجگیــری بزرگتریــن اعتصابــات کارگــری در صنعــت نفــت،
گاز و پتروشــیمی و گســترش آن بــه ســایر صنایــع و واحدهــای
تولیــدی ،و کانونهــای صنفــی ،نشــانگر اینســت کــه کارگــران و
ی برحــق خــود ،بـه
زحمتکشــان ،بــرای دســتیابی بــه خواســت ه هــا 
پــا خاســتهاند.
مــا جمعــی از هواداران ســازمان فدائیان خلــق ایران(اکثریت)
و حــزب چــپ ایران(فدائیــان خلــق) و حــزب تــوده ایــران -داخل
کشــور معتقدیــم ،بــا اتحــاد همــه احــزاب ،ســازمانها و نیروهــای
ملــی ،مترقــی و آزادیخــواه و بــا دوری از هرگونــه تفرقــه و همزمان
بــا تشــدید مبــارزه ،در عمــل میتــوان بــه تغییــر تــوازن نیــرو
در رونــد طــرد حاکمیــت جمهــوری اســامی گام نهــاد و فراینــد
گــذار از دیکتاتــوری و تحقــق دگرگونیهــای بنیادیــن ،دموکراتیک
و پایــدار را امکانپذیــر ســاخت .اکنــون مبــارزه بــر ســر منافــع
مــردم و اصــرار و تاکیــد بــر روی خواســتهای مشــترک ،در

دوره دوم  -شماره  - 2مرداد 1400

مبــارزه زحمتکشــان جــزو ضرورتهایــی انکارناپذیــر مبــارزه بــا
دیکتاتــوری حاکــم مــی باشــد .اکنــون بــا تشــدید نافرمانــی مدنی،
در حمایــت از اعتصابــات سراســری کارگــران نفــت و پتروشــیمی،
بایســتی راه را بــرای آگاهــی مــردم از نیــروی تاریخــی خــود در
بــه حرکــت درآوردن جامعــه و تبدیــل آن بــه یــک نیــروی عظیــم
ی بــر دیکتاتــوری حاکــم را ،همــوار
برانــداز تــا پیــروزی نهایــ 
ســاخت .در ایــن بیــن تضــاد میــان خواس ـتهای مــردم و ادامــه
حاکمیــت جمهــوری اســامی ،عامــل اصلــی ایجــاد بحرانهــا و
تشــدید نافرمانــی هــای مدنــی در درون حاکمیــت خواهــد بــود که
بایســتی آگاهــی مــردم از ایــن تضــاد موجــود ،توســط نیروهــای
پیــش رو تشــدید گــردد.
مــا معتقدیــم ،راه بــه جلــو در گــذار از حکومــت جمهــوری
اســامی ،از مســیر اتحادهــای تاکتیکــی در تشــکیل جبهــهای
واحــد برعلیــه دیکتاتــوری والیــت فقیــه میگــذرد .ایــن یکــی از
پرچالشتریــن بخشهــای مبــارزه سیاســی در تاریــخ مبــارزات
مــردم ایــران اســت کــه الزم ـهاش ســازما ن یافتگــی تشــکیالتی،
داشــتن برنامــه عملــی و نقشــه راه مــدون هــم بــرای تشــکیالت و
هــم بــرای تــوده مــردم جــان به لــب رســیده به همــراه برخــوردی
هوشــمندانه و انعطــافپذیــر و دموکراتیــک در پیونــد بــا بینــش و
پذیــرش منافــع طبقاتــی گوناگــون در ســطح ملــی اســت.
مــا جمعــی از هــواداران ســازمان فدائیــان خلــق
ایران(اکثریــت) و حــزب چــپ ایران(فدائیــان خلــق) و حــزب
تــوده ایــران -داخــل کشــور ،بــا اعــام آمادگــی بــرای اقــدام
مشــترک از کلیــه نیروهــای ملــی ،مترقــی و آزادیخــواه در داخــل و
خــارج از کشــور میخواهیــم ،مبــارزه بــا رژیــم را پرطنینتــر
ی ســازند .در این
کننــد و جمهــوری اســامی را هرچه بیشــتر منــزو 
کارزار ،هماهنگــی و همــکاری تمامــی نیروهــای خواهــان عبــور،
طــرد و گــذار از رژیــم جمهــوری اســامی ،نقــش مهمــی دارنــد.
مــا بــا علــم بــر اینکــه ،مبــارزه میدانــی تمامــی اقشــار جامعــه
و طبقــات اجتماعــی در واکنــش بــه شــرایط حاکــم بــر جامعــه،
نقشــی اساســی در شــکلگیری اتحــاد نیروهــا منجملــه کارگــران،
معلمین ،بازنشســتگان ،کشــاورزان ،دانشــجویان و مزدبگیــران دارد،
امــا معتقدیــم ایــن امــر مســئولیتی را کــه ســازمانهای سیاســی در
تــداوم و تقویــت ایــن اتحــاد دارنــد ،کــم نمیکنــد.
کارگران و هم میهنان مبارز و قهرمان ایران!
بــه اعتراضــات و گســترش نافرمانیهــای مدنــی ،متحدانه و
بــه دور از خشــونت ،بــه هــر شــکل و بــا اســتفاده از همــه روشها
بپیوندیــد .یگانــه راه پیــروزی بــر رژیــم ،ایجــاد نافرمانیهــای
مدنــی و حضــور پــر شــور و میلیونــی شــما در صحنــه مبــارزه
بــا دیکتاتــوری والیــی اســت .اکنــون بایســتی بــا صــدای رســا
فریــاد زد ،پیــش بهســوی اتحــاد و ارتقــاء ســطح ســازماندهی و
همبســتگی بــاهــدف پیونــد اعتراضــات و اعتصابهــای پراکنــده
بهیکدیگــر در مبــارزه علیــه دیکتاتــوری والیــی!
 18تیرماه 1400

اتحادچپضرورتسازماندهیمبارزاتسياسیوطبقاتیكارگرانوزحمتكشان
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برآمد مجدد طالبان و سقوط آزاد کابل
پیش درآمد

آنچــه کــه طــی  ۳۰ســال گذشــته و بــا ســقوط دولــت
مردمــی دکتــر نجیــب بــر مــردم افغانســتان تحمیــل شــد ،ادامــه
جنگــی بــی انتهــا و کشــتار و دربــدری بــود .حکومتــی کــه در
افغانســتان توســط دولــت آمریــکا و کشــورهای غربــی طــی
 ۲۱ســال گذشــته و بــا صــرف یــک تریلیــون دالر و بــه بهــای
جــان  ۷۴۰۰نفــر از ســربازان آمریکایــی و نیروهــای ائتــاف و
زخمیشــدن  ۲۱هــزار تــن و البتــه کشــته شــدن  ۴۷هــزار نفــر
ی افغانســتان و مهاجــرت
از نیروهــای نظامــیو مــردم غیرنظامــ 
 ۲ .۷میلیــون و آواره شــدن  ۴میلیــون افغانــی ســر کار آمــده
بــود ،در کمتــر از دو هفتــه فــرو ریخــت و طالبــان بــار دیگــر بــه
خیابانهــای کابــل بازگشــت.
مــردم میپرســند کــه چــرا واپســگرایان و بنیادگرایــان و
امپریالیســتها بــه نوبــت زندگــی را بــر مــردم افغانســتان جهنــم
میکننــد؟ چــرا ارتــش  300هــزار نفــری افغانســتان مســلح بــه
آالت و ادوات پیشــرفته نظامــیغــرب در برابــر نیــروی  ۷۵هــزار
نفــری طالبــان در هیــچ جبهـهای بیشــتر از دو ســه روز نتوانســتند
مقاومــت کننــد و یــا بهتــر اســت بگوئیــم مقاومــت نکردنــد؟ چــه
کســانی ســران اقــوام را خریدنــد و چــه کســانی آن پولهــای
کالن بــه فرماندهــان ارتــش دادنــد تــا ســاح بــر زمیــن بگذارنــد
و افغانســتان را دو دســتی تقدیــم طالبــان نماینــد و بــا تســلیم
ارتــش افغانســتان کــه شــکل آن را پیشــتر در موصــل عــراق نیــز
دیــده بودیــم ،باعــث موج فــرار مقامــات دولتــی ،فعالین سیاســی،
روشــنفکران و مدافعیــن حقــوق زنــان از طریــق فــرودگاه کابــل
و مرزهــای زمینــی شــوند؛ موجــی کــه دامنــه آن بــا ســرعت
سرســامآوری ادامــه دارد و ادامــه هــم خواهــد داشــت.
چرایی تحوالت

رونــد تغییــرات افغانســتان ثابــت کــرد کــه آمریــکا در
 ۲۰ســال گذشــته بــه دنبــال نابــودی و شکســت طالبــان نبــود.
«موافقتنامــه صلــح دوحــه» کــه بــه امضــای آمریــکا و طالبــان
رســید ،در واقــع ســند بــه رســمیت شــناختن حاکمیــت طالبــان
و زدن مهــر تأییــد بــر نفــوذ پاکســتان در افغانســتان بــود .نتیجــه
منطقــی چنیــن توافقــی تحوالتــی اســت کــه در چنــد هفتــه
گذشــته شــاهد آن بودیــم کــه نهایتــا بــه ســقوط رژیــم دســت
نشــاندۀ اشــرف غنــی و تعویــض چهرههــای فاســد و رســوا شــده
بــا افــرادی تــازه نفــس و تشــنۀ قــدرت و نماینــدگان بنیادگرایــی
اســامی گردیــد.
آمریــکا دولــت رســمی افغانســتان را مجبــور کــرد 5000
نیــروی خطرنــاک طالبــان را از زندانهــا آزاد کنــد تــا بتواننــد
حکومــت آینــده را تشــکیل دهنــد .کاری کــه اواخر ســال ۱۳۵۵در
ایــران نیــز اتفــاق افتــاد و در جریــان جشــن موســوم بــه «ســپاس

شاهنشــاها» زندانیــان مســلمانی نظیــر الجــوردی ،عســگر اوالدی،
حــاج مهــدی عراقــی ،شــیخ قــدرت علیخانــی ،کروبــی ،انــواری
و ســلف همیــن طالبــان را از زندانهــا آزاد کردنــد تــا حکومــت
ی آینــده را در ایــران پیریــزی کننــد .تفــاوت آنجاســت
اســام 
کــه بــرای تغییــر رژیــم پهلــوی بــه ســود اســامگرایان در ســال
 ،۵۷امریــکا نظــر متحدیــن خــود را در کنفرانــس گوادلــوپ کــه با
حضــور ســران انگلیــس ،فرانســه و آلمــان تشــکیل شــد بــا خــود
همــراه کــرد ،ولــی بــرای تغییــر رژیــم دستنشــان دهاش در کابــل
ظاهــرا نیــازی هــم بــه کســب نظــر متحــدان خــود نداشــت و
امــروز شــاهدیم بــا میدانــداری مثلــث کــرزی ،عبدالــه و حکمتیــار
مقدمــات جلــوس یکــی دیگــر از کارگــزاران «ســیا» بــه ریاســت
دولــت موقــت در دوره انتقالــی فراهــم میشــود.
آمریــکا بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ،ضمــن اجبــار دولــت
اشــرف غنــی بــه آزادســازی زندانیــان طالبــان ،روحیــه مقاومــت
را در نیروهــای نظامــیافغــان بــا بیــرون کشــیدن یکبــارۀ
نیروهــای خــود تخریــب کــرد؛ از همــکاری «نیروهــای خیــزش
مردمــی» بــا نیروهــای دولتــی ممانعــت نمــود و در مناطقــی هــم
کــه ایــن نیروهــا خــود در مقابــل طالبــان ایســتادگی کردنــد و
حتــی در مناطقــی توانســتند واپســگرایان طالبــان را عقــب براننــد
بــا انتقــاد ســتاد مرکــز نظامــیروبــرو شــدند .در همیــن راســتا
رئیــس ســتاد ارتــش بــه نیــروی هوایــی دســتور داد از ریختــن
بمــب بــه روی طالبــان خــودداری کننــد و مشــاور امنیــت ملــی
اشــرف غنــی اســماعیلخان را از مقاومــت در برابــر طالبــان و
رانــدن آنهــا از هــرات منــع کــرد .در واقــع حکومتــی کــه توســط
امپریالیسـتها برپــا شــده بــود بــا خیانــت خــود آنهــا بــا نیــروی
دیگــری جایگزیــن شــد .بــه ایــن مــوارد اضافــه کنیــد؛ ضعــف
ذاتــی نیروهــای دســت نشــانده ،فســاد گســترده و اختالفــات
درون دولــت و ارتــش ،کمــک گســتردۀ ارتــش پاکســتان بــه
طالبــان و همراهــی نیروهــای لشــگر طیبــه و برخــی ژنرالهــای
پاکســتانی بــا طالبــان را ،کــه همگــی در فروپاشــی غیــر منتظــره
ارتــش و دولــت افغانســتان نقــش ایفــاء نمودنــد .بعبارتــی دیگــر،
برآمــد مجــدد طالبــان نــه ناشــی از قــدرت آنهــا بلکــه ناشــی
از کشــمکش رهبــران فعلــی بــر ســر قــدرت ،فســاد گســترده و
خیانــت آمریــکا و متحدینــش و دیگــر عوامــل دخیــل در ســپهر
سیاســی افغانســتان رخ داد.
نگاهی به طالبان امروزی

چنیــن القــاء میشــود کــه در تفکــرات طالبــان نســبت بــه
زنــان و اقلیتهــای قومــیو مذهبــی و شــیوههای حکومتــداری
تغییراتــی رخ داده اســت .طالبــان نیــز بــا اظهــارات ســخنگویان
خــود تفاوتهــای ظاهــرا متفاوتــی را در رفتارهــای خــود نســبت
بــه قبــل نشــان میدهنــد .اینکــه ایــن تغییــرات تــا چــه حــد
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ادام ـهدار خواهــد بــود و اساســا واقعــی اســت یــا «تقیــه» ،زمــان
تعییــن خواهــد کــرد .بــدون تردیــد آنهــا بــرای حکومــت کــردن
مجبــور از رعایــت بعضــی از ظواهــر حکومـتداری هســتند ،ولــی
در سرشــت آنهــا تغییــر بنیادینــی رخ نخواهــد داد.
موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه طالبــان بــه لحــاظ
ترکیــب و نفــوس قومــی افغانســتان نمیتوانــد نمایندگــی کل
مــردم را داشــته باشــد و بــر زمینــه همیــن تنــوع قومــی احتمــال
بــروز تحوالتــی در آینــده نیــز دور از انتظــار نخواهد بود .از ســوی
دیگــر ،خــود جریــان طالبــان دارای باورهــا و برنامههــای منســجم
و یکدســت نیســتند .آنهــا شــامل طیفهــا و گروههــای مختلــف
بــا رویکردهــای متفاوتــی هســتند کــه از دو جریــان عمــده طالبــان
قطرنشــین و طالبــان میدانــی تشــکیل ش ـ دهاند .طالبــان قطرنشــین
کــه افــرادی تحصیــل کر دهانــد و دس ـتپروردگان «ســیا» ،تمــام
ـم و غمشــان حضــور همهجانبــه در عرصــۀ سیاســی کشــور بــا
هـ ّ
هــدف مشــارکت فعــال در برنامههــای تدویــن شــده و بازیهــای
دیپلماتیــک آمریــکا میباشــد؛ ولــی طالبــان میدانــی کــه شــامل
مالهــا و افغانیهــای عمومــا بیســواد میشــوند بیشــتر بــه دنبــال
هدفهــای ایدئولوژیــک مبتنــی بــر بنیادگرایــی و تحجــر اســامی
هســتند .یعنــی آنچــه کــه علــت وجــودی آنهــا را میســازد
دلیلــی اســت بــر ادامــۀ مبــارزه بــه شــکلی نــه الزامــا مطلــوب
جنــاح قطــر نشــین .ایــن دوگانگــی خــود پاشــنۀ آشــیل ایــن
گــروه بشــمار میآیــد و راههــای ورود کشــورهایی چــون ایــران
هــم از ایــن منفــذ تحقــق مییابــد.
پیامدهای این تحوالت

تحــوالت افغانســتان بــا اهــداف اســتراتژیک جهانــی و
منطق ـهای آمریــکا مطابقــت دارد .خــروج نیروهــای ایــن کشــور
از افغانســتان بــه معنــی خــروج سیاســی آمریــکا از منطقــه نیســت،
بلکــه ســپردن کارهــای میــدان بــه طالبــان و دیگــر گروههــای
تروریســتی منتقــل شــده از دیگــر نقــاط جهــان بــه افغانســتان برای
ایفــای نقــش از پیــش تعییــن شــده اســت .گســترش روزافــزون
فعالیتهــای طالبــان بــه عنــوان یــک نیــروی پشــتون نــه در
جنــوب و مناطــق پشتوننشــین ،بلکــه در مناطــق شــمالی و در
بیــن گروههــای اِتنیکــی دیگــری چــون تاجیکهــا ،هزارههــا،
ازبکهــا و ترکمنهــا نشــانگر آن اســت کــه طالبــان اجــرای
سیاســتهای آمریــکا را در دراز مــدت در کل پهنه کشــور افغانســتان
بــا نــگاه بــه آســیای میانــه بــر عهــده خواهــد داشــت .چنیــن بــه
نظــر میرســد ،آمریکاییهــا کــه از مدتهــا قبــل توجــه خــود
را معطــوف بــه چیــن یعنــی رقیــب اصلــی خــود نمو دهانــد،
بازگشــت طالبــان و ورود آنهــا بــه جنــگ نیابتــی را بــا اهــداف
مشــخصی همچــون :ایجــاد بــی ثباتــی در اســتان مسلماننشــین
ســینکیانگ و اخــال در طــرح توســعه «یــک کمربند-یــک
جــاده» چیــن ،ایجــاد ناامنــی در جمهوریهــای ســکوالر ســابق
شــوروی و در مناطقــی ماننــد چچــن در خــاک روســیه و ایفــای
نقشــی هماننــد نقــش حوثیهــا بــرای آمریــکا و عربســتان در
ارتبــاط بــا حکومــت ایــران طراحــی کــرده اســت .بــا ایــن حــال،
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه هــر کــدام از کشــورهای مــورد
اشــاره از جملــه ایــران بــا توجــه بــه نفــوذ تاریخــی خــود در
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افغانســتان و نیروهــای «جهــادی» میتواننــد معــادالت اســتراتژیک
آمریــکا و امکانپذیــری تحقــق ایــن اســتراتژی را در آینــدهای نــه
چنــدان دور تحــت تاثیــر جــدی قــرار دهنــد.
وضع نیروهای ترقیخواه و چپ

متآســفانه موقعیــت نیروهــای ترقیخــواه ،دمکــرات و چــپ
افغــان بــه قــدری آســیب دیــده اســت کــه در کوتــاه مــدت امکان
واکنــش و تأثیرگــذاری مؤثــر را از آنهــا نمیتــوان انتظــار
داشــت؛ ولــی توهــم دمکراســی آمریکایــی و اینکــه بتــوان زیــر
ســرنیزههای ســربازان آمریکایــی بــه دمکراســی و حکومتــی مــدرن
دســت یافــت دیگــر فروریختــه اســت .نیروهــای آگاه و مــردم
رنجدیــده افغانســتان در همیــن چنــد روز بــه درســتی دریافتنــد
کــه امیــد بســتن بــه امپریالیســم و نظــام ســرمایهداری کــه چیــزی
جــز منافــع خــود را نمیبینــد ،توهمــیبیــش نیســت .حــوادث
روزهــای اخیــر نشــان داد ایــن تنهــا کابــل نبــود کــه در زیــر پــای
طالبــان ســقوط کــرد ،همــراه بــا کابــل ارزشهــای ســرمایهداری
نیــز کــه بیــش از بیســت ســال حضــور آمریــکا در افغانســتان تبلیغ
میشــد ســقوط کــرد .از طرفــی دیگــر شــاهد خیــزش مردمــیدر
افغانســتان هســتیم کــه مرحلهای جدیــد از آگاهــی و دفــاع از منافع
حیاتــی خــود را تجربــه میکننــد؛ خیزشــی کــه در ایــن ســالها
توســط آمریکاییهــا و حاکمیــت دستنشــانده آن تضعیــف و
نابــود میگردیــد .اســتفاده از موقعیــت پیــش آمــده و افشــای
هرچــه بیشــتر سیاســتهای امپریالیســتی و ارتجاعــی طالبــان
و حامیانــش بــرای بــاال بــردن ســطح آگاهــی و دانــش سیاســی
مــردم وظیفــه مبــرم و امروزیــن ایــن نیروهاســت .تظاهــرات
زنــان کابــل و پشــتونهای ننگرهــار و مــردم خوســت در دو روز
بعــد از بازگشــت طالبــان نشــان از آن دارد کــه مــردم افغانســتان
میخواهنــد طــور دیگــری زندگــی کننــد ،اگــر مرتجعــان افغانــی
و حامیــان بینالمللــی آن بگذارنــد.
فروریختــن توهــم دمکراســی آمریکایــی در افغانســتان،
اپوزیســیون ارتجاعــی ایــران کــه بــه رژیمچنــج توســط ســربازان
آمریکایــی دلبســته بودنــد را هــم در بهــت فــرو بــرده و امیــد
آنهــا بــرای رســیدن بــه قــدرت در پنــاه آمریــکا را بربــاد داده
اســت .اپوزیســیون ترقیخــواه و چــپ ایــران بایســتی بــا افشــای
مدافعــان چنیــن سیاســتی بــه انســجام و تقویــت همبســتگی
خــود اهتمــام ورزد .ضمــن آنکــه در ایــن موقعیــت بحرانــی و
حــاد مــردم افغانســتان ،چــپ ایــران بواســطه نزدیکــی و داشــتن
پیشــینه مشــترک ،نبایســتی در دفــاع از مــردم ســتمدیده افغانســتان
کوچکتریــن تردیــدی بــه خــود راه دهــد؛ بخصــوص در حمایت از
حقــوق انســانی پناهجویانــی کــه بــه کشــورمان پنــاه آور دهانــد .در
شــرایطی کــه هجــوم کارگــران افغانــی بــه کشــورمان در ماههــای
اخیــر افزایــش بیســابقهای یافتــه و ســوء اســتفاده از ایــن شــرایط
و نقــض حقــوق کارگــران افغانــی توســط مافیــای قاچــاق انســان
و کارفرمایــان ســودجو افزایــش یافتــه ،بــر تشــکلهای مســتقل
کارگــری و نیروهــای آگاه و فعالیــن چــپ کشــورمان اســت کــه
فعاالنــه در مقــام دفــاع از حقــوق کارگــران افغانــی برآینــد.
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بیانیهیکانوننویسندگانایران
درمخالفتباطرحتشدیدسانسورفضایمجازی
«کانون نویسندگان ایران با هر گونه سانسور اندیشه و بیان مخالف است و خواستار امحای همهی شیوههایی
است که به صورت رسمی یا غیر رسمی ،مانع نشر و چاپ آرا و آثار میشوند».

(بند دوم منشور کانون نویسندگان ایران)

درســت در شــرایطی کــه مــردم جــان بــه لــب رســیده در
جــای جــای کشــور فریــاد اعتراضشــان را بــه خیابانهــا
میآورنــد و پاسخشــان را بــا گلولــه و گاز اشــکآور میگیرنــد،
درســت در زمانــی کــه حکومــت مثــل همیشــه اینترنــت شــهرهای
معتــرض را قطــع میکنــد تــا اختاللــی در ســرکوب مــردم پیــش
نیایــد ،حاکمــان و کار بــه دســتان گــوش بــه فرمــان در مجلــس
اســامی دســت بــه کار شــدهاند تــا بــا
«پاالیــش محتــوا» راه را بــرای ســرکوب
و انســداد هموارتــر کننــد و در نتیجــه
طرحــی را تصویــب کردهانــد موســوم
بــه «طــرح قانــون حمایــت از حقــوق
کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای
مجــازی» تــا بیــش از پیــش دسترســی آزاد
بــه اخبــار و اطالعــات را محــدود کننــد.
ناگفتــه پیداســت کــه «پاالیــش» ،جایگزینی
حکومتســاخته بــرای سانســور اســت.
حکومتــی کــه پاســخ اعتــراض در خیابــان
را بــا گلولــه ،زنــدان ،شــکنجه و اعــدام و
پاســخ اعتــراض در فضــای مجــازی را بــا
سانســور و پروندهســازی میدهــد ،حــال
میخواهــد فضــای مجــازی را بیــش از همیشــه بــه فضایــی
«امنیتــی» تبدیــل کنــد تــا انــدک راه گفتگــو میــان مــردم را ببندد و
تــک صدایــی دلخــواه خــود را غالــب کنــد.
شــکی نیســت کــه واقعیــت زندگــی روزمــرهی مــردم عیانتــر
از آن اســت کــه بشــود بــا ایــن تمهیــدات حقیــر سانســورش کرد:
بیــش از یــک مــاه اســت کــه کارگــران پیمانــی صنعــت نفــت
ی خــود از زیــر خــط فقــر دســت بــه
بــرای بیــرون کشــیدن زندگـ 
اعتصــاب زدهانــد؛ اعتــراض مــردم خوزســتان بــه گــوش هم ـهی
مــردم در سراســر کشــور رســیده اســت ،خواســت آنهــا رفــع
تبعیــض و فقــر و اعتــراض آنهــا بــه فســاد حکومــت اســت .از

طرفــی بعــد از همهگیــری کرونــا ،ارتــزاق بخشــی از مــردم بیــش
از گذشــته بــه اینترنــت گــره خورده اســت ،بعــد از تصویــب چنین
قانونهایــی راه بــرای چپــاول خودیهــا بــاز میمانــد ،امــا آنچــه
روبــه نابــودی مـیرود کســب و کارهای مســتقل و کوچک اســت.
چنیــن اســت کــه ســفرههای خالــی و تنهــای بیمــار ،صــدای
خشــم مــردم را بلندتــر از ایــن طرحهــا و برنامههــای مســتبدانه
کــرده اســت .آنچــه در نظــر مــردم بــه جان
آمــده از فقــر و تبعیــض و غــارت تغییــر
کــرده فقــط فربهتــر شــدن ســرکوبگران
و عمــال سانســور و بلندتــر شــدن دیــوار
زندانهــا اســت .گرچــه نمیتــوان
ایــن ســرکوب همهجانبــ ه را از دیــد
همــگان پنهــان کــرد ،امــا اگــر بــا چنیــن
طرحهایــی مخالفــت نشــود همیــن انــدازه
از خبــر رســانی آزاد و مســتقل کــه حاصــل
خــون و رنــج انســانهای آزادیخــواه
اســت در دســترس نخواهــد بــود.
کانــون نویســندگان ایــران بــا چنیــن
طرحهــای ســرکوبگرانهای ،بــه شــدت
مخالــف اســت ،دسترســی بــه اینترنــت
آزاد و نامحــدود را حــق همــگان میدانــد و بــر اســاس منشــور
آزادیخواهــی و سانســور ســتیزی خــود ،خواهــان برچیــده شــدن
تمــام اشــکال سانســور اســت .کانــون بــه مبــارزه بــرای دفــاع از
آزادی اندیشــه و بیــان بــی هیــچ حصــر و اســتثنا ،ادامــه خواهد داد
و در ایــن راه همراهــی همــهی مــردم را طلــب میکنــد.
کانون نویسندگان ایران
هفت مرداد ۱۴۰۰
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یفضایمجازییاارتشسایبری
لباسشخصیها 
لبــاس شــخصیها همــه جــا هســتند ،در تقابــل بــا
معترضیــن خیابانــی ،در بهــم ریختــن مراســم غیــر دلخــواه ،در
رایســازیها ،در تظاهــرات و گردهماییهــای دســتوری ،در
تعقیــب و دســتگیری مخالفیــن ،ضــرب و شــتم آنهــا ،در تــرور و
اسیدپاشــی و  ....ولــی ایــن تنهــا وظیفــه و حــوزه کارکــردی آنهــا
نیســت .آنهــا نــه تنهــا در عرصههــای سیاســی و امنیتــی ،بلکــه
در عرصههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،نظامــی و البتــه حضــوری
پررنــگ و پرنقــش در فضــای مجــازی و رســانهای دارنــد.
لبــاس شــخصیهای رســانهای و فضــای مجــازی هــر
روز بازارشــان داغتــر و پررونقتــر میشــود .بعنــوان تحلیلگــر،
مخاطــب و منتقــد  ...در برنامههــای رادیویــی و تلویزیونــی حضور
گســتردهای دارنــد .اگــر بتواننــد خودشــان را بعنــوان تحلیلگــر و
کارشــناس جــا بیاندازنــد ،کارشــان ســکه خواهــد شــد و هــر روز
مخاطبــان را بــا افاضاتشــان مســتفیض خواهنــد نمــود .و عمــا
مخاطــب را از داشــتن برنامــهای پربــار و بــدرد بخــور محــروم
خواهنــد کــرد .ایــن «لبــاس شــخصیها» یــا بهعبارتــی دیگــر
«ارتــش ســایبری» بــه عنــوان مخاطــب بــا شــبکههای تلویزیونــی
تمــاس میگیرنــد و وقــت برنامــه را بــا ســؤالهای طوالنــی و
باالانقطــاع پــر میکننــد .بعضــا دیــده میشــود یــک نفــر نصــف
برنامــه نیــم ســاعته را بــا ســؤاالتش گرفتــه و بالفاصلــه نفــرات
بعــدی کــه در نوبــت خوابیدهانــد تــاش میکننــد تــا بشــکلی
دیگــر کار ناقــص همــکار قبلیشــان را ادامــه دهنــد.
حضــور لبــاس شــخصیها در فضــای مجــازی مشــهودتر
اســت .هــر گــروه و کانــال سیاســی مخالفــان و نیروهــای
اپوزیســیون ،آمــاج حمــات ایــن اوباشــان مجــازی اســت .آنها نه
تنهــا از کنشهــا و نوشــتههای اعضــای گــروه گزارشــات کامــل
و جامعــی بــرای ارگانهــای امنیتــی تهیــه میکننــد ،بــا ارســال
روباتهــای تخریبگــر ،عکــس و فیلــم مســتهجن ،راهانــدازی
بحثهــای انحرافــی و ایجــاد تنــش در گروههــا ،جلوگیــری از
همگرایــی و تشــدید کینــه و دشــمنی بیــن نیروهــای اپوزیســیون،
تــاش در خنثیســازی همگراییهــا ایــن گروههــای فضــای
مجــازی و امتــداد آن بــه عرصــۀ اجتماعــی را دارنــد .آنهــا بــرای
نیــل بــه ایــن هــدف عموم ـ ًا از موضــع رادیــکال و اولتــرا چــپ
بــه مســائل میپردازنــد ،نخســت بــرای ارائــه چهــرهای ناشایســت
از نیروهــای رادیــکال و ســپس بــردن بحثهــا و همایشهــای
مجــازی بــه ســمت اغتشــاش ،البتــه آنهــا بــرای نیــل بــه ایــن
هــدف همــکاران رســمی و غیــر رســمی زیــادی در طــرف مقابــل
دارنــد تــا خــوراک کارشــان باشــند .فرضــا موضعگیــری فــرد
خاصــی در خصــوص انتخابــات یــا در مــورد خامنـهای کــه بعضا
ارتبــاط ارگانیکــی هــم بــا یکدیگــر دارنــد ،میتوانــد مدتهــا
توســط آنهــا بــرای کوبیــدن جریــان فکــری خاصــی نشــخوار
شــود .بدیــن منظــور فــرد مــورد نظــر را گنــده میکننــد و یــک

موضعگیــری فــردی و بــی انعــکاس را چنــان بازتــاب میدهنــد
کــه بتواننــد از فضــای جعلــی ســاخته شــده بــرای نیــل بــه
هدفشــان کــه همانــا ممانعــت از اجمــاع و همبســتگی مخالفیــن
اســت ،اســتفاده کننــد .وقتــی بحثهــا حــول اعتراضــات
خوزســتان و نحــوۀ برخــورد نیروهــای مخالــف بــا آن بحــث
اســت و احیانــا بــه همرایــی منجــر میشــود ،آنهــا میتواننــد
وارد معرکــه شــده و بــا طــرح مباحــث انحرافــی ،بطــور مثــال
تفاهمنامــه چیــن و ایــران ،یــا خیانــت فــان جریــان کــه ربطــی
بــه موضــوع بحــث نــدارد ،گفتگوهــا را از مســیر خــود خــارج
ســازند و درگیریهایــی را بیــن همــان کســانی کــه تــا لحظاتــی
قبــل روی راهــکار مشــترک اتفــاق نظــر داشــتند ،راه بیاندازنــد.
امــری کــه بــاورش بــرای انســان عاقــل غیرقابــل فهــم اســت.
لبــاس شــخصیهای فضــای مجــازی بــا طــرح ســؤاالتی مکــرر
و بــی ربــط بــه موضــوع نــه تنهــا بحــث را از ریــل خــود خــارج
میســازند ،بلکــه تنــش و بیاعتمــادی را هــم در بیــن اعضــای
گــروه افزایــش میدهنــد .یــأس و ســرخوردگی اعضــاء و بعضــا
کنــار کشــیدن آنهــا از گــروه پیآمــد رفتــار لبــاس شــخصیهای
فضــای مجــازی اســت .متأســفانه بــه لحــاظ فرهنــگ حاکــم بــر
نیروهــای سیاســی ایــران و فعالیــن اجتماعــی ،اکثــر آنهــا در ایــن
تلــه گرفتــار میآینــد و عمــا بخشــی از اردوی آن نیروهــای
تخریبگــر میشــوند .بیهــوده نیســت کــه  17ســال قبــل آقــای
یونســی وزیــر اطالعــات خاتمــی گفــت« :مــا در ایــن  26ســال در
متفــرق نگهداشــتن نیروهــای اپوزیســیون موفــق عمــل کردهایــم».
جــای بســی تأســف اســت کــه نیروهــای سیاســی بــا
ســابقه نیــز در ایــن دام میافتنــد .نــه تنهــا در ایــن دام میافتنــد
حتــا در بیشــتر مواقــع خــود بخشــی از لبــاس شــخصیهای فضای
مجــازی خامنـهای میشــوند ،هرچنــد بــی جیــره و مواجــب .البتــه
منکــر آن نیســتیم کــه هســتند کســانی در بیــن نیروهای اپوزیســیون
کــه جیــره و مواجــب هــم میگیرنــد .ولــی بحــث مــا بــا بــه تلــه
افتادههــا اســت .بعضــا دیــده میشــود کــه آنهــا در ایــن کار
چنــان ســینه چــاک میکننــد ،کــه شــما بــاور نمــی کنیــد ایــن
آدم  50-40ســال ســابقه فعالیــت سیاســی دارد و بیــش از ســی
ســال اســت کــه مقیــم اروپــا و آمریکاســت!.
اگــر همچنــان «در بــر ایــن پاشــنه بچرخــد» ،علیرغــم بــروز
بحرانهــای بــزرگ و همهجانبــه و نیــز وقــوع خیزشهــا و اعتراضــات
مردمــی فراگیــر ،نبایــد انتظــار تحولــی دمکراتیــک و مردمــی را در این
کشــور داشــت .کنار گذاشــتن جمهــوری اســامی بــا افتــادن در دامی
کــه حکومــت در تمامــی عرصههــای اجتماعــی گســترده ،و ایــن
تلههــا خــود بقــدری نخنمــا و آشــکاراند کــه ندیــدن آن نبــوغ منفــی
فوقالعــادهای را میطلبــد ،غیــر ممکــن اســت .بــا کمــک بــه ادامـهی
ایــن شــرایط جمهــوری اســامی همچنــان خواهــد بــود و فشــار آن
برگــرده مــردم هــر روز بیشــتر نیــز خواهــد شــد.
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جمعیازخانوادههایجانباختگانوزندانیانسیاسیدههیشصت:

جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشود
درتاریــخ نهــم نوامبــر  ۲۰۱۹حمیــد نــوری معــروف بــه حمیــد
عباســی در فــرودگاه ارالنــدای اســتکهلم بازداشــت شــد .او در
ســالهای آغازیــن ده ـهی شــصت بــا ســمت نگهبانــی در اویــن
کارش را آغــاز و ســپس بــه دادیــاری زنــدان ارتقــاء مقــام پیــدا
کــرد .حمیــد نــوری افــزون بــر نقــش اجرایــی در کشــتارهای
ســالهای آغازیــن دهــهی شــصت ،بــر مبنــای شــهادت دههــا
تــن از زندانیــان سیاســی زندهمانــده از کشــتار تابســتان  ۶۷در
مقــام دادیــار زنــدان و معاونــت شــیخ محمــد مقیســه (ناصریــان)
از عوامـ ِ
ل اجرایــی و تأثیرگــذار در کشــتار تابســتان  ۶۷در زنــدان
گوهردشــت بــوده اســت .دادگاه حمیــد نــوری در تاریــخ  10اوت
 2021شــروع میشــود .حمیــد نــوری بایــد در مقابــل دادگاه
پاســخگوی مشــارکت خــود در جنایــت علیــه بشــریت باشــد.
ی حمیــد نــوری ،پیــروزی یــک صــدا اســت .صدایــی از
محاکمـ ه 
آ ِن تمــام آرزومنــدان جنبــش دادخواهــی .صــدای مــادران و پــدران
داغ و درفــش کــه یکبهیــک بیآنکــه فرجــام دادخواهــی را
شــاهد باشــند ،چشــم برجهــان فــرو میبندنــد .صدایــی از آن
همســران ،خواهــران ،بــرادران و فرزندانــی کــه اعتقــاد و امیــد بــه

دادخواهــی و بــه محاکمــه کشیدهشــدن آمــران و عامــان تمــام
کشــتارهای عمــر حکومــت اســامی دارنــد و بــرای احقــاق آن
هرگــز از پــای ننشســتهاند.
مــا بــه عنــوان بخشــی از خانوادههــای جانباختــگان و
زندانیــان سیاســی دهـهی شــصت زندانهــای جمهــوری اســامی،
امیدواریــم دادگاه ســوئد بــا قضاوتــی عادالنــه حکمی کــه درخور
تمــام جنایـتکاران علیــه بشــریت اســت را در مــورد حمیــد نوری
صــادر کنــد .ایــن پیــروزی وجــدان بیــدار خانــواده جانباختــگان
و زندانیــان سیاســی ده ـهی شــصت اســت کــه درمقابــل بیــداد
جمهــوری اســامی فریــاد دادخواهــی ســر دادنــد تــا آمــران و
عامــان ایــن کشــتار را بــه پــای میــز محاکمــه بکشــانند .تشــکیل
ایــن دادگاه نشــان میدهــد کــه جنایــت علیــه بشــریت مشــمول
مــرور زمــان نمیشــود و هم ـهی جانیــان روزی بایــد درپیشــگاه
مــردم و عدالــت جوابگــوی جنایتهــای خــود باشــند .بــا ایــن
امیــد کــه رای ایــن دادگاه نشــاندهندهی پیــروزی عدالــت بــر
بیعدالتــی و مرهمــی برزخــم تمــام فعالیــن جنبــش دادخواهــی
باشــد.
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کشتار کرونا یا نسلکشی جمهوری اسالمی
آمارهــای رســمی در روزهــای گذشــته حاکــی از افزایــش
انفجــاری مــرگ و میــر ناشــی از ویــروس کوویــد  ۱۹اســت.
تعــداد کشــته شــدگان کرونــا از  700نفــر تجــاوز کــرده و روز دوم
شــهریور بــه  709نفــر رســید .در همیــن روز بــر اســاس آمارهــای
دولتــی ۴۰هــزار و  ۶۲۳بیمــار جدیــد مبتــا بــه کوویــد ۱۹در
کشــور شناســایی و  ۵هــزار و  ۴۸۷نفــر از آنهــا بــه علــت وخامــت
حالشــان بســتری شــدند .در کل کشــور نزدیــک بــه  5میلیــون
نفــر بیمــار کرونایــی وجــود دارد و مجمــوع جانباختــگان ایــن
بیمــاری بــه بیــش از  ۱۰۳هــزار نفــر رســیده اســت کــه تنهــا در
مــرداد مــاه بیــش از  14هــزار نفــر از هموطنانمــان جــان خــود را
از دســت دادهانــد .اخبــار غیــر رســمی حاکــی از ارقامــی چنــد
برابــر ایــن آمارهاســت .هــم اینــک  ۳۵۹شــهر در وضعیــت قرمــز،
 ۵۹شــهر در وضعیــت نارنجــی و  ۳۰شــهر در وضعیــت زرد قــرار
دارنــد و هشــت مــاه پــس از آغــاز واکسیناســیون در جهــان ،تنهــا
نزدیــک بــه  6میلیــون نفــر یعنــی کمتــر از  7درصــد مــردم ایــران
هــر دو دز واکســن را دریافــت کردهانــد.
در شــرایطی کــه جهــان بــه مهــار و کنتــرل پاندومــی کوویــد
 ۱۹نزدیــک میشــود ،ایــران بــا مــوج پنجــم آن دســت بــه گریبــان
و در آســتانه ورود بــه مــوج ششــم اســت .ایــن نیســت مگــر از
ناکارآیــی ،بیمســئولیتیو فســاد حاکــم بــر نظــام اســامی کــه
ســردمداران آن بــه بهــای جــان هــزاران نفــر از شــهروندان ،در
چارچــوب مافیــای دارو و درمــان تنهــا ســودورزی خــود را هــدف
گرفتهانــد.
مــردم در قیــاس بــا جهــان و کشــورهای همســایه بــه درســتی
میپرســند کــه چــرا وضــع مــا هــر روز بدتــر از روز قبــل
میشــود؟
علیرضــا زالــی رئیــس ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،بــه
محدودیتهــای اعمــال شــده در واردات واکســن و عــدم عــدم
تامیــن بــه موقــع آن ،عــدم اجــازه بــه پزشــکان بــدون مــرز بــرای
کمکرســانی در ایــران ،بعنــوان دالیلــی از گســترش ایــن بیمــاری
اشــاره کــرد .وی همچنیــن بــه پنهــان کــردن تعــداد کشــتههای
ناشــی از کرونــا و دروغ بــودن آمارهــای اعــام شــده اعتــراف
نمــود .بــه اذعــان همیــن مســئول حکومتــی نــه تحریمهــا و نــه
نداشــتن تجهیــزات کافــی و یخچــال بــرای انتقــال واکســن کــه
ســران حکومتــی از آنهــا بعنــوان موانــع خریــد و واردات واکســن
نــام میبرنــد ،علــت ایــن امــر نیســت و ایــن ادعاهــا نادرســت
و بهانــهای بیــش نبــوده اســت؛ علــت ،تنهــا دســتور خامنــهای و
ادعاهــای مســئولینی چــون مخبــر کــه اعــام نمــود :مــا «نیــاز بــه
واکســن خارجــی نداریــم و بــه خودکفایــی میرســیم» و آن ۲۵۰۰
دکتــر ســهمیهای و جیرهخــوار حکومتــی کــه در ممانعــت از ورود
واکســن خارجــی ســینه چــاک مینمودنــد ،بــوده اســت .چــرا
امــروز کــه تشــت رســوایی واکســن کذایــی کووبرکــت از بــام
افتــاده ،خامنـهای اجــازهی واردات واکســن آمریکایــی و انگلیســی

را صــادر کــرده اســت؟ و رئیســی قاتل اعالم نمــوده کــه« :واردات
 ۳۰میلیــون دوز واکســن قطعــی شــده اســت ،بایــد  ۶۰میلیــون دوز
دیگــر ،واکســن تامیــن شــود».؟ چــرا پــس از قتــل عام بیــش ۱۰۰
هــزار نفــرو ابتــای بیــش از  ۵.5میلیــون هموطــن؟
خامنــهای بــا نــام بــردن از بیمــاری کرونــا بعنــوان یــک
«بیماریــی کذایــی» و مخالفــت بــا واردات واکســن کــه در تاریــخ
 ۱۹دی  ۹۹اعــام کــرد« :ورود واکســن آمریکایــی و انگلیســی بــه
کشــور ممنــوع اســت .ایــن را مــن بــه مســئولین گفتــم و االن
بهطــور عمومــی میگویــم ».متهــم اصلــی کشــتار مــردم ایــران
اســت .کشــتاری کــه تعــداد آن از کشــته شــدگان جنــگ ایــران
و عــراق بیشــتر میشــود .آنهــا بــا ممانعــت از ورود واکســن،
نزدیــک بــه یــک میلیــارد دالر هزینــه ســاخت واکســن کووبرکت
نمودنــد ،بــدون اینکــه حاصلــی بــرای مــردم داشــته باشــد .وی
بــا ممنــوع کــردن واردات واکســن کــه میبایســتی بطــور
رایــگان در اختیــار مــردم قــرار میگرفــت و چیــزی از قِبَــ ِ
ل آن
نصیــب ســوداگران مــرگ و باندهــای مافیــای داروی النــه کــرده
در وزارت علــوم پزشــکی و ســتاد اجرائــی فرمــان امــام نمیشــد،
راه را بــرای واردات داروهــای پولســاز ضــد ویروســی مرتبــط
بــا کرونــا از جملــه رمدســیویر بــه ارزش تقریبــی  ۷۲۰میلیــون
دالر توســط همــان باندهــای فاســد همــوار ســاخت .بموجــب
فرمــان خامنــهای و اظهــارات و عملکــرد نابخردانــه و ســودجویانه
مســئولین حکومتــی ،آنهــا عامدانــه حقحیــات و حقســامت
 ۸۰میلیــون ایرانــی را نقــض و عمــ ً
ا ســوداگر مــرگ شــدهاند!.
چنیــن جنایــت آگاهانــه و آشــکاری کــه چیــزی جــز قتــل عمــد
نمیتوانــد باشــد ،مســتوجب پیگــرد حقوقــی و قضایــی اســت.
ســران جمهــوری اســامی بایســتی بخاطــر اهمــال در
واکسیناســیون عمومــی ،جلوگیــری از واردات واکســن ،پــس زدن
کمکهــای بینالمللــی ،پولــی کــردن تشــخیص بیمــاری ،عــدم
ـه و مراســمهای مذهبــی
اجــرای بــه موقــع قرنطینــه و انجــام برنامـ 
و حکومتــی و آمارســازی بــرای مبتالیــان و کشــته شــدگان کرونــا
بعنــوان جنایــت علیــه بشــریت بــه پــای میــز محاکمــه کشــانده
شــوند.
انساندوســتانه وکالی تهرانــی

مــا از اقــدام شــجاعانه و
کیخســروی ،مصطفــی نیلــی ،مهــدی محمودیــان ،محمدرضــا
فقیهــی ،محمدهــادی عرفانیــان کاســب ،مریــم افرافــراز و لیــا
حیــدری و فعالیــن مدنــی کــه بخاطــر پیگیــری چنیــن خواســتی
توســط نیروهــای امنیتــی بازداشــت شــدهاند حمایــت و آزادی
هرچــه ســریعتر آنــان را خواســتاریم و از تمامــی نیروهــای
آزادیخــواه و عدالتطلــب انتظــار داریــم ضمــن افشــای
اقدامــات جنایتکارانــه رژیــم در کشــتار بیــش از  ۱۰۰هــزار نفــر از
هموطنــان مــا ،کارزاری را بــرای درخواســت محاکمــه ســران رژیم
بــه جــرم جنایــت علیــه بشــریت بــه راه اندازنــد.
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چکیدهبیانیههایاحزابوسازمانهایچپ
حزب چپ ایران (فدائیان خلق):
به روی پناهندگان افغانستانی آغوش بگشائیم! این،
یک وظیفه انسانی است!

افغانســتان بیــش از چهــار دهــه اســت کــه درگیــر جنــگ
اســت .طالبــان کــه بیســت ســال پیــش با لشــکر کشــی آمریــکا و
ناتــو از قــدرت کنــار زده شــد ،در طــی دو دهــه بــا دســت زدن به
انــواع عملیــات تروریســتی بــا دولــت مرکــزی جنگید و ســرانجام
در هفتــه گذشــته توانســت بــدون روبــرو شــدن بــا کمتریــن
مقاومــت متاســفانه دوبــاره بــه قــدرت برســد و ســلطه ســیاه
خــود را دیگربــار بــر افغانســتان برقــرار کنــد .مــردم شــوک زده
کشــور همســایه مــا ،اکنــون متحیــر از سراســیمگی آمریکاییهــا
در تــرک افغانســتان و ســرعت فروپاشــی حکومــت فاســد کابــل،
بــا نگرانــی صحنــه را نظــاره مــی کننــد و بــرای زندگــی امــن و
رهائــی از کابــوس ناشــی از قدرتگیــری طالبــان راه میجوینــد.
گرچــه شــکل حکومــت در کابــل هنــوز هــم مشــخص نیســت،
ولــی ســایه ســلطه طالبــان بــر کشــور و اقدامــات جنایتکارانهشــان
واقعیتــی تلــخ و محــرز اســت.
مــا ضمــن ایــن آرزو کــه مــردم افغانســتان بتواننــد بــا
ســازماندهی مبــارزات مدنــی و سیاســی خــود در جابجــای
کشورشــان پرچــم مقاومــت در برابــر ایــن تاریــک اندیشــان
برافرازنــد ،امــا اقــدام دســتجاتی از مــردم بــرای خــروج از وطــن
خــود را هــم واقعیتــی از امــروز افغانســتان میدانیــم .در شــرایط
کنونــی کــه شــهروندانی از ایــن کشــور بــه هــر دلیلــی قصــد
مهاجــرت بــه ایــران دارنــد ،ایــن یــک ضــرورت انســانی و ملــی
اســت کــه مــا ایرانیــان بــه یــاری افغانســتانیهایی برخیزیــم
کــه وارد کشــور مــا میشــوند .در چنیــن بره ـهای ،از هموطنــان
ایــن انتظــار مــیرود کــه درد و رنــج پناهجویــان افغانســتانی را
از آن خــود بداننــد و بــا گشــاده رویــی بــه روی مــردم دردمنــد
و زحمتکــش ایــن کشــور همجوارمــان آغــوش بگشــایند .حــزب
چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) ،هموطنــان خــود را فــرا مــی خوانــد
کــه از پذیــرش مهاجــران افغانســتانی اســتقبال کنند و بــه حکومت
ایــران بــرای پذیــرش پناهجویــان فشــار آورنــد .مــا همــه آنانــی
را کــه دل در گــرو آزادی دارنــد دعــوت میکنیــم تــا مبــارزه
در دفــاع از حقــوق پناهندگــی شــهروندان افغانســتان در ایــران را
تشــدید کــرده و آن را در هماهنگــی بــا هــم پیــش ببریــم.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران:
کرونا در ایران کشتار میکند

رانتخــواران مافیاهــای قــدرت در حکومــت اســامی ازهــر
موقعیتــی بــرای ســوداگری و ســودجوئی اســتفاده میکننــد و هیــچ
شــرمی از بــه بــازی گرفتــن جــان مــردم ندارنــد .ویــروس کرونــا
«امــداد غیبــی» بــود بــرای آنکــه آقایــان از طریــق کنتــرل قاچــاق
واکســن و فــروش آن در بــازار آزاد بــه درآمدهــای سرشــار دســت
یا بند .
حکومــت اســامی و در راس آن خامنــه ای ،جــز بــه مــال
انــدوزی و حفــظ قــدرت بــه چیــز دیگــری نمیاندیشــند .در
ایــن هفــت مــاه بســیاری جانهــای شــریف قربانــی ســوداگری
خامن ـهای و حکومتــش کــه در ایــن میــان هیچکــس نیــز حاضــر
بــه پذیــرش مســئولیت ایــن فاجعــه دردنــاک نیســت ،شــدند .آمار
از بیــش از پانصــد قربانــی کرونــا در روز میگویــد ،ولــی خــود
مســئولین اعــام میکننــد کــه آمــار واقعــی دو تــا ســه برابــر
اســت .تنهــا راه مقابلــه بــا این بیمــاری و غلبــه بر آن واکسیناســیون
وســیع مــردم و تأمیــن نیازهــای درمانــی بیمــاران مبتــا بــه کرونا و
تجهیــزات کادر درمانــی اســت تــا بتــوان در همــه جهــات بــا ایــن
بیمــاری مبــارزه کــرد .و مــا بــا صــدای بلنــد و بــه کــرات ایــن
حداقــل مســئولیت رژیــم را در مقابــل مــردم  ،کــه همانــا پیشبــرد
هرچــه ســریعتر برنامــه واکسیناســیون رایــگان مــردم و بویــژه در
مناطــق محــروم کــه الزمــه جلوگیــری موثــر در مقابــل گســترش
بیمــاری کرونــا اســت ،یــادآوری کردهایــم .بهتریــن و آســانترین
شــیوههایی کــه میتوانــد ســرایت بیمــاری را محــدود نمــوده و
زندگــی بســیاری را نجــات دهــد ،اجــرای پروتکلهــای بهداشــتی
و حفــظ فاصلــهی اجتماعــی توســط خــود مــردم میباشــد.
مناســبات رانتــی و ســودجویانه  ۴۳ســاله گذشــته در جمهــوری
اســامی و فشــارهای همــه جانبــه اقتصــادی و سیاســی بــر مــردم،
شــرایط انفجــاری در جامعــه ایجــاد کــرده کــه دیــر یا زود بســاط
ایــن رژیــم فاســد را برخواهــد چیــد .بــا توجــه بــه عــدم کارائــی
رژیــم در ایجــاد شــرایط بهداشــتی زندگــی از نهادهــا و جوامــع
بهداشــتی بینالمللــی انتظــار فشــارهای دیپلماتیــک بــر جمهــوری
اســامی ایــران جهــت انجــام هــر چــه ســریعتر و وســیعتر ایــن
مســئولیتش در ایــن شــرایط شــیوع وســیع کرونایــی داریــم.
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شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:
حاکمیت سیاه طالبان را نباید تحمل کرد

بــار دیگــر افغانســتان به جریــان تروریســتی طالبان واگذارشــد.
در ایــن شــکی نیســت کــه آمریــکا و ناتــو ،و حمایــت مســتقیم
دولــت پاکســتان و جمهــوری اســامی و بنــد و بســت روســیه و
چیــن و بخشــی از هیئــت حاکمــه فاســد اســامی افغانســتان ،بــه
توافقــی بســیارکثیف و ضدانســانی در مــورد انتقــال قــدرت بــه
طالبــان و تحمیــل دوبــاره یکــی از ســیاهترین جریانات اســامی به
مــردم ســتمدیده افغانســتان ،رســیده انــد .عــاوه بــر ایــن عوامــل
درون -ســاختاری نظیرســطح توســعه و رشــد اقتصادی -سیاســی و
فرهنگــی جامعــه افغانســتان هــم در روی کارآمــدن طالبــان دخیــل
بــوده انــد و نمــی تــوان چشــم بــر آنهــا فروبســت.
شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت در ایــران،
ضمــن احســاس همــدردی عمیــق و اعــام همبســتگی بــا مــردم
افغانســتان ،انزجارخــود را از توطئــه ی کثیفــی کــه برعلیــه مــردم
زحمتکــش افغانســتان ســازمان داده شــده اســت ،اعــام مــی کند.
مــا همــراه میلیونهــا زن و کارگــر و انســان آزادیخــواه در ایــران
خــود را در کنارشــما مــی دانیــم .ایــن توطئــه کثیــف برعلیه شــما
در شــرایطی در افغانســتان شــکل مــی گیــرد که مــردم ایــران برای
ســرنگونی جمهــوری اســامی یکــی از کانونهــای اصلــی ارتجــاع
و ســلطه تبهــکاران اســامی گام بــر داشــتهاند .طبقــه کارگــر و
نیروهــای چــپ و کمونیســت در ایــران از هــم اکنــون در تالشــند،
بــا ســرنگونی جمهــوری اســامی آلترناتیــو کارگــری و حاکمیــت
شــورایی برآمــده از اراده کارگــران و مــردم آزادیخــواه سرنوشــت
جامعــه ایــران را به دســت بگیــرد .چنیــن تحولی بیشــترین حمایت
و همــکاری بــا کارگــران و مــردم و زنــان آزادیخــواه افغانســتان را
در مقابــل کل ارتجــاع و جریــان ســیاه طالبــان در دســتور کار خود
مــی گــذارد .همینجــا ازمــردم آزادیخــواه درایــران مــی خواهیــم،
مثــل گذشــته ازهیــچ کمکــی بــه آوارگان افغانســتان کــه اینروزهــا
راهــی ایــران شــده انــد ،کوتاهــی نکننــد .تفرقــه افکنــی و افغــان
ســتیزی جمهــوری اســامی و عواملــش را افشــاء کننــد.

هسته اقلیت
اعتصاب کارگران پیمانی نفت ،گاز و پتروشیمی

اعتصابــات کارگــران پــروژهای و پیمانــی نفــت و گاز و
پتروشــیمی کــه اکنــون مدتهــا از آغــاز آن میگــذرد ،بــی تردیــد
بزرگتریــن اعتصابــات کارگــری بعــد از ســال  ۵۷و دهــه خونیــن
شــصت اســت .ایــن اعتصابــات را بایــد بــر متــن رشــد مبــارزات
کارگــران و تجربههــای جنبــش کارگــری بویــژه در دهــه اخیــر
بررســی کــرد .اعتصــاب ثبــت شــده در بیــش از  ۱۹۰۰واحــد
کاری ،مبــارزات کارگــران هپکــو ،پتروشــیمی ،فــوالد و اعتراضات
درخشــان کارگــران هفــت تپــه و همچنیــن مبارزات ســال گذشــته
خــود آنهــا ،تجــارب گرانقــدری را بــه آنهــا آموختــه که زمینهســاز
گســترش اعتصابــات کنونــی نیــز بــوده اســت .ایــن اعتصابــات نه
تنهــا علیــه کارفرماهــای شــرکتهای پــروژهای و پیمانــی در نفــت و
پتروشــیمی و حکومــت حامــی آنهــا اســت بلکــه علیــه کل طبقــه
ســرمایهدار و همچنیــن اپوزیســیون راســت نیــز هســت .همگــی
آنهــا مدافــع پیگیــر خصوصیســازی و برنامههــای نئولیبرالــی
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مقرارتزدایــی از حقــوق کار بــوده و خواهــان کارگــران کــم
مــزد و خامــوش هســتند.
مبــارزات کارگــران نفــت نــه تنهــا در میــان کارگــران بلکــه
بــه تــوازن قــوای بیــن ســرمایه و کار در ســطح سیاســی کمــک
نمــوده و بــه بازگشــت گفتمــان طبقــه کارگــر در فضــای سیاســی
دامــن زده اســت؛ بــه طــوری کــه راســت بورژوایــی نیــز ناچــار
بــه اذعــان حضــور پررنــگ کارگــران در تحــوالت سیاســی شــده
اســت.
کارگران پیمانی نفت ،گاز و پتروشــیمی و شــورای ســازماندهی
اعتراضــات اشــکال مهمــی از ســازمانیابی را بــه نمایــش گذاشــتند.
ایــن نــوع از ســازمانیابی نشــان داد کــه تشــکلهای کارگــری
بــه ویــژه در جوامعــی کــه کنتــرل سیاســی وجــود دارد از دل
مبــارزه و تجربــه کارگــران شــکل گرفتــه و قــوام مییابــد .از
دســتآوردهای مهــم ایــن شــکل از ســازمانیابی ،تلفیــق کار
مخفــی و علنــی و اتــکا بــه قــدرت خودســامان و خودگــردان
کارگــران بــوده کــه در رونــد پویــش درونــی و تجربــه کارگــران
بدســت آمــده اســت .ایــن نــوع از ســازمانیابی و کاربســت
تجربــه آن میتوانــد زمینهســاز ســازمانیابی بخشهــای
مختلــف کارگــری نیــز باشــد.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست:
درباره تحوالت افغانستان

ســرانجام گــروه طالبان درافغانســتان قــدرت را تحویــل گرفت.
اینکــه تصــرف پــی درپــی شــهرها و مناطــق مختلــف افغانســتان
و ســپس پایتخــت آن کابــل ،طــی یکــی دو هفتــه از قــدرت و
محبوبیــت طالبــان و یــا نفــرت مــردم از نیروهــای خارجــی
وآمریــکا و ناتــو و دســتگاه دولتــی مافیائــی دســت نشاندهشــان
کــه درفســاد و رانــت خــواری و قتــل و غــارت شــهره عالمنــد
ناشــی میشــود و یــا توطئــه آمریــکا و ناتــو بــرای تحویــل
ســاح و تســلیم بــدون مقاومــت ارتــش افغــان بــه گــروه طالبــان،
حــرف وحدیــث بســیار اســت و امــا نقــش امپریالیســم آمریــکا و
کشــورهای غربــی درســاختن و پرداختــن طالبــان و انواع و اقســام
گروههــای مرتجــع جهــادی و تقویــت مالــی وتســلیحاتی آنهــا
بــرای اســتفاده درنقش ـههای راهبــردی در منطقــه غیرقابــل انــکار
اســت .
ایــن واقعیتــی انکارناپذیراســت کــه امپریالیســم آمریــکا و
متحــدان غربــی و منطقــهای آن بــا تغییــر سیاســت راهبــردی
درجهــان و مقابلــه بــا طرحهــای اقتصــادی چیــن و قــدرت نظامی
روســیه از مدتهــا قبــل نقشــه راه بقــدرت رســاندن طالبــان بمنظور
ناامــن نگهداشــتن منطقــه را دردســتور قــرارداده بودنــد و امــروز
اگــر میبینیــم «ارتــش» دســتآموز ومســلح بــه ســاحهای
امریکائــی افغانســتان بــا بیــش از  ۳۰۰هــزار پرســنل یکــی پــس
ازدیگــری تســلیم گــروه چنــد ده هزارنفــری طالبــان میشــوند
و روســای فاســد دولتــی و مافیــای مــورد حمایــت آمریــکا
یکــی پــس از دیگــری بــا دالرهــای بــادآورده و دســترنج مــردم
رنجکشــیده ،افغانســتان را رهــا کــرده و پــا بفــرار میگذارنــد،
نتیجــه تغییر اســتراتژیک در سیاســتهای جهانــی و منطقـهای آمریکا
و محصــول زد و بنــد قدرتهائــی اســت کــه منافــع خــود را در
بازگردانــدن طالبــان بــه قــدرت میداننــد.
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حمایتازکارگراناعتصابیصنعتنفت،
ضرورتایجادتشکلهایمستقلکارگری!
 ســه دهــه از اجــرای سیاســتهای اقتصــادی نئولیبرالــی بــا خود
ویژهگــی اســتبدادی و اسالمیتوســط جمهــوری اســامیتحت
رهبــری ولیفقیــه میگــذرد .ســرمایهداری کــه انباشــت اولیــهی
آن بــر ارتباطــات رانتــی و امنیتــی شــکل گرفتــه ،طــی ایــن 42
ســال و بــا اتــکاء بــه چنیــن سیاســتی توانســته چنــان رشــد نموده
و فربــه شــود کــه بــا حــذف دیگــر الیههــای ســرمایه ،تســلط
ی عرصههــای اقتصــادی
و قــدرت بالمنــازع خــود را بــر تمامــ 
و ثــروت عمومــیبگســتراند .بــی گمــان چنیــن اتفاقــی رخ
ـطه اجــرای همــان سیاســتهای ویرانگــر
نمــیداد مگــر بــه واسـ 
نئولیبرالیســتی و هــم راســتا با منافــع ســرمایهداری جهانــی .نابودی
تمامــیزیــر ســاختهای صنعتــی و کشــاورزی ،بهداشــتی و
آموزشــی ،زیســت محیطــی ،منابــع آبــی ومعدنــی ،نتیجــه اجــرای
همیــن سیاســتهایی جهانیســازی ســرمایهداری اســت .اگــر
زیرســاختهای افغانســتان ،عــراق و ســوریه و دیگــر کشــورهای
درگیــر در منطقــه بــه دســت مــزدوران امپریالیســتی چــون داعش و
القاعــده و طالبــان صــورت میگرفــت ،همــان سیاســتها بــا اقتصاد
و زیرســاختهای ایــران بهشــکلی دیگــر توســط حاکمــان ســرمایه
ســاالر والیــی پیــشبــرده میشــد.برخــاف نظــر عــدهای قلیــل
کــه هنــوز هــم اســیر توهــم ضدامپریالیســتی و اصالحپذیــری
جمهــوری اسالمیهســتند ،تمامیسیاســتهای اقتصــادی اجــرا
شــده توســط جمهــوری اســامیکوچکترین تعارضــی بــا منافــع
خاصــه امپریالیســم آمریــکا
اقتصــادی ســرمایهداری جهانــی و ّ
نداشــته و بــا منافــع آنهــا همپوشــانی دارد.
 خصوصیســازی و مقرراتزدایــی و آزادســازی اقتصــاد
کــه از شــاخصههای اصلــی نئولیبرالیســم هســتند ،بــا فتــوای
والیــت فقیــه مفهومســازی شــدند و بــه قبــای اســامیو ریــا
ملبــس گشــتند و بهنــام برونســپاری و بــه بهانــه دادن اقتصــاد بــه
دســت مــردم جراحــی گردیدنــد کــه تئوریســینها جهانیســازی
و مدیــران صنــدوق بینالمللــی پــول و ســازمان تجــارت جهانی را
بــه تحســین و تشــویق واداشــتند و حــاوت کنفرانــس گوادلــوپ
را بــرای چندمیــن بــار مزمــزه کردنــد.
 نابــودی معیشــت مــردم و بــه فقــر و فالکــت کشــاندن
زندگــی آنهــا همــراه بــا ســرکوب وحشــیانه کوچکتریــن

اعتراضــات مردمــی ،بــه مــرور زمــان طــی ایــن  42ســال چنــان
دره عمیقــی بیــن مــردم و حاکمیــت ایجــاد کــرده کــه حاکمــان
نمیتواننــد صــدای مــردم را بشــنوند و مــردم نیــز دیگــر عالقـهای
بــه ســخن گفتــن بــا آنهــا ندارنــد .خواســت و نیازهــای مــردم در
تعــارض بــا حاکمیــت بــوده و هیــچ پیونــد مشــترکی بیــن آنهــا
دیــده نمیشــود .حاکمیــت چنــان بــا مــردم بیگانــه گشــته کــه مردم
بــرای بدســت آوردن خواسـتهای بدیهیشــان هیــچ راهــی جــزء
کــف خیابــان برایشــان باقــی نمانــده اســت .طاقــت مــردم بــه
ســر آمــده و صبرشــان لبریــز گشــته ،دیگــر تحمــل چنیــن ســتم و
بیــداد غیرانســانی را ندارنــد .مــردم چــارهای جــز غلبــه بــر تــرس
نداشــتند و از دی مــاه  96ترسشــان در حــال فــرو ریختــن اســت.
شــعلههای عصیــان گرســنگان و تشــنگان ،بیــکاران و تحقیــر
شــدگان هــر آن زبانــه میکشــد.
 ممکــن اســت حرکتهــای شورشــی خودجــوش ســرکوب و
جوانمــرگ شــوند ،امــا وقتــی بــا زندگــی مــردم عجیــن میشــوند
روز بــه روز عمیقتــر و توانمندتــر میشــوند .خونهــای بناحــق ریخته
در ایــن اعتراضــات خــود محــرک نوینــی خواهنــد بــود بــرای
شــورشهای بزرگتــر بــا فواصــل زمانــی کوتاهتــر و بــا رهبــری
متمرکــز و کارآزمودهتــر بــرای ســازماندهی جنبشــی فراگیــر و
سراســری ،کــه بتوانــد قــدرت ســرکوب را از حاکمان ســلب کند.
خــود ویژگیهــا و مطالبــات متفــاوت اقشــار و طبقــات اجتماعــی،
بــر قــدرت ســازمانگری و وســعت شــمولیت ایــن جنبــش نوپــا
افــزوده و خصلــت پیگیرانــهای بــدان بخشــیده کــه بــه پایــداری و
دوام ایــن شورشــها منجــر میشــود .اعتراضــات اخیــر بــا خــود
ویژگیهایــش در واقــع ادامــه شورشــهای دی  96و آبــان 98
هســتند .امــروز فریــاد خوزســتان تشــنه از غارتگری مافیــای آب و
تحمیــل مهاجــرت اجبــاری ،اعتراضــات راننــدگان و بازنشســتگان
بــه ســتوه آمــده از فقــر ،اعتراضــات معلمیــن ،دامداران ورشکســته،
کشــاورزان بـیآب و نــان ،طغیــان دانشــجویان و جوانــان بــه تنگ
آمــده ،پرســتاران ،صنعتگــران ،دختــران و زنــان عاصــی از ارتجــاع
چهــل ســاله ،ادامــه همــان رونــدی اســت کــه بــا ســفرههای
خالــی ،بیمســکنی ،بیــکاری ،نــداری ،گرســنگی و تشــنگی ،ســتم
طبقاتــی ،ملــی ،جنســیتی و محرومیــت از یــک زندگــی ســاده و
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شــرافتمندانه بــه حرکــت درمیآینــد .هرچنــد کــه راه درازی تــا
ارتقــاء ایــن خیزشهــا بــه جنبشــی سراســری داریــم ،ولــی ســنگ
بنــای آن هــدف واال بــر بســتر همیــن حــرکات گذاشــته میشــود.
اعتصــاب کمنظیــر  ۱۱۵شــرکت پیمانــکاری نفــت و گاز و
پتروشــیمیدر فــردای انتصــاب رئیســی بــر زمینــه اعتــراض بــه
شــرایط اســفناک و نبــود کمتریــن اســتاندارهای زیســتی ،عســلویه
و ســایر ســایتهای نفتــی کــه در حکــم اردوگاههــای بــردهداری
هســتند ،همچنیــن شــرایط غیر قابــل تحمــل و تحقیرآمیز ســکونت
در کمپهــای بــی روزنــه ،تنــگ و تاریــک ،دســتمزدهایی کــه
تناســبی بــا گرانیهــای و ســرعت رشــد تــورم ندارنــد ،یــا
مرخصیهــای چنــد روزه در مــاه کــه آن هــم در راه ســپری
میشــود عمــ ً
ا زندگــی و روابــط عاطفــی کارگــران را بــا زن
و فرزندانشــان مــورد تهدیــد جــدی قــرار میدهــد .نبــود امنیــت
شــغلی و ایمنــی کار 12 ،ســاعت کار ،برخــورد شــدید امنیتــی بــا
شــکلگیری هــر گونــه تشــکلهای صنفــی طبقاتــی مســتقل
از حاکمیــت ،مقرراتزدایــی و عــدم مشــمولیت قانــون کار در
مناطــق آزاد تجــاری ،بــاز گذاشــتن دســت اســتثمارگران در روابط
بیــن کارگــر و کارفرمــا ،جــذب پیمانــکاران خارجــی و داخلــی،
همــراه بــا شــرایط اقلیمــیبســیار ســخت ،نداشــتن امکانــات
رفاهــی چــون :آب بهداشــتی ،ســرویس و حمــام بهداشــتی ،کولــر
و غــذای مناســب ،صبــر و تحمــل کارگــران را بــه آخــر رســاند و
نهایتـ ًا کارگــران را در  ۲۹خــرداد بــه اتخــاذ آخریــن گزینــه خــود
یعنــی اعــام اعتصــاب واداشــت .اکنــون بیــش از دو مــاه از آغــاز
پــر شــکوه ایــن اعتصــاب میگــذرد .بــدون اغــراق میتــوان ادعــا
نمــود کــهبعــد از اعتصــاب کارگــران صنایــع نفــت در دوران
انقــاب  - ۵۷کــه ضربــه نهایــی و بســیار موثــری در ســرنگونی
رژیــم پهلــوی داشــت -بزرگتریــن اعتصــاب کارگــران در چهــار
دهــه اخیــر بــوده اســت.
 پرداختــن بــه اینکــه اعتصــاب فــوق چگونــه و بــر بســتر
چــه زمینههایــی در ایــن گســتره جغرافیایــی وســیع و بــا نمایــش
همبســتگی طبقاتــی اینچنینــی توانســت شــکل بگیــرد ،جــای
بررســی و تحقیــق دارد ،امــا آنچــه کــه بــرای جنبــش کارگــری
و چــپ ایــران و بــه خصــوص فعــاالن کارگــری و مــا فدائیــان
داخــل کشــور قابــل درک و حائــز اهمیــت اســت ،شــناخت
بســترهای عینــی مبــارزه طبقاتــی و شــرایط اقتصــادی اجتماعــی
حاکــم بــر جامعــه امــروز ایــران میباشــد .ایــن اعتصابهــا
ریشــه در اجــرای سیاســتهای نئولیبرالــی و نظامیامنیتــی رژیــم
والیــی دارد.
 مشــارکت موثــر در ایــن مبــارزه و تــاش بــر تــداوم آن
در جهــت تشــکلیابی پایــدار ،دقــت و هوشــیاری در تشــخیص
خطمشــی نیروهــای امنیتــی در امــر کنتــرل ،بهرهبــرداری جناحــی
و بــه انحــراف کشــاندن آن ،بررســی بــه دور از ذهنیتگرایــی و
گریــز از غلطیــدن بــه تئــوری توطئــه در عیــن واقعبینــی و بــه
دور از هیجــان و بزرگنمایــی بیــش از آنچــه اتفــاق افتــاده و یــا
در حــال رخ دادن اســت ،حمایــت و حضــور مؤثــر و بــا تمــام
تــوان در ایــن حرکــت وظیفــه عاجــل جنبــش کارگــری و چــپ
ایــران اســت کــه بــردوش تــک تــکمــا ســنگینی میکنــد ،ایــن
امــر تنهــا در ارتبــاط مســتقیم و چهــره بــه چهــره بــا کارگــران و
زحمتکشــانی میســر اســت کــه در ایــن شــرایط درگیــر مبــارزهای
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تعییــن کننده هســتند .مبــارزهای کــه آینده کارگــران و فرزندانشــان
بــه آن گــره خــورده و در سرنوشــت آتــی جنبــش کارگــران و
زحمتکشــان ایــران تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت .ایــن چیــزی
نیســت کــه حاکمیــت از آن غافــل باشــد ،امــری کــه هوشــیاری،
جدیــت و دقــت بیشــتری میطلبــد.
اهمیت اتحاد و همبستگی

هنــر پیشــبرد مبــارزه در گامهــای پایــداری اســت کــه
برداشــته میشــود ،تــوان ســازماندهی را ارتقــاءداده ومــا را
ـات را گســترش میدهــد
متشــکلتر از پیــش میگردانــد ،ارتباطـ 
تــا مــا همانــی نباشــیم کــه قبــل از حرکــت بودیــم .آنهایــی کــه
موجــب میشــوند افقهایمــان نمایانتــر و راهمــان روشــنتر
گــردد ،روابــط رفیقانــه و عاطفیمــان مســتحکمتر و همبســتگی
طبقاتیمــان توانمندتــر شــود ،نیروهایــی مقبــول کارگــران هســتند
کــه نقــش مؤثــری در اســتمرار و تشــدید مبــارزه دارنــد .بــر
عکــس روشــنفکران ذهنگــرا و کســانی کــه فــارغ از منافــع طبقــه
کارگــر بــه دنبــال هدفهــای شــخصی هســتند -حتــی اگــر در میان
کارگــران باشــند -نقــش مخربــی در همبســتگی و رشــد مبــارزه
طبقاتــی آنــان خواهنــد داشــت .اگــر اهــداف واالئــی هــم داشــته
باشــند در عمــل پیشبرنــده خطــی مغایــر منافــع کارگــران و مانعی
در تشــکلیابی آنــان خواهنــد بــود.
تفــاوت دیدگاههــا واقعیتــی غیــر قابــل انــکار در عرصـهی
مبــارزه اســت ،بخصــوص در مــوارد اینچنینــی کــه گســتره
جغرافیایــی وســیعی را شــامل میشــود .ابرصنایــع نفــت و گاز
و پتروشــیمیکه هــزاران کارگــر بــا تخصصهــای گوناگــون و
فرهنــگ و خواســتگاه ملــی متفــاوت را در برگرفتــه و پیچیدگیهای
خــاص خــود را دارد از آن جملهانــد .هدایــت ایــن مبــارزه
ســخت و دشــوار ،پیشــروانی هوشــیار و توانمنــد بــاجدیــت،
پختگــی ،متانــت ،حوصلــه و صبــوری را میطلبــد .رهبــری و
هدایــت حرکتــی بــا اختــاف دیدگاههــا ،تفــاوت خواســتگاهها
بــا فاصلههــای جغرافیایــی زیــاد ،نیازمنــد خــرد جمعــی مســتمری
اســت کــه بتوانــد بــا دخالــت و مشــارکت حداکثــری کارگــران
و ارائــه راهکارهایــی خالقانــه و دموکراتیــک ،موجبــات رشــد
و آگاهــی طبقاتــی و تشــکلپذیری و ســازمانگری کارگــران
را فراهــم نمایــد و آن را در مســیری درســت بــه پیــش ببــرد.
از شــاخصههای توانمنــدی پیشــروان ایــن حرکــت :اجتنــاب
از اتخــاذ تصمیماتــی تکروانــه ،عــدم اخــذ نظــر کارگــران
مشــارکت کننــده و اعمــال آن در گامهــای بعــدی ،اتخــاذ مواضعی
آمرانــه و از موضــع بــاال را میتــوان نــام بــرد کــه بیتوجهــی بــه
آنهــا میتوانــد آسیبرســان بــوده و همبســتگی کارگــران را بــه
مخاطــره انــدازد .در بخشــی از ایــن حرکــت چنیــن عارضههایــی
را شــاهد بودیــم کــه بــا موضعگیــری آمرانــه و بــی توجــه
بــه نظــر اکثریــت کارگــران اعتصابــی ،علیرغــم برخــورداری از
امکاناتــی و عناوینــی چــون کاریابــی و  ...بخشــی از کارگــران را
بــا خــود دارنــد ولــی بــه اتــکای همــان نیــروی محــدود اکثــر
کارگــران در تصمیمگیریهایشــان غایــب هســتند .ایکاش آنهــا
میتوانســتند نفــوذ و ارتبــاط خــود را گســترش داده و مداومتــی
دمکراتیــک را در ایــن ارتباطــات داشــته باشــند و از ایــن راســتا
قدمـیدر جهــت منافع پایــدار کارگــران بردارنــد .متاســفانه تاکنون
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چنیــن نبــوده و آنچــه مشــاهده میشــود حاکــی از آن اســت کــه
آنهــا بیشــتر در کریدورهــای حکومتــی بــه دنبــال پیشــبرد مســائل
و حــل مشــکالت کارگــران هســتند تــا در بیــن خــود کارگــران.
برقــراری ارتبــاط بــا کارگرانــی کــه در پیونــد بــا ایــن طیــف از
اعتصابیــون هســتند و ایجــاد همبســتگی و بوجــود آوردن صفــوف
متحــد ،وظیف ـهی فــوری و مبرمیاســت کــه توانمنــدی پیشــروان
جنبــش کارگــری و در ایــن مــورد بخصوص رهبــران اعتصــاب را
میطلبــد کــه خوشــبختانه پیشــروان آگاه کارگــری نشــان دادهانــد
از عهــده آن برمیآینــد.
انتظــار مــیرود فعالیــن احــزاب و جریانهــای چــپ
کــه ســابقهای تاریخــی در جنبــش ســندیکایی کشــورمان دارنــد
و تجرب ـهای پربــار در دفــاع از حقــوق زحمتکشــان ،بــا تأمــل و
دقــت بیشــتر بــه ارزیابــی آنچــه در عســلویه و دیگــر ســایتهای
اعتصابــی صنعــت نفــت میگــذرد ،اهتمــام ورزنــد .نیرویهــای
چــپ نبایــد صرفــا بــه مرجــع انعــکاس اخبــار کارگــری تبدیــل
شــوند ،آنهــا بایــد بطــور عملــی نقــش تاریخــی خــود در
جنبشهــای کارگــری کشــور را ایفــا کننــد.
لهای
نویــد اتحادملــی و طبقاتــی و زمینــه ایجــاد تشــک 
ـری
ـتقل سراسـ
مسـ

 همانطوریکــه گفتیــم از ویژگیهــای بــارز اعتصــاب
ی «تنــوع فرهنگــی
کارگــران پیمانــکاری نفــت و گاز و پتروشــیم 
و ملــی» آنهاســت.وجــود کارگــران و مهندســین و کارکنانــی از
نقــاط مختلــف کشــور بــا اعتقــادات و ســنن و وابســتگیهای ملی
متفــاوت ،و البتــه در همبســتگی طبقاتــی و اتحــاد ملــی ،انعــکاس
گســترده و جلــب حمایتهــای سراســری را موجب گردیده اســت
کــه در ادامــه میتوانــد اتحــاد خلقهــای میهنمــان در مبــارزه بــرای
رفــع ســتم طبقاتــی ،جنســیتیو ملــی را بــه همــراه داشــته باشــد.
همبســتگی صنفــی بســتری مقدماتــی بــرای ایجــاد تشــکلهای
سراســری کارگــران و زحمتکشــان ایــران و رشــد آگاهــی سیاســی
 طبقاتــی آنــان اســت .رونــدی کــه بــه درک ضــرورت مبــارزهمتشــکل و عبــور از مرحلــه تردیــد و تشــکلگریزی منجــر
میشــود.
اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی کشــور کــه درک درد مشــترک
کارگــران و ســایر زحمتکشــان را درپــی داشــته ،بیــش از هــر
زمــان دیگــری زمینههــای مــادی ایجــاد تشــکلهای سراســری و
منطقــهای را فراهــم ســاخته اســت .ضــرورت ایجــاد تشــکلهای
ســندیکایی و شــورایی در واحدهــای صنعتــی از جملــه صنایــع
اســتراتژیک و مــادر ماننــد :حمل و نقــل ،نفت و گاز و پتروشــیمی،
مجتمعهــای صنعتــی کشــاورزی ،ماشینســازی ،صنایــع ســنگین
مــس ،فــوالد ،معــدن و  ...و همچنیــن در بیــن فرهنگیــان ،کادر
بیمارســتانها ،بازنشســتگان و  ...هــر روز بیشــتر از روز قبــل
احســاس میشــود .بــذر اتحــاد طبقاتــی رســتن گرفتــه اســت و
دیگــر هیــچ نیــروی ســرکوبگری قــادر بــه بــاز گردانــدن آن بــه
بیابانــی خشــک و بیعلــف نیســت .درک ایــن ضــرورت توســط
خــود کارگــران و زحمتکشــان نشــان از ارتقــاء کیفــی جنبــش
کارگــری در جهــت مبــارزه ســازمانیافته بــرای بهبــود شــرایط
کار و زندگــی آنــان میباشــد و نشــان میدهــد کــه مقاومــت در

برابــر ماشــینســرکوب هــم مقــدور اســت و هــم تنهــا راه ممکن.
شیوههای سرکوب

 حاکمیــت و نیروهــای امنیتی و ســرکوب آن ،رفتــار پیچیدهای
بــا اعتراضــات و اعتصابــات اخیــر و بخصــوص در صنایــع نفت و
گاز و پتروشــیمیدر پیــش گرفتهانــد و تعویــض دولــت هــم تغییــر
محسوســی ایجــاد نخواهــد کــرد .اســتفاده از ســرکوب و زنــدان و
حتــی تهدیــد و اجرایــی کــردن آن از یــک ســو و انحــراف ،نفــوذ،
هدایــت و حتــی بــه دســت گرفتــن آن در جهــت منافــع و مقاصــد
خــود از ســویی دیگــر و همچنیــن ایجــاد تشــکلهای حکومتــی
و اســتحاله و خســته کــردن معترضیــن و اعتصابیــون ،تحقیــر
کارگــران بــا نپرداختــن حقــوق و دســتمزد کارگــران و قــراردادن
آنــان در برابــر خانوادههایشــان ،دادن وعدههــای دروغیــن ،ایجــاد
تفرقــه و شــکاف بیــن کارگــران از دیگــر روشهــای امنیتــی و
دغــلکاری حکومــت میباشــد و جالــب آنکــه گاه تمامــیو یــا
بیشــتر ایــن روشهــای ســرکوب را هــم زمــان اســتفاده میکننــد.
یکــی دیگــر از شــیوههای رایــج بــرای انحــراف و ایجــاد شــکاف،
اشــتغال کارگــران بــا عناویــن مختلفــی چــون :رســمی ،پیمانــی،
قــرادادی ،مناطــق آزاد و  ...اســت کــه بــا تفاوتهــای دســتمزدی
و رفاهــی ســعی میکننــد کارگــران را در مقابــل هــم قــرار داده و
از ایــن طریــق مانــع ایجــاد همبســتگی طبقاتی آنــان گردند .شــیوه
دیگــری کــه از زمــان احمدینــژاد مرســوم و در بعضــی واحدهــا
عملــی گردیــد ،واگــذاری بــه اصطــاح بخشــی از کارهــای واحد
تولیــدی بــه خــود کارگــران بــود .در ایــن شــیوه کــه بیشــتر در
بخــش تامیــن نیــروی انســانی و بخــش خدمــات و تعمیــرات
از طریــق تشــکیل تعاونــی خدماتــی و یــا بــا عناویــن دیگــری
صــورت میگرفــت ،کارگــران آن بخــش را از شــمول قانــون کار
خــارج کــرده و نهایتـ ًا در برابــر همدیگــر قــرار مـیداد .کارگــران
کــه ابتــدا آنــرا بــا اشــتیاق پذیرفتــه بودنــد در ادامــه متوجه شــدند
کــه کارفرمــا چــه کاله گشــادی بــر سرشــان گذاشــته اســت .آنهــا
اگــر اعتراضــی هــم میکردنــد پاســخ میشــنیدند کــه شــما دیگــر
کارگــر و مشــمول قانــون کار نیســتید.
روش دیگــری کــه در ایــن مــورد بخصــوص هــم بــکار
گرفتــه شــد .ســکوت و نشــان نــدادن هیــچ عکسالعملــی در
برابــر اعتصابیــون و بایکــوت خبــری اعتصــاب در رســانههای
حاکمیتــی اســت .ایــن ســکوت همــراه اســت بــا ترس و وحشــت
از گســترش اعتصــاب بــه دیگــربخشهــای مختلــف کارگــری،
بــه ســایر اقشــار زحمتکــش و خلقهــای عاصــی کشــور .ولــی
ایــن ســکوت را نبایســتی بهمثابــه زوال و فروپاشــی رژیــم قلمــداد
کنیــم .درســت اســت کــه جمهــوری اســامیدیگــر اقتــدار
پیشــین را نــدارد ،ولــیقــدرت ســرکوب خــود را هنــوز ازدســت
نــداده و از خــوی وحشــیگری آن کــم نشــده اســت .امــا مــردم
و در پیشــاپیش آنهــا جنبــش کارگــران ،معلمیــن ،زنــان ،جوانــان و
خلقهــای ایــران نیــز خــود را بــاز مییابنــد و روز بــه روز بــه
اتحــاد و همبســتگی و ضــرورت مبــارزه متحدانــه آگاه میشــوند
و ایــن آن چیــزی اســت بــه مــا یــادآوری میکنــد کــه «پشــت تپــه
خبــری اســت» ،هرچنــد کمیدورتــر و دیرتــر .سرنوشــت مــا بــه
درک ایــن ضــرورت پیونــد خــورده اســت.
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نهمیبخشیم؛نهفراموشمیکنیم
گرامی باد یاد و خاطره

جانباختگان دهه60
خاوران

من اینجایم
من اینجایم
مرا پیدا کن از اعماق خاموشی
مرا پیدا کن از انبوه انکار و فراموشی
من اینجایم
من اینجایم
نشسته زیر این گلبوته ِ
سرخ خود روییدهی غمگین
های ِ
کنار خواب این دیوارِهای کهنهسال فاصلهانداز
من اینجا اینهمه سال است بیدارم
حجیم گورِ تنگ بینشانیها
خمیده زیر آوار
ِ
من اینجایم
من اینجایم
ِ
ِ
خاک خسته-خاورانی که دهان بسته
درون
تو پیدایم کن و لبریز کن شب را از این فریاد
خ ِ بیگناهیها
بگو اینجا هزاران تن درون خون سر 
در آغوش تمام آرزوهای شده بر باد
پس از آن صبحهای سربی اعدام
به دنبال صدایی تازه میگردند
تو پیدایم کن و فریاد کن نام مرا در یاد
من اینجایم
من اینجایم
مرا پیدا کن از اعماق خاموشی
مرا پیدا کن از انبوه انکار و فراموشی
پویان مقدسی
مرداد ۱۳۸۷
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بحرانرهبری
بعد از حمید اشرف
مقاله رسیده

هشــتم تیــر ســالگرد شــهادت حمیــد اشــرف و  9رفیــق فدائی
همــرزم اوســت .حمیــد اشــرف یــک چریــک فدائــی هشــیار،
ورزیــده و جســور ،یــک ســازمانده اندیشــهورز و قابــل و یــک
استراتژیســت سیاســی برجســته بــود کــه از آبانمــاه ســال 47
کــه در مرکزیــت گــروه زنــده یــادان بیــژن جزنــی و حســن
ضیاءظریفــی قــرار گرفــت و بعــدا از ســال  50تــا ســال  55کــه
مســئولیت رهبــری چریکهــای فدائــی خلــق را بــر عهده داشــت،
در ســختترین شــرایط مبارزاتــی بــا تــاش خســتگیناپذیر خــود
در کار جــذب و پــرورش نیروهــا ،ســازماندهی کادرهــا و احیــاء و
بازســازی ســازمان پــس از ضربــات ســنگینی کــه کــه طــی ایــن
ســالها بــر آن وارد شــد و مبــارزه بــا برخــی نظــرات نادرســت کــه
در مقاطعــی در ســازمان مطــرح میشــد چنــان ســهم و نقــش
تعییــن کننــدهای بهعهــده داشــت کــه پــس از شــهادت او خــاء
نظــری و رهبــری در ســازمان کام ـ ً
ا محســوس و مشــهود بــود.
گویــی او خــود نیــز از وزن و نقــش خــود در ســازمان آگاه بــوده
اســت کــه علیرغــم توصیــۀ زندهیــاد جزنــی بــه خروجــش از
کشــور بمنظــور حفــظ او ،از ایــن کار خــودداری میکنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه هــر ســازمان انقالبــی بــرای زنــده
مانــدن و ادامــۀ مبــارزۀ خــود در یــک محیــط دائمالتغییــر ناگزیــر
اســت متناســب بــا تغییــرات اجتماعــی و سیاســی محیط مبــارزه و
در جهــت ایجــاد توانائیهــای الزم بــرای رویاروئــی با آن شــرایط،
در مــورد سیاســتهای خــود نیــز اندیشــیده و تغییــرات الزم را
در آنهــا بعمــل آورد؛ ا ّمــا ســازمان پــس از ضربــۀ تیــر مــاه  55و
شــهادت حمیــد اشــرف ،با توجــه بــه تغییــرات پرشــتاب آن دوره،
بــه علــت کمبــود کادرهــای الزم و خــاء رهبــری ،فاقــد تــوان
الزم بــرای ایــن کار بــوده اســت .درسآمــوزی از تجــارب گذشــته
چــه ایــن تجــارب منجــر بــه پیــروزی شــده باشــد چــه منجــربــه شکســت -از ویژگیهــا و وظائــف ضــروری تفکــر انقالبــی
اســت و در تجربــۀ ســازمان چریکهــای فدائــی خلــق پــس از
ضربــۀ  55درس ســنگین و گرانبهائــی نهفتــه اســت کــه بــه بهــای
خــون یــک نســل از بهتریــن فرزنــدان ایــن ســرزمین بدســت آمده

اســت و نبایــد از آن آســان گذشــت .پرسشــی کــه بطــور طبیعــی
بــا تأمــل در ایــن تجربــۀ تاریخــی مطــرح میشــود ایــن اســت
کــه چــرا ســازمانی بــا نقشــی اســتراتژیک ،نمایندگــی یــک جنبش
اجتماعــی و رســالت تاریخــی مشــخص ،بــا از دســت دادن یــک
رهبــر برجســتۀ خــود دچــار خــاء رهبــری میشــود؟ چــرا چنیــن
ســازمانی در بخشــهای گوناگــون خــود فاقــد رهبرانــی دیگــر در
ســطحی اســت کــه بتواننــد خــاء ناشــی از فقــدان حمیــد اشــرف
را پــر کننــد؟ آیــا دلیلــش ایــن نیســت کــه ایــن مبــارزه تــودهای
نشــده بــود و ریشــۀ ایــن کاســتی هــم بهنوبــۀ خــود در پیشــینۀ
نظــری و بینشــی آن بخــش از رفقــای فدائــی بــود کــه اعتقــادی به
تــودهای شــدن مبــارزه و نقــش مــردم در آن و توجهــی بــه رابطــۀ
درســت میــان پیشــاهنگ و تــوده نداشــتند؟
انقــاب کار تودههــای مــردم اســت .نمیتــوان «خالیــق» را
ـور و نتیجهگیــری
یــک پدیــدۀ بــی چهــره ،وارفتــه و ســاکن تصـ ّ
کــرد کــه بایــد گروهــی از قهرمانــان تاریخــی بــرای آنهــا بجنگنــد
و سرنوشــت و مقــدرات آنــان را تعییــن کننــد .تــودۀ مــردم یــک
تــودۀ بیشــکل ،بیســازمان و فاقــد دینامیســم و محــرک درونــی
نیســت .یــک نیــروی پویــای درونی و یــک دینامیســم درونــی دارد
کــه شــناخت آن فقــط بــا توجــه بــه ســاختار طبقاتــی و مبــارزۀ
طبقاتــی جــاری در جامعــه میســر میشــود و همیــن دینامیســم
درونــی اســت کــه تــوده را بــه واکنشهــای اجتماعــی و سیاســی
وا مـیدارد .چشــم بســتن بــر روی ایــن دینامیســم درونــی جامعــه
ـور کــه نوعــی محــرک بیرونــی الزم اســت
و پیــروی از ایــن تصـ ّ
ـوری خطاســت .اصــو ً
ال
تصـ
درآورد،
ـت
حرکـ
تــا تودههــا را بــه
ّ
یکــی از ویژگیهــا و وظایــف اصلــی سوسیالیســم ایــن اســت
کــه موجبــات گــذار تودههــای مــردم از مرحلــۀ مشــارکت
ناآگاهانــه و خودبخــودی در فراینــد تاریــخ و ورود آنــان بــه مرحلۀ
فعالیــت آگاهانــه و تبدیــل آنــان بــه آفریننــدگان ف ّعــال تاریــخ را
فراهــم ســازد .از اینــرو نادیــده گرفتــن تــودۀ مــردم و نقــش آنــان
در ســاختن تاریــخ نگرشــی غیــر سوسیالیســتی اســت و ایــن
دگرگونــی و تبــدل بنیــادی در جریــان مشــارکت و مبــارزۀ آنــان
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بــرای ســاختن جامعــۀ نویــن پدیــد میآیــد.
شــخصیتهای تاریخــی هــم بــر بســتر جنبشــهای اجتماعــی و
مردمــی زائیــده میشــوند ،میبالنــد و بــا اتــکاء بــه آن ســر بلنــد
میکننــد .حتــی آن دســته از شــخصیتهای تاریخــی هــم کــه
جلوتــر از جنبشهــای اجتماعــی حرکــت میکننــد و بــه اتــکاء
نبــوغ و توانمندیهــای فــردی خــود در پیشــبرد و حتــی گاه در
بــراه انداختــن جنبشهــای اجتماعــی نقــش و اثــر تعیینکننــدهای
دارنــد ،بــاز در نهایــت ،خــود محصــول تاریخانــد و اگــر بســتر
تــودهای و تکی ـهگاه طبقاتــی نداشــته باشــند همیشــه در خطرنــد
و بصــورت قهرمانــان تنهایــی درمیآینــد کــه «در برابــر تنــدر
میایســتند ،خانــه را روشــن میکننــد و میمیرنــد».
یکــی از رفقــای فدائــی ضمــن نقــل خاطــرات تلــخ ضربــات
زمســتان  54پــس از دســتگیری بهمــن روحــی آهنگران و باز شــدن
رمــز دفترچــۀ یادداشــت او بوســیلۀ مأمــوران ســاواک کــه منجــر
بــه زیرضــرب قــرار گرفتــن و محاصــرۀ پایــگاه آنــان در گــرگان
میشــود ،مینویســد :پــس از شــهید شــدن مســرور فرهنــگ و
اجــرای طــرح فــرار و رســیدن به تهــران «پریشــان و مضطــرب راه
میرفتــم ،حــس میکــردم کــه چریــک بیارتبــاط ،تنهاتریــن
آدم دنیــا اســت» )1(.چــرا بایــد یــک رزمنــدۀ راه خلــق کــه تمــام
هســتی خــود را بــرای تحقــق آرمــان انســانی خویــش پیشــکش
کــرده در چنیــن موقعیتــی قــرار گیــرد و بــه چنیــن احساســی
برســد؟
البتــه ضــرورت تــودهای شــدن مبــارزه بــه هیــچ روی
بــه معنــای انــکار یــا نادیــده گرفتــن نقــش شــخصیتهای
تاریخســاز و جایــگاه آنــان در تحــوالت اجتماعــی نیســت.
مارکــس در نامـهای بــه کوگلمــان در بــارۀ کمــون پاریــس و عامل
«تصــادف» کــه وجــود یــا فقــدان شــخصیتهای تاریخــی هــم در
برابــر «ضــرورت» یکــی از مصداقهــای آن اســت ،مینویســد:
«اگــر مجبــور نبودیــم جــز در مــواردی کــه شــانسهای حتمــی و
قطعــی بــرای پیــروزی وجــود دارد درگیــر مبــارزه شــویم ،مســلم ًا
ســاختن تاریــخ کار بســیار ســادهای بــود .از ســوی دیگــر اگــر
«تصادفهــا» در تاریــخ هیــچ نقــش بــازی نمیکردنــد ،تاریــخ
ماهیتــی خیلــی عرفانــی و اســرارآمیز پیــدا میکــرد .طبیعــی
اســت کــه ایــن مــوارد تصادفــی هــم وارد جریــان عمومــی
تکامــل میشــوند و بخشــی از آن را تشــکیل میدهنــد و بــا
مــوارد تصادفــی دیگــری خنثــی میشــوند .ا ّمــا شــتاب گرفتــن
یــا آهســتهتر شــدن حرکــت تاریــخ خیلــی بــه ایــن گونــه
«تصا دفهــا» بســتگی دارد کــه ســرکردگانی هــم کــه پیــش از
دیگــران بــرای هدایــت ایــن حرکــت فراخوانــده میشــوند در
زمــرۀ همیــن تصادفهــا قــرار میگیــرد»)2(.
لنیــن نیــز تأکیــد میکنـ د کــه« :هیــچ طبقـهای در تاریــخ بــه
یآن کــه در بطــن خــود ســرکردگان
فرمانروائــی نرســیده اســت بـ 
سیاســی و نماینــدگان پیشــروی را یافتــه باشــد کــه قــادر باشــند
جنبــش را ســازماندهی و آن را رهبــری کننــد )3(».ا ّمــا نکتــه ایــن
ـرک و موتور اصلــی تکامل
اســت کــه شــخصیتهای تاریخــی محـ ّ
تاریــخ نیســتند ،بلکــه خــود نیــز محصــول تاریخانــد .ســمت و
ســو و مســیر رویدادهــای تاریخــی نــه بــه میــل و انتخــاب ایــن
شــخصیتها ،بلکــه بــا ضرورتهــای عینــی اجتماعــی و اقتصــادی
تعییــن میشــود و حاملیــن ایــن ضرورتهــا و اقتضائــات عینــی
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نامه حمید اشرف به خانواده یکماه بعد از سیاهکل

هــم تودههــای مــردم هســتند.
پیشــگامان جنبــش فدائــی -زندهیــادان بیــژن جزنــی و همرزمان
او و از جملــه زنــده یــاد حمیــد اشــرف کــه از همــان ســالهای
آغازیــن دهــۀ چهــل در گــروه رفیــق بیــژن جزنــی عضویــت و
فعالیــت داشــته اســت -آنگونــه کــه میشناســیم همگــی بــه
ایــن مســائل آگاهــی و اعتقــاد داشــتند .نگــرش ایــن گــروه ،اگــر
چــه اعتقــاد آن بــه مبــارزۀ مســلحانه ویژگــی برجســتۀ آن اســت،
دراســاس خــود حرکتــی بــرای تشــکل بخشــیدن بــه نیروهــای
پراکنــدۀ چــپ و فضــای یــأس و ســرخوردگی پــس از کودتــای
 28مــرداد و تحــزب سیاســی بــود و تشــکیل حــزب طبقــۀ کارگــر
در چشــم انــداز بلنــد مــدت آن قــرار داشــت .بــه عبــارت دیگــر
«شــیوۀ قهرآمیــز را راه انقــاب میدانســتند نــه خــود انقــاب)4(».
حتــی خــود عنــوان نوشــتۀ زنــده یــاد جزنــی «چگونــه مبــارزۀ
مســلحانه تــودهای میشــود» حاکــی از ایــن نگــرش اســت کــه
مبــارزۀ مســلحانه در مفهومــی کــه مــورد نظر اوســت ،مقدمــه و راه
طبیعــی تــودهای شــدن جنبــش اســت .او در این نوشــته اســتراتژی
جنبــش انقالبــی ایــران را دارای ســه مرحلــه میدانــد کــه مرحلــۀ
ا ّول آن تثبیــت مبــارزۀ مســلحانه اســت؛ در مرحلــۀ دوم تودههــا
نیــز دســت بــه مبــارزه میزننــد و در مرحلــۀ ســوم مبــارزۀ
مســلحانه تــودهای میشــود .یعنــی جنبــش بــه نبــرد تــودهای
تبدیــل شــده و بــا خصلــت دموکراتیــک حاکمیــت خلــق را جامۀ
عمــل میپوشــاند)5(».
جزنــی در نقــد محفلهــای روشــنفکری مارکسیســتی
و گروههــای نوپــای چــپ کــه در ایــن دوره بــه ویــژه در

محیطهــای دانشــجوئی و دانشــگاهی شــکل میگرفــت از ایــن
کــه در مطالعــات ایــن گروههــا «تجــارب یــک دهــه جنبــش
کارگــری مــورد بــی اعتنائــی قــرار میگیــرد» انتقــاد میکنــد
( 19بهمــن ،شــمارۀ  .)7او شــکلگیری یــک ســازمان سیاســی را
بهمــوازات یــک ســازمان سیاســی  -نظامــی کــه بهمثابــه پــای
دوم جنبــش مســلحانه عمــل کنــد ضــروری میدانــد .همچنیــن در
جــزوۀ «آنچــه یــک انقالبی بایــد بدانــد» که در اســفند ســال 1350
بنــام علیاکبــر صفائــی فراهانــی منتشــر شــد ،اعــام میشــود
کــه «روشــنفکران جــوان بالفعلتریــن نیــروی جنبشانــد  ...ا ّمــا
از نقــش م ّهــم نیروهــای زحمتکــش در تحقــق انقــاب بیخبرنــد
و فرامــوش میکننــد کــه آنهــا فقــط میتواننــد چاشــنی دینامیــت
انقــاب باشــند ،نــه همــۀ قــدرت انفجــار )6( ».در مقابــل رفیــق
احمــدزاده میگویــد «چــرا قیــام کار تودههاســت؟ مگــر تجربــۀ
کوبــا نشــان نــداد کــه یــک موتــور کوچــک و مســلح میتوانــد
قیــام را آغــاز کنــد و بــه تدریــج تودههــا را نیــز بــه قیــام
بکشــاند؟»( )7نــگاه جزنــی و ضیــاء ضریفــی ا ّمــا بــه ایــن گونــه
الگوســازیها کــه در آن دهــه در گروههــای چــپ روشــنفکری
رواج داشــت ایــن بــود کــه ... « :نبایــد خــود را بــا قرینهســازی
تاریخــی گمــراه کنیــم .حداقــل الزم را بــرای شــروع حرکــت
فقــط بــا درک و توجــه بــه خصوصیــات و شــرایط عینــی و ذهنــی
جامعــۀ خــود مــا بایــد تعییــن کــرد)8(».
ا ّمــا آیــا موتــور کوچــک مــا بــه تدریــج تودههــا را بــه قیــام
کشــاند و آنــان بــه نــدای پیشــاهنگ مســلح خــود پاســخ دادنــد؟
ـور ایــن رفقــا «تجربــۀ انقــاب
یــا تودههــای شــهری کــه بــه تصـ ّ
بورژوائــی را هــم دور زده و از آن عبــور کــرده بودنــد» بدنبــال
بنیادگرائــی شــیعی و والیــت فقیــه رفتنــد؟ و آیــا جامع ـهای کــه
بــه قــول ایــن رفقــا شــرایط عینــی انقــاب در آن وجــود داشــت،
همیــن جامع ـهای بــود کــه بــا رأی بــاالی  95درصــد بــه دنبــال
جمهــوری اســامی و والیــت فقیــه افتــاد؟
متأســفانه همانطــور کــه میدانیــم در روز  16دیمــاه ،1346
گــروه جزنــی  -ظریفــی زیــر ضــرب ســاواک قــرار گرفــت
و رهبــران و بخــش عمــدۀ کادرهــای آن دســتگیر و زندانــی
شــدند .مقاومــت و پایمــردی دستگیرشــدگان ایــن گــروه موجــب
شــد کــه ســاواک نتوانــد تعــداد انگشــت شــماری از اعضــای آن،
کــه دســتگیر نشــده بودنــد از جملــه حمیــد اشــرف را شناســائی
کنــد و اینــان در دشــوارترین شــرایط پــس از آن ضربــه اقــدام بــه
بازســازی و احیــای گــروه کردنــد .بازگشــت صفائــی فراهانــی و
صفــاری آشــتیانی از فلســطین هــم بــه شــرحی کــه میدانیــم بــه
گــروه تحــرک تــازهای داد و آنــان توانســتند بــا احیــاء و بازســازی
و تجدیــد ســازمان خــود طــرح و تــدارک مبــارزۀ مســلحانه را
آمــاده و گــروه جنــگل را ســازماندهی کننــد؛ ا ّمــا بازهــم در حادثۀ
ســیاهکل بیشــتر اعضــای ایــن گــروه یــا ضمــن برخوردهــا بــه
شــهادت رســیدند ،یــا اعــدام و یــا دســتگیر و زندانــی شــدند .این
دو ضربــۀ ســنگین کــه باتجربهتریــن و ورزیدهتریــن نیروهــای
سیاســی فعــال آن دهــه را نابــود کــرد ،موجــب شــد در غیــاب
چنیــن نیروهائــی زمینــه بــرای رشــد و اشــاعۀ نگرشــی کــه بــه
فعالیــت صرفـ ًا نظامــی دســتههای کــم تعــداد معتقــد و بــه مبــارزۀ
تــودهای گســترده بــی اعتنــا بــود ،در میــان نیروهــای جوانتــری که
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جــذب مبــارزه میشــدند ،فراهــم شــود .ا ّمــا ایــن الگــو چنــان که
دیدیــم بــه نتیجـهای کــه از آن مــورد نظــر بود نرســید .این درســی
اســت کــه بــا هزینهای ســنگین بدســت آمــده اســت و نبایــد آن را
فرامــوش کــرد.
جدائــی روشــنفکران انقالبــی و مبــارزۀ آنــان از تــودۀ مــردم،
شمشــیر دولب ـهای اســت کــه بــه هــر دو ســو آســیب میرســاند:
ماهــی فقــط در آب زنــده میمانــد .رزمنــدهای کــه بــرای منافــع
و سرنوشــت مــردم میجنگــد ،بــر بســتری از حمایــت و همراهــی
مــردم میتوانــد بــه مبــارزۀ خــود ادامــه دهــد .مبــارزه بــرای
رهائــی مــردم ،بــدون مشــارکت ،مداخلــه و حضــور خود مــردم به
جائــی نمیرســد .ا ّمــا وقتــی مبــارزه تــودهای شــده باشــد ،چــون
هزینــه و فشــار آن سرشــکن و میان تودۀ وســیعتری از مردم تقســیم
میشــود ،هزینــه و بــار ســرانۀ آن کمتــر و بــرای بخــش بزرگتــری
از نیروهــای مردمــی قابــل تحملتــر میشــود ،از ایــنرو تــودۀ
وســیعتری آن را میپذیرنــد و خــود را در آن درگیــر میکننــد و
ایــن امــر از طــرف دیگــر رویاروئــی دســتگاه ســرکوب را هــم بــا
ایــن تــودۀ وســیعتر ،بــرای آن دشــوارتر میکنــد ،بــه همیــن دلیــل
هــم نظامهــای اســتثماری و ســرکوبگر بــه شــدت از تــودهای
شــدن مبــارزه وحشــت دارنــد ،زیــرا اگــر بــا جمــع معــدودی
از رزمنــدگان اجتماعــی ســروکار داشــته باشــند میتواننــد بــه
فجیعتریــن شــکل بــه اعــدام و کشــتار آنهــا دســت یازنــد ،ا ّمــا
بــا تــودۀ وســیع مردمــی نمیتواننــد چنیــن کاری بکننــد.
فــارغ از مالحظــات عملــی بــاال ،اساســیترین رســالت
تاریخــی نیروهــای پیشــاهنگ جامعــه ،متحــد کــردن ،آگاهــی
بخشــیدن و ســازماندهی تودههــای مــردم اســت .بــا نفــی و
انــکار ایــن وظیفــه چــه چیــزی از محتــوای نقــش تاریخــی
نیــروی پیشــاهنگ باقــی میمانــد؟ مشــارکت و نقــش تودههــای
زحمتکــش در فراینــد تاریــخ در یــک قــرن و نیــم گذشــته متحمل
یــک دگرگونــی اساســی شــده اســت .قــرار اســت نقــش مردمــی
کــه در طــول هزارههــای متمــادی گذشــته ،تحــت ســلطۀ
نظامهــای اســتثمارگر ،ناآگاهانــه و از روی ســنّت و عــادت
زندگــی میکــرده و همــواره بعنــوان پیــاده نظــام طبقــات حاکــم،
مطیــع و آلــت اجــرای سیاس ـتهای آنهــا بودهانــد ،بــه فعالیــت
آگاهانــه تبدیــل شــود و آنــان خــود بــه طراحــان و ســازندگان
زندگــی ،آفریننــدگان ف ّعــال فراینــد تاریــخ تبدیــل شــوند و الزمــۀ
ایــن دگرگونــی بنیادیــن ایــن اســت کــه مــردم متّحــد ،متشــکل
و آگاه شــوند ،و ایــن رشــد و دگرگونــی در جریــان مشــارکت
عملــی آنــان در مبــارزه ،و بــا تــاش عنصــر پیشــاهنگ عملــی
میشــود .آنــان فقــط در جریــان مبــارزات عملــی خــود،
قابلیتهــای الزم بــرای انجــام نقــش تاریخــی خــود را کســب
و عــادات و خصوصیاتــی را کــه در نتیجــۀ ســیطرۀ هــزاران ســال
نظامهــای اســتثماری بــه آن خــو گرفتهانــد ،بــه تدریــج از دســت
میدهنــد .در غیــر اینصــورت هــر حــزب یــا ســازمان سیاســی
کــه از ایــن واقعیــت غافــل باشــد ،ولــو بتوانــد قــدرت سیاســی
را هــم قبضــه کنــد ،در مرحلــۀ بعــد ،یعنــی در کار اصلــی خــود
کــه ســاختن نظامــی اســت کــه در آن اســتثمار و ســرکوب وجــود
نداشــته باشــد و امــکان احیــاء و رشــد دوبــاره هــم پیــدا نکنــد،
بــا شکســت روبــرو خواهــد شــد .بــا توجــه بــه گوهــر و سرشــت

ایــن رابطــه ،درمییابیــم کــه قــدرت قهرمانــان تاریخســاز و
رهبــران هــر جنبــش اجتماعــی هــم در آگاهــی و ســازمان یافتگــی
تودههــای مــردم نهفتــه اســت.
در شــرایطی کــه تــاش طبقــات غارتگــر و نظریهپــردازان،
دانشــگاهها و رســانههای آنهــا همگــی در جهــت غیرسیاســی
کــردن تودههــای مــردم ،بــه تباهــی کشــیدن آنــان و ســرانجام
جــدا کــردن آنــان از جریانهــای سیاســی پیشــرو و حرکــت
تاریخــی جامعــه اســت ،چــرا بایــد جریانهــای پیشــاهنگ هــم
خــود در جهــت غیــر سیاســی شــدن و جدائــی تــودۀ مــردم و
پیشــاهنگ حرکــت کننــد؟
تشـ ّ
ـکلهای پیشــاهنگ کار خــود را در بطــن تودههــای مــردم
انجــام میدهنــد؛ در هــر قــدم بــه دقــت بررســی میکننــد کــه
آیــا تمــاس آنهــا بــا تــودۀ مــردم حفــظ شــده اســت یــا نــه ،و
آیــا ایــن تمــاس ،تماســی زنــده اســت یــا نــه ،زیــرا تنهــا از ایــن
راه میتــوان تودههــای مــردم را تعلیــم و تمریــن داد ،آنــان را
آگاه ســاخت ،رنجهــا و منافــع آنــان را شــناخت و بیــان کــرد،
ســازماندهی را بــه آنــان آموخــت ،و از طــرف دیگــر خــود از آنان
آموخــت ،شــناخت عینــی و درســتی از مصائــب و محرومیتهــای
آنــان ،از خلــق و خــوی آنــان بدســت آورد و اعتمــاد آنــان را
کســب کــرد .تــا غارتگــران ،دیگــر نتواننــد حمیــد اشــرفها و
احمدزادههــا را بــه ســادگی از مــردم بگیرنــد و ایــن تشــکلها
خــود بــا غــروب یــک ســتاره بــه پایــان راه نرســند.
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یاد یاران

یاد باد
نه میبخشیم ،نه فراموش میکنیم

یاد رفیق حسین شادمانی را گرامی میداریم
بــا تاســف مطلــع شــدیم کــه رفیــق حســین شــادمانی از خیــل عظیــم جوانانــی کــه در دوران پرشــور انقالبی
ســال  ،١٣٥٧بــا آرمــان عدالتخواهــی بــه صفــوف فداییــان خلــق پیوســت و تــا آخریــن لحظــات عمــرش
بــه آرمــان خــود وفــادار مانــد روز  18مــرداد در ســن  ۵۸ســالگی مــا را تــرک کــرد و خانــواده و دوســتانش را
درســوگ فــرو بــرد.
رفیــق حســین در اســفند  ،۱۳۴١در شــهر شــاهی (قائــم شــهر) ،بــه دنیــا آمــد .شــور انقالبــی او را نیز همــراه با
بســیاری از جوانــان هــم ســناش بــه میــدان مبــارزه علیــه اســتبداد کشــاند .در دهـهی  ۶۰دســتگير شــد و دوران
محکومیــتاش را در زنــدان جمهــوری اســامی بــا ســربلندی گذرانــد و از قتلعــام زندانیــان سیاســی جــان بــه
در بــرد .پــس از آزادی از زنــدان بــه دنبــال کار آزاد رفــت .رفــاه نســبی او در زندگــی باعــث نشــد تــا رفقــای از
دســت رفتــه و خانوادههــای آنهــا و مســببین ایــن جنایــت یــا بــه قــول خــودش (معرفــی و محاکمــه عامــان و
آمــران وقــت) را فرامــوش کنــد.
مــا ،درگذشــت حســین شــادمانی را بــه خانــواده عزیــز وی ،خويشــاوندان و آشــنایانش تســلیت گفتــه و برای
آن هــا در ایــن شــرایط ســخت آرزوی بردبــاری داریــم.

یاد رفیق حسن ریاضی(ایلدیریم) را گرامی میداریم
بــا تاســف مطلــع شــدیم کــه رفیــق حســن ریاضــی (ایلدیریــم) شــاعر و روزنامهنــگار مردمــی آذربایجــان
ایــران بامــداد روز  ۲۸مــرداد بــه علــت بیمــاری کرونــا بــرای همیشــه بــا زندگــی وداع گفــت و قلــب پــر از
امیــدش بــه آینــدهای روشــن بــرای زحمتکشــان و مــردم کشــور از تپــش بــاز ایســتاد.
رفیــق حســن ریاضــی (ایلدیریــم) در ســال  ۱۳۳۷در روســتای جمالآبــاد شهرســتان ســراب آذربایجــان
چشــم بــه جهــان گشــود .همزمــان بــا پیــروزی انقــاب بهمــن بــه ســازمان فدائیــان خلــق ایــران پیوســت و در
بخــش دهقانــی کمیتــه شــهر ســراب همــکاری خــود بــا ســازمان اکثریــت را شــروع کــرد .در ســال  64در رشــته
پزشــکی وارد دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران شــد و تحصیــات خــود را بــه مــدت شــش ســال ادامــه داد .رفیــق
از دوره جوانــی در حــوزه فرهنــگ و ادبیــات آذربایجــان نیــز فعــال بــود ،و ضمــن ســرودن اشــعار مردمــی در
ترویــج هنــر و ادبیــات متعهــد آذربایجــان تــاش بیوقف ـهای را انجــام م ـیداد .یــادش را گرامــی میداریــم و
فقــدان ایــن رفیــق عزیــز را بــه خانــواده ،دوســتان و دوســتدارانش تســلیت میگوییــم.
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