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برآمدی دیگر
ده ســال پیــش انتشــار نشــریه «کار داخــل»
را پس از  20شــماره در  11اردیبهشــت 1390
متوقــف کردیــم .در طــول ســه ســال انتشــار
منظــم نشــریه ،رفقــا و دوســتان بســیاری حول
نــام «کار داخــل» جمــع شــدند؛ رفقایــی کــه
نــه چهرهشــان را دیــده بودیــم و نــه نامشــان
را میدانســتیم؛ ولــی ارتبــاط مجــازی بــا هــر
کــدام از آنهــا ،مشــوق مــا بــرای ادامــه راهــی
بــود کــه آگاهانــه برگزیــده بودیــم.
نشــریه توانســت محافلــی از هــواداران
جنبــش فدایــی را حــول مباحــث سیاســی
و تئوریــک مرتبــط بــا فدائیــان خلــق
شــکل بدهــد .نشــریه ،تریبونــی شــد بــرای
انعــکاس صــدای فعالیــن چــپ داخل کشــور،
بــرای بیــان مبــارزات طبقاتــی کارگــران و
زحمتکشــان و خواســتهای دمکراتیــک
زنــان و دانشــجویان ،فعالیــن ملیتهــا و
نیروهــای برابریطلــب و آزادیخــواه .بــر
آن بودیــم کــه چــپ را نــه آرمانــی بــر فــراز
اعتراضــات اجتماعــی ،بلکــه نیرویــی بــا
خواس ـتهای اجتماعــی و سیاســی مشــخص
معرفــی کنیــم .بــرای اتحــاد چــپ تــاش
ورزیدیــم و بــا انحرافــات حاکــم بــر جنبــش
چــپ مبــارزه کردیــم .بــا ارائــه تحلیلهایــی
از وضعیــت اجتماعــی کشــورمان ،تــاش
کردیــم مســائل سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی
کارگــران و حقــوق بگیــران ،زنــان و
دانشــجویان و فعالیــن حقــوق ملیتهــا را از
منظــر فعالیــن چــپ داخــل کشــور منعکــس
کنیــم.
اســفندماه  1386کــه اولیــن شــماره «کار
داخــل» را منتشــر کردیــم دالیلــی را بــرای
ضــرورت انتشــار آن برشــمردیم .از جملــه:
 فقــدان ارگانــی مطبوعاتــی بــرایســازماندهی مبــارزات رو بــه تعمیــق کارگــران
و زحمتکشــان؛

ادامه در صفحه 2

بهمناسبت 8تیر

نسلیتکرارنشدنی
نه میبخشیم
نه فراموش ضرورت تدوام
میکنیم جنبش دادخواهی
در پاسخ به تحرکات
دادخواهان دروغین و
منادیان «بخشش»

سلطانپور

سعید

شاعر شرارههای آفتاب و پرنیان شفق

«هفتتپه»تبلورارادهخللناپذیرکارگرانمبارز

آزادی،عدالتاجتماعی،صلحوسوسیالیسم

دوره دوم  -شماره  - 1تیرماه1400

2

برآمدی دیگر  -ادامه از صفحه اول
 عــدم انعــکاس شایســته مبــارزاتفدائیــان داخــل کشــور؛
 نبــود رنــگ و بــوی مبــارزات داخــلکشــوری در رســانه هــای اپوزیســیون چــپ
خــارج؛
 ممانعــت از انتشــار و انعــکاس خواســتو نظــرات فدائیــان کمونیســت در رســانهها؛
 عــدم کاربســت خالقانــه و پویــایآرمانهــای بنیانگــذاران جنبــش فدائــی در
شــرایط کنونــی میهنمــان؛
امــروز عــاوه بــر دالیــل فــوق،
ضرورتهــای دیگــری نیــز ایجــاب میکنــد
کــه بــه ایــن امــر مهــم پرداختــه شــود .بنابــر
ایــن ،در چهــل و پنجمیــن ســالروز جــان
باختــن رفیــق کبیــر ،فدائــی خلــق «حمیــد
اشــرف» و یارانــش تصمیــم داریــم انتشــار
دوبــاره «کار داخــل کشــور» را بنــا بــر
ضرورتهــای اجتماعــی و سیاســی زیــر شــروع
کنیــم .البتــه ،کمــاکان نــه ادعــا و نــه تــوان
پاســخگویی کامــل بــه چنیــن ضرورتهایــی
را داریــم؛ ولــی در حــد تــوان خویــش
تــاش خواهیــم کــرد بــرای تأثیرگــذاری
بــر رونــد عمومــی مبــارزات رو بــه رشــد
مــردم کشــورمان و غلبــه بــر پراکندگــی
نیروهــای چــپ و بویــژه نیروهــای مختلــف
فدائــی خلــق ،تلفیــق مناســبی از یــک نشــریه
مکتــوب بــا ظرفیتهــای فضــای مجــازی و
اینترنتــی را عملــی ســازیم:
 -1بحــران ســاختاری موجــود در
نظــام اســامی حاکــم بــر ایــران در طــول
چهــار دهــه گذشــته بیســابقه اســت .ایــن
بحــران تمامــی حوزههــای ســاختاری
کشــور را فراگرفتــه اســت .در ایــن میــان
وضعیــت بشــدت آشــفتهی اقتصــادی،
مهمتریــن و ملموستریــن تظاهــر بحــران
عمومــی کشــور میباشــد .روزی نیســت
کــه اعتراضــات کارگــران و زحمتکشــان،
زنــان ،معلمــان ،دانشــجویان ،فعالیــن ملــی-
قومــی ،کنشــگران اجتماعــی و فرهنگــی
و دیگــر اقشــار اجتماعــی مــردم حتــی بــر
زمینــه مطالبــات بحــق صنفــی و مدنــی مــورد
یــورش و ســرکوب قــرار نگیرنــد و منتقدیــن
و معترضیــن بــه بنــد کشــیده نشــوند .بــا ایــن
حــال مبــارزه مــردم ادامــه دارد و بیــش از
پیــش نیــز عمــق مییابــد .آنهــا بــا اســتفاده
از هــر امکانــی مخالفــت خــود را بــا کلیــت
نظــام اســامی حاکــم بــا صدایــی رســا اعــام
و رفتارهــای سیاســی و مبارزاتــی خــود را در
راســتای گــذر از کلیــت نظــام تنطیــم میکنند.

در چهل و پنجمین سالروز
جان باختن رفیق کبیر ،فدائی
خلق «حمید اشرف» و یارانش
تصمیم داریم انتشار دوباره
«کار داخل کشور» را
بنا بر ضرورتهای اجتماعی و سیاسی
شروع کنیم

اعتراضــات و تجمعــات خیابانــی شــکل
سراســری بــه خــود گرفتــه و علیرغــم فقــدان
تشــکل رســمی سراســری ،سیاســتگذاری
اعتراضــات و دعــوت بــه حضــور در خیابــان
بــرای بیــان مطالبــات و اعــام مخالفــت
بــا وضــع موجــود ،توســط رهبــران خــود
ســاخته جنبشهــای اجتماعــی و کارگــری
کشــور صــورت میگیــرد .ایــن ویژگــی،
مهمتریــن مشــخصه جنبشــهای اعتراضــی
اقشــار فرودســت و زحمتکــش جامعــه در
ســالهای اخیــر بــوده کــه روز بــروز نیــز
تقویــت میشــود و بــه عنــوان یــک رفتــار
سیاســی شــاخص معترضیــن و مخالفیــن
وضعیــت حاکــم ،جهتگیــری خــود را نشــان
میدهــد .اعتراضــات و اعتصــاب سراســری
کارگــران شــرکتهای وابســته بــه صنعــت نفــت
و پتروشــیمی در روزهــای اخیــر ،از جملــه
نمونههــای شــاخص ایــن رویکــرد اجتماعــی
و سیاســی معترضیــن و مخالفیــن وضعیــت
حاکــم بــر کشــور اســتبداد زده مــا میباشــد.

پاســخ کوبنــده اکثریــت واجدیــن شــرایط
رای بــه نظــام والیــت فقیهــی در جریــان
رایگیــری  28خــرداد از طریــق تحریــم
فعــال و مشــارکت بــدون رای در رایگیــری
رئیــس جمهــوری اســامی ،کــه از نظــر
گســتردگی و ماهیــت مضمونــی آن در چهــار
دهــه گذشــته بیســابقه بــود ،نقطــه اوج
ایــن رویکــرد جدیــد در رونــد مبــارزات
کارگــران ،زحمتکشــان شــهری و روســتایی و
فعالیــن جنبشهــای تــودهای و دمکراتیــک
میباشــد .اینــک ،فصــل نوینــی از مبــارزات
مــردم ایــران شــروع شــده کــه بارزتریــن
مشــخصه آن عبــور مــردم از کلیــت نظــام
حاکــم فــارغ از هــر گونــه جناحبندیهــای
آن میباشــد .ایــن وضعیــت نشــان میدهــد
کــه در کنــار مهیــا بــودن شــرایط عینــی
گــذر از جمهــوری اســامی ،تشــکلیابی و
ســازمانگری معترضیــن و مخالفیــن نظــام بــا
هــدف تامیــن شــرایط مطلــوب ذهنــی ،بــه
ضــرورت روز تبدیــل شــده اســت و بایــد
مــورد توجــه نیروهــای ترقیخــواه و بویــژه
نیروهــای چــپ قــرار بگیــرد.
 -2جنبــش کارگــری مــا بعــد از  42ســال
هنــوز از یــک شــرایط ذهنی الزم بــرای ایجاد
دگرگونیهــای اساســی در وضعیــت اقتصــادی،
سیاســی و اجتماعــی خــود بــه دور اســت.
بیــکاری ،تشــدید روزافــزون فقــر ،تعمیــق
شــکاف طبقاتــی ،فروپاشــی بنیانهــای
معیشــتی خانوارهــا در کنــار ضدیــت نظــام
سیاســی و حقوقــی حاکــم بــر کشــور بــا هــر
گونــه تشــکلیابی و ســازمانگری ،ســلب
حــق اعتــراض کارگــران نســبت بــه سیاســتهای
ضدکارگــری صاحبــان ســرمایه و ابزارهــای
تولیــد ،ســرکوب بیرحمانــه حتــی مبــارزات
صنفــی آنــان ،تشــدید هدفمنــد فشــارهای
اقتصــادی و معیشــتی بــر خانوادههــای
معترضیــن از جملــه عواملــی هســتند کــه
باعــث شــدهاند تــداوم و اســتمرار مبــارزات
و تشــکلیابی کارگــران و زحمتکشــان کشــور
تحــت تاثیــر جــدی قــرار بگیــرد .در چنیــن
شــرایطی بــردن آگاهــی طبقاتــی و دانــش
اجتماعــی بــه میــان تودههــای کار و زحمــت،
ایجــاد شــرایط مســاعد بــرای همفکــری و
تبــادل تجــارب مبارزاتــی ،ترویــج ضــرورت
تشــکلیابی و ســازمانگری کارگــران و
زحمتکشــان بــه وظیفــه مبــرم نیروهــای چــپ
تبدیــل شــده اســت .نشــریه «کار داخــل» بــه
ســهم خــود تــاش خواهــد کــرد در ایــن
راســتا در کنــار کارگــران و زحمتکشــان،
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حامیــان و مدافعیــن مبــارزات کارگــری ،فدائیــان خلــق و دیگــر نیروهــای چــپ انقالبــی
باشــد و در میــدان اصلــی مبــارزه حضــور خــود را تــداوم بخشــد.
 -3چــپ ،همــواره نقشــی تعییــن کننــده در تحــوالت اجتماعــی کشــور داشــته
اســت .متاســفانه پراکندگــی ســازمانی نیروهــای چــپ ،یکــی از آســیبهای جــدی
جنبــش ضــد اســتبدادی و ضــد ســرمایهداری جــاری در کشــور میباشــد کــه تحــت
تاثیــر عوامــل محتلــف عینــی و ذهنــی شــکل گرفتــه و مــا در «ارزشهــای پایـهای» خــود
بــه آنهــا اشــاره کردیــم .انتشــار دوبــاره نشــریه «کار داخــل» در راســتای تقویــت نقــش
و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم ایــران و بویــژه مبــارزات
صنفــی ،سیاســی و طبقاتــی کارگــران و زحمتکشــان کشــور میباشــد .مــا از هــر گونــه
اتحــاد مبتنــی بــر وجــوه مشــترک سیاســی و برنامـهای در بیــن نیروهــای چــپ ،و از هــر
اقــدام عملــی در جهــت وحــدت سیاســی و ســازمانی جریانــات فدایــی خلــق حمایــت
خواهیــم کــرد.
رفقای فدایی خلق ،فعالین چپ ،نیروهای آزادیخواه و برابریطلب!!
تجربــه چندیــن ســال انتشــار نشــریه «کار داخــل کشــور» بــه مــا نشــان داد کــه
نشــریات مکتــوب در کشــور مــا ،کمــاکان کارآیــی ،پایــداری و تــوان ســازمانگری خــود
را حفــظ کردهانــد .بویــژه آنکــه ،کافــی نبــودن پوشــش شــبکه اینترنتــی در کشــور،
نداشــتن تــوان مالــی اکثریــت اقشــار فرودســت و زحمتکــش جامعــه بــرای بهرهمنــدی
از اینترنــت ،فیلتراســیون گســترده ســایتهای اپوزیســیون بویــژه چــپ و تهدیدهــای
امنیتــی ،امــکان برقــراری ارتباطــی گســترده و مــداوم بــا مخاطبــان را عمــا غیرممکــن
و یــا ناکارامــد کــرده اســت .بــه همیــن دلیــل ،مــا «کار داخــل کشــور» را مجــددا بــه
صــورت مکتــوب منتشــر میکنیــم تــا رفقــای مــا ،فدائیــان خلــق و فعالیــن چــپ داخــل
کشــور ،آن را بازنشــر کــرده و بــه اشــکال مختلــف در محیــط کار و زندگــی خــود در
اختیــار آنهایــی کــه امــکان دسترســی بــه فضــای مجــازی و اینترنتــی را ندارنــد ،قــرار
دهنــد .مــا از ایــن طریــق تــاش میکنیــم صدایــی باشــیم از جانــب فدائیــان خلــق در
مبــارزات اجتماعــی و سیاســی مــردم ایــران و مبــارزات صنفــی و طبقاتــی کارگــران و
زحمتکشــان میهنمــان .مــا اقــدام خــود را مکمــل دیگــر صداهــای چــپ کشــورمان
میدانیــم.
نشــریه «کار داخــل» کارکــرد ســازمانی و حزبــی نــدارد و بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال
ایجــاد تشــکیالت نیــز نمیباشــد .مــا بدیــل هیــچ جریــان سیاســی نیســتیم و تنهــا بــه
عنــوان گروهــی از «فدائیــان خلــق» تــاش میکنیــم در چارچــوب یــک فعالیــت
رســانهای ضمــن حمایــت از جنبــش چــپ و مبــارزات آن ،کاســتیها و انحرافــات آن
را نیــز نقــد کنیــم .بنابــر ایــن ،از تمــام رفقــای فدایــی خلــق ،فعالیــن چــپ ،نیروهــای
آزادیخــواه و برابــری طلــب انتظــار داریــم کــه بــرای پربــار شــدن و تــداوم انتشــار آن
مــا را یــاری کننــد.
رویکــرد اصلــی «کار داخــل» انعــکاس رویدادهــا و موضوعــات مرتبــط بــا جنبــش
اجتماعــی و سیاســی جــاری در داخــل کشــور هســت و فعــا بــه صــورت گاهنامــه
منشــر میشــود ،ولــی ســعی خواهیــم کــرد بــا نظمبخشــی بــه انتشــار آن ،بطــور ماهانــه
منتشــرش کنیــم .نوشــتهها ،مقــاالت ،دیدگاههــا و رهنمودهــای خــود را از طریــق
آدرس ایمیــل زیــر بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد .دســتهایتان را رفیقانــه میفشــاریم و
چشــم انتظــار یــاری شــما رفقــا و دوســتان عزیــز هســتیم.
با امید به پیروزی کارگران و زحمتکشان
kardakhel1400@gmail.com
kardakhel1400@yahoo.com
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ارزشهای پایهای ما
در نشریه «کار داخل»
درآمد
مــا گروهــی از فدائیــان خلــق ایران(داخــل کشــور) منســوب بــه جنبشــی هســتیم کــه در دهــه  40در پیــکار علیــه دیکتاتــوری شــاه بــا آرمــان آزادی
ی رهــروان خویــش بــرگ نوینــی در تاریــخ مبــارزات نیروهــای چــپ ایــران رقــم زد.
و عدالــت اجتماعــی  -سوسیالیســم شــکل گرفــت و بــا جانفشــان 
مــا هماننــد بنیانگــذاران جنبــش فدائیــان خلــق ،مدافــع آزادی و عدالــت ،تالشــگر راه ترقــی مــادی و معنــوی تودههــای زحمتکــش و مخالــف
هرگونــه بهرهکشــی انســان از انســان هســتیم و اندیشــه مارکسیســم و سوسیالیســم علمــی را عالیتریــن فلســفه و نظریه برای چنین تالشــی در چشـمانداز
گــذر از نظــام ســرمایهداری بــه سوسیالیســم تشــخیص داده و آنــرا راهنمــای عمــل خویــش قــرار دادهایم.
بــه بــاور مــا ،جنبــش فدایــی بــه لحــاظ عمــق تاثیرگــذاری خــود در مبــارزات مــردم ایــران و پایبنــدی صادقانــه بــه منافــع کارگــران و زحمتکشــان
کشــور ،بــه بخــش جداییناپذیــر تاریــخ سیاســی کشــور تبدیــل شــده اســت و هیــچ عرص ـهای از حیــات اجتماعــی و فرهنگــی مــردم را نمیتــوان
یافــت کــه از 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 حضــور ملمــوس دارند.
متاســفانه ،جنبــش فدایــی بــا مشــکل تشــتت و پراکندگــی ســازمانی روبروســت و انــرژی قابــل توجهــی از گردانهــای ایــن جنبــش بــرای مقابلــه بــا
همدیگــر صــرف میگــردد.
مــا بــه عنــوان جمعــی از فدائیــان خلــق ایــران در داخــل کشــور بــر ایــن باوریــم کــه علیرغــم موانــع و مشــکالت موجــود بــر ســر راه امــر وحــدت
فدائیــان خلــق ،غلبــه بــر تشــتت و پراکندگــی ســازمانی میبایســت در دســتور کار جــدی تمــام آنهایــی قــرار بگیــرد کــه در درون خانــواده فدائیــان
خلــق ،دل در گــرو تحقــق آزادی و عدالــت اجتماعــی و سوسیالیســم بعنــوان نظامــی قابــل دســترس ،دارنــد .مــا از هــر اقدامــی کــه در ایــن راســتا
صــورت گیــرد حمایــت و بــا آن همراهــی و همــکاری خواهیــم کــرد و دســت تمامــی رفقــای فدایــی را در ایــن راه صمیمانــه خواهیــم فشــرد.
مــا« ،چــپ» را نيــروی جانبــدار و مدافــع كارگــران و زحمتكشــان در مبــارزه عليــه اســتبداد ،دیکتاتــوری و مظالــم نظــام ســرمایهداری میدانیــم.
چــپ بعنــوان رادیکالتریــن نیــروی سیاســی کشــور همــواره نقشــی تعییــن کننــده در تحــوالت اجتماعــی کشــور داشــته اســت .بــا ایــن وجــود ،چــپ
تحــت تاثیــر عوامــل عینــی و ذهنــی مختلــف ،از تشــتت ،پراکندگــی و فقــدان انســجام ســازمانی رنــج میبــرد و همیــن امــر ،از دامنــه تأثیرگــذاری
و کارآیــی ســازمانگرانه آن بــر رونــد جنبــش سیاســی و اجتماعــی رو بــه رشــد در کشــور میکاهــد .بــرای غلبــه بــر ایــن آســیب و تقویــت نقــش و
تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم ایــران ،آنهــا ناگزیــر از اتحاد بر اســاس وجوه مشــترک سیاســی و برنامـهای در جبهـهای واحد
هســتند .ایــن اتحــاد نبایــد بــه معنــی تــاش تقابلگرانــه بــا اتحادهــای دمکراتیــک بــا نیروهــای ملــی و دمکــرات تفســیر شــود .حضــور نیروهــای چپ
م و تبعیــض ملــی ،جنســیتی،
در اتحادهــای دمکراتیــک بــه تعمیــق و پررنــگ شــدن دمکراسـیخواهی ،عدالتطلبــی ،حقــوق بشــر ،مبــارزه بــا ســت 
ی و عقیدتــی منجــر خواهــد شــد و بایــد بعنــوان رویکــرد مــوازی «اتحــاد چــپ» بــا هــدف تاثیرگــذاری کارا بــر جنبــش جــاری در
نــژادی ،مذهب ـ 
کشــور مدنظــر قــرار بگیــرد .مــا بــه عنــوان جمعــی از فدائیــان خلــق داخــل کشــور بــرای تحقــق و عملیاتــی شــدن دو رویکــرد «اتحــاد چــپ» و «اتحاد
دمکراتیــک» در بیــن نیروهــای چــپ و دمکــرات کشــور تــاش میکنیــم.
مــا معتقدیــم ،در نظــام ســرمایهداری تنهــا درصــد ناچیــزی از مــردم ،آن هــم صاحبــان ســرمایه و قــدرت و نخبـهگان مــورد حمایت آنهــا از حقوق
و آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی برخوردارنــد .مــا از برقــراری شــرایط الزم جهــت بهرهمنــدی تمامــی شــهروندان بویــژه زحمتکشــان و محرومیــن
جامعــه از آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی حمایــت میکنیــم و بــر هماهنگــی متــوازن و متعــادل میــان جامعــه و فــرد در راســتای رشــد آزادانــه انســان
و جامعــه تاکیــد داریــم.
مــا ،جمهــوری اســامی را پاســدار نظــام ســرمايهداری ،مانــع پیشــرفت و توســعه کشــور و عامــل اصلــی بیعدالتــی ،تعمیــق شــکاف طبقاتــی،
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ســرکوب آزادیهــای سیاســی و نقــض حقــوق بشــر میشناســیم .جمهــوری اســامی ،رژیمــی مســتبد دینــی مبتنــی بر ســرمایهداری اســت کــه باقتضای
اســتبدادش و اســامی بودنــش ســرکوبگر دگراندیشــان -بویــژه نیروهــای چــپ و ســکوالر -منــادی ســتم و تبعیــض جنســیتی و مذهبــی میباشــد .ایــن
رژیــم بنــا بــر ماهیــت ســرمایهدارانهاش دشــمن طبقــه کارگــر و تــود ه تهیدســت و مزدبگیــر و اقشــار زحمتکــش جامعــه میباشــد .ســاختار سیاســی-
حقوقــی ایــن رژیــم ناقــض آزادیهــای اجتماعــی و فــردی مــردم ایــران هســت و هــر گونــه مداخلــه و مشــارکت مــردم در تعییــن آزادانــه سرنوشــت
خویــش را عمــا غیرممکــن کــرده اســت .ایــن رژیــم ،نظامــی اصالحناپذیــر ،ارتجاعــی و واپسگراســت .مــا بــا هــر گونــه حکومــت دینــی و موروثــی
مبتنــی بــر اســتثمار و ســرکوب طبقاتــی مخالفیــم .مــا میخواهیــم ایــن رژیــم به دســت خود مــردم ایــران از میــان برداشــته شــود و نظمــی دموکراتیک،
مترقــی ،معاصــر و عدالتمحــور بــه جــای آن مســتقر شــود .مــا در کنــار نیروهــای ترقیخواهــی هســتیم کــه مقدمتریــن وظیفــه خــود را برکنــاری ایــن
رژیــم بــا تکیــه بــر اراده مــردم ایــران قــرار دادهانــد.
انتشــار «کار داخــل» (نشــریه فدائیــان خلــق ایــران در داخــل کشــور) کــه از  19اســفند  1386شــروع و تــا تاریــخ  11اردیبهشــت  1390بــا انتشــار
بیســتمین شــماره آن ادامــه یافــت ،ابــزار رســانهای مبــارزه مــا فدائیــان خلــق ایــران در داخــل کشــور بــود .ایــن رویکــرد ،در شــرایط جدیــد مبــارزات
اجتماعــی و سیاســی مــردم ایــران و تحــوالت صــورت گرفتــه در درون جنبــش چــپ ،بویــژه جنبــش فدائیــان خلــق ایــران نیــز ادامــه خواهــد یافــت.
هــدف از شــروع دوره دوم انتشــار «کار» (نشــریه فدائیــان خلــق ایــران در داخــل کشــور) همچــون دوره اول آن ،نــه افــزودن نامــی بــر نامهــای موجــود
در جنبــش فدائیــان خلــق ،بلکــه تالشــی اســت پویــا بــرای بازســازی آن جنبــش و احیــاء آرمانهــای نامیــرای بنیانگذارانــش در شــرایط جدیــد و در
راســتای کمــک بــه شــکلگیری «اتحــاد چــپ» بــا تاکیــد بــر «وحــدت فدائیــان خلــق» و تاثیرگــذاری بــر مبــارزات جــاری کارگــران و زحمتکشــان و
مبــارزه مــردم ایــران علیــه کلیــت رژیــم اســامی و اســتبداد دینــی حاکــم.
ما به ارزشهای پایهای زیر معتقدیم و نشریه «کار داخل» را نیز ارگان رسانهای تمام فدائیان خلق ایران در داخل کشور میدانیم:

 .1سوسیالیسم

بــه بــاور مــا ،سوسیالیســم آلترناتیــو انقالبــی و نقــد رادیــکال نظــام
اقتصــادی ،اجتماعــی و فکــری ســرمایهداری و ضرورتــی برای فــرا رفتن
از معضــات و خالصــی از بحرانهــا و مصائــب ناشــی از آن اســت.
سوسیالیســم نظامــی اســت انســانی و دمکراتیــک کــه انســان در مرکــز
توجــه آن قــرار دارد و جامعــه برآمــده از آن بــا حداکثــر مشــارکت مــردم
اداره میشــود .راه دســتیابی بــه سوسیالیســم ،مبــارزات پیگیــر طبقاتــی
کارگــران و زحمتکشــان و روشــنفکران ترقیخــواه اســت .مــا خــود را
بخشــی از رهــروان ایــن راه میدانیــم.

 .2سرمایهداری

نظــام ســرمایهداری سرمنشــاء ســتم طبقاتــی ،جنســی ،نــژادی،
بیعدالتــی ،بهــرهوری غارتگرانــه از طبیعــت ،جنــگ و بیــکاری فراگیــر
و منشــا بســیاری از نابســامانیها و ناهنجاریهــا اســت .نظــام ســرمایهداری
بنــا بــه ماهیــت ذاتــی خــود اســتثمارگر اســت و بــرای تنطیــم مناســبات
درونــی خــود جهــت غلبــه بــر بحرانهــای ذاتــیاش بیرحمانــه بــه
غــارت منابــع طبیعــی و اســتثمار نیــروی کار میپــردازد و ارزش تولیــدی
کارگــران را بــه یغمــا میبــرد .بــه بــاور مــا جامعــه طبقاتــی و تبعیضــات
بیدادگرانــه ناشــی از اســتیالی نظــام ســرمایهداری شایســته شــأن انســان
نیســت .مــا علیــه ایــن نظــام و بــه مــوازات آن بــرای اشــاعه و نهادینــه
شــدن اندیشــههای آزادیخواهــی ،عدالتطلبــی ،برابریخواهــی و
تنظیــم پایــدار رابطــه انســان بــا طبیعــت نیــز مبــارزه میکنیــم.

 .3امپریالیسم

امپریالیســم کــه بمثابــه تظاهــر بــارز تراکــم و تمرکــز ســرمایه و تولید و
ظهــور انحصارهــای بــزرگ مالــی در ســالهای اولیــه قــرن بیســتم بوجــود
آمــد ،بــر ســر تصاحــب هــر چــه بیشــتر بازارهــای جدیــد فــروش و
ســرمایهگذاری ،مــواد خــام و نیــروی کار ارزان ،جهــان را بــا انســانها
و ثروتهایــش دوبــار در آتــش جنگــی عالمگیــر بــه خاکســتر تبدیــل
کــرد .ســرمایه مالــی و شــرکتهای فراملیتــی بــه عنــوان وجــوه مشــخصه
امپریالیســم ،اکنــون نیــز بــا ولــع ســیریناپذیری تولیــدات مــادی و منابــع

کشــورهای پیرامونــی را میبلعنــد و بــا تحمیــل سیاســت فاجعهبــار
تعدیــل ســاختاری بــه ایــن کشــورها بحــران ذاتــی خــود را نیــز بــه آنهــا
منتقــل میکننــد .مــا بــا هــر گونــه زورگویــی ،ســرکوبگری ،جنــگ
افــروزی و ســلطهجویی امپریالیســتی مخالفیــم و علیــه ایــن مداخــات
 -بــه هــر بهان ـهای کــه باشــد -مبــارزه میکنیــم.

 .4جهانیشدن -جهانیسازی

«جهانــی شــدن» از مشــخصات دوران کنونــی اســت و میتوانــد
ابعــاد مختلــف زندگــی بشــر وکرهزمیــن را تحــت تاثیــر قــرار دهــد؛ امــا
پــروژهای کــه امــروزه در ســطح جهــان جــاری اســت نــه جهانــی شــدن،
بلکــه «جهانــی ســازی» تحمیلــی بــا ویژگیهــای امپریالیســتی اســت.
جهانیســازی فراینــدی ارتجاعــی و در عیــن حــال تحریــف شــده از
جهانــی شــدن میباشــد .نئولیبرالیســم با در هــم ریختن مرزهــای «جهانی
شــدن» در پــی آن اســت کــه منطقــی بــودن و ناگریــزی «جهانــی ســازی»
ســرمایهداری را نتیجــه بگیــرد و آن را بهعنــوان واقعیــت و الــزام اجتماعی
بــه جهانیــان بقبوالنــد .نئولیبرالیســم و نــو محافظــهکاری ،ایدئولــوژی
مدافــع جهانیســازی ســرمایهداری هســتند .چهــره دیگــر جهانیســازی
ســرمایهداری و سیاسـتهای نئولیبرالیســتی  -نــو محافظـهکار ،آمریکایی
شــدن اســت .مــا علیــه ایــن گرایــش ارتجاعــی مبــارزه میکنیــم.

 .5همبستگی بینالمللی کارگران

بــا شــکلگیری ســرمایه جهانــی و درهــم نوردیــده شــدن مرزهــای
ملــی و تهاجــم بــه طبقــه کارگــر در ابعــاد جغرافیایــی و ایدئولوژیــک،
قدرتهــای امپریالیســتی و انحصارهــای ســرمایه مالی بشــریت را در داخل
«نظــم نویــن جهانــی» و «جهانیســازی» ســرمایهداری تعریــف میکننــد.
در چنین شــرایطی تنها آلترناتیو جهانیســازی ســرمایهداری ،همبســتگی
بینالمللــی کارگــران و زحمتکشــان در چارچــوب انترناســیونال کارگــری
جدیــد میباشــد .مــا پایبنــد اصــل همبســتگی بینالمللــی کارگــران و
زحمتکشــان هســتیم و میهنپرســتی و همبســتگی بینالمللــی بــا مبارزیــن
راه رهایــی طبقــه کارگــر و زحمتکشــان از یــوغ اســتثمار ســرمایه را
پیونــدی جداناپذیــر از همدیگــر میدانیــم.

دوره دوم  -شماره  - 1تیرماه1400

 .6برابری و عدالت

برابــری و عدالــت ،شــاخصترین ارزش پیــروان سوسیالیســم علمــی
و انقالبــی میباشــد .مــا بــر توزیــع عادالنــه ثــروت و تحقــق عدالــت
بــرای همــه مــردم و بویــژه زحمتکشــان جامعــه تأکیــد داریــم .بــر ایــن
باوریــم کــه اشــکال مختلــف لیبرالیســم اقتصــادی بــه تشــدید نابرابــری،
تبعیضــات و شــکاف طبقاتــی در جامعــه منجــر میگــردد .مــا برابــری
و عدالــت را از تامیــن حقــوق دمکراتیــک زنـــان ،جوانــان ،ملیتهــا،
گروههــای قومــی و مذهبــی و نهادهــای مدنــی مــردم جــدا نمیدانیــم.

 .7صلح

ســرمایهداری بــرای ســلطه بــر جهــان ،دنیــا را نظامــی کــرده اســت.
میلیتاریســم امپریالیســتی بــه مثابــه بــازوی مســلح «جهانیســازی
ســرمایهداری» عملکــرد سیســتماتیک و هدفمنــدی یافتــه و مقاومــت
در مقابــل «جهانیســازی» نهایتــ ًا بــا جنــگ از طــرف امپریالیســتها
روبــرو میشــود .از ســوی دیگــر کارتلهــای اســلحه بمثابــه بخشــی از
نظــم ســرمایهداری ،بــرای فــروش ســاح محتــاج جنــگ و یــا فضــای
تشــنجاند .رفتــار جنگطلبانــه قدرتهــای ارتجاعــی منطق ـهای در نقــاط
مختلــف جهــان در ایجــاد جنــگ و تنشهــای منطقـهای نیــز سودرســان
یو
س ملــ 
ح در مقیــا 
امپریالیســم در ایــن راستاســت .بنابــر ایــن ،صلــ 
گ انســانها و الزمــه فراهــم شــدن شــرایط
ت بــزر 
ی خواســ 
بینالمللــ 
ش جهانــی در
شایســته زندگــی انســانی بــرای بشــریت اســت .مــا تــا 
تامیــن صلــح را ارج مینهیــم و خواهــان صلــح پایــدار جهانــی ،زدایــش
جنــگ از حیــات بشــری ،خلــع ســاح همگانــی ،لغــو پیمانهــای نظامــی
و توقــف تولیــد ســاحهای کشــتار جمعــی و هوشــمند هســتیم .مــا بــر
ایــن باوریــم کــه دفــاع پیگیــر از اســتقالل کشــور و منافــع ملــی بــا دفــاع
از مناســبات برابرانــه و برادرانــه میــان همــه ملــل جهــان پیونــد ناگسســتنی
دارد.

 .8دمکراسی و مدرنیته

دمکراســی از دســتآوردهای بــزرگ بشــریت و نتیجــه قرنهــا تــاش
فکــری و عملــی و بیــش از همــه حاصــل جنبشهــای آزادیخواهانــه،
روشــنگرانه و مبــارزات کارگــران ،زنــان و روشــنفکران میباشــد .تعمیــق
و تأمیــن مشــارکت هرچــه بیشــتر مــردم در حیــات سیاســی و تحقــق
عدالــت اجتماعــی ضامــن دوام و پویایــی دمکراســی خواهــد بــود .مــا
ب آزادانــه مــرد م میدانیــم و ضمــن
قــدرت را ناشــی از اراده و انتخــا 
دفــاع از آن ،خواهــان گســترش و تعمیــق دمکراســی مشــارکتی ،مســتقیم
و اجتماعــی هســتیم .بــه بــاور مــا ،مدرنیتــه نیــز تالشــی بــر خاتمــه دادن
بــه فشــارهای اجتماعــی بــر مــردم و توســعه همــه جانبــه؛ تالشــی انتقادی
بــه وضــع موجــود و دگردیســی مســتمر در روابــط اجتماعــی بــرای تغییــر
ی در دفــاع از مدرنیته
ی آزادی و برابر 
جهــان اســت .از ایـنرو پیــکار بــرا 
و نوســازی همــه جانبــه و همگــون فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
سیاســی مبتنــی بــر آزادی ،دمکراســی ،سکوالریســم ،عدالــت اجتماعی
ن از دولــت ،تجلــی مییابــد.
ی دی ـ 
و حفــظ محیــط زیســت و جدای ـ 

 .9محیط زیست

ســرمایهداری جهانــی شــده و نئولیبرالــی بــا تهاجــم ســودجویانه
بــه تمامــی عرصههــای محیــط زیســت انســانها بــر روی کــره زمیــن،
حیــات بشــر و موجــودات دیگــر زیســتکره را بــا خطــر نابــودی جــدی
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ع طبیعی زیســتکره
ی غارتگرانـ ه از منابـ 
روبــرو ســاخته اســت .بهرهبــردار 
بــا هــدف تامیــن عرصههــای جدیــد ســودآور ،از ماهیــت نظــام
ســرمایهداری ناشــی میشــود و تبعــات ویرانگــر آن امــروزه گریبانگیــر
بشــریت شــده اســت .حفاظــت از محیــط زیســت ،پایدارســازی منابــع
زیســتی و تضمیــن ســهم آینــدگان از ایــن منابــع بــه یکــی از اهــداف
بــزرگ بشــریت تبدیــل شــده و بــرای تحقــق آن همبســتگی بینالمللــی
در دفــاع از محیــط زیســت را در دســتور جامعــه جهانــی قرار داده اســت.
مــا خــود را در صــف ملــی و بینالمللــی مبــارزه بــا بهرهکشــی غارتگرانــه
و ناپایــدار از منابــع انســانی و طبیعــی کــره زمیــن ،میبینیــم.

 .10زنان

رژیــم دینــی حاکــم بــر ایــران در طــول عمــر بیــش از چهــار دهـهای
خــود نشــان داده کــه یکــی از ارتجاعیتریــن رژیمها در تحمیــل هنجارها
و قوانیــن ضــد زن میباشــد .قوانیــن مدنــی ایــن رژیــم بویــژه در ارتبــاط
بــا نهــاد خانــواده ،نمونــه بــارز نابرابــری میــان زن و مــرد و محدودیتهــای
اجتماعــی و فرهنگــی اعمــال شــده بــر زنــان یکــی از اصلیتریــن اجــزای
نظــم دینــی حاکــم شــده بــر جامعــه ایــران هســت .مــا بــرای رفــع ســتم
جنســیتی و کســب برابــری حقــوق زنــان و مــردان کشــورمان مبــارزه و
از مطالبــات کوشــندگان برابــر حقوقــی جنســیتی حمایــت میکنیــم؛ چــرا
کــه معتقدیــم ســخن گفتــن از دمکراســی ،برابــری اقتصــادی و عدالــت
ن تامیــن برابــر حقوقــی زنــان و مــردان در تمامــی
اجتماعــی ،بــدو 
عرصههــا بیهــوده خواهــد بــود.

 .11جوانان

جوانــان نیــروی محرکــه عرصــه تولیــد ،علــم ،پژوهــش ،هنــر،
ورزش و سیاســت هســتند و اکثریــت جامعــه مــا را تشــکیل میدهنــد.
مــا معتقدیــم ،عــدم اهتمــام حکومــت در پــرورش جوانانــی شــاداب و
پرطــراوات ،بــا فرهنــگ ،امیــدوار و دارای روحیــه فــداکاری ،وظیفــه
نیروهــای سیاســی دمکــرات ،بویــژه نیروهــای چــپ را در پرداختــن بــه
ایــن موضــوع دو چنــدان نمــوده اســت.

 .12ملیتها و اقوام

«ســتم ملــی» واقعیــت انکارناپذیــر کشــور کثیرالمللــه ایــران و «مســئله
ملــی» مســئله جــدی ،عمومــی و سراســری جنبــش ضــد اســتبدادی و
ضــد ارتجاعــی مــردم ایــران میباشــد .شوونیســم و ســتم بــر ملیتهــا و
گروههــای اتنیکــی کشــور ،از اجــزای ایدئولــوژی دولتــی رژیــم اســامی
حاکــم بــر ایــران اســت .ایــن رژیــم بــه خاطــر شوونیســم بــه ارث بــرده
از رژیــم پیشــین ،ناقــض حقــوق ملیتهــا و گروههــای قومــی و فرهنگــی
کشــور و مجــری سیاســتهای مبتنــی بــر تبعیــض و تمرکزگرایــی افراطــی
میباشــد.
مــا حــق ملیتهــای ایــران در تعییــن آزادانــه سرنوشــت خــود را بــه
رســمیت میشناســیم و از تامیــن حقــوق فرهنگــی و دموکراتیــک
دیگــر گروههــای قومــی فرهنگــی کشــور دفــاع میکنیــم .مــا ،ایجــاد
ایرانــی آبــاد ،آزاد ،دمکراتیــک و فــدرال را بــه ســود ملیتهــای بلــوچ،
آذربایجانــی ،ترکمــن ،عــرب ،کــرد و کل مردمــان کشــور میدانیــم و
معتقدیــم ،دفــاع از برابــر حقوقــی ملــی یکــی از پیــش شــرطهای دفــاع
ت و بایــد جــزو وظایــف برنامـهای ســازمانهای
از آزادی و عدالــت اسـ 
سراســری چــپ قــرار بگیــرد.
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درودهای آتشین به مردم قهرمان و مبارز ایران!
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران(ا کثریت)
و حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
و حزب توده ایران -داخل کشور

درودهای آتشین به مردم قهرمان و مبارز ایران!
در  28خــرداد  1400روز درخشــان دیگــری در تاریــخ سراســر مبــارزه
کشــورمان بــه ثبــت رســید .مــردم مبــارز و آگاه ایــران در اتحــادی
وصفناپذیــر و در یــک نمایــش پرشــکوه ،اســتبداد و ارتجــاع حاکــم
را بــه چالــش گرفتــه و در برابــر رژیــم سراســر دروغ و تزویــر ولــی فقیــه،
اتحــاد ،اراده و نیــروی عظیــم خــود را در تحریــم انتخابــات فرمایشــی
بــه نمایــش گذاشــتند .تحریــم انتخابــات از ســوی مــردم بــار دیگــر
ثابــت کــرد کــه ،صــدای مــردم ایــران را نمیتــوان بــه زور ســرنیزه و
یــا فریــب خامــوش ســاخت .آمارســازی وزارت کشــور زیــر نظــر بیــت
رهبــری و تقلــب گســترده در انتخابــات بــرای نشــان دادن تعــداد بــاالی
شــرکتکنندگان در ایــن انتخابــات ،گویــای هــراس ارتجــاع حاکــم از
اتحــاد مــردم در مقابــل رژیــم والیــت مطلــق فقیــه در این حماســه بزرگ
اســت.
خیزشهــای گســتردهی اعتراضــی در دی مــاه  96و آبــان مــاه  98و
ناامیــدی روزافــزون اقشــار و گــروه هــای مختلــف اجتماعــی بــه ایجــاد
تغییــرات مثبــت از طریــق جابجاییهــا در درون حکومــت ،نشــان داد
کــه جامعــه گام بلنــدی در مســیر عبــور از جمهــوری اســامی برداشــته
اســت .اکنــون مــردم جــان بــه لــب رســیده بــا تحریــم گســترده انتخابــات
نشــان دادنــد جنبــش آزادیخواهــی بــا یــورش حکومــت بــه اعتراضات و
ســرکوب آنهــا از بیــن نرفتــه و گســتردهتر از قبــل بــه میــدان مبــارزه آمــده
اســت .حــال پــس از پشــت ســر گذاشــتن تحریــم انتخابــات فرمایشــی ،با
راه انداختــن امــوج پیاپــی اعتصابهــای کارگــران ،پرســتاران ،معلمــان،
بازنشســتگان و مزدبگیــران در نقــاط مختلــف و در چهــار گوشــهی
کشــور ،بایســتی بــر ابعــاد رشــد جنبــش مطالباتــی بیــش از پیــش افــزود و
مــردم ،متحــد بــا نیروهــای ملــی ،مترقــی و آزادیخــواه بایســتی بــی اعتناء
بــه ترفندهــای حکومــت ،خواستههایشــان را بــا اعتصابــات ،اجتماعــات
و اعتراضــات خیابانــی پــی بگیرنــد .امــروز بخــش وســیعی از مــردم بــا
تحریــم انتخابــات نشــان دادنــد ،هرگونــه امیــد بــه گشــایش در جمهــوری
اســامی را از دســت دادهانــد .تجرب ـهی دولــت روحانــی آخریــن میــخ
را بــر تابــوت انتخابــات مهندســی شــده در جمهــوری اســامی کوبیــد و
تهمانــدهیاعتمــاد بخشــی از جامعــه بــه انتخابــات فرمایشــی را بــه گــور
ســپرد.
در مرحلــه کنونــی ،بــا مبــارزه همزمــان در ســه عرصــه ب ـ ه هــم پیوســته

تحقــق دموکراســی ،عدالــت اجتماعــی و دفــاع از حاکمیت ملــی میتوان
اشــتراک منافــع الزم بــهمنظــور برپایــی جبهـهای گســترده علیــه حاکمیت
جمهــوری اســامی را بــهوجــود آورد .اکنــون بــا اتحــاد همــه احــزاب،
ســازمانها و نیروهــای ملــی ،مترقــی و آزادیخــواه ،بــا دوری از هرگونــه
تفرقــه و همزمــان بــا تشــدید مبــارزه ،در عمــل مــی تــوان بــه تغییــر توازن
نیــرو در رونــد طــرد حاکمیت جمهــوری اســامی گام نهــاد و فرایند گذار
از دیکتاتــوری و تحقــق دگرگونیهــای بنیادیــن ،دموکراتیــک و پایدار را
امکانپذیــر ســاخت .اکنــون مبــارزه بــر ســر منافــع مــردم جــان بــه لــب
رســیده و اصــرار و تاکیــد بــر روی خواس ـتهای مشــترک ،در مبــارزه
زحمتکشــان جــزو ضرورتهایــی انکارناپذیــر مبــارزات میباشــد.
تحریــم گســترده انتخابــات راه را بــرای آگاهــی مــردم از نیــروی تاریخــی
خــود و بــه حرکــت درآوردن جامعــه و تبدیــل آن بــه یــک نیــروی عظیم
برانــداز تــا پیــروزی نهایـیاش همــوار ســاخت .در ایــن بیــن تضــاد میــان
خواســتهای مــردم و ادامــه حاکمیــت جمهــوری اســامی ،عامــل
اصلــی ایجــاد بحرانهــا در درون حاکمیــت خواهــد بــود.
مــا جمعــی از هــواداران ســازمان فدائیــان خلــق ایــران (اکثریــت) و حزب
چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) و حــزب تــوده ایــران -داخــل کشــور ،همراه
بــا دیگــر نیروهــای ملــی و آزادیخــواه کشــور مکــرر ًا تأکیــد میکنیــم
کــه ،تنهــا امــری کــه امــروز میتوانــد کشــور را از گزنــد آســیبهای
کالن اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســت خارجــی ماجراجویانــه
حکومــت والیــی برهانــد ،اســتقرار حکومتــی مردمــی اســت کــه بــر
آراء مــردم متکــی باشــد .مــا بــا اعــام آمادگــی بــرای اقــدام مشــترک از
کلیــه نیروهــای ملــی ،مترقــی و آزادیخــواه در داخــل و خــارج از کشــور
میخواهیــم کــه ،مبــارزه بــا رژیــم را پرطنینتــر کننــد و جمهــوری
ی ســازند .در ایــن کارزار ،هماهنگــی
اســامی را هرچــه بیشــتر منــزو 
و همــکاری تمامــی نیروهــای خواهــان عبــور ،طــرد و گــذار از رژیــم
جمهــوری اســامی نقــش مهمــی دارنــد.
هم میهنان مبارز!
بــه اعتراضــات متحدانــه و بــه دور از خشــونت کــه خواســت رژیــم
والیــت مطلــق فقیــه اســت بــه هــر شــکل و بــا اســتفاده از همــه روشهــا
ادامــه دهیــد .یگانــه راه پیــروزی بــر رژیــم ،حضــور پــر شــور و میلیونــی
شــما در صحنــه مبــارزه اســت.
 31خرداد ۱۴۰۰
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«هفتتپه»تبلورارادهخللناپذیرکارگرانمبارز
نیمــه دوم اردیبهشــت  ۱۴۰۰نقطــه عطفــی اســت در تاریــخ پــر فــراز
و نشــیبجنبــش کارگــری ایــران ،و بزنگاهــی اســت حســاس و شــاید
سرنوشتســاز در مبــارزات کارگــران کشــورمان بــرای تشــکلیابی و
دســتیابی بــه حقــوق صنفــی و طبقاتیشــان .کارگــران هفتتپــه بعــد
از ســالها مبــارزه ســخت و پرهزینــه همچــون :دســتگیری و زنــدان،
شــکنجه و ســرکوب ،اخــراج و پروندهســازی ،انــواع آزار و اذیــت
علیــه خانوادههــای کارگــران از جانــب جناحهــای حاکمیــت ،توانســتند
بــا اتحــاد و یکپارچگــی ،تــاش و پایــداری و درایــت و هوشــمندی
گامــی مهــم بــه پیــش بردارنــد و پیروزمندانــه تغییــر مالکیــت کارخانــه
را بــه اتفــاق جشــن بگیرنــد .کارگــران بــا حمایــت از رهبــران زندانــی و
شــکنجه شــده خــود ،آنهــا را در ایــن جشــن بــزرگ بــر دوش گرفتــه و بــا
صدایــی پرطنیــن فریــاد برآوردنــد« :بخشــی خــوش آمــدی» و اینگونــه
طوالنیتریــن و مســتمرترین اعتــراض چنــد دهــه اخیــر جنبــش کارگــری
و عدالتخواهانــه ایــران را کــه از حمایــت بخــش قابــل توجهــی از
تشــکلهای کارگــری ،معلمــان ،دانشــجویان و کارگــران مجتمعهــای
صنعتــی دیگــر نیــز برخــوردار بــود ،گرامــی داشــتند.
مطمئنــا ،ایــن مبــارزه در ادامــه و در عرصههــای نظــری و عملــی
ً
بــا بغرنجــی و پیچیدگیهــای خاصــی مواجــه خواهــد شــد .از اینــرو
نیازمنــد هوشــیاری ،آگاهــی و شــناخت کارگــران از واقعیــات موجــود،
از تــوازن قــوا ،از نیروهــای بالفعــل و بالقــوه خــود و نقــش و قــدرت
ســازماندهی شــورا و ســندیکای کارگــران کارخانــه میباشــد .الزم اســت
در جلــب حمایــت دیگــر بخشهــای جنبــش کارگــری و جنبشهــای
دمکراتیــک و مدنــی زنــان ،معلمیــن ،روســتائیان ،دانشــجویان و فعالیــن
حقــوق ملــی خلقهــای کشــورمان تــاش جــدی کننــد و شــناختی دقیــق
از روشهــای ســرکوب ،تفرقــه انــدازی ،بــه انحــراف کشــیدن اعتراضات
توســط عوامــل حکومتــی و بخصــوص از خیــزی کــه دولــت قاتلیــن
و چپاولگــران در بعــد انتصابــات  ۲۸خــرداد  ۱۴۰۰برمیدارنــد ،داشــته
ـه پیــکار و در ســپهر
باشــند .بــی گمــان اگــر جنبــش کارگــری در عرصـ 
سیاســی ایــران بتوانــد اهــداف کوتــاه و درازمــدت خــود را بــا توجــه بــه
تمامــی جوانــب و پارامترهــای مهــم و دخیــل و در بســتر مبــارزه طبقاتــی
بــه منصــه ظهــور برســاند ،یقیــن که بر اســاس شــناخت بدســت آمــده ،از
بغرنجیهــای نبــرد کار و ســرمایه عبــور نمــوده و شــگفتیهای بزرگــی را
خلــق خواهــد کــرد.
ایــن ســخنان رفیــق زنــده یاد فریبــرز رئیسدانــا را فرامــوش نمیکنیم
کــه« :وضعیــت امــروز هفتتپــه ناشــی از چنــد دهــه زوال مســتمر
صنعــت و زیســتبوم خوزســتان و بــه مــوازات آن سیاســتهای نولیبرالــی
اقتصــادی بــوده کــه در عمــل بــه تضعیــف خلــق ارزش و چیرگــی هرچــه
بیشــتر ســرمایه مالــی ،تجــاری در اقتصــاد ایــران منتهــی شــده اســت».
در ایــن راســتا تغییــر غیرقانونــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی -کــهتوســط
شــخص خامنــهای تعریــف و ابــاغ گردیــد -سیاســت هدفمندســازی
یارانههــا کــه نظریهپــردازی آن در دولــت اصالحــات و اجــرای آن در
دولــت احمدینــژاد انجــام شــد ،کاهــش و حــذف تعرفههــای واردات
قنــد و شــکر کــه در دولــت خاتمــی تصویــب و در دولــت احمــدی نــژاد
اجرایــی گردیــد  -بطوریکــه در فاصلــه ســالهای  ۸۴تــا  ۸۵دولــت تعرفــه
واردات شــکر را از  ۱۳۰درصــد بــه  ۴درصــد کاهــش داد و نتیجتــا شــکر

وارداتــی جایگزیــن شــکر تولیــد داخــل شــد  -موجــب کاهــش تولیــد و
افزایــش هزینههــای کارخانــه نیشــکر هفتتپــه شــد و نهایــت شــرکت
هفتتپــه در لیســت شــرکتهای بــا بدهــی بــاال و زیــانده دولتــی قــرار
گرفــت تــا واگــذاری آن بــه بخــش حصوصــی توجیــه و اجرایــی گــردد.
اجــرای سیاسـتهای دیکتــه شــده بانــک جهانــی و صنــدوق بینالمللــی
پــول بــدون کمتریــن کاســتی ،اســاس سیاســت اقتصــادی نولیبرالــی و
ـه دولتهــای بعــد از جنــگ بــوده و
نابودگــر تولیــد داخلــی توســط همـ 
هــم اکنــون نیــز ادامــه دارد.
مجتمــع صنعتــی هفتتپــه کــه جمعیــت کارکنــان شــاغل آن در
تولیــد شــکر بــهصــورت رســمی ،پیمانــی ،قــراردادی و پیمانــکاری در
بخشهــای مختلــف 5500 ،نفــر اعــام شــده اســت ،بــا  24000هکتــار
وســعت اراضــی و کارخانــه ،یکــی از بزرگتریــن کارخانههــای اســتان
خوزســتان و کشــور میباشــد کــه نقــش مهمــی در تولیــد و اشــتغال
و در رشــد کشــاورزی منطقــه دارد .ایــن مجتمــع بــا  ۶دهــه عمــر ،بــه
عنــواناولیــن ،قدیمیتریــن و بزرگتریــن کارخانــه تولیــد شــکر از نیشــکر
در ایــران اســت کــه در ســال  ۹۴و در راســتای ابــاغ اصــل  ۴۴قانــون
اساســی توســط خامنــهای ،تنهــا بــا پیــش پرداخــت شــش میلیــارد تومــان
از چرخــه دولتــی خــارجو از ســوی ســازمان خصوصیســازی بــه «امیــد
اســدبیگی» و «مهــرداد رســتمی چگینــی» ،مالــکان شــرکت «زئــوس» و
«آریــاک» واگــذار گردیــد .پــس از ایــن واگــذاری ،کارگران با مشــکالت
عدیــدهای از جملــه تاخیرهــای طوالنــی در پرداخــت دســتمزدها مواجــه
شــدند .مشــکالتی کــه اعتراضــات طوالنــی و مســتمر کارگــری را بــه
دنبــال داشــت .برخــاف ادعــای مدافعــان درون حاکمیتــی و بــرون
حاکمیتــی ،سیاســت چپاولگرانــه خصوصیســازی و مقرراتزدایــی در
پــی واگــذاری ایــن شــرکت بــه بخش خصوصــی ،بــا غــارت و ویرانگری
بیســابقهای مواجــه شــد .بعنــوان مثــال در ســال  ۹۴و قبــل از واگــذاری،
میــزان تولیــد شــکر ســفید ایــن کارخانــه حــدود  57000تــن و اراضــی
زیــر کشــت آن حــدود  8600هکتــار بــود؛ در حالــی کــه ســال گذشــته
میــزان تولیــد شــکر ســفید آن بــه  19000تــن و ســطح زیــر کشــت آن بــه
 6300هکتــار کاهــش یافــت .اگــر بــه وضعیــت بحرانــی فــوق وضعیــت
اســفبار حقوقهــا و تعویقهــای چنــد ماهــه در پرداخــت ،مشــکالت
فزاینــده معیشــتی ،آســیب دیــدن خانوادههــای کارگــری ،نابــودی محیط
زیســت و آب ،کــه پیآمــد و نتیجــه عملــی سیاســتهای مزبــور اســت
را هــم اضافــه کنیــم و بخاطــر آوریــم ســرکوب ،زنــدان و شــکنجه
کارگــران و رهبــران جنبــش کارگــری را ،عمــق فاجعــه بیشــتر از پیــش
عیــان خواهــد شــد.
روزگاری بســیار ســخت و مبــارزهای پیگیــر و پــر هزینــه را کــه
کارگــران هفتتپــه بــا هدایــت تشــکل کارگــری و پیشــروان آگاه آن
در  ۱۵ســال گذشــته ســپری کردهانــد ،تجــارب و آگاهــی عمیقــی را بــه
همــراه داشــت .ایــن تجربــه و آگاهــی ،محصــول مبــارزه و زندگــی و
تبلــور اراده ســالم و خللناپذیــر کارگــران اســت .مــا مطمئنیــم کــه دامنــه
و ژرفــای ایــن دانــش و آگاهــی روز بــه روز بیشــتر و پربارتــر خواهــد
شــد .بــه قــول رفیــق زندهیــاد فریبــرز رئیــس دانــا« :همانطــور کــه در
قطــب نمیتــوان جلــوی یخبنــدان را گرفــت؛ جلــوی ایــن آگاهــی را نیــز
نمیتــوان گرفــت .ایــن آگاهــی نتیجــه ســالها رنــج و ســختی اســت».
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اینــک ،بعــد از ســلب مالکیــت از بخــش خصوصــی ،اهــم مطالبات
کارگــران هفتتپــه عبارتنــداز:
 به رسمیت شناختن تشکل کارگری؛ آزادی کارگران بازداشتی؛ بازگشت به کار کارگران اخراجی؛ صــدور قــرار منــع تعقیــب و رفــع تهدیــد و فشــار از کارگــران ،وکیلمدافــع آنــان و از مدافعیــن کارگــران و توقف بازداشــتها؛
 پرداخت دستمزدهای معوقه؛ تامین مطالبات رفاهی ،معیشتی کارگران؛ محاکمه و دستگیری مالکین سلب مالکیت شده و عوامل آنها؛ پرداخــت و جبــران خســارات وارده زیســت محیطــی و مالــی بــرمجموعــه و تمامــی کارکنــان در مدتــی کــه در یــد بخــش خصوصــی
بــوده و تشــکیل کمیتــه تخصصــی در ایــن ارتبــاط بــا مشــارکت کارگــران
و تشــکل آنــان؛
 بازســازی کارخانــه و حفاظــت و نگهــداری از انبارهــای کاال،قطعــات و محصــول و امــوال منقــول و غیــر منقــول و داراییهــای
شــرکت؛
 حسابرســی توســط جامعــه حسابرســان و بــا مشــارکت تشــکلهایکارگــری و نماینــده و وکیــل حقوقــی و مالــی آنهــا؛
 احیــای زمینهــای زراعــی ،تامیــن آب و بازســازی شــبکههایآبرســانی و برنامهریزیهــای علمــی و زیســتمحیطی بــرای آن.
ایــن درســت کــه ســلب مالکیــت از بخــش خصوصــی و انتقــال آن
بــه چرخــه دولــت یکــی از خواســتههای اساســی کارگــران در ایــن مبارزه
طوالنــی و نفسگیــر بــوده ،امــا پیــروزی بــزرگ کارگــران هفتتپــه در
عقــب نشــاندن حاکمیــت از تکتــازی در عرصــه اجــرای سیاســت
خصوصیســازی اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن امــر بــه تنهائــی مســئلهای
را حــل نمیکنــد .مگــر همیــن دولــت نبــوده کــه بــا فســاد و بیکفایتــی
خــود ایــن فاجعــه صنعتــی و کارگــری را بوجــود آورده اســت؟ دولــت
بایــد مســئولیت ایــن فاجعــه صنعتــی را بــه عهــده گرفتــه و بــا مشــارکت
کارگــران نســبت بــه بازســازی و نوســازی آن اقــدام کنــد.
در ایــن مرحلــه از مبارزه ،حفظ همبســتگی و تقویت اتحاد کارگران،
ایجــاد فضــای دموکراتیــک و صمیمــی و اســتفاده از تجربههــای جنبــش
کارگــری ،حفــظ متانــت ،هوشــیاری در برابــر ترفندهــای حاکمیــت در
ســوار شــدن بــه مــوج مبارزاتــی کارگــران ،اهمیــت بســزایی بــرای ادامــه
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مبــارزه دارد .بایــد بــا چشــمانی بــاز و نگاهــی تیزبین بــه حــرکات و رفتار
طــرف مقابــل نگریســت .یادمــان باشــد ،احمدینــژاد بــا شــعار آوردن
پــول نفــت بــه ســر ســفره مــردم تیغــه جراحی ضــد مردمــی نئولیبرلیســتی
را بــاحــذف یارانههــا و خصوصیســازی عملــی ســاخت؛ ایــن بــار
رئیســی جــاد میخواهــد بــه کمــک دســتگاه امنیتــی -قضایــی و دســت
در دســت خامنــهای ،همــان سیاســتها را پیــش ببــرد .تصادفــی نیســت
کــه تشــکلهای بســیج دانشــجویی و طــاب و همپالگیهــای رســانهای
آنــان بســیج شــده و دم از حمایــت از کارگــران هفتتپــه میزننــد؛ یــا
رئیســی جهــت جلــب آرای کارگــران ،شــبانه در جمــع آنــان حاضــر
میشــود .فرامــوش نکنیــم کــه او پلــه ترقــی در جمهــوری اســامی را
بــا قتلعــام پاکتریــن و صادقتریــن مدافعیــن راه ســعادت مــردم ،طبقــه
کارگــر و زحمتکشــان میهنمــان و بــا چکمههایــی آغشــته بــه خــون مردم
در طــول چهــار دهــه حیــات جمهوری اســامی پیموده اســت .خواســت
دانشــجویان ،طــاب و خبرنــگاران بســیجی طرفــدار خامنــهای و رئیســی
در واگــذاری شــرکت هفتتپــه بــه شــکل تعاونــی بــه کارگــران همانقــدر
ریاکارانــه و مزورانــه اســت کــه واگــذاری کارخانــه در ســال  ۹۴در اجرای
وارونــه اصــل  ۴۴قانــون اساســی بــه بخــش خصوصــی.
رفقای کارگر!
راه همــان اســت کــه شــما کارگــران هفتتپــه در طــول ایــن  ۱۵ســال
بــا همــه ســختیهایش پیمودهایــد :تقویــت صفــوف متحــد و تشــکل
خــود در کارخانــه ،مطالبــه بحــق مشــارکت در بازســازی و تولیــد ،تــاش
پیگیرانــه بــرای ایجــاد و دســتیابی بــه تشــکیالت کارگــری سراســری و
پیونــد بــا دیگر زحمتکشــان شــهر و روســتا ،معلمیــن ،زنان ،دانشــجویان
وتشــکلهای مدنــی.
نیــروی شــگفتیآور مــا در صــف واحدمــان اســت .هیــچ جنــاح
و نیــروی حاکمیتــی نمیتوانــد و نمیخواهــد کوچکتریــن دفاعــی
از حقــوق بحــق کارگــران بکنــد .بــی دلیــل نیســت کــه رئیســی عضــو
هئیــت مــرگ ،پــس از اعــام کاندیداتــوری ،نخســت بــه دیــدار شــما
کارگــران نیامــد ،بلکــه بــه اتــاق بازرگانــی کارفرمایــان و تجــار رفــت و بــر
مقرراتزدائــی و خصوصیســازی تاکیــد نمــود .ایــن سیاســت مبنــای
عمــل تمامــی بخشهــای اجرائــی ،قضائــی ،قانونگــذاری و ...حاکمیت
تحــت رهبــری والیــت مطلقــه فقیــه اســت.

زند هبادهمبستگیطبقاتیوسراسریکارگرانایران
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سلطانپور؛شاعرشرارههایآفتابوپرنیانشفق
سعید 
کانون نویسندگان ایران
 ۳۱خــرداد  ۱۴۰۰چهــل ســال از اعــدام
جنایتکارانــهی ســعید ســلطانپور ،شــاعر،
نمایشــنامهنویس ،کارگــردان تئاتــر و عضــو
کانــون نویســندگان ایــران میگــذرد .او از
نخســتین ســالهای تأســیس کانــون تــا پایــان
عمــر کوتاهــش همــواره یــار و همــراه کانــون
بــود .در ســال  ۱۳۴۹پــس از انتشــار بیانیــه
کانــون در اعتــراض بــه بازداشــت فریــدون تنکابنــی ،بــه جــرم جمـعآوری
امضــا بــرای آن بیانیــه بازداشــت شــد .در مهرمــاه ســال  ۱۳۵۶تــازه از زندان
آزاد شــده بــود کــه در برنامـ ه «شـبهای شــاعران و نویســندگان ایــران» در
انســتیتو گوتــه شــرکت کــرد.
در پنجمیــن شــب از آن شــبهای بــه یــاد ماندنــی کــه پایههــای
حکومــت اســتبدادی را بــه لــرزه درآورد ،ســخنان خــود را بــا ایــن
جمــات آغــاز کــرد« :ســام ،شکســتگان ســالهای ســیاه ،تشــنگان
آزادی ،خواهــران ،برادرانــم ،ســام!» .شــعرخوانی او در میــان حاضــران،
کــه بیشترشــان جوانــان آزادیخــواه و انقالبــی بودنــد ،چنــان شــور و
ولولـهای بــر پاکــرد کــه گویــی ناقــوس انقــاب بــه صــدا درآمــده اســت.
یــک مــاه بعــد ،دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی آریامهــر (صنعتــی شــریف
کنونــی) از اعضــای کانــون نویســندگان ایــران بــرای برگزاری یــک برنامهی
فرهنگــی دعــوت کردنــد .خبــر حضــور ســعید ســلطانپور در آن برنامــه،
جمعیتــی انبــوه را بــه آن دانشــگاه کشــانید .مأمــوران رژیــم کــه از حضــور
جمعیــت بــه وحشــت افتــاده بودنــد دانشــگاه را محاصــره کردنــد و کار بــه
زد و خــورد پلیــس بــا دانشــجویان انجامیــد .او پــس از انقــاب نیــز یکــی
از اعضــای فعــال کانــون بــود و در انتخابــات ســال  ۱۳۵۹بــه عنــوان عضــو
اصلــی هیئــت دبیــران برگزیــده شــد .در انتخابــات ســال  ۱۳۶۰نیــز ،بــا آن
کــه در زنــدان بــود ،در اقدامینمادیــن بــا رأی قاطــع شــرکتکنندگان بــه
عنــوان عضــو اصلی هیئــت دبیــران کانون نویســندگان ایــران برگزیده شــد.
ســعید ســلطانپور در ســال  ۱۳۱۹در ســبزوار بــه دنیــا آمــد .از
نوجوانــی بــه ســرودن شــعر و کارهــای هنــری روی آورد .ســال ۱۳۴۸
تحصیــل در دانشــکدهی هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران را به پایــان برد.
او از اعضــای فعــال هنرکــدهی تئاتــری آناهیتــا بــود .در ســال  ۱۳۴۷همــراه
بــا محســن یلفانــی و ناصــر رحمانینــژاد انجمــن تئاتــر ایــران را بنیــان
گذاشــتند .ایــن انجمــن مدافــع تئاتر مردمــیو اعتراضــی بود و اعضــای آن
بــه ســبب اجــرای نمایشــنامههایی چــون «آمــوزگاران» اثــر محســن یلفانــی
و «دشــمن مــردم» اثــر هنریــک ایبســن بارهــا بــه زنــدان افتادنــد .آخریــن
کار تئاتــری ســلطانپور اجــرای نمایــش خیابانــی «عبــاس آقــا ،کارگــر
ایــران ناســیونال» ،در گرماگــرم روزهــای انقــاب بــود .ایــن نمایشــنامه کــه
متــن آن را ســلطانپور نوشــته بــود و در گوشــه و کنــار شــهر در فضــای
ی در میــان تــودهی مــردم اجــرا میشــد ،بازتــاب روح شورشــی و
عمومـ 
ذهــن خــاق و آوانــگارد ســعید ســلطانپور بــود.
از ســعید ســلطانپور ســه مجموعــه شــعر بــه یــادگار مانــده اســت:
صــدای میــرا ( ،)۱۳۴۷آوازهــای بنــد ( ،)۱۳۵۱از کشــتارگاه ( .)۱۳۵۶شــعر او

شــعر اعتــراض بــه بیعدالتــی ،دعــوت به مبــارزه بــا اســتبداد ،ارجگــذاری
بــه مبــارزان راه آزادی و شــعر در هــم شکســتن مرزهــای سانســور بــود .او
بــا انتشــار شــعرهای دو کتاب «صــدای میــرا» و «آوازهای بند» در نشــریات
و مجــات ادواری ،یــا شــعرهایی کــه بــه صــورت شــبنامه در میــان جوانان
دســت بــه دســت میگشــت ،در شــکلگیری جریانــی متفــاوت در شــعر
دهـ ه چهــل کــه بعدهــا بــه «شــعر چریکــی» معــروف شــد نقــش داشــت.
ســلطانپور در کتــاب «نوعــی از هنــر ،نوعــی از اندیشــه» ( )۱۳۴۹دیــدگاه
خــود را نســبت بــه وظیفـ ه هنــر و هنرمنــد در برابــر جامعه تشــریح کــرد .او
در ایــن کتــاب کــه جــزو آثــار ممنوعــه بــود و ســلطانپور بــه ســبب تجدید
چاپــش  ۴۵روز زندانــی شــد ،بــا انتقــاد از هنرمندانــی کــه بــه سیاسـتهای
فرهنگــی رژیــم گذشــته گــردن مینهادنــد ،نویســندگان و هنرمنــدان را بــه
مبــارزه فــرا میخوانــد و میگفــت« :دیکتاتــوری و سانســور در قلمــرو
هنــر و اندیشــه ،چنــان وســعت یافتــه کــه بررســی همــوار ه آن ،وظیفـ ه هــر
هنرمنــد و ادیبــی اســت کــه وجــدان سیاســی خــود را در جهــت نجــات
حقیقــت بیــدار میدان ـد .مــن میگویــم نبایــد ســکوت کنیــم .شــما نیــز
ایــن را میگوییــد .امــا عمــل چیــز دیگــری میگویــد :مــا ســکوت
کردهایــم .نفسهــای جســته و گریختــه هرگــز کافــی نیس ـت .بایــد خطــر
کنیم».
ســعید ســلطانپور اهــل خطــر کــردن بــود .او آن گونــه زیســت کــه
میاندیشــید و ســرانجام بهــای پابنــدی بــه عقیــده و آرمانــش را بــا جــان
خویــش پرداخــت .مامــوران امنیتــی حکومــت ســوار شــده بــر مــوج
انقــاب بهمــن و کمــر بســته بــه نابــود کــردن امیــد مــردم و دســتاوردههای
آزادیخواهانــ ه انقــاب ،انقالبــی کــه گویــی ناقــوس آن را ســعید
ســلطانپور بــا شــعرهای خــود در بــاغ انســتیتو گوتــه بــه صــدا درآورده
بــود ،در شــب عروس ـیاش بــه تاریــخ  ۲۷فروردیــن  ۱۳۶۰او را بازداشــت
کردنــد و دو مــاه بعــد در تاریــخ  ۳۱خــرداد در زنــدان اویــن کشــتند.
یــاد ســعید ســلطانپور ،شــاعر «شــرارههای آفتــاب» و «پرنیــان
شــفق» ،تران ـ ه ســرای امیــد و آزادی کــه ســرود «ســر اومــد زمســتون» او
هنــوز بــر ســر زبانهاســت گرامیبــاد.
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زندهبادهمبستگیو
اعتصابسراسریکارگراننفت
جمعی از فدائیان خلق ایران(داخل کشور)
در فــردای روزی کــه مــردم ایــران بــا «نــه» بــزرگ بــه ســردمداران
س حکومــت اســامی ،هوشــمندی،
رژیــم در انتصــاب ســیزدهمین رئیـ 
خــردورزی و مخالفــت خــود بــا بنیانهــای سیاســی و حقوقــی نظــام
دینــی حاکــم بــر کشــور را نشــان دادنــد ،مــوج اعتصابهــا بــا مشــارکت
دههــا هــزار نفــر از کارگــران پیمانــی و پــروژهای شــرکتهای وابســته بــه
صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی صنعــت نفــت کشــور را فــرا گرفــت و
در انــدک زمانــی بــه همبســتگی سراســری کارگــران و زحمتکشــان ایــن
بخــش از واحدهــای تولیــدی در اســتانهای خوزســتان ،بوشــهر ،تهــران،
اصفهــان ،آذربایجانغربــی ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،اراک ،هرمــزگان،
کرمــان و ایــام منجــر شــد .ایــن حرکــت کارگــری اگرچــه بــا اعتصــاب
کارگــران پایانــه نفتــی خــارک شــروع شــد؛ امــا بــا پیوســتن بیــش از 60
واحــد دیگــر در انــدک زمانــی شــکل سراســری بــه خــود گرفــت .ایــن
حرکــت ،دومیــن اعتصــاب در صنعتنفــت و پتروشــیمی در کمتــر
از یــک ســال اخیــر از مــرداد  1399اســت کــه بــه لحــاظ گســتردگی و
فراگیــری ،همچنیــن ســطح و تعــدد حمایتهــای بینالمللــی و ملــی ،در
طــول چهــار دهــه گذشــته بیســابقه بــوده اســت.
طبــق بیانیــه دوم «شــورای ســازماندهی اعتراضــات کارگــران
پیمانــی نفــت» ایــن اعتصــاب تــا تحقــق تمــام مطالبــات و خواســتههای
کارگــران ادامــه خواهــد یافــت و چنانچــه بــه خواســتهها و مطالبــات آنــان
جــواب مثبــت داده نشــود ،بــه اعتصــاب اعــام شــده کارگــران رســمی
صنعتنفــت در  9تیــر خواهنــد پیوســت .افزایــش دســتمزدها و پرداخت
بــه موقــع آن ،تغییــر در نوبــت کار بــه صــورت  20روز کار و  10روز
مرخصــی ،ایمنســازی محیــط کار ،بهبــود شــرایط زیســتی و بهداشــت
محیــط خوابگاههــای کارگــران ،لغــو قوانیــن ضــد کارگــری مناطــق ویــژه
اقتصــادی ،کوتــاه شــدن دســت پیمانــکاران ،دائمــی شــدن قراردادهــا،
پایــان دادن بــه فضــای امنیتــی و پادگانــی حاکــم بــر محیطهــای نفتــی
و بازگشــت کارگــران روزمــزد اخراجــی بــه ســر کار خــود ،از جملــه
خواســتههای کارگــران اعتصابــی میباشــد.
اعتصــاب کارگــران صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی در طــول
یــک هفتــه اخیــر بطــور وســیعی مــورد پشــتیبانی نیروهــای ترقیخــواه،
تشــکلهای کارگــری ،نهادهــای دمکراتیــک ،تشــکلهای دانشــجویی،
معلمیــن ،خانوادههــای جانباختــگان خیــزش آبــان  98و ســقوط
هوایپمــای اوکراینــی ،بازنشســتگان ،ســندیکاهای کارگری شــرکت واحد
و نیشــکر هفتتپــه ،جنبــش دادخواهــی مــادران و دیگــر نهادهــای
دمکراتیــک و کارگــری کشــور قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن حمایــت
تشــکلهای بینالمللــی کارگــری از مبــارزات برحــق کارگــران نفــت نیــز
همچنــان ادامــه دارد .همبســتگی ملی در پشــتیبانی از اعتصابــات کارگری
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صنعــت نفــت نشــان دیگــری از ایــن واقعیــت اســت کــه دوران «دو قطبی
ســازی» کاذب نظریهپــردازان رژیــم بســر آمــده و اکنــون دو قطــب
واقعــی «مــردم» و «حاکمیــت» در مقابــل هــم صفآرایــی کردهانــد.
رژیــم والیتفقیهــی حاکــم بــر کشــور از همــان روزهــای اول
پیــروزی انقــاب بهمــن نشــان داد کــه دشــمن آشــتیناپذیر طبقــه
کارگــر و زحمتکشــان اســت و از اعمــال هرگونــه ددمنشــی در ســرکوب
مبــارزات بحــق کارگــران و زحمتکشــان کشــور ابایــی نخواهــد داشــت.
جایــگاه برجســته کارگــران صنعــت نفــت در پیــروزی انقــاب بهمــن و
نقطــه پایــان گذاشــتن اعتصابهــای آنــان بــر عمر رژیــم ســلطنتی تجربهای
بــود بــرای حاکمیــت ضدمردمــی جمهــوری اســامی کــه بــا حساســیت
و کنتــرل بیشــتری تحــرکات کارگــری صنعتنفــت را پیگیــری نمایــد.
در ایــن راســتا بــا هــدف درهــم شکســتن همبســتگی شــغلی کارگــران،
بخشــهای مختلــف ایــن صنعــت عظیــم ملــی را با سیاســتهای داللمنشــی
خــود بــه صدهــا پیمانــکار بــه شــکل پــروژهای واگــذار کــرد تــا از اتحــاد
و همبســتگی کارگــران بــا خواســت یکســان ســازی شــرایط کاری و
قــراردادی آنــان جلوگیــری کنــد .سیاســت پیمانــکاری و قراردادهــای
پــروژهای در صنعــت نفــت و گاز و دیگــر صنایــع بــزرگ کشــور در
چارچــوب سیاســتهای نئولیبرالــی رژیــم بویــژه در دهــه اخیــر بــه یکــی
از زمینههــای غــارت ثــروت ملــی و سوءاســتفادههای عوامــل رژیــم
تبدیــل شــده اســت.
غیرمنتظــره بــودن اعتصابــی بــه ایــن گســتردگی و فراگیــری بــرای
رژیــم ،واکنشهایــی را از طــرف حاکمیــت ضدمردمــی بــه دنبــال خواهد
داشــت .شــیوه رژیــم در ایــن گونــه حــرکات اعتراضــی و مطالباتــی بویژه
حــرکات کارگــری ابتــدا توســل بــه ترفندهــای فریبکارانــه و تفرقهافکنانه،
تهدیــد و تطمیــع و در صــورت افشــا و خنثــی شــدن این ترفندها ،توســل
بــه ســرکوب بــه هــر شــیوهای بــوده اســت .در ایــن شــرایط ،هوشــیاری
رهبــران اعتصــاب جهــت حفــظ همبســتگی و وحــدت کارگــران،
شناســایی و افشــای برنامههــای تفرقهافکنانــه و وحدتشــکنانه عوامــل
و نهادهــای امنیتــی رژیــم شــرط ضــروری بــرای ادامــه اعتصــاب و تحقق
خواســتهها و مطالبــات برحــق کارگــران میباشــد.
مــا جمعــی از فدائیــان خلــق ایران(داخــل کشــور) هــم صــدا بــا
نیروهــای ترقیخــواه و چــپ میهنمــان ،ضمــن حمایــت و پشــتیبانی از
اعتصــاب سراســری کارگــران نفــت و خواســتهها و مطالبات برحــق آنان،
اقدامــات و برنامههــای فریبکارانــه و هر گونه توســل به زور و ســرکوب از
طــرف حاکمیــت ،نســبت بــه کارگــران اعتصابــی و رهبــران آن را محکوم
میکنیــم .مــا از تمــام رفقــای فدائــی خلــق ،نیروهــای ترقیخــواه ،چــپ،
دمکــرات و برابــری طلــب در سرتاســر کشــور میخواهیــم بــا اطــاع
رســانی اخبــار مرتبــط بــا اعتصــاب کارگــران صنعتنفــت ،تبلیــغ و
ترویــج خواســتهها و مطالبــات آنــان ،افشــاء توطئههــا و زورگوییهــای
رژیــم و برخوردهــای ضــد کارگــری شــرکتهای پیمانکار ،پشــتیبانی خود
از کارگــران قهرمــان اعتصابــی و رهبــران آنهــا را اعــام کننــد .اعتصــاب
حــق کارگــران اســت و هیــچ کارگــری نبایــد بــه خاطــر طــرح مطالبــات و
خواســتههای خــود از طریــق اعتصــاب ،اخــراج ،بازداشــت و یــا مــورد
تهدیــد و ارعــاب قــرار گیــرد.
زندهباد همبستگی و اعتصاب سراسری کارگران نفت
درود بر کارگران قهرمان اعتصابی
زند ه باد همبستگی طبقاتی و سراسری کارگران ایران
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)  ۶ -تیرماه 1400
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پیامجمعیازمادرانوخانوادههایجانباختگانفدائیانخلق
به شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
از آبرو و اعتبار فرزندان و عزیزان جانباخته ما برای بقای رژیم والیت فقیه هزینه نکنید!

بار دیگر سخنی با یاران و هم رزمان فرزندانمان
با درود و تبریک صمیمانه ،و البته دیر هنگام به مناسبت  ۵٠مین سالگرد تولد جنبش فداییان خلق
فرزندان و عزیزان گرامی!
ســیزده ســال پــس از نامـهی پیشــین و در شــرایطی کــه تعــداد زیــادی از امضــاء کننــدگان آن نامــه همچــون زنده یــادان؛ مــادر لطفی ،مــادر جزنی،
مــادر بهکیــش ،مــادر شــریفی و ...در بیــن مــا نیســتند ،بــار دیگــر شــما را مخاطــب قــرار میدهیــم ،هــر چنــد نــا امیدتــر از پیــش .در آن نامــه از شــما
خواســتیم «میــراث گرانقــدری کــه فرزنــدان مــا عاشــقانه از تقدیــم جــان خــود در راه رســیدن بــه آن آرمانهــای واال دریــغ ننمودنــد و ایــن میــراث در
دســتان شــما قــرار دارد »،پاســداری نمائیــد .انتظاراتــی از شــما داشــتیم کــه تــا آن تاریــخ در انجامــش قصــور داشــتید و تــا امــروز نیــز همینطــور؛ کــه
دیگــر نیــازی بــه تکــرار آن نمیبینیــم ،اگــر دغدغــه فکرتــان شــد میتوانیــد مجــددا بــه آن نامــه مراجعــه نمائیــد.
در آن نامــه نوشــتیم« :ســازمانی کــه در پیونــد بــا تــوده هــا و بــا تکیــه یــر دســتآوردهای علمــی در اعمــاق اجتمــاع ریشــه دوانیــد ،ســازمانی کــه
صداقــت فدایـیاش زبانــزد خــاص و عــام بــود ،اینــک در کدامیــن جایــگاه اجتماعــی ایســتاده اســت؟ و به جای جســتجوی یــاران و متحدیــن خویش
در بیــن کارگــران و زحمتکشــان ،آغــوش خــود را بــه روی چــه کســانی گشــوده و دســت خــود را بســوی کــه دراز کــرده اســت؟ چگونــه میتــوان بــاور
داشــت کــه مبــارزه طبقاتــی و پیــکار در راه رهایــی کارگــران و زحمتکشــان ،از برنامــه ســازمانی کــه فرزنــدان مــا بــه خاطــرش از بــذل جــان خویــش
هــم دریــغ ننمودنــد ،رخــت بربســته و یــا چنــان کــم رنــگ گشــته کــه چشــمان کــم ســوی مــا قــادر بــه تشــخیص آن نیســت ».صادقانــه بــه مــا بگوئیــد
تغییــری در رفتارتــان و منشتــان صــورت گرفــت؟ یــا در را بــر همــان پاشــنه نــاروای قبلــی چرخیــد؟
بــاز در آن نامــه گفتیــم« :مــا نمیتوانیــم بــاور کنیــم کــه در زیــر پرچــم و بــا نــام ســازمان ،برخــی از همرزمــان دیــروز فرزندانمــان ،کاســه گدایــی
بســوی تهمانــدگان ســلطنت دراز کردهانــد ،یــا بــه دنبــال اتحــاد بــا بخشــهایی از حاکمیتانــد کــه همــراه بــا دیگــر جناحهــای آن دستانشــان تــا مرفــق
بــه خــون جانباختــگان ســالهای  67-60آلــوده اســت؛ و هنــوز کــه هنــوز اســت ،نــه از کــرده خــود پشــیمانند و نــه قصــدی بــرای هویــدا کــردن اســرار
آن ســالهای وحشــتبار را دارنــد ».و شــما چــه کردیــد؟ دو شــقه شــدید ،گروهــی بدنبــال تغییــر رژیــم بــا همدســتی ســلطنتطلبانی چــون شــهریار
آهــی و رضــا پهلــوی رفتیــد .همانهایــی کــه بــا انســداد سیاســی و بســتن تمامــی منفذهــای اجتماعــی و تنــگ کــردن عرصــه بــر نیروهــای چــپ و
دمکــرات ،زمینــه را بــرای ظهــور متحجریــن مذهــب فراهــم ســاختند و گروهی دیگر در راســتای سیاســت نادرســت و ذلــت بار «شــکوفایی جمهوری
اســامی!» هــر روز از دامــن جناحهایــی از ایــن حکومــت قــرون وســطایی آویزاننــد.
در شــرایطی کــه اکثریــت مــردم پــس از کشــتار ســالهای  96و  98در زیــر ایــده تحریــم انتخابــات و اعــام «نـه»ی بــزرگ بــه جمهــوری اســامی
متحــد میشــوند و در شــرایطی کــه حکومــت حتــی بــه مــزار بــی نــام و نشــان فرزنــدان مــا در خــاوران هــم رحــم نمیکنــد بعضــی از شــما یــاران
ســابق فرزنــدان و عزیــزان مــا بــا مشــارکت در ایــن شــوی مضحــک انتخاباتــی و در همراهــی بــا جناحهایــی از ایــن رژیــم در فکــر ابقــاء و ادامــه حیات
نکبتبــار جمهــوری اســامی هســتید! بــا ایــن سیاســتهای فاجعــه بــار شــما و دوســتان دیگرتــان کــه بــه ســلطنت و در نهایــت بــه آمریــکا دخیــل
بســتهاند و هویــت مســتقلی بــرای خــود متصــور نیســتند ،مــا هنــوز هــم از آینــدهی مبهــم بزرگتریــن بخــش جنبــش فداییــان خلــق بیمنــاک هســتیم.
فرزندان و عزیزان گرامی!
بــار دیگــر از شــما میخواهیــم میــراث رفقــای جانباختــه ،شــکنجه دیــده و زنــدان کشــیدهتان را پــاس بداریــد .بــه ایــن تفرقــه و تشــتت و کــژروی
خاتمــه دهیــد .بــا ایــن همــه اگــر بــر ادامـهی ایــن ســبیل نــاروا مصرید ،حرفــی نیســت؛ فقــط درخواســت میکنیــم از آبــرو و اعتبــار فرزنــدان و عزیزان
جانباختـهی مــا و ســازمانی کــه بــرای شــما بــه ارث گذاشــتهاند ،بــرای ابقــای رژیــم والیــت فقیــه و تطهیــر بازماندگان ســلطنت هزینــه نکنید!
برای شما در راه مبارزه برای سوسیالیسم ،صلح و دموکراسی آرزوی موفقیت داریم.
 ٢٣خرداد 1400
اسامی مادران و خانواده های امضاکننده ،در نزد تهیه کنندگان نامه محفوظ است
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در پاسخ به پیام جمعی از مادران
وخانوادههایجانباختگانفدائیانخلق
ما فرزندان شما نه در کنار شیخ و نه در کنار شاه نخواهیم ایستاد!

عزیزان ،درودهای ما را بپذیرید!
قبــل از هــر چیــز مــا نیــز بنوبــه خــود ،پنجاهمیــن ســالگرد بنیانگــذاری
جنبــش فدایــی را بــه شــما مــادران ســرفراز فدائــی تبریــک میگوییــم و
خرســندیم کــه علیرغــم تمــام مصائبــی که براثــر وضعيــت فالکتبــار حاکم
بــر کشــورمان تحمــل میکنيــد و علیرغــم ظلــم و ســتمی کــه روزمــره از
جانــب حاکمــان و ماموريــن جمهــوری اســامی برشــما روا داشــته میشــود،
همچنــان اســتوار در مبــارزه عليــه اســتبداد و بــرای نیــل بــه آزادی و عدالــت
اجتماعــی در کنــار یکدیگــر ایســتادهايد.
نگرانــی هــای شــما بــرای مــا قابــل فهــم اســت .مــا در پاســخ بــه نامــه
 13ســال پیــش شــما نوشــتیم « :مــا بســیار خرســندیم کــه شــما فعالیتهــا و
دیــدگاه هــای ســازمان را از نزدیــک تعقیب مــی کنید و نگرانی هــا و دغدغه
هــای خــود را بــا مســئولین در میــان مــی گذاریــد .نامــه شــما نشــانه دیگــری
اســت از ایــن کــه نیــروی جنبــش فدائیــان همچنــان زنــده و پویــا اســت و دو
رژیــم ســرکوبگر قــادر نشــده انــد بــر حیــات آن نقطــه پایــان بگذارنــد .مــا
از ایــن کــه شــما مســائلی را کــه در مــورد فعالیــت ســازمان برایتــان مطــرح
اســت ،بــا مــا در میان گذاشــته اید ،سپاســگزار شــما هســتیم ».مــا در آن نامه
بــه بخشــی از نگرانیهــا و دغدغههــای شــما و مــا پاســخ گفتيــم و خاطــر
نشــان کرديــم کــه مــا همچنــان بــر آرمانهــای بنيانگــذاران جنبــش فدائــی
پایبنديــم.
عزیزان!
شــما در نامــه اخیرتــان خطــاب بــه شــورای مرکــزی ســازمان ،پــس از
مــروری بــر نامــه  13ســال پیــش ،نگرانــی اتــان را اینگونــه ابــراز کــرده ایــد:
«در شــرایطی کــه اکثریــت مــردم پــس از کشــتار ســالهای  96و  98در زیــر
ایــده تحریــم انتخابــات و اعــام «نـه»ی بزرگ بــه جمهوری اســامی متحد
میشــوند و در شــرایطی کــه حکومــت حتــی بــه مــزار بــی نــام و نشــان
فرزنــدان مــا در خــاوران هــم رحــم نمیکنــد بعضــی از شــما یــاران ســابق
فرزنــدان و عزیــزان مــا بــا مشــارکت در ایــن شــوی مضحــک انتخاباتــی
و در همراهــی بــا جناحهایــی از ایــن رژیــم در فکــر ابقــاء و ادامــه حیــات
نکبتبــار جمهــوری اســامی هســتید! بــا ایــن سیاســتهای فاجعه بار شــما و
دوســتان دیگرتــان کــه بــه ســلطنت و در نهایت بــه آمریکا دخیل بســتهاند و
هویــت مســتقلی بــرای خود متصور نیســتند ،مــا هنوز هــم از آینــدهی مبهم
بزرگتریــن بخــش جنبــش فداییــان خلــق بیمناک هســتیم».
در نامــه شــما اضافــه شــده اســت« :و شــما چه کردید؟ دو شــقه شــدید،
گروهــی بدنبــال تغییــر رژیــم بــا همدســتی ســلطنتطلبانی چــون شــهریار
آهــی و رضــا پهلــوی رفتید .همانهایی که با انســداد سیاســی و بســتن تمامی
منفذهــای اجتماعــی و تنــگ کــردن عرصه بــر نیروهــای چپ و دمکــرات،
زمینــه را بــرای ظهــور متحجریــن مذهــب فراهــم ســاختند و گروهــی دیگر
در راســتای سیاســت نادرســت و ذلت بار «شــکوفایی جمهوری اســامی!»
هــر روز از دامــن جناحهایــی از ایــن حکومــت قــرون وســطایی آویزانند»
در رابطــه بــا موضوعــات مطروحــه در نامــه اخیــر شــما ،بیــان چند نکته

مرکــزی را ضــروری میدانیم:
 .1تغییــرو خللــی در دیــدگاه هــای مــا در طــول  13ســال گذشــته بوجود
نیامــده و هیچــگاه ســازمان از مســیری کــه هویــت سیاســی و تاریخــی آن را
تعریــف کــرده ،همــان هویتــی کــه مــا را از نحلــه هــا و نیروهــای اســتبدادی
جــدا میســازد دور نشــده اســت .نــه بدنبال ســلطنت طلبان رفتــه و نــه در کنار
حکومــت جمهــوری اســامی ایســتاده و نــه بــه دفــاع از بقــای ایــن ســاختار
فاســد ،مســتبد و مــردم ســتیز پرداختــه اســت .ســازمان مــا ،همچنــان همراه
و در کنــار مــردم در مبــارزه علیــه اســتبداد و بــرای آزادی و بهــروزی میهــن
مان ایســتاده اســت.
 .2بــرای رفــع ابهاماتــی کــه در رابطــه بــا موضــع ســازمان پیرامــون
انتخابــات ریاســت جمهــوری امســال پیــش آمــده بــود ،شــورای مرکــزی
ســازمان اخیــرأ اطالعیــه ایــی منتشــر و در آن تصریــح کــرد کــه « :موضــع
گیــری هــای ســازمان مــا پیرامــون مســائل گوناگــون صرفـ ًا توســط شــورای
مرکــزی آن صــورت میگیــرد .شــورای مرکــزی ســازمان در پیــروی از
مضامیــن مصوبــات کنگــره خــود در ارتبــاط بــا چارچــوب کنــش گــری
ســازمان ،در قبــال انتخابــات ریاســت جمهــوری اقــدام بــه موضــع گیــری
نکــرده و نخواهــد کــرد».
 .3مــا دو «شــقه»ای شــدن ســازمان را بــا مشــخصاتی کــه شــما عزیــزان
در نامهاتــان برشــمرده ايــد ،واقعــی نمیدانيــم و در واقعيــت هــم چنيــن
تقســيمی صــورت نگرفتــه اســت
 .۴بــر همیــن اســاس انتظــار مــا از شــما و دیگــر عزیزانــی کــه جنبــش
فداییــان و دســتاوردهای آن برایشــان ارزشــمند و گرامــی اســت ،ایــن اســت
کــه ســازمان را بــر پایــه مواضــع و اقدامــات رســمی نهادهــای هدایــت گــر
و معــرف ســازمان قضــاوت کنیــد .بدیهــی اســت کــه موضــع و عملکــرد
انفــرادی اعضــای ســازمان کــه در نامــه شــما بــا عبــارت «بعضــی از شــما
یــاران ســابق فرزنــدان و عزیــزان مــا» آورده شــده اســت ،ارتباطی بــه مواضع
رســمی ســازمان نــدارد.
در پایــان ،بــر همــان عهــد و همــان آرزو کــه در پاســخ بــه نامــه  13ســال
پیــش شــما نوشــتیم ،پــای فشــرده و همچنــان « :بــه شــما اطمینان مــی دهیم
کــه بــرای تحقــق آرمــان هــای عزیزانمــان کــه آرمــان هــای دیــروز و امــروز
ســازمان اســت ،مبــارزه خواهیــم کــرد و پرچــم دفــاع از صلــح ،آزادی،
دمکراســی ،عدالــت اجتماعــی و سوسیالیســم را زمیــن نخواهیــم گذاشــت.
امیــد و آرزو ایــن کــه شــما را همــواره در کنــار خــود داشــته باشــیم و شــما
هــم هــر زمــان الزم دیدیــد نگرانــی هــا و دغدغــه هــای خودتــان را با مــا در
میــان بگذارید».
با احترام به شما و ایمان به پیروزی راهمان
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
پنج شنبه  27خرداد 1400
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در پاسخ به تحرکات دادخواهان دروغین و منادیان «بخشش»

ضرورتتدوامجنبشدادخواهی
وقتــی بــه کســی ظلــم میشــود بایــد حــق دادخواهــی داشــته باشــد
اش را اعــاده کنــد .بــرای ایــن کار اســتقالل نهــاد
و حــق پایمــال شــده 
دادخواهــی بعنــوان ضــرورت تحقــق عدالــت اهمیــت ویــژهای دارد و این
وظیفــه حکومــت اســت کــه نهــادو مرجعــی بــرای دادخواهــی پایهریــزی
کنــد .حــال فــرض کنیــم دولــت متهــم بــه ظلــم شــده اســت ،اینجاســت
کــه اهمیــت اســتقالل نهــاد دادخواهــی بعنــوان ضــرورت تحقــق عدالــت
آشــکار میشــود.
زمانــی کــه از تجــاوز حکومــت بــه حقــوق مــردم صحبــت میکنیــم،
از آنجایــی کــه حکومــت و دولــت یــک شــخصیت حقوقــی اســت،
دادخواهــی بــه کســانی معطــوف خواهــد شــد کــه مســئول ایــن اقدامــات
و عامــل و آمــر آن بودهانــد .در هــر دوره ســرکوب عــدهای قربانــی
میشــوند .عــدهای بازداشــت میشــوند ،شــکنجه میشــوند ،کشــته
میشــوند و ایــن ســرکوب زندگــی آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
و امــا ،ســوی دیگــر دادخواهــی کســانی هســتند کــه یــا خــود قربانــی
شــدهاند یــا بازمانــده قربانیــان هســتند و بــه نوعــی خودشــان هــم قربانــی
محســوب میشــوند.
ابتــدا بایــد مشــخص شــود چه کســی یــا کســانی مســئول ارتــکاب این
جنایتهــا بودهانــد .برخــاف پروندهــای فــردی حتــی اگــر مســئول آن
جنایتهــا زنــده نباشــند بــاز هــم مســئولیت آنهــا نادیــده گرفتــه نمیشــود
و پرونــده بســته نخواهــد شــد .چــه ،کســانی کــه دســتور دادهانــد؛ چــه،
کســانی کــه توجیــه کردهانــد و چــه ،آنهــا کــه اجــرا کردهانــد ،مســئولیت
همــه آنهــا بایــد روشــن شــود.
دیگــر ایــن کــه قربانیــان یــا بازمانــدگان حــق دارنــد بداننــد کــه چــه
اتفاقــی افتــاده اســت .بــه ایــن میگوئیــم «حــق دانســتن حقیقــت» و
تفاوتــش بــا پروندههــای فــردی آنجاســت کــه حقیقــت بایــد در برابــر
افــکار عمومــی و جامعــه برمــا شــود .بایــد مشــخص شــود کــه چــه
اتفاقــی افتــاده و بــا چــه فراینــدی ســرکوب پیــش رفتــه؟ چــه تصمیماتــی
گرفتــه شــده و چگونــه ایــن تصمیمــات اجــرا شــده اســت؟ علــت ایــن کــه
جامعــه نیــز بایــد حقیقــت را بدانــد در چیــزی اســت کــه «تضمیــن عــدم
تکــرار» فاجعــه میخوانیــم .تــا جامعــه آگاه نشــود بــه دنبــال مکانیزمهایی
بــرای جلوگیــری از تجدیــد فاجعــه نخواهــد بــود .بــا ایــن اوصــاف دولت
ســرکوبگر در برابــر دادخواهــی سیاســی مقاومــت خواهــد کــرد .در اینجا
دادخواهــی بایــد تــدوام پیــدا کنــد و متوقــف نشــود .در ایــن مرحلــه
صحبــت از بخشــش ،گذشــت و عفــو هــم بیمعنــی اســت!
همــه کســانی کــه نقــش اساســی در اداره حکومــت داشــتهاند در
مســئولیت نیــز شــریک هســتند .ممکــن اســت ایــن مســئولیتها متفاوت
باشــد ،امــا ایــن موضــوع در زمــان رســیدگی بــه مســئولیتها و در دادگاه

مشــخص خواهــد شــد .تمــام کســانی کــه در آن دورانــی کــه ظلمــی واقــع
شــده مســئولیت داشــتهاند از رهبــر ،شــورای انقــاب ،دولــت تــا نهادهای
قضایــی و امنیتــی بایــد پاســخگو باشــند.
زمانــی کــه نهــادی بــرای رســیدگی و کشــف حقیقــت وجــود داشــته
باشــد دیگــر مســاله ایــن نیســت کــه چقــدر از ایــن جنایتهــا گذشــته و
چنــد نفــر از متهمــان زنــده هســتند .بــه همــه ایــن مســائل بایــد رســیدگی
شــود .فــرق هــم نمیکنــد کــه خمینــی ،موســویاردبیلی یــا هاشــمی
رفســنجانی مردهانــد یــا زندهانــد؛ مســئله کشــف حقیقــت و دانســتن
اســت تــا حافظــه جمعــی شــکل بگیــرد و از تکــرار ایــن فجایــع در آینــده
جلوگیــری کنــد.
اینــک یکــی از جانیتریــن مهرههــای رژیــم بــر منصــب ریاســت
جمهــوری اســامی نشســته اســت .در شــرایطی کــه اکثــر رژیمهــای
دیکتاتــوری و ســرکوبگر از قــرار دادن جنایتکاران شــناخته شــده خود در
معــرض دیــد امتنــاع میورزند ،جمهوری اســامی وقیحانــه تصمیم گرفت
هلل مــرگ» بعنــوان بارزتریــن
در تکمیــل پــازل رعــب و وحشــت از «آیتــا
چهرهــی سیاســی خــود اســتفاده نمایــد .ایــن امــر در عیــن حــال فرصــت
مناســبی اســت بــرای دادخواهــان خــاوران و خانوادههــای جانباختــگان
ســال  67و دهــه  60کــه بارزتریــن عامــل این جنایــت را از ویترین سیاســی
جمهــوری اســامی بــه پــای میــز محاکمــه بکشــانند .بــا حضــور رئیســی
جــاد در منصــب ریاســت جمهــوری اســامی نــه تنهــا ماهیــت ضــد
انســانی رژیــم اســامی آشــکارتر گشــته ،بلکــه فرصتــی کــم نظیــر بــرای
افشــاء و دادخواهــی فراهــم شــده اســت .نبایــد حتــی یــک روز از چهــار
ســال آینــده را در پرداختــن بــه کشــتار فاجعهــی ملــی و جانباختــگان
دهــه  60از دســت بدهیــم .بایــد خانوادههــا و یــاران جانباختــگان را بــه
تــاش متحــد و گســترده فــرا خوانیــم .بخاطر داشــته باشــیم آینــدگان ما را
بخاطــر تعلــل در ایــن امــر حیاتــی نخواهند بخشــید .در ضمن آگاه باشــیم
کــه رژیــم خــود بیــش از مــا بــر ایــن امــر واقــف اســت و از همیــن امــروز
تالشــهایش را بــرای جلوگیــری از ایــن امر و ســنگاندازی در برابــر آن به
کار خواهــد بســت .چــه بســا توســط عوامــل و ایــادی خــود کــه تــا دیــروز
بــه هــر ترفنــدی حضــور در پــای صندوقهــای رأی را تبلیــغ مینمودنــد،
دســتهجات دادخواهــی دروغینــی را بــرای انحــراف از دادخواهــی واقعی
راهانــدازی کننــد تــا منادی «بخشــش» جنایتــکاران باشــند .به ایــن منادیان
خودخوانــده «بخشــش» بایــد گفــت :چــه چیــزی را بایــد بخشــید؟ کجا را
بایــد بخشــید؟ هنــوز کــه حتــی ابعــاد ماجــرا و همــه حقیقــت معلوم نشــده
اســت شــما از بخشــش ســخن مــی گوئیــد؟ چــه کســانی بــه شــما بــرای
بشــارت بخشــش بــه جنایتــکاران نمایندگــی داده اســت؟ نــه میبخشــیم و
نــه فرامــوش میکنیــم.
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چکیدهبیانیههایپشتیبانیازاعتصابکارگراننفت

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) از اعتصــاب سراســری کارگــران
شــرکتهای پیمانــکاری در صنعــت نفــت پشــتیبانی کــرده و از ســایر
کارگــران و نیروهــای چــپ و دمکراتیــک و عدالتخــواه دعــوت
میکنــد بــه هــر صورتــی کــه میتواننــد از اعتصــاب حقطلبانــه و
مطالبــات کارگــران صنعــت نفــت کــه در واقــع مطالبــات همــه کارگــران
و مزدبگیــران اســت ،حمایــت نماینــد .پیــروزی ایــن اعتصــاب و نــاکام
گذاشــتن اهــداف ضــد کارگــری شــرکتهای پیمانــکار و دولــت حامــیو
همدســت آنهــا ،در مقطــع کنونــی کــه کارفرمایــان و دولــت خــود را
بــرای تعــرض تــازه بــه حقــوق زحمتکشــان آمــاده میکننــد اهمیــت
اساســی دارد .اعتصــاب جزئــی از حقــوق ســندیکایی کارگــران و
مزدبگیــران اســت .مــا هــر نــوع توســل بــه زور جهــت ســرکوب
اعتصــاب را محکــوم میکنیــم و خواهــان رعایــت اکیــد حقــوق
ســندیکایی کارگــران و رســیدگی بــه مطالبــات کارگــران اعتصابــی نفت
بــر مبنــای حقــوق شــناخته شــده کار هســتیم.

ایــن اعتصــاب سراســری در تــداوم حرکتهــای اعتراضــی و جنبشــهای
اجتماعــی اســت کــه روز بــه روز بیشــتر و بیشــتر میشــود و نشــانگر
عمــق بحــران اقتصــادی اســت .ناامنــی شــغلی ناشــی از اخراجهای وســیع
و بیکاریســازی بــه همــراه گرانــی سرســام آور و تــورم لجــام گســیخته
آینــده ناروشــنی را بــرای میلیونهــا کارگــر ایــران ترســیم میکنــد .مبــارزه
کارگــران بــرای تامیــن نــان ،کار ،مســکن و حداقلهــای الزم بــرای یــک
زندگــی در شــان انســان و برخــورداری از حــق تشــکیل ســندیکاها و
تشــکلهای مســتقل و آزاد ،از ســوی حکومــت پاســخی جــز خشــونت،
ســرکوب و اخــراج و زنــدان نگرفتــه اســت .بــا اینحــال ایــن مبــارزه
ادامــه داشــته و روز بــه روز گســترش مییابــد .پشــتیبانی از مطالبــات
کارگــران پیمانــی و پــروژهای شــرکت نفــت ،پشــتیبانی از خواســتهها و
مطالبــات میلیونهــا کارگــر ایرانــی اســت .نتیجــه ایــن اعتصاب و رســیدن
کارگــران اعتصابــی بــه خواستههایشــان تاثیــر مســتقیمیبــر ادامــه مبــارزه
جنبشــهای اجتماعــی و مبــارزات کارگــران خواهــد داشــت.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران(راه کارگر) حزب توده ایران
جمهــوری اســامیدر طــول بیــش از چهار دهــه حاکمیت ســیاه و ننگین
خــود بــا تعــرض بــه موقعیــت طبقــه کارگــر ایــران بیــش از نــود درصــد از
ـمی کار و بهرهگیــری
مــزد و حقوقبگیــران کشــور را از قراردادهــای رسـ 
ـمی– حتی درســطح حقــوق حداقلی منــدرج در
از مزایــای اســتخدام رسـ 
ـامی– محــروم ســاخته و سرنوشــت آنهــا
قانــون کار ارتجاعــی رژیــم اسـ 
را بــه دســت بنگاههــای پیمانــی یــا بنگاههــای بــردهداری جدیــد ســپرده
اســت .اهمیــت شــایان اعتصــاب سراســری کارگــران پیمانــی صنعــت
نفــت در ایــن حقیقــت نهفتــه اســت کــه مطالبــات آنهــا مطالبــات اکثریت
قریــب بــه اتفــاق طبقــه کارگــر ایــران میباشــد و بنابرایــن از همــان روز
آغــاز اعتــراض بــا اســتقبال بــی نظیــر و سراســری کارگــران مواجــه شــده
اســت .وجــه مشــخصه دیگــر حرکــت کارگــران پیمانــی صنعــت نفــت،
قصــد آنهــا بــرای هماهنــگ کــردن حرکــت اعتراضیشــان بــا حرکــت
سراســری کارگــران رســمیشــرکت نفــت اســت کــه قــرار اســت در نهــم
تیرمــاه شــروع شــود.

ایــن رشــته اعتصابهــا در مقطــع زمانــی کنونــی ،بهفاصلــه اندکــی پــس
ـم فعــال
از «نــه» تاریخــی مــردم میهــن مــا بــه اســتبداد والیــی بــا تحریـ ِ
و آراء باطلــه در انتخابــات فرمایشــی کــه درآن چهــره جنایتــکاری ماننــد
رئیســی بـ ه مقــام ریاســت جمهــوری گمــارد ه شــد ،از اهمیــت فوقالعــاده
زیــادی برخــوردار اســت .تجربــه اعتصــاب و اعتراضهــای یکپارچــه
ِ
ضرورت
ســال گذشــته کارگران پــروژهای صنایع نفــت ،گاز و پتروشــیمی
همبســتگی بــا ایــن دور تــازه از اعتصابهــا را بهویــژه ازســوی کارگــران
ـمی در مراکــز مهــم صنعــت نفــت برجســته ســاخته و در عینحــال در
رسـ 
مقــام یــک وظیفــه مبارزاتــی در اولویــت قــرار میدهــد .خواســتههای
صنفــی – رفاهــی کارگــران پــروژهای و پیمانــی تنهــا بــهزحمتکشــان
شــاغل در صنایــع نفــت محــدود و منحصــر نیســت .چنیــن مطالبــات
برحقــی ازســوی کارگــران دیگــر رشــتههای صنعتــی و خدماتــی در
چهارگوشــه کشــور بارهــا طــرح و بــر ســر دســتیابی بــ ه آن مبــارزه بــه
ٌ
شــکلهای گوناگــون انجــام گرفتــه و میگیــرد .از ایــنرو میتــوان و
بایــد بــا ارتقــاء ســطح همبســتگی و ســازماندهی امــکان برقــراری پیونــد
میــان اعتراضهــای کنونــی در صنعــت نفــت را بــا دیگــر رشــتهها و
صنایــع تــا حــد امــکان فراهــم نمــود.
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کنگره ملیتهای ایران فدرال  -شورای دموکراسی خواهان ایران -
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

در شــرایطی کــه مــوج اعتراضــات تــودهای بــرای ســرنگونی جمهــوری
اســامیاز هــر ســو بــه حرکــت درآمــده اســت ،در وضعیتــی کــه
گلمژدههــای اعتصابــات سراســری کارگــری در گردانهــای رزمنــده
کارگــران نفــت گل دادهانــد ،در شــرایطی کــه هیئــت حاکمــه ایــران از
هــر ســو در گــرداب بحرانهــای عمیــق سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی
فــرو رفتــه اســت ،در شــرایطی کــه جامعــه آبســتن یــک تحــول انقالبــی
اجتماعــی اســت و عــاوه بــر همــه اینهــا ،تودههــای مــردم ایــران
بــا بایکــوت عمومــینمایــش انتخاباتــی ،گامیبــزرگ در مســیر تحقــق
ســرنگونی انقالبــی جمهــوری اســامیبرداشــتهاند ،طبقــه ســرمایهدار
حاکــم و نظــام سیاســی پاســدار آن کــه از گســترش و ســرایت ایــن
اعتصابــات بــه ســایر مناطــق کارگــری بــه شــدت وحشــت کردهانــد ،در
اقدامــیســرکوبگرانه حکم اخــراج  ۷۰۰تــن از کارگران پاالیشــگاه تهران
ـی جنایتکارانــه کــه نــه فقــط از طــرف طبقه
را صــادر کــرده اســت .اقدامـ 
کارگــر ایــران ،تشــکلهای مســتقل کارگــری و همــه نیروهــای چــپ و
کمونیســت و مبــارز بایــد قاطعانــه محکــوم گــردد ،بلکــه بــه شــدت بایــد
بــه مقابلــه بــا آن برخاســت.

ایــن اعتصابــات در فــردای «نــه» بــزرگ مــردم بــه حکومــت اســامی
و تحریــم گســترده نمایــش و مضحکــه انتخاباتــی «ریاســت جمهــوری»
آغــاز شــد .ایــن خــود بیانگــر عمــق بحــران اقتصــادی -اجتماعــی در
ایــران و نشــانگر وســعت نارضایتی مــردم و بویژه کارگران و زحمتکشــان
و حقوقبگیــران ثابــت اســت .اهمیــت ایــن اعتصابــات در همیــن ویژگی
زمانــی آن و سراســری بــودن اســت و موفقیــت ایــن اعتصابــات بــر ادامــه
مبــارزات کارگــران و جنبشــهای اجتماعــی ایــران تاثیــر مســتقیم خواهــد
داشــت .مــا از مطالبــات برحــق کارگــران اعتصابــی نفــت پشــتیبانی
کــرده و بــر ایــن باوریــم کــه اعتصــاب و اعتــراض و پیگیــری مطالبــات
حــق هــر شــهروند ایــران و از جملــه کارگــران اعتصابــی اســت و پاســخ
ایــن حقطلبــی اخــراج و بازداشــت و ضــرب و شــتم نیســت .مــا
ضمــن همبســتگی بــا کارگــران اعتصابــی ،از نیروهــای دمکراتیــک و
عدالتخــواه درخواســت میکنیــم بــه هــر طریــق ممکــن از اعتصــاب
حقطلبانــه و مطالبــات کارگــران صنعــت نفــت حمایــت نماینــد.

جنبش کمونیسمنوینافغانستان(جکنا)

چریک های فدایی خلق ایران

چنــد روزی اســت کــه کارگــران صنعــت نفــت و تیــل ایــران یــک
اعتصــاب سراســری را آغــاز کردنــد .کارگــران جــان بــه لــب رســیده
از فقــر و تبعیــض و بــی حقوقــی صــدای خــود را در مقابــل دولــت
ِ
دزدان حاکــم در ایــران کشــیدند .دولتــی کــه حالــی یــک
ســرمایداران و
آدمکــش حرف ـهای و جنایتــکار ســابقه دار بــه نــام ابراهیــم رئیســی بــر
ریاســت آن نشســته اســت .مــا جمعــی از کمونیســتهای انترناسیونالیســت
افغانســتانی و طرفــداران «ســنتز نویــن کمونیســم» ،خــود را بخشــی از
پرولتاریــای جهــان میدانیــم و در ایــن اعتصــاب و کارزار سراســری،
در کنــار رفقــا و خواهــران و بــرادران ایرانــی خــود ایســتاده ایــم .بســیار
امیــدوار هســتیم کــه ایــن مبــارزات و اعتصابــات ســر آغــاز یــک حرکــت
دنبال ـهداری باشــد کــه از ســاحت اقتصــادی بــه یــک جنبــش سیاســی و
انقالبــی گــذر کــرده بتوانــد و پایــه های دولــت ســرمایهداران اســامگرا و
پدرســاالر ایــران را بلرزانــد.

مطالبــات کارگــران اعتصابــی مطــرح شــده بیانگــر آن اســت کــه کارگران
آگاه در تجربــه زندگــی خــود و جامعــه متوجــه ایــن واقعیــت هســتند
کــه دیکتاتــوری حاکــم چگونــه بــا اعمــال قهــر و «امنیتــی» ســاختن
محیطهــای کار میکوشــد تــا از اعتراضــات کارگــری و تــاش بــرای
ســازمانیابی کارگــران علیــه نظــام حاکــم جلوگیــری کنــد و جلــوی رشــد
و ارتقــای مبــارزات کارگــران و سراســری شــدن آنهــا را بــا توســل بــه
حربههایــی نظیــر اخــراج کارگــران بگیــرد .ایــن نکتــه بســیار مهمیاســت
کــه در عیــن حــال بــه روشــنفکران مدافــع طبقــه کارگــر ایــران یــادآور
میشــود کــه آنچــه ایــن طبقــه بــه آن نیــاز دارد نشــان دادن راهــی واقعـ ًا
انقالبــی پیــش پــای اوســت کــه نــه تنهــا باعــث بهبــود شــرایط زندگــی
آنــان گــردد ،بلکــه بــه رهائــی کل طبقــه از قیــد ســرمایه بینجامــد.
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دادخواهان خاوران

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

 مــا از مــردم آزاده ایــران و جهــان کــه دل در گــرو عدالــت ،رفــع
تبعیــض و برابــری دارنــد ،میخواهیــم کــه کارگــران اعتصابــی در ایــران
را تنهــا نگذارنــد و از آنــان حمایــت کننــد .مبــارزات ،ایســتادگیها و
اعتصابهــای سراســری کارگــران ،یــاد و خاطــره عزیــران مبــارز مــا و
هــزاران انســان آزاده و عاشــق در دهــه شــصت را بــرای مــا زنــده میکنــد
کــه بــرای جامعـهای بــه دور از هــر گونــه تبعیــض ،بیعدالتــی و نابرابــری
مبــارزه کردنــد و در کشــتارهای دهــه شــصت و تابســتان  ۶۷توســط همین
حکومــت ســرکوبگر ،اعــدام و در گورهــای فــردی و جمعــی مخفیانــه
دفــن شــدند .مــا بــر ایــن باوریــم کــه اندیشــه روشــن و انســانی عزیــزان ما
چــراغ راهــی فروزنــده بــرای پیشــبرد اعتراضــات مــردم میهنمــان علیــه
ایــن حکومــت ظالــم و سیســتم فاســد خواهــد بــود.

مــروری بــر مطالبــات مطــرح شــده نشــان مــی دهــد خواســتههای
کارگــران اعتصابــی شــکل دیگــری از مطالباتــی اســت کــه مــا معلمــان
در دو دهــه گذشــته بــه کــرات تکــرار کردهایــم .لــذا کانــون صنفــی
معلمــان تهــران ضمــن اعــام همبســتگی بــا همــه اقشــار آســیب پذیــر،
حقــوق بگیــران و کارگــران زحمتکــش ایــران و اعــام حمایــت از
مطالبــات کارگــران معتــرض صنعــت نفــت ،از حاکمیــت میخواهــد
بــه جــای هزینــه کــردن از منابــع متعلــق بــه مــردم بــه نــام تامیــن امنیــت،
منابــع موجــود را صــرف تامیــن خواســتههای مشــروع و بــه حـ ِ
ـق حقــوق
بگیــران و بــه ویــژه کارگــران کنــد ،کــه باالتریــن تضمیــن کننــده امنیــت
بــرای هــر جامعــه و نظامــی اســت .مــا بــه عنــوان یــک تشــکل صنفــی
کــه نمایندگــی بخشهایــی از معلمــان را برعهــده داریــم؛ بــه کارگــران
معتــرض اعــام میکنیــم کــه همــدرد و همــراه شــما هســتیم و مطالبــات
مــادی و معنــوی شــما ،مطالبــات مــا نیــز هســت.

صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  -سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه  -گروه اتحاد بازنشستگان  -کمیته هماهنگی
برای کمک بهایجاد تشکلهای کارگری  -کانون صنفی فرهنگیان
اسالمشهر-اتحادبازنشستگان

ن نفــت در ادامــه اعتصابهــای پرشــور اقشــار مختلــف مــردم
کارگــرا 
طــی ســالهای اخیــر دســت بــه حرکــت گســتردهای زدهانــد کــه نیازمنــد
همراهــی تمــام آنهایــی اســت کــه نشــاندادهاند بــه دنبــال حــق خــود
بــا اعتصــاب و اعتــراض خواهنــد رفــت .کارگــران شــریف صنایــع نفــت
شــجاعانه بــرای مطالبــات طبقاتــی برخاســتهاند و بــا نهادهــای فاســد
ســرمایهداری در جــدال قــرار گرفتهانــد .بــرای بــه عقــب رانــدن نهادهــا و
قدرتهــای ضدکارگــری ضروریســت تــا همگامــی بــرادران و خواهــران
خودشــان را در میــان کارگــران و معلمــان و کامیونداران و بازنشســتگان و
دانشــجویان و … داشــته باشــند .تنهــا در صــورت پیوســتن بــه ایــن کمپین
جمعــی و اعتصــاب سراســری بــا خواسـتها و مطالبــات مشــترک طبقــه
کارگــر اســت کــه میتوانیــم بــه یــک زندگــی بهتــر و یــک جامعه انســانی
برسیم.

ی صنایع نفت و پتروشیمی!
کارگران اعتصابی پروژهای و پیمانکار 
همانگونــه کــه شــما بــه درســتی متوجــه شــدهاید بــرای مبــارزه بــا
شــرکتهای پیمانــکاری ،قراردادهــای موقــت و دســتمزدهای ناچیــز
و دیگــر مطالباتمــان بیــش از هــر چیــز مــا کارگــران بایــد متحدانــه و
سراســری عمــل کنیــم و همچنیــن نیازمنــد بــه تشــکل هســتیم .تنهــا بــا
اتحــاد و همبســتگی هماننــد شــما میتوانیــم قدمــی بــرای دســتیابی
بــه ســمت مطالباتمــان برداریــم .مــا ضمــن ابــراز گرمتریــن درودهــا و
فشــردن صمیمانــه دســتانتان ،از تجــارب شــما درایــن اعتصــاب بــرای
پیشــبرد بهتــر مبارزاتمــان بهــره خواهیــم گرفــت .ایجــاد ســندیکاها و
ســایر تشــکالت مســتقل کارگــری ،اتحــاد و ارتبــاط میــان کارکنــان
واحدهــا و مناطــق مختلــف و وحدت و همبســتگی بــا کارگران رســمی و
هوشــیاری در مبــارزه و شــناخت از ترفندهای کارفرمــا و نهادهای قدرت
و همچنیــن تــاش برایایجــاد صنــدوق همیــاری (کمــک بــه کارگــران
اعتصابــی و خانوادهــای آســیبپذیر) ،ضرورتــی مبــرم در اســتمرارایــن
مبــارزه میباشــد.

زندهبادهمکاری،همبستگیووحدتسازمانیفدائیانخلق
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خواست و پیام بنیان گذاران روز جهانی کارگر
همــه ســاله یــازده اردیبهشــت  -اول مــاه مــه  -روز جهانــی کارگــر ،روز
همبســتگی و نمایــشقــدرت طبقاتــی کارگــران جهــان ،بــا تأکیــد بــر
نقــشو اهمیــت کار و کارگــر در آفرینــش تمامــی کاالهــا ،محصــوالت
و فراوردههــای مــورد نیــاز جامعـهی جهانــی ،و بــا خواســت همبســتگی
کارگــران جهــان جشــن گرفتــه میشــود .روزی کــه کارگــران جهــان بــا
تــاش و کوشــش خویــش ،و با همراهــی و همگامی همهی زحمتکشــان
جهــان و متحدیــنو دوســتدارانش ،بــه پیــام و خواســت بنیانگــذاران و
ادامــه دهنــدگان راســتین روز جهانــی کارگــر عینیــت میبخشــند.
ن و زحمتکشــان جهــان؛
بــه بــاور مارکــس ،آمــوزگار بــزرگ کارگــرا 
انســانها بــرای زنــده مانــدن ،بایــد بخورنــد ،بنوشــند ،بپوشــند و خانـهای
داشــته باشــند ،کــه درآن از ســرماو گرمــا در امــان بماننــد .انســانها بــرای
تامیــن ایــن نیازهــای مــادی و همیشــگی ،تــا زمانــی کــه توانایــی دارنــد
بایــد کار کننــد تــا تمامــی نیازهــای مــادی خــود و انســانهایی را کــه بــه
دالیلــی نمیتواننــد کار کننــد یــا توانایــی کار کــردن را ندارنــد ،تامیــن
کننــد .انســانها بــرای کارکــردن و تولیــد نیازهــای مــادی ،احتیــاج بــه
ابــزار تولیــد و وســایل تولیــد دارنــد .در مناســبات تولیــدی کــه ابــزار و
وســایل تولیــد در مالکیــت عمومــی تولیدکننــدگان یــدیو فکــری قــرار
دارد ســرمای ه و ارزش افــزود ه حاصــل از تولیــد ،بــرای رفــع نیازهــای
تولیدکننــدگان و ترقــی و پیشــرفت و توســع ه جامعــه و همچنین بهداشــت
 - 1882تظاهرات روز کارگر در نیویورک

همگانــی رایــگان ،تحصیــل اجبــاری رایــگان ،آمــوزش همگانــی
رایــگان و امنیــت و رفــاه عمومــی جامعــه مصــرف میشــود .در ایــن
جامعــه تولیــد فقــط بــه خاطــر تامیــن نیازهــای انســانهاو جامعــه انجــام
میگیــرد و در ایــن پروســه حفــظ محیــط زیســت و طبیعــت کــر ه زمیــن
در اولویــت نخســت قــرار دارد .در ایــن مناســبات اقتصــادی وروابــط
تولیــدی همــه روبناهــای فکــریو دســتگاههای قــدرت و تولیــد کنندگان
فکــر و اندیشــهو علــم و هنــر در خدمــت حفــظ و توســع ه وضــع موجــود
و گســترش و تعمیــق همــه جانبــ ه آن قــرار دارنــد .در ایــن مناســبات
ی و نگرانــی
اقتصــادی ،بیــکاری ،فقــر ،فســاد ،فحشــا،اعتیــاد ،بیخانمانـ 
از آینــده و جنــگ محــو شــده و امیــد بــه زندگــی همــراه با حفــظ کرامت
انســانی جایگزیــن آنهــا میشــود .در چنیــن نظامــی دیگــر هیــچ انســانی
نیــروی کارش و فکــرش را بــه خاطــر برطــرف کــردن نیازهایــش بــه فــرد
دیگــری نمیفروشــد و اســتثمار و بهرهکشــی انســان از انســان بــه پایــان
میرســد و صلــح و برابــریو عدالــت اجتماعــی و دمکراســی واقعــی
و انســانی برقــرار مــی گــردد ،و هم ـهی انســانها بــدون در نظــر گرفتــن
ن و ســایر امتیــازات تحمیلــی ،در صلــح
جنســیت و رنــگ پوســت و زبــا 
وصفــا و آرامــش و امنیــت برابــر در کنــار هــم زندگــی میکننــد .ایــن
اســت خواســت و پیــام بنیانگــذاران روز جهانــی کارگــر.
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سرمایهداری گورکنان خود را پدید میآورد
نظریهپــردازان و مبلغــان ســرمایهداری تصویــر قابــل تأملــی از
تقســیمبندی کشــورها و ملتهــای جهــان ارائــه میدهنــد :توســعهیافته
و در حــال توســعه ،شــمال و جنــوب ،جهــان ســومی ،پیشــرفته و عقــب
مانــده ،فقیــر و غنــی .ایــن امــر دالیــل زیــادی دارد .علــت اصلــی آن
سیاســت اســتعماری (کهنــه و نــو) تعــدادی از کشــورهای اروپایــی ماننــد:
انگلیــس ،بلژیــک ،فرانســه ،هلنــد ،پرتغــال ،ایتالیــا ،و بعدهــا آمریــکا
میباشــد کــه بــر پایــه زور بــود .ایــن اســتعمارگران بمــوازات بــه کارگیری
زور و قــدرت ،بــه روشهــای اســتفاده از قــدرت نــرم :شستشــوی
مغــزی ،انحــراف اذهــان عمومــی ،تحمیــق تودههــا ،فشــارهای روانــی
و ایدئولــوژک نیــز متوســل میشــدند .ایــن روش را یکــی از رهبــران
کشــورهای آفریقایــی چنیــن فرمولبنــدی کــرده اســت« :هنگامــی کــه
انگلیسـیها بــه کشــور مــا آمدنــد ،یــک کتــاب داشــتند و مــا همــه چیــز
داشــتیم .امــا بعــد از مدتــی ،آنهــا صاحــب همــه چیــز شــدند و مــا یــک
کتــاب مقــدس داریــم».
یکــی دیگــر از دالیــل چنیــن تقســیمبندی کشــورها و ملتهــا،
اضمحــال تدریجــی «طبقــه متوســط» و رانــده شــدن اکثریــت جمعیــت
بــه دامــن فقــر بمــوازات ثروتانــدوزی روزافــزون یــک اقلیــت انگلــی
اســت کــه یکــی از پیامدهــای آن افزایــش عمقــی و عرضــی فاصلــه بیــن
نــه تنهــا ثروتمنــدان و فقیــران ،بلکــه بیــن ملتهــا و کشــورهای مختلــف
میباشــد .امــروزه ،همــه کــس درک درســتی از مفاهیــم مالانــدوز و
مالباختــه نــدارد؛ آنهــا را فقــط ســرمایهداران و هوادارانشــان خــوب
میفهمنــد ،امــا هیــچ کــس بــه ایــن نمیاندیشــد کــه در جریــان انباشــت
اولیــه ســرمایه ،ســرمایهداران قبــل از هــر کاری ،دارایــی تودههــای عظیمی
ّ
از صاحــبکاران کوچــک (صنعتگــران و دهقانــان) را مصــادره کردنــد
و خــود آنهــا را بــه یــک ارتــش بــزرگ کار مــزدی تبدیــل نمودنــد.
همچنانکــه رونــد تاریــخ نشــان میدهــد ،ایــن رونــد تــا امــروز ادامــه دارد
و تــا زمانــی کــه ســرمایهداری بــه موجودیت خــود ادامــهدهــد ،اردوی کار
مــزدوری نیــز روز بــهروز بــزرگ و بزرگتــر خواهــد شــد.
بــه هــر صــورت ،تقســیمبندی کشــورها تحــت عناویــن کشــورهای
شــمال و جنــوب ،فقیــر و غنــی ،توســعه یافته و در حال رشــد ،جهان ســوم
و غیــره ،در واقعیــت امــر ،ماحصل تبلیغــات و افسانهســرایی ســرمایهداری
در مــورد ســرمایهداری «خــوب» و «بــد» ،میلیاردرهــای «خــوب» و «بــد»
و بــرای توجیــه اســتعمار خشــن کشــورها و تــاراج ثروتهــای ملتهــا
بواســطه زورمنــدان اســت کــه ماهیتـ ًا بقایــای دوران بربریــت بشــر بــوده و
عالمــت مشــخصه جهانــی حــذف طبقــه متوســط و رانــده شــدن اکثریــت
قریــب بــه اتفــاق بشــریت بــه آغــوش کار مــزدوری میباشــد.

میهــن مــا ایــران نیــز یکــی از قربانیــان همیــن سیاســتهای
اســتعماری ،بــه ســخن دقیقتــر ،نواســتعماری و تحمیــق تــودهای ملــت
میباشــد کــه در ردیــف کشــورهای در حــال توســعه ،و بــه عبــارت
دیگــر ،در زمــره کشــورهای «جنــوب» جــای میگیــرد .رونــد تــاراج
کشــور و فقیــر کــردن ملــت از اواخــر دوره قاجــار و دو شــاه پهلــوی
ســرعت گرفتــه و در طــول  ۴٢ســال حاکمیــت جمهــوری اســامی ایــران
بــه نقطــه اوج خــود رســیده اســت .همــه دولتهــای بعــد از انقــاب
بهمــن ،از دولــت بنیصــدر تــا هاشــمی رفســنجانی و شــاگرد وفــادارش
شــیخ حســن روحانــی مجــری سیاســتهای لیبرالیســم اقتصــادی و متعهــد
بــه شــیوه نئولیبرالــی اقتصــاد بودنــد .آنهــا بــا تغییــر اصــل  ۴۴قانــون
اساســی طــی ابالغیههــای ســالهای  ۶٨و  ،٨۴بــه اجــرای سیاس ـتهای
تعدیــل ســاختاری و اجــرای تمــام و کمــال برنامههــای بانــک جهانــی
و صنــدوق بینالمللــی پــول تحــت عنــوان خصوصیســازی و
مقرراتزدایــی دســت زدنــد و بخشهــای مهمــی از مؤسســات صنعتــی
و تولیــدی را بــه تعطیلــی کشــاندند .در نتیجــه ،دامنــه بـیکاری و فقــر در
کشــور بــاز هــم گســتردهتر شــد .بمــوازات اینهــا ،بخشهــای دیگــری
از وظایــف و تعهــدات قانونــی دولــت ،از جملــه در حوزههــای تحصیــل
و آمــوزش و پــرورش (اصــل ســوم و سـیام) ،طــب و بهداشــت و درمان
(مصــرح در اصــل بیســت و نهــم ،چهــل ،ســوم و صــدم) ،مســکن (اصل
بیســت و هشــتم و ســی و یکــم) و کار بــه بخــش خصوصــی واگــذار
گردیــد .بــه ایــن ترتیــب ،فراینــد حــراج ثروتهــای ملــی و داراییهــای
مــردم تحــت عنــوان خصوصیســازی فراهــم شــد و راه کوتــاه دزدی،
اختــاس ،فســاد ،رانتخــواری بیســابقه مقامــات دولتــی و حلقههــای
آن همــوار گردیــد .عــاوه بــر اینهــا ،خــارج کــردن هــزاران
اطــراف 
میلیــارد ثــروت ملــی از کشــور توســط آقازادههــا و مفســدان اقتصــادی،
باعــث خرابــی روزافــزون اوضــاع معیشــتی تودههــای محــروم و افزایــش
شــدید نابرابــری و فاصلــه طبقانــی در جامعــه گردیــد .رونــد صعــودی
دزدی ،اختــاس ،غصــب امــوال عمومــی ،رانتخــواری ،پرداخــت
حقوقهــای نجومــی و اعطــای وامهــای سرســامآور بــه افــراد خــاص
در دوره  ٨ســاله ریاســت جمهــوری حســن روحانــی ،بــاز هــم دقیقتــر
در مــدت  ٣٢ســال از ریاســت جمهــوری علیاکبــر هاشــمی رفســنجانی
تــا کنــون ،منجــر بــه تمرکــز بیــش از حــد ثــروت در دســت یــک گــروه
از افــراد نزدیــک بــه قــدرت و اعضــای خانــواده مقامــات رده بــاالی
حکومتــی شــده اســت .عبدالناصــر همتــی ،رئیــس بانــک مرکــزی در
جریــان مناظرههــای انتخاباتــی اظهــار داشــت« :یــازده بدهــکار بــزرگ
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بانکــی بــا  ۹۰هــزار میلیــارد تومــان بدهــی در کشــور وجــود دارد .»...تــو
خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل!
بــر ایــن اســاس ،فراینــد فقیــر کــردن کشــور و بخــش عظیــم و
اصلــی تودههــا میلیونــی کــه از ســال  ۶٨بــا شــیب تنــدی آغــاز گردیــد،
موجــب افزایــش بیــش از پیــش بیــکاری ،فقــر ،کاهــش شــدید درآمــد
شــهروندان و حــذف طیــف بــاز هــم گســتردهتری از اقشــار میانــی جامعه
و رانــده شــدن آنهــا بــه اردوی کارمــزدوری شــده اســت .بنابرایــن ،بــا
انباشــت ثــروت در دســت یــک گــروه کوچــک انگلــی و واگــذاری
بخــش عظیمــی از مؤسســات تولیــدی و صنعتــی ماننــد کشــت و صنعــت
هفتتپــه ،ماشینســازی تبریــز ،هپکــوی اراک و بســیاری دیگــر،
بیدلیــل نیســت کــه کشــور و ملــت ایــران برغــم ثروتهــای هنگفــت
طبیعــی  -از ســفرههای عظیــم نفــت و گاز تــا معــادن غنــی طــا و مــس
و آهــن و غیــره -در زمــره کشــورها و ملتهــای فقیــر جــای میگیرنــد.
امــا چــرا ایــن رونــد در ایــران همچنــان ادامــه دارد؟ بــه دو دلیــل
عمــده:
نخســت :رونــد خصوصیســازی و مقرراتزادیــی در کشــور
کمــاکان ادامــه دارد و خــود علــی خامنــهای و ســران قــوا بارهــا بــر
ضــرورت آن تأکیــد کردهانــد .بنابرایــن ،انتظــار نمــیرود رونــد
نئولیبرالــی خصوصیســازی و مقــررات زدایــی در آینــده نیــز متوقــف
یــا حتــی ُکنــد شــود.
دوم :حاکمیــت جمهــوری اســامی تمامــی احــزاب ،ســازمانها و
گروههــای مدافــع حقــوق و آزادیهــای سیاســی -اجتماعــی طبقــات
زحمتکــش و محــروم شــده را قلــع و قمــع نمــوده ،رهبــران و اعضــای
بســیاری از آنهــا را بــا اتهامــات ســاختگی بــه قتــل رســانده و بخــش
عمــده بقایــای آنهــا را وادار بــه مهاجــرت اجبــاری کــرده اســت .نــه تنها
هیــچ حــزب و ســازمان سیاســی ترقیخــواه و مردمــی آزاد نیســت ،بلکــه
اتحادیههــا و ســندیکاهای کارگــری مســتقل نیــز کــه از منافــع کارگــران
علیــه ســرمایهداران دفــاع میکننــد ،وجــود ندارنــد .در نتیجــه ،صاحبــان

ســرمایه در ایــران بــدون تــرس از هرگونــه اعتصــاب یــا هــر نــوع مقاومت
جــدی دیگــر ،بــه حســاب ثروتهــای عظیــم کشــور و فقــر میلیونهــا
نفــر از مــردم عــادی ،روز بــه روز ثروتمندتــر میشــوند.
برغــم تمــام اینهــا ،بــه قــول مارکــس «ســرمایهداری گورکنــان
دتهاســت کــه بدرج ـهای از
خــود را پدیــد م ـیآورد» .ســرمایهداری م 
گندیدگــی رســیده کــه حفــظ آن در هــر شــکل و قالبی غیرممکن اســت.
بــه همیــن علــت ،ایدئولوگهــای آن ســعی میکننــد واژه ســرمایهداری
را از ادبیــات و حافظــه تودههــا بزداینــد تــا بــا اســتفاده از واژههــا و
اصالحــات عوامفریبانــه از قبیــل« :بــازار آزاد»« ،بخــش خصوصــی»،
«کارآفرینــی»« ،سوســیال دموکراســی» و غیــره ،آن را پیچیــده در زرورق
و در پوششــی جدیــد بــه جوامــع انســانی قالــب نماینــد.
ســرمایهداری بــا تحمیــل فقــر و فالکــت بــه کشــورها و ملتهــا،
هــم لشــکر میلیاردهــا نفــری گورکنــان خــود را پدیــد آورده و هــم
جوامــع انســانی و طبیعــت را ویــران کــرده اســت .نابرابــری اقتصــای را
بــه حــدی رســانده کــه  ٣٠٠نفــر میلیــاردر بــه انــدازه نیمــی از جمعیــت
جهــان ثــروت دارنــد .ایــن فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی دیگــر ادامــهدار
نخواهــد بــود .گورکنــان ســرمایهداری چــه در ایــران و چــه در جــای
جــای جهــان ،بیــل و کلنــگ بدســت بســوی گورســتان تاریــخ پیــش
میرونــد تــا بــدون برگــزاری آئیــن تشــییع ،چالــه عمیقــی بــرای دفــن
ایــن نظــام گندیــده َ
بکننــد و بــر چنیــن تقســیمبندیهایی در مقیــاس ملــی
و جهانــی پایــان دهنــد .بگیــر و ببندهــا ،ســرکوب و زندانهــا ،شــکنجه
ـد راه ســیل بــه حرکــت
و کشــتارها ،داغ و درفشهــا دیگــر نمیتوانــد سـ ّ
درآمــده تودههــای تــاراج شــده باشــند .بــرای ایــن کــه اکثریــت قریــب
بــه اتفــاق بشــریت بهدرســتی فهمیدهانــد کــه تمــام اعمــال محدودیتهــا
و اقدامــات دولتهــای مــزدور ســرمای ه بــرای بازســازی و حفــظ ایــن
نظــام پوســیده ،در واقعیــت امــر ،یــک حقهبــازی ســاده ،یــا بهســخن
دیگــر ،یــک مرهــم ب ـیارزش اســت.

بهمناسبت 8تیر

نسلیتکرارنشدنی
بخشیازنوشتهمرضیهشفیع(شمسی)

در اســتانه  ٨تیــر روز شــهادت رفقــا حمیــد اشــرف و  9تــن از یــاران،
ضمــن ارج گذاشــتن بــه مبــارزات ایــن یــاران صــادق و از جــان گذشــته
و عــرض احتــرام بــه راه و آرمانهــای واالی انســانی ایــن زنــده یــادان ،در
اینجــا میخواهــم از نســلی برایتــان بنویســم ،کــه در تاریــخ مــا تکــرار
شــدنی نیســت .نســلی کــه بـ ه پــا خاســت تــا بــه ظلــم و ســتم و اســتبداد
«نــه» بگویــد .جریانــی کــه یکبــاره بوجــود نیامــد ،بلکــه پیشزمینــه
مبــارزات نســلهای قبــل از خــود بــود .نســلی کــه محصــول زمانــه
خــود بــود .ایــن نســل بــه پــا خاســت تــا صــدای محرومــان باشــد .نســل
جســتجوگر مــا یکبــاره بوجــود نیامــد؛ ایــن نســل بــا واکاوی گذشــته بــه
راهجویــی آینــده قــدم گذاشــت .نســلی کــه میخواســت تجربــه تــازهای
بیانــدوزد و قــدم بــه زندگــی جدیــدی بگــذارد .قــدم گذاشــتن و تجربــه
کــردن راه جدیــد ،در مســیر خــود پرتگاههــا و قلههایــی دارد .راه رفتــن
بــه ســوی آینــدهای کــه هیــچ چهــره مشــخصی از ان در ذهــن نبــود.
ایــن نســل پایههــای سســت دیکتاتــوری را تــکان داد و طرحــی نو در
انداخــت؛ اهدافــی را کــه در مقابــل خــود قــرارداد از زاویــه آرمانهــای
واالی انســانی ،بســیار تأثیرگــذار و موفــق بــود .ایــن نســل برخاســت تــا
صــدای بــی صدایــان باشــد .شــجاعت اخالقـیاش و ایثــار و فداکاریــش
تحســین برانگیــز اســت .اگرچــه هزینــه ســنگینی پرداخــت ،ولــی دیدیــم
کــه چــه نیروهایــی از دانشــجویان ،روشــنفکران ،نویســندگان ،شــعرا،
کارمنــدان ،معلمــان و بخشــی از کارگــران آگاه را تحــت تأثیــر قــرار
داد .ایــن نســل خیــل عظیمــی از زنــان و مــردان آزادیخــواه کــه خواهــان
آزادی و عدالــت بودنــد را بــه حرکــت واداشــت تــا بــرای حقــوق پایمــال
شــده مــردم خــود پــا بــه میــدان گذارنــد .شــجاعت اخالقــی این نســل در
تابوشــکنیاش زبانــزد بــود؛ جــان خــود را در طبــق اخالص گذاشــت ،اما
نــه بــه ایــن منظــور که یــک تنــه میتوانــد غــول دیکتاتــوری و اســتبداد را
شکســت دهــد؛ بلکــه بــا ایــن هــدف کــه امیــد بــه مبــارزه ،امیــد بــه «نــه»
گفتــن بــه ایــن اســتبداد نهادینــه شــده در جامعــه مــا را در دل مــردم زنــده
کنــد .اعتمــاد بنفــس مــردم را بــرای مبــارزه بــا دیکتاتــوری بــاال ببــرد و
مــردم جــرأت کننــد کــه خــود بــه میــدان بیاینــد .اگــر مــردم اراده کننــد،
کاخ ظلــم را ویــران خواهنــد کــرد .تاریــخ ایــن را نشــان داده اســت .ایــن
نســل بارهــا شکســت خــورد و برخاســت و تجربه کــرد .فــراز و فرودهای
زیــادی را از ســر گذرانــد و ســیر تکویــن خــود را در طــول ایــن ســالها
نشــان داد .قهرمــان مقاومــت و ایســتادگی و ادامــه کاری بــود .روحیــه
تســلیمناپذیری او زبانــزد شــد.
شــناخت و درک مــن از ُبنمایــه و محتــوی تــاش و مبــارزات
آن نســل کــه درآن ســالها بــا آنهــا زیســتهام ،صداقــت ،وفــاداری،

شــور انقالبــی ،شــجاعت و از همــه مهمتــر عشــق بــه مــردم و اهــداف
و خواســتههای مردمــی و وفــاداری بــه میهــن و میهــن دوســتی بــوده و
هســت .مــا قهرمانانــی در ایــن نســل داریــم کــه هیــچ زنــی نیســت کــه
آرزو نکنــد مثــل آن زن ،و هیــچ مــردی نیســت کــه آرزو نکنــد مثــل
آن مــرد باشــد .در واقــع جــان مایــه زندگــی ایــن نســل عشــق بــه انســان
و رهایــی از بنــد بندگــی و عشــق بــه آزادی و عدالــت و عشــق بــه میهــن
بــود.
همانطور که بایزید گفت:
پا به صحرا گذاشتم
عشق باریده بود
و زمین تر شد
چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو شد.
امــروز در بــاره کســانی مــی نویســم کــه ســراپا ایثــار بودنــد .مــن از
حمیــد اشــرف مینویســم؛ از نســترن و الدن ،زهــرا قلهکــی ،نزهــت و
اعظــم و بهمــن روحیآهنگــران ،مرضیــه اســکویی ،شــیرین فضیلــت
کالم ،از بهروزارمغانــی ،فاطمــه حســینی ،مریــم شــاهی ،از مســرور
فرهنــگ و میتــرا بلبلصفــت و زهــره مدیــر شــانهچی و یوســف
زرکاری؛ از دههــا و دههــا مبــارز گمنامــی کــه کمتریــن ســهمی از نــام
و نشــان بــرای خــود نمیخواســتند .مــن از تابســتان تفــت گرفتــه ســال
 1355کــه ســاواک شــاه تمــام نیــروی خــود را بســیج کــرد کــه مــا را نابــود
کنــد ،مینویســم؛ و عاقبــت در  ٨تیــر ســال  1355بــا حملــه و محاصــره
خانــه تیمــی رفقــا حمیــد اشــرف و  9تــن از یــاران ،طــی یــک درگیــری
طوالنــی ،همــه رفقــای مــا جــان باختنــد .آنهــا رفتنــد ولــی اهــداف و
آمــال انســانی آنهــا بــه جــا مانــد و گشــترش یافــت.
عشــق نــاب بــه اهــداف و آرمانهــای انســانی و فــرا روییــدن و پــاره
کــردن تمــام بندهــا و موانعــی کــه مانــع از حرکــت خالقانــه وجــودی
ایــن نســل اســت .کنــار زدن موانــع دســت و پــا گیــر و دل و جــان را بــه
ریاضــت ســپردن و ایــن یعنــی عقــل نــاب ،و نهایت اینکــه ،نه تنهــا مورد
نکوهــش نیســت بلکــه مملــو از ثمــره و بالندگــی و شــادابی و طــراوت
هســتی اســت .نوعــی از خــود گذشــتن کــه بــی لحظـهای درنــگ خــود
را دربســت بــه زندگــی میبخشــد .هرچنــد کــه ایــن از خــود گذشــتگی،
بــه نیســتی و نابــودی زودرس خــود بیانجامــد .آنهــم در دنیایــی که انســان
نــه تنهــا از فــردای خــود ،بلکــه بــه لحظـهای دیگــر مانــدن نیــز اطمینــان
نــدارد و نمیدانــد کــه چــه در انتظــار اوســت .ایــن یعنــی اوج شــیفتگی و
فــداکاری و عشــق ورزیــدن؛ و ســر انجــام ایــن نســلی کــه از آن یــاد کردم
دیگــر در تاریــخ تکــرار نمیشــود ،و بایــد زمــان معینــی بگــذرد تا نشــانه
فــداکاری ،صداقــت و از خــود گذشــتکیاش بــه بــار نشــیند.
ِ
ســؤال مــی شــود :ایــن یقیــن را از کجــا آوردهای؟ از خــود همــت
و تــاش خســتگی ناپدیــر ایــن نســل کــه بــه آن بــاور دارم .بــه آن بــاور
دارم ،زیــرا کــه ایــن نســل توانســت خــود را بــا زمــان انطبــاق دهــد؛ بــه
مقوالتــی همچــون دمکراســی ،آزادی و حقــوق بشــر ،بیــش از گذشــته
توجــه کنــد و پــا بــه پــای زمــان پیش بــرود .ضمــن دفــاع از زحمتکشــان
و محرومــان بــرای حقــوق اولیــه انســان ،بــرای محیط زیســت .مبــارزات
خشــونت پرهیــز را تبلیــع و ترویــج کنــد .برایــش مبــارزه فرهنگــی و
مدنــی کنــد .ممکــن اســت بــه مــن ایــراد بگیرنــد کــه در تحلیــل از ایــن
نســل بــا نــگاه گذشــته برخــورد کــردهام .پاســخ مــن ایــن اســت تاریــخ
را بــر بســتر زمــان و مــکان بایــد بــه قضــاوت نشســت .ولــی یــک چیــز
را مــی دانــم ،اینکــه ایســتادگی در برابــر ظلــم و ســتم و دیکتاتــوری و
اســتبداد ،و در کنــار مــردم بــودن ،زمــان و مــکان نمــی شناســد؛ در هــر
لحظــه و هــر زمــان قابــل ارج و تقدیــر اســت .مــا بــذری را کــه کاشــتیم
روزی بــه بــار مینشــیند .مــن بــه آن یقیــن دارم.

دوره دوم  -شماره  - 1تیرماه1400

24

یاد یاران

یاد باد
یاد فدائیان جانباخته  8تیر  1355گرامی باد

یاد رفیق ابوالقاسم طاهرپرور را گرامی میداریم

متاســفانه روز چهارشــنبه  ۱۲خــرداد ،یکــی از یــاران «گــروه جنــگل» و از فعالیــن اولیــه جنبــش فدائیــان خلــق رفیــق
ابوالقاســم طاهرپــرور (ابــول) ،در  80ســالگی در زادگاه خــود شــهر الهیجــان چشــم از جهــان فروبســت .رفیــق ابــول از ســال
 1346در ارتبــاط بــا رفیــق غفــور حس ـنپور بــه گــروه جنــگل پیوســت .بنــا بــه توصیــه گــروه در خوزســتان مســتقر شــد و
در آنجــا نقــش مهمــی در ارتبــاط رفقــای گــروه بــا جنبــش فلســطین بــر عهــده گرفــت و امکاناتــی را فراهــم کــرد کــه رفقــا
علیاکبــر صفائــی فراهانــی و محمــد صفــاری آشــتیانی در رفــت و آمــد خــود بــه فلســطین و تامیــن ســاح بــرای گــروه
جنــگل از آنهــا اســتفاده میکردنــد .رفیــق بعــد از واقع ـهی ســیاهکل ،در ســال  1349دســتگیر و همچــون دیگــر رفقــای
شــکنجه دیــده «گــروه جنــگل» بــه حبــس ابــد محکــوم شــد و در زنــدان نیــز از جملــه زندانیــان مهربــان ،فروتــن و محبــوب
همبنــدان خــود بــود.
رفیــق ابــول تــا  ۴بهمــن  ۱۳۵۷در زنــدان بــود و در آســتانهی انقــاب بهمــن آزاد و بــا اســتقبال گــرم مــردم وارد زادگاه
خــود الهیجــان شــد .بــا شــروع فعالیــت ســازمان در بعــد از انقــاب ،بــه عنــوان یــک فدایــی خلــق بــه فعالیــت خــود ادامــه
داد .در جریــان انشــعاب در ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق بــه بخــش «اکثریــت» آن پیوســت و مدتــی بــا ایــن بخــش از
ســازمان همــراه شــد ،ولــی پــس از چنــدی از فعالیــت تشــکیالتی کنــاره گرفــت و زندگــی شــرافتمندانهای را بــا وفــاداری بــه
آرمانهــای انســانی و عدالتخواهانــ ه ادامــه داد.
یادش گرامی باد!

یاد رفیق بیژن مسرور را گرامی میداریم!

بــا تاســف فــراوان ،دوم تیرمــاه یکــی دیگــر از رهــروان راه ســعادت و بهــروزی مــردم ایــران ،فدایــی خلــق رفیــق بیــژن
مســرور را در تهــران و در  72ســالگیاش از دســت دادیــم .رفیــق بیــژن متولــد یکــی از محــات جنوب شــهر تهران(شــاپور)
بــود کــه از نخســتین ســالهای جوانــی بــه هــواداری فدائیــان خلــق ایــران برخاســت .رفیــق در آســتانه پیــروزی انقــاب و
پــس از اتمــام تحصیالتــش در خــارج از کشــور بــه ایــران بازگشــت و بــه حرکــت انقالبــی مــردم ایــران پیوســت .بعــد از
پیــروزی انقــاب بــه عضویــت ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق درآمــد و در بخــش انتشــارات شــاخ ه آذربایجــان ،در
تبریــز مشــغول فعالیــت شــد .در ســال  1360و در جریــان انشــعاب ،بــا «پیــروان بیانیــه  16آذر» همــراه شــد و تــا ســال  63بــه
مبــارزه تشــکیالتی خــود ادامــه داد .پــس از ضربــه خــوردن رفقــای  16آذر ،رفیــق بیــژن بــا حفظ آرمانهــای انســانی ،زندگی
شــرافتمندانهی داشــت و همانگونــه کــه شایســته فداییــان خلق بــود ،به آرمــان بهــروزی کارگران و زحمتکشــان وفــادار ماند و
در همـهی ایــن ســالها بــه ارتبــاط خــود بــا کارگــران و محیطهــای کارگــری ادامــه داد .رفیــق بیــژن همیشــه یــار و یــاور جنبش
فدایــی بــود و بــرای دســتیابی بــه آزادی ،عدالــت اجتماعــی و سوسیالیســم لحظـهای از مبــارزه بــاز نایســتاد.
یادش گرامی باد!
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