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بــر کســی پوشــیده نیســت کــه کشــور 
ــر روز  ــی اســت و ه ــر بحــران عمیق درگی
ــود.  ــل می ش ــر از قب ــاع وخیم ت ــم اوض ه
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، به طــوری کــه بیــش 
از 60 درصــد جامعــه زیــر خط فقــر زندگی 
ــای  ــا و ویاله ــار قصره ــد. در کن می کنن
مجلــل چنــد صــد میلیــاردی و ماشــین های 
چندیــن میلیــاردی آقازاده هــا، هــزاران 
ــه در  ــن جامع ــهروند ای ــودک و ش زن و ک
ــال روزی  ــه دنب ــهر ب ــای ش ــل زباله ه داخ
خــود می گردنــد. شــهرهای بــزرگ در 
ــنه  ــین گرس ــا حاشیه نش ــرۀ میلیون ه محاص
و بــه تنــگ آمــده از ایــن تبعیــض و تحقیر 
ــرای  ــی ب ــر فرصت ــه منتظ ــد ک ــرار دارن ق

ــتند. ــاب هس تسویه حس
شــرایط غیرانســانی حاکــم بــر کشــور 
ــی،  ــات مردم ــد اعتراض ــه رش ــر ب منج
اعتراضــات،  زمــان  شــدن  طوالنی تــر 
ــی اعتراضــات،  ــر شــدن دورۀ تناوب کوتاهت
و  معترضیــن  گســترده تر  حضــور 
رادیکال تــر شــدن خواســت های آنــان 
ــا  ــت ت ــه حکوم ــد ک ــت. هرچن ــده اس ش
امــروز توانســته اســت بــه هــر ترفنــدی از 
ــی  ــد، ول ــری نمای فروپاشــی خــود جلوگی
عالئــم بحــران ســاختاری آن و اعتراضــات 
ــه  ــه جامع ــی ک ــای روزافزون و اعتصاب ه
دارد  آن  از  نشــان  اســت،  فراگرفتــه  را 
ــش رو  ــی را در پی ــای پرتالطم ــه روزه ک
خواهیــم داشــت. رژیــم خــود نیــز بــه این 
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ــا  ــر ب ــد نابودگ ــن رون ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــف اســت و ب ــر واق ام
پیــام ســرکوب و کشــتار مــردم و معترضیــن، بــا یکدســت کــردن 
ــن چهره هــای  ــن و بدنام تری ــده و هارتری ــدان آم ــه می حکومــت ب
نظامــی امنیتــی خــود را تحــت ریاســت شناخته شــده ترین چهــرۀ 
کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان 67 بــه صحنــه آورده اســت.

در ســوی دیگــر، جامعــه بــه ســتوه آمــده از ایــن همــه فقــر 
ــن  ــت. در بی ــار اس ــتانه انفج ــه در آس ــرار دارد ک ــض ق و تبعی
ــم  ــده و خش ــر ش ــرس کمت ــتمدیدگان »ت ــدگان و س سرکوب ش
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 
ــای  ــرکات و خیزش ه ــر ح ــروری ب ــد. م ــرا می روی ــی ف سیاس
اعتراضــی مــردم بــه ســتوه آمــده از ظلم و جــور حاکمان اســالمی 
در یکــی دو مــاه اخیــر گویــای همیــن واقعیتهاســت. اعتراضــات 
ــب محیط زیســت،  ــی، تخری ــی، بی برق ــه بی آب ــردم خوزســتان ب م
ــا،  ــاری عرب ه ــوچ اجب ــه و ک ــی منطق ــب جمعیت ــر در ترکی تغیی
بیــکاری، فقــر، تبعیــض، تحقیــر و سیاســتهای نژادپرســتانه حاکمان 
در انــدک زمانــی بــه مناطــق دیگــر کشــور تســری پیــدا کــرد و 
ــن شــکل  ــه بی رحمانه تری ــی ب ــت، ول ــرار گرف ــت ق ــورد حمای م
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 
ــاه پیــش اعتصــاب بیــش از یکصــد هــزار نفــر  ــد. از دو م گرفتن
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: »خصوصی ســازی و کاهــش تصدی گــری 
ــی در  ــروی کار، مقررات زدای ــای نی ــت، موقتی ســازی قرارداده دول
عرصه هــای مختلــف زندگــی اقتصــادی، ســرکوب دســتمزدها بــا 
ــکل یابی  ــت از تش ــای کار و ممانع ــازی نیروه ــک و جداس تفکی
کارگــران« جامعــۀ کارگــری کشــور را هــر روز بیــش از پیــش در 
ــه  ــرار داده اســت. از اعتصــاب مجــدد کارگــران هفت تپ ــا ق تنگن
یک مــاه دیگــر گذشــت. معلمــان، پرســتاران، رفتگران شــهرداری، 
ــز  ــوق ناچی ــر حق ــف بخاط ــدی مختل ــای تولی ــران واحده کارگ
ــراض و  ــه اعت ــت ب ــه دس ــع آن روزان ــه موق ــت ب ــدم پرداخ و ع
اعتصــاب می زننــد. روزی نیســت کــه شــهری، کارخانــه ای شــاهد 
ــد  ــان نباش ــران و زحمتکش ــاب کارگ ــردم و اعتص ــات م اعتراض
ــه  ــبت ب ــی نس ــراض و تظاهرات ــدای اعت ــه ص ــت ک و روزی نیس
اعمــال سیاســتهای تبعیض آمیــز 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 بدیهی تریــن مطالبــات مــردم معتــرض چیــزی 
جــز ســرکوب و توســل بــه خشــونت نیســت. بــا اتــکا بــه چنیــن 
رویکــردی فعــاًل توانســته اســت اعتراضــات مردمــی را مدیریــت 
و کنتــرل کنــد و علیرغــم وجــود اختــالف نظرهــای داخلــی بــر 
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ســر تســهیم قــدرت و ثــروت، هنــوز توانســته اســت همبســتگی 
ــظ  ــی« حف ــر بهای ــه ه ــام ب ــای نظ ــور »بق ــول مح ــود را ح خ
کــرده و آن را بــه نقطــه اســتراتژیک تالقــی منافــع مشــترک تمــام 
طیف هــا و جناح هــای حکومتــی تبدیــل نمایــد. ولــی اینکــه آیــا 
خواهــد توانســت ایــن رویکــرد را کمــاکان ادامــه دهــد، قرایــن 
ــردم،  ــات م ــات و مطالب ــه ای اعتراض ــادی و ریش ــای م و زمینه ه
ــر می کشــند. ریشــه مشــکالت  ــه تصوی چشــم انداز دیگــری را ب
ــزودی ایــن دمــل چرکیــن از  ــده و ب ــان الینحــل باقــی مان همچن
جایــی دیگــر ســر بــاز خواهــد کــرد و اعتراضــات در جایــی دیگر 
ــد  ــرح خواهن ــری مط ــاوت و رادیکال ت ــت های متف ــا خواس و ب
ــران خــود ســاختۀ جدیــدی در جنبشــهای کارگــری و  شــد؛ رهب
اجتماعــی کشــور پدیــد خواهنــد آمــد و در کــوران مبــارزه آبدیده 
خواهنــد شــد کــه در کنــار تعمیــق و سیاســی شــدن اعتراضــات، 
ــی را  ــای مردم ــی و خیزش ه ــای اجتماع ــودن جنبش ه ــا ب زای

نویــد میدهــد. 
امــا، ضعــف عمــده جنبش هــای اعتراضــی جــاری در کشــور 
ــای هماهنگــی  ــود ارگانه ــدار، نب ــدی پای ــه و هدفمن ــدان برنام فق
ــی  ــی و سیاس ــکیالت صنف ــازمان و تش ــدان س ــر، فق و هدایت گ
ــوده و پیشــرو  مســتقل سراســری، گسســت سیاســی اجتماعــی ت
ــر  ــا دیگ ــری ب ــی سراس ــی سیاس ــتگی صنف ــف همبس و ضع
جنبش هــای اعتراضــی مــردم می باشــد. همیــن ضعف هــا و 
ــور  ــاری در کش ــی ج ــای مردم ــود در جنبش ه ــیب های موج آس
اســت کــه در کنــار سیاســتهای ســرکوبگرانه رژیــم، حاکمیــت را 
در موقعیــت برتــری قــرار داده تــا همچنــان مانــع تحقــق شــعار »ما 
ــد  ــد و چن ــران باش ــردم ای ــم« م ــالمی نمی خواهی ــوری اس جمه

ــه عمــر ننگیــن خــود ادامــه دهــد.  ــد ب صباحــی دیگــر بتوان
ــه تبــع  در صحنــه سیاســی کشــور، متاســفانه اپوزیســیون و ب
ــج  آن جریان هــای شــناخته شــده چــپ از آســیب های جــدی رن
ــداوم  ــان ت ــن آســیب ها همچن ــن ای ــن و کاراتری ــد. مهمتری می برن
ــوری  ــت. جمه ــیون هس ــی اپوزیس ــای درون ــتت و درگیری ه تش
اســالمی نیــز ســوار بــر مــوج همیــن تشــتت و پراکندگــی در کنار 
بدیل ســازی 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 خیزش هــای 
ــد  ــه رش ــان رو ب ــور جری ــاری در کش ــی  ج ــی و سیاس اجتماع
همــکاری نیروهــای اپوزیســیون ترقیخــواه و بویــژه چــپ داخــل 
ــر  ــت ه ــن مزی ــود. ای ــته تر می ش ــش برجس ــش از پی ــور بی کش
چنــد فاصلــه زیــادی تــا ســطح فراگیــری و شــرایط مطلــوب دارد، 
ولــی در مقایســه بــا اپوزیســیون چــپ در مهاجــرت، ظرفیت هــای 
امیــدوار کننــده ای را در فراینــد عملــی مبــارزه بــر علیــه کلیــت 
رژیــم حاکــم بــر کشــور در یــک صــف واحــد سیاســی از خــود 
ــی« و  ــالح طلب ــای »اص ــه حن ــن ک ــن ای ــد. ضم ــان می ده نش
»اعتدال گرایــی« نیــز دیگــر رنــگ باختــه و ایــن خادمــان نهــان و 
آشــکار، و آگاه و نــاآگاه اســتراتژی »بقــای نظــام« رســواتر از پیــش 
ــه  ــردم علی ــارزات م ــرب در مب ــروی مخ ــر آن نی ــده اند و دیگ ش
کلیــت نظــام اســالمی و اســتبداد دینــی حاکــم نمی تواننــد باشــند.
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چند نکته 
در باره ما و کار داخل

ــق  ــاظ عم ــه لح ــی ب ــش فدای ــا، جنب ــاور م ــه ب 1  ب
تاثیرگــذاری خــود در مبــارزات مــردم ایــران و پایبنــدی صادقانه به 
منافــع کارگــران و زحمتکشــان کشــور، بــه بخــش جدایی ناپذیــر 
تاریــخ سیاســی کشــور تبدیــل شــده اســت و هیــچ عرصــه ای از 
ــه از  ــت ک ــوان یاف ــردم را نمی ت ــی م ــی و فرهنگ ــات اجتماع حی
تاثیــر ایــن جنبــش بــه دور مانــده باشــد. علیرغــم تمــام ضرباتــی 
کــه ایــن جنبــش از دشــمنان آزادی و عدالــت در طــول بیــش از 
چهــار دهــه گذشــته متحمــل شــده اســت، بــاز هــم فدائیــان خلــق 
در بطــن زندگــی و مبــارزات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی مــردم 
ــا مشــکل  ــی ب ــش فدای ــد. متاســفانه، جنب حضــور ملمــوس دارن
تشــتت و پراکندگــی ســازمانی روبروســت و انــرژی قابــل توجهــی 
ــرف  ــر ص ــا همدیگ ــه ب ــرای مقابل ــش ب ــن جنب ــای ای از گردان ه

می گــردد.

ــور  ــی کش ــروی سیاس ــن نی ــوان رادیکال تری ــپ بعن چ  2
ــور  ــی کش ــوالت اجتماع ــده در تح ــن کنن ــی تعیی ــواره نقش هم
داشــته اســت. بــا ایــن وجــود، چــپ تحــت تاثیــر عوامــل عینی و 
ذهنــی مختلــف، از تشــتت، پراکندگــی و فقــدان انســجام ســازمانی 
ــی  ــذاری و کارآی ــه تأثیرگ ــر، از دامن ــن ام ــرد و همی ــج می ب رن
ســازمانگرانه آن بــر رونــد جنبــش سیاســی و اجتماعی رو به رشــد 
در کشــور می کاهــد. بــرای غلبــه بــر ایــن آســیب و تقویــت نقــش 
و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم ایــران، 
ــی و  ــترک سیاس ــوه مش ــاس وج ــر اس ــاد ب ــر از اتح ــا ناگزی آنه
برنامــه ای در جبهــه ای واحــد هســتند. ایــن اتحــاد نبایــد بــه معنــی 
ــا نیروهــای ملــی  ــا اتحادهــای دمکراتیــک ب ــه ب تــالش تقابل گران
و دمکــرات تفســیر شــود. حضــور نیروهــای چــپ در اتحادهــای 
دمکراتیــک بــه تعمیــق و پررنــگ شــدن دمکراســی خواهی، 
ــی،  ــض مل ــتم و تبعی ــا س ــارزه ب ــر، مب ــوق بش ــی، حق عدالت طلب
جنســیتی، نــژادی، مذهبــی و عقیدتــی منجــر خواهــد شــد و بایــد 
بعنــوان رویکــرد مــوازی »اتحــاد چــپ« با هــدف تاثیرگــذاری کارا 
بــر جنبــش جــاری در کشــور مدنظــر قــرار بگیــرد. مــا بــه عنــوان 

جمعــی از فدائیــان خلــق داخــل کشــور بــرای تحقــق و عملیاتــی 
شــدن دو رویکــرد »اتحــاد چــپ« و »اتحــاد دمکراتیــک« در بیــن 

ــم. ــالش می کنی ــرات کشــور ت ــای چــپ و دمک نیروه

انتشــار دوبــاره نشــریه »کار داخــل « در راســتای تقویــت   3
نقــش و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم 
ــران  ــی کارگ ــی و طبقات ــی، سیاس ــارزات صنف ــژه مب ــران و بوی ای
ــی  ــه اتحــاد مبتن ــا از هــر گون و زحمتکشــان کشــور می باشــد. م
بــر وجــوه مشــترک سیاســی و برنامــه ای در بیــن نیروهــای چــپ 
ــازمانی  ــت وحــدت سیاســی و س ــی در جه ــدام عمل ــر اق و از ه

جریانــات فدایــی خلــق حمایــت خواهیــم کــرد.

نشــریه »کار داخــل« کارکــرد ســازمانی و حزبــی نــدارد   4
ــد.  ــز نمی باش ــاد تشــکیالت نی ــال ایج ــه دنب ــه ب ــچ وج ــه هی و ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــتیم و تنه ــی نیس ــان سیاس ــچ جری ــل هی ــا بدی م
ــم درچارچــوب یــک  ــق« تــالش می کنی ــان خل گروهــی از »فدائی
ــارزات  فعالیــت رســانه ای ضمــن حمایــت از جنبــش چــپ و مب
ــن، از  ــر ای ــم. بناب ــد کنی ــز نق ــات آن را نی ــتی ها و انحراف آن، کاس
تمــام رفقــای فدایــی خلــق، فعالیــن چــپ، نیروهــای آزادیخــواه 
و برابــری طلــب انتظــار داریــم کــه بــرای پربــار شــدن و تــداوم 

ــد. ــاری کنن ــا را ی انتشــار آن م

ــا و  ــکاس رویداده ــل « انع ــی »کار داخ ــرد اصل رویک  5
ــاری  ــی ج ــی و سیاس ــش اجتماع ــا جنب ــط ب ــات مرتب موضوع
ــر  ــه منش ــورت گاهنام ــال به ص ــت و فع ــور هس ــل کش در داخ
می شــود، ولــی ســعی خواهیــم کــرد بــا نظــم بخشــی بــه انتشــار 
آن، بطــور ماهانــه منتشــرش کنیــم. نوشــته ها، مقــاالت، دیدگاههــا 
و رهنمودهــای خــود را از طریــق آدرس ایمیــل بــا مــا بــه اشــتراک 
بگذاریــد. دســتهایتان را رفیقانــه می فشــاریم و چشــم انتظــار یــاری 

ــز هســتیم. ــتان عزی ــا و دوس شــما رفق

آنچــه کــه امــروز در چشــم انداز آتــی کشــور می تــوان بارقه هــای آن را دیــد تــداوم تعمیــق بحــران ســاختاری حاکمیــت حتــی در 
شــرایط یکدســتی ارتجاعــی آن از یکســو و شــفاف شــدن صف بنــدی مبــارزات مــردم ایــران بــه شــکل »مــردم« و »حاکمیــت« از ســوی 
دیگــر اســت. در ایــن چشــم انداز همبســتگی و همگرایــی اپوزیســیون ترقی خــواه 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 می توانــد تاثیرگــذار باشــد و ایفــای نقــش کنــد کــه بتوانــد در اشــکال مختلــف 

بــه تشــتت و پراکندگــی خــود پایــان دهــد.



4دوره دوم - شماره 2 - مرداد 1400

در دفاع از سوسیالیسم )۷4(

خوزستان تنها نیست؛ رزم مشترک مردم ادامه دارد
جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور(

     مبــارزات قهرمانانــه هموطنــان عــرب در اعتــراض بــه مظالم 
ــای  ــن نیازه ــت آوردن بدیهی تری ــرای به دس ــالمی و ب ــم اس رژی
انســانی کــه از مطالبــه تامین آب شــرب و کشــاورزی شــروع شــد 

در آســتانه پشت ســر گذاشــتن دومیــن هفتــه خــود اســت.
نزدیــک بــه دو هفتــه اســت کــه مــردم بــه خیابانهــا آمده انــد 
ــتهای  ــد سیاس ــوند؛ بگوین ــود ش ــد ناب ــد نمی خواهن ــا بگوین ت
ــد  ــی می زن ــر ریشــه مردم ــان اســالمی تیشــه ب ویرانگــر حکومتی
ــده  ــان خوابی ــر پای ش ــی در زی ــروت مل ــع ث ــن مناب ــه مهمتری ک
و هنــوز هــم زخــم هشــت ســال دفــاع از ســرزمین را بــر ســینه 

ــد. دارن
    آمده انــد بگوینــد در طــول بیــش از چهــار دهــه قابلیت هــای 
ســرزمینی آنهــا نــه در خدمــت بهبــود معیشــت و رفــاه انســانها، 
کــه در خدمــت باندهــای فاســد و ســودورز حکومتــی و شــرکای 
ــر و  ــه فق ــان ب ــع زیرزمینی ش ــاراج مناب ــوده و ت ــا ب ــر آنه غارتگ

فالکــت توده هــای زحمتکــش عــرب و غیــر عــرب منطقــه منجــر 
شــده اســت.

ــع  ــه توســعه مناب ــد برنامه ریزیهــای نابخردان ــد بگوین     آمده ان
ــدس رضــوی مجــری  ــتان ق ــه آس ــته ب ــرکتهای وابس ــه ش آب ک
پروژه هــای آن بوده انــد نــه تنهــا گرهــی از محدودیتهــای 
توســعه ای منطقــه بــاز نکــرده کــه شــوری خــاک و خطــر نابــودی 
ــن دســت  ــار از اراضــی کشــاورزی پایی ــش از 600 هــزار هکت بی
ســد گتونــد را نیــز بــه شــوربختی مــردم خوزســتان اضافــه نمــوده 

اســت.
     آمده انــد تــا در کــف خیابــان مخالفــت خــود بــا تبعیــض 
ــال سیاســتهای  ــی، اعم ــی و قوم ــوق مل ــی، نقــض حق و بی عدالت
ــم  ــدف در ه ــا ه ــی ب ــب جمعیت ــر در ترکی ــرای تغیی ــی ب امنیت
ــالم  ــا را اع ــی عرب ه ــی و جغرافیای ــتگی اجتماع ــتن همبس شکس

کننــد. 
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ــنه آزادی  ــنه آب، تش ــنه اند: تش ــه تش ــد ک ــد بگوین     آمده ان
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.
     آمده انــد تــا بــرای چندمیــن بــار فریــاد بزننــد کــه بــه نــام 

دیــن غــارت شــده اند و »جمهــوری اســالمی« را نمی خواهنــد. 
ــون  ــا همچ ــن فریاده ــه ای ــی ب ــم ضدمردم ــواب رژی      ج
دهه هــای گذشــته گلولــه بــوده و ســرکوب. نیروهــای ســرکوبگر 
ــالمت آمیز  ــات مس ــه از اعتراض ــول دوازده روزی ک ــم در ط رژی
ــرض را  ــان معت ــر از جوان ــذرد هشــت نف ــان عــرب می گ هموطن
در شــهرهای شــادگان، اهــواز، کــوت عبــداهلل و ایــذه بــا شــلیک 
ــانده اند،  ــهادت رس ــه ش ــود ب ــی خ ــالح های جنگ ــتقیم س مس
دههــا نفــر را زخمــی کرده انــد و صدهــا نفــر را دســتگیر و مــورد 

ــد. ــد و می دهن ــرار داده ان ــب ق تعقی
     اکنــون جــوی شــدیدا امنیتــی بــر تمامــی اســتان، بویــژه 
ــار آن،  ــت. در کن ــم اس ــین حاک ــتاهای عرب نش ــهرها و روس ش
ارگانهــای تبلیغاتــی رژیــم، فریبکارانــه اعتراضــات مســالمت آمیز 
و برحــق مــردم بــه جــان آمــده از ظلــم و تعــدی را بــه »شــبکه 
بیگانــگان« منســوب می کننــد و آن را »تجزیــه طلبــی« می نامنــد. در 
ایــن میــان دنباله بندهــای قاتلیــن و جنایتــکاران حاکــم در داخــل 
ــات مخصــوص خــود هم صــدا  ــا ادبی ــز ب و خــارج از کشــور نی
ــه  ــم پرداخت ــف رژی ــه اراجی ــه توجی ــه ای ب ــوری خامن ــا دیکتات ب
ــت  ــه و کاذب، در حرک ــدی مزوران ــا مرزبن ــد ب ــعی می کنن و س
مســالمت آمیز هموطنــان عــرب ایجــاد انشــقاق کننــد و معترضیــن 
را باصطــالح بــه »خطــر عوامــل بیگانــگان« و »نفوذی هــا« متوجــه 
ــم  ــای رژی ــه دنباله بنده ــن مجموع ــر ای ــوی دیگ ــا س ــد؛ ام کنن
ــردم  ــردن م ــرای راضــی ک ــروز ب ــا دی ــه ت ــتند ک عناصــری هس
ــد و  ــاره می کردن ــو پ ــی گل ــات فرمایش ــرکت در انتخاب ــه ش ب
شــبکه های اجتماعــی و دیگــر رســانه ها را عرصــه تاخــت و تــاز 
خــود قــرار داده بودنــد و امــروز نســبت بــه کشــتار جوانــان عرب 
ــیاب  ــا از آس ــا آبه ــد ت ــار کرده ان ــرمگینانه ای را اختی ــکوت ش س
بیفتــد و دوبــاره بعنــوان »تحلیلگــر سیاســی« و بــا عناویــن غصبی 
ــانه های  ــارج و رس ــتی در خ ــانه های امپریالیس ــی در رس و جعل
ــه  ــه ک ــر آنچ ــی ه ــد. گوی ــداری کنن ــل میدان ــی در داخ حکومت
ــت  ــردم تح ــان م ــان در می ــی حکومتی ــای جناح ــرون از بازیه بی
ســتم رژیــم والیت فقیهــی رخ می دهــد نــه قابلیــت موضعگیــری 

و تحلیــل دارد و نــه تاثیــری در وجــدان سیاســی آنــان.
     حرکــت گســترده هموطنــان عــرب کــه در انــدک زمانــی 
ــد و راس هــرم ســاختار  ــرا روئی ــات سیاســی ف ــه ســطح مطالب ب
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 محوری تریــن واکنــش دیگــر هموطنانمــان 
ــاه,  ــتان، کرمانش ــالم، لرس ــتانهای ای ــی از اس ــهرهای مهم در ش
آذربایجــان، اصفهــان، کردســتان، تهــران، کرج، گلســتان، خراســان 
ــار دیگــر اهمیــت اتحــاد  شــمالی و بلوچســتان تبدیــل شــد و ب
فراگیــر و گســترده مــردم ایــران بــرای گــذر از جمهــوری اســالمی 

بــه عنــوان اصلی تریــن مانــع هــر گونــه تحــول را در دســتور روز 
مــردم  ایــران و نیروهــای ترقیخــواه و دمکــرات کشــور قــرار داد.

ــی،  ــرکتهای نفت ــی ش ــران اعتصاب ــیع کارگ ــت وس     حمای
ــی و  ــخصیتهای مل ــدی، ش ــای تولی ــر واحده ــه و دیگ هفت تپ
مبــارز، گروههــای هویــت طلــب ملــی و قومــی، زندانیــان دربنــد 
رژیــم، احزاب و ســازمانهای سیاســی، نویســندگان و روشــنفکران، 
ــر  ــتقل و دیگ ــاد مس ــازمانهای مردم نه ــان، س ــجویان و جوان دانش
اقشــار و نهادهــای اجتماعــی بــه همــراه مردمــی کــه زیــر ســایه 
ــود را از  ــت خ ــد و حمای ــا آمدن ــه خیابانه ــرکوب ب ــنگین س س
ــد از یکســو،  ــارزات اعتراضــی مــردم خوزســتان اعــالم نمودن مب
ــی  ــی و اعتدالگرای ــان اصالح طلب ــی مدعی ــکوت و بی اعتنای و س
ــبت  ــود نس ــی موج ــاختار سیاس ــرون از س ــی درون و بی حکومت
ــه  ــن خط ــان ای ــتار جوان ــتان و کش ــردم خوزس ــات م ــه مطالب ب
ــق  ــه تعمی ــت ک ــت هس ــن واقعی ــانگر ای ــر، نش ــوی دیگ از س
ــارزه  ــدی مب ــردم صف بن ــت و م ــن حاکمی ــزون شــکاف بی روزاف
در مقیــاس ملــی را بیــش از پیــش شــفافتر کــرده اســت. امــروز 
ــرد  ــی« و کارک ــی« و »اعتدالگرای ــی »اصالح طلب ــر عوامفریب دیگ
ــد و بدتــر«  ارزشــی در بیــن مــردم تحــت ســتم  تــز رســوای »ب
ایــران نــدارد و جناح بنــدی مبــارزه بــه شــکل مبــارزه بیــن مــردم 

ــدا کــرده اســت. ــت نمــود پی و حاکمی
ــارز،  ــان مب ــتار جوان ــا کش ــد ب ــر بتوان ــی اگ ــم حت      رژی
ــتان  ــت در خوزس ــب و وحش ــاد رع ــیع و ایج ــتگیریهای وس دس
ــارزات و  ــن مب ــترش ای ــداوم و گس ــع ت ــی آن مان ــق حام و مناط
ــد گذشــت  ــری نخواه ــی شــود، دی حــرکات اعتراضــی و حمایت
ــان تنهــا  ــاره شــعله ور شــده و خیاب کــه آتــش خشــم مــردم دوب
ــم  ــا رژی ــه ب ــرای مقابل ــتم ب ــردم تحت س ــش روی م ــه پی گزین
والیــت فقیهــی حاکــم بــر ایــران خواهــد شــد. نــه تامیــن مقطعی 
ــی  ــای عمران ــرای پروژه ه ــی اج ــریع موقت ــه تس ــری، ن آب تانک
ــازی  ــای مج ــلبریتی های فض ــانی س ــه آب معدنی رس ــانی، ن آبرس
قــادر نیســتند مطالبــات برحــق و ریشــه ای مــردم خوزســتان را کم 
ــزی  ــا برنامه ری ــت، ت ــا هس ــن بی عدالتی ه ــا ای ــد. ت ــروغ کنن ف
ــه ای بازیچــه دســت سیاســت بازان  ــی و منطق ــوازن مل توســعه مت
ــای  ــا تبعیض ه ــت هســت، ت ــس و دول ــر مصــدر مجل ــته ب نشس
ــا از  ــوام و ملیت ه ــر اق ــی شوونیســتی ب ــی و مرکزگرای ــی قوم مل
ــی  ــام والیت فقیه ــا نظ ــود و ت ــال می ش ــا اعم ــه عرب ه جمل
ــت،  ــه اس ــگ انداخت ــرزمین چن ــن س ــر ای ــوس ب ــون اختاپ همچ
مبــارزات مــردم دربنــد ایــران از جملــه خوزســتان نیــز بــه اشــکال 

ــه خواهــد داشــت. مختلــف ادام
ــور(  ــل کش ــران )داخ ــق ای ــان خل ــی از فدائی ــا جمع       م
خــود را در صــف مبــارزات و اعتراضــات مطالباتــی مردم ایــران از 
جملــه هموطنــان عــرب خوزســتان می دانیــم و هم صــدا بــا آنــان 
ــم« سیاســتهای  ــا جمهــوری اســالمی نمی خواهی حــول شــعار »م
ســرکوبگرانه و جنایــات رژیــم در کشــتار جوانــان مبــارز 

ــم.  ــوم می کنی ــی را محک ــرات اعتراض ــرکت کننده در تظاه ش

جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور(
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ایجاد نافرمانی های 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

ــادی  ــه در اتح ــران ک ــارز ای ــان و مب ــردم قهرم ــران و م کارگ
ــاع  ــتبداد و ارتج ــکوه، اس ــش پرش ــک نمای ــر و در ی وصف ناپذی
ــر دروغ و  ــم سراس ــر رژی ــه و در براب ــش گرفت ــه چال ــم را ب حاک
ــود را در  ــم خ ــروی عظی ــاد، اراده و نی ــه، اتح ــی فقی ــر ول تزوی
ــر  ــار دیگ ــتند، ب ــش گذاش ــه نمای ــات فرمایشــی ب ــم انتخاب تحری
ثابــت کردنــد، صــدای مــردم ایــران را نمی تــوان بــه زور ســرنیزه 
ــتبدادی  ــر ضداس ــارزه پیگی ــاخت. مب ــوش س ــب خام ــا فری و ی
مــردم در ســالهای اخیــر توانســته اســت بنیادهــای اصلــی یکــی از 
خونریزتریــن و فریبکارتریــن دیکتاتوری هــای ایــران را بــه  شــدت 
متزلــزل نمایــد. تحریــم انتخابــات نــه یــک عمــل کــور بــود و نــه 
بی عملــی، بلکــه نافرمانــی مدنــی گســترده و شــجاعانه  بــر ضــد 
ــری  ــالح پذی ــراب اص ــور از س ــی در راه عب ــود. گام ــتبداد ب اس
رژیــم کــه در چهــل و دو  ســال گذشــته اصالح ناپذیــری اش بــرای 
همــگان اثبــات گردیــده اســت. تحریــم گســترده انتخابــات گامــی 
بلنــد بــود در راه چــاره  اندیشــی اساســی بــرای آینــده ایــران کــه 
ــت  ــر امنی ــه ســران آن در ســال های اخی سیاســت های ماجراجویان
و اســتقالل میهنمــان را بــا خطــرات جــدی روبــه رو کــرده، پیــام 
روشــنی بــود بــه حاکمیــت و مجیزگویــان رژیــم والیــی آن کــه 
مــردم جــان بــه  لــب رســیده مــا دیگــر حاضــر نیســتند مهره هــای 
بــازی رهبــران تاریــک  اندیشــی باشــند کــه هدفشــان حفــظ رژیم 
دیکتاتــوری جمهوری اســالمی بــه  هــر قیمتــی اســت. ایــن تحریــم 
آگاهانــه مــردم، فراخوانــی بــود بــرای برپایــی جنبــش اجتماعــی 
نویــی بــه  منظــور ســازماندهی مبــارزه و حرکــت آگاهانــه و متحد 
بــرای عبــور از رژیــم والیــت  فقیــه و بنــا کــردن ایرانــی رهــا از 

اســتبداد.
    هــم میهنانمــان بــه تجربــه دریافته انــد کــه هــرگاه در طــی 
ــه  ــه گون ــتم گران ب ــتم و س ــا س ــرد ب ــته اند در نب ــخ، نتوانس تاری
قهرآمیــز بــه مبــارزه برخیزنــد، از تــالش بــاز نایســتاده  انــد، بلکــه 

پی گیرانــه پیــکار خــود را بــه شــیوه هــای گوناگونــی بــه پیــش 
ــرکت  ــی و ش ــات فرمایش ــم انتخاب ــت در تحری ــد. موفقی برده ان
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 اســالمی و رهبری 
آن »نــه« گفتنــد. مــردم قهرمــان و مبــارز ایــران، بــا نافرمانــی مدنی 
در تحریــم انتخابــات 28 خــرداد ۱۴00، پــوچ و بــی اســاس بــودن 
ادعــای مشــروعیت رژیــم والیــت فقیــه را بــه جهانیان نشــان دادند 
ــواج  ــن ام ــا راه انداخت ــود را، ب ــی خ ــی مدن ــه، نافرمان و در ادام
پیاپــی و ســهمگین اعتصابهــای سراســری توســط کارگــران نفــت 
ــدی  ــه جدی ــی خــود را وارد مرحل ــش مطالبات و پتروشــیمی، جنب
نمودنــد. اهمیــت و ویژگــی ایــن اعتصابــات همزمانــی آن بــا »نــه« 
و تودهنــی بزرگــی بــود کــه مــردم در تحریــم گســترده انتخابــات 
فرمایشــی، و ادامــه خیزش هــای گســترده ی اعتراضــی در دی مــاه 
ــم  ــه رژی ــت، ب ــور از حکوم ــیر عب ــاه ۹8 و در مس ــان م ۹6 و آب

جمهــوری اســالمی تحویــل دادنــد.
ــات و  ــر مطالب ــون چشــم ب ــه تاکن ــت ک      مســئولین حکوم
ــا هــراس از اتحــاد  ــک ب ــد، این اعتراضــات کارگــران بســته بودن
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 شــکل گیری یــک 
حماســه بــزرگ در طــرد رژیــم والیــت مطلقــه فقیــه جلوگیــری 
نمایــد. اکنــون بعــد از ۴2 ســال از پیــروزی انقــالب 57، آســتانه 
تحمــل هم وطنانمــان از ظلــم و دیکتاتــوری رژیــم والیــی بــه ســر 
آمــده اســت. عمــق فاجعــه در جامعــه بیشــتر از آن اســت کــه بــا 
عذرخواهی هــای مســئوالن ایــن مشــکالت حــل شــوند. مــردم بــه 
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تجربــه دانســته اند کــه حاکمیــت فاســد، در تمــام ایــن ۴2 ســال، 
هیــچ نــوع ســرمایه گذاری 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 
ــر  ــر و دیگ ــه کارگ ــوری طبق ــت های ف ــی خواس ــوای اصل  محت
الیه هــای زحمتکشــان و اکثریــت مــردم، بی تردیــد نشــانگر 
ایــن واقعیــت اســت کــه نارضایتــی مــردم از حاکمیــت بــه عمــق 
شــکاف های طبقاتــی  مربــوط گردیــده و ایــن نارضایتــی هــر روز، 
تضــاد میــان مــردم بــا حاکمیــت دیکتاتــوری را تشــدید می کنــد.

ــر ضــد حاکمیــت،  ــرای مبــارزه ب     اکنــون راهــکار مؤثــر ب
تــالش 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 جــان  بــه  لــب 
رســیده مــردم میهنمــان از ایــن نظام سیاســی فاســد و ضــد مردمی 
ــای  ــه پایه ه ــی را بایســتی ب ــن خشــم و انزجــار عموم اســت. ای
یــک جنبــش وســیع اجتماعــی ضــد حکومــت اســتبدادی تبدیل و 
راه را بــرای تشــدید مبــارزه و فلــج کــردن دســتگاه های حکومتــی 

گشــود.
ــی  در  ــی صنف ــای مطالبات ــری و جنبش ه ــش کارگ      جنب
ســطوح  گوناگــون بیــن طبقــه کارگــر و دیگــر الیه هــای 
زحمتکشــان درحــال رشــد و نمــو و شکل گیریســت. بحران هــای 
ــا در درون  ــن جنبش ه ــو ای ــد و نم ــی رش ــل  عین ــتی عوام معیش
جامعــه و در بطــن اقتصــاد سیاســی کنونــی میهنمــان اســت. حــال 
جنبــش مطالبــه محــور طبقــه کارگــر در طــی مســیر رشــد خــود، 
ــش کارگــری از  ــارزه سیاســی جنب ــه مب ــه مرحل ــه ورود ب ــاز ب نی
موضــع قــدرت و بــا ســازمان  یافتگــی و همچنیــن بــا  همراهــی و 
پشــتیبانی کلیــه نیروهــای ملــی، مترقــی و آزادیخــواه بــه خصوص 
ــی و در  ــم آت ــوالت مه ــیر تح ــور، در مس ــل کش ــای داخ نیروه
ــی  ــه عامل ــه بایســتی ب ــر اقتصــاد سیاســی ناعادالن ــه تغیی ورود ب
تعییــن کننــده در تغییــرات سیاســی کشــور تبدیــل گــردد. اکنــون 
ــت،  ــت نف ــری در صنع ــات کارگ ــن اعتصاب ــری بزرگتری اوج گی
ــای  ــع و واحده ــه ســایر صنای گاز و پتروشــیمی و گســترش آن ب
تولیــدی، و کانون هــای صنفــی، نشــانگر اینســت کــه کارگــران و 
زحمتکشــان، بــرای دســتیابی بــه خواســته  هــای  برحــق خــود، بــه  

ــته اند. ــا خاس پ
    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، ســازمان ها و نیروهــای 
ملــی، مترقــی و آزادیخــواه و بــا دوری از هرگونــه تفرقــه و همزمان 
ــرو  ــوازن نی ــر ت ــه تغیی ــوان ب ــل می ت ــارزه، در عم ــا تشــدید مب ب
در رونــد طــرد حاکمیــت جمهــوری اســالمی گام نهــاد و فراینــد 
گــذار از دیکتاتــوری و تحقــق دگرگونی هــای بنیادیــن، دموکراتیک 
ــع  ــر ســر مناف ــارزه ب ــون مب ــر ســاخت. اکن ــدار را امکان پذی و پای
ــترک، در  ــت های مش ــر روی خواس ــد ب ــرار و تاکی ــردم و اص م

مبــارزه زحمتکشــان جــزو ضرورت هایــی انکارناپذیــر مبــارزه بــا 
دیکتاتــوری حاکــم مــی باشــد. اکنــون بــا تشــدید نافرمانــی مدنی، 
در حمایــت از اعتصابــات سراســری کارگــران نفــت و پتروشــیمی، 
ــرای آگاهــی مــردم از نیــروی تاریخــی خــود در  بایســتی راه را ب
بــه حرکــت درآوردن جامعــه و تبدیــل آن بــه یــک نیــروی عظیــم 
ــوار  ــم را، هم ــوری حاک ــر دیکتات ــی  ب ــروزی نهای ــا پی ــداز ت بران
ســاخت. در ایــن بیــن تضــاد میــان خواســت های مــردم و ادامــه 
حاکمیــت جمهــوری اســالمی، عامــل اصلــی ایجــاد بحران هــا 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 
ــه ای  ــکیل جبه ــی در تش ــای تاکتیک ــیر اتحاده ــالمی، از مس اس
واحــد برعلیــه دیکتاتــوری والیــت فقیــه می گــذرد. ایــن یکــی از 
ــارزات  ــخ مب ــی در تاری ــارزه سیاس ــای مب ــن بخش ه پرچالش تری
مــردم ایــران اســت کــه الزمــه اش ســازمان  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 انعطــاف  پذیــر و دموکراتیــک در پیونــد بــا بینــش و 

پذیــرش منافــع طبقاتــی گوناگــون در ســطح ملــی اســت.
    مــا جمعــی از هــواداران ســازمان فدائیــان خلــق 
ــزب  ــق( و ح ــان خل ــپ ایران)فدائی ــزب چ ــت( و ح ایران)اکثری
ــدام  ــرای اق ــی ب ــالم آمادگ ــا اع ــور، ب ــران- داخــل کش ــوده ای ت
مشــترک از کلیــه نیروهــای ملــی، مترقــی و آزادیخــواه در داخــل و 
ــر  ــم را پر طنین ت ــا رژی ــارزه ب ــم، مب ــور می خواهی ــارج از کش خ
کننــد و جمهــوری اســالمی را هرچه بیشــتر منــزوی  ســازند. در این 
کارزار، هماهنگــی و همــکاری تمامــی نیروهــای خواهــان عبــور، 
طــرد و گــذار از رژیــم جمهــوری اســالمی، نقــش مهمــی دارنــد. 
ــی تمامــی اقشــار جامعــه  ــارزه میدان ــر اینکــه، مب ــم ب ــا عل ــا ب م
و طبقــات اجتماعــی در واکنــش بــه شــرایط حاکــم بــر جامعــه، 
نقشــی اساســی در شــکل گیری اتحــاد نیروهــا منجملــه کارگــران، 
معلمین، بازنشســتگان، کشــاورزان، دانشــجویان و مزدبگیــران دارد، 
امــا معتقدیــم ایــن امــر مســئولیتی را کــه ســازمان های سیاســی در 

ــد. ــم نمی کن ــد، ک ــاد دارن ــن اتح ــت ای ــداوم و تقوی ت
کارگران و هم میهنان مبارز و قهرمان ایران!

      بــه اعتراضــات و گســترش نافرمانی هــای مدنــی، متحدانه و 
بــه دور از خشــونت، بــه هــر شــکل و بــا اســتفاده از همــه روش ها 
ــای  ــاد نافرمانی ه ــم، ایج ــر رژی ــروزی ب ــه راه پی ــد. یگان بپیوندی
ــارزه  ــه مب ــی شــما در صحن ــر شــور و میلیون ــی و حضــور پ مدن
ــا صــدای رســا  ــا دیکتاتــوری والیــی اســت. اکنــون بایســتی ب ب
ــاد زد، پیــش به ســوی اتحــاد و ارتقــاء ســطح ســازماندهی و  فری
همبســتگی بــا  هــدف پیونــد اعتراضــات و اعتصاب هــای پراکنــده 

ــه دیکتاتــوری والیــی! ــارزه علی به یکدیگــر در مب

۱8 تیرماه ۱۴00
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پیش درآمد
ــت  ــا ســقوط دول       آنچــه کــه طــی ۳0 ســال گذشــته و ب
مردمــی دکتــر نجیــب بــر مــردم افغانســتان تحمیــل شــد، ادامــه 
ــی کــه در  ــود. حکومت ــدری ب ــی انتهــا و کشــتار و درب جنگــی ب
ــی  ــی ط ــور های غرب ــکا و کش ــت آمری ــط دول ــتان توس افغانس
ــای  ــه به ــون دالر و ب ــک تریلی ــا صــرف ی ــته و ب 2۱ ســال گذش
ــالف و  ــای ائت ــی و نیرو ه ــربازان آمریکای ــر از س ــان 7۴00 نف ج
ــر  ــزار نف ــه کشــته شــدن ۴7 ه ــن و البت ــزار ت زخمی شــدن 2۱ ه
ــرت  ــتان و مهاج ــی  افغانس ــردم غیرنظام ــی  و م ــای نظام از نیرو ه
ــده  ــر کار آم ــی س ــون افغان ــدن ۴ میلی ــون و آواره ش 7. 2 میلی
بــود، در کمتــر از دو هفتــه فــرو ریخــت و طالبــان بــار دیگــر بــه 

ــت.  ــل بازگش ــای کاب خیابان ه
ــان و  ــگرایان و بنیادگرای ــرا واپس ــه چ ــند ک ــردم می پرس م
امپریالیســت  ها بــه نوبــت زندگــی را بــر مــردم افغانســتان جهنــم 
ــه  ــری افغانســتان مســلح ب ــزار نف ــش ۳00 ه ــد؟ چــرا ارت می کنن
آالت و ادوات پیشــرفته نظامــی  غــرب در برابــر نیــروی 75 هــزار 
نفــری طالبــان در هیــچ جبهــه ای بیشــتر از دو ســه روز نتوانســتند 
مقاومــت کننــد و یــا بهتــر اســت بگوئیــم مقاومــت نکردنــد؟ چــه 
ــای  ــانی آن پول ه ــه کس ــد و چ ــوام را خریدن ــران اق ــانی س کس
کالن بــه فرماند هــان ارتــش دادنــد تــا ســالح بــر زمیــن بگذارنــد 
ــلیم  ــا تس ــد و ب ــان نماین ــم طالب ــتی تقدی ــتان را دو دس و افغانس
ارتــش افغانســتان کــه شــکل آن را پیشــتر در موصــل عــراق نیــز 
دیــده بودیــم، باعــث موج فــرار مقامــات دولتــی، فعالین سیاســی، 
ــل  ــان از طریــق فــرودگاه کاب روشــنفکران و مدافعیــن حقــوق زن
ــرعت  ــا س ــه آن ب ــه دامن ــی ک ــوند؛ موج ــی ش ــای زمین و مرز ه

سرســام آوری ادامــه دارد و ادامــه هــم خواهــد داشــت. 

چرایی تحوالت
ــکا در  ــه آمری ــرد ک ــت ک ــتان ثاب ــرات افغانس ــد تغیی      رون
ــود.  ــان نب ــودی و شکســت طالب ــال ناب ــه دنب ــته ب ــال گذش 20 س
ــان  ــکا و طالب ــای آمری ــه امض ــه ب ــه« ک ــح دوح ــه صل »موافقتنام
رســید، در واقــع ســند بــه رســمیت شــناختن حاکمیــت طالبــان 
و زدن مهــر تأییــد بــر نفــوذ پاکســتان در افغانســتان بــود. نتیجــه 
ــه  ــد هفت ــه در چن ــت ک ــی اس ــی تحوالت ــن توافق ــی چنی منطق
ــم دســت  ــه ســقوط رژی ــا ب ــم کــه نهایت گذشــته شــاهد آن بودی
نشــاندۀ اشــرف غنــی و تعویــض چهره  هــای فاســد و رســوا شــده 
بــا افــرادی تــازه نفــس و تشــنۀ قــدرت و نماینــدگان بنیادگرایــی 

ــد.  اســالمی گردی
ــرد 5000   ــور ک ــتان را مجب ــمی افغانس ــت رس ــکا دول آمری
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــا آزاد کن ــان را از زندان ه ــاک طالب ــروی خطرن نی
حکومــت آینــده را تشــکیل دهنــد. کاری کــه اواخر ســال ۱۳55در 
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 زندان هــا آزاد کردنــد تــا حکومــت 
ــاوت آنجاســت  ــد. تف ــزی کنن ــران پی ری ــده را در ای اســالمی  آین
کــه بــرای تغییــر رژیــم پهلــوی بــه ســود اســالمگرایان در ســال 
57، امریــکا 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 دست نشــاند ه اش در کابــل 
ــر متحــدان خــود نداشــت و  ــه کســب نظ ــم ب ــازی ه ــرا نی ظاه
امــروز شــاهدیم بــا میدانــداری مثلــث کــرزی، عبدالــه و حکمتیــار 
مقدمــات جلــوس یکــی دیگــر از کارگــزاران »ســیا« بــه ریاســت 

ــود.  ــم می ش ــی فراه ــت در دوره انتقال ــت موق دول
     آمریــکا بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، ضمــن اجبــار دولــت 
اشــرف غنــی بــه آزادســازی زندانیــان طالبــان، روحیــه مقاومــت 
را در نیرو هــای نظامــی  افغــان بــا بیــرون کشــیدن یکبــارۀ 
ــزش  ــای خی ــب کــرد؛ از همــکاری »نیرو ه ــای خــود تخری نیرو ه
مردمــی« بــا نیرو هــای دولتــی ممانعــت نمــود و در مناطقــی هــم 
ــد و  ــتادگی کردن ــان ایس ــل طالب ــا خــود در مقاب ــن نیرو ه ــه ای ک
حتــی در مناطقــی توانســتند واپســگرایان طالبــان را عقــب براننــد 
ــرو شــدند. در همیــن راســتا  ــا انتقــاد ســتاد مرکــز نظامــی  روب ب
ــن  ــی دســتور داد از ریخت ــروی هوای ــه نی ــش ب ــتاد ارت ــس س رئی
ــه روی طالبــان خــودداری کننــد و مشــاور امنیــت ملــی  بمــب ب
ــان و  ــر طالب ــت در براب ــماعیل خان را از مقاوم ــی اس ــرف غن اش
رانــدن آن هــا از هــرات منــع کــرد. در واقــع حکومتــی کــه توســط 
امپریالیســت ها برپــا شــده بــود بــا خیانــت خــود آن هــا بــا نیــروی 
دیگــری جایگزیــن شــد. بــه ایــن مــوارد اضافــه کنیــد؛ ضعــف 
ــات  ــترده و اختالف ــاد گس ــانده، فس ــت نش ــای دس ــی نیرو ه ذات
ــه  ــتان ب ــش پاکس ــتردۀ ارت ــک گس ــش، کم ــت و ارت درون دول
ــای  ــه و برخــی ژنرال ه ــای لشــگر طیب ــی نیرو ه ــان و همراه طالب
پاکســتانی بــا طالبــان را، کــه همگــی در فروپاشــی غیــر منتظــره 
ارتــش و دولــت افغانســتان نقــش ایفــاء نمودنــد. بعبارتــی دیگــر، 
ــه ناشــی از قــدرت آن  هــا بلکــه ناشــی  ــان ن ــد مجــدد طالب برآم
ــر ســر قــدرت، فســاد گســترده و  ــران فعلــی ب از کشــمکش رهب
خیانــت آمریــکا و متحدینــش و دیگــر عوامــل دخیــل در  ســپهر 

سیاســی افغانســتان رخ داد. 

نگاهی به طالبان امروزی
     چنیــن القــاء می شــود کــه در تفکــرات طالبــان نســبت بــه 
ــداری  ــیوه  های حکومت ــی و ش ــی  و مذهب ــای قوم ــان و اقلیت ه زن
ــارات ســخنگویان  ــا اظه ــز ب ــان نی ــی رخ داده اســت. طالب تغییرات
خــود تفاوت هــای ظاهــرا متفاوتــی را در رفتارهــای خــود نســبت 
ــد  ــه ح ــا چ ــرات ت ــن تغیی ــه ای ــد. اینک ــان می دهن ــل نش ــه قب ب
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ادامــه دار خواهــد بــود و اساســا واقعــی اســت یــا »تقیــه«، زمــان 
تعییــن خواهــد کــرد. بــدون تردیــد آن هــا بــرای حکومــت کــردن 
مجبــور از رعایــت بعضــی از ظواهــر حکومــت داری هســتند، ولــی 

در سرشــت آن هــا تغییــر بنیادینــی رخ نخواهــد داد. 
ــاظ  ــه لح ــان ب ــه طالب ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــوع مه موض
ــی کل  ــد نمایندگ ــتان نمی توان ــی افغانس ــوس قوم ــب و نف ترکی
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 باور هــا و برنامه هــای منســجم 
و یکدســت نیســتند. آن هــا شــامل طیف  هــا و گروه  هــای مختلــف 
بــا رویکرد هــای متفاوتــی هســتند کــه از دو جریــان عمــده طالبــان 
قطرنشــین و طالبــان میدانــی تشــکیل شــد ه اند. طالبــان قطرنشــین 
ــد و دســت پروردگان »ســیا«، تمــام  ــل کرد ه ان ــرادی تحصی کــه اف
هــّم و غمشــان حضــور همه جانبــه در عرصــۀ سیاســی کشــور بــا 
هــدف مشــارکت فعــال در برنامه  هــای تدویــن شــده و بازی  هــای 
ــی کــه شــامل  ــان میدان ــی طالب دیپلماتیــک آمریــکا می باشــد؛ ول
مال هــا و افغانی هــای عمومــا بیســواد می شــوند بیشــتر بــه دنبــال 
هدف هــای ایدئولوژیــک مبتنــی بــر بنیادگرایــی و تحجــر اســالمی 
ــازد  ــا را می س ــودی آن ه ــت وج ــه عل ــه ک ــی آنچ ــتند. یعن هس
ــه الزامــا مطلــوب  ــه شــکلی ن ــارزه ب ــر ادامــۀ مب دلیلــی اســت ب
ــن  ــیل ای ــنۀ آش ــود پاش ــی خ ــن دوگانگ ــین. ای ــر نش ــاح قط جن
گــروه بشــمار می آیــد و راه هــای ورود کشــور هایی چــون ایــران 

ــد.  ــق می یاب ــذ تحق ــن منف ــم از ای ه

پیامد های این تحوالت
ــی و  ــتراتژیک جهان ــداف اس ــا اه ــتان ب ــوالت افغانس     تح
ــن کشــور  ــکا مطابقــت دارد. خــروج نیروهــای ای ــه ای آمری منطق
از افغانســتان بــه معنــی خــروج سیاســی آمریــکا از منطقــه نیســت، 
ــای  ــر گروهه ــان و دیگ ــه طالب ــدان ب ــای می ــپردن کار ه ــه س بلک
تروریســتی منتقــل شــده از دیگــر نقــاط جهــان بــه افغانســتان برای 
ایفــای نقــش از پیــش تعییــن شــده اســت. گســترش روزافــزون 
ــه در  ــتون ن ــروی پش ــک نی ــوان ی ــه عن ــان ب ــای طالب فعالیته
ــمالی و در  ــق ش ــه در مناط ــین، بلک ــق پشتون نش ــوب و  مناط جن
ــا،  ــا، هزاره  ه ــون تاجیک  ه ــری چ ــی دیگ ــای اِتنیک ــن گروه  ه بی
ــرای  ــان اج ــه طالب ــت ک ــانگر آن اس ــا نش ــا و ترکمن  ه ازبک  ه
سیاســتهای آمریــکا را در دراز مــدت در کل پهنه کشــور افغانســتان 
بــا نــگاه بــه آســیای میانــه بــر عهــده خواهــد داشــت. چنیــن بــه 
ــل توجــه خــود  ــا قب ــه از مدت ه ــا ک نظــر می رســد، آمریکایی  ه
ــد،  ــود نمود ه ان ــی خ ــب اصل ــی رقی ــن یعن ــه چی ــوف ب را معط
بازگشــت طالبــان و ورود آن هــا بــه جنــگ نیابتــی را بــا اهــداف 
ــی در اســتان مسلمان نشــین  ــی ثبات مشــخصی همچــون: ایجــاد ب
ــک  ــک کمربند-ی ــعه »ی ــرح توس ــالل در ط ــین کیانگ و اخ س
ــای ســکوالر ســابق  ــی در جمهوری ه ــن، ایجــاد ناامن جــاده« چی
شــوروی و در مناطقــی ماننــد چچــن در خــاک روســیه و ایفــای 
ــتان در  ــکا و عربس ــرای آمری ــا ب ــش حوثی ه ــد نق ــی همانن نقش
ارتبــاط بــا حکومــت ایــران طراحــی کــرده اســت. بــا ایــن حــال، 
ــورد  ــدام از کشــورهای م ــر ک ــه ه ــر دور داشــت ک ــد از نظ نبای
ــوذ تاریخــی خــود در  ــه نف ــه ب ــا توج ــران ب ــه ای ــاره از جمل اش

افغانســتان و نیروهــای »جهــادی« می تواننــد معــادالت اســتراتژیک 
آمریــکا و امکانپذیــری تحقــق ایــن اســتراتژی را در آینــده ای نــه 

چنــدان دور تحــت تاثیــر جــدی قــرار دهنــد. 

وضع نیرو های ترقیخواه و چپ 
     متآســفانه موقعیــت نیرو هــای ترقیخــواه، دمکــرات و چــپ 
افغــان بــه قــدری آســیب دیــده اســت کــه در کوتــاه مــدت امکان 
واکنــش و تأثیرگــذاری مؤثــر را از آن هــا نمی تــوان انتظــار 
ــر  ــوان زی ــی توهــم دمکراســی آمریکایــی و اینکــه بت داشــت؛ ول
ســرنیزه های ســربازان آمریکایــی بــه دمکراســی و حکومتــی مــدرن 
ــردم  ــای آگاه و م ــه اســت.  نیرو ه ــر فروریخت ــت دیگ دســت یاف
ــد  ــه درســتی دریافتن ــد روز ب ــن چن ــده افغانســتان در همی رنجدی
کــه امیــد بســتن بــه امپریالیســم و نظــام ســرمایه داری کــه چیــزی 
جــز منافــع خــود را نمی بینــد، توهمــی  بیــش نیســت.  حــوادث 
روز هــای اخیــر نشــان داد ایــن تنهــا کابــل نبــود کــه در زیــر پــای 
طالبــان ســقوط کــرد، همــراه بــا کابــل ارزش هــای ســرمایه داری 
نیــز کــه بیــش از بیســت ســال حضــور آمریــکا در افغانســتان تبلیغ 
می شــد ســقوط کــرد.  از طرفــی دیگــر شــاهد خیــزش مردمــی  در 
افغانســتان هســتیم کــه مرحله ای جدیــد از آگاهــی و دفــاع از منافع 
حیاتــی خــود را تجربــه می کننــد؛ خیزشــی کــه در ایــن ســال ها 
ــف و  ــانده آن تضعی ــت دست نش ــا و حاکمی ــط آمریکایی  ه توس
ــای  ــده و افش ــش آم ــت پی ــتفاده از موقعی ــد. اس ــود می گردی ناب
ــان  ــی طالب ــتی و ارتجاع ــت های امپریالیس ــتر سیاس ــه بیش هرچ
ــش سیاســی  ــردن ســطح آگاهــی و دان ــاال ب ــرای ب ــش ب و حامیان
ــرات  ــت. تظاه ــن نیرو هاس ــن ای ــرم و امروزی ــه مب ــردم وظیف م
ــان کابــل و پشــتون های ننگر هــار و مــردم خوســت در دو روز  زن
بعــد از بازگشــت طالبــان نشــان از آن دارد کــه مــردم افغانســتان 
می خواهنــد طــور دیگــری زندگــی کننــد، اگــر مرتجعــان افغانــی 

ــد.  ــی آن بگذارن ــان بین الملل و حامی
ــتان،  ــی در افغانس ــی آمریکای ــم دمکراس ــن توه      فروریخت
اپوزیســیون ارتجاعــی ایــران کــه بــه رژیم چنــج توســط ســربازان 
ــد  ــرده و امی ــرو ب ــت ف ــم در به ــد را ه ــته بودن ــی دلبس آمریکای
ــاد داده  ــکا را برب ــاه آمری ــدرت در پن ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــا ب آن ه
اســت. اپوزیســیون ترقیخــواه و چــپ ایــران بایســتی بــا افشــای 
ــتگی  ــت همبس ــجام و تقوی ــه انس ــتی ب ــن سیاس ــان چنی مدافع
ــی و  ــت بحران ــن موقعی ــه در ای ــن آنک ــام ورزد. ضم ــود اهتم خ
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 آورد ه انــد. در 
شــرایطی کــه هجــوم کارگــران افغانــی بــه کشــورمان در ماه هــای 
اخیــر افزایــش بی ســابقه ای یافتــه و ســوء اســتفاده از ایــن شــرایط 
و نقــض حقــوق کارگــران افغانــی توســط مافیــای قاچــاق انســان 
ــر تشــکل های مســتقل  ــه، ب ــش یافت ــان ســودجو افزای و کارفرمای
کارگــری و نیرو هــای آگاه و فعالیــن چــپ کشــورمان اســت کــه 

فعاالنــه در مقــام دفــاع از حقــوق کارگــران افغانــی برآینــد. 
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»کانون نویسندگان ایران با هر گونه سانسور اندیشه و بیان مخالف است و خواستار امحای همه ی شیوه هایی 
است که به صورت رسمی یا غیر رسمی، مانع نشر و چاپ آرا و آثار می شوند.«

)بند دوم منشور کانون نویسندگان ایران(

ــیده در  ــب رس ــه ل ــان ب ــردم ج ــه م ــرایطی ک ــت در ش درس
جــای جــای کشــور فریــاد اعتراض شــان را بــه خیابان هــا 
ــد،  ــه و گاز اشــک آور می گیرن ــا گلول ــد و پاسخ شــان را ب می آورن
درســت در زمانــی کــه حکومــت مثــل همیشــه اینترنــت شــهرهای 
معتــرض را قطــع می کنــد تــا اختاللــی در ســرکوب مــردم پیــش 
نیایــد، حاکمــان و کار بــه دســتان گــوش بــه فرمــان در مجلــس 

ــا  ــا ب ــده اند ت ــه کار ش ــت ب ــالمی دس اس
ــرکوب  ــرای س ــوا« راه را ب ــش محت »پاالی
و انســداد هموارتــر کننــد و در نتیجــه 
طرحــی را تصویــب کرده انــد موســوم 
بــه »طــرح قانــون حمایــت از حقــوق 
کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای 
مجــازی« تــا بیــش از پیــش دسترســی آزاد 
ــد.  ــدود کنن ــات را مح ــار و اطالع ــه اخب ب
ناگفتــه پیداســت کــه »پاالیــش«، جایگزینی 
حکومت ســاخته بــرای سانســور اســت. 
حکومتــی کــه پاســخ اعتــراض در خیابــان 
ــدام و  ــدان، شــکنجه و اع ــه، زن ــا گلول را ب
ــا  ــراض در فضــای مجــازی را ب پاســخ اعت
ــال  ــد، ح ــازی می ده ــور و پرونده س سانس

ــی  ــه فضای ــه ب ــش از همیش ــازی را بی ــای مج ــد فض می خواه
»امنیتــی« تبدیــل کنــد تــا انــدک راه گفتگــو میــان مــردم را ببندد و 

ــد. ــب کن ــی دلخــواه خــود را غال ــک صدای ت
شــکی نیســت کــه واقعیــت زندگــی روزمــره ی مــردم عیان تــر 
از آن اســت کــه بشــود بــا ایــن تمهیــدات حقیــر سانســورش کرد: 
ــی صنعــت نفــت  ــاه اســت کــه کارگــران پیمان ــک م ــش از ی بی
بــرای بیــرون کشــیدن زندگــی  خــود از زیــر خــط فقــر دســت بــه 
اعتصــاب زده انــد؛ اعتــراض مــردم خوزســتان بــه گــوش همــه ی 
ــع  ــا رف ــت آنه ــت، خواس ــیده اس ــور رس ــر کش ــردم در سراس م
ــه فســاد حکومــت اســت. از  ــا ب ــراض آنه ــر و اعت تبعیــض و فق

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران
در مخالفت با طرح تشدید سانسور فضای مجازی

طرفــی بعــد از همه گیــری کرونــا، ارتــزاق بخشــی از مــردم بیــش 
از گذشــته بــه اینترنــت گــره خورده اســت، بعــد از تصویــب چنین 
قانون هایــی راه بــرای چپــاول خودی هــا بــاز می مانــد، امــا آنچــه 
روبــه نابــودی مــی رود کســب و کار های مســتقل و کوچک اســت. 
ــار، صــدای  ــای بیم ــی و تن ه ــفره های خال ــه س ــن اســت ک چنی
ــای مســتبدانه  ــا و برنامه ه ــن طرح ه ــر از ای ــردم را بلندت خشــم م
کــرده اســت. آنچــه در نظــر مــردم بــه جان 
ــر  ــارت تغیی ــض و غ ــر و تبعی ــده از فق آم
ــرکوبگران  ــدن س ــر ش ــط فربه ت ــرده فق ک
ــوار  ــر شــدن دی و عمــال سانســور و بلندت
نمی تــوان  گرچــه  اســت.  زندان هــا 
از دیــد  ایــن ســرکوب همه جانبــه  را 
همــگان پنهــان کــرد، امــا اگــر بــا چنیــن 
طرح هایــی مخالفــت نشــود همیــن انــدازه 
از خبــر رســانی آزاد و مســتقل کــه حاصــل 
خــون و رنــج انســان های آزادی خــواه 

ــود. اســت در دســترس نخواهــد ب
ــن  ــا چنی ــران ب ــندگان ای ــون نویس کان
ــدت  ــه ش ــرکوب گرانه ای، ب ــای س طرح ه
ــت  ــه اینترن ــی ب ــت، دسترس ــف اس مخال
ــر اســاس منشــور  ــد و ب آزاد و نامحــدود را حــق همــگان می دان
آزادی خواهــی 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 

ــد. ــب می کن ــردم را طل ــه ی م ــی هم ــن راه همراه و در ای

کانون نویسندگان ایران
هفت مرداد ۱۴00
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ــا  ــل ب ــتند، در تقاب ــا هس ــه ج ــخصی ها  هم ــاس ش      لب
ــواه، در  ــر دلخ ــم غی ــن مراس ــم ریخت ــی، در به ــن خیابان معترضی
رای ســازی ها، در تظاهــرات و گردهمایی هــا ی دســتوری، در 
تعقیــب و دســتگیری مخالفیــن، ضــرب و شــتم آنهــا، در تــرور و 
اسیدپاشــی و .... ولــی ایــن تنهــا وظیفــه و حــوزه کارکــردی آنهــا 
ــی، بلکــه  ــای سیاســی و امنیت ــا در عرصه ه ــه تنه ــا ن نیســت. آنه
ــوری  ــه حض ــی و البت ــی، نظام ــادی، فرهنگ ــای اقتص در عرصه ه

ــد. ــانه ای دارن ــازی و رس ــای مج ــش در فض ــگ و پرنق پررن
ــر  ــازی ه ــای مج ــانه ای و فض ــخصی های رس ــاس ش     لب
ــر،  ــوان تحلیلگ ــود. بعن ــر می ش ــر و پررونق ت ــان داغت روز بازارش
مخاطــب و منتقــد ... در برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی حضور 
گســترده ای دارنــد. اگــر بتواننــد خودشــان را بعنــوان تحلیلگــر و 
کارشــناس جــا بیاندازنــد، کارشــان ســکه خواهــد شــد و هــر روز 
ــد نمــود. و عمــال  ــا افاضاتشــان مســتفیض خواهن ــان را ب مخاطب
ــروم  ــور مح ــدرد بخ ــار و ب ــه ای پرب ــتن برنام ــب را از داش مخاط
ــر  ــی دیگ ــا به عبارت ــخصی ها« ی ــاس ش ــن »لب ــرد. ای ــد ک خواهن
»ارتــش ســایبری« بــه عنــوان مخاطــب بــا شــبکه های تلویزیونــی 
ــی و  ــؤال های طوالن ــا س ــه را ب ــت برنام ــد و وق ــاس می گیرن تم
باالانقطــاع پــر می کننــد. بعضــا دیــده می شــود یــک نفــر نصــف 
ــا ســؤاالتش گرفتــه و بالفاصلــه نفــرات  برنامــه نیــم ســاعته را ب
ــا بشــکلی  ــد ت ــالش می کنن ــد ت ــت خوابیده ان ــه در نوب ــدی ک بع

ــد. ــه دهن ــان را ادام ــکار قبلی ش ــص هم ــر کار ناق دیگ
     حضــور لبــاس شــخصی ها در فضــای مجــازی مشــهودتر 
اســت. هــر گــروه و کانــال سیاســی مخالفــان و نیروهــای 
اپوزیســیون، آمــاج حمــالت ایــن اوباشــان مجــازی اســت. آنها نه 
تنهــا از کنش هــا و نوشــته های اعضــای گــروه گزارشــات کامــل 
ــال  ــا ارس ــد، ب ــه می کنن ــی تهی ــای امنیت ــرای ارگان ه ــی ب و جامع
ــدازی  ــتهجن، راه ان ــم مس ــس و فیل ــر، عک ــای تخریب گ روبات ه
ــری از  ــا، جلوگی ــش در گروه ه ــاد تن ــی و ایج ــای انحراف بحث ه
همگرایــی و تشــدید کینــه و دشــمنی بیــن نیروهــای اپوزیســیون، 
ــای  ــای فض ــن گروه ه ــا ای ــازی همگرایی ه ــالش در خنثی س ت
مجــازی و امتــداد آن بــه عرصــۀ اجتماعــی را دارنــد. آنهــا بــرای 
نیــل بــه ایــن هــدف عمومــاً از موضــع رادیــکال و اولتــرا چــپ 
بــه مســائل می پردازنــد، نخســت بــرای ارائــه چهــره ای ناشایســت 
ــای  ــا و همایش ه ــردن بحث ه ــپس ب ــکال و س ــای رادی از نیروه
ــن  ــه ای ــل ب ــرای نی ــا ب ــه آنه ــه ســمت اغتشــاش، البت مجــازی ب
هــدف همــکاران رســمی و غیــر رســمی زیــادی در طــرف مقابــل 
ــرد  ــری ف ــا موضع گی ــند. فرض ــان باش ــوراک کارش ــا خ ــد ت دارن
خاصــی در خصــوص انتخابــات یــا در مــورد خامنــه ای کــه بعضا 
ــا  ــد مدت ه ــد، می توان ــر دارن ــا یکدیگ ــم ب ــی ه ــاط ارگانیک ارتب
ــان فکــری خاصــی نشــخوار  ــدن جری ــرای کوبی ــا ب توســط آن ه
شــود. بدیــن منظــور فــرد مــورد نظــر را گنــده می کننــد و یــک 

ــد  ــاب می دهن ــان بازت ــی انعــکاس را چن ــردی و ب ــری ف موضع گی
ــه  ــل ب ــرای نی ــده ب ــاخته ش ــی س ــای جعل ــد از فض ــه بتوانن ک
ــا ممانعــت از اجمــاع و همبســتگی مخالفیــن  هدفشــان کــه همان
اســت، اســتفاده کننــد. وقتــی بحث هــا حــول اعتراضــات 
ــث  ــا آن بح ــف ب ــای مخال ــورد نیروه ــوۀ برخ ــتان و نح خوزس
ــد  ــا می توانن ــود، آن ه ــر می ش ــی منج ــه هم رای ــا ب ــت و احیان اس
ــال  ــور مث ــی، بط ــرح مباحــث انحراف ــا ط ــده و ب ــه ش وارد معرک
تفاهم نامــه چیــن و ایــران، یــا خیانــت فــالن جریــان کــه ربطــی 
ــدارد، گفتگوهــا را از مســیر خــود خــارج  ــه موضــوع بحــث ن ب
ســازند و درگیری هایــی را بیــن همــان کســانی کــه تــا لحظاتــی 
ــد.  ــاق نظــر داشــتند، راه بیاندازن ــکار مشــترک اتف ــل روی راه قب
ــم اســت.  ــل فه ــل غیرقاب ــرای انســان عاق ــاورش ب ــه ب ــری ک ام
لبــاس شــخصی های فضــای مجــازی بــا طــرح ســؤاالتی مکــرر 
و بــی ربــط بــه موضــوع نــه تنهــا بحــث را از ریــل خــود خــارج 
ــای  ــن اعض ــم در بی ــادی را ه ــش و بی اعتم ــه تن ــازند، بلک می س
گــروه افزایــش می دهنــد. یــأس و ســرخوردگی اعضــاء و بعضــا 
کنــار کشــیدن آن هــا از گــروه پی آمــد رفتــار لبــاس شــخصی های 
فضــای مجــازی اســت. متأســفانه بــه لحــاظ فرهنــگ حاکــم بــر 
نیروهــای سیاســی ایــران و فعالیــن اجتماعــی، اکثــر آنهــا در ایــن 
ــای  ــی از اردوی آن نیروه ــال بخش ــد و عم ــار می آین ــه گرفت تل
ــای  ــل آق ــال قب ــه ۱7 س ــت ک ــوده نیس ــوند. بیه ــر می ش تخریبگ
یونســی وزیــر اطالعــات خاتمــی گفــت: »مــا در ایــن 26 ســال در 
متفــرق نگه داشــتن نیروهــای اپوزیســیون موفــق عمــل کرده ایــم.«

ــا  ــی ب ــای سیاس ــه نیروه ــت ک ــف اس ــی تأس ــای بس      ج
ــد  ــه تنهــا در ایــن دام می افتن ــد. ن ــز در ایــن دام می افتن ســابقه نی
حتــا در بیشــتر مواقــع خــود بخشــی از لبــاس شــخصی های فضای 
مجــازی خامنــه ای می شــوند، هرچنــد بــی جیــره و مواجــب. البتــه 
منکــر آن نیســتیم کــه هســتند کســانی در بیــن نیروهای اپوزیســیون 
کــه جیــره و مواجــب هــم می گیرنــد. ولــی بحــث مــا بــا بــه تلــه 
ــن کار  ــا در ای ــه آن ه ــود ک ــده می ش ــا دی ــت. بعض ــا اس افتاده ه
چنــان ســینه چــاک می کننــد، کــه  شــما بــاور نمــی کنیــد ایــن 
ــی  ــش از س ــی دارد و بی ــت سیاس ــابقه فعالی ــال س آدم ۴0-50 س

ســال اســت کــه مقیــم اروپــا و آمریکاســت!. 
ــروز  ــم ب ــد«، علیرغ ــنه بچرخ ــن پاش ــر ای ــان »در ب ــر همچن اگ
بحران هــای بــزرگ و همه جانبــه و نیــز وقــوع خیزش هــا و اعتراضــات 
مردمــی فراگیــر، نبایــد انتظــار تحولــی دمکراتیــک و مردمــی را در این 
کشــور داشــت. کنار گذاشــتن جمهــوری اســالمی بــا افتــادن در دامی 
ــن  ــترده، و ای ــی گس ــای اجتماع ــی عرصه ه ــت در تمام ــه حکوم ک
تله هــا خــود بقــدری نخ نمــا و آشــکاراند کــه ندیــدن آن نبــوغ منفــی 
فوق العــاده ای را می طلبــد، غیــر ممکــن اســت. بــا کمــک بــه ادامــه ی 
ایــن شــرایط جمهــوری اســالمی همچنــان خواهــد بــود و فشــار آن 

برگــرده مــردم هــر روز بیشــتر نیــز خواهــد شــد. 

لباس شخصی های  فضای مجازی یا ارتش سایبری
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جمعی از خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی دهه ی شصت:

جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی شود
درتاریــخ نهــم نوامبــر 20۱۹ حمیــد نــوری معــروف بــه حمیــد 
ــد. او در  ــت ش ــتکهلم بازداش ــدای اس ــرودگاه ارالن ــی در ف عباس
ســال های آغازیــن دهــه ی شــصت بــا ســمت نگهبانــی در اویــن 
کارش را آغــاز و ســپس بــه دادیــاری زنــدان ارتقــاء مقــام پیــدا 
ــتارهای  ــی در کش ــش اجرای ــر نق ــزون ب ــوری اف ــد ن ــرد. حمی ک
ــا  ــهادت ده ه ــای ش ــر مبن ــصت، ب ــه ی ش ــن ده ــال های آغازی س
ــتان 67 در  ــتار تابس ــده از کش ــی زنده مان ــان سیاس ــن از زندانی ت
مقــام دادیــار زنــدان و معاونــت شــیخ محمــد مقیســه )ناصریــان( 
از عوامــِل اجرایــی و تأثیرگــذار در کشــتار تابســتان 67 در زنــدان 
گوهردشــت بــوده اســت. دادگاه حمیــد نــوری در تاریــخ ۱0 اوت 
ــل دادگاه  ــد در مقاب ــوری بای ــد ن ــود. حمی ــروع می ش 202۱ ش
ــد.  ــریت باش ــه بش ــت علی ــود در جنای ــارکت خ ــخگوی مش پاس
محاکمــه ی  حمیــد نــوری، پیــروزی یــک صــدا اســت. صدایــی از 
آِن تمــام آرزومنــدان جنبــش دادخواهــی. صــدای مــادران و پــدران 
ــی را  ــام دادخواه ــه فرج ــک بی آنک ــه یک به ی ــش ک داغ و درف
ــی از آن  ــد. صدای ــرو می بندن ــان ف ــم برجه ــند، چش ــاهد باش ش
همســران، خواهــران، بــرادران و فرزندانــی کــه اعتقــاد و امیــد بــه 

ــام  ــالن تم ــران و عام ــه محاکمــه کشیده شــدن آم دادخواهــی و ب
ــاق آن  ــرای احق ــد و ب ــت اســالمی دارن کشــتارهای عمــر حکوم

ــته اند. ــای ننشس ــز از پ هرگ
مــا بــه عنــوان بخشــی از خانواده هــای جانباختــگان و 
زندانیــان سیاســی دهــه ی شــصت زندان هــای جمهــوری اســالمی، 
امیدواریــم دادگاه ســوئد بــا قضاوتــی عادالنــه حکمی کــه درخور 
تمــام جنایــت کاران علیــه بشــریت اســت را در مــورد حمیــد نوری 
صــادر کنــد. ایــن پیــروزی وجــدان بیــدار خانــواده جانباختــگان 
ــداد  ــل بی ــان سیاســی دهــه ی شــصت اســت کــه درمقاب و زندانی
ــران و  ــا آم ــد ت ــر دادن ــی س ــاد دادخواه ــوری اســالمی فری جمه
عامــالن ایــن کشــتار را بــه پــای میــز محاکمــه بکشــانند. تشــکیل 
ایــن دادگاه نشــان می دهــد کــه جنایــت علیــه بشــریت مشــمول 
ــد درپیشــگاه  ــان روزی بای مــرور زمــان نمی شــود و همــه ی جانی
مــردم و عدالــت جواب گــوی جنایت هــای خــود باشــند. بــا ایــن 
ــر  ــت ب ــروزی عدال ــان دهنده ی پی ــن دادگاه نش ــه رای ای ــد ک امی
بی عدالتــی و مرهمــی برزخــم تمــام فعالیــن جنبــش دادخواهــی 

باشــد.
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ــش  ــی از افزای ــته حاک ــای گذش ــمی در روزه ــای رس آماره
ــت.  ــد ۱۹ اس ــروس کووی ــی از وی ــر ناش ــرگ و می ــاری م انفج
تعــداد کشــته شــدگان کرونــا از 700 نفــر تجــاوز کــرده و روز دوم 
شــهریور بــه 70۹ نفــر رســید. در همیــن روز بــر اســاس آمارهــای 
ــد۱۹ در  ــه کووی ــال ب ــد مبت ــار جدی ــزار و 62۳ بیم ــی۴0 ه دولت
کشــور شناســایی و 5 هــزار و ۴87 نفــر از آنهــا بــه علــت وخامــت 
ــون  ــه 5 میلی ــک ب ــور نزدی ــدند. در کل کش ــتری ش ــان بس حالش
ــن  ــگان ای ــی وجــود دارد و مجمــوع جان باخت ــر بیمــار کرونای نف
بیمــاری بــه بیــش از ۱0۳ هــزار نفــر رســیده اســت کــه تنهــا در 
مــرداد مــاه بیــش از ۱۴ هــزار نفــر از هموطنانمــان جــان خــود را 
ــر رســمی حاکــی از ارقامــی چنــد  ــار غی ــد. اخب از دســت داده ان
برابــر ایــن آمارهاســت. هــم اینــک ۳5۹ شــهر در وضعیــت قرمــز، 
5۹ شــهر در وضعیــت نارنجــی و ۳0 شــهر در وضعیــت زرد قــرار 
دارنــد و هشــت مــاه پــس از آغــاز واکسیناســیون در جهــان، تنهــا 
نزدیــک بــه 6 میلیــون نفــر یعنــی کمتــر از 7 درصــد مــردم ایــران 

ــد. ــت کرده ان ــن را دریاف ــر دو دز واکس ه
      در شــرایطی کــه جهــان بــه مهــار و کنتــرل پاندومــی کوویــد 
۱۹ نزدیــک می  شــود، ایــران بــا مــوج پنجــم آن دســت بــه گریبــان 
ــه مــوج ششــم اســت. ایــن نیســت مگــر از  و در آســتانه ورود ب
ــر نظــام اســالمی کــه  ناکارآیــی، بی  مســئولیتی   و فســاد حاکــم ب
ــهروندان، در  ــر از ش ــزاران نف ــان ه ــای ج ــه به ــردمداران آن ب س
چارچــوب مافیــای دارو و درمــان تنهــا ســودورزی خــود را هــدف 

گرفته انــد.
مــردم در قیــاس بــا جهــان و کشــورهای همســایه بــه درســتی 
ــل  ــر از روز قب ــر روز بدت ــا ه ــع م ــرا وض ــه چ ــند ک می  پرس

می  شــود؟ 
ــه  ــا، ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــس س ــی رئی ــا زال علیرض
ــدم  ــدم ع ــده در واردات واکســن و ع ــال ش ــای اعم محدودیت ه
تامیــن بــه موقــع آن، عــدم اجــازه بــه پزشــکان بــدون مــرز بــرای 
کمک رســانی در ایــران، بعنــوان دالیلــی از گســترش ایــن بیمــاری 
ــداد کشــته های  ــان کــردن تع ــه پنه ــن ب اشــاره کــرد. وی همچنی
ــراف  ــده اعت ــالم ش ــای اع ــودن آماره ــا و دروغ ب ــی از کرون ناش
ــه  ــه تحریم  هــا و ن ــه اذعــان همیــن مســئول حکومتــی ن نمــود. ب
نداشــتن تجهیــزات کافــی و یخچــال بــرای انتقــال واکســن کــه 
ســران حکومتــی از آنهــا بعنــوان موانــع خریــد و واردات واکســن 
نــام می  برنــد، علــت ایــن امــر نیســت و ایــن ادعاهــا  نادرســت 
و بهانــه  ای بیــش نبــوده اســت؛ علــت، تنهــا دســتور خامنــه  ای و 
ادعاهــای مســئولینی چــون مخبــر کــه اعــالم نمــود: مــا »نیــاز بــه 
واکســن خارجــی نداریــم و بــه خودکفایــی می رســیم« و آن 2500 
دکتــر ســهمیه  ای و جیره  خــوار حکومتــی کــه در ممانعــت از ورود 
ــرا  ــوده اســت. چ ــد، ب ــینه چــاک می  نمودن واکســن خارجــی س
ــام  امــروز کــه تشــت رســوایی واکســن کذایــی کووبرکــت از ب
افتــاده، خامنــه ای اجــازه                                          ی واردات واکســن آمریکایــی و انگلیســی 

کشتار کرونا یا نسل کشی جمهوری اسالمی

را صــادر کــرده اســت؟ و رئیســی قاتل اعالم نمــوده کــه: »واردات 
۳0 میلیــون دوز واکســن قطعــی شــده اســت، بایــد 60 میلیــون دوز 
دیگــر، واکســن تامیــن شــود.«؟ چــرا پــس از قتــل عام بیــش ۱00 

ــون هم  وطــن؟  هــزار نفــر   و ابتــالی بیــش از 5.5 میلی
ــک  ــوان ی ــا بعن ــاری کرون ــردن از بیم ــام ب ــا ن ــه  ای ب       خامن
»بیماریــی کذایــی« و مخالفــت بــا واردات واکســن کــه در تاریــخ 
۱۹ دی ۹۹ اعــالم کــرد: »ورود واکســن آمریکایــی و انگلیســی بــه 
ــم و االن  ــئولین گفت ــه مس ــن ب ــن را م ــت. ای ــوع اس ــور ممن کش
ــران  ــردم ای ــی کشــتار م ــم اصل ــم.« مته ــی می گوی ــور عموم به ط
اســت. کشــتاری کــه تعــداد آن از کشــته شــدگان جنــگ ایــران 
ــن،  ــت از ورود واکس ــا ممانع ــا ب ــود. آنه ــتر می ش ــراق بیش و ع
نزدیــک بــه یــک میلیــارد دالر هزینــه ســاخت واکســن کووبرکت 
ــرای مــردم داشــته باشــد. وی  ــدون اینکــه حاصلــی ب ــد، ب نمودن
بــا ممنــوع کــردن واردات واکســن کــه می  بایســتی بطــور 
ــِل آن  ــزی از قِبَ ــت و چی ــرار می  گرف ــردم ق ــار م ــگان در اختی رای
نصیــب ســوداگران مــرگ و باندهــای مافیــای داروی النــه کــرده 
در وزارت علــوم پزشــکی و ســتاد اجرائــی فرمــان امــام نمی  شــد، 
ــط  ــی مرتب ــد ویروس ــاز ض ــای پول  س ــرای واردات داروه راه را ب
ــون  ــی 720 میلی ــه ارزش تقریب ــیویر ب ــه رمدس ــا از جمل ــا کرون ب
ــب  ــاخت. بموج ــوار س ــد هم ــای فاس ــان بانده ــط هم دالر توس
فرمــان خامنــه  ای و اظهــارات و عملکــرد نابخردانــه و ســودجویانه   
ــالمت  ــات و حق  س ــه حق  حی ــا عامدان ــی، آنه ــئولین حکومت مس
ــده  اند!.  ــرگ ش ــوداگر م ــاًل س ــض و عم ــی را نق ــون ایران 80 میلی
چنیــن جنایــت آگاهانــه و آشــکاری کــه چیــزی جــز قتــل عمــد 
ــی اســت. ــی و قضای ــد باشــد، مســتوجب پیگــرد حقوق نمی توان

ســران جمهــوری اســالمی بایســتی بخاطــر اهمــال در 
واکسیناســیون عمومــی، جلوگیــری از واردات واکســن، پــس زدن 
ــدم  ــاری، ع ــردن تشــخیص بیم ــی ک ــی، پول ــای بین  الملل کمک  ه
اجــرای بــه موقــع قرنطینــه و انجــام برنامــه   و مراســم  های مذهبــی 
و حکومتــی و آمارســازی بــرای مبتالیــان و کشــته شــدگان کرونــا 
بعنــوان جنایــت علیــه بشــریت بــه پــای میــز محاکمــه کشــانده 

شــوند.
 مــا از اقــدام شــجاعانه و انساندوســتانه   وکالی تهرانــی 
ــا  ــان، محمدرض ــدی محمودی ــی، مه ــی نیل ــروی، مصطف کیخس
ــال  ــراز و لی ــم افراف ــب، مری ــان کاس ــادی عرفانی ــی، محمده فقیه
حیــدری و فعالیــن مدنــی کــه بخاطــر پیگیــری چنیــن خواســتی 
ــت و آزادی  ــده  اند حمای ــت ش ــی بازداش ــای امنیت ــط نیروه توس
هرچــه ســریعتر آنــان را خواســتاریم و از تمامــی نیروهــای 
آزادی  خــواه و عدالت  طلــب انتظــار داریــم ضمــن افشــای 
اقدامــات جنایتکارانــه رژیــم در کشــتار بیــش از ۱00 هــزار نفــر از 
هموطنــان مــا، کارزاری را بــرای درخواســت محاکمــه ســران رژیم 

ــد.  ــه راه اندازن ــریت ب ــه بش ــت علی ــرم جنای ــه ج ب
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حزب چپ ایران )فدائیان خلق(:
به روی پناهندگان افغانستانی آغوش بگشائیم! این، 

یک وظیفه انسانی است!
ــگ  ــر جن ــه درگی ــت ک ــه اس ــار ده ــش از چه ــتان بی افغانس
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 
ــن  ــا کمتری ــدن ب ــرو ش ــدون روب ــت ب ــته توانس ــه گذش در هفت
ــیاه  ــلطه س ــد و س ــدرت برس ــه ق ــاره ب ــفانه دوب ــت متاس مقاوم
ــار بــر افغانســتان برقــرار کنــد. مــردم شــوک زده  خــود را دیگرب
کشــور همســایه مــا، اکنــون متحیــر از سراســیمگی آمریکایی هــا 
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 قدرت گیــری طالبــان راه می جوینــد. 
گرچــه شــکل حکومــت در کابــل هنــوز هــم مشــخص نیســت، 
ولــی ســایه ســلطه طالبــان بــر کشــور و اقدامــات جنایتکارانه شــان 

واقعیتــی تلــخ و محــرز اســت.
ــا  ــد ب ــتان بتوانن ــردم افغانس ــه م ــن آرزو ک ــن ای ــا ضم م
ــای  ــود در جابج ــی خ ــی و سیاس ــارزات مدن ــازماندهی مب س
ــان  ــک اندیش ــن تاری ــر ای ــت در براب ــم مقاوم ــان پرچ کشورش
برافرازنــد، امــا اقــدام دســتجاتی از مــردم بــرای خــروج از وطــن 
خــود را هــم واقعیتــی از امــروز افغانســتان می دانیــم. در شــرایط 
ــی قصــد  ــر دلیل ــه ه ــن کشــور ب ــه شــهروندانی از ای ــی ک کنون
مهاجــرت بــه ایــران دارنــد، ایــن یــک ضــرورت انســانی و ملــی 
ــم  ــتانی هایی برخیزی ــاری افغانس ــه ی ــان ب ــا ایرانی ــه م ــت ک اس
ــان  کــه وارد کشــور مــا می شــوند. در چنیــن برهــه ای، از هموطن
ــان افغانســتانی را  ــج پناهجوی ــه درد و رن ــی رود ک ــن انتظــار م ای
ــه روی مــردم دردمنــد  ــا گشــاده رویــی ب از آن خــود بداننــد و ب
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 
ــارزه  ــا مب ــم ت ــوت می کنی ــد دع ــرو آزادی دارن ــه دل در گ را ک
در دفــاع از حقــوق پناهندگــی شــهروندان افغانســتان در ایــران را 

ــم.  ــا هــم پیــش ببری تشــدید کــرده و آن را در هماهنگــی ب

چکیده بیانیه های احزاب و سازمان های چپ
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زنده باد همكاری، همبستگی و وحدت سازمانی فدائیان خلق 

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران:
کرونا در ایران کشتار می کند

رانت خــواران مافیاهــای قــدرت در حکومــت اســالمی ازهــر 
موقعیتــی بــرای ســوداگری و ســودجوئی اســتفاده می کننــد 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 

 . بند یا
ــال  ــه م ــز ب ــه ای، ج ــالمی و در راس آن خامن ــت اس حکوم
ــند. در  ــری نمی اندیش ــز دیگ ــه چی ــدرت ب ــظ ق ــدوزی و حف ان
ــی ســوداگری  ــاه بســیاری جان هــای شــریف قربان ــن هفــت م ای
خامنــه ای و حکومتــش کــه در ایــن میــان هیچکــس نیــز حاضــر 
بــه پذیــرش مســئولیت ایــن فاجعــه دردنــاک نیســت، شــدند. آمار 
ــا در روز می گویــد، ولــی خــود  از بیــش از پانصــد قربانــی کرون
ــر  ــه براب ــا س ــی دو ت ــار واقع ــه آم ــد ک ــالم می کنن ــئولین اع مس
اســت. تنهــا راه مقابلــه بــا این بیمــاری و غلبــه بر آن واکسیناســیون 
وســیع مــردم و تأمیــن نیازهــای درمانــی بیمــاران مبتــال 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 پیش بــرد 
هرچــه ســریعتر برنامــه واکسیناســیون رایــگان مــردم و بویــژه در 
مناطــق محــروم کــه الزمــه جلوگیــری موثــر در مقابــل گســترش 
بیمــاری کرونــا اســت، یــادآوری کرده ایــم. بهتریــن و آســان ترین 
ــد ســرایت بیمــاری را محــدود نمــوده و  ــه می توان شــیوه هایی ک
زندگــی بســیاری را نجــات دهــد، اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی 
ــد.  ــردم می باش ــود م ــط خ ــی توس ــه  ی اجتماع ــظ فاصل و حف
ــوری  ــاله گذشــته در جمه ــی و ســودجویانه ۴۳ س مناســبات رانت
اســالمی 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 
ــم در ایجــاد شــرایط بهداشــتی زندگــی از نهادهــا و جوامــع  رژی
بهداشــتی بین المللــی انتظــار فشــارهای دیپلماتیــک بــر جمهــوری 
اســالمی ایــران جهــت انجــام هــر چــه ســریعتر و وســیعتر ایــن 

مســئولیتش در ایــن شــرایط شــیوع وســیع کرونایــی داریــم.
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ــم  ــران ک ــان کارگ ــوده و خواه ــوق کار ب ــی از حق مقرارت زدای
مــزد و خامــوش هســتند.

ــه تنهــا در میــان کارگــران بلکــه  مبــارزات کارگــران نفــت ن
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. 
ــری  ــکل های کارگ ــه تش ــان داد ک ــازمانیابی نش ــوع از س ــن ن ای
ــود دارد از دل  ــی وج ــرل سیاس ــه کنت ــی ک ــژه در جوامع ــه وی ب
ــد. از  ــوام می یاب ــه و ق ــکل گرفت ــران ش ــه کارگ ــارزه و تجرب مب
ــق کار  ــازمان یابی، تلفی ــکل از س ــن ش ــم ای ــت آوردهای مه دس
ــردان  ــامان و خودگ ــدرت خودس ــه ق ــکا ب ــی و ات ــی و علن مخف
کارگــران بــوده کــه در رونــد پویــش درونــی و تجربــه کارگــران 
ــت  ــازمان یابی و کاربس ــوع از س ــن ن ــت. ای ــده اس ــت آم بدس
بخش هــای  ســازمان یابی  زمینه ســاز  می توانــد  آن  تجربــه 

ــز باشــد. مختلــف کارگــری نی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست:
 درباره تحوالت افغانستان

ســرانجام گــروه طالبان درافغانســتان قــدرت را تحویــل گرفت. 
اینکــه تصــرف پــی درپــی شــهرها و مناطــق مختلــف افغانســتان 
ــدرت و  ــه از ق ــی دو هفت ــی یک ــل، ط ــت آن کاب ــپس پایتخ و س
ــی  ــای خارج ــردم از نیروه ــرت م ــا نف ــان و ی ــت طالب محبوبی
ــی دســت نشانده شــان  ــی مافیائ ــو و دســتگاه دولت ــکا و نات وآمری
ــد  کــه درفســاد و رانــت خــواری و قتــل و غــارت شــهره عالمن
ــل  ــرای تحوی ــو ب ــکا و نات ــه آمری ــا توطئ ــود و ی ــی می ش ناش
ســالح 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 
ــا  ــلیحاتی آنه ــی وتس ــت مال ــادی و تقوی ــای مرتجــع جه گروهه
بــرای اســتفاده درنقشــه های راهبــردی در منطقــه غیرقابــل انــکار 

اســت . 
ــکا و  ــم آمری ــه امپریالیس ــت ک ــی انکارناپذیراس ــن واقعیت ای
ــردی  ــت راهب ــر سیاس ــا تغیی ــه ای آن ب ــی و منطق ــدان غرب متح
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 
ــالح های  ــه س ــلح ب ــت آموز ومس ــش« دس ــم »ارت ــر می بینی اگ
امریکائــی افغانســتان بــا بیــش از ۳00 هــزار پرســنل یکــی پــس 
ــوند  ــان می ش ــری طالب ــد ده هزارنف ــروه چن ــلیم گ ــری تس ازدیگ
ــکا  ــت آمری ــورد حمای ــای م ــی و مافی ــد دولت ــای فاس و روس
ــادآورده و دســترنج مــردم  ــا دالرهــای ب یکــی پــس از دیگــری ب
ــد،  ــرار می گذارن ــا بف ــرده و پ ــا ک ــتان را ره ــیده، افغانس رنج کش
نتیجــه تغییر اســتراتژیک در سیاســتهای جهانــی و منطقــه ای آمریکا 
ــود را در  ــع خ ــه مناف ــت ک ــی اس ــد قدرتهائ ــول زد و بن و محص

ــد. ــدرت می دانن ــه ق ــان ب ــدن طالب بازگردان

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 اســالمی و بنــد و بســت روســیه و 
چیــن و بخشــی از هیئــت حاکمــه فاســد اســالمی افغانســتان، بــه 
ــه  ــدرت ب ــال ق ــورد انتق توافقــی بســیارکثیف و ضدانســانی در م
طالبــان و تحمیــل دوبــاره یکــی از ســیاهترین جریانات اســالمی به 
مــردم ســتمدیده افغانســتان، رســیده انــد. عــالوه 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.
ــران،  ــت در ای ــپ و کمونیس ــای چ ــکاری نیروه ــورای هم ش
ضمــن احســاس همــدردی عمیــق و اعــالم همبســتگی بــا مــردم 
افغانســتان، انزجارخــود را از توطئــه ی کثیفــی کــه برعلیــه مــردم 
زحمتکــش افغانســتان ســازمان داده شــده اســت، اعــالم مــی کند. 
ــران  ــر و انســان آزادیخــواه در ای ــا زن و کارگ ــراه میلیونه ــا هم م
خــود را در کنارشــما مــی دانیــم. ایــن توطئــه کثیــف برعلیه شــما 
در شــرایطی در افغانســتان شــکل مــی گیــرد که مــردم ایــران برای 
ســرنگونی جمهــوری اســالمی یکــی از کانونهــای اصلــی ارتجــاع 
ــر و  ــه کارگ ــته اند. طبق ــر داش ــکاران اســالمی گام ب ــلطه تبه و س
نیروهــای چــپ و کمونیســت در ایــران از هــم اکنــون در تالشــند، 
بــا ســرنگونی جمهــوری اســالمی 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 اســالمی و عواملــش را افشــاء کننــد.

هسته اقلیت
اعتصاب کارگران پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی

اعتصابــات کارگــران پــروژه ای و پیمانــی نفــت و گاز و 
پتروشــیمی کــه اکنــون مدتهــا از آغــاز آن می گــذرد، بــی تردیــد 
بزرگتریــن اعتصابــات کارگــری بعــد از ســال 57 و دهــه خونیــن 
شــصت اســت. ایــن اعتصابــات را بایــد بــر متــن رشــد مبــارزات 
ــر  ــه اخی ــژه در ده ــری بوی ــش کارگ ــای جنب ــران و تجربه ه کارگ
ــد  ــش از ۱۹00 واح ــده در بی ــت ش ــاب ثب ــرد. اعتص ــی ک بررس
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 زمینه ســاز 
گســترش اعتصابــات کنونــی نیــز بــوده اســت. ایــن اعتصابــات نه 
تنهــا علیــه کارفرماهــای شــرکتهای پــروژه ای و پیمانــی در نفــت و 
پتروشــیمی و حکومــت حامــی آن هــا اســت بلکــه علیــه کل طبقــه 
ــز هســت. همگــی  ســرمایه دار و همچنیــن اپوزیســیون راســت نی
ــی  ــای نئولیبرال ــازی و برنامه ه ــر خصوصی س ــع پیگی ــا مداف آنه
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    ســه دهــه از اجــرای سیاســتهای اقتصــادی نئولیبرالــی بــا خود 
ــالمی تحت  ــوری اس ــط جمه ــتبدادی و اسالمی توس ــی اس ویژه                                       گ
ــه                                       ی  ــه انباشــت اولی ــه می گــذرد. ســرمایه                                       داری ک ــری ولی فقی رهب
ــن ۴2  ــه، طــی ای ــی شــکل گرفت ــی و امنیت ــر ارتباطــات رانت آن ب
ســال و بــا اتــکاء بــه چنیــن سیاســتی توانســته چنــان رشــد نموده 
ــای ســرمایه، تســلط  ــا حــذف دیگــر الیه                                       ه ــه ب ــه شــود ک و فرب
ــادی  ــای اقتص ــی  عرصه                                       ه ــر تمام ــود را ب ــازع خ ــدرت بالمن و ق
ــی رخ  ــن اتفاق ــان چنی ــی گم ــتراند. ب ــی  بگس ــروت عموم و ث
ــه واســطه                                        اجــرای همــان سیاســت                                       های ویرانگــر  نمــی                                       داد مگــر ب
نئولیبرالیســتی و هــم راســتا با منافــع ســرمایه                                       داری جهانــی. نابودی 
ــتی و  ــاورزی، بهداش ــی و کش ــاخت های صنعت ــر س ــی  زی تمام
آموزشــی، زیســت محیطــی، منابــع آبــی و  معدنــی، نتیجــه اجــرای 
ــر  ــت. اگ ــرمایه                                       داری اس ــازی س ــت هایی جهانی                                       س ــن سیاس همی
زیرســاخت های افغانســتان، عــراق و ســوریه و دیگــر کشــورهای 
درگیــر در منطقــه بــه دســت مــزدوران امپریالیســتی چــون داعش و 
القاعــده و طالبــان صــورت می گرفــت، همــان سیاســتها بــا اقتصاد 
و زیرســاختهای ایــران به شــکلی دیگــر توســط حاکمــان ســرمایه 
ســاالر والیــی پیــش  بــرده می شــد.                                  برخــالف نظــر عــده ای قلیــل 
ــری  ــتی و اصالح                                       پذی ــم ضدامپریالیس ــیر توه ــم اس ــوز ه ــه هن ک
جمهــوری اسالمی هســتند، تمامی سیاســتهای اقتصــادی اجــرا 
شــده توســط جمهــوری اســالمی کوچکترین تعارضــی بــا منافــع 
ــکا  ــم آمری ــه امپریالیس ــی و خاّص ــرمایه                                       داری جهان ــادی س اقتص

نداشــته و بــا منافــع آنهــا همپوشــانی دارد.
ــاد  ــازی اقتص ــی و آزادس ــازی و مقررات                                       زدای      خصوصی س
ــوای  ــا فت ــتند، ب ــم هس ــی نئولیبرالیس ــاخصه                                       های اصل ــه از ش ک
ــا  ــالمی  و ری ــای اس ــه قب ــدند و ب ــازی ش ــه مفهوم                                       س ــت فقی والی
ملبــس گشــتند و به نــام برون                                       ســپاری و بــه بهانــه دادن اقتصــاد بــه 
دســت مــردم جراحــی گردیدنــد کــه تئوریســین                                       ها جهانی ســازی 
و مدیــران صنــدوق بین المللــی پــول و ســازمان تجــارت جهانی را 
بــه تحســین و تشــویق واداشــتند و حــالوت کنفرانــس گوادلــوپ 

را بــرای چندمیــن بــار مزمــزه کردنــد.
ــاندن  ــت کش ــر و فالک ــه فق ــردم و ب ــت م ــودی معیش      ناب
زندگــی آنهــا همــراه بــا ســرکوب وحشــیانه کوچکتریــن 

اعتراضــات مردمــی، بــه مــرور زمــان طــی ایــن ۴2 ســال چنــان 
دره عمیقــی بیــن مــردم و حاکمیــت ایجــاد کــرده کــه حاکمــان 
نمی تواننــد صــدای مــردم را بشــنوند و مــردم نیــز دیگــر عالقــه ای 
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 خواســت های بدیهی شــان هیــچ راهــی جــزء 
ــه  ــردم ب ــت م ــده اســت. طاق ــی نمان ــان برایشــان باق کــف خیاب
ســر آمــده و صبرشــان لبریــز گشــته، دیگــر تحمــل چنیــن ســتم و 
بیــداد غیرانســانی را ندارنــد. مــردم چــاره ای جــز غلبــه بــر تــرس 
نداشــتند و از دی مــاه ۹6 ترسشــان در حــال فــرو ریختــن اســت. 
ــر  ــکاران و تحقی ــنگان، بی ــنگان و تش ــان گرس ــعله                                       های عصی ش

شــدگان هــر آن زبانــه میکشــد.
     ممکــن اســت حرکتهــای شورشــی خودجــوش ســرکوب و 
جوانمــرگ شــوند، امــا وقتــی بــا زندگــی مــردم عجیــن می شــوند 
روز بــه روز عمیقتــر و توانمندتــر میشــوند. خونهــای بناحــق ریخته 
ــرای  ــود ب ــد ب ــی خواهن ــن اعتراضــات خــود محــرک نوین در ای
ــا رهبــری  ــا فواصــل زمانــی کوتاهتــر و ب شــورش                                       های بزرگتــر ب
ــر و  ــی فراگی ــازماندهی جنبش ــرای س ــر ب ــز و کارآزموده ت متمرک
سراســری، کــه بتوانــد قــدرت ســرکوب را از حاکمان ســلب کند. 
خــود ویژگی هــا و مطالبــات متفــاوت اقشــار و طبقــات اجتماعــی، 
بــر قــدرت ســازمانگری و وســعت شــمولیت ایــن جنبــش نوپــا 
افــزوده و خصلــت پیگیرانــه                                       ای بــدان بخشــیده کــه بــه پایــداری و 
ــا خــود  ــر ب دوام ایــن شورشــها منجــر می شــود. اعتراضــات اخی
ویژگی                                       هایــش در واقــع ادامــه شورشــهای دی ۹6 و آبــان ۹8 
هســتند. امــروز فریــاد خوزســتان تشــنه از غارتگری مافیــای آب و 
تحمیــل مهاجــرت اجبــاری، اعتراضــات راننــد                                       گان و بازنشســتگان 
بــه ســتوه آمــده از فقــر، اعتراضــات معلمیــن                                       ، دامداران ورشکســته، 
کشــاورزان بــی آب و نــان، طغیــان دانشــجویان و جوانــان بــه تنگ 
آمــده، پرســتاران، صنعتگــران، دختــران و زنــان عاصــی از ارتجــاع 
ــفره های  ــا س ــه ب ــت ک ــدی اس ــان رون ــه هم ــاله، ادام ــل س چه
خالــی، بی                                       مســکنی، بیــکاری، نــداری، گرســنگی و تشــنگی، ســتم 
طبقاتــی، ملــی، جنســیتی و محرومیــت از یــک زندگــی ســاده و 

حمایت از کارگران اعتصابی صنعت نفت،
ضرورت ایجاد تشکل                                       های مستقل کارگری!



دوره دوم - شماره 2 - مرداد 1400 17

ــا  ــه راه درازی ت ــد ک ــد. هرچن ــت درمیآین ــه حرک ــرافتمندانه ب ش
ارتقــاء ایــن خیزش هــا بــه جنبشــی سراســری داریــم، ولــی ســنگ 
بنــای آن هــدف واال بــر بســتر همیــن حــرکات گذاشــته میشــود.

ــت و گاز و  ــکاری نف ــرکت پیمان ــر ۱۱5 ش ــاب کم نظی اعتص
ــه  ــر زمینــه اعتــراض ب پتروشــیمی  در فــردای انتصــاب رئیســی ب
شــرایط اســفناک و نبــود کمتریــن اســتاندارهای زیســتی، عســلویه 
و ســایر ســایت های نفتــی کــه در حکــم اردوگاه هــای بــرده                                       داری 
هســتند، همچنیــن شــرایط غیر قابــل تحمــل و تحقیرآمیز ســکونت 
ــه  ــتمزدهایی ک ــک، دس ــگ و تاری ــه، تن ــی روزن ــای ب در کمپ ه
ــا  ــد، ی ــورم ندارن ــد ت ــرعت رش ــای و س ــا گرانی ه ــبی ب تناس
ــپری  ــم در راه س ــه آن ه ــاه ک ــد روزه در م ــای چن مرخصی ه
ــا زن  ــران را ب ــی کارگ ــط عاطف ــی و رواب ــاًل زندگ ــود عم می ش
و فرزندانشــان مــورد تهدیــد جــدی قــرار می دهــد. نبــود امنیــت 
شــغلی و ایمنــی کار، ۱2 ســاعت کار، برخــورد شــدید امنیتــی بــا 
ــتقل  ــی مس ــی طبقات ــکل های صنف ــه تش ــر گون ــکل گیری ه ش
ــون کار در  ــمولیت قان ــدم مش ــی و ع ــت، مقررات                                       زدای از حاکمی
مناطــق آزاد تجــاری، بــاز گذاشــتن دســت اســتثمارگران در روابط 
بیــن کارگــر و کارفرمــا، جــذب پیمانــکاران خارجــی و داخلــی، 
ــات  ــتن امکان ــخت، نداش ــیار س ــی  بس ــرایط اقلیم ــا ش ــراه ب هم
رفاهــی چــون: آب بهداشــتی، ســرویس و حمــام بهداشــتی، کولــر 
و غــذای مناســب، صبــر و تحمــل کارگــران را بــه آخــر رســاند و 
نهایتــاً کارگــران را در 2۹ خــرداد بــه اتخــاذ آخریــن گزینــه خــود 
یعنــی اعــالم اعتصــاب واداشــت. اکنــون بیــش از دو مــاه از آغــاز 
پــر شــکوه ایــن اعتصــاب می گــذرد. بــدون اغــراق میتــوان ادعــا 
ــت در دوران  ــع نف ــران صنای ــاب کارگ ــد از اعتص ــه  بع ــود ک نم
انقــالب 57 - کــه ضربــه نهایــی و بســیار موثــری در ســرنگونی 
رژیــم پهلــوی داشــت- بزرگتریــن اعتصــاب کارگــران در چهــار 

دهــه اخیــر بــوده اســت. 
ــر بســتر  ــه و ب ــوق چگون ــه اینکــه اعتصــاب ف ــن ب      پرداخت
چــه زمینه                                       هایــی در ایــن گســتره جغرافیایــی وســیع و بــا نمایــش 
ــای  ــرد، ج ــکل بگی ــت ش ــی توانس ــی اینچنین ــتگی طبقات همبس
ــرای جنبــش کارگــری  بررســی و تحقیــق دارد                                  ، امــا آنچــه کــه ب
ــان  ــا فدائی ــه خصــوص فعــاالن کارگــری و م ــران و ب و چــپ ای
ــناخت  ــت، ش ــت اس ــز اهمی ــل درک و حائ ــور قاب ــل کش داخ
بســترهای عینــی مبــارزه طبقاتــی و شــرایط اقتصــادی اجتماعــی 
ــا  ــن اعتصاب ه ــد. ای ــران می باش ــروز ای ــه ام ــر جامع ــم ب حاک
ــم  ــی رژی ــی و نظامی امنیت ــتهای نئولیبرال ــرای سیاس ــه در اج ریش

ــی دارد.  والی
ــداوم آن  ــر ت ــالش ب ــارزه و ت ــن مب ــر در ای ــارکت موث      مش
ــدار، دقــت و هوشــیاری در تشــخیص  در جهــت تشــکل یابی پای
خط مشــی نیروهــای امنیتــی در امــر کنتــرل، بهره                                       بــرداری جناحــی 
ــی و  ــه دور از ذهنیت                                       گرای ــه انحــراف کشــاندن آن، بررســی ب و ب
ــه  ــی و ب ــن واقع                                       بین ــه در عی ــوری توطئ ــه تئ ــدن ب ــز از غلطی گری
دور از هیجــان و بزرگ                                       نمایــی بیــش از آنچــه اتفــاق افتــاده و یــا 
ــام  ــا تم ــر و ب ــت و حضــور مؤث در حــال رخ دادن اســت، حمای
تــوان در ایــن حرکــت وظیفــه عاجــل جنبــش کارگــری و چــپ 
ایــران اســت کــه بــر  دوش تــک تــک                                        مــا ســنگینی می                                       کنــد، ایــن 
امــر تنهــا در ارتبــاط مســتقیم و چهــره بــه چهــره بــا کارگــران و 
زحمتکشــانی میســر اســت کــه در ایــن شــرایط درگیــر مبــارزه                                       ای 

تعییــن کننده هســتند. مبــارزه ای کــه آینده کارگــران و فرزندانشــان 
ــران و  ــش کارگ ــی جنب ــت آت ــورده و در سرنوش ــره خ ــه آن گ ب
زحمتکشــان ایــران تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت. ایــن چیــزی 
نیســت کــه حاکمیــت از آن غافــل باشــد، امــری کــه هوشــیاری، 

ــد. ــتری می                                       طلب ــت بیش ــت و دق جدی

اهمیت اتحاد و همبستگی 
ــه  ــت ک ــداری اس ــای پای ــارزه در گام ه ــبرد مب ــر پیش     هن
برداشــته میشــود، تــوان ســازماندهی را ارتقــاء  داده و  مــا را 
ــد  ــترش میده ــات                                        را گس ــد، ارتباط ــش می گردان ــکل                                       تر از پی متش
تــا مــا همانــی نباشــیم کــه قبــل از حرکــت بودیــم. آنهایــی کــه 
موجــب می شــوند افق                                       هایمــان نمایانتــر و راهمــان روشــنتر 
ــتگی  ــتحکم                                       تر و همبس ــان مس ــه و عاطفی                                       م ــط رفیقان ــردد، رواب گ
طبقاتی                                       مــان توانمندتــر شــود، نیروهایــی مقبــول کارگــران هســتند 
ــر  ــد. ب ــارزه دارن ــدید مب ــتمرار و تش ــری در اس ــش مؤث ــه نق ک
عکــس روشــنفکران ذهن                                       گــرا و کســانی کــه فــارغ از منافــع طبقــه 
کارگــر بــه دنبــال هدفهــای شــخصی هســتند -حتــی اگــر در میان 
ــارزه  ــی در همبســتگی و رشــد مب کارگــران باشــند- نقــش مخرب
طبقاتــی آنــان خواهنــد داشــت. اگــر اهــداف واالئــی هــم داشــته 
باشــند در عمــل پیش                                       برنــده خطــی مغایــر منافــع کارگــران و مانعی 

ــود. ــد ب ــان خواهن ــکل                                       یابی آن در تش
      تفــاوت دیدگاههــا واقعیتــی غیــر قابــل انــکار در عرصــه ی 
ــتره                                         ــه گس ــی ک ــوارد اینچنین ــوص در م ــت، بخص ــارزه اس مب
ــت و گاز  ــع نف ــود. ابرصنای ــامل می ش ــیعی را ش ــی وس جغرافیای
ــون و  ــای گوناگ ــا تخصص                                       ه ــر ب ــزاران کارگ ــیمی که ه و پتروش
فرهنــگ و خواســتگاه ملــی متفــاوت را در برگرفتــه و پیچیدگی                                       های 
خــاص خــود را دارد از آن جمله انــد. هدایــت ایــن مبــارزه 
ــت،  ــا  جدی ــد ب ــیار و توانمن ــروانی هوش ــوار، پیش ــخت و دش س
ــری و  ــد. رهب ــوری را می طلب ــه و صب ــت، حوصل ــی، متان پختگ
ــاوت خواســتگاه ها  ــا، تف ــالف دیدگاهه ــا اخت ــی ب ــت حرکت هدای
بــا فاصله هــای جغرافیایــی زیــاد، نیازمنــد خــرد جمعــی مســتمری 
اســت کــه بتوانــد بــا دخالــت و مشــارکت حداکثــری کارگــران 
ــد  ــات رش ــک، موجب ــه و دموکراتی ــی خالقان ــه راهکارهای و ارائ
و آگاهــی طبقاتــی و تشــکل                                       پذیری و ســازمان                                       گری کارگــران 
ــرد.  ــش بب ــه پی ــت ب ــیری درس ــد و آن را در مس ــم نمای را فراه
ــاب  ــت: اجتن ــن حرک ــروان ای ــدی پیش ــاخصه های توانمن از ش
ــران  ــر کارگ ــذ نظ ــدم اخ ــه، ع ــی تک روان ــاذ تصمیمات از اتخ
مشــارکت کننــده و اعمــال آن در گامهــای بعــدی، اتخــاذ مواضعی 
آمرانــه و از موضــع بــاال را می تــوان نــام بــرد کــه بی توجهــی بــه 
ــه  ــران را ب ــوده و همبســتگی کارگ ــد آسیب رســان ب ــا می توان آنه
مخاطــره انــدازد. در بخشــی از ایــن حرکــت چنیــن عارضه هایــی 
ــه  ــی توج ــه و ب ــری آمران ــا موضع                                       گی ــه ب ــم ک ــاهد بودی را ش
ــم برخــورداری از  ــی، علیرغ ــران اعتصاب ــت کارگ ــه نظــر اکثری ب
امکاناتــی و عناوینــی چــون کاریابــی و ... بخشــی از کارگــران را 
ــر  ــروی محــدود اکث ــکای همــان نی ــه ات ــی ب ــد ول ــا خــود دارن ب
ــا  ــتند. ای کاش آنه ــب هس ــان غای ــران در تصمیم گیری هایش کارگ
ــی  ــاط خــود را گســترش داده و مداومت ــوذ و ارتب می توانســتند نف
دمکراتیــک را در ایــن ارتباطــات داشــته باشــند و از ایــن راســتا 
قدمــی در جهــت منافع پایــدار کارگــران بردارنــد. متاســفانه تاکنون 
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چنیــن نبــوده و آنچــه مشــاهده می شــود 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، وظیفــه ی فــوری و مبرمی اســت کــه توانمنــدی پیشــروان 
جنبــش کارگــری و در ایــن مــورد بخصوص رهبــران اعتصــاب را 
می طلبــد کــه خوشــبختانه پیشــروان آگاه کارگــری نشــان داده انــد 

ــد. ــده آن برمی                                       آین از عه
      انتظــار مــی رود فعالیــن احــزاب و جریان هــای چــپ 
کــه ســابقه ای تاریخــی در جنبــش ســندیکایی کشــورمان دارنــد 
ــل و  ــا تأم ــاع از حقــوق زحمتکشــان، ب ــار در دف ــه ای پرب و تجرب
دقــت بیشــتر بــه ارزیابــی آنچــه در عســلویه و دیگــر ســایت های 
ــد. نیروی هــای  ــی صنعــت نفــت می گــذرد، اهتمــام ورزن اعتصاب
چــپ نبایــد صرفــا بــه مرجــع انعــکاس اخبــار کارگــری تبدیــل 
ــود در  ــی خ ــش تاریخ ــی نق ــور عمل ــد بط ــا بای ــوند، آنه ش

ــد.  ــا کنن ــور را ایف ــری کش ــای کارگ جنبش ه

ــکل های  ــاد تش ــه ایج ــی و زمین ــی و طبقات ــد اتحادمل نوی
ــری  ــتقل سراس مس

    همانطوری کــه گفتیــم از ویژگی                                       هــای بــارز اعتصــاب 
ــوع فرهنگــی  ــکاری نفــت و گاز و پتروشــیمی  »تن کارگــران پیمان
ــی از  ــی« آنهاســت.  وجــود کارگــران و مهندســین و کارکنان و مل
نقــاط مختلــف کشــور بــا اعتقــادات و ســنن و وابســتگی های ملی                                   
متفــاوت، و البتــه در همبســتگی طبقاتــی و اتحــاد ملــی، انعــکاس 
گســترده و جلــب حمایت                                       هــای سراســری را موجب گردیده اســت 
کــه در ادامــه میتوانــد اتحــاد خلق هــای میهنمــان در مبــارزه بــرای 
رفــع ســتم طبقاتــی، جنســیتی  و ملــی را بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــکل                                       های  ــاد تش ــرای ایج ــی ب ــتری مقدمات ــی بس ــتگی صنف همبس
سراســری کارگــران و زحمتکشــان ایــران و رشــد آگاهــی سیاســی 
ــارزه  ــه درک ضــرورت مب ــان اســت. رونــدی کــه ب - طبقاتــی آن
متشــکل و عبــور از مرحلــه تردیــد و تشــکل                                       گریزی منجــر 

می شــود.
اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی کشــور کــه درک درد مشــترک 
ــر  ــش از ه ــته، بی ــی داش ــان را درپ ــایر زحمتکش ــران و س کارگ
زمــان دیگــری زمینه                                       هــای مــادی ایجــاد تشــکل                                       های سراســری و 
منطقــه                                       ای را فراهــم ســاخته اســت. ضــرورت ایجــاد تشــکل های 
ــع  ــه صنای ــی از جمل ــای صنعت ســندیکایی و شــورایی در واحده
اســتراتژیک و مــادر ماننــد: حمل و نقــل، نفت و گاز و پتروشــیمی، 
ــع ســنگین  ــی کشــاورزی، ماشین                                       ســازی، صنای مجتمع هــای صنعت
ــان، کادر  ــن فرهنگی ــن در بی ــدن و ... و همچنی ــوالد، مع ــس، ف م
بیمارســتان ها، بازنشســتگان و ... هــر روز بیشــتر از روز قبــل 
ــه اســت و  ــتن گرفت ــی رس ــذر اتحــاد طبقات احســاس میشــود. ب
دیگــر هیــچ نیــروی ســرکوب گری قــادر بــه بــاز گردانــدن آن بــه 
بیابانــی خشــک و بی                                       علــف نیســت. درک ایــن ضــرورت توســط 
ــش  ــی جنب ــاء کیف ــان از ارتق ــان نش ــران و زحمتکش ــود کارگ خ
ــرایط  ــود ش ــرای بهب ــازمان                                       یافته ب ــارزه س ــت مب ــری در جه کارگ
ــت در  ــه مقاوم ــد ک ــان می باشــد و نشــان میده کار و زندگــی آن

برابــر ماشــین                                        ســرکوب هــم مقــدور اســت و هــم تنهــا راه ممکن.

شیوه های سرکوب
     حاکمیــت و نیروهــای امنیتی و ســرکوب آن، رفتــار پیچیده                                       ای 
بــا اعتراضــات و اعتصابــات اخیــر و بخصــوص در صنایــع نفت و 
گاز و پتروشــیمی  در پیــش گرفته                                       انــد 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 تشــکل                                       های حکومتــی 
ــر  ــون، تحقی ــن و اعتصابی ــردن معترضی ــته ک ــتحاله و خس و اس
کارگــران بــا نپرداختــن حقــوق و دســتمزد کارگــران و قــراردادن 
آنــان در برابــر خانواده هایشــان، دادن وعده                                       هــای دروغیــن، ایجــاد 
ــی و  ــای امنیت ــر روش                                       ه ــران از دیگ ــن کارگ ــکاف بی ــه و ش تفرق
دغــل                                       کاری حکومــت می باشــد و جالــب آنکــه گاه تمامــی  و یــا 
بیشــتر ایــن روش                                       هــای ســرکوب را هــم زمــان اســتفاده می                                       کننــد. 
یکــی دیگــر از شــیوه                                       های رایــج بــرای انحــراف و ایجــاد شــکاف، 
اشــتغال کارگــران بــا عناویــن مختلفــی چــون: رســمی، پیمانــی، 
قــرادادی، مناطــق آزاد و ... اســت کــه بــا تفاوت                                       هــای دســتمزدی 
و رفاهــی ســعی می                                       کننــد کارگــران را در مقابــل هــم قــرار داده و 
از ایــن طریــق مانــع ایجــاد همبســتگی طبقاتی آنــان گردند. شــیوه                                        
دیگــری کــه از زمــان احمدی                                       نــژاد مرســوم و در بعضــی واحدهــا 
عملــی گردیــد، واگــذاری بــه اصطــالح بخشــی از کارهــای واحد 
تولیــدی بــه خــود کارگــران بــود. در ایــن شــیوه کــه بیشــتر در 
ــرات  ــات و تعمی ــش خدم ــانی و بخ ــروی انس ــن نی ــش تامی بخ
ــن دیگــری  ــا عناوی ــا ب ــی و ی ــی خدمات ــق تشــکیل تعاون از طری
صــورت می گرفــت، کارگــران آن بخــش را از شــمول قانــون کار 
خــارج کــرده و نهایتــاً در برابــر همدیگــر قــرار مــی داد. 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 می کردنــد پاســخ می شــنیدند کــه شــما دیگــر 

کارگــر و مشــمول قانــون کار نیســتید. 
ــکار  ــم ب ــوص ه ــورد بخص ــن م ــه در ای ــری ک       روش دیگ
ــی در  ــچ عکس العمل ــدادن هی ــان ن ــکوت و نش ــد. س ــه ش گرفت
ــانه                                       های  ــاب در رس ــری اعتص ــوت خب ــون و بایک ــر اعتصابی براب
حاکمیتــی اســت. ایــن ســکوت همــراه اســت بــا ترس و وحشــت 
ــه دیگــر  بخش                                       هــای مختلــف کارگــری،  از گســترش اعتصــاب ب
ــی  ــه ســایر اقشــار زحمتکــش و خلق                                       هــای عاصــی کشــور. ول ب
ایــن ســکوت را نبایســتی به مثابــه زوال و فروپاشــی رژیــم قلمــداد 
ــدار  ــر اقت ــالمی  دیگ ــوری اس ــه جمه ــت ک ــت اس ــم. درس کنی
پیشــین را نــدارد، ولــی  قــدرت ســرکوب خــود را هنــوز از  دســت 
نــداده و از خــوی وحشــی                                     گری آن کــم نشــده اســت. امــا مــردم 
و در پیشــاپیش آنهــا جنبــش کارگــران، معلمیــن، زنــان، جوانــان و 
ــه  ــه روز ب ــد و روز ب ــاز می                                       یابن ــود را ب ــز خ ــران نی ــای ای خلق                                       ه
ــه آگاه می                                       شــوند  اتحــاد و همبســتگی و ضــرورت مبــارزه متحدان
و ایــن آن چیــزی اســت بــه مــا یــادآوری میکنــد کــه »پشــت تپــه 
خبــری اســت«، هرچنــد کمی دورتــر و دیرتــر. سرنوشــت مــا بــه 

درک ایــن ضــرورت پیونــد خــورده اســت.
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گرامی باد یاد و خاطره

جانباختگان دهه 60
نه می بخشیم ؛ نه فراموش می کنیم

خاوران
من اینجایم
من اینجایم

مرا پیدا كن از اعماق خاموشی
مرا پیدا كن از  انبوه انكار و فراموشی

 
من اینجایم
من اینجایم

نشسته زیر این گل بوته هاِی سرِخ خود روییده ی غمگین
كنار خواب این دیوارِ های كهنه سال فاصله انداز

من اینجا این همه سال است بیدارم
خمیده زیر آوار حجیِم گوِر تنگ بی نشانی ها

 
من اینجایم
من اینجایم

دروِن خاِک خسته-خاورانی كه دهان بسته
تو پیدایم كن و لبریز كن شب را از این فریاد

بگو این جا هزاران تن درون خون سرخ ِ بی گناهی ها
در آغوش تمام آرزوهای شده بر باد

پس از آن صبح های سربی اعدام
به دنبال صدایی تازه می گردند

تو پیدایم كن و فریاد كن نام مرا در یاد
 

من اینجایم
من اینجایم

مرا پیدا كن از اعماق خاموشی
مرا پیدا كن از  انبوه انكار و فراموشی

 
پویان مقدسی

مرداد ۱۳87
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بحران رهبری
بعد از حمید اشرف

مقاله رسیده

هشــتم تیــر ســالگرد شــهادت حمیــد اشــرف و ۹ رفیــق فدائی 
ــیار،  ــی هش ــک فدائ ــک چری ــرف ی ــد اش ــت. حمی ــرزم اوس هم
ــک  ــل و ی ــازمانده اندیشــه ورز و قاب ــک س ــده و جســور، ی ورزی
ــال ۴7  ــاه س ــه از آبان م ــود ک ــته ب ــی برجس ــت سیاس استراتژیس
ــن  ــی و حس ــژن جزن ــادان بی ــده ی ــروه زن ــت گ ــه در مرکزی ک
ضیاء ظریفــی قــرار گرفــت و بعــدا از ســال 50 تــا ســال 55 کــه 
مســئولیت رهبــری چریک هــای فدائــی خلــق را بــر عهده داشــت، 
در ســخت ترین شــرایط مبارزاتــی بــا تــالش خســتگی ناپذیر 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 
ــش  ــهم و نق ــان س ــد چن ــرح می ش ــازمان مط ــی در س در مقاطع
تعییــن کننــده ای به عهــده داشــت کــه پــس از شــهادت او خــالء 
ــود.  ــاًل محســوس و مشــهود ب ــری در ســازمان کام نظــری و رهب
گویــی او خــود نیــز از وزن و نقــش خــود در ســازمان آگاه بــوده 
ــش از  ــه خروج ــی ب ــاد جزن ــۀ زنده ی ــم توصی ــه علیرغ ــت ک اس

ــد .  ــن کار خــودداری می کن ــظ او، از ای کشــور بمنظــور حف
ــده  ــرای زن واقعیــت ایــن اســت کــه هــر ســازمان انقالبــی ب
مانــدن و ادامــۀ مبــارزۀ خــود در یــک محیــط دائم التغییــر ناگزیــر 
اســت متناســب بــا تغییــرات اجتماعــی و سیاســی محیط مبــارزه و 
در جهــت ایجــاد توانائی هــای الزم بــرای رویاروئــی با آن شــرایط، 
ــرات الزم را  ــیده و تغیی ــز اندیش ــود نی ــت های خ ــورد سیاس در م
در آنهــا بعمــل آورد؛ اّمــا ســازمان پــس از ضربــۀ تیــر مــاه 55 و 
شــهادت حمیــد اشــرف، با توجــه بــه تغییــرات پرشــتاب آن دوره، 
ــوان  ــود کادرهــای الزم و خــالء رهبــری، فاقــد ت ــه علــت کمب ب
الزم بــرای ایــن کار بــوده اســت. درس آمــوزی از تجــارب گذشــته 
-چــه ایــن تجــارب منجــر بــه پیــروزی شــده باشــد چــه منجــر 
ــی  ــف ضــروری تفکــر انقالب ــا و وظائ ــه شکســت- از ویژگی ه ب
ــس از  ــق پ ــی خل ــای فدائ ــازمان چریک ه ــۀ س ــت و در تجرب اس
ضربــۀ 55 درس 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 
ــۀ تاریخــی مطــرح می شــود ایــن اســت  ــا تأمــل در ایــن تجرب ب
کــه چــرا ســازمانی بــا نقشــی اســتراتژیک، نمایندگــی یــک جنبش 
اجتماعــی و رســالت تاریخــی مشــخص، بــا از دســت دادن یــک 
رهبــر برجســتۀ خــود دچــار خــالء رهبــری می شــود؟ چــرا چنیــن 
ســازمانی در بخشــهای گوناگــون خــود فاقــد رهبرانــی دیگــر در 
ســطحی اســت کــه بتواننــد خــالء ناشــی از فقــدان حمیــد اشــرف 
را پــر کننــد؟ آیــا دلیلــش ایــن نیســت کــه ایــن مبــارزه تــوده ای 
نشــده بــود و ریشــۀ ایــن کاســتی هــم به نوبــۀ خــود در پیشــینۀ 
نظــری و بینشــی آن بخــش از رفقــای فدائــی بــود کــه اعتقــادی به 
تــوده ای شــدن مبــارزه و نقــش مــردم در آن و توجهــی بــه رابطــۀ 

درســت میــان پیشــاهنگ و تــوده نداشــتند؟ 
ــق« را  ــوان »خالی ــت. نمی ت ــردم اس ــای م ــالب کار توده ه انق
یــک پدیــدۀ بــی چهــره، وارفتــه و ســاکن تصــّور و نتیجه گیــری 
کــرد کــه بایــد گروهــی از قهرمانــان تاریخــی بــرای آنهــا بجنگنــد 
و سرنوشــت و مقــدرات آنــان را تعییــن کننــد. تــودۀ مــردم یــک 
تــودۀ بی شــکل، بی ســازمان 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 
ــم  ــن دینامیس ــود و همی ــر می ش ــه میس ــاری در جامع ــی ج طبقات
درونــی اســت کــه تــوده را بــه واکنش هــای اجتماعــی و سیاســی 
وا مــی دارد. چشــم بســتن بــر روی ایــن دینامیســم درونــی جامعــه 
و پیــروی از ایــن تصــّور کــه نوعــی محــرک بیرونــی الزم اســت 
ــه حرکــت درآورد، تصــّوری خطاســت. اصــواًل  ــا را ب ــا توده ه ت
ــت  ــن اس ــم ای ــی سوسیالیس ــف اصل ــا و وظای ــی از ویژگی ه یک
ــارکت  ــۀ مش ــردم از مرحل ــای م ــذار توده ه ــات گ ــه موجب ک
ناآگاهانــه و خودبخــودی در فراینــد تاریــخ و ورود آنــان بــه مرحلۀ 
فعالیــت آگاهانــه و تبدیــل آنــان بــه آفریننــدگان فّعــال تاریــخ را 
فراهــم ســازد. از اینــرو نادیــده گرفتــن تــودۀ مــردم و نقــش آنــان 
ــن  ــت و ای ــتی اس ــر سوسیالیس ــی غی ــخ نگرش ــاختن تاری در س
دگرگونــی و تبــدل بنیــادی در جریــان مشــارکت و مبــارزۀ آنــان 
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ــد.  ــد می آی ــن پدی ــۀ نوی ــرای ســاختن جامع ب
شــخصیت های تاریخــی هــم بــر بســتر جنبشــهای اجتماعــی و 
مردمــی زائیــده می شــوند، می بالنــد و بــا اتــکاء بــه آن ســر بلنــد 
ــه  ــم ک ــی ه ــخصیت های تاریخ ــته از ش ــی آن دس ــد. حت می کنن
ــکاء  ــه ات ــد و ب ــر از جنبش هــای اجتماعــی حرکــت می کنن جلوت
ــی گاه در  ــبرد و حت ــود در پیش ــردی خ ــای ف ــوغ و توانمندی ه نب
بــراه انداختــن جنبش هــای اجتماعــی نقــش و اثــر تعیین کننــده ای 
ــد و اگــر بســتر  ــاز در نهایــت، خــود محصــول تاریخ ان ــد، ب دارن
ــد  تــوده ای و تکیــه گاه طبقاتــی نداشــته باشــند همیشــه در خطرن
ــدر  ــر تن ــه »در براب ــد ک ــی درمی آین ــان تنهای ــورت قهرمان و بص

ــد«. ــد و می میرن ــن می کنن ــه را روش ــتند، خان می ایس
یکــی از رفقــای فدائــی ضمــن نقــل خاطــرات تلــخ ضربــات 
زمســتان 5۴ پــس 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 
ــگ و  ــرور فرهن ــدن مس ــهید ش ــس از ش ــد: پ ــود، می نویس می ش
اجــرای طــرح فــرار و رســیدن به تهــران »پریشــان و مضطــرب راه 
ــن  ــاط، تنهاتری ــک بی ارتب ــه چری ــردم ک ــس می ک ــم، ح می رفت
آدم دنیــا اســت«.)۱( چــرا بایــد یــک رزمنــدۀ راه خلــق کــه تمــام 
هســتی خــود را بــرای تحقــق آرمــان انســانی خویــش پیشــکش 
ــی  ــن احساس ــه چنی ــرد و ب ــرار گی ــی ق ــن موقعیت ــرده در چنی ک

برســد؟
البتــه ضــرورت تــوده ای شــدن مبــارزه بــه هیــچ روی 
ــخصیت های  ــش ش ــن نق ــده گرفت ــا نادی ــکار ی ــای ان ــه معن ب
ــت.  ــی نیس ــوالت اجتماع ــان در تح ــگاه آن ــاز و جای تاریخ س
مارکــس در نامــه ای بــه کوگلمــان در بــارۀ کمــون پاریــس و عامل 
»تصــادف« کــه وجــود یــا فقــدان شــخصیت های تاریخــی هــم در 
ــد:  ــت، می نویس ــای آن اس ــی از مصداق ه ــرورت« یک ــر »ض براب
»اگــر مجبــور نبودیــم جــز در مــواردی کــه شــانس های حتمــی و 
قطعــی بــرای پیــروزی وجــود دارد درگیــر مبــارزه شــویم، مســلمًا 
ــود. از ســوی دیگــر اگــر  ــخ کار بســیار ســاده ای ب ســاختن تاری
ــخ  ــد، تاری ــازی نمی کردن ــش ب ــچ نق ــخ هی ــا« در تاری »تصادف ه
ــی  ــرد. طبیع ــدا می ک ــرارآمیز پی ــی و اس ــی عرفان ــی خیل ماهیت
ــی  ــان عموم ــم وارد جری ــی ه ــوارد تصادف ــن م ــه ای ــت ک اس
ــا  ــد و ب ــکیل می دهن ــی از آن را تش ــوند و بخش ــل می ش تکام
ــن  ــا شــتاب گرفت ــی می شــوند. اّم ــی دیگــری خنث ــوارد تصادف م
ــه  ــن گون ــه ای ــی ب ــخ خیل ــت تاری ــدن حرک ــته تر ش ــا آهس ی
ــش از  ــه پی ــم ک ــرکردگانی ه ــه س ــتگی دارد ک ــا« بس »تصاد ف ه
ــوند در  ــده می ش ــت فراخوان ــن حرک ــت ای ــرای هدای ــران ب دیگ

ــرد«.)2( ــرار می گی ــا ق ــن تصادف ه ــرۀ همی زم
لنیــن نیــز تأکیــد می کنــد  کــه: »هیــچ طبقــه ای در تاریــخ بــه 
فرمانروائــی نرســیده اســت بــی آ ن کــه در بطــن خــود ســرکردگان 
سیاســی و نماینــدگان پیشــروی را یافتــه باشــد کــه قــادر باشــند 
جنبــش را ســازماندهی و آن را رهبــری کننــد.«)۳( اّمــا نکتــه ایــن 
اســت کــه شــخصیت های تاریخــی محــّرک و موتور اصلــی تکامل 
ــد. ســمت و  ــز محصــول تاریخ ان ــخ نیســتند، بلکــه خــود نی تاری
ســو و مســیر رویدادهــای تاریخــی نــه بــه میــل و انتخــاب ایــن 
شــخصیت ها، بلکــه بــا ضرورتهــای عینــی اجتماعــی و اقتصــادی 
تعییــن می شــود و حاملیــن ایــن ضرورت هــا و اقتضائــات عینــی 
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ــردم هســتند. هــم توده هــای م
پیشــگامان جنبــش فدائــی -زنده یــادان بیــژن جزنــی و همرزمان 
ــد اشــرف کــه از همــان ســالهای  ــاد حمی ــده ی ــه زن او و از جمل
ــت و  ــی عضوی ــژن جزن ــق بی ــن دهــۀ چهــل در گــروه رفی آغازی
ــه  ــی ب ــیم همگ ــه می شناس ــه ک ــت- آنگون ــته اس ــت داش فعالی
ایــن مســائل آگاهــی و اعتقــاد داشــتند. نگــرش ایــن گــروه، اگــر 
چــه اعتقــاد آن بــه مبــارزۀ مســلحانه ویژگــی برجســتۀ آن اســت، 
ــای  ــه نیروه ــرای تشــکل بخشــیدن ب ــی ب دراســاس خــود حرکت
پراکنــدۀ چــپ و فضــای یــأس و ســرخوردگی پــس از کودتــای 
28 مــرداد و تحــزب سیاســی بــود و تشــکیل حــزب طبقــۀ کارگــر 
در چشــم انــداز بلنــد مــدت آن قــرار داشــت. بــه عبــارت دیگــر 
»شــیوۀ قهرآمیــز را راه انقــالب می دانســتند نــه خــود انقــالب.«)۴(  
حتــی خــود عنــوان نوشــتۀ زنــده یــاد جزنــی »چگونــه مبــارزۀ 
ــن نگــرش اســت کــه  ــوده ای می شــود« حاکــی از ای مســلحانه ت
مبــارزۀ مســلحانه در مفهومــی کــه مــورد نظر اوســت، مقدمــه و راه 
طبیعــی تــوده ای شــدن جنبــش اســت. او در این نوشــته اســتراتژی 
جنبــش انقالبــی ایــران را دارای ســه مرحلــه می دانــد کــه مرحلــۀ 
ــا  ــۀ دوم توده ه ــلحانه اســت؛ در مرحل ــارزۀ مس ــت مب اّول آن تثبی
ــارزۀ  ــوم مب ــۀ س ــد و در مرحل ــارزه می زنن ــه مب ــت ب ــز دس نی
ــوده ای  ــرد ت ــه نب ــش ب ــی جنب ــود. یعن ــوده ای می ش ــلحانه ت مس
تبدیــل شــده و بــا خصلــت دموکراتیــک حاکمیــت خلــق را جامۀ 

ــاند.«)5( ــل می پوش عم
مارکسیســتی  روشــنفکری  محفل هــای  نقــد  در  جزنــی 
و گروه هــای نوپــای چــپ کــه در ایــن دوره بــه ویــژه در 
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ــن  ــت از ای ــکل می گرف ــگاهی ش ــجوئی و دانش ــای دانش محیط ه
ــش  ــه جنب ــک ده ــارب ی ــا »تج ــن گروه ه ــات ای ــه در مطالع ک
ــد   ــاد می کن ــرد« انتق ــرار می گی ــی ق ــی اعتنائ ــورد ب ــری م کارگ
)۱۹ بهمــن، شــمارۀ 7(. او شــکل گیری یــک ســازمان سیاســی را 
ــای  ــه پ ــه به مثاب ــی ک ــی - نظام ــازمان سیاس ــک س ــوازات ی به م
دوم جنبــش مســلحانه عمــل کنــد ضــروری می دانــد. همچنیــن در 
جــزوۀ »آنچــه یــک انقالبی بایــد بدانــد« که در اســفند ســال ۱۳50 
ــود  ــالم می ش ــد، اع ــر ش ــی منتش ــی فراهان ــر صفائ ــام علی اکب بن
ــا  ــد ... اّم ــروی جنبش ان ــن نی ــنفکران جــوان بالفعل تری ــه »روش ک
از نقــش مّهــم نیروهــای زحمتکــش در تحقــق انقــالب بی خبرنــد 
و فرامــوش می کننــد کــه آنهــا فقــط می تواننــد چاشــنی دینامیــت 
انقــالب باشــند، نــه همــۀ قــدرت انفجــار.« )6( در مقابــل رفیــق 
ــۀ  ــام کار توده هاســت؟ مگــر تجرب ــد »چــرا قی احمــدزاده می گوی
کوبــا نشــان نــداد کــه یــک موتــور کوچــک و مســلح می توانــد 
ــام  ــه قی ــز ب ــا را نی ــج توده ه ــه تدری ــد و ب ــاز کن ــام را آغ قی
بکشــاند؟«)7( نــگاه جزنــی و ضیــاء ضریفــی اّمــا بــه ایــن گونــه 
ــنفکری  ــپ روش ــای چ ــه در گروه ه ــه در آن ده ــازی ها ک الگوس
ــا قرینه ســازی  ــود کــه: » ... نبایــد خــود را ب رواج داشــت ایــن ب
ــت  ــروع حرک ــرای ش ــل الزم را ب ــم. حداق ــراه کنی ــی گم تاریخ
فقــط بــا درک و توجــه بــه خصوصیــات و شــرایط عینــی و ذهنــی 

جامعــۀ خــود مــا بایــد تعییــن کــرد.«)8( 
اّمــا آیــا موتــور کوچــک مــا بــه تدریــج توده هــا را بــه قیــام 
کشــاند و آنــان بــه نــدای پیشــاهنگ مســلح خــود پاســخ دادنــد؟ 
یــا توده هــای شــهری کــه بــه تصــّور ایــن رفقــا »تجربــۀ انقــالب 
ــال  ــد« بدنب ــرده بودن ــور ک ــم دور زده و از آن عب ــی را ه بورژوائ
بنیادگرائــی شــیعی و والیــت فقیــه رفتنــد؟ و آیــا جامعــه ای کــه 
بــه قــول ایــن رفقــا شــرایط عینــی انقــالب در آن وجــود داشــت، 
همیــن جامعــه ای بــود کــه بــا رأی بــاالی ۹5 درصــد بــه دنبــال 

جمهــوری اســالمی و والیــت فقیــه افتــاد؟
ــاه ۱۳۴6،  ــم در روز ۱6 دیم ــه می دانی ــور ک ــفانه همانط متأس
ــت  ــرار گرف ــاواک ق ــرب س ــر ض ــی زی ــی - ظریف ــروه جزن گ
ــی  ــتگیر و زندان ــای آن دس ــدۀ کادره ــش عم ــران و بخ و رهب
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 می دانیــم بــه 
گــروه تحــرک تــازه ای داد و آنــان توانســتند بــا احیــاء و بازســازی 
ــلحانه را  ــارزۀ مس ــدارک مب ــرح و ت ــود ط ــازمان خ ــد س و تجدی
آمــاده و گــروه جنــگل را ســازماندهی کننــد؛ اّمــا بازهــم در حادثۀ 
ــه  ســیاهکل بیشــتر اعضــای ایــن گــروه یــا ضمــن برخوردهــا ب
شــهادت رســیدند، یــا اعــدام و یــا دســتگیر و زندانــی شــدند. این 
ــای  ــن نیروه ــن و ورزیده تری ــه باتجربه تری ــنگین ک ــۀ س دو ضرب
ــاب  ــود کــرد، موجــب شــد در غی سیاســی فعــال آن دهــه را ناب
ــه  ــرای رشــد و اشــاعۀ نگرشــی کــه ب ــه ب چنیــن نیروهائــی زمین
فعالیــت صرفــاً نظامــی دســته های کــم تعــداد معتقــد و بــه مبــارزۀ 
تــوده ا ی گســترده بــی اعتنــا بــود، در میــان نیروهــای جوانتــری که 

نامه حمید اشرف به خانواده یکماه بعد از سیاهکل
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جــذب مبــارزه می شــدند، فراهــم شــود. اّمــا ایــن الگــو چنــان که 
دیدیــم بــه نتیجــه ای کــه از آن مــورد نظــر بود نرســید. این درســی 
اســت کــه بــا هزینه ای ســنگین بدســت آمــده اســت و نبایــد آن را 

فرامــوش کــرد.
جدائــی روشــنفکران انقالبــی و مبــارزۀ آنــان از تــودۀ مــردم، 
شمشــیر دولبــه ای اســت کــه بــه هــر دو ســو آســیب می رســاند: 
ماهــی فقــط در آب زنــده می مانــد. رزمنــده ای کــه بــرای منافــع 
و سرنوشــت مــردم می جنگــد، بــر بســتری از حمایــت و همراهــی 
ــرای  ــارزه ب ــد. مب ــه ده ــود ادام ــارزۀ خ ــه مب ــد ب ــردم می توان م
رهائــی مــردم، بــدون مشــارکت، مداخلــه و حضــور خود مــردم به 
جائــی نمی رســد. اّمــا وقتــی مبــارزه تــوده ا ی شــده باشــد، چــون 
هزینــه و فشــار آن سرشــکن و میان تودۀ وســیعتری از مردم تقســیم 
می شــود، هزینــه و بــار ســرانۀ آن کمتــر و بــرای بخــش بزرگتــری 
ــودۀ  ــن رو ت ــود، از ای ــر می ش ــل تحملت ــی قاب ــای مردم از نیروه
ــد و  ــر می کنن ــود را در آن درگی ــد و خ ــیعتری آن را می پذیرن وس
ایــن امــر از طــرف دیگــر رویاروئــی دســتگاه ســرکوب را هــم بــا 
ایــن تــودۀ وســیعتر، بــرای آن دشــوارتر می کنــد، بــه همیــن دلیــل 
ــوده ای  ــدت از ت ــه ش ــرکوبگر ب ــتثماری و س ــای اس ــم نظام ه ه
ــدودی  ــع مع ــا جم ــر ب ــرا اگ ــد، زی ــارزه وحشــت دارن شــدن مب
ــه  ــد ب ــند می توانن ــته باش ــروکار داش ــی س ــدگان اجتماع از رزمن
ــا  ــه اعــدام و کشــتار آنهــا دســت یازنــد، اّم فجیع تریــن شــکل ب

ــا تــودۀ وســیع مردمــی نمی تواننــد چنیــن کاری بکننــد. ب
فــارغ از مالحظــات عملــی بــاال، اساســی ترین رســالت 
ــی  ــردن، آگاه ــد ک ــه، متح ــاهنگ جامع ــای پیش ــی نیروه تاریخ
ــی و  ــا نف ــت. ب ــردم اس ــای م ــازماندهی توده ه ــیدن و س بخش
ــی  ــش تاریخ ــوای نق ــزی از محت ــه چی ــه چ ــن وظیف ــکار ای ان
ــد؟ مشــارکت و نقــش توده هــای  ــروی پیشــاهنگ باقــی می مان نی
زحمتکــش در فراینــد تاریــخ در یــک قــرن و نیــم گذشــته متحمل 
یــک دگرگونــی اساســی شــده اســت. قــرار اســت نقــش مردمــی 
کــه در طــول هزاره هــای متمــادی گذشــته، تحــت ســلطۀ 
نظام هــای اســتثمارگر، ناآگاهانــه و از روی ســنّت و عــادت 
زندگــی می کــرده و همــواره بعنــوان پیــاده نظــام طبقــات حاکــم، 
ــت  ــه فعالی ــد، ب ــا بوده ان ــت اجــرای سیاســت های آنه ــع و آل مطی
ــه طراحــان و ســازندگان  ــان خــود ب ــل شــود و آن ــه تبدی آگاهان
زندگــی، آفریننــدگان فّعــال فراینــد تاریــخ تبدیــل شــوند و الزمــۀ 
ایــن دگرگونــی بنیادیــن ایــن اســت کــه مــردم متّحــد، متشــکل 
ــارکت  ــان مش ــی در جری ــد و دگرگون ــن رش ــوند، و ای و آگاه ش
ــا تــالش عنصــر پیشــاهنگ عملــی  ــارزه، و ب ــان در مب ــی آن عمل
می شــود. آنــان فقــط در جریــان مبــارزات عملــی خــود، 
ــب  ــود را کس ــی خ ــش تاریخ ــام نق ــرای انج ــای الزم ب قابلیت ه
و عــادات و خصوصیاتــی را کــه در نتیجــۀ ســیطرۀ هــزاران ســال 
نظام هــای اســتثماری بــه آن خــو گرفته انــد، بــه تدریــج از دســت 
ــا ســازمان سیاســی  ــر حــزب ی ــر اینصــورت ه ــد. در غی می دهن
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 

ــاز و  ــان تاریخ س ــدرت قهرمان ــه ق ــم ک ــه، درمی یابی ــن رابط ای
رهبــران هــر جنبــش اجتماعــی هــم در آگاهــی و ســازمان یافتگــی 

ــت. ــه اس ــردم نهفت ــای م توده ه
ــردازان،  ــر و نظریه پ ــات غارتگ ــالش طبق ــه ت ــرایطی ک در ش
ــی  ــت غیرسیاس ــی در جه ــا همگ ــانه های آنه ــگاه ها و رس دانش
ــرانجام  ــان و س ــیدن آن ــی کش ــه تباه ــردم، ب ــای م ــردن توده ه ک
ــت  ــرو و حرک ــی پیش ــای سیاس ــان از جریان ه ــردن آن ــدا ک ج
ــم  ــاهنگ ه ــای پیش ــد جریانه ــرا بای ــت، چ ــه اس ــی جامع تاریخ
ــردم و  ــودۀ م ــی ت ــدن و جدائ ــر سیاســی ش ــت غی خــود در جه

ــد؟ پیشــاهنگ حرکــت کنن
تشــّکل های پیشــاهنگ کار خــود را در بطــن توده هــای مــردم 
ــه  ــد ک ــت بررســی می کنن ــه دق ــدم ب ــر ق ــد؛ در ه انجــام می دهن
ــه، و  ــا تــودۀ مــردم حفــظ شــده اســت یــا ن آیــا تمــاس آنهــا ب
آیــا ایــن تمــاس، تماســی زنــده اســت یــا نــه، زیــرا تنهــا از ایــن 
ــان را  ــن داد، آن ــم و تمری ــردم را تعلی ــای م ــوان توده ه راه می ت
ــرد،  ــان ک ــناخت و بی ــان را ش ــع آن ــا و مناف ــاخت، رنج ه آگاه س
ســازماندهی را بــه آنــان آموخــت، و از طــرف دیگــر خــود از آنان 
آموخــت، شــناخت عینــی و درســتی از مصائــب و محرومیت هــای 
ــان را  ــاد آن ــت آورد و اعتم ــان بدس ــوی آن ــق و خ ــان، از خل آن
ــد اشــرف ها و  ــد حمی ــا غارتگــران، دیگــر نتوانن ــرد. ت کســب ک
ــکل ها  ــن تش ــد و ای ــردم بگیرن ــادگی از م ــه س ــا را ب احمدزاده ه

خــود بــا غــروب یــک ســتاره بــه پایــان راه نرســند. 
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یاد رفیق حسین شادمانی را گرامی می داریم

بــا تاســف مطلــع شــدیم کــه رفیــق حســین شــادمانی از خیــل عظیــم جوانانــی کــه در دوران پرشــور انقالبی 
ــن لحظــات عمــرش  ــا آخری ــق پیوســت و ت ــان خل ــه صفــوف فدایی ــان عدالت خواهــی ب ــا آرم ســال ۱۳57، ب
بــه  آرمــان خــود وفــادار مانــد روز ۱8 مــرداد در ســن 58  ســالگی مــا را تــرک کــرد و خانــواده و دوســتانش را 

درســوگ فــرو بــرد.
رفیــق حســین در اســفند ۱۳۴۱، در شــهر شــاهی )قائــم شــهر(، بــه دنیــا آمــد. شــور انقالبــی او را نیز همــراه با 
بســیاری از جوانــان هــم ســن اش بــه میــدان مبــارزه علیــه اســتبداد کشــاند. در دهــه ی 60 دســتگیر شــد و دوران 
محکومیــت اش را در زنــدان جمهــوری اســالمی بــا ســربلندی گذرانــد و از قتل عــام 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 خانواده هــای آن هــا و مســببین ایــن جنایــت یــا بــه قــول خــودش )معرفــی و محاکمــه عامــالن و  

آمــران وقــت( را فرامــوش کنــد. 
مــا، درگذشــت حســین شــادمانی را بــه خانــواده عزیــز وی، خویشــاوندان و آشــنایانش تســلیت گفتــه و برای 

آن هــا در ایــن شــرایط ســخت آرزوی بردبــاری داریــم.

یاد رفیق حسن ریاضی)ایلدیریم( را گرامی می داریم

بــا تاســف مطلــع شــدیم کــه رفیــق حســن ریاضــی )ایلدیریــم( شــاعر و روزنامه نــگار مردمــی آذربایجــان 
ــا زندگــی وداع گفــت و قلــب پــر از  ــرای همیشــه ب ــا ب ــه علــت بیمــاری کرون ایــران بامــداد روز 28 مــرداد ب

امیــدش بــه آینــده ای روشــن بــرای زحمتکشــان و مــردم کشــور از تپــش بــاز ایســتاد.
ــان  ــراب آذربایج ــتان س ــاد شهرس ــتای جمال آب ــال ۱۳۳7 در روس ــم( در س ــی )ایلدیری ــن ریاض ــق حس رفی
چشــم بــه جهــان گشــود. همزمــان بــا پیــروزی انقــالب بهمــن بــه ســازمان فدائیــان خلــق ایــران پیوســت و در 
بخــش دهقانــی کمیتــه شــهر ســراب همــکاری خــود بــا ســازمان اکثریــت را شــروع کــرد. در ســال 6۴ در رشــته 
پزشــکی وارد دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران شــد و تحصیــالت 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 
ــر و ادبیــات متعهــد آذربایجــان تــالش بی وقفــه ای را انجــام مــی داد. یــادش را گرامــی می داریــم و  ترویــج هن

فقــدان ایــن رفیــق عزیــز را بــه خانــواده، دوســتان و دوســتدارانش تســلیت می گوییــم.

یاد یاران 

یاد باد

نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم

همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد شوند
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