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اصﻼحطلبان در ماه
يا در ته چاه ؟!

فواد عبداللهى

اخیــرا بخشهایــی از مقدمــه میرحســین
موســوی بــر جــزوهای از بیانیههــای او در
تحــوﻻت ســال  ۸۸رو بــه بیــرون منتــﴩ شــده
اســت کــه بــه انتقــاد از »ولیفقیــه« و اسـﱰاتژی
جمهــوری اســﻼمی در منطقــه اشــاره میکنــد.
تاکنــون اصﻼحطلبــان حکومتــی در داخــل کــه
زنــگ خطــر مــردم معــﱰض و بهجــان آمــده را شــنیدهاند ،مردمــی کــه
هــر دوبــال نظــام را بــه دیــوار میخکــوب کردهانــد ،بــه ایــن نامــه واکنشــی
نشــان ندادهانــد و ســکوت را ترجیــح دادهانــد .اصﻼحطلبــان حکومتــی
بــه درســت تشــخیص دادهانــد کــه در ایــن ﴍایــط بحرانــی »نبایــد بــه
نظــام آســیبی وارد شــود« .مدتهاســت بــه مخاط ـرات عبــور جامعــه از
هــر دوجنــاح پــی بردهانــد؛ خــوب میداننــد کــه هــر اصطــکاک و تنشــی
در بــاﻻی حاکمیــت میتوانــد در ایــن ﴍایــط ،کاتالیــزور مناســبی ب ـرای
واژگونــی کشــتی نظــام در توفــان اعﱰاضــات مــردم آزادیخــواه و تشــنه
رفــاه شــود .فهمیدهانــد کــه واقعیــات بدیهــی در ایــن جامعــه هســت کــه
از جنبــش کارگــری ،معیشــت و نــان ،حــق اعتصــاب و تشــکل و تحــزب،
تــا حــق زن ،آزادی پوشــش و بیــان و انزجــار از قوانیــن اســﻼمی در م ـ
جامعــه علیــه نظامشــان در غلیــان اســت.
درماندگــی ،آشــفتگی و دور ــای تاریــک امــروز نظــام در برابــر پیــﴩوی
طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه در ســنگرهای متعــدد اجت ـ ع ،حــال
هــر دوجنــاح را گرفتــه اســت .ســا جسـ از ایــن تندپیــچ محــال اســت و
انتظــار معجــزه از درون نظــام سالهاســت کــه مــرده اســت.
امــا اصﻼحطلبــان بیــرون از حکومــت در واکنــش بــه نامــه اخیــر موســوی
کاســه داغتــر از آش شــده و فتیلــه حقــارت را بــاﻻ نگــه داشــتهاند؛ همــه از
دم از جمهوریخواهــان و مﴩوطهخواهــان ،و از بیبیســی تــا بهنــود
و ژورنالیســتهای دســتهچندم رســانههای فارســی زبــان ،پشــت نامــه
موســوی بــه خــط شــدهاند.
همــه ناگهــان از ﴐورت یــک »انقــﻼب اصﻼحطلبانــه« بـرای اصــﻼح نظــام
از درون میگوینــد؛ انــگار نــه انــگار کــه جنبــش ﴎنگونــی از  ۱۸تیــر ۷۸
و کنفرانــس برلیــن تــا دیـ ه  ۹۶و تــا امــروز ،لحظــه بــه لحظــه رادیکالتــر
و آبدیدهتــر شــده اســت؛  ...صفحــه۲

آينده اعتراضات كارگرى
در مراكز نفتى

خالد حاج محمدى

چنــد ســال گذشــته مــا شــاهد موجــی از اعتصابــات و اع ﱰاضــات
كارگ ـران در م راك ــز نفت ــی ،در گاز و پﱰوش ــیمی ه ــا ب ــوده ای ــم .اكن ــون
ب ــار دیگ ــر م ــوج جدی ــدی از اع ﱰاض ــات در مرك ــز نفت ــی و پﱰوش ــیمی
ه ــا آغ ــاز ش ــده اس ــت .روز س ــه ش ــنبه  ۱۸م ــرداد  ۱۴۰۱كارگ ـران پایپین ــگ
پی نــكاری رحیمــی در پــروژه نیــروگاه بــرق فردوســی مشــهد در
اع ـﱰاض ب ــه دس ــتمزدهای معوق ــه دس ــت ب ــه تجم ــع زدن ــد .همزم ــان
كارگ ـران پ ــروژه ای ﴍك ــت آرام پ ــارس در پﱰوش ــیمی هن ــگام در اع ـﱰاض
ب ــه ع ــدم پرداخ ــت دس ــتمزدها در مح ــل كار خ ــود تجم ــع كردن ــد .كارگ ـران مونت ــاژكار نی ــز از ۵
م ــرداد م ــاه كمپین ــی را ب ـرای رس ــیدن ب ــه مطالب ــات خ ــود اع ــﻼم ك ــرده ان ــد.
در بس ــیاری از م راك ــز نفت ــی زمزم ــه اعتص ــاب و اع ﱰاض ــات كارگ ــری در مقاب ــل كارفرمای ــان و دول ــت،
علی ــه ﴍای ــط كاری و ب ـرای افزای ــش دس ــتمزدها در جری ــان اس ــت .اع ـﱰاض ب ــه كار طاق ــت فرس ــا در
دم ــای ب ــاﻻی  ۵۰درج ــه در بس ــیاری از م راك ــز نفت ــی و خصوص ــا در جن ــوب ای ـران ،با ﴍای ــط كار برده
وار ،ک ــه زندگ ــی كارگ ـران را ب ــه تباه ــی كش ــانده اس ــت ،تش ــدید ش ــده اس ــت .اواس ــط م ــرداد م ــاه ۳۵
نف ــر از كارگ ـران ف ــاز دوم پاﻻیش ــگاه آب ــادان بدلی ــل كار در گرم ــای  ۵۳درج ــه و رطوب ــت ش ــدید ه ــوا
دچ ــار گرمازدگ ــی ش ــده و تع ــدادی از آن ــان ب ــه بی رس ــتان انتق ــال داده ش ــدند .وض ــع كارگ ـران در
بس ــیار از م راك ــز نفت ــی دیگ ــر ب ــه همی ــن ص ــورت اس ــت.
نگاهی کوتاه به اع ﱰاضات چند سال اخیر
اعتصاب ــات قبل ــی كارگ ـران در م راك ــز نفت ــی چ ــه اعتصاب ــات س ــال  ۱۳۹۹ك ــه گفت ــه میش ــود  ۴۰ه ـزار
كارگ ــر را ش ــامل ب ــوده و چ ــه اعتصاب ــات وس ــیع تابس ــتان گذش ــته ك ــه ح ــدود صده ــزار كارگ ــر
پ ــروژه ای در نف ــت و گاز و پﱰوش ــیمی ه ــا در آن ﴍك ــت داش ــتند و  ...صفح ــه۳

جنگى قديمى بر

متن اوضاعى جديد

امان كفا

پ ــس از س ــه روز ب ــاران ن ــوار غ ــزه توس ــط نی ــروی هوای ــی اﴎائی ــل و پرت ــاب موش ــک از جان ــب
نیروه ــای جه ــاد اس ــﻼمی ،ب ــا وس ــاطت م ـﴫ ،آت ــش ب ــس بی ــن دو ط ــرف ب ــه امض ــا رس ــید .ه ــم
دول ــت اﴎائی ــل و ه ــم جه ــاد اس ــﻼمی ب ــا اب ـراز خوش ــنودی از تع ــرض ه ــای خ ــود اع ــﻼم پی ــروزی
کردن ــد! در ای ــن جش ــن پی ــروزی دو طرف ــه ام ــا ،س ــهم م ــردم غ ــزه ک ــه در مح ــاﴏه اﴎائی ــل و م ــﴫ
ق ـرار گرفت ــه ان ــد ،ب ــه روال گذش ــته دهه ــا کش ــته و زخم ــی ،خان ــه و کاش ــانه ه ــای وی ران ــه و ن ــا
امن ــی ب ــود.
نیاز متقابل به جنگی کوتاه مدت
ای ــن جن ــگ ب ــه روال همیش ــگی ب ــه م ــردم فلس ــطین و ب ــر علی ــه خواس ــته ه ــای آنه ــا تحمیل ش ــد،
ه ــم جه ــاد اس ــﻼمی و ه ــم اﴎائی ــل ب ــه ای ــن جن ــگ نی ــاز داش ــتند ت ــا ب ــه مقاص ــد خ ــود برس ــند .ای ــن
جن ــگ و قربان ــی ک ــردن دهه ــا نف ــر از م ــردم بیگن ــاه فلس ــطین و  ...صفح ــه۴
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اصﻼح طلبان در ماه یا در ته چاه
بــه روی مبارکشــان یآورنــد کــه ایــن جنبــش مهــر باطــل بــر اصــﻼح نظــام از
درون ،چــه بواســطه ســیدخندان و چــه در ظــرف »انقــﻼب ســبز و اصﻼحطلبانــه«
زده اســت و امــروز دیگــر توفانــی علیــه کل نظــام اســت کــه مواجــه بــا آن بــا
علــم و کتــل اصﻼحــات محــال اســت! دنیــا عــوض شــده اســت و مــردم آزادیخــواه و
سوسیالیســتها بــا حکــم »اصﻼحطلــب اصولگــرا ،دیگــه ومــه ماجــرا« عرصــه را
بــر نظــام تنــگ کردهانــد .مدتهاســت تــوده وســیع مــردم بــه اینکــه رفــاه و ســعادت
و آزادیشــان بــا حیــات و م ـ ت نــه تنهــا حکومــت اســﻼمی کــه نظــام کاپیتالیســتی
در تناقــض اســت پــی بردهانــد .کلیــد شکســت پــروژه اصــﻼح رژیــم از درون بــا تکیــه
بــر ایــن واقعیــت زده شــد .دلیــل اینکــه جامعــه ایـران دیــر زمانیســت بـرای منتقــد
»ولیفقیــه« امــا وفــادار بــه نظــام هــم تــره خــرد یکنــد در همیــن واقعیــت نهفتــه
اســت.
در ایــن اوضــاع آشوﻻش اصﻼحطلبــان ،در ﴍایطــی کــه اصﻼحطلبیگــری و »تغییــر
نظــام« از درون دیگــر بــازاری نــدارد و جامعــه ای ـران مدتهاســت کــه خشــت بــه
خشــت در حــال شــکلدادن بــه یــک آلﱰناتیــو کارگــری و سوسیالیســتی بـرای عبــور از
امیــت جمهــوری اســﻼمی اســت ،نامــه موســوی را اصﻼحطلبــان بیــرون حکومتــی بــه
فــال نیــک گرفتهانــد؛ بــه ایــن امیــد کاذب کــه شــاید خونــی در رگهــای ﻻشــه متعفــن
جنبــش اصﻼحــات پمپــاژ کنــد.
»انتقــاد« و اپوزیســیونبازی موســوی ،شــاگرد خمینــی و نخســتوزیر دهــه خونیــن
 ،۶۰از خامنــهای مســخره اســت .هــر رهگــذری در ایـران امــروز میدانــد کــه اینهــا
گوشــت هــم را میخورنــد امــا اســتخوان هــم را دور یاندازنــد .در تاریــخ صدســاله
معــاﴏ ای ـران انتقــاد ناراضیــان درون حکومتــی از شــاه و شــیخ تاکنــون هدفــی جــز
ﴍیــک شــدن و ســهمخواهی در قــدرت و یــا نجــات »سیســتم« نداشــته اســت و
نتوانســته اســت مبنــای تغییــر و تحــول جــدی در جامعــه بــه نفــع مــردم محــروم
باشــد .پافشــاری اصﻼحطلبــان بیــرون از حکومــت و خــط امامیهــای ســابق دربــاره
اینکــه »گذشــته مــردم را بــه رخشــان نکشــید« و »موســوی امــروز در صــف مــردم
اســت« ،و قهرمانســازی از مهرههــا و مسـ ولین جانــی ایــن نظــام ،جــز یــک شــیادی
ــام عیــار بـرای قهرمانکــردن قاتلیــن و جــﻼدان دیــروز مــردم نیســت .درســت ماننــد
»بزرگمنشــی« و اندرزهــای آقــای پهلــوی در »فرامــوش کــردن« گذشــته افــراد و
وقاحــت طرفــداران نظــام ﴎنگونشــده ســلطنت اســت کــه مهرههــای حکومتــی
از جملــه امثــال نصیریهــا و پرویــز ثابتیهــا ،ر یــس ســازمان مخــوف ســاواک را
قهرمــان جلــوه میدهنــد .اصﻼحطلبــان بیــرون حکومتــی و عنــاﴏ ملــی  -مذهبــی
ابنالوقــت ﴍیــک در بهقدرترســیدن جمهــوری اســﻼمی و جنایــات آن کــه در
نهایــت یــا تســلیم و حامــی نظــام اســﻼمی شــدند و یــا از قــدرت بــه بیــرون توســط
حاکمیــت پرتــاب شــدند ،درســت ماننــد »بچــه حزبالهی«هــای ســابق و »حقــوق
بﴩی«هــا و فرشــگردیهای امــروز ،حــد و مــرزی در فریبــکاری ،دروغ ،شــانتاژ و
توطئــه دربــاره تاریــخ شــکلگیری نظامشــان و جنایاتشــان یشناســند .ب ـرای ایــن
دشــمنان مــردم در لبــاس »اپوزیســیون« ،از اصﻼحطلــب تــا ســلطنتطلب ،اســتدﻻل
ماننــد ایــن میمانــد کــه ش ـ ب ـرای مراجــع مذهبــی و عل ـ ی عظــام در مــورد رد
نظریــه »ظهــور مهــدی موعــود« و صحــت »نظریــه کوپرنیــک« ،بــه فاکــت و اســتدﻻل
رجــوع کنیــد.
بایــد بــا ــام قــدرت علیــه برهــمزدن صحنــه محاکمــه جمهــوری اســﻼمی و ﴍکای
آن ایســتاد و دستشــان را محکــم بســت» .بــه تاریــخ رجــوع نکنیــد!« در واقــع
گــرد و خاکــی اســت تــا بتــوان در پرتــو آن هــر ســناریویی را بــه مــردم و جامعــه
ای ـران تحمیــل کــرد .ایــن داســتان کودکانــه کــه گویــا ــام مشــکﻼت زیــر ﴎ شــخص
»ولیفقیــه« اســت و بقیــه آقایــان از وزیــر و وکیــل ،ســپاهی و قدیــم حزباللهــی
و اصﻼحطلــب تــا فرماندهــان »میهنپرســت« ارتــش ،همگــی در ایــن ســالها
»معصــوم و بیگنــاه« و »منتقــد« و »ناراضــی« تﴩیــف داشــتهاند ،مــﴩف بــه مــوت
اســت .مــردم ایـران جنبــش اصﻼحــات و پﻼتفــرم ارتجاعــی آن را دیدهانــد و از آن عبــور
کردهانــد .امیدبس ـ اصﻼحطلبــان بــه راهانداخ ـ گــرد و خاکــی کــه چش ـ ن مــردم
آزادیخــواه ب ـرای دیــدن حقایــق را کــور کنــد ،عبــث و بیهــوده اســت .کاربدســتان
و ﴎان اصلــی برپاکننــده و ســازماندهنده بیحقوقــی میلیونــی مــردم ایــران از
دور قابــل رویتانــد .مقامــات حکومــت و نظامــی کــه در آن چهاردهــه بســاط
سنگســارها ،چوبههــای دار ،قتلعــام زندانیــان سیاســی ،حملــه بــه کردســتان ،قتــل
و تــرور مخالفیــن در خــارج کشــور ،بــه چپاولبــردن ــره و محصــول کار میلیونهــا
کارگــر و کارکــن جامعــه برپــا شــده اســت ،بایــد از ریــز و درشــت بــه خاطــر جرائــم
جناییشــان علیــه میلیونهــا نفــر از مــردم ایــران ،محاکمــه شــوند.
نامــه موســوی و تحــرک اصﻼحطلبــان بیــرون از حاکمیــت حتــی در ســطح انتقــاد
از اســﱰاتژی جمهــوری اســﻼمی در منطقــه و دخالــت آن در ســوریه هــم بیاســاس

اســت .مگــر اســﱰاتژی جمهــوری اســﻼمی از روز اول پایهگــذاری آن چیــزی جــز
»پــان اسﻼمیســم« و صــدور اســﻼم بــه منطقــه بــوده اســت؟! از کــی تــا حــاﻻ یــک
»دلســوز« نظــام و مریــد خمینــی و اســﻼم ،یــک ناسیونالیســت عظمتطلــب
دوآتشــه ،از اســﱰاتژی گســﱰش مرزهــای ایــران و اســﻼم لــب بــه انتقــاد گشــوده
اســت؟! مگــر جمهــوری اســﻼمی بــا همیــن عظمتطلبــی خــود دل بخــش وســیعی از
ناسیونالیســتهای ایرانــی را بــا خــود نــﱪد؟! آقــای موســوی دارد ه ـ ن جــام زهــری
را مینوشــد کــه خمینــی در پایــان جنــگ ای ـران و ع ـراق نوشــید؛ دلیــل انتقــاد آقــای
موســوی نــه در چرخــش فکــری و سیاســی ایشــان بلکــه در شکســت اسـﱰاتژی »پــان
اسﻼمیســم« نظــام ایشــان چــه در منطقــه و چــه در داخــل ای ـران در برابــر مــردم
اســت .ایشــان خیــال میکنــد کــه بــا انتقــاد از خامنــهای میتوانــد هــم گذشــته خــود
و جنــاح خــود را از انظــار مــردم پنهــان کنــد و هــم وعــده ﴎخرمــن رفــع مشــکﻼت
جامعــه ای ـران ﴎ دهــد.
واقعیــت اینســت کــه نــه آقــای موســوی و اســﻼم ســبزش ،نــه زهـرا رهنــورد بــا لچــک
گلبتــهای ،نــه جنــاب خا ــی و گفتگــوی دنهایــش و نــه ابنالوقتهــای ملــی-
مذهبــی بیــرون از حاکمیــت بــا جنبــش »اصــﻼح نظــام از درون« ،هرگــز بــا هــدف
اصﻼحــات سیاســی و اقتصــادی در جامعــه ایـران وارد صحنــه نشــدند .اینهــا هیــچگاه
مطالبــهای ب ـرای گشــودن درب زندانهــا و آزادی زندانیــان سیاســی )بجــز طرفــداران
خودشــان در زنــدان( نداشــتند؛ هیچوقــت خواهــان لغــو مجــازات اعــدام نبودنــد .در
هیچکجــا خواهــان لغــو حجــاب ،آپارتایــد جنســی و قوانیــن زنســتیز اســﻼمی نشــدند.
هیــچگاه از آزادی عقیــده ،بیــان ،تشــکل ،اعتصــاب و تحــزب )جــز ب ـرای خودیهــا(
دفاعــی نکردنــد .بــه بردگــی کارگــر ،بــه ارزان و مفــت بــودن نیــروی کار هرگــز
اعﱰاضــی نداشــتند .اینهــا نــه بــرای دفــاع از امنیــت و آزادی جامعــه ،نــه بــرای
تقســیم ثــروت و رفــاه همگانــی ،بلکــه بـرای عوامفریبــی در یــک نظــام مختنــق کــه
از روز اول مــورد تعــرض مــردم آزادیخــواه و طبقــه کارگــر بــوده اســت وارد صحنــه
شــدند .اینهــا یکــی از مکانیســمهای جمهــوری اســﻼمی ب ـرای حفــظ نظــام از گزنــد
حملــه مســتقیم محکومیــن بــه حاک ـ ن بودهانــد.
فیــل اصﻼحــات در میــان اصﻼحطلبــان بیدرایــت و بیــرون از حکومــت در حالــی هــوا
شــده اســت کــه اصﻼحطلبــان »بادرایــت« داخــل حاکمیــت از نزدیــک بــا وحشــت
نظارهگــر از کفرف ـ شــیرازه قــدرت نظــام در برابــر پیــﴩوی مــردم آزادیخــواه و
شــبح اداره شــورایی جامعــه هســتند .ســاخ »جمهــوری دوم« اســﻼمی بــر شــانههای
مــردم ،و بــه هزینــه مــردم ،آنهــم در حالیکــه جنبــش ارتجاعــی اصﻼحــات امتحــان
خــود را پــس داده اســت و اکنــون طبقــه کارگــر و آلﱰناتیــو شــورایی ایــن طبقــه عــروج
کــرده اســت ،خــواب و خیــال اســت .مــردم را بــا مهرههــای ســوخته یــک جنبــش
ارتجاعــی و شکســتخورده یتــوان دیگــر بــه ســازش بــا رژیــم کشــاند .آن دوران
ســپری شــد و جنبــش اصﻼحــات بـرای همیشــه بــه تاریــخ ســپرده شــد .عکــس موســوی
و کارنامــه نظامــش را یتــوان ماننــد رهــﱪش خمینــی در مــاه کشــید .جمهــوری
اســﻼمی بــا اید ولــوژیاش ،بــا سیاســت و اقتصــاد و ﴎان ریــز و درشــتاش ،امــروز در
تــه چــاه اســت .مشــاهده اینکــه طیفــی از ورشکســتگان سیاســی در ای ـران ،پشــت
تپــه خاکــی از خودفریبــی هنــوز بــه »جمهــوری دوم« اســﻼمی امیــد میبندنــد ،و
مشــغول ﴎگرمکــردن خودشــان میشــوند ،هیــچ عقــل ســاﳌی را بــه امــکان تحقــق
چنیــن معجونــی در روزهــای آخــر جمهــوری اســﻼمی ،یرســاند.
*****

مردم ایران جنبش اصﻼحات و پﻼتفرم ارتجاعی آن را دیدهاند و
از آن عبور کردهاند امیدبس اصﻼحطلبان به راهانداخ گرد
و خاکی که چش ن مردم آزادیخواه برای دیدن حقایق را کور
کند عبث و بیهوده است کاربدستان و ﴎان اصلی برپاکننده
و سازماندهنده بیحقوقی میلیونی مردم ایران از دور قابل
رویتاند مقامات حکومت و نظامی که در آن چهاردهه بساط
سنگسارها چوبههای دار قتلعام زندانیان سیاسی حمله به
کردستان قتل و ترور مخالفین در خارج کشور به چپاولبردن
ره و محصول کار میلیونها کارگر و کارکن جامعه برپا شده
است باید از ریز و درشت به خاطر جرائم جناییشان علیه
میلیونها نفر از مردم ایران محاکمه شوند
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نگاهی به اع ﱰاضات کارگری در م راکز نفتی
بعــﻼوه اعتصابــات كارگــران در بهــار امســال كــه بســیاری از م راكــز را در برگرفــت،
باعــث تامیــن بخشــی از مطالبــات كارگــران از جملــه افزایــش دســتمزدها و در
بعض ــی م راك ــز تامی ــن  ۲۰روز كاری و  ۱۰روز تعطیل ــی و بهبودهای ــی در خوابگاهه ــا و
بهداش ــت و ...ش ــد .ام ــا معض ــل ج ــدی در ای ــن م راك ــز ،منجمل ــه تقس ــیم بن ــدی كارگ ـران
در بخش ــهای مختل ــف و زی ــر دس ــت كارفرمای ــان و پی ن ــكاران متف ــاوت ،ع ــدم تش ــكل
كارگ ــری مس ــتقل از دول ــت در ای ــن م راك ـز ،در کن ــار وج ــود س ــنت قدیم ــی و ریش ــه دار
رفرمیس ــتی و محافظ ــه کاران ــه ،حف ــظ اتح ــاد و همبس ــتگی كارگ ـران را بش ــدت س ــخت
ك ــرده اس ــت .ای ــن البت ــه هم ـراه مجموع ــه مولف ــه ه ــای دیگ ــر مانن ــد ﴍای ــط پلیس ــی-
امنیت ــی م راك ــز وی ــژه اقتص ــادی و ممن ــوع ب ــودن اعتصاب و بس ــیاری ب ــی حقوقی های
دیگ ــر ،سیاس ــت قدیم ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و كارفرمای ــان ب ـرای حف ــظ امنی ــت ﴎمای ــه
در ای ــن م راك ــز و تحمی ــل س ــكوت ب ــه كارگ ـران ب ــا برنام ــه و نقش ــه ه ــای ضدکارگ ــری
آنه ــا ب ــوده اس ــت .ای ــن مش ــكﻼت باع ــث ش ــد بس ــیاری از كارفرمای ــان و پی ن ــكاران ب ــا
ا ــام اعتصاب ــات كارگ ــری ق ــدم ب ــه ق ــدم مطالبات ــی ك ــه كارگ ـران گرفت ــه بودن ــد را پ ــس
بگیرن ــد و زی ــر ق ــول و ق راره ــای خ ــود بزنن ــد.
یك ــی از مش ــكﻼت ج ــدی در م راك ــز نفت ــی ،فاصل ــه می ــان كارگ ـران و كاركن ــان رس ــمی
نف ــت ب ــا كارگ ـران پ ــروژه ای اس ــت ك ــه ش ــكافی عمل ــی ایج ــاد ك ــرده اس ــت و وج ــود
ای ــن ش ــكاف امكان ــی ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی و پی ن ــكاران داده اس ــت ك ــه از ای ــن ﴍایط
در خدم ــت اه ــداف و سیاس ــتهای ض ــد كارگ ــری خ ــود به ــره بگیرن ــد .اردیبهش ــت ۱۴۰۰
ب ــه م ــدت چن ــد هفت ــه اع ﱰاضات ــی در می ــان كاركن ــان رس ــمی وزارت نف ــت و بعض ــی از
پایان ــه ه ــای نفت ــی از جمل ــه در خ ــارك ش ــكل گرف ــت و بع ــﻼوه تﻼش ــی ب ـرای ایج ــاد
همبس ــتگی و اتح ــاد بخش ــهای مختل ــف كارگ ــری در نف ــت در جری ــان ب ــود ك ــه هن ــوز
ه ــم در می ــان محاف ــل و جمعه ــای كارگ ـران در ه ــر دو بخ ــش رس ــمی و غی ــر رس ــمی
ادام ــه دارد .اع ـﱰاض و اعتصاب ــات كاركن ــان رس ــمی ب ــا خواس ــت افزای ــش دس ــتمزدها،
ﴍای ــط نامناس ــب كار ،س ــاعت كار طوﻻن ــی و ع ــدم اج ـرای قان ــون مدیری ــت خدم ــات
كش ــوری ش ــكل گرف ــت ،كارگ ـران اعتصاب ــی در پایان ــه خ ــارك در چن ــد م ــورد از تحوی ــل
نف ــت كش ــها خ ــودداری كردن ــد .اكن ــون ه ــم اع ـﱰاض و نارضایتی ب ــه اش ــكال مختلف در
می ــان كارگ ـران رس ــمی در جری ــان اس ــت ،چی ــزی ك ــه در می ــان س ــایر بخش ــها و مش ــخصا
كارگ ـران پ ــروژه ای ه ــم ش ــاهد آن هس ــتیم.
قدرت كارگ ران
قــدرت كارگــران نفــت بــر كســی و منجملــه بــر خودشــان پوشــیده نیســت .ســه
س ــال گذش ــته و ب ــا پ ــا پی ــش گذاش ـ كارگ ـران نف ــت و اعتصاب ــات و اع ﱰاضات ــی ك ــه
ش ــكل گرف ــت ،ت ــرس و نگ ران ــی ﴎاپ ــای جمه ــوری اس ــﻼمی و كارفرمای ــان را ف ـرا گرف ــت.
انعــكاس اعتصابــات نفــت نــور امیــدی را در جنبــش كارگــری ایــران و در میــان
اقش ــار مح ــروم جامع ــه ایج ــاد ك ــرد .مطالب ــات هم ــه ای ــن اعتصاب ــات ح ــول افزای ــش
دس ــتمزدها و بهب ــود ﴍای ــط كاری و كوت ــاه ك ــردن دس ــت پی ن ــكاران و پای ــان دادن ب ــه
ق رارداده ــای س ــفید امض ــا م ــی چرخی ــد .مس ــتقل از نتای ــج اعتصاب ــات و دس ــتاوردهای
كارگ ـران ،هن ــوز ه ــم مح ــور اصل ــی و مش ــﱰك اع ـﱰاض و اعتصاب ــات كارگ ــری در م راك ــز
نفت ــی و در هم ــه بخش ــهای آن بهب ــود معیش ــت و ﴍای ــط بردگ ــی در ای ــن م راكز اس ــت.
كارگــران نف ــت و ق ــدرت عظی ــم آنه ــا و نقــش جــدی و ك ــم نظی ــر آنه ــا در اقتص ــاد
ای ـران ب ـرای هی ــچ انس ــانی قاب ــل چش ــم پوش ــی نیس ــت .ام ــا واقعی ــت ای ــن اس ــت ك ــه
پ راكندگ ــی تاریخ ــی ك ــه در ای ــن م راك ــز ب ــا برنام ــه ه ــای حس ــاب ش ــده حاكمی ــت ایج ــاد
ش ــده ،بزرگﱰی ــن مان ــع اتح ــاد كارگ ــری در كل ای ــن دوران ب ــوده اس ــت .متاس ــفانه وض ــع
معیش ــتی كل طبق ــه كارگ ــر و ت ــرس از بی ــكاری و اخ ـراج و ت ــرس از گرس ــنگی ب ــه معنای

واقعــی چــه در نفــت و چــه در همــه م راكــز مهــم صنعتــی ایــران ،چــون زنجیــر
دس ــت و پ ــای طبق ــه كارگ ــر را بس ــته اس ــت .علیرغ ــم ای ــن فش ــارها در دوره گذش ــته م ــا
ش ــاهد ت ــﻼش طیف ــی از فعالی ــن و ره ـﱪان و س ــخنگویان کارگ ـران پ ــروژه ای در نف ــت
و پﱰوش ــیمی ه ــا ب ـرای متح ــد ک ــردن صف ــوف کارگ ـران ،ب ـرای متک ــی ک ــردن اع ﱰاض ــات
ب ــه تجمع ــات کارگ ــری ،ب ـرای از ان ــزوا بی ــرون کش ــیدن کارگ ـران و بازگردان ــدن ق ــدرت
جمع ــی ب ــه آن ــان ،ب ـرای دخال ــت دادن کارگ ـران در تصمیمگی ــری و دخالت مس ــتقیم در
پیش ــﱪد اع ﱰاض ــات و اعتص ــاب ه ــا ب ــه ج ــای مذاک ـرات پش ــت پ ــرده و عریض ــه نویس ــی
و  ....و باﻻخــره در خنثــی کــردن توطئــه هــای کارفرمایــان ،پی نــکاران و دولــت در
دام ــن زدن ب ــه دو قطب ــی مطالب ــه اقتص ــادی و مطالب ــه سیاس ــی ،در امتی ــاز دادن ب ــه
بخش ــی از کارگ ـران و کارمن ــدان رس ــمی ،در ات ــکا ب ــه اعتص ــاب ش ــکنان و  ....بودی ــم.
قطع ــا پی ــﴩوی ه ــای کارگ ـران در س ــال گذش ــته ب ــدون ای ــن تﻼش ــها ممک ــن نب ــود.
س ــال گذش ــته بخص ــوص م ــا ش ــاهد ش ــکلگیری ن ــوع دیگ ــری از اع ـﱰاض ،اع ـﱰاض متک ــی
ب ــه ق ــدرت و تصمی ــم جمع ــی ،متک ــی ب ــه تجم ــع در مح ــل کار ،ب ــه ج ــای نشس ـ در
کن ــج خان ــه ،در ایجاد همبس ــتگی بخش ــهای مختل ــف کارگ ـران از اعتص ــاب و اع ﱰاضات
ه ــم در س ــطح علن ــی بودی ــم .اعتص ــاب ه ــای س ــال گذش ــته مس ــتقل از می زان دس ــتیابی
کارگــران بــه مطالبــات خــود ،از ایــن نظــر دســتاوردهای جــدی بــرای کارگــران در
صنع ــت نف ــت داش ــت .دس ــتاوردهایی ک ــه بای ــد دس ــت یه پی ــﴩوی ه ــای بیش ــﱰ ش ــود.
آینده اع ﱰاضات و اعتصابات نفت
اع ـﱰاض در م راك ــز كارگ ــری در چن ــد ده ــه اخی ــر ام ــری همیش ــگی ب ــوده اس ــت .ش ــدت
گرف ـ اعتصاب ــات در ای ــن دوره ع ــﻼوه ب ــر تغیی ــر ت ــوازن ق ــوا می ــان طبق ــه كارگ ــر و
حاكمیــت ،دﻻیــل مختلــف دیگــری دارد كــه در حوصلــه ایــن نوشــته نیســت .امــا
تج ــارب كارگ ـران در همی ــن دوره ب ــه م ــا میگوی ــد ك ــه راه پی ــﴩوی م ــا ات ــكا ب ــه هم ــه
تج ــارب غن ــی جنب ــش كارگ ــری چ ــه در قدی ــم و چ ــه خصوص ــا در دوره اخی ــر اس ــت.
فك ــر نكن ــم ب ــر هی ــچ كارگ ــر آگاه ــی مخف ــی باش ــد ك ــه ام ــروز جن ــگ ب ـرای ن ــان و
رف ــاه و علی ــه اس ــتبداد سیاس ــی ﴎاﴎ ای ـران را گرفت ــه اس ــت .كس ــی نیس ــت ك ــه ندان ــد
گرس ــنگی و فق ــر اصل ــی تری ــن حرب ــه علی ــه اتح ــاد طبق ــه كارگ ــر اس ــت ،چی ــزی ك ــه
ام ــروز دامن ــه بخ ــش ش ــاغل در م راك ــز ب ــزرگ صنعت ــی را ه ــم گرفت ــه اس ــت .هی ــچ كارگر
اگاه ــی نیس ــت ك ــه ندان ــد مهمﱰی ــن اب ــزار م ــا ب ـرای دف ــاع از زندگ ــی خ ــود اتح ــاد م ــا
اس ــت .م ــا ج ــز ای ــن اب ــزار ،ج ــز متك ــی ش ــدن ب ــه صف ــی واح ــد و متح ــد و متك ــی ش ــدن
ب ــه ق ــدرت عظی ــم طبق ــه خ ــود راه ــی دیگ ــر نداری ــم .ای ــن نی ــرو عظی ــم اس ــت و ع ــﻼوه
ب ــر فش ــار اقتص ــادی و فق ــر ك ــه كم ــرش را خ ــم ك ــرده روزان ــه خ ــروار خ ــروار علی ــه اتحاد
او و علی ــه امی ــال و آرزوی رهای ــی او تبلیغ ــات و كار سیاس ــی میش ــود .م ــا ج ــز جم ــع
ش ــدن دور ه ــم راه ــی ب ـرای پ ــاك ك ــردم ای ــن س ــموم در ص ــف خ ــود و نش ــان دادن ق ــدرت
متح ــد خ ــود نداری ــم .م ــا ب ــه می زان ــی ك ــه ت ــوان و ق ــدرت خ ــود را نش ــان بدهی ــم ب ــه
ه ـ ن می ـزان ه ــم نی ــروی دش ــمن را وادار ب ــه عق ــب نش ــینی و كوت ــاه آم ــدن و تس ــلیم
میكنی ــم .كارگ ـران نف ــت تنه ــا بخش ــی از كل ق ــدرت طبق ــه كارگ ــر در ای ـران اس ــت ك ــه
اگ ــر متح ــد ش ــویم هی ــچ قدرت ــی توان ــای مقابل ــه ب ــا م ــا را ن ــدارد.
در اعتصاب ــات س ــال  ۱۳۹۹كارگ ـران نف ــت ش ــاهد بودن ــد ك ــه ب ــه خان ــه برگش ـ و پخ ــش
ش ــدن كارگ ـران و برگش ــت بس ــیاری از آنه ــا ب ــه شهرس ــتانها مش ــكﻼتی ج ــدی ب ــر ﴎ را
جم ــع ش ــدن و ب ــا ه ــم ب ــودن را ف راه ــم ك ــرد .كارگ ـران ب ـرای فای ــق آم ــدن ب ــر پ راكندگ ــی
صفــوف خــود در طــی اعتصابــات ایــن دوره ســعی كردنــد هــر از چنــد گاهــی
تجمع ــات ب ــزرگ و ﴎاﴎی م راك ــز نفت ــی را ش ــكل بدهن ــد .در بس ــیار از م راك ــز س ــعی
كردن ــد بط ــور محل ــی جم ــع ش ــوند و ب ــا ه ــم بح ــث و مش ــورت كنن ــد ،ب ــه ابهام ــات و
دودل ــی در تجم ــع خ ــود ج ــواب بدهن ــد ،سیاس ــتهای تفرق ــه افكنان ــه و ض ــد كارگ ــری را
خنث ــی كنن ــد ،مان ــع دخال ــت روس ــای دول ــت و عوام ــل آنه ــا و  ...ادام ــه در صفح ــه بع ــد

م ــا ش ــعار آزادی ب راب ــری حکوم ــت کارگ ــری را ب ــه م ــوازات ش ــعار ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و برق ـراری جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی از ه ــم اکن ــون تبلی ــغ میکنی ــم م ــا
از ه ــم اکن ــون دس ــت ان ــدر کار بس ــیج و تش ــکل نیروه ــای انقﻼب ــی ب ــی چ ــون و چ ـرای پرول ــﱰی هس ــتیم م ــا اع ــﻼم میکنی ــم ک ــه جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی ب ــا ــام پی ــﴩوی
ه ــا و دس ــتاوردهای دمک راتی ــک خ ــود و ب ــا ــام نقش ــی ک ــه در مب ــارزه ب ـرای رهای ــی دارد پای ــان کار نیس ــت و مب ــارزه طبق ــه کارگ ــر و ح ــزب کمونیس ــت ای ـران ب ـرای رهای ــی
قطع ــی ت ــا برق ـراری حکوم ــت کارگ ــری و سوسیالیس ــم ب ــی وقف ــه ادام ــه خواه ــد یاف ــت
خ ــورده ب ــورژوا رفرمیس ــت ه ــای مدع ــی مارکسیس ــم خ ــرده میگیرن ــد ک ــه جمه ــوری انقﻼب ــی م ــا ب ــا نظ ــام ش ــورایی و تس ــلیح عموم ــی اش و ب ــا برنام ــه گس ــﱰده عمل ــی
اش چی ــزی ج ــز ه ـ ن حکوم ــت کارگ ــری تح ــت ن ــام دیگ ــری نیس ــت م ــا اذع ــان میکنی ــم ک ــه ای ــن جمه ــوری بس ــیار ف رات ــر از ه ــر توق ــع و تص ــور ب ــورژوا دمک راتی ــک چنی ــن
کس ــانی اس ــت م ــا اذع ــان میکنی ــم ک ــه همی ــن جمه ــوری رات ــب از سوسیالیس ــم روس ــی و چین ــی و بلغارس ــتانی و آلبان ــی این ــان ک ــه چی ــزی ج ــز ﴎمای ــه داری دولت ــی تح ــت
ن ــام سوسیالیس ــم نیس ــت ب ــه سوسیالیس ــم نزدیک ــﱰ اس ــت زی ــرا ی ــک اب ــزار انقﻼب ــی پی ــﴩوی پرولتاری ــا اس ــت ام ــا در ه ـ ن ح ــال ب ــه هی ــچ ک ــس و بوی ــژه ب ــه هیچی ــک از
تحری ــف کنن ــدگان سوسیالیس ــم اج ــازه نخواهی ــم داد ت ــا اف ــق کارگ ـران را از سوسیالیس ــم واقع ــی و حکوم ــت کارگ ــری ای ــن چنی ــن کاه ــش دهن ــد حکوم ــت کارگ ــری ای ک ــه ای ــن
جمه ــوری تنه ــا زمین ــه س ــاز آن و ﴍای ــط مس ــاعدی ب ـرای گ ــرد آوری ق ــوای آن خواه ــد ب ــود حکومت ــی اس ــت ک ــه ج ــدال اساس ــی طبق ــه کارگ ــر را ب ـرای لغ ــو مالکی ــت خصوص ــی
ب ــر وس ــایل تولی ــد و جایگزین ــی تولی ــد و مناس ــبات اجت ع ــی سوسیالیس ــتی بج ــای نظ ــام اس ــتث رگر ﴎمای ــه داری در کلی ــه وج ــوه آن و در ب راب ــر کلی ــه مخالف ــان آن ب ــه پی ــش
خواه ــد ب ــرد
حکوم ــت کارگ ــری حکوم ــت کارگ ـران ب ــرای برق ـراری سوسیالیس ــم اس ــت حکوم ــت کارگ ــری حکومت ــی ب ـرای تضمی ــن رهای ــی قطع ــی اس ــت جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی تنه ــا
ی ــک گام باش ــد ک ــه گام ــی بس ــیار مه ــم در ای ــن جه ــت خواه ــد ب ــود
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جنگی قدیمی بر م اوضاعی جدید
وی ران ــی زندگ ــی آن ــان ،محمل ــی ب ـرای ح ــل مش ــکﻼت دیگ ــری اس ــت ک ــه طرفی ــن ای ــن
ج ــدال ب ــا آن دس ــت و پنج ــه ن ــرم میکنن ــد.
از یکط ــرف در ن ــوار غ ــزه ،بهب ــود رواب ــط و توافق ــات اخی ــر می ــان ح ـ س و اﴎائی ــل،
موقعی ــت جه ــاد اس ــﻼمی را ضعی ــف ک ــرده ب ــود .ب ــر طب ــق ای ــن توافق ــات ،ق ـرار ش ــد
در قبــال توقــف حملــه هــای موشــکی حــ س بــه اﴎائیــل ،امکانــات اقتصــادی و
درآمده ــای ح ـ س اف زای ــش پی ــدا کن ــد .پ ــس از ای ــن توافق ــات دول ــت اﴎائی ــل تع ــداد
جوازه ــای رف ــت و آم ــد کارگ ـران فلس ــطین و ب ــه ای ــن ترتی ــب ام ــکان کارک ــردن آن ــان در
اﴎائی ــل را افزای ــش داد و بازس ــازی ه ــا در ن ــوار غ ــزه رش ــد پی ــدا ک ــرد .ای ــن سیاس ــت ب ــه
اﴎائی ــل ام ــکان داد ت ــا بی ــن جه ــاد اس ــﻼمی و ح ـ س فاصل ــه ای بیان ــدازد و ب ــر همی ــن
اس ــاس دس ــتگیری ﴎان جه ــاد اس ــﻼمی و ب ــاران محل ــه ه ــای تح ــت نف ــوذ آن را ب ــه
پی ــش ب ــرد .سیاس ــتی ک ــه در عی ــن ح ــال ،دامن ــه نف ــوذ نی ــروی م ــورد ح ی ــت جمه ــوری
اس ــﻼمی را مح ــدود م ــی ک ــرد .جه ــاد اس ــﻼمی ،پ ــس از م ــدت ه ــا ه نط ــور ک ــه خال ــد
عبداﳌجی ــد اذع ــان داش ــت ،موقعیت ــی پی ــدا ک ــرد ت ــا نش ــان ده ــد ک ــه زی ــر س ــایه ح ـ س
نیس ــت و ب ــدون دخال ــت ح ـ س ه ــم م ــی توان ــد ب ــا موش ــک ه ــای خ ــود اﴎائی ــل را
ه ــدف ق ـرار ده ــد .جن ــگ فرصت ــی ب ــه جه ــاد اس ــﻼمی م ــی داد ت ــا ج ــای پ ــای خ ــود
را ،در رقاب ــت ب ــا ح ـ س ،در ن ــوار غ ــزه محک ــم کن ــد .در ای ــن ﴍای ــط ،و بخص ــوص ب ــر
م ـ گس ــﱰش تن ــش ه ــا می ــان دول ــت اﴎائی ــل و جمه ــوری اس ــﻼمی ،جه ــاد اس ــﻼمی ب ــه
جن ــگ بعن ــوان امکان ــی ب ـرای اب ـراز وج ــود نظام ــی و نش ــان دادن ت ــوان موش ــکی خ ــود،
نی ــاز داش ــت.
از ط ــرف دیگ ــر ،دول ــت اﴎائی ــل ه ــم خواه ــان ای ــن جن ــگ ب ــود .کش ـ ﴎان نظام ــی
جه ــاد اس ــﻼمی ،آنه ــم ب ــا توج ــه ب ــه موقعی ــت ش ــکننده هیئ ــت حاکم ــه آن ،امکان ــی
بــرای نشــان دادن سیاســت دوگانــه اﴎائیــل در قبــال حــ س و جهــاد اســﻼمی ،و
قدرقدرت ــی نظام ــی در مقاب ــل جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــود.
ب ــه ای ــن اعتب ــار ،ب ــا ای ــن جن ــگ ه ــم دول ــت اﴎائی ــل م ــی توانس ــت اع ــﻼم کن ــد ک ــه ب ــه
مقاص ــد خ ــود رس ــیده اس ــت و دلیل ــی ب ـرای ادام ــه جن ــگ ن ــدارد و ه ــم جه ــاد اس ــﻼمی،
ب ــا خوش ــنودی از دس ــتیابی ب ــه اهداف ــش در حف ــظ موقعی ــت خوی ــش ،ق ـرارداد آت ــش
ب ــس را امض ــا کردن ــد .ای ــن جن ــگ ه ــم ،همچ ــون دیگ ــر جن ــگ ه ــا ،تنه ــا ادام ــه خص نه
سیاس ــت ه ــای موج ــود اس ــت.
جنگ بازندگان
ب ــر خ ــﻼف ادعاه ــای طرفی ــن ،ک ــه از بلندگوه ــای میدیای ــی ه ــر ک ــدام اع ــﻼم ش ــدند ،اما،
ای ــن جن ــگ ب ــر م ـ اوض ــاع پای ــه ای ت ــر و دراز م ــدت ت ــر در جری ــان اس ــت .در واق ــع
ای ــن جن ــگ ،بخش ــی از ن ــزاع می ــان نیروهای ــی اس ــت ک ــه هرک ــدام ب ــا موقعی ــت بس ــیار
خطیرت ــر از آنچ ــه اب ـراز م ــی کنن ــد ،مواج ــه هس ــتند.
در دنی ــای چن ــد قطب ــی ام ــروز ،در دوره پ ــس از خــروج نیروه ــای نظام ــی آمری ــکا و
ﴎکار آوردن طالب ــان در افغانس ــتان ،ب ــر خ ــﻼف دوره دنی ــای ت ــک قطب ــی ک ــه آمری ــکا
ح ــرف آخ ــر در ای ــن منطق ــه را می ــزد ،در دنی ــای چن ــد قطب ــی ام ــروز ،ب ــورژوازی حاک ــم
در کش ــورهای خاورمیان ــه ،ب ــا دوره جدی ــدی روب ــرو ش ــده اس ــت .رقاب ــت ه ــای موج ــود
نگاهی به اع ﱰاضات کارگری
ان ــواع كدخداه ــای خ ــود گ ـ رده ب ــه ن ــام دف ــاع از كارگ ــر نف ــت و ایندگ ــی آنه ــا ش ــوند
و ب ــه اس ــم خ ــود و تجم ــع خ ــود س ــخن بگوین ــد و تصمی ــم مش ــﱰك بگیرن ــد .ب ــی تردی ــد
ایــن اقــدام یكــی از مهمﱰیــن قدمهــا در راه كاهــش پ راكندگــی كارگــران و تحكیــم
اتح ــاد آنه ــا ب ــود.
قطع ــا ام ــروز در ای ــن ج ــدال كارگ ـران م راك ــز نفت ــی تنه ــا نیس ــتند .خواس ــت و مطالبات
كارگ ـران ای ــن م راك ــز عموم ــا ه ن ــی اس ــت ك ــه كارگ ـران در بس ــیاری از م راك ــز صنعت ــی،
خدمات ــی و ...داش ــته ان ــد .در همی ــن دوره س ــه س ــاله صده ــا اعتص ــاب كارگ ــری در م راكز
ب ــزرگ و كوچ ــك ش ــكل گرفت ــه اس ــت .ای ــن س ــالها از هف ــت تپ ــه و ف ــوﻻد ،ت ــا كارگ ـران
مع ــادن ،ت رانس ــپورت ،ب ــرق و آب و مخاب ـرات ،هپك ــو و آذر آب و ش ــهرداری ه ــا و ...و
اع ـﱰاض ه ــر روز بازنشس ــتگان از ای ــن طبق ــه ،همگ ــی در جدال ــی روزان ــه ب ـرای بهب ــود
زندگــی و پ ــس زدن تع ــرض افس ــار گس ــیخته ب ــورژوازی ای ـران و دولت ــش ب ــه س ــطح
معیش ــت و حرم ــت و ك رام ــت كارگ ـران و خان ــواده ه ــای آنه ــا ب ــوده ای ــم.
آینــده كارگــران نفــت بــی تردیــد بــه پیــﴩوی كل ایــن صــف و ایــن جنبــش ،بــه
موقعی ــت عموم ــی م ــا و می ــزان اتح ــاد صفوف م ــا بس ــتگی دارد .این دوره خوش ــبختانه
در بس ــیاری از ای ــن م راك ــز پرچ ــم مجام ــع عموم ــی كارگ ــری در عم ــل برداش ــته و ت ــﻼش
ش ــد صف ــوف كارگ ـران متح ــد ان ــد و ب ــه عن ــوان تن ــی واح ــد و صف ــی واح ــد در مقاب ــل
دش ــمنان خ ــود بایس ــتند .تامی ــن ای ــن اتح ــاد و متك ــی ش ــدن ب ــه تواف ــق جم ــع و دخالت
مس ــتقیم كارگ ـران در هم ــه تصمی ــم گی ــری ه ــا از كان ــال تجمع ــات كارگ ـران و مجام ــع
عموم ــی آنه ــا ی ــك دس ــتاورد ج ــدی ب ــود.
ب ــی تردی ــد آین ــده ای ــن مب ــارزات در نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا و در هم ــه مرك ــز كارگ ــری
جــز متكــی شــدن بــه مجامــع عمومــی و تامیــن اتحــاد صفــوف كارگ ـران نیس ــت.

می ــان قدرته ــای اصل ــی در خاورمیان ــه اف زای ــش پی ــدا م ــی کن ــد .رقاب ــت های ــی ک ــه در
دوره جدی ــدی افزای ــش یافت ــه و از ه ـ ن مس ــیر گذش ــته قاب ــل پاس ــخ نیس ــتند .ن ـزاع
ه ــا و جن ــگ ه ــای ای ــن دوره ،ــی توان ــد ب ــه پی ــروزی مطل ــق ای ــن ی ــا آن قط ــب و
مح ــور اصل ــی در ای ــن منطق ــه بیانجام ــد .در این ــدوره ب ــورژوازی حاک ــم در کش ــورهای
خاورمیان ــه ،ام ــکان یافت ــه ان ــد ت ــا سیاس ــت ه ــای خ ــود را ب ــا توج ــه ب ــه تناس ــب ق ــوا
میــان قطــب هــای امپریالیســتی دنبــال کننــد .بخصــوص پــس از جنــگ اوک رایــن،
گس ــﱰش امکان ــات نظام ــی ه ــر ی ــک از ای ــن کش ــورها دیگ ــر من ــوط ب ــه جل ــب تواف ــق
آمری ــکا نیس ــت .در چنی ــن ﴍایط ــی ،موقعی ــت برت ــر و ق ــدرت نظام ــی برت ــر اﴎائی ــل،
و مشــخصا نیــروی هوایــی آن در منطقــه ،دوام نخواهــد داشــت .در حــال حــاﴐ،
س ــﻼح ه ــای پیﴩفت ــه و مش ــخصا توانای ــی ه ــای نیروه ــای هوای ــی ،دیگ ــر در انحص ــار
اﴎائی ــل نیس ــت .در حقیق ــت ،دس ــتیابی کش ــورهای منطق ــه ب ــه س ــﻼح ه ــای نظام ــی
ه ــم ط ـراز اﴎائی ــل و تقوی ــت ت ــوان نظام ــی و دفاع ــی دول منطق ــه ،خ ــود ن ــه عام ــل
ای ــن تغیی ـر ،بلک ــه بازتاب ــی از ت ــوازن ق ــوای جدی ــدی اس ــت ک ــه در ای ــن دوره در جری ــان
اس ــت .هیچی ــک از محوره ــای اصل ــی خاورمیان ــه ،چ ــه ترکی ــه ی ــا عربس ــتان ،چ ــه ای ـران
و اﴎائی ــل ،یک ــه ت ــاز و ب ــه تنهای ــی در ای ــن منطق ــه تعیی ــن کنن ــده نیس ــتند .ب ــه ای ــن
اعتب ــار ،اﴎائی ــل از نظ ــر موقعی ــت سیاس ــی ،از جای ــگاه س ــابق خ ــود بر خوردار نیس ــت،
و ــی توان ــد از راه ق ــدر قدرت ــی نظام ــی ب ــه ه ـ ن جای ــگاه ب ــاز گ ــردد .ای ــن در م ــورد
بقی ــه کش ــورهای منطق ــه ،منجمل ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ه ــم ص ــادق اس ــت .آت ــش ب ــس
فعل ــی در یم ــن ،ون ــه دیگ ــری از ای ــن ﴍای ــط جدی ــد اس ــت.
ام ــا ،تناس ــب می ــان ب ــورژوازی حاک ــم در ای ــن کش ــورها ب ــه ای ــن معن ــی نیس ــت ک ــه
لحظ ــه ای در دس ــت ب ــردن ب ــه وحش ــیانه تری ــن ،ارتجاع ــی تری ــن و ض ــد ب ــﴩی تری ــن
جنای ــت ه ــا تردی ــد داش ــته باش ــند .دول ــت فاشیس ــتی اﴎائی ــل در کن ــار م ـﴫ ،همچن ــان
م ــردم غ ــزه را در مح ــاﴏه ق ـرار داده ان ــد و ای ــن منطق ــه را ب ــه زندان ــی تبدی ــل ک ــرده اند
ک ــه پای ــه تری ــن امکان ــات ب ـرای کار ،بهداش ــت ،تحصی ــل و هم ــه چی ــز را از ای ــن م ــردم
ب ــه گ ــروگان گرفت ــه ان ــد.
ف رات ــر از ای ــن ،هی ــچ درج ــه از تغیی ــر ت ــوزان ق ــوا و باﻻن ــس جدی ــد می ــان ق ــدرت نظامی-
دفاع ــی می ــان ب ــورژوازی حاک ــم در ای ــن کش ــورها ،ق ــادر ب ــه مقابل ــه ب ــا نیروی ــی ک ــه
قدر ن ــد ت ــر از گذش ــته در مقاب ــل هیئ ــت ه ــای حاکم ــه در ای ــن منطق ــه ﴎ ب ــر آورده
اس ــت ،نیس ــت .ای ــن نی ــرو ب ــا ات ــکا ب ــه ق ــدرت خ ــود خواه ــان پای ــان ــام ای ــن ن ـزاع
ه ــا و جن ــگ ه ــای خا ــان ب ــر ان ــداز و ارتجاع ــی اس ــت .ای ــن نی ــرو در اش ــکال و درج ــه
س ــازماندهی خ ــود ،در ﴎاﴎ ای ــن منطق ــه ،از فلس ــطین ت ــا لبن ــان ،از ای ـران ت ــا تون ــس
و اﴎائی ــل ،هم ــه ج ــا هیئ ــت ه ــای حاکم ــه را ب ـرای پای ــان دادن ب ــه ای ــن ﴍای ــط ب ــه
چال ــش کش ــیده اس ــت.
نیروی ــی میتوان ــد ب ـرای همیش ــه ب ــه ای ــن جنگه ــا و کش ــتار م ــردم بیگن ــاه پای ــان ده ــد
ک ــه نش ــان داده اس ــت چ ــه در مقاب ــل سیاس ــت ه ــای مس ــموم ارتج ــاع ه ــای حاک ــم
تح ــت ن ــام »دف ــاع از فلس ــطین« و چ ــه در مقاب ــل ناسیونالیس ــم دو آتش ــه ض ــد ع ــرب
و فلس ــطینی در ای ـران و منطق ــه ،م ــی ایس ــتد و ح ــاﴐ ب ــه قب ــول ای ــن ﴍای ــط نیس ــت.
قــدرت ایــن نیــرو اســت کــه بیــش از گذشــته ،خواســت تشــکیل دولــت مســتقل
فلس ــطین ،دولت ــی ه ــم ط ـراز ب ــا دیگ ــر کش ــورها را ،ب ــه مثاب ــه حداقل ــی ب ـرای جلوگیری
از ای ــن فجای ــع و س ــو اس ــتفاده ام ــی دول ــت ه ــای منطق ــه از مس ــئله فلس ــطین را
مط ــرح ک ــرده و ب ــه آن طنی ــن عموم ــی داده اس ــت.
ای ــن ام ــر مه ــم و تامی ــن اتح ــاد كارگ ــری ب ــه عن ــوان ش ــاه كلی ــد موفقی ــت و پی ــﴩوی
اعتصاب ــات در گ ــرو دخال ــت و كار ج ــدی فعالی ــن و ره ـﱪان آگاه كارگ ــری ،در گ ــرو ایفای
نق ــش كمونیس ــتهای ای ــن طبق ــه اس ــت .بع ــﻼوه و همچنانك ــه گفت ــم در ای ــن مس ــیر
نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا و ..تنه ــا نیس ــتند .ﴎاﴎ جامع ــه كارگ ــری از ش ـ ل ت ــا جن ــوب و
از ﴍق ت ــا غ ــرب در جدال ــی رودررو و روزان ــه ب ـرای رف ــاه و زندگ ــی انس ــانی اس ــت .ب ــه
ه ــم تنی ــدن ای ــن اع ﱰاض ــات در ﴍایط ــی ك ــه ن ــه كارگ ــر ح ــق تش ــكل دارد و ن ــه بط ــور
عمل ــی ه ــم در بع ــد وس ــیع و دوفاكت ــو ه ــم تش ــكﻼت كارگ ــری ش ــكل گرفت ــه و خ ــود
را تحمی ــل ك ــرده اس ــت ،ب ــاز ه ــم نق ــش فعالی ــن و ره ـﱪان كارگ ــری ،نق ــش آگاهﱰی ــن،
رادی ــکال تری ــن و دوراندی ــش تری ــن آنه ــا در تامی ــن اتح ــادی ف ـرا فابریك ــی و محل ــی،
در بع ــد منطق ــه ای و ﴎاﴎی ،حیات ــی اس ــت .م ــا در ح ــال جن ــگ ب ــا ب ــورژوازی ای ـران و
حكومت ــش ب ـرای حداق ــل ه ــای مق ــدور هس ــتیم  .كس ــب پیروزه ــای ت ــا كنون ــی بس ــیار
ارزش ــمند اس ــت .ام ــا حف ــظ ای ــن پیروزه ــای و قدم ــی جل ــو رف ـ و تامی ــن ی ــک زندگ ــی
انس ــانی ،مرف ــه ،س ــعاد ند و آزاد ب ــه متح ــد ش ــدن كل طبق ــه م ــا ب ــه عن ــوان تن ــی واح ــد
ب ـرای تامی ــن رف ــاه و بهب ــود از ن ــان ش ــب واج ــب ت ــر اس ــت.
اكن ــون و در ت ــوازن ق ــوای كنون ــی ،زمان ــی ك ــه ص ــف حاك ـ ن و باﻻی ــی ه ــا ب ــه ه ــم
ریخت ــه اس ــت ،زمان ــی ك ــه جامع ــه ب ــه ی ــك آتشفش ــان اع ﱰاض ــی علی ــه حاك ـ ن و علی ــه
توح ــش و بربری ــت آنه ــا ،علی ــه گ ران ــی ،فق ـر ،بی ــكاری و ب ــی حقوق ــی و اس ــتبداد تبدیل
ش ــده اس ــت ،فرصت ــی اس ــت ك ــه طبق ــه كارگ ــر از جمل ــه در مهمﱰی ــن م راك ــز صنعت ــی
قدم ــی بلن ــد ب ـرای تغیی ـرات بنی ــادی ب ــردارد .ای ــن كار ب ــا هم ــه مش ــكﻼت و موان ــع
راه تنه ــا مس ــیر س ــا ب ـرای نج ــات طبق ــه كارگ ــر و كل محرومی ــن جامع ــه از فق ــر و
گرس ــنگی و ب ـرای ل ــگام زدن ب ــه طبق ــه ﴎمای ــه دار اس ــت .كمونیس ــتهای طبق ــه كارگ ــر
پیش ــق راول ای ــن تصمی ــم و تامی ــن عمل ــی چنی ــن اقدام ــی هس ــتند.
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پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
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نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
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radioneena.com
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