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اصالح طلبان در ماه 
يا در ته چاه ؟!

فواد عبداللهى
میرحســین  مقدمــه  از  بخش هایــی  اخیــرا 
در  او  بیانیه هــای  از  جــزوه ای  بــر  موســوی 
ــرش شــده  ــرون منت ــه بی ــوالت ســال ۸۸ رو ب تح
اســت کــه بــه انتقــاد از «ولی فقیــه» و اســرتاتژی 
ــد.  ــاره می کن ــه اش ــالمی در منطق ــوری اس جمه

ــه  ــل ک ــی در داخ ــان حکومت ــون اصالح طلب تاکن
ــه  ــی ک ــنیده اند، مردم ــده را ش ــان آم ــرتض و به ج ــردم مع ــر م ــگ خط زن
هــر دوبــال نظــام را بــه دیــوار میخکــوب کرده انــد، بــه ایــن نامــه واکنشــی 
ــی  ــان حکومت ــد. اصالح طلب ــح داده ان ــکوت را ترجی ــد و س ــان نداده ان نش
ــه  ــد ب ــی «نبای ــط بحران ــن رشای ــه در ای ــد ک ــه درســت تشــخیص داده ان ب
ــور جامعــه از  ــه مخاطــرات عب نظــام آســیبی وارد شــود». مدت هاســت ب
هــر دوجنــاح پــی برده انــد؛ خــوب می داننــد کــه هــر اصطــکاک و تنشــی 
ــرای  ــزور مناســبی ب ــط، کاتالی ــن رشای ــد در ای ــت می توان ــاالی حاکمی در ب
ــی کشــتی نظــام در توفــان اعرتاضــات مــردم آزادی خــواه و تشــنه  واژگون
رفــاه شــود. فهمیده انــد کــه واقعیــات بدیهــی در ایــن جامعــه هســت کــه 
ــان، حــق اعتصــاب و تشــکل و تحــزب،  از جنبــش کارگــری، معیشــت و ن
تــا حــق زن، آزادی پوشــش و بیــان و انزجــار از قوانیــن اســالمی در مــ 

ــان اســت.  ــه نظام شــان در غلی ــه علی جامع

ــای تاریــک امــروز نظــام در برابــر پیــرشوی  درماندگــی، آشــفتگی و دور
ع، حــال  ــ ــدد اجت ــنگرهای متع ــردم آزادی خــواه در س ــر و م ــه کارگ طبق
هــر دوجنــاح را گرفتــه اســت. ســا جســ از ایــن تندپیــچ محــال اســت و 

انتظــار معجــزه از درون نظــام سال هاســت کــه مــرده اســت. 

امــا اصالح طلبــان بیــرون از حکومــت در واکنــش بــه نامــه اخیــر موســوی 
کاســه داغ تــر از آش شــده و فتیلــه حقــارت را بــاال نگــه داشــته اند؛ همــه از 
دم از جمهوری خواهــان و مرشوطه خواهــان، و از بی بی ســی تــا بهنــود 
ــه  ــت نام ــان، پش ــی زب ــانه های فارس ــته چندم رس ــت های دس و ژورنالیس

موســوی بــه خــط شــده اند. 
همــه ناگهــان از رضورت یــک «انقــالب اصالح طلبانــه» بــرای اصــالح نظــام 
از درون می گوینــد؛ انــگار نــه انــگار کــه جنبــش رسنگونــی از ۱۸ تیــر ۷۸

ه ۹۶ و تــا امــروز، لحظــه بــه لحظــه رادیکال تــر  و کنفرانــس برلیــن تــا دیــ
و آبدیده تــر شــده اســت؛ ...  صفحــه۲

آينده اعتراضات كارگرى 
در مراكز نفتى

خالد حاج محمدى

ــات و اعرتاضــات  چنــد ســال گذشــته مــا شــاهد موجــی از اعتصاب
ــون  ــم. اكن ــوده ای ــا ب ــیمی ه ــی، در گاز و پرتوش ــز نفت ــران در مراك كارگ
ــیمی  ــی و پرتوش ــز نفت ــات در مرك ــدی از اعرتاض ــوج جدی ــر م ــار دیگ ب
هــا آغــاز شــده اســت. روز ســه شــنبه ۱۸ مــرداد ۱۴۰۱ كارگــران پایپینــگ 
نــكاری رحیمــی در پــروژه نیــروگاه بــرق فردوســی مشــهد در  پی
ــان  ــد. همزم ــع زدن ــه تجم ــت ب ــه دس ــتمزدهای معوق ــه دس ــرتاض ب اع
ــگام در اعــرتاض  كارگــران پــروژه ای رشكــت آرام پــارس در پرتوشــیمی هن
ــز از ۵ ــاژكار نی ــران مونت ــد. كارگ ــع كردن ــود تجم ــل كار خ ــتمزدها در مح ــت دس ــدم پرداخ ــه ع ب

ــد.  ــرده ان ــالم ك ــود اع ــات خ ــه مطالب ــیدن ب ــرای رس ــی را ب ین ــاه كمپ ــرداد م م
در بســیاری از مراكــز نفتــی زمزمــه اعتصــاب و اعرتاضــات كارگــری در مقابــل كارفرمایــان و دولــت، 
علیــه رشایــط كاری و بــرای افزایــش دســتمزدها در جریــان اســت. اعــرتاض بــه كار طاقــت فرســا در 
ــران، با رشایــط كار برده  دمــای بــاالی ۵۰ درجــه در بســیاری از مراكــز نفتــی و خصوصــا در جنــوب ای
وار، کــه زندگــی كارگــران را بــه تباهــی كشــانده اســت، تشــدید شــده اســت. اواســط مــرداد مــاه ۳۵

نفــر از كارگــران فــاز دوم پاالیشــگاه آبــادان بدلیــل كار در گرمــای ۵۳ درجــه و رطوبــت شــدید هــوا 
ــران در  ــال داده شــدند. وضــع كارگ ــتان انتق رس ــه بی ــان ب ــی شــده و تعــدادی از آن دچــار گرمازدگ

بســیار از مراكــز نفتــی دیگــر بــه همیــن صــورت اســت.     

نگاهی کوتاه به اعرتاضات چند سال اخیر
ــه میشــود ۴۰ هــزار  اعتصابــات قبلــی كارگــران در مراكــز نفتــی چــه اعتصابــات ســال ۱۳۹۹ كــه گفت
ــر  ــزار كارگ ــدود صده ــه ح ــته ك ــتان گذش ــیع تابس ــات وس ــه اعتصاب ــوده  و چ ــامل ب ــر را ش كارگ

ــه۳ ــتند و ... صفح ــا در آن رشكــت داش ــت و گاز و پرتوشــیمی ه ــروژه ای در نف پ

جنگى قديمى بر 

متن اوضاعى جديد
امان كفا

ــب  ــک از جان ــاب موش ــل و پرت ــی ارسائی ــروی هوای ــط نی ــزه توس ــوار غ ــاران ن ب ــه روز  ــس از س پ
ــم  ــید. ه ــا رس ــه امض ــرف ب ــن دو ط ــس بی ــش ب ــرص، آت ــاطت م ــا وس ــالمی، ب ــاد اس ــای جه نیروه
ــروزی  ــالم پی ــای خــود اع ــراز خوشــنودی از تعــرض ه ــا اب ــاد اســالمی ب ــل و هــم جه ــت ارسائی دول
ــد! در ایــن جشــن پیــروزی دو طرفــه امــا، ســهم مــردم غــزه کــه در محــارصه ارسائیــل و مــرص  کردن
ــا  ــه و ن ــای ویران ــانه ه ــه و کاش ــی، خان ــته و زخم ــا کش ــته دهه ــه روال گذش ــد، ب ــه ان ــرار گرفت ق

ــود. ــی ب امن

نیاز متقابل به جنگی کوتاه مدت
ایــن جنــگ بــه روال همیشــگی بــه مــردم فلســطین و بــر علیــه خواســته هــای آنهــا تحمیل شــد، 
هــم جهــاد اســالمی و هــم ارسائیــل بــه ایــن جنــگ نیــاز داشــتند تــا بــه مقاصــد خــود برســند. ایــن 

جنــگ و قربانــی کــردن دههــا نفــر از مــردم بیگنــاه فلســطین و ... صفحــه۴
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ــام از  ــالح نظ ــر اص ــل ب ــر باط ــش مه ــن جنب ــه ای ــد ک ی آورن ــان  ــه روی مبارک ش ب
ــه»  ــبز و اصالح طلبان ــالب س ــرف «انق ــه در ظ ــیدخندان و چ ــطه س ــه بواس درون، چ
ــا  ــا آن ب ــه ب ــه مواج ــت ک ــام اس ــه کل نظ ــی علی ــر توفان ــروز دیگ ــت  و ام زده اس
علــم و کتــل اصالحــات محــال اســت! دنیــا عــوض شــده اســت و مــردم آزادی خــواه و 
ــه را  ــرا» عرص ــه ماج وم ــه  ــرا، دیگ ــب اصول گ ــم «اصالح طل ــا حک ــت ها ب سوسیالیس
بــر نظــام تنــگ کرده انــد. مدت هاســت تــوده وســیع مــردم بــه اینکــه رفــاه و ســعادت 
ت نــه تنهــا حکومــت اســالمی کــه نظــام کاپیتالیســتی  و آزادی شــان بــا حیــات و مــ
در تناقــض اســت پــی برده انــد. کلیــد شکســت پــروژه اصــالح رژیــم از درون بــا تکیــه 
بــر ایــن واقعیــت زده شــد. دلیــل این کــه جامعــه ایــران دیــر زمانی ســت بــرای منتقــد 
ی کنــد در همیــن واقعیــت نهفتــه  «ولی فقیــه» امــا وفــادار بــه نظــام هــم تــره خــرد 

اســت. 

ــر  ــری و «تغیی ــه اصالح طلبی گ ــی ک ــان، در رشایط ــن اوضــاع آش والش اصالح طلب در ای
ــه   ــران مدت هاســت کــه خشــت ب ــدارد و جامعــه ای ــازاری ن نظــام» از درون دیگــر ب
خشــت در حــال شــکل دادن بــه یــک آلرتناتیــو کارگــری و سوسیالیســتی بــرای عبــور از 
امیــت جمهــوری اســالمی اســت، نامــه موســوی را اصالح طلبــان بیــرون حکومتــی بــه 
فــال نیــک گرفته انــد؛ بــه ایــن امیــد کاذب کــه شــاید خونــی در رگ هــای الشــه متعفــن 

جنبــش اصالحــات پمپــاژ کنــد. 

ــی و نخســت وزیر دهــه خونیــن  «انتقــاد» و اپوزیســیون بازی موســوی، شــاگرد خمین
۶۰، از خامنــه ای مســخره اســت. هــر رهگــذری در ایــران امــروز می دانــد کــه این هــا 
ی اندازنــد. در تاریــخ صدســاله  گوشــت هــم را می خورنــد امــا اســتخوان هــم را دور 
معــارص ایــران انتقــاد ناراضیــان درون حکومتــی از شــاه و شــیخ تاکنــون هدفــی جــز 
ــت و  ــته اس ــتم» نداش ــات «سیس ــا نج ــدرت و ی ــهم خواهی در ق ــدن و س ــک ش رشی
ــروم  ــردم مح ــع م ــه نف ــه ب ــول جــدی در جامع ــر و تح ــای تغیی نتوانســته اســت مبن
باشــد. پافشــاری اصالح طلبــان بیــرون از حکومــت و خــط  امامی هــای ســابق دربــاره 
ــه رخ شــان نکشــید» و «موســوی امــروز در صــف مــردم  این کــه «گذشــته مــردم را ب
ولین جانــی ایــن نظــام، جــز یــک شــیادی  اســت»، و قهرمان ســازی از مهره هــا و مســ
ــام عیــار بــرای قهرمان کــردن قاتلیــن و جــالدان دیــروز مــردم نیســت. درســت ماننــد 
ــای پهلــوی در «فرامــوش کــردن» گذشــته افــراد و  «بزرگ منشــی» و اندرزهــای آق
ــی  ــای حکومت ــه مهره ه ــت ک ــلطنت اس ــده س ــام رسنگون ش ــداران نظ ــت طرف وقاح
ــاواک را  ــوف س ــازمان مخ ــس س ی ــا، ر ــز ثابتی ه ــا و پروی ــال نصیری ه ــه امث از جمل
ــی  ــی - مذهب ــارص مل ــی و عن ــرون حکومت ــان بی ــد. اصالح طلب ــوه می دهن قهرمــان جل
ابن الوقــت رشیــک در به قدرت رســیدن جمهــوری اســالمی و جنایــات آن کــه در 
نهایــت یــا تســلیم و حامــی نظــام اســالمی شــدند و یــا از قــدرت بــه بیــرون توســط 
ــوق  ــابق و «حق ــای س ــه حزب الهی»ه ــد «بچ ــت مانن ــدند، درس ــاب ش ــت پرت حاکمی
برشی»هــا و فرشــگردی های امــروز، حــد و مــرزی در فریبــکاری، دروغ، شــانتاژ و 
ــن  ــرای ای ی شناســند. ب ــاره تاریــخ شــکل گیری نظام شــان و جنایات شــان  ــه درب توطئ
ــا ســلطنت طلب، اســتدالل  دشــمنان مــردم در لبــاس «اپوزیســیون»، از اصالح طلــب ت
ــورد رد  ی عظــام در م ــ ــی و عل ــرای مراجــع مذهب ــه شــ ب ــد ک ــن می مان ــد ای مانن
نظریــه «ظهــور مهــدی موعــود» و صحــت «نظریــه کوپرنیــک»، بــه فاکــت و اســتدالل 

رجــوع کنیــد. 

ــوری اســالمی و رشکای  ــه محاکمــه جمه ــه برهــم زدن صحن ــدرت علی ــام ق ــا  ــد ب بای
ــع  ــد!» در واق ــه تاریــخ رجــوع نکنی ــت. «ب ــان را محکــم بس ــتاد و دست ش آن ایس
ــه  ــردم و جامع ــه م ــناریویی را ب ــر س ــو آن ه ــوان در پرت ــا بت ــت ت ــی اس ــرد و خاک گ
ــام مشــکالت زیــر رس شــخص  ایــران تحمیــل کــرد. ایــن داســتان کودکانــه کــه گویــا 
ــی  ــم حزب الله ــپاهی و قدی ــل، س ــر و وکی ــان از وزی ــه آقای ــت و بقی ــه» اس «ولی فقی
ایــن ســال ها  در  ارتــش، همگــی  تــا فرماندهــان «میهن پرســت»  و اصالح طلــب 
«معصــوم و بیگنــاه» و «منتقــد»  و «ناراضــی» ترشیــف داشــته اند، مــرشف بــه مــوت 
اســت. مــردم ایــران جنبــش اصالحــات و پالتفــرم ارتجاعــی آن را دیده انــد و از آن عبــور 
ن مــردم  ــد. امیدبســ اصالح طلبــان بــه راه انداخــ گــرد و خاکــی کــه چشــ کرده ان
ــوده اســت. کاربدســتان  ــث و بیه ــد، عب ــور کن ــق را ک ــدن حقای ــرای دی آزادی خــواه ب
و رسان اصلــی برپاکننــده و ســازمان دهنده بی حقوقــی میلیونــی مــردم ایــران از 
دور قابــل رویت انــد. مقامــات حکومــت و نظامــی کــه در آن چهاردهــه بســاط 
ــل  ــتان، قت ــه کردس ــه ب ــی، حمل ــان سیاس ــام زندانی ــای دار، قتل ع سنگســارها، چوبه ه
ــره و محصــول کار میلیون هــا  و تــرور مخالفیــن در خــارج کشــور، بــه چپاول بــردن 
کارگــر و کارکــن جامعــه برپــا شــده اســت، بایــد از ریــز و درشــت بــه خاطــر جرائــم 

ــوند.  ــه ش ــران، محاکم ــردم ای ــر از م ــا نف ــه میلیون ه ــان علی جنایی ش

ــاد  ــطح انتق ــی در س ــت حت ــرون از حاکمی ــان بی ــرک اصالح طلب ــوی و تح ــه موس نام
ــت آن در ســوریه هــم بی اســاس  ــه و دخال ــوری اســالمی در منطق از اســرتاتژی جمه

اســت. مگــر اســرتاتژی جمهــوری اســالمی از روز اول پایه گــذاری آن چیــزی جــز 
ــک  ــا حــاال ی ــی ت ــوده اســت؟! از ک ــه منطقــه ب ــان اسالمیســم» و صــدور اســالم ب «پ
ناسیونالیســت عظمت طلــب  یــک  و اســالم،  «دلســوز» نظــام و مریــد خمینــی 
ــوده  ــاد گش ــه انتق ــب ب ــالم ل ــای ایــران و اس ــرتش مرزه ــرتاتژی گس دوآتشــه، از اس
اســت؟! مگــر جمهــوری اســالمی بــا همیــن عظمت طلبــی خــود دل بخــش وســیعی از 
ن جــام زهــری  ناسیونالیســت های ایرانــی را بــا خــود نــربد؟! آقــای موســوی دارد هــ
را می نوشــد کــه خمینــی در پایــان جنــگ ایــران و عــراق نوشــید؛ دلیــل انتقــاد آقــای 
موســوی نــه در چرخــش فکــری و سیاســی ایشــان بلکــه در شکســت اســرتاتژی «پــان 
ــردم  ــر م ــران در براب ــل ای ــه در داخ ــه و چ ــه در منطق ــان چ ــام ایش ــم» نظ اسالمیس
اســت. ایشــان خیــال می کنــد کــه بــا انتقــاد از خامنــه ای می توانــد هــم گذشــته خــود 
و جنــاح خــود را از انظــار مــردم پنهــان کنــد و هــم وعــده رسخرمــن رفــع مشــکالت 

ــران رس دهــد.  جامعــه ای

واقعیــت اینســت کــه نــه آقــای موســوی و اســالم ســبزش، نــه زهــرا رهنــورد بــا لچــک 
ــی-  ــای مل ــه ابن الوقت ه ــش و ن دن های ــوی  ــی و گفتگ ــاب خا ــه جن ــه ای، ن گل بت
ــا هــدف  ــز ب ــش «اصــالح نظــام از درون»، هرگ ــا جنب ــت ب ــرون از حاکمی ــی بی مذهب
اصالحــات سیاســی و اقتصــادی در جامعــه ایــران وارد صحنــه نشــدند. این هــا هیــچ گاه 
مطالبــه ای بــرای گشــودن درب زندان هــا و آزادی زندانیــان سیاســی (بجــز طرفــداران 
خودشــان در زنــدان) نداشــتند؛ هیچ وقــت خواهــان لغــو مجــازات اعــدام نبودنــد. در 
هیچ کجــا خواهــان لغــو حجــاب، آپارتایــد جنســی و قوانیــن زن ســتیز اســالمی نشــدند. 
ــان، تشــکل، اعتصــاب و تحــزب (جــز بــرای خودی هــا)  ــده، بی ــچ گاه از آزادی عقی هی
ــودن نیــروی کار هرگــز  ــه ارزان و مفــت ب دفاعــی نکردنــد. بــه بردگــی کارگــر، ب
ــرای  ــه ب ــه، ن ــت و آزادی جامع ــاع از امنی ــرای دف ــه ب ــا ن ــتند. این ه ــی نداش اعرتاض
تقســیم ثــروت و رفــاه همگانــی، بلکــه بــرای عوام فریبــی در یــک نظــام مختنــق کــه 
از روز اول مــورد تعــرض مــردم آزادی خــواه و طبقــه کارگــر بــوده اســت وارد صحنــه 
شــدند. این هــا یکــی از مکانیســم های جمهــوری اســالمی بــرای حفــظ نظــام از گزنــد 

ــد.  ن بوده ان ــه حاکــ ــن ب ــه مســتقیم محکومی حمل

فیــل اصالحــات در میــان اصالح طلبــان بی درایــت و بیــرون از حکومــت در حالــی هــوا 
ــا وحشــت  ــک ب ــت از نزدی ــت» داخــل حاکمی ــان «بادرای ــه اصالح طلب شــده اســت ک
ــر پیــرشوی مــردم آزادی خــواه و  ــدرت نظــام در براب ــ شــیرازه ق ــر از کف رف نظاره گ
شــبح اداره شــورایی جامعــه هســتند. ســاخ «جمهــوری دوم» اســالمی بــر شــانه های 
مــردم، و بــه هزینــه مــردم، آن هــم در حالی کــه جنبــش ارتجاعــی اصالحــات امتحــان 
خــود را پــس داده  اســت و اکنــون طبقــه کارگــر و آلرتناتیــو شــورایی ایــن طبقــه عــروج 
ــش  ــک جنب ــوخته ی ــای س ــا مهره ه ــردم را ب ــت. م ــال اس ــواب و خی ــت، خ ــرده اس ک
ــم کشــاند. آن دوران  ــا رژی ــه ســازش ب ــوان دیگــر ب ی ت ــی و شکســت خورده  ارتجاع
ســپری شــد و جنبــش اصالحــات بــرای همیشــه بــه تاریــخ ســپرده شــد. عکــس موســوی 
ــوری  ــید. جمه ــاه کش ــی در م ــربش خمین ــد ره ــوان مانن ی ت ــش را  ــه نظام و کارنام
ولــوژی اش، بــا سیاســت و اقتصــاد و رسان ریــز و درشــت اش، امــروز در  اســالمی بــا اید
تــه چــاه اســت. مشــاهده این کــه  طیفــی از ورشکســتگان سیاســی در ایــران، پشــت 
ــد، و  ــد می بندن ــوری دوم» اســالمی امی ــه  «جمه ــوز ب ــی هن ــی از خودفریب ــه خاک تپ
ــق  ــه امــکان تحق ــل ســاملی را ب ــچ عق مشــغول رسگرم کــردن خودشــان می شــوند، هی

ی رســاند. چنیــن معجونــی در روزهــای آخــر جمهــوری اســالمی، 

*****

مردم ایران جنبش اصالحات و پالتفرم ارتجاعی آن را دیده اند و 

از آن عبور کرده اند امیدبس اصالح طلبان به راه انداخ گرد 

ن مردم آزادی خواه برای دیدن حقایق را کور  و خاکی که چش

کند عبث و بیهوده است کاربدستان و رسان اصلی برپاکننده 

و سازمان دهنده بی حقوقی میلیونی مردم ایران از دور قابل 

رویت اند مقامات حکومت و نظامی که در آن چهاردهه بساط 

سنگسارها چوبه های دار قتل عام زندانیان سیاسی حمله به 

کردستان قتل و ترور مخالفین در خارج کشور به چپاول بردن 

ره و محصول کار میلیون ها کارگر و کارکن جامعه برپا شده 

است باید از ریز و درشت به خاطر جرائم جنایی شان علیه 

میلیون ها نفر از مردم ایران محاکمه شوند 



ت  ۴۲۰
ح

٣

مــا شــعار  آزادی برابــری حکومــت کارگــری  را بــه مــوازات شــعار  رسنگونــی جمهــوری اســالمی و برقــراری جمهــوری دمکراتیــک انقالبــی  از هــم اکنــون تبلیــغ میکنیــم مــا 
ــام پیــرشوی  ــا  ــدر کار بســیج و تشــکل نیروهــای انقالبــی بــی چــون و چــرای پرولــرتی هســتیم مــا اعــالم میکنیــم کــه جمهــوری دمکراتیــک انقالبــی ب از هــم اکنــون دســت ان
ــی  ــرای رهای ــران ب ــه کارگــر و حــزب کمونیســت ای ــارزه طبق ــان کار نیســت و مب ــی دارد پای ــرای رهای ــارزه ب ــام نقشــی کــه در مب ــا  ــک خــود و ب هــا و دســتاوردهای دمکراتی

قطعــی تــا برقــراری حکومــت کارگــری و سوسیالیســم بــی وقفــه ادامــه خواهــد یافــت
ــی  ــا برنامــه گســرتده عمل ــا نظــام شــورایی و تســلیح عمومــی اش و ب ــا ب ــی م ــه جمهــوری انقالب ــد ک ــورژوا رفرمیســت هــای مدعــی  مارکسیســم  خــرده میگیرن خــورده ب
ن حکومــت کارگــری تحــت نــام دیگــری نیســت مــا اذعــان میکنیــم کــه ایــن جمهــوری بســیار فراتــر از هــر توقــع و تصــور  بــورژوا دمکراتیــک  چنیــن  اش چیــزی جــز هــ
بانــی اینــان  کــه چیــزی جــز رسمایــه داری دولتــی تحــت  راتــب از  سوسیالیســم  روســی و چینــی و بلغارســتانی و آل کســانی اســت مــا اذعــان میکنیــم کــه همیــن جمهــوری 
ن حــال بــه هیــچ کــس و بویــژه بــه هیچیــک از  نــام سوسیالیســم نیســت  بــه سوسیالیســم  نزدیکــرت  اســت زیــرا یــک ابــزار انقالبــی پیــرشوی پرولتاریــا اســت امــا در هــ
ــا افــق کارگــران را از سوسیالیســم واقعــی و حکومــت کارگــری ایــن چنیــن کاهــش دهنــد حکومــت کارگــری ای کــه ایــن  تحریــف کننــدگان سوسیالیســم اجــازه نخواهیــم داد ت
غــو مالکیــت خصوصــی  ــرای ل ــر را ب ــی اســت کــه جــدال اساســی طبقــه کارگ ــود حکومت ــوای آن خواهــد ب ــرای گــرد آوری ق ــط مســاعدی ب ــه ســاز آن و رشای ــا زمین ــوری تنه جمه
ــه پیــش  ــان آن ب ــه مخالف ــر کلی ــه وجــوه آن و در براب ــه داری در کلی رگر رسمای عــی سوسیالیســتی بجــای نظــام اســتث ــد و مناســبات اجت ــی تولی ــد و جایگزین ــر وســایل تولی ب

ــرد  خواهــد ب
حکومــت کارگــری حکومــت کارگــران بــرای برقــراری سوسیالیســم  اســت حکومــت کارگــری حکومتــی بــرای تضمیــن رهایــی قطعــی اســت جمهــوری دمکراتیــک انقالبــی تنهــا 

یــک گام باشــد کــه گامــی بســیار مهــم در ایــن جهــت خواهــد بــود  
 ٢٨ آبان ٦٣
منصور حکمت منتخب آثار آزادی برابری حکومت کارگری  ص ٤١٠ 

نگاهی به اعرتاضات کارگری در مراکز نفتی

ــت،  ــز را در برگرف ــیاری از مراك ــه بس ــال ك ــار امس ــران در به ــات كارگ ــالوه اعتصاب بع
باعــث تامیــن بخشــی از مطالبــات كارگــران از جملــه افزایــش دســتمزدها و در 
بعضــی مراكــز تامیــن ۲۰ روز كاری و ۱۰ روز تعطیلــی و بهبودهایــی در خوابگاههــا و 
بهداشــت و... شــد. امــا معضــل جــدی در ایــن مراكــز، منجملــه تقســیم بنــدی كارگــران 
نــكاران متفــاوت، عــدم تشــكل  در بخشــهای مختلــف و زیــر دســت كارفرمایــان و پی
كارگــری مســتقل از دولــت در ایــن مراكــز، در کنــار وجــود ســنت قدیمــی و ریشــه دار 
رفرمیســتی و محافظــه کارانــه، حفــظ اتحــاد و همبســتگی كارگــران را بشــدت ســخت 
كــرده اســت. ایــن البتــه همــراه مجموعــه مولفــه هــای دیگــر ماننــد رشایــط پلیســی-
امنیتــی مراكــز ویــژه اقتصــادی و ممنــوع بــودن اعتصاب و بســیاری بــی حقوقی های 
دیگــر، سیاســت قدیمــی جمهــوری اســالمی و كارفرمایــان بــرای حفــظ امنیــت رسمایــه 
ــری  ــه و نقشــه هــای ضدکارگ ام ــا برن ــران ب ــه كارگ ــل ســكوت ب ــز و تحمی ــن مراك در ای
ــا  ــكاران ب ن ــوده اســت. ایــن مشــكالت باعــث شــد بســیاری از كارفرمایــان و پی آنهــا ب
ــام اعتصابــات كارگــری قــدم بــه قــدم مطالباتــی كــه كارگــران گرفتــه بودنــد را پــس  ا

ــد.   ــر قــول و قرارهــای خــود بزنن ــد و زی بگیرن
ــان رســمی  ــران و كاركن ــان كارگ ــه می ــی، فاصل ــز نفت ــدی در مراك ــكالت ج ــی از مش یك
ــود  ــت و وج ــرده اس ــاد ك ــی ایج ــكافی عمل ــه ش ــروژه ای اســت ك ــران پ ــا كارگ نفــت ب
نــكاران داده اســت كــه از ایــن رشایط  ایــن شــكاف امكانــی بــه جمهــوری اســالمی و پی
ــد. اردیبهشــت ۱۴۰۰  در خدمــت اهــداف و سیاســتهای ضــد كارگــری خــود بهــره بگیرن
بــه مــدت چنــد هفتــه اعرتاضاتــی در میــان كاركنــان رســمی وزارت نفــت و بعضــی از 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــالوه تالش ــت و بع ــكل گرف ــارك ش ــه در خ ــی از جمل ــای نفت ــه ه پایان
همبســتگی و اتحــاد بخشــهای مختلــف كارگــری در نفــت در جریــان بــود كــه هنــوز 
ــر رســمی  ــش رســمی و غی ــران در هــر دو بخ ــای كارگ ــل و جمعه ــان محاف هــم در می
ــتمزدها،  ــش دس ــت افزای ــا خواس ــمی ب ــان رس ــات كاركن ــرتاض و اعتصاب ــه دارد. اع ادام
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــدم اجــرای قان ــی و ع ــب كار، ســاعت كار طوالن ــط نامناس رشای
ــد مــورد از تحویــل  كشــوری شــكل گرفــت، كارگــران اعتصابــی در پایانــه خــارك در چن
نفــت كشــها خــودداری كردنــد. اكنــون هــم اعــرتاض و نارضایتی بــه اشــكال مختلف در 
میــان كارگــران رســمی در جریــان اســت، چیــزی كــه در میــان ســایر بخشــها و مشــخصا 

ــروژه ای هــم شــاهد آن هســتیم. ــران پ كارگ

قدرت كارگران 
ــه  ــت. س ــیده نیس ــان پوش ــر خودش ــه ب ــی و منجمل ــر كس ــت ب ــران نف ــدرت كارگ ق
ــه  ــی ك ــات و اعرتاضات ــت و اعتصاب ــران نف ــ كارگ ــش گذاش ــا پی ــا پ ــته و ب ــال گذش س
شــكل گرفــت، تــرس و نگرانــی رساپــای جمهــوری اســالمی و كارفرمایــان را فــرا گرفــت. 
ــور امیــدی را در جنبــش كارگــری ایــران و در میــان  انعــكاس اعتصابــات نفــت ن
ــش  ــول افزای ــات ح ــن اعتصاب ــه ای ــات هم ــرد. مطالب ــاد ك ــه ایج ــروم جامع ــار مح اقش
نــكاران و پایــان دادن بــه  دســتمزدها و بهبــود رشایــط كاری و كوتــاه كــردن دســت پی
ــج اعتصابــات و دســتاوردهای  ــد. مســتقل از نتای قراردادهــای ســفید امضــا مــی چرخی
ــات كارگــری در مراكــز  ــی و مشــرتك اعــرتاض و اعتصاب ــوز هــم محــور اصل كارگــران، هن
نفتــی و در همــه بخشــهای آن بهبــود معیشــت و رشایــط بردگــی در ایــن مراكز اســت. 
ــاد  ــا در اقتص ــر آنه ــم نظی ــدی و ك ــش ج ــا و نق ــم آنه ــدرت عظی ــت و ق ــران نف كارگ
ــن اســت كــه  ــت ای ــا واقعی ــل چشــم پوشــی نیســت. ام ــچ انســانی قاب ــرای هی ــران ب ای
پراكندگــی تاریخــی كــه در ایــن مراكــز بــا برنامــه هــای حســاب شــده حاكمیــت ایجــاد 
شــده، بزرگرتیــن مانــع اتحــاد كارگــری در كل ایــن دوران بــوده اســت. متاســفانه وضــع 
معیشــتی كل طبقــه كارگــر و تــرس از بیــكاری و اخــراج و تــرس از گرســنگی بــه معنای 

ــر  ــون زنجی ــران، چ ــی ای ــم صنعت ــز مه ــه  مراك ــه در هم ــت و چ ــه در نف ــی چ واقع
دســت و پــای طبقــه كارگــر را بســته اســت. علیرغــم ایــن فشــارها در دوره گذشــته مــا 
ــروژه ای در نفــت  شــاهد تــالش طیفــی از فعالیــن و رهــربان و ســخنگویان کارگــران پ
ــرای متکــی کــردن اعرتاضــات  و پرتوشــیمی هــا بــرای متحــد کــردن صفــوف کارگــران، ب
ــدرت  ــدن ق ــران و بازگردان ــیدن کارگ ــرون کش ــزوا بی ــرای از ان ــری، ب ــات کارگ ــه تجمع ب
جمعــی بــه آنــان، بــرای دخالــت دادن کارگــران در تصمیمگیــری و دخالت مســتقیم در 
پیشــربد اعرتاضــات و اعتصــاب هــا بــه جــای مذاکــرات پشــت پــرده و عریضــه نویســی 
ــت در  ــکاران و دول ن ــان، پی ــای کارفرمای ــه ه ــردن توطئ ــی ک ــره در خنث و .... و باالخ
ــه  ــاز دادن ب ــی، در امتی ــه سیاس ــادی و مطالب ــه اقتص ــی مطالب ــه دو قطب ــن زدن ب دام
ــم.  ــکنان و .... بودی ــاب ش ــه اعتص ــکا ب ــمی، در ات ــدان رس ــران و کارمن ــی از کارگ بخش

ــود.  ــن نب ــن تالشــها ممک ــدون ای ــرشوی هــای کارگــران در ســال گذشــته ب ــا پی قطع
ســال گذشــته بخصــوص مــا شــاهد شــکلگیری نــوع دیگــری از اعــرتاض، اعــرتاض متکــی 
ــه جــای نشســ در  ــه تجمــع در محــل کار، ب ــم جمعــی، متکــی ب ــه قــدرت و تصمی ب
کنــج خانــه، در ایجاد همبســتگی بخشــهای مختلــف کارگــران از اعتصــاب و اعرتاضات 
هــم در ســطح علنــی بودیــم. اعتصــاب هــای ســال گذشــته مســتقل از میزان دســتیابی 
ــران در  ــرای کارگ ــدی ب ــتاوردهای ج ــر دس ــن نظ ــود، از ای ــات خ ــه مطالب ــران ب کارگ
یه پیــرشوی هــای بیشــرت شــود.  ــد دســت صنعــت نفــت داشــت. دســتاوردهایی کــه بای

آینده اعرتاضات و اعتصابات نفت
اعــرتاض در مراكــز كارگــری در چنــد دهــه اخیــر امــری همیشــگی بــوده اســت. شــدت 
ــر و  ــه كارگ ــان طبق ــوا می ــوازن ق ــر ت ــر تغیی ــالوه ب ــن دوره ع ــات در ای ــ اعتصاب گرف
ــا  ــت. ام ــته نیس ــن نوش ــه ای ــه در حوصل ــری دارد ك ــف دیگ ــل مختل ــت، دالی حاكمی
ــه همــه  ــكا ب ــد كــه راه پیــرشوی مــا ات ــه مــا میگوی تجــارب كارگــران در همیــن دوره ب
ــت.  ــر اس ــا در دوره اخی ــه خصوص ــم و چ ــه در قدی ــری چ ــش كارگ ــی جنب ــارب غن تج
ــان و  ــرای ن ــگ ب ــروز جن ــه ام ــد ك ــی باش ــی مخف ــر آگاه ــچ كارگ ــر هی ــم ب ــر نكن فك
رفــاه و علیــه اســتبداد سیاســی رسارس ایــران را گرفتــه اســت. كســی نیســت كــه ندانــد 
ــه  ــزی ك ــت، چی ــر اس ــه كارگ ــاد طبق ــه اتح ــه علی ــن حرب ــی تری ــر اصل ــنگی و فق گرس
امــروز دامنــه بخــش شــاغل در مراكــز بــزرگ صنعتــی را هــم گرفتــه اســت. هیــچ كارگر 
ــا  ــی خــود اتحــاد م ــاع از زندگ ــرای دف ــا ب ــزار م ــن اب ــد مهمرتی اگاهــی نیســت كــه ندان
اســت. مــا جــز ایــن ابــزار، جــز متكــی شــدن بــه صفــی واحــد و متحــد و متكــی شــدن 
یــرو عظیــم اســت و عــالوه  بــه قــدرت عظیــم طبقــه خــود راهــی دیگــر نداریــم. ایــن ن
بــر فشــار اقتصــادی و فقــر كــه كمــرش را خــم كــرده روزانــه خــروار خــروار علیــه اتحاد 
ــا جــز جمــع  ــات و كار سیاســی میشــود. م ــی او تبلیغ ــال و آرزوی رهای ــه امی ی او و عل
شــدن دور هــم راهــی بــرای پــاك كــردم ایــن ســموم در صــف خــود و نشــان دادن قــدرت 
ــه  ــم ب ــود را نشــان بدهی ــدرت خ ــوان و ق ــه ت ــی ك ــه میزان ــا ب ــم. م ــود نداری ــد خ متح
ن میــزان هــم نیــروی دشــمن را وادار بــه عقــب نشــینی و كوتــاه آمــدن و تســلیم  هــ
میكنیــم. كارگــران نفــت تنهــا بخشــی از كل قــدرت طبقــه كارگــر در ایــران اســت كــه 

ــدارد.   ــا مــا را ن ــه ب ــای مقابل ــی توان اگــر متحــد شــویم هیــچ قدرت
در اعتصابــات ســال ۱۳۹۹ كارگــران نفــت شــاهد بودنــد كــه بــه خانــه برگشــ و پخــش 
شــدن كارگــران و برگشــت بســیاری از آنهــا بــه شهرســتانها مشــكالتی جــدی بــر رس را 
جمــع شــدن و بــا هــم بــودن را فراهــم كــرد. كارگــران بــرای فایــق آمــدن بــر پراكندگــی 
صفــوف خــود در طــی اعتصابــات ایــن دوره ســعی كردنــد هــر از چنــد گاهــی 
ــد. در بســیار از مراكــز ســعی  ــی را شــكل بدهن ــز نفت ــزرگ و رسارسی مراك تجمعــات ب
هامــات و  ــد، بــه اب ــی جمــع شــوند و بــا هــم بحــث و مشــورت كنن كردنــد بطــور محل
دودلــی در تجمــع خــود جــواب بدهنــد، سیاســتهای تفرقــه افكنانــه و ضــد كارگــری را 
ــا و ... ادامــه در صفحــه بعــد ــت و عوامــل آنه ــت روســای دول ــع دخال ــد، مان ــی كنن خنث
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ایندگــی آنهــا شــوند  رده بــه نــام دفــاع از كارگــر نفــت و  انــواع كدخداهــای خــود گــ
ــد. بــی تردیــد  نــد و تصمیــم مشــرتك بگیرن و بــه اســم خــود و تجمــع خــود ســخن بگوی
ــم  ــران و تحكی ــی كارگ ــش پراكندگ ــا در راه كاه ــن قدمه ــی از مهمرتی ــدام یك ــن اق ای

ــود. ــا ب اتحــاد آنه
قطعــا امــروز در ایــن جــدال كارگــران مراكــز نفتــی تنهــا نیســتند. خواســت و مطالبات 
نــی اســت كــه كارگــران در بســیاری از مراكــز صنعتــی،  كارگــران ایــن مراكــز عمومــا ه
خدماتــی و... داشــته انــد. در همیــن دوره ســه ســاله صدهــا اعتصــاب كارگــری در مراكز 
ــران  ــا كارگ ــوالد، ت ــه و ف ــت تپ ــن ســالها از هف ــه اســت. ای ــزرگ و كوچــك شــكل گرفت ب
ــا و... و  ــهرداری ه ــو و آذر آب و ش ــرات، هپك ــرق و آب و مخاب ــپورت، ب ــادن، ترانس مع
ــی روزانــه بــرای بهبــود  اعــرتاض هــر روز بازنشســتگان از ایــن طبقــه، همگــی در جدال
ــطح  ــه س ــش ب ــران و دولت ــورژوازی ای ــیخته ب ــار گس ــرض افس ــس زدن تع ــی و پ زندگ

ــم. ــواده هــای آنهــا بــوده ای معیشــت و حرمــت و كرامــت كارگــران و خان
ــه  ــش، ب ــن جنب ــف و ای ــن ص ــرشوی كل ای ــه پی ــد ب ــی تردی ــت ب ــران نف ــده كارگ آین
انه  موقعیــت عمومــی مــا و میــزان اتحــاد صفوف مــا بســتگی دارد. این دوره خوشــبخت
در بســیاری از ایــن مراكــز پرچــم مجامــع عمومــی كارگــری در عمــل برداشــته و تــالش 
انــد و بــه عنــوان تنــی واحــد و صفــی واحــد در مقابــل  شــد صفــوف كارگــران متحــد 
دشــمنان خــود بایســتند. تامیــن ایــن اتحــاد و متكــی شــدن بــه توافــق جمــع و دخالت 
مســتقیم كارگــران در همــه تصمیــم گیــری هــا از كانــال تجمعــات كارگــران و مجامــع 

عمومــی آنهــا یــك دســتاورد جــدی بــود.
ــده ایــن مبــارزات در نفــت و پرتوشــیمی هــا و در همــه مركــز كارگــری  بــی تردیــد آین
ــت.  ــران نیس ــوف كارگ ــاد صف ــن اتح ــی و تامی ــع عموم ــه مجام ــدن ب ــی ش ــز متك ج

ــرشوی  ــت و پی ــد موفقی ــاه كلی ــوان ش ــه عن ــری ب ــن اتحــاد كارگ ــم و تامی ــر مه ــن ام ای
اعتصابــات در گــرو دخالــت و كار جــدی فعالیــن و رهــربان آگاه كارگــری، در گــرو ایفای 
ــن مســیر  ــم در ای ــه اســت. بعــالوه و همچنانكــه گفت ــن طبق ــش كمونیســتهای ای نق
ل تــا جنــوب و  نفــت و پرتوشــیمی هــا و.. تنهــا نیســتند. رسارس جامعــه كارگــری از شــ
ــه بــرای رفــاه و زندگــی انســانی اســت. بــه  ــا غــرب در جدالــی رودررو و روزان از رشق ت
ــه بطــور  ــه كارگــر حــق تشــكل دارد و ن ــن اعرتاضــات در رشایطــی كــه ن یــدن ای هــم تن
ــه و خــود  ــری شــكل گرفت ــو هــم تشــكالت كارگ ــی هــم در بعــد وســیع و دوفاكت عمل
ــاز هــم نقــش فعالیــن و رهــربان كارگــری، نقــش آگاهرتیــن،  را تحمیــل كــرده اســت، ب
ــی،  ــی و محل ــرا فابریك ــادی ف ــن اتح امی ــا در ت ــن آنه ــش تری ــن و دوراندی ــکال تری رادی
ــا بــورژوازی ایــران و  در بعــد منطقــه ای و رسارسی، حیاتــی اســت. مــا در حــال جنــگ ب
ــرای حداقــل هــای مقــدور هســتیم . كســب پیروزهــای تــا كنونــی بســیار  حكومتــش ب
ارزشــمند اســت. امــا حفــظ ایــن پیروزهــای و قدمــی جلــو رفــ و تامیــن یــک زندگــی 
ند و آزاد بــه متحــد شــدن كل طبقــه مــا بــه عنــوان تنــی واحــد  انســانی، مرفــه، ســعاد

ــان شــب واجــب تــر اســت.  ــود از ن ــاه و بهب ــرای تامیــن رف ب

ــم  ــه ه ــا ب ــی ه ن و باالی ــ ــف حاك ــه ص ــی ك ــی، زمان ــوای كنون ــوازن ق ــون و در ت اكن
ن و علیــه  ریختــه اســت، زمانــی كــه جامعــه بــه یــك آتشفشــان اعرتاضــی علیــه حاكــ
یــكاری و بــی حقوقــی و اســتبداد تبدیل  توحــش و بربریــت آنهــا، علیــه گرانــی، فقــر، ب
ــه در مهمرتیــن مراكــز صنعتــی  شــده اســت، فرصتــی اســت كــه طبقــه كارگــر از جمل
ــع  ــكالت و موان ــه مش ــا هم ــن كار ب ــردارد. ای ــادی ب ــرات بنی ــرای تغیی ــد ب ــی بلن قدم
ــر و  ــه از فق ــن جامع ــر و كل محرومی ــه كارگ ــات طبق ــرای نج ــا ب ــیر س ــا مس نه راه ت
گرســنگی و بــرای لــگام زدن بــه طبقــه رسمایــه دار اســت. كمونیســتهای طبقــه كارگــر 

یــن اقدامــی هســتند. ــی چن ــن عمل ــم و تامی ــن تصمی پیشــقراول ای

جنگی قدیمی بر م اوضاعی جدید

ــن  ــرای حــل مشــکالت دیگــری اســت کــه طرفیــن ای ــی ب ــان، محمل ــی زندگــی آن  ویران
ــد. ــرم میکنن ــا آن دســت و پنجــه ن جــدال ب

 
ــل،  س و ارسائی ــ ــان ح ــر می ــات اخی ــط و توافق ــود رواب ــزه، بهب ــوار غ ــرف در ن از یکط
ــرار شــد  ــات، ق ــن توافق ــق ای ــر طب ــود. ب ــرده ب ــف ک ــاد اســالمی را ضعی ــت جه موقعی
ــادی و  ــات اقتص ــل، امکان ــه ارسائی س ب ــ ــکی ح ــای موش ــه ه ــف حمل ــال توق در قب
ــداد  ــل تع ــت ارسائی ــات دول ــن توافق ــس از ای ــد. پ ــدا کن ــش پی س افزای ــ ــای ح درآمده
جوازهــای رفــت و آمــد کارگــران فلســطین و بــه ایــن ترتیــب امــکان کارکــردن آنــان در 
ــوار غــزه رشــد پیــدا کــرد. ایــن سیاســت بــه  ارسائیــل را افزایــش داد و بازســازی هــا در ن
یانــدازد و بــر همیــن  س فاصلــه ای ب ــا بیــن جهــاد اســالمی و حــ ارسائیــل امــکان داد ت
ــه  ــوذ آن را ب ــت نف ــای تح ــه ه ــاران محل ب ــالمی و  ــاد اس ــتگیری رسان جه ــاس دس اس
یــت جمهــوری  پیــش بــرد. سیاســتی کــه در عیــن حــال، دامنــه نفــوذ نیــروی مــورد ح
ــد  نطــور کــه خال ــس از مــدت هــا ه ــاد اســالمی،  پ اســالمی را محــدود مــی کــرد. جه
س  عبداملجیــد اذعــان داشــت، موقعیتــی پیــدا کــرد تــا نشــان دهــد کــه زیــر ســایه حــ
ــل را  ــود ارسائی ــای خ ــا موشــک ه ــد ب ــی توان ــم م س ه ــ ــت ح ــدون دخال ــت و ب نیس
ــود  ــای خ ــای پ ــا ج ــی داد ت ــالمی م ــاد اس ــه جه ــی ب ــگ فرصت ــد. جن ــرار ده ــدف ق ه
ــر  ــط، و بخصــوص ب ــن رشای ــد. در ای ــم کن ــزه محک ــوار غ س، در ن ــا حــ ــت ب را، در رقاب
مــ گســرتش تنــش هــا میــان دولــت ارسائیــل و جمهــوری اســالمی، جهــاد اســالمی بــه 
جنــگ بعنــوان امکانــی بــرای ابــراز وجــود نظامــی و نشــان دادن تــوان موشــکی خــود، 

ــاز داشــت. ی ن

ــی  ــ رسان نظام ــود. کش ــگ ب ــن جن ــان ای ــم خواه ــل ه ــت ارسائی ــر، دول از طــرف دیگ
ــی  ــت حاکمــه آن، امکان ــت شــکننده هیئ ــه موقعی ــا توجــه ب ــم ب ــاد اســالمی، آنه جه
ــالمی، و  ــاد اس س و جه ــ ــال ح ــل در قب ــه ارسائی ــت دوگان ــان دادن سیاس ــرای نش ب

ــود. ــالمی ب ــوری اس ــل جمه ــی در مقاب ــی نظام قدرقدرت
ــا ایــن جنــگ هــم دولــت ارسائیــل مــی توانســت اعــالم کنــد کــه بــه  بــه ایــن اعتبــار، ب
لــی بــرای ادامــه جنــگ نــدارد و هــم جهــاد اســالمی،  مقاصــد خــود رســیده اســت و دلی
ــش  ــرارداد آت ــش، ق ــت خوی ــظ موقعی ــش در حف ــه اهداف ــنودی از دســتیابی ب ــا خوش ب
نه  ــد. ایــن جنــگ هــم،  همچــون دیگــر جنــگ هــا، تنهــا ادامــه خص بــس را امضــا کردن

سیاســت هــای موجــود اســت.
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ــع  ــان اســت. در واق ــر در جری ــدت ت ــر و دراز م ــه ای ت ــ اوضــاع پای ــر م ــگ ب ــن جن ای
ار  ایــن جنــگ، بخشــی از نــزاع میــان نیروهایــی اســت کــه هرکــدام بــا موقعیــت بســی

ــراز مــی کننــد، مواجــه هســتند. خطیرتــر از آنچــه اب

ــکا و  ــی آمری ــای نظام ــروج نیروه ــس از خ ــروز، در دوره پ ــی ام ــد قطب ــای چن در دنی
ــکا  ــه آمری ــی ک ــک قطب ــای ت ــر خــالف دوره دنی ــان در افغانســتان، ب ب رسکار آوردن طال
حــرف آخــر در ایــن منطقــه را میــزد، در دنیــای چنــد قطبــی امــروز، بــورژوازی حاکــم 
در کشــورهای خاورمیانــه، بــا دوره جدیــدی روبــرو شــده اســت. رقابــت هــای موجــود 

ــه در  ــی ک ــت های ــد. رقاب ــی کن ــدا م ی ــش پ ــه افزای ــی در خاورمیان ــای اصل ه ــان قدرت می
ــزاع  ــتند. ن ــخ نیس ــل پاس ــته قاب ن مســیر گذش ــ ــه و از ه ــش یافت ــدی افزای دوره جدی
ــب  و  ــا آن قط ــن ی ــق ای ــروزی مطل ــه پی ــد ب ــی توان ــن دوره،  ــای ای ــگ ه ــا و جن ه
ــورژوازی حاکــم در کشــورهای  ــدوره ب ــی در ایــن منطقــه بیانجامــد. در این محــور اصل
ــوا  ــب ق ــه تناس ــه ب ــا توج ــود را ب ــای خ ــت ه ــا سیاس ــد ت ــه ان افت ــکان ی ــه، ام خاورمیان
ــن،  ــگ اوکرای ــس از جن ــوص پ ــد. بخص ــال کنن ــتی دنب ــای امپریالیس ــب ه ــان قط می
ــب توافــق  ــه جل ــوط ب ــن کشــورها دیگــر من ــک از ای ــات نظامــی هــر ی گســرتش امکان
ــر ارسائیــل،   ــر و قــدرت نظامــی برت آمریــکا نیســت. در چنیــن رشایطــی، موقعیــت برت
ــارض،  ــال ح ــت. در ح ــد داش ــه، دوام نخواه ــروی هوایــی آن در منطق ــخصا نی و مش
ــی، دیگــر در انحصــار  ــی هــای نیروهــای هوای ــه و مشــخصا توانای ســالح هــای پیرشفت
ــه ســالح هــای نظامــی  ــل نیســت. در حقیقــت، دســتیابی کشــورهای منطقــه ب ارسائی
ــل  ــه عام ــه، خــود ن ــی دول منطق ــی و دفاع ــوان نظام ــت ت ــل و تقوی هــم طــراز ارسائی
ایــن تغییــر، بلکــه بازتابــی از تــوازن قــوای جدیــدی اســت کــه در ایــن دوره در جریــان 
اســت. هیچیــک از محورهــای اصلــی خاورمیانــه، چــه ترکیــه یــا عربســتان، چــه ایــران 
و ارسائیــل، یکــه تــاز و بــه تنهایــی  در ایــن منطقــه تعییــن کننــده نیســتند. بــه ایــن 
اعتبــار، ارسائیــل از نظــر موقعیــت سیاســی، از جایــگاه ســابق خــود بر خوردار نیســت، 
ــورد  ــن در م ــاز گــردد. ای ــگاه ب ن جای ــه هــ ــی نظامــی ب ــدر قدرت ــد از راه ق ــی توان و 
بقیــه کشــورهای منطقــه، منجملــه جمهــوری اســالمی هــم صــادق اســت. آتــش بــس 

ــد اســت. ــط جدی ــن رشای ــه دیگــری از ای ون ــی در یمــن،  فعل
ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــورها ب ــن کش ــم در ای ــورژوازی حاک ــان ب ــب می ــا، تناس ام
ــن  ــن، ارتجاعــی تریــن و ضــد بــرشی تری ــه وحشــیانه تری لحظــه ای در دســت بــردن ب
ایــت هــا تردیــد داشــته باشــند. دولــت فاشیســتی ارسائیــل در کنــار مــرص، همچنــان  جن
مــردم غــزه را در محــارصه قــرار داده انــد و ایــن منطقــه را بــه زندانــی تبدیــل کــرده اند 
ــردم  ــز را از ایــن م ــرای کار، بهداشــت، تحصیــل و همــه چی ــات ب ــن امکان ــه تری ــه پای ک

ــد. بــه گــروگان گرفتــه ان

فراتــر از ایــن، هیــچ درجــه از تغییــر تــوزان قــوا و باالنــس جدیــد میــان قــدرت نظامی- 
ــه  ــی ک ــا نیروی ــه ب ــه مقابل ــادر ب ــورها، ق ــن کش ــم در ای ــورژوازی حاک ــان ب ــی می دفاع
نــد تــر از گذشــته در مقابــل هیئــت هــای حاکمــه در ایــن منطقــه رس بــر آورده  قدر
ــزاع  ــن ن ــام ای ــان  ــان پای ــود خواه ــدرت خ ــه ق ــکا ب ــا ات ــرو ب ــن نی ــت. ای ــت، نیس اس
ــرو در اشــکال و درجــه  ــن نی ــداز و ارتجاعــی اســت. ای ــر ان ــان ب هــا و جنــگ هــای خا
ــا تونــس  ــران ت ــان، از ای ــا لبن ــه، از فلســطین ت ســازماندهی خــود، در رسارس ایــن منطق
ــه  ــط ب ــن رشای ــه ای ــان دادن ب ــرای پای ــه را  ب ــای حاکم ــت ه ــا هیئ ــه ج ــل، هم و ارسائی

ــش کشــیده اســت. چال

نیرویــی میتوانــد بــرای همیشــه بــه ایــن جنگهــا و کشــتار مــردم بیگنــاه پایــان دهــد 
ــم   ــای حاک ــاع ه ــموم ارتج ــای مس ــت ه ــل سیاس ــه در مقاب ــت چ ــان داده اس ــه نش ک
ــام «دفــاع از فلســطین» و چــه در مقابــل ناسیونالیســم دو آتشــه ضــد عــرب  تحــت ن
و فلســطینی در ایــران و منطقــه، مــی ایســتد و حــارض بــه قبــول ایــن رشایــط نیســت. 
ــتقل   ــت مس ــکیل دول ــت تش ــته، خواس ــش از گذش ــه بی ــت ک ــرو اس ی ــن ن ــدرت ای ق
ــا دیگــر کشــورها را، بــه مثابــه حداقلــی بــرای جلوگیری  فلســطین، دولتــی هــم طــراز ب
ــطین را  ــئله فلس ــه از مس ــای منطق ــت ه ــی دول ام ــتفاده  ــو اس ــع و س ــن فجای از ای

ــی داده اســت. ــن عموم ــه آن طنی ــرده و ب ــرح ک مط
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