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وﻗﺘﯽ آﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺗﺮور ﻣﯽ آﻨﺪ
دوم ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد و ﺷﺶ

ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ آﺎرﮔﺮﯼ

ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﺗﺮور ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﯼ از ﻓﻌﺎﻻن آﺎرﮔﺮﯼ در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺟﻬﻞ ،ﺧﺸﻢ
هﻤﻪ آﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و ﺁﮔﺎﻩ ،هﻤﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن راﻩ و ﺁرﻣﺎن ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ ،هﻤﻪ ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎن و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺘﻴﺰان را
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻨﻚ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﯼ آﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ آﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺎ
ﻣﺮگ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ آﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ آﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ هﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻨﺴﺖ آﻪ ﺗﺮور ﺳﻨﻨﺪج ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻳﻨﺴﺖ آﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﺮد؟
ﺑﺪون ﺷﻚ ،دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ آﻨﻮﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮس و زﺑﻮﻧﯽ و ﺿﻌﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﺳﺖ .رژﻳﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ زﻧﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ...ﺑﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ .رژﻳﻢ در ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ ﻣﺮدﻣﯽ ،در درﺟﻪ اول ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺒﺎرزﯼ آﻪ در ﺻﻒ اول اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﻧﺪ را ﺁﻣﺎج ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ .هﺪﻓﺶ اﻳﻨﺴﺖ آﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ آﺎر ،اﻣﻜﺎن ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺘﺸﻜﻞ
ﺷﺪن را از ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﻌﺘﺮض و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﺳﻠﺐ آﻨﺪ .و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ اﻳﻦ ﺗﺮور در آﺮدﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﻓﻀﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﺎآﻢ آﻪ ﺣﺎآﯽ از اﻧﻔﺮاد رژﻳﻢ اﺳﺖ ،و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻜﻞ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﺑﯽ
اﻋﺘﺮاض و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ،آﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ
آﻪ اﮔﺮ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﻚ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﻴﺮ ﺗﻼﻃﻢ هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﻮد ،آﺮدﺳﺘﺎن از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ
آﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺁن را از دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ داد .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮور و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ،دارد ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺰازهﻤﻴﻦ اﻣﺮوزﺧﻮد را ﺁﻣﺎدﻩ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮدا آﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ اوﺿﺎع ،ﺷﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮب آﺎر ﻣﯽ آﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺧﻮب
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دهﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﻣﺎﻣﻮران و ﺧﺒﺮﭼﻴﻨﺎن ﺧﻮد را واداﺷﺘﻪ آﻪ ﺣﺮآﺖ هﺎﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺮﺿﯽ
آﺎرﮔﺮان را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺁﻧﺎن در ﭘﯽ هﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ آﺎرﮔﺮﯼ ،ﺷﻤﺎرﯼ از ﻣﺒﺎرزان و ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ را
ﻣﯽ رﺑﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﭽﺎل هﺎ رواﻧﻪ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎرﯼ از آﺎرﮔﺮان ﺣﻖ ﻃﻠﺐ را از اﺧﺮاج ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ
و ﻓﺸﺎر داﺋﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ .و در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ،آﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﯼ را ﻧﻴﺰ ﺗﺮور ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
روﺣﻴﻪ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﺮدن و ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻜﺸﻴﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮور و ﺳﺮآﻮب دوﻟﺘﯽ را هﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ آﻨﻴﻢ .ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را از
زﺑﺎن ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ آﻪ ﺟﻨﮕﻴﺪن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و
ﻧﺠﻨﮕﻴﺪن ﻋﻴﻦ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮرﯼ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺸﺎرهﺎ و ﺳﺮآﻮب هﺎ داد ،ﺗﻼش ﭘﻴﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ اﯼ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎ اهﺪاﻓﯽ روﺷﻦ ﺗﺮ ،ﭘﻴﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﻬﻤﺘﺮ و رﻳﺸﻪ اﯼ ﺗﺮ ،و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺣﺮآﺘﯽ
ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮﯼ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺁن ،در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
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در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺮور ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﯼ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻن آﺎرﮔﺮﯼ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺳﯽ را در ﺑﺮ
دارد .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزﻩ ﺧﻮﺷﺨﻴﺎﻟﯽ ﺑﺪهﻴﻢ .دﻳﺪن ﺷﻜﺎف هﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ واﻗﻌﯽ رژﻳﻢ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﯽ آﻪ ﺑﺮاﯼ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺎرﮔﺮان و ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺎهﻴﺖ ﺳﺮآﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺁن ﻏﺎﻓﻞ آﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ دهﻴﻢ آﻪ ﺗﻮهﻤﺎت رﻓﺮﻣﻴﺴﺘﯽ و ﺑﻴﺮاهﻪ هﺎﯼ ﺳﺎزش ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ و ﺗﺸﻜﻞ هﺎﯼ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮔﺮاﻳﯽ ﻣﺒﺘﻼ آﻨﺪ .اﮔﺮ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﯽ آﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺪهﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺪﯼ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﻳﺮان و هﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﯼ دردﻧﺎك در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ.
در دوران ﺗﻜﺎن هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﺳﯽ آﻪ در راهﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ ﺑﻪ رهﺒﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و
ﭘﻴﮕﻴﺮاﻧﻪ در اﻳﻦ راﻩ ﺗﻼش ﻧﻜﻨﺪ ،ﻓﺎﺟﻌﻪ اﯼ دهﺸﺘﻨﺎآﺘﺮ از ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ آﻪ از دل اﻧﻘﻼب  ١٣٥٧ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ آﺮد در اﻧﺘﻈﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل اوﺿﺎع آﻨﻮﻧﯽ ،وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ اوﺳﺖ .ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ
آﻨﺪ آﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ روزﻣﺮﻩ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ آﺎرﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻨﮓ در ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪن ﺑﺮاﯼ ﺟﻨﮓ
واﻗﻌﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ،ﺗﻼش هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاﯼ اﺗﺤﺎد آﺎرﮔﺮان ﭘﻴﺸﺮو در ﺗﺸﻜﻞ هﺎﯼ ﻣﻨﻀﺒﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دور از ﭼﺸﻢ
ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،و در ﻣﺮزﺑﻨﺪﯼ روﺷﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺮاﻩ هﺎﯼ رﻓﺮﻣﻴﺴﺘﯽ و اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺎآﻤﻴﺖ ،اﻣﻜﺎن
ﭘﻴﺸﺮوﯼ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ در اﻳﻦ راﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻓﺮاهﻢ آﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﻓﺮدا از ﺁن ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ اﺳﺖ!
ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ آﺎرﮔﺮﯼ
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