کارگر و نظامی دو پاﯾه اصلی انقالب آﯾنده
در اﯾن نظام دﯾکتاتوری کارگر اگر اعتصاب ﯾا اعتراض کند و نظامی اگردستورات
ضد مردمی را اجرا نکند جاﯾشان زندان است  .ﯾک نگاه گذرا به تارﯾخ دو سال
اخير اﯾران نشان می دھد ،که ھمواره در ميدان پرھياھو و رعب انگيز ناشی
از جدال جنبشھای آزادﯾخواه با حکومت خودکامه ،شاھد حضور اقشار
مختلف مردم و آزادی خواھان عملگرا بوده اﯾم ،با احترام به تمام آزادﯾخواھان
و جنبشھای با اھداف عدالت خواھی ،اﯾن بار ھمراه کارگران ﯾادی از
نظاميان خواھيم کرد ،که ھمواره حضور مستمر و مخصوصی در تحوالت اخير
داشته اند ،بالطبع ھزﯾنه گزاف اﯾن کار را نيز ،به شدﯾدترﯾن وجھی پرداخته
اند ،بخصوص که ھمواره کم گفته اند ،بسيار عمل کرده اند .کنده و زنجير و
ضربات شالق مفھوم آشنا با تن کارگران است از سلولھای انفرادی گرفته تا
دادگاھھای صحراﯾی و شليک سرب داغ به سينه کارگران و نظاميان حق
طلب بخش ثابت سرکوب اﯾن نيروھا است .اسامی نظاميان آزادﯾخواه و
کارگران مشترﯾان ثابت و ھميشگی ليست سياه سرکوب بوده اند و خواھند
بود .کارگر در مسير انقالبات کارگری ترجيح داد به جای کار کردن برای
سرماﯾه داران تماميت خواه ،سنگ بر شکم و چشم بر نبود ھمان تکه نان
خالی در ميان سفره خانواده ببندد ،تا بتواند نھال آزادی را در ميان اعتصابات
کارگری به ثمر برساند ،و نظاميان مردمی در اﯾن ميان ھمواره تالش کرده اند
که به جای بله قربان و اطاعت کورکورانه از فرماندھان و سران رژﯾم ضد
مردمی ،بله به مردم گفته  ،و در مقابل دستگيری و آماج گلوله ھا ،سينه
خود را سپر کنند.
اگر ھزﯾنه مخالفت سياسی پشت ميزھا و ميتينگھا ی سياسی پاسخ
کالمی بوده ھزﯾنه حرکت عملگرانه کارگران و نظاميان ضجه کودکان گرسنه و
تير باران بوده است .
اگر روشنفکران گفتمان روشنفکری کرده کار تئورﯾک داشتند ،امروز با علم به
اﯾنکه ھيچ تغييری در اوضاع بدون به ميدان آمدن اقشار مختلف مردم که
حرکت سياسی داشته اند ،به ثمر ننشسته است ،نکته ای که به نظر می
رسد ،اﯾن است ،که در مبارزه سياسی،آنھاﯾی که گفتمان سياسی غالب و
مخاطب پسندتری نسبت به دﯾگران داشته اند ،توانسته اند بی عدالتی و
شکنجه ھا و سرکوبھای عليه خود را به گوش جھانيان برسانند،اما متأسفانه
قشر عملگرا در اﯾن ميان محصور مانده اند ،اگر کارگر و نظامی حرفی از درد
خود نگفته ،نه اﯾنکه دردی ندارد ،بلکه در سرکوب عليه کارگران و نظاميان
دامنه سختگيری و شدت عمل بسيار گسترده تر از روشنفکران بوده است،
سخن از سلولھای انفرادی ﯾک ساله  ،دو ساله است که ھمگی زندانيان و
نظاميان در بند رژﯾم دﯾکتاتوری بودند ،از جمله  ١٣نظامی که به عنوان نمونه

در حال حاضر در زندان رجاﯾی شھر محبوس ھستند ،دوران حبس در اﯾن
سلولھا به ھيچ وجه جزو زندان محاسبه نگردﯾده است .
حاال از مصيبت عدﯾده اقتصادی جماعت کارگر و نظامی بگذرﯾم ،عليرغم اﯾن
ھمواره پای در رکاب شانه به شانه دﯾگران در تالش برای به ثمر رساندن
آرمان عدالت خواھی و آزادی ميھن عزﯾز خود ھستند ،و واضح است که باز
ھم پس از به ثمر رسيدن جنبشھا و تحوالت کارگری  ،کارگر به کارخانه خود
بازگشته و چرخھای اقتصادی ميھن را به حرکت درآورده و نظامی به
سرحدھا و مرزھا متوجه خواھد بود و سينه ستبر خود را مدافع ميھن خواھد
ساخت .
در اﯾن نوشته تنھا تالش شده ﯾادی از نظاميان زندانی که مقابل دستورات
ضد مردمی فرماندھان و سازمان خود اﯾستاده و از حقوق مردم دفاع کردند و
ﯾا در مقابل غارت و چپاول ثروت عمومی توسط سران و فرماندھان اقدام به
افشا گری نمودند ،به ھمين جرمھا ،منتھا با اتھامات ساختگی دستگير ،
شکنجه و زندانی شده اند ﯾا بعضا" کشته شدند ،به ميان آﯾد،از اﯾن نظاميان
مبارز در ھمه ی زندانھای اﯾران می توان مشاھده کرد ،از جمله نظاميان
دربند رژﯾم که به اتھام دفاع از حقانيت مردم در زندان رجاﯾی شھر محبوس
ھستند ،و باﯾد مورد حماﯾت تشکل ھا و کارگران و فعالين و نھاد ھای مبارز
قرار بگيرند ،می توان به اسامی زﯾر اشاره کرد :
سيد جبار موسوی ،اسماعيا کربالﯾی  ،حسين عابدی ،علی جباری ،سيف
اله سپاھی ،عليرضا فراھانی ،فرﯾد آزموده ،بھروز عيسی پور ،محمود ناجی،
رضا کاھد ،بھروز ترحمی ،اﯾرج حاتمی ،حجت حاتمی .
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