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برآمدی دیگر
ده ســال پیــش انتشــار نشــریه »کار داخــل« 
را پس از 20 شــماره در 11 اردیبهشــت 1390 
متوقــف کردیــم. در طــول ســه ســال انتشــار 
منظــم نشــریه، رفقــا و دوســتان بســیاری حول 
ــی کــه  ــام »کار داخــل« جمــع شــدند؛ رفقای ن
ــه نامشــان  ــم و ن ــده بودی ــه چهره شــان را دی ن
را می دانســتیم؛ 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 
خلــق  فدائیــان  بــا  مرتبــط  تئوریــک  و 
ــرای  ــد ب ــی ش ــریه، تریبون ــد. نش ــکل بده ش
انعــکاس صــدای فعالیــن چــپ داخل کشــور، 
بــرای بیــان مبــارزات طبقاتــی کارگــران و 
دمکراتیــک  خواســت های  و  زحمتکشــان 
و  ملیت هــا  فعالیــن  دانشــجویان،  و  زنــان 
بــر  و آزادیخــواه.  برابری طلــب  نیروهــای 
ــر فــراز  ــه آرمانــی ب آن بودیــم کــه چــپ را ن
بــا  نیرویــی  بلکــه  اجتماعــی،  اعتراضــات 
خواســت های اجتماعــی و سیاســی مشــخص 
معرفــی کنیــم. بــرای اتحــاد چــپ تــاش 
ــا انحرافــات حاکــم بــر جنبــش  ورزیدیــم و ب
ــی  ــه تحلیل های ــا ارائ ــم. ب ــارزه کردی چــپ مب
از وضعیــت اجتماعــی کشــورمان، تــاش 
کردیــم مســائل سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 
و  زنــان  بگیــران،  حقــوق  و  کارگــران 
ــا را از  ــوق ملیت ه ــن حق ــجویان و فعالی دانش
ــن چــپ داخــل کشــور منعکــس  منظــر فعالی

ــم. کنی
ــماره »کار  ــن ش ــه اولی ــفندماه 1386 ک اس
ــرای  ــی را ب ــم دالیل ــر کردی ــل« را منتش داخ
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مبــارزات  شایســته  انعــکاس  عــدم   -
کشــور؛ داخــل  فدائیــان 

ــل  ــارزات داخ ــوی مب ــگ و ب ــود رن - نب
ــپ  ــیون چ ــای اپوزیس ــانه ه ــوری در رس کش

ــارج؛ خ
- ممانعــت از انتشــار و انعــکاس خواســت 

و نظــرات فدائیــان کمونیســت در رســانه ها؛ 
پویــای  و  خاقانــه  کاربســت  عــدم   -
آرمانهــای بنیانگــذاران جنبــش فدائــی در 

میهنمــان؛ کنونــی  شــرایط 
فــوق،  دالیــل  بــر  عــاوه  امــروز 
ــد  ــاب می کن ــز ایج ــری نی ــای دیگ ضرورته
ــر  ــه شــود. بناب ــه ایــن امــر مهــم پرداخت کــه ب
ایــن، در چهــل و پنجمیــن ســالروز جــان 
ــد  ــق »حمی ــی خل ــر، فدائ ــق کبی ــن رفی باخت
ــار  ــم انتش ــم داری ــش تصمی ــرف« و یاران اش
بــر  بنــا  را  کشــور«  داخــل  »کار  دوبــاره 
ضرورتهــای اجتماعــی و سیاســی زیــر شــروع 
ــوان  ــه ت ــا و ن ــه ادع ــاکان ن ــه، کم ــم. البت کنی
ــی  ــن ضرورتهای ــه چنی ــل ب ــخگویی کام پاس
خویــش  تــوان  حــد  در  ولــی  داریــم؛  را 
تــاش خواهیــم کــرد بــرای تأثیرگــذاری 
بــر رونــد عمومــی مبــارزات رو بــه رشــد 
پراکندگــی  بــر  غلبــه  و  کشــورمان  مــردم 
ــف  ــای مختل ــژه نیروه ــپ و بوی ــای چ نیروه
فدائــی خلــق، تلفیــق مناســبی از یــک نشــریه 
ــازی و  ــای مج ــای فض ــا ظرفیت ه ــوب ب مکت

اینترنتــی را عملــی ســازیم:
در  موجــود  ســاختاری  بحــران   -1
نظــام اســامی حاکــم بــر ایــران در طــول 
ــن  ــت. ای ــابقه اس ــته بی س ــه گذش ــار ده چه
ســاختاری  حوزه هــای  تمامــی  بحــران 
کشــور را فراگرفتــه اســت. در ایــن میــان 
اقتصــادی،  آشــفته ی  بشــدت  وضعیــت 
بحــران  تظاهــر  ملموس تریــن  و  مهمتریــن 
نیســت  روزی  می باشــد.  کشــور  عمومــی 
زحمتکشــان،  و  کارگــران  اعتراضــات  کــه 
ــی-  ــن مل ــجویان، فعالی ــان، دانش ــان، معلم زن
فرهنگــی  و  اجتماعــی  کنشــگران  قومــی، 
ــر  ــی ب ــردم حت ــی م ــار اجتماع ــر اقش و دیگ
زمینــه مطالبــات بحــق صنفــی و مدنــی مــورد 
یــورش و ســرکوب قــرار نگیرنــد و منتقدیــن 
ــا ایــن  و معترضیــن بــه بنــد کشــیده نشــوند. ب
حــال مبــارزه مــردم ادامــه دارد و بیــش از 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــد. آنه ــق می یاب ــز عم ــش نی پی
ــت  ــا کلی ــود را ب ــت خ ــی مخالف ــر امکان از ه
نظــام اســامی حاکــم بــا صدایــی رســا اعــام 
و رفتارهــای سیاســی و مبارزاتــی خــود را در 
راســتای گــذر از کلیــت نظــام تنطیــم می کنند. 

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

شــکل  خیابانــی  تجمعــات  و  اعتراضــات 
سراســری بــه خــود گرفتــه و علیرغــم فقــدان 
تشــکل رســمی سراســری، سیاســتگذاری 
اعتراضــات و دعــوت بــه حضــور در خیابــان 
مخالفــت  اعــام  و  مطالبــات  بیــان  بــرای 
بــا وضــع موجــود، توســط رهبــران خــود 
ســاخته جنبش هــای اجتماعــی و کارگــری 
ویژگــی،  ایــن  می گیــرد.  کشــور صــورت 
اعتراضــی  جنبشــهای  مشــخصه  مهمتریــن 
اقشــار فرودســت و زحمتکــش جامعــه در 
نیــز  بــروز  کــه روز  بــوده  اخیــر  ســالهای 
ــار  ــک رفت ــوان ی ــه عن ــود و ب ــت می ش تقوی
مخالفیــن  و  معترضیــن  شــاخص  سیاســی 
ــری خــود را نشــان  ــم، جهتگی ــت حاک وضعی
ــری  ــاب سراس ــات و اعتص ــد. اعتراض می ده
کارگــران شــرکتهای وابســته بــه صنعــت نفــت 
ــه  ــر، از جمل ــای اخی ــیمی در روزه و پتروش
نمونه هــای شــاخص ایــن رویکــرد اجتماعــی 
و سیاســی معترضیــن و مخالفیــن وضعیــت 
ــا می باشــد.  ــر کشــور اســتبداد زده م حاکــم ب

پاســخ کوبنــده اکثریــت واجدیــن شــرایط 
رای بــه نظــام والیــت فقیهــی در جریــان 
تحریــم  طریــق  از  خــرداد   28 رای گیــری 
ــری  ــدون رای در رای گی ــارکت ب ــال و مش فع
نظــر  از  کــه  اســامی،  جمهــوری  رئیــس 
گســتردگی و ماهیــت مضمونــی آن در چهــار 
اوج  نقطــه  بــود،  بی ســابقه  گذشــته  دهــه 
ایــن رویکــرد جدیــد در رونــد مبــارزات 
کارگــران، زحمتکشــان شــهری و روســتایی و 
ــک  ــوده ای و دمکراتی ــای ت ــن جنبش ه فعالی
می باشــد. اینــک، فصــل نوینــی از مبــارزات 
مــردم ایــران شــروع شــده کــه بارزتریــن 
مشــخصه آن عبــور مــردم از کلیــت نظــام 
حاکــم فــارغ از هــر گونــه جناح بندیهــای 
ــد  ــان می ده ــت نش ــن وضعی ــد. ای آن می باش
عینــی  شــرایط  بــودن  مهیــا  کنــار  در  کــه 
ــکل یابی و  ــامی، تش ــوری اس ــذر از جمه گ
ــا  ــن نظــام ب ــن و مخالفی ســازمانگری معترضی
ــه  ــی، ب ــوب ذهن ــرایط مطل ــن ش ــدف تامی ه
ضــرورت روز تبدیــل شــده اســت و بایــد 
مــورد توجــه نیروهــای ترقیخــواه و بویــژه 

ــرد. ــرار بگی ــپ ق ــای چ نیروه
ــا بعــد از 42 ســال  2- جنبــش کارگــری م
هنــوز از یــک شــرایط ذهنی الزم بــرای ایجاد 
دگرگونیهــای اساســی در وضعیــت اقتصــادی، 
ــت.  ــه دور اس ــود ب ــی خ ــی و اجتماع سیاس
ــق  ــر، تعمی ــزون فق ــدید روزاف ــکاری، تش بی
بنیان هــای  فروپاشــی  طبقاتــی،  شــکاف 
ــام  ــت نظ ــار ضدی ــا در کن ــتی خانواره معیش
ــا هــر  ــر کشــور ب ــم ب ــی حاک سیاســی و حقوق
ســلب  ســازمانگری،  و  تشــکل یابی  گونــه 
حــق اعتــراض کارگــران نســبت بــه سیاســتهای 
ــای  ــرمایه و ابزاره ــان س ــری صاحب ضدکارگ
تولیــد، ســرکوب بی رحمانــه حتــی مبــارزات 
ــارهای  ــد فش ــدید هدفمن ــان، تش ــی آن صنف
خانواده هــای  بــر  معیشــتی  و  اقتصــادی 
کــه  از جملــه عواملــی هســتند  معترضیــن 
ــارزات  ــتمرار مب ــداوم و اس ــده اند ت ــث ش باع
و تشــکل یابی کارگــران و زحمتکشــان کشــور 
ــن  ــرد. در چنی ــرار بگی ــر جــدی ق تحــت تاثی
شــرایطی بــردن آگاهــی طبقاتــی و دانــش 
اجتماعــی بــه میــان توده هــای کار و زحمــت، 
ــری و  ــرای هم فک ــاعد ب ــرایط مس ــاد ش ایج
تبــادل تجــارب مبارزاتــی، ترویــج ضــرورت 
و  کارگــران  ســازمانگری  و  تشــکل یابی 
زحمتکشــان بــه وظیفــه مبــرم نیروهــای چــپ 
تبدیــل شــده اســت. نشــریه »کار داخــل« بــه 
ســهم خــود تــاش خواهــد کــرد در ایــن 
زحمتکشــان،  و  کارگــران  کنــار  در  راســتا 
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کشور - دوره اول کار داخل  اولین شماره 
19 اسفند 1386

کشور - دوره اول کار داخل  آخرین شماره 
11 اردیبهشت 1390

حامیــان و مدافعیــن مبــارزات کارگــری، فدائیــان خلــق و دیگــر نیروهــای چــپ انقابــی 
ــد. ــداوم بخش ــود را ت ــور خ ــارزه حض ــی مب ــدان اصل ــد و در می باش

ــته  ــور داش ــی کش ــوالت اجتماع ــده در تح ــن کنن ــی تعیی ــواره نقش ــپ، هم 3- چ
ــدی  ــیب های ج ــی از آس ــپ، یک ــای چ ــازمانی نیروه ــی س ــفانه پراکندگ ــت. متاس اس
ــت  ــه تح ــد ک ــور می باش ــاری در کش ــرمایه داری ج ــد س ــتبدادی و ض ــد اس ــش ض جنب
تاثیــر عوامــل محتلــف عینــی و ذهنــی شــکل گرفتــه و مــا در »ارزش هــای پایــه ای« خــود 
بــه آنهــا اشــاره کردیــم. انتشــار دوبــاره نشــریه »کار داخــل« در راســتای تقویــت نقــش 
ــارزات  ــژه مب ــران و بوی ــردم ای ــات سیاســی و اجتماعــی م ــذاری چــپ در حی و تاثیرگ
صنفــی، سیاســی و طبقاتــی کارگــران و زحمتکشــان کشــور می باشــد. مــا از هــر گونــه 
اتحــاد مبتنــی بــر وجــوه مشــترک سیاســی و برنامــه ای 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 برابری طلب!!

ــه  ــان داد ک ــا نش ــه م ــور« ب ــل کش ــریه »کار داخ ــار نش ــال انتش ــن س ــه چندی  تجرب
نشــریات مکتــوب در کشــور مــا، کمــاکان کارآیــی، پایــداری و تــوان ســازمانگری خــود 
ــور،  ــی در کش ــبکه اینترنت ــش ش ــودن پوش ــی نب ــه، کاف ــژه آنک ــد. بوی ــظ کرده ان را حف
نداشــتن تــوان مالــی اکثریــت اقشــار فرودســت و زحمتکــش جامعــه بــرای بهره منــدی 
ــای  ــپ و تهدیده ــژه چ ــیون بوی ــایت های اپوزیس ــترده س ــیون گس ــت، فیلتراس از اینترن
امنیتــی، امــکان برقــراری ارتباطــی گســترده و مــداوم بــا مخاطبــان را عمــا غیرممکــن 
ــه  ــا »کار داخــل کشــور« را مجــددا ب ــل، م ــن دلی ــه همی ــرده اســت. ب ــد ک ــا ناکارام و ی
صــورت مکتــوب منتشــر می کنیــم تــا رفقــای مــا، فدائیــان خلــق و فعالیــن چــپ داخــل 
ــه اشــکال مختلــف در محیــط کار و زندگــی خــود در  کشــور، آن را بازنشــر کــرده و ب
اختیــار آنهایــی کــه امــکان دسترســی بــه فضــای مجــازی و اینترنتــی را ندارنــد، قــرار 
دهنــد. مــا از ایــن طریــق تــاش می کنیــم صدایــی باشــیم از جانــب فدائیــان خلــق در 
مبــارزات اجتماعــی و سیاســی مــردم ایــران و مبــارزات صنفــی و طبقاتــی کارگــران و 
ــورمان  ــپ کش ــای چ ــر صداه ــل دیگ ــود را مکم ــدام خ ــا اق ــان. م ــان میهنم زحمتکش

می دانیــم. 
 نشــریه »کار داخــل« کارکــرد ســازمانی و حزبــی نــدارد و بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال 
ــه  ــا ب ــان سیاســی نیســتیم و تنه ــچ جری ــل هی ــا بدی ــز نمی باشــد. م ایجــاد تشــکیات نی
عنــوان گروهــی از »فدائیــان خلــق« تــاش می کنیــم در چارچــوب یــک فعالیــت 
رســانه ای ضمــن حمایــت از جنبــش چــپ و مبــارزات آن، کاســتی ها 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 
ــه  ــورت گاهنام ــه ص ــا ب ــت و فع ــور هس ــل کش ــاری در داخ ــی ج ــی و سیاس اجتماع
منشــر می شــود، ولــی ســعی خواهیــم کــرد بــا نظم بخشــی بــه انتشــار آن، بطــور ماهانــه 
منتشــرش کنیــم. نوشــته ها، مقــاالت، دیدگاه هــا و رهنمودهــای خــود را از طریــق 
ــه می فشــاریم و  ــه اشــتراک بگذاریــد. دســتهایتان را رفیقان ــا مــا ب ــر ب آدرس ایمیــل زی

چشــم انتظــار یــاری شــما رفقــا و دوســتان عزیــز هســتیم.
 با امید به پیروزی کارگران و زحمتکشان

kardakhel1400@gmail.com
kardakhel1400@yahoo.com

رفع تبعیض جنسیتی در گروه مبارزه علیه ارتجاع حاکم و سرمایه داری 
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ارزش های پایه ای ما
 در نشریه »کار داخل« 

درآمد
مــا گروهــی از فدائیــان خلــق ایران)داخــل کشــور( منســوب بــه جنبشــی هســتیم کــه در دهــه 40 در پیــکار علیــه دیکتاتــوری شــاه بــا آرمــان آزادی 
و عدالــت اجتماعــی - سوسیالیســم شــکل گرفــت و بــا جانفشــانی  رهــروان خویــش بــرگ نوینــی در تاریــخ مبــارزات نیروهــای چــپ ایــران رقــم زد. 

مــا هماننــد بنیانگــذاران جنبــش فدائیــان خلــق، مدافــع آزادی و عدالــت، تاشــگر راه ترقــی مــادی و معنــوی توده هــای زحمتکــش و مخالــف 
هرگونــه بهره کشــی انســان از انســان هســتیم و اندیشــه مارکسیســم و سوسیالیســم علمــی را عالی تریــن فلســفه و نظریه برای چنین تاشــی در چشــم انداز 

گــذر از نظــام ســرمایه داری بــه سوسیالیســم تشــخیص داده و آنــرا راهنمــای عمــل خویــش قــرار داده ایم. 
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 جدایی ناپذیــر تاریــخ سیاســی کشــور تبدیــل شــده اســت و هیــچ عرصــه ای از حیــات اجتماعــی و فرهنگــی مــردم را نمی تــوان 
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 گردان هــای ایــن جنبــش بــرای مقابلــه بــا 

همدیگــر صــرف می گــردد.
مــا بــه عنــوان جمعــی از فدائیــان خلــق ایــران در داخــل کشــور بــر ایــن باوریــم کــه علیرغــم موانــع و مشــکات موجــود بــر ســر راه امــر وحــدت 
فدائیــان خلــق، غلبــه بــر تشــتت و پراکندگــی ســازمانی می بایســت 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 نیــروی جانبــدار و مدافــع کارگــران و زحمتکشــان در مبــارزه علیــه اســتبداد، دیکتاتــوری و مظالــم نظــام ســرمایه داری می دانیــم. 
چــپ بعنــوان رادیکال تریــن 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 می بــرد و همیــن امــر، از دامنــه تأثیرگــذاری 
و کارآیــی ســازمانگرانه آن بــر رونــد جنبــش سیاســی و اجتماعــی رو بــه رشــد در کشــور می کاهــد. 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 برنامــه ای در جبهــه ای واحد 
هســتند. ایــن اتحــاد نبایــد بــه معنــی تــاش تقابل گرانــه بــا اتحادهــای دمکراتیــک بــا نیروهــای ملــی و دمکــرات تفســیر شــود. حضــور نیروهــای چپ 
در اتحادهــای دمکراتیــک بــه تعمیــق و پررنــگ شــدن دمکراســی خواهی، عدالت طلبــی، حقــوق بشــر، مبــارزه بــا ســتم  و تبعیــض ملــی، جنســیتی، 
نــژادی ، مذهبــی  و عقیدتــی منجــر خواهــد شــد و بایــد بعنــوان رویکــرد مــوازی »اتحــاد چــپ« بــا هــدف تاثیرگــذاری کارا بــر جنبــش جــاری در 
کشــور مدنظــر قــرار بگیــرد. مــا بــه عنــوان جمعــی از فدائیــان خلــق داخــل کشــور بــرای تحقــق و عملیاتــی شــدن دو رویکــرد »اتحــاد چــپ« و »اتحاد 

دمکراتیــک« در بیــن نیروهــای چــپ و دمکــرات کشــور تــاش می کنیــم.
مــا معتقدیــم، در نظــام ســرمایه داری تنهــا درصــد ناچیــزی از مــردم، آن هــم صاحبــان ســرمایه و قــدرت و نخبــه گان مــورد حمایت آنهــا از حقوق 
و آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی برخوردارنــد. مــا از برقــراری شــرایط الزم جهــت بهره منــدی تمامــی شــهروندان بویــژه زحمتکشــان و محرومیــن 
جامعــه از آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی حمایــت می کنیــم 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 ســرمایه داری، مانــع پیشــرفت و توســعه کشــور و عامــل اصلــی بی عدالتــی، تعمیــق شــکاف طبقاتــی، 
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1. سوسیالیسم 
ــاور مــا، سوسیالیســم آلترناتیــو انقابــی و نقــد رادیــکال نظــام  ــه ب ب
اقتصــادی، اجتماعــی و فکــری ســرمایه  داری و ضرورتــی برای فــرا رفتن 
ــت.  ــی از آن اس ــب ناش ــا و مصائ ــی از بحران  ه ــات و خاص از معض
ــز  ــه انســان در مرک ــک ک ــی اســت انســانی و دمکراتی سوسیالیســم نظام
توجــه آن قــرار دارد و جامعــه برآمــده از آن بــا حداکثــر مشــارکت مــردم 
ــه سوسیالیســم، مبــارزات پیگیــر طبقاتــی  اداره می شــود. راه دســتیابی ب
ــود را  ــا خ ــت. م ــواه اس ــنفکران ترقیخ ــان و روش ــران و زحمتکش کارگ

ــم.  ــن راه می دانی ــروان ای ــی از ره بخش

2. سرمایه داری
نظــام ســرمایه داری سرمنشــاء ســتم طبقاتــی، جنســی، نــژادی، 
بی عدالتــی، بهــره وری غارتگرانــه از طبیعــت، جنــگ و بیــکاری فراگیــر 
و منشــا بســیاری از نابســامانیها و ناهنجاری هــا اســت. نظــام ســرمایه داری 
بنــا بــه ماهیــت ذاتــی خــود اســتثمارگر اســت و بــرای تنطیــم مناســبات 
ــه  ــه ب ــی اش بی رحمان ــای ذات ــر بحران ه ــه ب ــت غلب ــود جه ــی خ درون
غــارت منابــع طبیعــی و اســتثمار نیــروی کار می پــردازد و ارزش تولیــدی 
کارگــران را بــه یغمــا می بــرد. بــه بــاور مــا جامعــه طبقاتــی و تبعیضــات 
ــه ناشــی از اســتیای نظــام ســرمایه داری شایســته شــأن انســان  بیدادگران
ــه  ــرای اشــاعه و نهادین ــوازات آن ب ــه م ــن نظــام و ب ــه ای ــا علی نیســت. م
و  برابری خواهــی  آزادیخواهــی، عدالت طلبــی،  اندیشــه های  شــدن 

ــارزه می کنیــم. ــز مب ــا طبیعــت نی تنظیــم پایــدار رابطــه انســان ب

3. امپریالیسم
امپریالیســم کــه بمثابــه تظاهــر بــارز تراکــم و تمرکــز ســرمایه و تولید و 
ظهــور انحصارهــای بــزرگ مالــی در ســالهای اولیــه قــرن بیســتم بوجــود 
ــروش و  ــد ف ــای جدی ــتر بازاره ــه بیش ــر چ ــب ه ــر تصاح ــر س ــد، ب آم
ــان ها  ــا انس ــان را ب ــروی کار ارزان، جه ــام و نی ــواد خ ــرمایه گذاری، م س
ــل  ــتر تبدی ــه خاکس ــر ب ــی عالمگی ــش جنگ ــار در آت ــش دوب و ثروتهای
کــرد. ســرمایه مالــی و شــرکت های فراملیتــی بــه عنــوان وجــوه مشــخصه 
امپریالیســم، اکنــون نیــز بــا ولــع ســیری ناپذیری تولیــدات مــادی و منابــع 

کشــورهای پیرامونــی را می بلعنــد و بــا تحمیــل سیاســت فاجعه بــار 
تعدیــل ســاختاری بــه ایــن کشــورها بحــران ذاتــی خــود را نیــز بــه آنهــا 
ــگ  ــرکوبگری، جن ــی، س ــه زورگوی ــر گون ــا ه ــا ب ــد. م ــل می کنن منتق
ــن مداخــات  ــه ای ــم و علی ــروزی و ســلطه جویی امپریالیســتی مخالفی اف

ــم. ــارزه می کنی ــه باشــد- مب ــه ای ک ــه هــر بهان - ب

4. جهانی شدن- جهانی سازی
»جهانــی شــدن« از مشــخصات دوران کنونــی اســت و می توانــد 
ابعــاد مختلــف زندگــی بشــر و  کره زمیــن را تحــت تاثیــر قــرار دهــد؛ امــا 
پــروژه ای کــه امــروزه در ســطح جهــان جــاری اســت نــه جهانــی شــدن، 
ــت.  ــتی اس ــای امپریالیس ــا ویژگیه ــی ب ــازی« تحمیل ــی س ــه »جهان بلک
ــده از  ــف ش ــال تحری ــن ح ــی و در عی ــدی ارتجاع ــازی فراین جهانی س
جهانــی شــدن می باشــد. نئولیبرالیســم با در هــم ریختن مرزهــای »جهانی 
شــدن« در پــی آن اســت کــه منطقــی بــودن و ناگریــزی »جهانــی ســازی« 
ســرمایه داری را نتیجــه بگیــرد و آن را به عنــوان واقعیــت و الــزام اجتماعی 
ــوژی  ــه کاری، ایدئول ــو محافظ ــم و ن ــد. نئولیبرالیس ــان بقبوالن ــه جهانی ب
مدافــع جهانی ســازی ســرمایه داری هســتند. چهــره دیگــر جهانی ســازی 
ســرمایه داری و سیاســت های نئولیبرالیســتی - نــو محافظــه کار، آمریکایی 

شــدن اســت. مــا علیــه ایــن گرایــش ارتجاعــی مبــارزه می کنیــم. 

کارگران 5. همبستگی بین المللی 
ــا شــکل گیری ســرمایه جهانــی و درهــم نوردیــده شــدن مرزهــای  ب
ــی و ایدئولوژیــک،  ــه طبقــه کارگــر در ابعــاد جغرافیای ــی و تهاجــم ب مل
قدرتهــای امپریالیســتی و انحصارهــای ســرمایه مالی بشــریت را در داخل 
»نظــم نویــن جهانــی« و »جهانی ســازی« ســرمایه داری تعریــف می کننــد. 
در چنین شــرایطی تنها آلترناتیو جهانی ســازی ســرمایه داری، همبســتگی 
بین المللــی کارگــران و زحمتکشــان در چارچــوب انترناســیونال کارگــری 
ــران و  ــی کارگ ــتگی بین الملل ــل همبس ــد اص ــا پایبن ــد. م ــد می باش جدی
زحمتکشــان هســتیم و میهن پرســتی و همبســتگی بین المللــی بــا مبارزیــن 
راه رهایــی طبقــه کارگــر و زحمتکشــان از یــوغ اســتثمار ســرمایه را 

ــم.  ــر از همدیگــر می دانی ــدی جداناپذی پیون
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ســرکوب آزادیهــای سیاســی و نقــض حقــوق بشــر می شناســیم. جمهــوری اســامی، رژیمــی مســتبد دینــی مبتنــی بر ســرمایه داری اســت کــه باقتضای 
اســتبدادش و اســامی بودنــش ســرکوبگر دگراندیشــان -بویــژه نیروهــای چــپ و ســکوالر- منــادی ســتم و تبعیــض جنســیتی و مذهبــی می باشــد. ایــن 
رژیــم بنــا بــر ماهیــت ســرمایه دارانه اش دشــمن طبقــه کارگــر و تــوده  تهیدســت و مزدبگیــر و اقشــار زحمتکــش جامعــه می باشــد. 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 اصاح ناپذیــر، ارتجاعــی و واپسگراســت. مــا بــا هــر گونــه حکومــت دینــی و موروثــی 
مبتنــی بــر اســتثمار و ســرکوب طبقاتــی مخالفیــم. مــا می خواهیــم ایــن رژیــم به دســت خود مــردم ایــران از میــان برداشــته شــود و نظمــی دموکراتیک، 
مترقــی، معاصــر و عدالت محــور بــه جــای آن مســتقر شــود. مــا در کنــار نیروهــای ترقیخواهــی هســتیم کــه مقدم تریــن وظیفــه خــود را برکنــاری ایــن 

رژیــم بــا تکیــه بــر اراده مــردم ایــران قــرار داده انــد. 
انتشــار »کار داخــل« )نشــریه فدائیــان خلــق ایــران در داخــل کشــور( کــه از 19 اســفند 1386 شــروع و تــا تاریــخ 11 اردیبهشــت 1390 بــا انتشــار 
بیســتمین شــماره آن ادامــه یافــت، ابــزار رســانه ای 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 نام هــای موجــود 
در جنبــش فدائیــان خلــق، بلکــه تاشــی اســت پویــا بــرای بازســازی آن جنبــش و احیــاء آرمانهــای نامیــرای بنیان گذارانــش در شــرایط جدیــد و در 
راســتای کمــک بــه شــکل گیری »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 ارزش های پایه ای زیر معتقدیم و نشریه »کار داخل« را نیز ارگان رسانه ای تمام فدائیان خلق ایران در داخل کشور می دانیم:
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6. برابری و عدالت 
برابــری و عدالــت، شــاخص ترین ارزش پیــروان سوسیالیســم علمــی 
ــت  ــق عدال ــروت و تحق ــه ث ــع عادالن ــر توزی ــا ب ــد. م ــی می باش و انقاب
ــر ایــن  بــرای همــه مــردم و بویــژه زحمتکشــان جامعــه تأکیــد داریــم. ب
باوریــم کــه اشــکال مختلــف لیبرالیســم اقتصــادی بــه تشــدید نابرابــری، 
ــری  ــا براب ــردد. م ــه منجــر می گ ــی در جامع تبعیضــات و شــکاف طبقات
ــان، ملیت هــا،  ــان، جوان ــن حقــوق دمکراتیــک زنـ ــت را از تامی و عدال
ــم. ــی مــردم جــدا نمی دانی گروه هــای قومــی و مذهبــی و نهادهــای مدن

7. صلح
ســرمایه داری بــرای ســلطه بــر جهــان، دنیــا را نظامــی کــرده اســت. 
»جهانی ســازی  مســلح  بــازوی  مثابــه  بــه  امپریالیســتی  میلیتاریســم 
ــت  ــه و مقاوم ــدی یافت ــتماتیک و هدفمن ــرد سیس ــرمایه داری« عملک س
در مقابــل »جهانی ســازی« نهایتــًا بــا جنــگ از طــرف امپریالیســتها 
ــه بخشــی از  ــرو می شــود. از ســوی دیگــر کارتل هــای اســلحه بمثاب روب
ــرای فــروش ســاح محتــاج جنــگ و یــا فضــای  نظــم ســرمایه داری، ب
تشــنج اند. رفتــار جنگ طلبانــه قدرتهــای ارتجاعــی منطقــه ای در نقــاط 
مختلــف جهــان در ایجــاد جنــگ و تنش هــای منطقــه ای نیــز سودرســان 
ــی  و  ــاس  مل ــح  در مقی ــن، صل ــر ای ــت. بناب ــن راستاس ــم در ای امپریالیس
ــرایط  ــدن ش ــم ش ــه فراه ــان ها و الزم ــزرگ  انس ــت  ب ــی  خواس بین الملل
ــی در  ــاش  جهان ــا ت ــت . م ــریت اس ــرای بش ــانی ب ــی انس ــته زندگ شایس
تامیــن صلــح را ارج می نهیــم 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 اســتقال کشــور و منافــع ملــی بــا دفــاع 
از مناســبات برابرانــه و برادرانــه میــان همــه ملــل جهــان پیونــد ناگسســتنی 

دارد.

8. دمکراسی و مدرنیته
دمکراســی از دســتآوردهای بــزرگ بشــریت و نتیجــه قرن هــا تــاش 
ــه،  ــای آزادیخواهان ــه حاصــل جنبش ه ــش از هم ــی و بی فکــری و عمل
روشــنگرانه و مبــارزات کارگــران، زنــان و روشــنفکران می باشــد. تعمیــق 
ــق  ــی و تحق ــات سیاس ــردم در حی ــتر م ــه بیش ــارکت هرچ ــن مش و تأمی
عدالــت اجتماعــی ضامــن دوام و پویایــی دمکراســی خواهــد بــود. مــا 
ــن  ــم و ضم ــردم  می دانی ــه م ــاب  آزادان ــی از اراده و انتخ ــدرت را ناش ق
دفــاع از آن، خواهــان گســترش و تعمیــق دمکراســی مشــارکتی، مســتقیم 
و اجتماعــی هســتیم. بــه بــاور مــا، مدرنیتــه نیــز تاشــی بــر خاتمــه دادن 
بــه فشــارهای اجتماعــی بــر مــردم و توســعه همــه جانبــه؛ تاشــی انتقادی 
بــه وضــع موجــود و دگردیســی مســتمر در روابــط اجتماعــی بــرای تغییــر 
جهــان اســت. از ایــن رو پیــکار بــرای  آزادی و برابری  در دفــاع از مدرنیته 
ــی و  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــون فرهنگ ــه و همگ ــه جانب ــازی هم و نوس
سیاســی مبتنــی بــر آزادی، دمکراســی، سکوالریســم، عدالــت اجتماعی 

و حفــظ محیــط زیســت و  جدایــی  دیــن  از دولــت، تجلــی می یابــد  .

9. محیط زیست
ــودجویانه  ــم س ــا تهاج ــی ب ــده و نئولیبرال ــی ش ــرمایه داری جهان س
ــن،  ــره زمی ــر روی ک ــط زیســت انســان ها ب ــای محی ــی عرصه ه ــه تمام ب
حیــات بشــر و موجــودات دیگــر زیســتکره را بــا خطــر نابــودی جــدی 

روبــرو ســاخته اســت. بهره بــرداری  غارتگرانــه  از منابــع  طبیعی زیســتکره 
بــا هــدف تامیــن عرصه هــای جدیــد ســودآور، از ماهیــت نظــام 
ســرمایه داری ناشــی می شــود و تبعــات ویرانگــر آن امــروزه گریبانگیــر 
بشــریت شــده اســت. حفاظــت از محیــط زیســت، پایدارســازی منابــع 
ــداف    ــی از اه ــه یک ــع ب ــن مناب ــدگان از ای ــهم آین ــن س ــتی و تضمی زیس
بــزرگ بشــریت تبدیــل شــده و بــرای تحقــق آن همبســتگی بین  المللــی 
در دفــاع از محیــط زیســت را در دســتور جامعــه جهانــی قرار داده اســت. 
مــا خــود را در صــف ملــی و بین المللــی مبــارزه بــا بهره کشــی غارتگرانــه 

ــع انســانی و طبیعــی کــره زمیــن، می بینیــم. ــدار از مناب و ناپای

10. زنان
رژیــم دینــی حاکــم بــر ایــران در طــول عمــر بیــش از چهــار دهــه ای 
خــود نشــان داده کــه یکــی از ارتجاعی تریــن رژیمها در تحمیــل هنجارها 
و قوانیــن ضــد زن می باشــد. 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 اصلی تریــن اجــزای 
نظــم دینــی حاکــم شــده بــر جامعــه ایــران هســت. مــا بــرای رفــع ســتم 
ــارزه و  ــان و مــردان کشــورمان مب ــری حقــوق زن جنســیتی و کســب براب
از مطالبــات کوشــندگان برابــر حقوقــی جنســیتی حمایــت می کنیــم؛ چــرا 
کــه معتقدیــم ســخن گفتــن از دمکراســی، برابــری اقتصــادی و عدالــت 
اجتماعــی، بــدون  تامیــن برابــر حقوقــی زنــان و مــردان در تمامــی 

ــود. عرصه هــا بیهــوده خواهــد ب

11. جوانان
ــر،  ــش، هن ــم، پژوه ــد، عل ــه تولی ــه عرص ــروی محرک ــان نی جوان
ــد.  ــا را تشــکیل می دهن ــه م ــت جامع ورزش و سیاســت هســتند و اکثری
مــا معتقدیــم، عــدم اهتمــام حکومــت در پــرورش جوانانــی شــاداب و 
ــه  ــداکاری، وظیف ــه ف ــدوار و دارای روحی ــگ، امی ــا فرهن ــراوات، ب پرط
نیروهــای سیاســی دمکــرات، بویــژه نیروهــای چــپ را در پرداختــن بــه 

ــدان نمــوده اســت. ــن موضــوع دو چن ای

12. ملیت ها و اقوام
»ســتم ملــی« واقعیــت انکارناپذیــر کشــور کثیرالمللــه ایــران و »مســئله 
ــش ضــد اســتبدادی و  ــی و سراســری جنب ــی« مســئله جــدی، عموم مل
ــر ملیتهــا و  ــران می باشــد. شوونیســم و ســتم ب ــردم ای ضــد ارتجاعــی م
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 

می باشــد. 
ــه  ــه سرنوشــت خــود را ب ــن آزادان ــران در تعیی ــای ای ــا حــق ملیته م
رســمیت می شناســیم و از تامیــن حقــوق فرهنگــی و دموکراتیــک 
ــاد  ــا، ایج ــم. م ــاع می کنی ــور دف ــی کش ــی فرهنگ ــای قوم ــر گروه ه دیگ
ایرانــی آبــاد، آزاد، دمکراتیــک و فــدرال را بــه ســود ملیت هــای بلــوچ، 
ــم و  ــور می دانی ــان کش ــرد و کل مردم ــرب، ک ــن، ع ــی، ترکم آذربایجان
معتقدیــم، دفــاع از برابــر حقوقــی ملــی یکــی از پیــش شــرط های دفــاع 
از آزادی و عدالــت اســت  و بایــد جــزو وظایــف برنامــه ای ســازمان های 

سراســری چــپ قــرار بگیــرد.
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درودهای آتشین به مردم قهرمان و مبارز ایران!
ــارزه  در 28 خــرداد 1400 روز درخشــان دیگــری در تاریــخ سراســر مب
کشــورمان بــه ثبــت رســید. مــردم مبــارز و آگاه ایــران در اتحــادی 
ــر و در یــک نمایــش پرشــکوه، اســتبداد و ارتجــاع حاکــم  وصف ناپذی
را بــه چالــش گرفتــه و در برابــر رژیــم سراســر دروغ و تزویــر ولــی فقیــه، 
ــات فرمایشــی  ــم انتخاب ــم خــود را در تحری ــروی عظی اتحــاد، اراده و نی
ــر  ــار دیگ ــردم ب ــوی م ــات از س ــم انتخاب ــتند. تحری ــش گذاش ــه نمای ب
ــرنیزه و  ــه زور س ــوان ب ــران را نمی ت ــردم ای ــدای م ــه، ص ــرد ک ــت ک ثاب
یــا فریــب خامــوش ســاخت. آمارســازی وزارت کشــور زیــر نظــر بیــت 
رهبــری و تقلــب گســترده در انتخابــات بــرای نشــان دادن تعــداد بــاالی 
ــم از  ــاع حاک ــراس ارتج ــای ه ــات، گوی ــن انتخاب ــرکت کنندگان در ای ش
اتحــاد مــردم در مقابــل رژیــم والیــت مطلــق فقیــه در این حماســه بزرگ 

اســت.
خیزش هــای گســترده ی اعتراضــی در دی مــاه 96 و آبــان مــاه 98 و 
ناامیــدی روزافــزون اقشــار و گــروه هــای مختلــف اجتماعــی بــه ایجــاد 
ــان داد  ــت، نش ــا در درون حکوم ــق جابجایی ه ــت از طری ــرات مثب تغیی
ــور از جمهــوری اســامی برداشــته  کــه جامعــه گام بلنــدی در مســیر عب
 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 گســترده تر از قبــل بــه میــدان مبــارزه آمــده 
اســت. حــال پــس از پشــت ســر گذاشــتن تحریــم انتخابــات فرمایشــی، با 
راه انداختــن امــوج پیاپــی اعتصاب هــای کارگــران، پرســتاران، معلمــان، 
بازنشســتگان و مزدبگیــران در نقــاط مختلــف و در چهــار گوشــه ی 
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، خواسته هایشــان 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 داده انــد. تجربــه ی دولــت روحانــی آخریــن میــخ 
را بــر تابــوت انتخابــات مهندســی شــده در جمهــوری اســامی کوبیــد و 
ته مانــده ی  اعتمــاد بخشــی از جامعــه بــه انتخابــات فرمایشــی را بــه گــور 

ســپرد.
ــا مبــارزه هم زمــان در ســه عرصــه بــه  هــم پیوســته  در مرحلــه کنونــی، ب

تحقــق دموکراســی، عدالــت اجتماعــی و دفــاع از حاکمیت ملــی می توان 
اشــتراک منافــع الزم بــه  منظــور برپایــی جبهــه ای گســترده علیــه حاکمیت 
جمهــوری اســامی را بــه  وجــود آورد. اکنــون بــا اتحــاد همــه احــزاب، 
ســازمان ها 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 دگرگونی هــای بنیادیــن، دموکراتیــک و پایدار را 
امکان پذیــر ســاخت. اکنــون مبــارزه بــر ســر منافــع مــردم جــان بــه لــب 
ــارزه  ــر روی خواســت های مشــترک، در مب ــد ب رســیده و اصــرار و تاکی
زحمتکشــان جــزو ضرورت هایــی انکارناپذیــر مبــارزات می باشــد. 
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 نهایــی اش همــوار ســاخت. در ایــن بیــن تضــاد میــان 
خواســت های مــردم و ادامــه حاکمیــت جمهــوری اســامی، عامــل 

اصلــی ایجــاد بحران هــا 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 
ــم  ــد می کنی ــررًا تأکی ــور مک ــواه کش ــی و آزادیخ ــای مل ــر نیروه ــا دیگ ب
ــیب های  ــد آس ــور را از گزن ــد کش ــروز می توان ــه ام ــری ک ــا ام ــه، تنه ک
کان اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســت خارجــی ماجراجویانــه 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــی مردم ــتقرار حکومت ــد، اس ــی برهان ــت والی حکوم
آراء مــردم متکــی باشــد. مــا بــا اعــام آمادگــی بــرای اقــدام مشــترک از 
کلیــه نیروهــای ملــی، مترقــی و آزادیخــواه در داخــل و خــارج از کشــور 
می خواهیــم کــه، مبــارزه بــا رژیــم را پرطنین تــر کننــد و جمهــوری 
ــی  ــن کارزار، هماهنگ ــازند. در ای ــزوی  س ــتر من ــه بیش ــامی را هرچ اس
ــم  ــذار از رژی ــرد و گ ــور، ط ــان عب ــای خواه ــی نیروه ــکاری تمام و هم

جمهــوری اســامی نقــش مهمــی دارنــد.
هم میهنان مبارز!

ــم  ــت رژی ــه خواس ــونت ک ــه دور از خش ــه و ب ــات متحدان ــه اعتراض ب
والیــت مطلــق فقیــه اســت بــه هــر شــکل و بــا اســتفاده از همــه روش هــا 
ادامــه دهیــد. یگانــه راه پیــروزی بــر رژیــم، حضــور پــر شــور و میلیونــی 

شــما در صحنــه مبــارزه اســت.
31 خرداد ۱4۰۰

درودهای آتشین به مردم قهرمان و مبارز ایران!
کثریت(  جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران)ا

و حزب چپ ایران)فدائیان خلق(
کشور و حزب توده ایران- داخل 

اتحاد چپ ضرورت سازماندهی مبارزات سیاسی و طبقاتی کارگران و زحمتكشان



دوره دوم - شماره 1 - تیرماه1400

 نیمــه دوم اردیبهشــت 1400 نقطــه عطفــی اســت در تاریــخ پــر فــراز 
ــران، و بزنگاهــی اســت حســاس و شــاید  و نشــیب   جنبــش کارگــری ای
ــکل  یابی و  ــرای تش ــورمان ب ــران کش ــارزات کارگ ــاز در مب سرنوشت  س
ــد  ــه بع ــران هفت تپ ــان. کارگ ــی و طبقاتی    ش ــوق صنف ــه حق ــتیابی ب   دس
ــدان،  ــتگیری و زن ــون: دس ــه همچ ــخت و پرهزین ــارزه س ــالها مب از س
شــکنجه و ســرکوب، اخــراج و پرونده  ســازی، انــواع آزار و اذیــت 
علیــه خانواده هــای کارگــران از جانــب جناح  هــای حاکمیــت، توانســتند 
ــمندی  ــت و هوش ــداری و درای ــاش و پای ــی، ت ــاد و یکپارچگ ــا اتح ب
ــه  ــر مالکیــت کارخان ــه تغیی ــد و پیروزمندان ــه پیــش بردارن گامــی مهــم ب
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 
طوالنی  تریــن و مســتمرترین اعتــراض چنــد دهــه اخیــر جنبــش کارگــری 
و عدالت خواهانــه ایــران را کــه از حمایــت بخــش قابــل توجهــی از 
ــای  ــران مجتمع ه ــجویان و کارگ ــان، دانش ــری، معلم ــکل  های کارگ تش

ــود، گرامــی داشــتند. ــز برخــوردار ب صنعتــی دیگــر نی
ــی  ــری و عمل ــای نظ ــه و در عرصه  ه ــارزه در ادام ــن مب ــاً، ای  مطمئن
ــرو  ــد. از این ــد ش ــه خواه ــی مواج ــای خاص ــی و پیچیدگی  ه ــا بغرنج ب
نیازمنــد هوشــیاری، آگاهــی و شــناخت کارگــران از واقعیــات موجــود، 
ــدرت  ــش و ق ــود و نق ــوه خ ــل و بالق ــای بالفع ــوا، از نیروه ــوازن ق از ت
ســازماندهی شــورا و ســندیکای کارگــران کارخانــه می  باشــد. الزم اســت 
ــری و جنبش  هــای  ــش کارگ ــت دیگــر بخش  هــای جنب ــب حمای در جل
دمکراتیــک و مدنــی زنــان، معلمیــن، روســتائیان، دانشــجویان و فعالیــن 
حقــوق ملــی خلق  هــای کشــورمان تــاش جــدی کننــد و شــناختی دقیــق 
از روش  هــای ســرکوب، تفرقــه انــدازی، بــه انحــراف کشــیدن اعتراضات 
ــن  ــت قاتلی ــه دول ــزی ک ــوص از خی ــی و بخص ــل حکومت ــط عوام توس
ــته  ــد، داش ــرداد 1400 برمی دارن ــات 28 خ ــد انتصاب ــران در بع و چپاولگ
باشــند. بــی گمــان اگــر جنبــش کارگــری در عرصــه   پیــکار و در ســپهر 
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 
بغرنجی  هــای نبــرد کار و ســرمایه عبــور نمــوده و شــگفتی  های بزرگــی را 

خلــق خواهــد کــرد.   
 ایــن ســخنان رفیــق زنــده یاد فریبــرز رئیس دانــا را فرامــوش نمی کنیم 
کــه: »وضعیــت امــروز هفت تپــه ناشــی از چنــد دهــه زوال مســتمر 
ــی  ــه مــوازات آن سیاســتهای نولیبرال صنعــت و زیســتبوم خوزســتان و ب
اقتصــادی بــوده کــه در عمــل بــه تضعیــف خلــق ارزش و چیرگــی هرچــه 
بیشــتر ســرمایه مالــی، تجــاری در اقتصــاد ایــران منتهــی شــده اســت«. 
ــه   توســط  ــون اساســی -ک ــی اصــل 44 قان ــر غیرقانون ــن راســتا تغیی در ای
ــازی  ــت هدفمندس ــد- سیاس ــاغ گردی ــف و اب ــه  ای تعری ــخص خامن ش
ــرای آن در  ــات و اج ــت اصاح ــردازی آن در دول ــه نظریه  پ ــا ک یارانه ه
ــژاد انجــام شــد، کاهــش و حــذف تعرفه  هــای واردات  دولــت احمدی ن
قنــد و شــکر کــه در دولــت خاتمــی تصویــب و در دولــت احمــدی نــژاد 
اجرایــی گردیــد - بطوریکــه در فاصلــه ســالهای 84 تــا 8۵ دولــت تعرفــه 
واردات شــکر را از 130 درصــد بــه 4 درصــد کاهــش داد و نتیجتــا شــکر 

وارداتــی جایگزیــن شــکر تولیــد داخــل شــد - موجــب کاهــش تولیــد و 
ــت شــرکت  ــه شــد و نهای ــه نیشــکر هفت تپ ــای کارخان ــش هزینه  ه افزای
هفت تپــه در لیســت شــرکت های بــا بدهــی بــاال و زیــان  ده دولتــی قــرار 
گرفــت تــا واگــذاری آن بــه بخــش حصوصــی توجیــه و اجرایــی گــردد. 
اجــرای سیاســت های دیکتــه شــده بانــک جهانــی و صنــدوق بین  المللــی 
ــی و  ــادی نولیبرال ــت اقتص ــاس سیاس ــتی، اس ــن کاس ــدون کمتری ــول ب پ
نابودگــر تولیــد داخلــی توســط همــه   دولت  هــای بعــد از جنــگ بــوده و 

هــم اکنــون نیــز ادامــه دارد.
ــاغل آن در  ــان ش ــت کارکن ــه جمعی ــه ک ــی هفت تپ ــع صنعت  مجتم
تولیــد شــکر بــه   صــورت رســمی، پیمانــی، قــراردادی و پیمانــکاری در 
بخش  هــای مختلــف، ۵۵00 نفــر اعــام شــده اســت، بــا 24000 هکتــار 
ــتان  ــای اس ــن کارخانه  ه ــی از بزرگتری ــه، یک ــی و کارخان ــعت اراض وس
ــتغال  ــد و اش ــی در تولی ــش مهم ــه نق ــد ک ــور می  باش ــتان و کش خوزس
ــه  ــه عمــر، ب ــا 6 ده ــن مجتمــع ب ــه دارد. ای و در رشــد کشــاورزی منطق
عنــوان   اولیــن، قدیمی  تریــن و بزرگتریــن کارخانــه تولیــد شــکر از نیشــکر 
ــون  ــل 44 قان ــاغ اص ــتای اب ــال 94 و در راس ــه در س ــت ک ــران اس   در ای
اساســی توســط خامنــه  ای، تنهــا بــا پیــش پرداخــت شــش میلیــارد تومــان 
از چرخــه دولتــی خــارج   و از ســوی ســازمان خصوصی ســازی بــه »امیــد 
اســدبیگی« و »مهــرداد رســتمی چگینــی«، مالــکان شــرکت »زئــوس« و 
»آریــاک« واگــذار گردیــد. پــس از ایــن واگــذاری، کارگران با مشــکات 
عدیــده  ای از جملــه تاخیرهــای طوالنــی در پرداخــت دســتمزدها مواجــه 
ــه  ــری را ب ــتمر کارگ ــی و مس ــات طوالن ــه اعتراض ــکاتی ک ــدند. مش ش
ــرون  ــی و ب ــان درون حاکمیت ــای مدافع ــاف ادع ــت. برخ ــال داش دنب
حاکمیتــی، سیاســت چپاولگرانــه خصوصی  ســازی و مقررات  زدایــی در 
پــی واگــذاری ایــن شــرکت بــه بخش خصوصــی، بــا غــارت و ویرانگری 
بی  ســابقه  ای مواجــه شــد. بعنــوان مثــال در ســال 94 و قبــل از واگــذاری، 
میــزان تولیــد شــکر ســفید ایــن کارخانــه حــدود ۵7000 تــن و اراضــی 
زیــر کشــت آن حــدود 8600 هکتــار بــود؛ در حالــی کــه ســال گذشــته 
میــزان تولیــد شــکر ســفید آن بــه 19000 تــن و ســطح زیــر کشــت آن بــه 
6300 هکتــار کاهــش یافــت. اگــر بــه وضعیــت بحرانــی فــوق وضعیــت 
ــکات  ــت، مش ــه در پرداخ ــد ماه ــای چن ــا و تعویق  ه ــفبار حقوق  ه اس
فزاینــده معیشــتی، آســیب دیــدن خانواده  هــای کارگــری، نابــودی محیط 
زیســت و آب، کــه پی  آمــد و نتیجــه عملــی سیاســت  های مزبــور اســت 
ــکنجه  ــدان و ش ــرکوب، زن ــم س ــر آوری ــم و بخاط ــه کنی ــم اضاف را ه
ــش  ــه بیشــتر از پی ــری را، عمــق فاجع ــش کارگ ــران جنب ــران و رهب کارگ

عیــان خواهــد شــد. 
ــه  ــه را ک ــر هزین ــر و پ ــارزه  ای پیگی ــخت و مب ــیار س  روزگاری بس
ــروان آگاه آن  ــری و پیش ــکل کارگ ــت تش ــا هدای ــه ب ــران هفت تپ کارگ
ــه  ــد، تجــارب و آگاهــی عمیقــی را ب در 1۵ ســال گذشــته ســپری کرده  ان
ــی و  ــارزه و زندگ ــول مب ــی، محص ــه و آگاه ــن تجرب ــت. ای ــراه داش هم
تبلــور اراده ســالم و خلل  ناپذیــر کارگــران اســت. مــا مطمئنیــم کــه دامنــه 
ــد  ــر خواه ــه روز بیشــتر و پربارت ــش و آگاهــی روز ب ــن دان ــای ای و ژرف
ــه در  ــا: »همانطــور ک ــس دان ــرز رئی ــاد فریب ــق زنده ی ــول رفی ــه ق شــد. ب
قطــب نمی  تــوان جلــوی یخبنــدان را گرفــت؛ جلــوی ایــن آگاهــی را نیــز 
نمی  تــوان گرفــت. ایــن آگاهــی نتیجــه ســال  ها رنــج و ســختی اســت«. 
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 اینــک، بعــد از ســلب مالکیــت از بخــش خصوصــی، اهــم مطالبات 
کارگــران هفت تپــه 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، وکیل 

مدافــع 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؛

ــر  ــی ب - پرداخــت و جبــران خســارات وارده زیســت محیطــی و مال
ــی  ــش خصوص ــد بخ ــه در ی ــی ک ــان در مدت ــی کارکن ــه و تمام مجموع
بــوده و تشــکیل کمیتــه تخصصــی در ایــن ارتبــاط بــا مشــارکت کارگــران 

ــان؛  و تشــکل آن
- بازســازی کارخانــه و حفاظــت و نگهــداری از انبارهــای کاال، 
قطعــات و محصــول و امــوال منقــول و غیــر منقــول و دارایی  هــای 

شــرکت؛
- حسابرســی توســط جامعــه حسابرســان و بــا مشــارکت تشــکل  های 

کارگــری و نماینــده و وکیــل حقوقــی و مالــی آنهــا؛
ــبکه  های  ــازی ش ــن آب و بازس ــی، تامی ــای زراع ــای زمین  ه - احی

آبرســانی و برنامه  ریزی  هــای علمــی و زیســت محیطی بــرای آن.
 ایــن درســت کــه ســلب مالکیــت از بخــش خصوصــی و انتقــال آن 
بــه چرخــه دولــت یکــی از خواســته  های اساســی کارگــران در ایــن مبارزه 
ــه در  ــزرگ کارگــران هفت تپ ــروزی ب ــا پی ــوده، ام ــر ب ــی و نفس  گی طوالن
عقــب نشــاندن حاکمیــت از تک  تــازی در عرصــه اجــرای سیاســت 
ــه تنهائــی مســئله  ای  ــا ایــن حــال، ایــن امــر ب خصوصی  ســازی اســت. ب
را حــل نمی کنــد. مگــر همیــن دولــت نبــوده کــه بــا فســاد و بی کفایتــی 
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 تجربه  هــای جنبــش 
ــر ترفندهــای حاکمیــت در  کارگــری، حفــظ متانــت، هوشــیاری در براب
ســوار شــدن بــه مــوج مبارزاتــی کارگــران، اهمیــت بســزایی بــرای ادامــه 

مبــارزه دارد. بایــد بــا چشــمانی بــاز و نگاهــی تیزبین بــه حــرکات و رفتار 
طــرف مقابــل نگریســت. یادمــان باشــد، احمدی نــژاد بــا شــعار آوردن 
پــول نفــت بــه ســر ســفره مــردم تیغــه جراحی ضــد مردمــی نئولیبرلیســتی 
ــار  ــن ب ــاخت؛ ای ــی س ــازی عمل ــا و خصوصی  س ــذف یارانه  ه ــا   ح را ب
رئیســی جــاد می  خواهــد بــه کمــک دســتگاه امنیتــی- قضایــی و دســت 
در دســت خامنــه  ای، همــان سیاســت  ها را پیــش ببــرد. تصادفــی نیســت 
کــه تشــکل  های بســیج دانشــجویی و طــاب و همپالگی  هــای رســانه  ای 
ــا  ــد؛ ی ــه می  زنن ــران هفت تپ ــت از کارگ ــان بســیج شــده و دم از حمای آن
ــر  ــان حاض ــع آن ــبانه در جم ــران، ش ــب آرای کارگ ــت جل ــی جه رئیس
ــی در جمهــوری اســامی را  ــه ترق ــه او پل ــم ک می شــود. فرامــوش نکنی
بــا قتل عــام پاک  تریــن و صادق  تریــن مدافعیــن راه ســعادت مــردم، طبقــه 
کارگــر و زحمتکشــان میهن  مــان و بــا چکمه  هایــی آغشــته بــه خــون مردم 
در طــول چهــار دهــه حیــات جمهوری اســامی پیموده اســت. خواســت 
دانشــجویان، طــاب و خبرنــگاران بســیجی طرفــدار خامنــه  ای و رئیســی 
در واگــذاری شــرکت هفت تپــه بــه شــکل تعاونــی بــه کارگــران همانقــدر 
ریاکارانــه و مزورانــه اســت کــه واگــذاری کارخانــه در ســال 94 در اجرای 

وارونــه اصــل 44 قانــون اساســی بــه بخــش خصوصــی.

رفقای کارگر!
 راه همــان اســت کــه شــما کارگــران هفت تپــه در طــول ایــن 1۵ ســال 
ــت صفــوف متحــد و تشــکل  ــد: تقوی ــا همــه ســختی  هایش پیموده  ای ب
خــود در کارخانــه، مطالبــه بحــق مشــارکت در بازســازی و تولیــد، تــاش 
ــه تشــکیات کارگــری سراســری و  ــرای ایجــاد و دســتیابی ب ــه ب پیگیران
پیونــد بــا دیگر زحمتکشــان شــهر و روســتا، معلمیــن، زنان، دانشــجویان 

ــی. ــکل  های مدن و   تش
ــاح  ــچ جن ــان اســت. هی ــا در صــف واحدم ــروی شــگفتی آور م  نی
و نیــروی حاکمیتــی نمی  توانــد و نمی  خواهــد کوچکتریــن دفاعــی 
ــه رئیســی عضــو  ــل نیســت ک ــی دلی ــد. ب ــران بکن از حقــوق بحــق کارگ
ــدار شــما  ــه دی ــوری، نخســت ب ــس از اعــام کاندیدات ــت مــرگ، پ هئی
کارگــران نیامــد، بلکــه بــه اتــاق بازرگانــی کارفرمایــان و تجــار رفــت و بــر 
ــای  ــن سیاســت مبن ــد نمــود. ای ــی و خصوصی  ســازی تاکی مقررات زدائ
عمــل تمامــی بخش  هــای اجرائــی، قضائــی، قانونگــذاری و... حاکمیت 

تحــت رهبــری والیــت مطلقــه فقیــه اســت.
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ــدام  ــال از اع ــل س ــرداد ۱4۰۰ چه  ۳۱ خ
جنایتکارانــه ی ســعید ســلطان پور، شــاعر، 
ــو  ــر و عض ــردان تئات ــنامه نویس، کارگ نمایش
کانــون نویســندگان ایــران می گــذرد. او از 
نخســتین ســال های تأســیس کانــون تــا پایــان 
عمــر کوتاهــش همــواره یــار و همــراه کانــون 
بــود. در ســال ۱۳4۹ پــس از انتشــار بیانیــه  
کانــون در اعتــراض بــه بازداشــت فریــدون تنکابنــی، بــه جــرم جمــع آوری 
امضــا بــرای آن بیانیــه بازداشــت شــد. در مهرمــاه ســال ۱۳۵6 تــازه از زندان 
آزاد شــده بــود کــه در برنامــه  »شــب های شــاعران و نویســندگان ایــران« در 

انســتیتو گوتــه شــرکت کــرد.
ــای  ــه پایه ه ــی ک ــاد ماندن ــه ی ــب های ب ــب از آن ش ــن ش در پنجمی
حکومــت اســتبدادی را بــه لــرزه درآورد، ســخنان خــود را بــا ایــن 
ــنگان  ــیاه، تش ــال های س ــتگان س ــام، شکس ــرد: »س ــاز ک ــات آغ جم
آزادی، خواهــران، برادرانــم، ســام!«. شــعرخوانی او در میــان حاضــران، 
ــور و  ــان ش ــد، چن ــی بودن ــواه و انقاب ــان آزادی  خ ــان جوان ــه بیشترش ک
ولولــه ای 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 برنامه ی 
فرهنگــی دعــوت کردنــد. خبــر حضــور ســعید ســلطان پور 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 ۱۳۵۹ بــه عنــوان عضــو 
اصلــی هیئــت دبیــران برگزیــده شــد. در انتخابــات ســال ۱۳6۰ نیــز، بــا آن 
ــه  ــا رأی قاطــع شــرکت کنندگان ب کــه در زنــدان بــود، در اقدامی نمادیــن ب
عنــوان عضــو اصلی هیئــت دبیــران کانون نویســندگان ایــران برگزیده شــد.
 ســعید ســلطان پور در ســال ۱۳۱۹ در ســبزوار بــه دنیــا آمــد. از 
ــال ۱۳4۸  ــری روی آورد. س ــای هن ــعر و کاره ــرودن ش ــه س ــی ب نوجوان
تحصیــل در دانشــکده ی هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران را به پایــان برد. 
او از اعضــای فعــال هنرکــده ی تئاتــری آناهیتــا بــود. در ســال ۱۳4۷ همــراه 
ــان  ــران را بنی ــر ای ــن تئات ــژاد انجم ــر رحمانی ن ــی و ناص ــن یلفان ــا محس ب
گذاشــتند . ایــن انجمــن مدافــع تئاتر مردمــی  و اعتراضــی بود و اعضــای آن 
بــه ســبب اجــرای نمایشــنامه هایی چــون »آمــوزگاران« اثــر محســن یلفانــی 
و »دشــمن مــردم« اثــر هنریــک ایبســن بارهــا بــه زنــدان افتادنــد. آخریــن 
ــر  ــا، کارگ ــاس آق ــی »عب ــش خیابان ــرای نمای ــلطان پور اج ــری س کار تئات
ایــران ناســیونال«، در گرماگــرم روزهــای انقــاب بــود. ایــن نمایشــنامه کــه 
ــار شــهر در فضــای  ــود و در گوشــه و کن ــن آن را ســلطان پور نوشــته ب مت
عمومــی  در میــان تــوده ی مــردم اجــرا می شــد، بازتــاب روح شورشــی و 

ــود. ــگارد ســعید ســلطان پور ب ذهــن خــاق و آوان
ــده اســت:  ــادگار مان ــه ی  از ســعید ســلطان پور ســه مجموعــه شــعر ب
صــدای میــرا )۱۳4۷(، آوازهــای بنــد )۱۳۵۱(، از کشــتارگاه )۱۳۵6(. شــعر او 

شــعر اعتــراض بــه بی عدالتــی، دعــوت به مبــارزه بــا اســتبداد، ارج گــذاری 
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 می گشــت، در شــکل گیری جریانــی متفــاوت در شــعر 
دهــه  چهــل کــه بعدهــا بــه »شــعر چریکــی« معــروف شــد نقــش داشــت. 
ســلطان پور در کتــاب »نوعــی از هنــر، نوعــی از اندیشــه« )۱۳4۹( دیــدگاه 
خــود را نســبت بــه وظیفــه  هنــر و هنرمنــد در برابــر جامعه تشــریح کــرد. او 
در ایــن کتــاب کــه جــزو آثــار ممنوعــه بــود و ســلطان پور بــه ســبب تجدید 
چاپــش 4۵ روز زندانــی شــد، بــا انتقــاد از هنرمندانــی کــه بــه سیاســت های 
فرهنگــی رژیــم گذشــته گــردن می نهادنــد، نویســندگان و هنرمنــدان را بــه 
ــرو  ــور در قلم ــوری و سانس ــت : »دیکتات ــد و می گف ــرا می خوان ــارزه ف مب
هنــر و اندیشــه، چنــان وســعت یافتــه کــه بررســی همــواره  آن، وظیفــه  هــر 
هنرمنــد و ادیبــی اســت کــه وجــدان سیاســی خــود را در جهــت نجــات 
حقیقــت بیــدار می دانــد . مــن می گویــم نبایــد ســکوت کنیــم. شــما نیــز 
ایــن را می گوییــد. امــا عمــل چیــز دیگــری می گویــد: مــا ســکوت 
کرده ایــم. نفس هــای جســته و گریختــه هرگــز کافــی نیســت . بایــد خطــر 

کنیم.«
ــه  ــه زیســت ک ــود. او آن گون ســعید ســلطان پور اهــل خطــر کــردن ب
می اندیشــید و ســرانجام بهــای پابنــدی بــه عقیــده و آرمانــش را بــا جــان 
ــوج  ــر م ــده ب ــوار ش ــت س ــی حکوم ــوران امنیت ــت . مام ــش پرداخ خوی
انقــاب بهمــن و کمــر بســته بــه نابــود کــردن امیــد مــردم و دســتاورده های 
آزادی خواهانــه  انقــاب، انقابــی کــه گویــی ناقــوس آن را ســعید 
ــه صــدا درآورده  ــه ب ــاغ انســتیتو گوت ــا شــعرهای خــود در ب ســلطان پور ب
بــود ، در شــب عروســی اش بــه تاریــخ ۲۷ فروردیــن ۱۳6۰ او را بازداشــت 

ــن کشــتند. ــدان اوی ــخ ۳۱ خــرداد در زن ــد در تاری ــاه بع ــد و دو م کردن
 یــاد ســعید ســلطان پور، شــاعر »شــراره های آفتــاب« و »پرنیــان 
شــفق«، ترانــه  ســرای امیــد و آزادی کــه ســرود »ســر اومــد زمســتون« او 

ــاد. ــت گرامی ب ــر زبان هاس ــر س ــوز ب هن

سعید سلطا  ن پور؛ شاعر شراره های آفتاب و پرنیان شفق
کانون نویسندگان ایران
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ــا »نــه« بــزرگ بــه ســردمداران   در فــردای روزی کــه مــردم ایــران ب
رژیــم در انتصــاب ســیزدهمین رئیــس  حکومــت اســامی، هوشــمندی، 
ــام  ــی نظ ــی و حقوق ــای سیاس ــا بنیان ه ــود ب ــت خ ــردورزی و مخالف خ
دینــی حاکــم بــر کشــور را نشــان دادنــد، مــوج اعتصاب هــا بــا مشــارکت 
ــه  ــروژه ای شــرکتهای وابســته ب ــی و پ ــران پیمان ــر از کارگ ده هــا هــزار نف
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، آذربایجان غربــی، 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 صنعت نفــت و پتروشــیمی در کمتــر 
ــه لحــاظ گســتردگی و  ــه ب ــرداد 1399 اســت ک ــر از م از یــک ســال اخی
فراگیــری، همچنیــن ســطح و تعــدد حمایت هــای بین المللــی و ملــی، در 

ــوده اســت. طــول چهــار دهــه گذشــته بی ســابقه ب
کارگــران  اعتراضــات  ســازماندهی  »شــورای  بیانیــه دوم  طبــق   
پیمانــی نفــت« ایــن اعتصــاب تــا تحقــق تمــام مطالبــات و خواســته های 
کارگــران ادامــه خواهــد یافــت و چنانچــه بــه خواســته ها و مطالبــات آنــان 
جــواب مثبــت داده نشــود، بــه اعتصــاب اعــام شــده کارگــران رســمی 
صنعت نفــت در 9 تیــر خواهنــد پیوســت. افزایــش دســتمزدها و پرداخت 
ــورت 20 روز کار و 10 روز  ــه ص ــت کار ب ــر در نوب ــع آن، تغیی ــه موق ب
مرخصــی، ایمن ســازی محیــط کار، بهبــود شــرایط زیســتی و بهداشــت 
محیــط خوابگاه هــای کارگــران، لغــو قوانیــن ضــد کارگــری مناطــق ویــژه 
اقتصــادی، کوتــاه شــدن دســت پیمانــکاران، دائمــی شــدن قراردادهــا، 
ــی  ــر محیط هــای نفت ــم ب ــی حاک ــی و پادگان ــه فضــای امنیت ــان دادن ب پای
ــه  ــود، از جمل ــر کار خ ــه س ــی ب ــزد اخراج ــران روزم ــت کارگ و بازگش

ــد. ــی می باش ــران اعتصاب ــته های کارگ خواس
 اعتصــاب کارگــران صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی در طــول 
ــه اخیــر بطــور وســیعی مــورد پشــتیبانی نیروهــای ترقیخــواه،  یــک هفت
تشــکل های کارگــری، نهادهــای دمکراتیــک، تشــکل های دانشــجویی، 
معلمیــن، خانواده هــای جان باختــگان خیــزش آبــان 98 و ســقوط 
هوایپمــای اوکراینــی، بازنشســتگان، ســندیکاهای کارگری شــرکت واحد 
و نیشــکر هفت تپــه، جنبــش دادخواهــی مــادران و دیگــر نهادهــای 
ــن حمایــت  ــه اســت. همچنی ــرار گرفت دمکراتیــک و کارگــری کشــور ق
تشــکل های بین المللــی کارگــری از مبــارزات برحــق کارگــران نفــت نیــز 
همچنــان ادامــه دارد. همبســتگی ملی در پشــتیبانی از اعتصابــات کارگری 

در دفاع از سوسیالیسم)73(

زنده باد همبستگی و
 اعتصاب سراسری کارگران نفت

جمعی از فدائیان خلق ایران)داخل کشور(

صنعــت نفــت نشــان دیگــری از ایــن واقعیــت اســت کــه دوران »دو قطبی 
ســازی« کاذب نظریه پــردازان رژیــم بســر آمــده و اکنــون دو قطــب 
ــد. ــی کرده ان ــم صف آرای ــل ه ــت« در مقاب ــردم« و »حاکمی ــی »م واقع

 رژیــم والیت فقیهــی حاکــم بــر کشــور از همــان روزهــای اول 
پیــروزی انقــاب بهمــن نشــان داد کــه دشــمن آشــتی ناپذیر 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 تجربه ای 
بــود بــرای حاکمیــت ضدمردمــی جمهــوری اســامی کــه بــا حساســیت 
ــد.  ــری نمای ــرل بیشــتری تحــرکات کارگــری صنعت نفــت را پیگی و کنت
در ایــن راســتا بــا هــدف درهــم شکســتن همبســتگی شــغلی کارگــران، 
بخشــهای مختلــف ایــن صنعــت عظیــم ملــی را با سیاســتهای دالل منشــی 
خــود بــه صدهــا پیمانــکار بــه شــکل پــروژه ای واگــذار کــرد تــا از اتحــاد 
ــرایط کاری و  ــازی ش ــان س ــت یکس ــا خواس ــران ب ــتگی کارگ و همبس
ــای  ــکاری و قرارداده ــد. سیاســت پیمان ــری کن ــان جلوگی ــراردادی آن ق
ــور در  ــزرگ کش ــع ب ــر صنای ــت و گاز و دیگ ــت نف ــروژه ای در صنع پ
چارچــوب سیاســتهای نئولیبرالــی رژیــم بویــژه در دهــه اخیــر بــه یکــی 
ــم  ــل رژی ــتفاده های عوام ــی و سوء اس ــروت مل ــارت ث ــای غ از زمینه ه

تبدیــل شــده اســت.
ــرای  ــری ب ــن گســتردگی و فراگی ــه ای ــی ب ــودن اعتصاب  غیرمنتظــره ب
رژیــم، واکنش هایــی 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 تفرقه افکنانه، 
تهدیــد و تطمیــع و در صــورت افشــا و خنثــی شــدن این ترفندها، توســل 
بــه ســرکوب بــه هــر شــیوه ای بــوده اســت. در ایــن شــرایط، هوشــیاری 
رهبــران اعتصــاب جهــت حفــظ همبســتگی و وحــدت کارگــران، 
ــه و وحدت شــکنانه عوامــل  شناســایی و افشــای برنامه هــای تفرقه افکنان
و نهادهــای امنیتــی رژیــم شــرط ضــروری بــرای ادامــه اعتصــاب و تحقق 

ــران می باشــد. ــات برحــق کارگ خواســته ها و مطالب
ــا  ــدا ب ــم ص ــور( ه ــل کش ــق ایران)داخ ــان خل ــی از فدائی ــا جمع  م
ــتیبانی از  ــت و پش ــن حمای ــان، ضم ــپ میهنم ــواه و چ ــای ترقیخ نیروه
اعتصــاب سراســری کارگــران نفــت و خواســته ها و مطالبات برحــق آنان، 
اقدامــات و برنامه هــای فریبکارانــه و هر گونه توســل به زور و ســرکوب از 
طــرف حاکمیــت، نســبت بــه کارگــران اعتصابــی و رهبــران آن را محکوم 
می کنیــم. مــا از تمــام رفقــای فدائــی خلــق، نیروهــای ترقیخــواه، چــپ، 
ــاع  ــا اط ــم ب ــور می خواهی ــر کش ــب در سرتاس ــری طل ــرات و براب دمک
ــغ و  ــت، تبلی ــران صنعت نف ــاب کارگ ــا اعتص ــط ب ــار مرتب ــانی اخب رس
ــان، افشــاء توطئه هــا و زورگویی هــای  ترویــج خواســته ها و مطالبــات آن
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 
خواســته های خــود از طریــق اعتصــاب، اخــراج، بازداشــت و یــا مــورد 

تهدیــد و ارعــاب قــرار گیــرد.
زنده باد همبستگی و اعتصاب سراسری کارگران نفت

درود بر کارگران قهرمان اعتصابی
زنده  باد همبستگی طبقاتی و سراسری کارگران ایران

جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور( - 6 تیرماه 1400
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پیام جمعی از مادران و خانواده های جانباختگان فدائیان خلق
 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 ۵0 مین سالگرد تولد جنبش فداییان خلق

فرزندان و عزیزان گرامی!
 ســیزده ســال پــس از نامــه ی 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 می دهیــم، 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 آرمان هــای 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 نمی بینیــم، اگــر دغدغــه فکرتــان شــد می توانیــد 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 فدایــی اش 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 می تــوان 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 منش تــان صــورت گرفــت؟ یــا در را بــر همــان پاشــنه نــاروای قبلــی چرخیــد؟
 بــاز در آن نامــه گفتیــم: »مــا نمی توانیــم بــاور کنیــم کــه در زیــر پرچــم و بــا نــام ســازمان، برخــی از هم رزمــان دیــروز فرزندانمــان، کاســه گدایــی 
بســوی ته مانــدگان ســلطنت دراز کرده انــد، یــا بــه دنبــال اتحــاد بــا بخشــهایی از حاکمیت انــد کــه همــراه بــا دیگــر جناح هــای آن دستانشــان تــا مرفــق 
بــه خــون جانباختــگان ســالهای 60-67 آلــوده 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 ســلطنت طلبانی 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 96 و 98 در زیــر ایــده تحریــم انتخابــات و اعــام »نــه «ی بــزرگ بــه جمهــوری اســامی 
متحــد می شــوند و در شــرایطی کــه حکومــت حتــی بــه مــزار بــی نــام و نشــان فرزنــدان مــا در خــاوران هــم رحــم نمی کنــد 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 
ــار شــما و دوســتان دیگرتــان کــه بــه ســلطنت و در نهایــت بــه آمریــکا دخیــل  ــا ایــن سیاســتهای فاجعــه ب ــار جمهــوری اســامی هســتید! ب نکبت ب
بســته اند و هویــت مســتقلی بــرای خــود متصــور نیســتند، مــا هنــوز هــم از آینــده ی مبهــم بزرگتریــن بخــش جنبــش فداییــان خلــق بیمنــاک هســتیم.

فرزندان و عزیزان گرامی!
 بــار دیگــر از شــما می خواهیــم میــراث رفقــای جانباختــه، شــکنجه دیــده و زنــدان کشــیده تان را پــاس بداریــد. بــه ایــن تفرقــه و تشــتت و کــژروی 
خاتمــه دهیــد. بــا ایــن همــه اگــر بــر ادامــه ی ایــن ســبیل نــاروا مصرید، حرفــی نیســت؛ فقــط درخواســت می کنیــم از آبــرو و اعتبــار فرزنــدان و عزیزان 

جانباختــه ی مــا و ســازمانی کــه بــرای شــما بــه ارث گذاشــته اند، بــرای ابقــای رژیــم والیــت فقیــه و تطهیــر بازماندگان ســلطنت هزینــه نکنید!

برای شما در راه مبارزه برای سوسیالیسم، صلح و دموکراسی آرزوی موفقیت داریم.
23 خرداد 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 
و خانواده های جانباختگان فدائیان خلق

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 
ــم و  ــک میگویی ــی تبری ــادران ســرفراز فدائ ــه شــما م ــی را ب ــش فدای جنب
خرســندیم کــه علیرغــم تمــام مصائبــی که براثــر وضعیــت فاکت بــار حاکم 
ــره از  ــه روزم ــم و ســتمی ک ــد و علیرغــم ظل ــر کشــورمان تحمــل می کنی ب
جانــب حاکمــان و ماموریــن جمهــوری اســامی برشــما روا داشــته میشــود، 
همچنــان اســتوار در مبــارزه علیــه اســتبداد و بــرای نیــل بــه آزادی و عدالــت 

اجتماعــی در کنــار یکدیگــر ایســتاده اید.
نگرانــی هــای شــما بــرای مــا قابــل فهــم اســت. مــا در پاســخ بــه نامــه 
13 ســال پیــش شــما نوشــتیم: »  مــا بســیار خرســندیم کــه شــما فعالیت هــا 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 نگرانی هــا و دغدغه هــای شــما و مــا پاســخ گفتیــم و خاطــر 
نشــان کردیــم کــه مــا هم چنــان بــر آرمان هــای بنیانگــذاران جنبــش فدائــی 

ــم. پای بندی
عزیزان!

شــما در نامــه اخیرتــان خطــاب بــه شــورای مرکــزی ســازمان، پــس از 
مــروری بــر نامــه 13 ســال پیــش، نگرانــی اتــان را اینگونــه ابــراز کــرده ایــد: 
»در شــرایطی کــه اکثریــت مــردم پــس از کشــتار ســالهای 96 و 98 در زیــر 
ایــده تحریــم انتخابــات و اعــام »نــه «ی بزرگ بــه جمهوری اســامی متحد 
ــام و نشــان  ــی ن ــزار ب ــه م ــی ب ــت حت ــه حکوم می شــوند و در شــرایطی ک
فرزنــدان مــا در خــاوران هــم رحــم نمی کنــد بعضــی از شــما یــاران ســابق 
ــا مشــارکت در ایــن شــوی مضحــک انتخاباتــی  ــا ب ــزان م ــدان و عزی فرزن
و در همراهــی بــا جناحهایــی از ایــن رژیــم در فکــر ابقــاء و ادامــه حیــات 
نکبت بــار جمهــوری اســامی هســتید! بــا ایــن سیاســتهای فاجعه بار شــما و 
دوســتان دیگرتــان کــه بــه ســلطنت و در نهایت بــه آمریکا دخیل بســته اند و 
هویــت مســتقلی بــرای خود متصور نیســتند، مــا هنوز هــم از آینــده ی 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 ســلطنت طلبانی 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:
1. تغییــرو خللــی در دیــدگاه هــای مــا در طــول 13 ســال 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.
ــون  ــازمان پیرام ــع س ــا موض ــه ب ــه در رابط ــی ک ــع ابهامات ــرای رف 2. ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری امســال پیــش آمــده بــود، شــورای مرکــزی 
ســازمان اخیــرأ اطاعیــه ایــی منتشــر و در آن تصریــح کــرد کــه: » موضــع 
گیــری هــای ســازمان مــا پیرامــون مســائل گوناگــون صرفــًا توســط شــورای 
ــروی از  ــازمان در پی ــزی س ــورای مرک ــرد. ش ــورت می گی ــزی آن ص مرک
ــا چارچــوب کنــش گــری  ــاط ب ــات کنگــره خــود در ارتب ــن مصوب مضامی
ســازمان، در قبــال انتخابــات ریاســت جمهــوری اقــدام بــه موضــع گیــری 

نکــرده و نخواهــد کــرد.«
3. مــا دو »شــقه« ای شــدن ســازمان را بــا مشــخصاتی کــه شــما عزیــزان 
ــن  ــم چنی ــت ه ــم و در واقعی ــی نمی دانی ــد، واقع ــمرده ای ــان برش در نامه ات

تقســیمی صــورت نگرفتــه اســت
4. بــر 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 
ــارت »بعضــی از شــما  ــا عب انفــرادی اعضــای ســازمان کــه در نامــه شــما ب
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 13 ســال 
پیــش شــما نوشــتیم، پــای فشــرده و همچنــان: » بــه شــما اطمینان مــی دهیم 
کــه بــرای تحقــق آرمــان هــای عزیزانمــان کــه آرمــان هــای دیــروز و امــروز 
ــح، آزادی،  ــاع از صل ــم دف ــرد و پرچ ــم ک ــارزه خواهی ــت، مب ــازمان اس س
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 

ــان بگذارید.« می

با احترام به شما و ایمان به پیروزی راهمان
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران ) اکثریت(
پنج شنبه 27 خرداد 1400



دوره دوم - شماره 1 - تیرماه1400

در پاسخ به تحرکات دادخواهان دروغین و منادیان »بخشش«

ضرورت تدوام جنبش دادخواهی 

ــه کســی ظلــم می شــود بایــد حــق دادخواهــی داشــته باشــد  وقتــی ب
ــاد  ــتقال نه ــن کار اس ــرای ای ــد. ب ــاده کن ــده اش   را اع ــال ش ــق پایم و ح
دادخواهــی بعنــوان ضــرورت تحقــق عدالــت اهمیــت ویــژه ای دارد و این 
وظیفــه حکومــت اســت کــه نهــاد  و مرجعــی بــرای دادخواهــی پایه ریــزی 
کنــد. حــال فــرض کنیــم دولــت متهــم بــه ظلــم شــده اســت، اینجاســت 
کــه اهمیــت اســتقال نهــاد دادخواهــی بعنــوان ضــرورت تحقــق عدالــت 

ــود. ــکار می ش آش
زمانــی کــه از تجــاوز حکومــت بــه حقــوق مــردم صحبــت می کنیــم، 
ــت،  ــی اس ــخصیت حقوق ــک ش ــت ی ــت و دول ــه حکوم ــی ک از آنجای
دادخواهــی بــه کســانی معطــوف خواهــد شــد کــه مســئول ایــن اقدامــات 
و عامــل و آمــر آن بوده انــد. در هــر دوره ســرکوب عــده ای قربانــی 
می شــوند. عــده ای بازداشــت می شــوند، شــکنجه می شــوند، کشــته 
می شــوند و ایــن ســرکوب زندگــی آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
ــی  ــود قربان ــا خ ــه ی ــتند ک ــانی هس ــی کس ــر دادخواه ــوی دیگ ــا، س و ام
شــده اند یــا بازمانــده قربانیــان هســتند و بــه نوعــی خودشــان هــم قربانــی 

ــوند. ــوب می ش محس
ابتــدا بایــد مشــخص شــود چه کســی یــا کســانی مســئول ارتــکاب این 
جنایت هــا بوده انــد. برخــاف پروندهــای فــردی حتــی اگــر مســئول آن 
جنایت هــا زنــده نباشــند بــاز هــم مســئولیت آنهــا نادیــده گرفتــه نمی شــود 
و پرونــده بســته نخواهــد شــد. چــه، کســانی کــه دســتور داده انــد؛ چــه، 
کســانی کــه توجیــه کرده انــد و چــه، آنهــا کــه اجــرا کرده انــد، مســئولیت 

همــه آنهــا بایــد روشــن شــود. 
 دیگــر ایــن کــه قربانیــان یــا بازمانــدگان حــق دارنــد بداننــد کــه چــه 
ــت« و  ــتن حقیق ــق دانس ــم »ح ــن می گوئی ــه ای ــت. ب ــاده اس ــی افت اتفاق
ــر  ــد در براب ــه حقیقــت بای ــردی آنجاســت ک ــا پرونده هــای ف ــش ب تفاوت
ــه  ــه چ ــود ک ــخص ش ــد مش ــود. بای ــا ش ــه برم ــی و جامع ــکار عموم اف
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 می خوانیــم. تــا جامعــه آگاه نشــود بــه دنبــال مکانیزم هایی 
بــرای جلوگیــری از تجدیــد فاجعــه نخواهــد بــود. بــا ایــن اوصــاف دولت 
ســرکوبگر در برابــر دادخواهــی سیاســی مقاومــت خواهــد کــرد. در اینجا 
ــه  ــن مرحل ــود. در ای ــف نش ــد و متوق ــدا کن ــدوام پی ــد ت ــی بای دادخواه

صحبــت از بخشــش، گذشــت و عفــو هــم بی  معنــی اســت! 
ــته اند در  ــت داش ــی در اداره حکوم ــش اساس ــه نق ــانی ک ــه کس  هم
مســئولیت نیــز شــریک هســتند. ممکــن اســت ایــن مســئولیت ها متفاوت 
باشــد، امــا ایــن موضــوع در زمــان رســیدگی بــه مســئولیت ها و در دادگاه 

مشــخص خواهــد شــد. تمــام کســانی کــه در آن دورانــی کــه ظلمــی واقــع 
شــده مســئولیت داشــته اند 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 جنایت هــا گذشــته و 
چنــد نفــر از متهمــان زنــده هســتند. بــه همــه ایــن مســائل بایــد رســیدگی 
ــمی  ــا هاش ــوی اردبیلی ی ــی، موس ــه خمین ــد ک ــم نمی کن ــرق ه ــود. ف ش
ــتن  ــت و دانس ــف حقیق ــئله کش ــد؛ مس ــا زنده ان ــد ی ــنجانی مرده ان رفس
اســت تــا حافظــه جمعــی شــکل بگیــرد و از تکــرار ایــن فجایــع در آینــده 

جلوگیــری کنــد.
ــر منصــب ریاســت  ــم ب ــن مهره هــای رژی  اینــک یکــی از جانی تری
ــای  ــر رژیمه ــه اکث ــرایطی ک ــت. در ش ــته اس ــامی نشس ــوری اس جمه
دیکتاتــوری و ســرکوبگر از قــرار دادن جنایتکاران شــناخته شــده خود در 
معــرض دیــد امتنــاع میورزند، جمهوری اســامی وقیحانــه تصمیم گرفت 
ــن  ــوان بارزتری ــرگ« بعن ــاهلل م ــازل رعــب و وحشــت از »آیت ــل پ در تکمی
چهرهــی سیاســی خــود اســتفاده نمایــد. ایــن امــر در عیــن حــال فرصــت 
مناســبی اســت بــرای دادخواهــان خــاوران و خانوادههــای جانباختــگان 
ســال 67 و دهــه 60 کــه بارزتریــن عامــل این جنایــت را از ویترین سیاســی 
جمهــوری اســامی بــه پــای میــز محاکمــه بکشــانند. بــا حضــور رئیســی 
ــد  ــت ض ــا ماهی ــه تنه ــامی ن ــوری اس ــت جمه ــب ریاس ــاد در منص ج
انســانی رژیــم اســامی آشــکارتر گشــته، بلکــه فرصتــی کــم نظیــر بــرای 
افشــاء و دادخواهــی فراهــم شــده اســت. نبایــد حتــی یــک روز از چهــار 
ــگان  ــی و جان باخت ــی مل ــتار فاجعه ــه کش ــن ب ــده را در پرداخت ــال آین س
دهــه 60 از 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 
تاشــهایش را بــرای جلوگیــری از ایــن امر و ســنگ اندازی در برابــر آن به 
کار خواهــد بســت. چــه بســا توســط عوامــل و ایــادی خــود کــه تــا دیــروز 
ــه هــر ترفنــدی حضــور در پــای صندوقهــای رأی را تبلیــغ مینمودنــد،  ب
دســتهجات دادخواهــی دروغینــی را بــرای انحــراف از دادخواهــی واقعی 
راه انــدازی 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 می بخشــیم و 

ــم. ــه فرامــوش می کنی ن
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حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

ــق( از اعتصــاب سراســری کارگــران  ــان خل ــران )فدائی حــزب چــپ ای
ــایر  ــرده و از س ــتیبانی ک ــت پش ــت نف ــکاری در صنع ــرکتهای پیمان ش
کارگــران و نیروهــای چــپ و دمکراتیــک و عدالتخــواه دعــوت 
می  کنــد بــه هــر صورتــی کــه می  تواننــد از اعتصــاب حق طلبانــه 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 حامــی   و 
ــت خــود را  ــان و دول ــه کارفرمای ــی ک همدســت آنهــا، در مقطــع کنون
ــد اهمیــت  ــه حقــوق زحمتکشــان آمــاده می کنن ــازه ب ــرای تعــرض ت ب
اساســی دارد. اعتصــاب جزئــی از حقــوق ســندیکایی کارگــران و 
ــرکوب  ــت س ــه زور جه ــل ب ــوع توس ــر ن ــا ه ــت. م ــران اس مزدبگی
اعتصــاب را محکــوم می  کنیــم و خواهــان رعایــت اکیــد حقــوق 
ســندیکایی کارگــران و رســیدگی بــه مطالبــات کارگــران اعتصابــی نفت 

ــای حقــوق شــناخته شــده کار هســتیم.  ــر مبن ب

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

ــهای  ــی و جنبش ــای اعتراض ــداوم حرکته ــری در ت ــاب سراس ــن اعتص ای
ــانگر  ــود و نش ــتر می ش ــتر و بیش ــه روز بیش ــه روز ب ــت ک ــی اس اجتماع
عمــق بحــران اقتصــادی اســت. ناامنــی شــغلی ناشــی از اخراجهای وســیع 
و بیکاری ســازی بــه همــراه گرانــی سرســام آور و تــورم لجــام گســیخته 
آینــده ناروشــنی را بــرای میلیونهــا کارگــر ایــران ترســیم می کنــد. مبــارزه 
کارگــران بــرای تامیــن نــان، کار، مســکن و حداقل هــای الزم بــرای یــک 
ــندیکاها و  ــکیل س ــق تش ــورداری از ح ــان و برخ ــان انس ــی در ش زندگ
تشــکل های مســتقل و آزاد، از ســوی حکومــت پاســخی جــز خشــونت، 
ــارزه  ــن مب ــال ای ــا این ح ــت. ب ــه اس ــدان نگرفت ــراج و زن ــرکوب و اخ س
ــات  ــتیبانی از مطالب ــد. پش ــترش می یاب ــه روز گس ــته و روز ب ــه داش ادام
ــروژه ای شــرکت نفــت، پشــتیبانی از خواســته ها و  ــی و پ ــران پیمان کارگ
مطالبــات میلیون هــا کارگــر ایرانــی اســت. نتیجــه ایــن اعتصاب و رســیدن 
کارگــران اعتصابــی بــه خواسته هایشــان تاثیــر مســتقیمی   بــر ادامــه مبــارزه 

جنبشــهای اجتماعــی و مبــارزات کارگــران خواهــد داشــت. 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران)راه کارگر(

جمهــوری اســامی   در طــول بیــش از چهار دهــه حاکمیت ســیاه و ننگین 
خــود بــا تعــرض بــه موقعیــت طبقــه کارگــر ایــران بیــش از نــود درصــد از 
مــزد و حقوق بگیــران کشــور را از قراردادهــای رســمی   کار و بهره گیــری 
از مزایــای اســتخدام رســمی  – حتی درســطح حقــوق حداقلی منــدرج در 
قانــون کار ارتجاعــی رژیــم اســامی  – محــروم ســاخته و سرنوشــت آنهــا 
را بــه دســت بنگاه هــای پیمانــی یــا بنگاه هــای بــرده داری جدیــد ســپرده 
ــت  ــی صنع ــران پیمان ــری کارگ ــاب سراس ــایان اعتص ــت ش ــت. اهمی اس
نفــت در ایــن حقیقــت نهفتــه اســت کــه مطالبــات آنهــا مطالبــات اکثریت 
قریــب بــه اتفــاق طبقــه کارگــر ایــران می  باشــد 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، 
ــا حرکــت  ــرای هماهنــگ کــردن حرکــت اعتراضی شــان ب قصــد آنهــا ب
سراســری کارگــران رســمی   شــرکت نفــت اســت کــه قــرار اســت در نهــم 

تیرمــاه شــروع شــود.

حزب توده ایران

ایــن رشــته اعتصاب هــا در مقطــع زمانــی کنونــی، به فاصلــه اندکــی پــس 
ــِم فعــال  ــا تحری ــه اســتبداد والیــی ب ــه« تاریخــی مــردم میهــن مــا ب از »ن
و آراء باطلــه در انتخابــات فرمایشــی کــه درآن چهــره جنایتــکاری ماننــد 
رئیســی بــه  مقــام ریاســت جمهــوری گمــارده  شــد، از اهمیــت فوق العــاده 
ــه اعتصــاب و اعتراض هــای یکپارچــه  ــادی برخــوردار اســت. تجرب زی
ســال گذشــته کارگران پــروژه ای صنایع نفــت، گاز و پتروشــیمی   ضرورِت 
همبســتگی بــا ایــن دور تــازه از اعتصاب هــا را به ویــژه ازســوی کارگــران 
رســمی   در مراکــز مهــم صنعــت نفــت برجســته ســاخته و در عین حــال در 
مقــام یــک وظیفــه مبارزاتــی در اولویــت قــرار می دهــد. خواســته های 
ــان  ــه  زحمتکش ــا ب ــی تنه ــروژه ای و پیمان ــران پ ــی کارگ ــی – رفاه صنف
ــات  ــن مطالب ــت. چنی ــر نیس ــدود و منحص ــت مح ــع نف ــاغل در صنای ش
ــی در  ــی و خدمات ــته های صنعت ــر رش ــران دیگ ــوی کارگ ــی ازس برحق
ــه  ــارزه ب ــه  آن مب ــر ســر دســتیابی ب ــا طــرح و ب چهارگوشــٌه کشــور باره
ــوان و  ــن رو می ت ــرد. از ای ــه و می گی ــام گرفت ــون انج ــکل های گوناگ ش
بایــد بــا ارتقــاء ســطح همبســتگی و ســازماندهی امــکان برقــراری پیونــد 
ــته ها و  ــر رش ــا دیگ ــت را ب ــت نف ــی در صنع ــای کنون ــان اعتراض ه می

صنایــع تــا حــد امــکان فراهــم نمــود.

چکیده بیانیه های پشتیبانی از اعتصاب کارگران نفت
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چریک های فدایی خلق ایران

 مطالبــات کارگــران اعتصابــی مطــرح شــده بیانگــر آن اســت کــه کارگران 
ــتند  ــت هس ــن واقعی ــه ای ــه متوج ــود و جامع ــی خ ــه زندگ آگاه در تجرب
ــاختن  ــی« س ــر و »امنیت ــال قه ــا اعم ــه ب ــم چگون ــوری حاک ــه دیکتات ک
ــرای  ــاش ب ــری و ت ــات کارگ ــا از اعتراض ــد ت ــای کار می  کوش محیط ه
ســازمان یابی کارگــران علیــه نظــام حاکــم جلوگیــری کنــد و جلــوی رشــد 
ــه  ــا توســل ب ــا را ب ــران و سراســری شــدن آنه ــارزات کارگ ــای مب و ارتق
حربه هایــی نظیــر اخــراج کارگــران بگیــرد. ایــن نکتــه بســیار مهمی  اســت 
ــادآور  ــران ی ــه روشــنفکران مدافــع طبقــه کارگــر ای کــه در عیــن حــال ب
می  شــود کــه آنچــه ایــن طبقــه بــه آن نیــاز دارد نشــان دادن راهــی واقعــًا 
انقابــی پیــش پــای اوســت کــه نــه تنهــا باعــث بهبــود شــرایط زندگــی 

آنــان گــردد، بلکــه بــه رهائــی کل طبقــه از قیــد ســرمایه بینجامــد. 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – 
حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان )اقلیت(، هسته اقلیت

در شــرایطی کــه مــوج اعتراضــات تــوده ای بــرای ســرنگونی جمهــوری 
ــه  ــی ک ــت، در وضعیت ــده اس ــت درآم ــه حرک ــو ب ــر س ــامی   از ه اس
گل مژده هــای اعتصابــات سراســری کارگــری در گردانهــای رزمنــده 
ــران از  ــت حاکمــه ای ــه هیئ ــد، در شــرایطی ک ــران نفــت گل داده ان کارگ
هــر ســو در گــرداب بحران هــای عمیــق سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 
فــرو رفتــه اســت، در شــرایطی کــه جامعــه آبســتن یــک تحــول انقابــی 
ــران  ــردم ای ــای م ــا، توده ه ــه این ه ــر هم ــاوه ب ــت و ع ــی اس اجتماع
بــا بایکــوت عمومــی   نمایــش انتخاباتــی، گامی  بــزرگ در مســیر تحقــق 
ســرنگونی انقابــی جمهــوری اســامی   برداشــته اند، طبقــه ســرمایه دار 
ــن  ــرایت ای ــترش و س ــه از گس ــدار آن ک ــی پاس ــام سیاس ــم و نظ حاک
اعتصابــات بــه ســایر مناطــق کارگــری بــه شــدت وحشــت کرده انــد، در 
اقدامــی   ســرکوبگرانه حکم اخــراج ۷۰۰ تــن از کارگران پاالیشــگاه تهران 
را صــادر کــرده اســت. اقدامــی   جنایتکارانــه کــه نــه فقــط از طــرف طبقه 
کارگــر ایــران، تشــکل های مســتقل کارگــری و همــه نیروهــای چــپ و 
کمونیســت و مبــارز بایــد قاطعانــه محکــوم گــردد، بلکــه بــه شــدت بایــد 

بــه مقابلــه بــا آن برخاســت.

جنبش کمونیسم نوین افغانستان )جکنا(

ــک  ــران ی ــل ای ــت و تی ــت نف ــران صنع ــه کارگ ــت ک ــد روزی اس چن
ــیده  ــب رس ــه ل ــان ب ــران ج ــد. کارگ ــاز کردن ــری را آغ ــاب سراس اعتص
ــت  ــل دول ــود را در مقاب ــدای خ ــی ص ــی حقوق ــض و ب ــر و تبعی از فق
ســرمایداران و دزداِن حاکــم در ایــران کشــیدند. دولتــی کــه حالــی یــک 
ــر  ــم رئیســی ب ــام ابراهی ــه ن ــکار ســابقه دار ب ــه ای و جنایت آدمکــش حرف
ریاســت آن نشســته اســت. مــا جمعــی از کمونیســتهای انترناسیونالیســت 
ــی از  ــود را بخش ــم«، خ ــن کمونیس ــنتز نوی ــداران »س ــتانی و طرف افغانس
ــری،  ــاب و کارزار سراس ــن اعتص ــم و در ای ــان می دانی ــای جه پرولتاری
در کنــار رفقــا و خواهــران و بــرادران ایرانــی خــود ایســتاده ایــم. بســیار 
امیــدوار هســتیم کــه ایــن مبــارزات و اعتصابــات ســر آغــاز یــک حرکــت 
دنبالــه داری باشــد کــه از ســاحت اقتصــادی بــه یــک جنبــش سیاســی و 
انقابــی گــذر کــرده بتوانــد و پایــه های دولــت ســرمایه داران اســامگرا و 

ــد. ــران را بلرزان پدرســاالر ای

کنگره ملیتهای ایران فدرال - شورای دموکراسی خواهان ایران - 
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

ــه حکومــت اســامی  ــردم ب ــزرگ م ــه« ب ــردای »ن ــات در ف ــن اعتصاب ای
و تحریــم گســترده نمایــش و مضحکــه انتخاباتــی »ریاســت جمهــوری« 
ــن خــود بیانگــر عمــق بحــران اقتصــادی- اجتماعــی در  ــاز شــد. ای آغ
ایــران و نشــانگر وســعت نارضایتی مــردم و بویژه کارگران و زحمتکشــان 
و حقوق بگیــران 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 
ــتیبانی  ــت پش ــی نف ــران اعتصاب ــق کارگ ــات برح ــا از مطالب ــت. م داش
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 حق طلبــی اخــراج و بازداشــت و ضــرب و شــتم نیســت. مــا 
ــک و  ــای دمکراتی ــی، از نیروه ــران اعتصاب ــا کارگ ــتگی ب ــن همبس ضم
ــق ممکــن از اعتصــاب  ــه هــر طری ــم ب عدالت خــواه درخواســت می کنی

ــد. ــت نماین ــران صنعــت نفــت حمای ــات کارگ ــه و مطالب حق طلبان
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دادخواهان خاوران
   مــا از مــردم آزاده ایــران و جهــان کــه دل در گــرو عدالــت، رفــع 
تبعیــض و برابــری دارنــد، می خواهیــم کــه کارگــران اعتصابــی در ایــران 
ــتادگی ها و  ــارزات، ایس ــد. مب ــت کنن ــان حمای ــد و از آن ــا نگذارن را تنه
ــا و  ــارز م ــران مب ــاد و خاطــره عزی ــران، ی اعتصاب هــای سراســری کارگ
هــزاران انســان آزاده و عاشــق در دهــه شــصت را بــرای مــا زنــده می کنــد 
کــه بــرای جامعــه ای بــه دور از هــر گونــه تبعیــض، بی عدالتــی و نابرابــری 
مبــارزه کردنــد و در کشــتارهای دهــه شــصت و تابســتان 6۷ توســط همین 
ــه  حکومــت ســرکوبگر، اعــدام و در گورهــای فــردی و جمعــی مخفیان
دفــن شــدند. مــا بــر ایــن باوریــم کــه اندیشــه روشــن و انســانی عزیــزان ما 
چــراغ راهــی فروزنــده بــرای پیشــبرد اعتراضــات مــردم میهن مــان علیــه 

ایــن حکومــت ظالــم و سیســتم فاســد خواهــد بــود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - سندیکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه - گروه اتحاد بازنشستگان - کمیته هماهنگی 

برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - کانون صنفی فرهنگیان 
اسالمشهر- اتحاد بازنشستگان

کارگران اعتصابی پروژه ای و پیمانکاری  صنایع نفت و پتروشیمی!
ــده اید بــرای مبــارزه بــا  همانگونــه کــه شــما بــه درســتی متوجــه ش
ــز  ــتمزدهای ناچی ــت و دس ــای موق ــکاری، قرارداده ــرکت های پیمان ش
ــه و  ــد متحدان ــران بای ــا کارگ ــز م ــر چی ــش از ه ــان بی ــر مطالباتم و دیگ
سراســری عمــل کنیــم و همچنیــن نیازمنــد بــه تشــکل هســتیم. تنهــا بــا 
ــتیابی  ــرای دس ــی ب ــم قدم ــما می توانی ــد ش ــتگی همانن ــاد و همبس اتح
ــن درودهــا و  ــراز گرم تری ــا ضمــن اب ــم. م ــه ســمت مطالباتمــان برداری ب
ــرای  ــن اعتصــاب ب ــه دســتانتان، از تجــارب شــما در ای فشــردن صمیمان
ــندیکاها و  ــاد س ــت. ایج ــم گرف ــره خواهی ــان به ــر مبارزاتم ــبرد بهت پیش
ــان  ــان کارکن ــاط می ــاد و ارتب ــری، اتح ــتقل کارگ ــکات مس ــایر تش س
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 برای ایجــاد صنــدوق همیــاری )کمــک بــه کارگــران 
اعتصابــی و خانوادهــای آســیب پذیر(، ضرورتــی مبــرم در اســتمرار  ایــن 

مبــارزه می باشــد.

کانون صنفی معلمان ایران )تهران(
ــته های  ــد خواس ــی ده ــان م ــده نش ــرح ش ــات مط ــر مطالب ــروری ب  م
ــی شــکل دیگــری از مطالباتــی اســت کــه مــا معلمــان  کارگــران اعتصاب
ــی  ــون صنف ــذا کان ــم. ل ــرار کرده ای ــرات تک ــه ک ــته ب ــه گذش در دو ده
معلمــان تهــران ضمــن اعــام همبســتگی بــا همــه اقشــار آســیب پذیــر، 
حقــوق بگیــران و کارگــران زحمتکــش ایــران و اعــام حمایــت از 
ــد  ــت می خواه ــت، از حاکمی ــت نف ــرض صنع ــران معت ــات کارگ مطالب
بــه جــای هزینــه کــردن از منابــع متعلــق بــه مــردم بــه نــام تامیــن امنیــت، 
منابــع موجــود را صــرف تامیــن خواســته های مشــروع و بــه حــِق حقــوق 
بگیــران و بــه ویــژه کارگــران کنــد، کــه باالتریــن تضمیــن کننــده امنیــت 
بــرای هــر جامعــه و نظامــی اســت. مــا بــه عنــوان یــک تشــکل صنفــی 
ــران  ــه کارگ ــم؛ ب ــی از معلمــان را برعهــده داری ــه نمایندگــی بخش های ک
معتــرض اعــام می کنیــم کــه همــدرد و همــراه شــما هســتیم و مطالبــات 

مــادی و معنــوی شــما، مطالبــات مــا نیــز هســت.

صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد
ــه اعتصاب هــای پرشــور اقشــار مختلــف مــردم   کارگــران  نفــت در ادام
طــی ســالهای اخیــر دســت بــه حرکــت گســترده ای زده انــد کــه نیازمنــد 
ــال حــق خــود  ــه دنب ــی اســت کــه نشــان داده اند ب همراهــی تمــام آن های
بــا اعتصــاب و اعتــراض خواهنــد رفــت. کارگــران شــریف صنایــع نفــت 
ــد  ــای فاس ــا نهاده ــته اند و ب ــی برخاس ــات طبقات ــرای مطالب ــجاعانه ب ش
ســرمایه داری در جــدال قــرار گرفته انــد. بــرای بــه عقــب رانــدن نهادهــا و 
قدرت هــای ضدکارگــری ضروریســت تــا همگامــی بــرادران و خواهــران 
خودشــان را در میــان کارگــران و معلمــان و کامیون داران و بازنشســتگان و 
دانشــجویان و … داشــته باشــند. تنهــا در صــورت پیوســتن بــه ایــن کمپین 
جمعــی و اعتصــاب سراســری بــا خواســت ها و مطالبــات مشــترک طبقــه 
کارگــر اســت کــه می توانیــم بــه یــک زندگــی بهتــر و یــک جامعه انســانی 

برسیم.

زنده باد همكاری، همبستگی و وحدت سازمانی فدائیان خلق 

18



دوره دوم - شماره 1 - تیرماه1400

همــه ســاله یــازده اردیبهشــت - اول مــاه مــه - روز جهانــی کارگــر، روز 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان، ب ــران جه ــی کارگ ــدرت طبقات ــش  ق ــتگی و نمای همبس
نقــش  و اهمیــت کار و کارگــر در آفرینــش تمامــی کاالهــا، محصــوالت 
و فراورده هــای مــورد نیــاز جامعــه ی جهانــی، و بــا خواســت همبســتگی 
ــا  کارگــران جهــان جشــن گرفتــه می شــود. روزی کــه کارگــران جهــان ب
تــاش و کوشــش خویــش، و با همراهــی و همگامی همه ی زحمتکشــان 
ــه پیــام و خواســت بنیانگــذاران و  جهــان و متحدیــن  و دوســتدارانش، ب

ادامــه دهنــدگان راســتین روز جهانــی کارگــر عینیــت می بخشــند. 
ــان؛  ــان جه ــران  و زحمتکش ــزرگ کارگ ــوزگار ب ــس، آم ــاور مارک ــه ب  ب
انســان ها بــرای زنــده مانــدن، بایــد بخورنــد، بنوشــند، بپوشــند و خانــه ای 
داشــته باشــند، کــه درآن از ســرما  و 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 انســان هایی را کــه بــه 
ــن  ــد، تامی ــردن را ندارن ــی کار ک ــا توانای ــد ی ــد کار کنن ــی نمی توانن دالیل
ــه  ــاج ب ــادی، احتی ــای م ــد نیازه ــردن و تولی ــرای کارک ــد. انســان ها ب کنن
ابــزار تولیــد و وســایل تولیــد دارنــد. در مناســبات تولیــدی کــه ابــزار و 
وســایل تولیــد در مالکیــت عمومــی تولیدکننــدگان یــدی  و فکــری قــرار 
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــد، ب ــل از تولی ــزوده  حاص ــرمایه  و ارزش اف دارد س
تولیدکننــدگان و ترقــی و پیشــرفت و توســعه  جامعــه و همچنین بهداشــت 

خواست و پیام بنیان گذاران روز جهانی کارگر

همگانــی رایــگان ، تحصیــل اجبــاری رایــگان، آمــوزش همگانــی 
ــن  ــود. در ای ــرف می ش ــه مص ــی جامع ــاه عموم ــت و رف ــگان و امنی رای
جامعــه تولیــد فقــط بــه خاطــر تامیــن نیازهــای انســان ها  و جامعــه انجــام 
می گیــرد و در ایــن پروســه حفــظ محیــط زیســت و طبیعــت کــره  زمیــن 
ــط  ــن مناســبات اقتصــادی و  رواب ــرار دارد. در ای در اولویــت نخســت ق
تولیــدی همــه روبناهــای فکــری  و دســتگاه های قــدرت و تولیــد کنندگان 
فکــر و اندیشــه  و علــم و هنــر در خدمــت حفــظ و توســعه  وضــع موجــود 
ــبات  ــن مناس ــد. در ای ــرار دارن ــه  آن ق ــه جانب ــق هم ــترش و تعمی  و گس
اقتصــادی، بیــکاری، فقــر، فســاد، فحشــا،  اعتیــاد، بی خانمانــی  و نگرانــی 
از آینــده و جنــگ محــو شــده و امیــد بــه زندگــی همــراه با حفــظ کرامت 
انســانی جایگزیــن آنهــا می شــود. در چنیــن نظامــی دیگــر هیــچ انســانی 
نیــروی کارش و فکــرش را بــه خاطــر برطــرف کــردن نیازهایــش بــه فــرد 
ــه پایــان  دیگــری نمی فروشــد و اســتثمار و بهره کشــی انســان از انســان ب
ــی  ــت اجتماعــی و دمکراســی واقع ــری  و عدال ــح و براب می رســد و صل
و انســانی برقــرار مــی گــردد، و همــه ی انســان ها بــدون در نظــر گرفتــن 
جنســیت و رنــگ پوســت و زبــان  و ســایر امتیــازات تحمیلــی، در صلــح 
ــد. ایــن  ــار هــم زندگــی می کنن ــر در کن و  صفــا و آرامــش و امنیــت براب

ــی کارگــر. ــام بنیان گــذاران روز جهان اســت خواســت و پی

کارگر در نیویورک 1882 - تظاهرات روز 
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نظریه پــردازان و مبلغــان ســرمایه داری تصویــر قابــل تأملــی از 
ــد: توســعه یافته  ــه می دهن تقســیم بندی کشــورها و ملت هــای جهــان ارائ
و در حــال توســعه، شــمال و جنــوب، جهــان ســومی، پیشــرفته و عقــب 
ــی آن  ــادی دارد. علــت اصل ــل زی ــر دالی ــن ام ــی. ای ــر و غن ــده، فقی مان
سیاســت اســتعماری )کهنــه و نــو( تعــدادی از کشــورهای اروپایــی ماننــد: 
ــکا  ــا، و بعدهــا آمری ــد، پرتغــال، ایتالی انگلیــس، بلژیــک، فرانســه، هلن
می باشــد کــه بــر پایــه زور بــود. ایــن اســتعمارگران بمــوازات بــه کارگیری 
زور و قــدرت، بــه روش هــای اســتفاده از قــدرت نــرم: شستشــوی 
ــی  مغــزی، انحــراف اذهــان عمومــی، تحمیــق توده هــا، فشــارهای روان
ــران  ــی از رهب ــن روش را یک ــدند. ای ــل می ش ــز متوس ــوژک نی و ایدئول
ــن فرمول بنــدی کــرده اســت: »هنگامــی کــه  کشــورهای آفریقایــی چنی
انگلیســی ها بــه کشــور مــا آمدنــد، یــک کتــاب داشــتند و مــا همــه چیــز 
داشــتیم. امــا بعــد از مدتــی، آن هــا صاحــب همــه چیــز شــدند و مــا یــک 

کتــاب مقــدس داریــم«.
 یکــی دیگــر از دالیــل چنیــن تقســیم بندی کشــورها و ملت هــا، 
اضمحــال تدریجــی »طبقــه متوســط« و رانــده شــدن اکثریــت جمعیــت 
ــه دامــن فقــر بمــوازات ثروت انــدوزی روزافــزون یــک اقلیــت انگلــی  ب
اســت کــه یکــی از پیامدهــای آن افزایــش عمقــی و عرضــی فاصلــه بیــن 
نــه تنهــا ثروتمنــدان و فقیــران، بلکــه بیــن ملت هــا و کشــورهای مختلــف 
ــدوز و  ــم مال ان ــتی از مفاهی ــس درک درس ــه ک ــروزه، هم ــد. ام می باش
ــوب  ــان خ ــرمایه داران و هوادارانش ــط س ــا را فق ــدارد؛ آن ه ــه ن مال باخت
می فهمنــد، امــا هیــچ کــس بــه ایــن نمی اندیشــد کــه در جریــان انباشــت 
اولّیــه ســرمایه، ســرمایه داران قبــل از هــر کاری، دارایــی توده هــای عظیمی 
ــد  ــادره کردن ــان( را مص ــران و دهقان ــک )صنعتگ ــب کاران کوچ از صاح
ــد.  ــل نمودن ــزدی تبدی ــزرگ کار م ــش ب ــک ارت ــه ی ــا را ب ــود آن ه و خ
همچنانکــه رونــد تاریــخ نشــان می دهــد، ایــن رونــد تــا امــروز ادامــه دارد 
و تــا زمانــی کــه ســرمایه داری بــه موجودیت خــود ادامــه  دهــد، اردوی کار 

ــد شــد. ــر خواه ــزرگ و بزرگ ت ــه روز ب ــز روز ب ــزدوری نی م
 بــه هــر صــورت، تقســیم بندی 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 افسانه ســرایی ســرمایه داری 
در مــورد ســرمایه داری »خــوب« و »بــد«، میلیاردرهــای »خــوب« و »بــد« 
ــا  ــای ملت ه ــاراج ثروت ه ــورها و ت ــن کش ــتعمار خش ــه اس ــرای توجی و ب
بواســطه زورمنــدان اســت کــه ماهیتــًا بقایــای دوران بربریــت بشــر بــوده و 
عامــت مشــخصه جهانــی حــذف طبقــه متوســط و رانــده شــدن اکثریــت 

قریــب بــه اتفــاق بشــریت بــه آغــوش کار مــزدوری می باشــد. 

 میهــن مــا ایــران نیــز یکــی از قربانیــان همیــن سیاســت های 
اســتعماری، بــه ســخن دقیق تــر، نواســتعماری و تحمیــق تــوده ای ملــت 
ــارت  ــه عب ــعه، و ب ــال توس ــور های در ح ــف کش ــه در ردی ــد ک می باش
ــاراج  ــد ت ــرد. رون ــای می گی ــوب« ج ــورهای »جن ــره کش ــر، در زم دیگ
ــوی  ــاه پهل ــار و دو ش ــر دوره قاج ــت از اواخ ــردن مل ــر ک ــور و فقی کش
ســرعت گرفتــه و در طــول 42 ســال حاکمیــت جمهــوری اســامی ایــران 
ــاب  ــد از انق ــای بع ــه دولت ه ــت. هم ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــه نقط ب
بهمــن، از دولــت بنی صــدر تــا هاشــمی رفســنجانی و شــاگرد وفــادارش 
شــیخ حســن روحانــی مجــری سیاســتهای لیبرالیســم اقتصــادی و متعهــد 
ــون  ــر اصــل 44 قان ــا تغیی ــا ب ــد. آن ه ــی اقتصــاد بودن ــه شــیوه نئولیبرال ب
ــه اجــرای سیاســت های  اساســی طــی اباغیه هــای ســال های 68 و 84، ب
ــی  ــک جهان ــای بان ــل ســاختاری و اجــرای تمــام و کمــال برنامه ه تعدی
و  خصوصی ســازی  عنــوان  تحــت  پــول  بین المللــی  صنــدوق  و 
مقررات زدایــی دســت زدنــد و بخش هــای مهمــی از مؤسســات صنعتــی 
و تولیــدی را بــه تعطیلــی کشــاندند. در نتیجــه، دامنــه بــی کاری و فقــر در 
کشــور بــاز هــم گســترده تر شــد. بمــوازات این هــا، بخش هــای دیگــری 
از وظایــف و تعهــدات قانونــی دولــت، از جملــه در حوزه هــای تحصیــل 
و آمــوزش و پــرورش )اصــل ســوم و ســی ام(، طــب و بهداشــت و درمان 
)مصــرح در اصــل بیســت و نهــم، چهــل، ســوم و صــدم(، مســکن )اصل 
ــذار  ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــم( و کار ب ــی و یک ــتم و س ــت و هش بیس
گردیــد. بــه ایــن ترتیــب، فراینــد حــراج ثروت هــای ملــی و دارایی هــای 
ــاه دزدی،  ــوان خصوصی ســازی فراهــم شــد و راه کوت مــردم تحــت عن
اختــاس ، فســاد، رانت خــواری بی ســابقه مقامــات دولتــی و حلقه هــای 
ــردن هــزاران  ــا، خــارج ک ــر این ه ــد. عــاوه ب اطــراف آن   همــوار گردی
میلیــارد ثــروت ملــی از کشــور توســط آقازاده  هــا و مفســدان اقتصــادی، 
باعــث خرابــی روزافــزون اوضــاع معیشــتی توده هــای محــروم و افزایــش 
ــد صعــودی  ــد. رون ــی در جامعــه گردی ــه طبقان ــری و فاصل شــدید نابراب
ــت  ــواری، پرداخ ــی، رانت خ ــوال عموم ــب ام ــاس، غص دزدی، اخت
ــاص  ــراد خ ــه اف ــام آور ب ــای سرس ــای وام ه ــی و اعط ــای نجوم حقوق ه
در دوره 8 ســاله ریاســت جمهــوری حســن روحانــی، بــاز هــم دقیق تــر 
در مــدت 32 ســال از ریاســت جمهــوری علی اکبــر هاشــمی رفســنجانی 
تــا کنــون، منجــر بــه تمرکــز بیــش از حــد ثــروت در دســت یــک گــروه 
ــاالی  ــات رده ب ــواده مقام ــای خان ــدرت و اعض ــه ق ــک ب ــراد نزدی از اف
حکومتــی شــده اســت. عبدالناصــر همتــی، رئیــس بانــک مرکــزی در 
جریــان مناظره هــای انتخاباتــی اظهــار داشــت: »یــازده بدهــکار بــزرگ 

سرمایه داری گورکنان خود را پدید می آورد

20



دوره دوم - شماره 1 - تیرماه1400

بانکــی بــا ۹۰ هــزار میلیــارد تومــان بدهــی در کشــور وجــود دارد...«. تــو 
خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل! 

ــم و  ــش عظی ــور و بخ ــردن کش ــر ک ــد فقی ــاس، فراین ــن اس ــر ای ب
اصلــی توده هــا میلیونــی کــه از ســال 68 بــا شــیب تنــدی آغــاز گردیــد، 
موجــب افزایــش بیــش از پیــش بیــکاری، فقــر، کاهــش شــدید درآمــد 
شــهروندان و حــذف طیــف بــاز هــم گســترده تری از اقشــار میانــی جامعه 
و رانــده شــدن آن هــا بــه اردوی کارمــزدوری شــده اســت. بنابرایــن، بــا 
ــذاری  ــی و واگ ــک انگل ــروه کوچ ــک گ ــت ی ــروت در دس ــت ث انباش
بخــش عظیمــی از مؤسســات تولیــدی و صنعتــی ماننــد کشــت و صنعــت 
هفت تپــه، ماشین ســازی تبریــز، هپکــوی اراک و بســیاری دیگــر، 
ــران برغــم ثروت هــای هنگفــت  ــت ای ــه کشــور و مل ــل نیســت ک بی دلی
طبیعــی - از ســفره های عظیــم نفــت و گاز تــا معــادن غنــی طــا و مــس 
و آهــن و غیــره- در زمــره کشــورها و ملت هــای فقیــر جــای می گیرنــد.
ــل  ــه دو دلی ــه دارد؟ ب ــان ادام ــران همچن ــد در ای ــن رون ــرا ای ــا چ ام

ــده: عم
کشــور  در  مقررات  زادیــی  و  خصوصی ســازی  رونــد  نخســت: 
ــر  ــا ب ــوا باره ــران ق ــه ای و س ــی خامن ــود عل ــه دارد و خ ــاکان ادام کم
رونــد  نمــی رود  انتظــار  بنابرایــن،  کرده انــد.  تأکیــد  آن  ضــرورت 
نئولیبرالــی خصوصی ســازی و مقــررات زدایــی در آینــده نیــز متوقــف 

ــود. ــد ش ــی ُکن ــا حت ی
ــی احــزاب، ســازمان ها و  ــت جمهــوری اســامی تمام دوم: حاکمی
ــات  ــی طبق ــی- اجتماع ــای سیاس ــوق و آزادی ه ــع حق ــای مداف گروه ه
زحمتکــش و محــروم شــده را قلــع و قمــع نمــوده، رهبــران و اعضــای 
ــل رســانده و بخــش  ــه قت ــات ســاختگی ب ــا اتهام ــا را ب بســیاری از آن ه
عمــده بقایــای آن هــا را وادار بــه مهاجــرت اجبــاری کــرده اســت. نــه تنها 
هیــچ حــزب و ســازمان سیاســی ترقیخــواه و مردمــی آزاد نیســت، بلکــه 
ــع کارگــران  ــز کــه از مناف اتحادیه هــا و ســندیکاهای کارگــری مســتقل نی
علیــه ســرمایه داران دفــاع می کننــد، وجــود ندارنــد. در نتیجــه، صاحبــان 

ســرمایه در ایــران بــدون تــرس از هرگونــه اعتصــاب یــا هــر نــوع مقاومت 
ــم کشــور و فقــر میلیون هــا  ــه حســاب ثروت هــای عظی جــدی دیگــر، ب

ــر می شــوند. ــه روز ثروتمندت نفــر از مــردم عــادی، روز ب
ــان  ــرمایه داری گورکن ــس »س ــول مارک ــه ق ــا، ب ــام این ه ــم تم  برغ
خــود را پدیــد مــی آورد«. ســرمایه داری مد ت هاســت کــه بدرجــه ای از 
گندیدگــی رســیده کــه حفــظ آن در هــر شــکل و قالبی غیرممکن اســت. 
بــه همیــن علــت، ایدئولوگ هــای آن ســعی می کننــد واژه ســرمایه داری 
را از ادبیــات و حافظــه توده هــا بزداینــد تــا بــا اســتفاده از واژه هــا و 
ــی«،  ــش خصوص ــازار آزاد«، »بخ ــل: »ب ــه از قبی ــات عوامفریبان اصاح
»کارآفرینــی«، »سوســیال دموکراســی« و غیــره، آن را پیچیــده در زرورق 

و در پوششــی جدیــد بــه جوامــع انســانی قالــب نماینــد.
ــا ،  ــورها و ملت ه ــه کش ــت ب ــر و فاک ــل فق ــا تحمی ــرمایه داری ب  س
هــم لشــکر میلیاردهــا نفــری گورکنــان خــود را پدیــد آورده و هــم 
جوامــع انســانی و طبیعــت را ویــران کــرده اســت. نا برابــری اقتصــای را 
بــه حــدی رســانده کــه 300 نفــر میلیــاردر بــه انــدازه نیمــی از جمعیــت 
ــه دار  ــی دیگــر ادام ــر و غن ــن فقی ــه بی ــن فاصل ــد. ای ــروت دارن ــان ث جه
ــای  ــه در ج ــران و چ ــه در ای ــرمایه داری چ ــان س ــود. گورکن ــد ب نخواه
ــش  ــخ پی ــتان تاری ــوی گورس ــت بس ــگ بدس ــل و کلن ــان، بی ــای جه ج
ــرای دفــن  ــه عمیقــی ب ــن تشــییع، چال ــدون برگــزاری آئی ــا ب ــد ت می رون
ایــن نظــام گندیــده بَکننــد و بــر چنیــن تقســیم بندی هایی در مقیــاس ملــی 
و جهانــی پایــان دهنــد. بگیــر و ببندهــا، ســرکوب و زندان هــا، شــکنجه 
و کشــتارها، داغ و درفش هــا دیگــر نمی توانــد ســّد راه ســیل بــه حرکــت 
درآمــده توده هــای تــاراج شــده باشــند. بــرای ایــن کــه اکثریــت قریــب 
بــه اتفــاق بشــریت به درســتی فهمیده انــد کــه تمــام اعمــال محدودیت هــا 
ــن  ــظ ای ــرای بازســازی و حف ــزدور ســرمایه  ب ــای م ــات دولت ه و اقدام
ــخن  ــا به س ــاده، ی ــازی س ــک حقه ب ــر، ی ــت ام ــیده، در واقعی ــام پوس نظ

دیگــر، یــک مرهــم بــی ارزش اســت.
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نسلی تکرار نشدنی
بخشی از نوشته مرضیه شفیع )شمسی(

در اســتانه 8 تیــر روز شــهادت رفقــا حمیــد اشــرف و 9 تــن 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 
ــا تکــرار  ــخ م ــه در تاری ــان بنویســم، ک اینجــا می خواهــم از نســلی برایت
شــدنی نیســت. نســلی کــه بــه  پــا خاســت تــا بــه ظلــم و ســتم و اســتبداد 
ــه  ــه پیش زمین ــد، بلک ــود نیام ــاره بوج ــه یکب ــی ک ــد. جریان ــه« بگوی »ن
ــه  ــول زمان ــه محص ــلی ک ــود. نس ــود ب ــل از خ ــل های قب ــارزات نس مب
خــود بــود. ایــن نســل بــه پــا خاســت تــا صــدای محرومــان باشــد. نســل 
جســتجوگر مــا یکبــاره بوجــود نیامــد؛ ایــن نســل بــا واکاوی گذشــته بــه 
راه جویــی آینــده قــدم گذاشــت. نســلی کــه می خواســت تجربــه تــازه ای 
بیانــدوزد و قــدم بــه زندگــی جدیــدی بگــذارد. قــدم گذاشــتن و تجربــه 
کــردن راه جدیــد، در مســیر خــود پرتگاه هــا و قله هایــی دارد. راه رفتــن 

بــه ســوی آینــده ای کــه هیــچ چهــره مشــخصی از ان در ذهــن نبــود.
ایــن نســل پایه هــای سســت دیکتاتــوری را تــکان داد و طرحــی نو در 
انداخــت؛ اهدافــی را کــه در مقابــل خــود قــرارداد از زاویــه آرمان هــای 
واالی انســانی، بســیار تأثیرگــذار و موفــق بــود. ایــن نســل برخاســت تــا 
صــدای بــی صدایــان باشــد. شــجاعت اخاقــی اش و ایثــار و فداکاریــش 
تحســین برانگیــز اســت. اگرچــه هزینــه ســنگینی پرداخــت، ولــی دیدیــم 
ــعرا،  ــندگان، ش ــنفکران، نویس ــجویان، روش ــی از دانش ــه نیروهای ــه چ ک
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــران آگاه را تح ــی از کارگ ــان و بخش ــدان، معلم کارمن
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 اخاقــی این نســل در 
تابوشــکنی اش زبانــزد بــود؛ جــان خــود را در طبــق اخاص گذاشــت، اما 
نــه بــه ایــن منظــور که یــک تنــه می توانــد 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 ســال ها 
ــه  ــود. روحی ــه کاری ب ــتادگی و ادام ــت و ایس ــان مقاوم ــان داد. قهرم نش

ــزد شــد. تســلیم ناپذیری او زبان
شــناخت و درک مــن از ُبن مایــه و محتــوی تــاش و مبــارزات 
ــاداری،  ــت، وف ــته ام، صداق ــا زیس ــا آن ه ــال ها ب ــه درآن س ــل ک آن نس



ــه مــردم و اهــداف  ــر عشــق ب ــی، شــجاعت و از همــه مهمت شــور انقاب
ــوده و  ــه میهــن و میهــن دوســتی ب ــاداری ب و خواســته های مردمــی و وف
ــی نیســت کــه  ــی در ایــن نســل داریــم کــه هیــچ زن هســت. مــا قهرمانان
ــل  ــد مث ــه آرزو نکن ــردی نیســت ک ــچ م ــل آن زن، و هی ــد مث آرزو نکن
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 می نویســم؛ از نســترن و الدن، زهــرا قلهکــی، نزهــت و 
ــت  ــه اســکویی، شــیرین فضیل اعظــم و بهمــن روحی آهنگــران، مرضی
کام، از بهروزارمغانــی، فاطمــه حســینی، مریــم شــاهی، از مســرور 
فرهنــگ و میتــرا بلبل صفــت و زهــره مدیــر شــانه چی و یوســف 
ــام  ــهمی از ن ــن س ــه کمتری ــی ک ــارز گمنام ــا مب ــا و ده ه زرکاری؛ از ده ه
ــه ســال  ــرای خــود نمی خواســتند. مــن از تابســتان تفــت گرفت و نشــان ب
13۵۵ کــه ســاواک شــاه تمــام نیــروی خــود را بســیج کــرد کــه مــا را نابــود 
کنــد، می نویســم؛ و عاقبــت در 8 تیــر ســال 13۵۵ بــا حملــه و محاصــره 
خانــه تیمــی رفقــا حمیــد اشــرف و 9 تــن از یــاران، طــی یــک درگیــری 
ــی اهــداف و  ــد ول ــد. آنهــا رفتن ــا جــان باختن ــی، همــه رفقــای م طوالن

آمــال انســانی آنهــا بــه جــا مانــد و گشــترش یافــت.
عشــق نــاب بــه اهــداف و آرمان هــای انســانی و فــرا روییــدن و پــاره 
ــودی  ــه وج ــت خاقان ــع از حرک ــه مان ــی ک ــا و موانع ــام بنده ــردن تم ک
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 لحظــه ای درنــگ خــود 
را دربســت بــه زندگــی می بخشــد. 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 لحظــه ای دیگــر مانــدن نیــز اطمینــان 
نــدارد و نمی دانــد 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 نمی شــود، و بایــد زمــان معینــی بگــذرد تا نشــانه 

فــداکاری، صداقــت و از خــود گذشــتکی اش بــه بــار نشــیند.
ســؤال مــی شــود: ایــن یقیــن را از کجــا آورده ای؟ از خــوِد 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 
ــی و  ــارزه فرهنگ ــش مب ــد. برای ــج کن ــع و تروی ــز را تبلی ــونت پرهی خش
مدنــی کنــد. ممکــن اســت بــه مــن ایــراد بگیرنــد کــه در تحلیــل از ایــن 
نســل بــا نــگاه گذشــته  برخــورد کــرده ام. پاســخ مــن ایــن اســت  تاریــخ 
را بــر بســتر زمــان و مــکان بایــد بــه قضــاوت نشســت. ولــی یــک چیــز 
ــوری و  ــم و ســتم و دیکتات ــر ظل ــم، اینکــه ایســتادگی در براب را مــی دان
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 

ــه آن یقیــن دارم. ــار می نشــیند. مــن ب ــه  ب روزی ب
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یاد رفیق ابوالقاسم طاهرپرور را گرامی می داریم
ــان خلــق رفیــق  ــه جنبــش فدائی ــاران »گــروه جنــگل« و از فعالیــن اولی متاســفانه روز چهارشــنبه ۱۲ خــرداد، یکــی از ی
ابوالقاســم طاهرپــرور )ابــول(، در 80 ســالگی در زادگاه خــود شــهر الهیجــان چشــم از جهــان فروبســت. رفیــق ابــول از ســال 
1346 در ارتبــاط بــا رفیــق غفــور حســن پور 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 
ــرای گــروه  ــه فلســطین و تامیــن ســاح ب علی اکبــر صفائــی فراهانــی و محمــد صفــاری آشــتیانی در رفــت و آمــد خــود ب
جنــگل از آن هــا اســتفاده می کردنــد. رفیــق بعــد از واقعــه ی ســیاهکل، در ســال 1349 دســتگیر و هم چــون دیگــر رفقــای 
شــکنجه دیــده »گــروه جنــگل« بــه حبــس ابــد محکــوم شــد و در زنــدان نیــز از جملــه زندانیــان مهربــان، فروتــن و محبــوب 

ــود. ــدان خــود ب هم بن
 رفیــق ابــول تــا 4 بهمــن ۱۳۵۷ در زنــدان بــود و در آســتانه ی 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 چریک هــای فدایــی خلــق بــه بخــش »اکثریــت« آن پیوســت و مدتــی بــا ایــن بخــش از 
ســازمان همــراه شــد، ولــی پــس از چنــدی از فعالیــت تشــکیاتی کنــاره گرفــت و زندگــی شــرافتمندانه ای را بــا وفــاداری بــه 

ــه داد.  ــه  ادام ــانی و عدالت خواهان ــای انس آرمان ه
یادش گرامی باد!

گرامی می داریم! یاد رفیق بیژن مسرور را 
 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 72 ســالگی اش 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 تحصیاتــش در خــارج از کشــور بــه ایــران بازگشــت و بــه حرکــت انقابــی مــردم ایــران پیوســت. بعــد از 
پیــروزی انقــاب بــه عضویــت ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق درآمــد و در بخــش انتشــارات شــاخه  آذربایجــان، در 
تبریــز مشــغول فعالیــت شــد. در ســال 1360 و در جریــان انشــعاب، بــا »پیــروان بیانیــه 16 آذر« همــراه شــد و تــا ســال 63 بــه 
مبــارزه تشــکیاتی خــود ادامــه داد. پــس از ضربــه خــوردن رفقــای 16 آذر، رفیــق بیــژن بــا حفظ آرمانهــای انســانی، زندگی 
شــرافتمندانه ی داشــت و همانگونــه کــه شایســته فداییــان خلق بــود، به آرمــان بهــروزی کارگران و زحمتکشــان وفــادار ماند و 
در همــه ی ایــن ســالها بــه ارتبــاط خــود بــا کارگــران و محیط هــای کارگــری ادامــه داد. رفیــق بیــژن همیشــه یــار و یــاور جنبش 

فدایــی بــود و بــرای دســتیابی بــه آزادی، عدالــت اجتماعــی و سوسیالیســم لحظــه ای از مبــارزه بــاز نایســتاد.
 یادش گرامی باد!

یاد یاران 

یاد باد

گرامی باد یاد فدائیان جانباخته 8 تیر 1355 

همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد شوند
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