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  ! تظاھرات مردمی در خوزستان برای نجات از مرگ تدريجی
  

ترين و   موج تازه ای از يکی از وسيعۀان به صحنشھرھای استان خوزست) ١٣٩۵( امسال ]دلو[از اوايل بھمن ماه

پيگيرانه ترين اعتراضات مردمی عليه رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی و شرايط زيستی مرگباری که اين رژيم برای 

  . توده ھای تحت ستم ايجاد کرده ، تبديل گشته اند

 سرکوب در شادگان ، جوانان و مردم به  اوج اين اعتراضات و به دنبال قتل دو جوان عرب توسط نيروھایۀدر نقط

ليس را آتش زده و با کوکتل وتظاھرکنندگان ماشين ھای پ. جان آمده از مظالم رژيم ، به مراکز سرکوب حمله نمودند

خبر آتش گرفتن کالنتری شادگان ، البته بدون ذکر دليل آن ، در .  مولوتوف ، کالنتری اين شھر را نيز به آتش کشيدند

لم ھای تھاجم مردم به گشت و در شبکه ھای اجتماعی نيز فھای حکومتی منعکس  برخی سايت" ادثحو"قسمت 

 اطالعات شھر ۀس ادارئيبه دنبال قتل جوانان عرب ، يک گروه مسلح ، ر. ساختمان کالنتری و آتش زدن آن پخش شد

ھم چنين اخباری در مورد .  ليات شدرامشير را مورد حمله خود قرار داد که منجر به کشته شدن وی در جريان اين عم

انعکاس يافت که ھمگی از شرايط بحرانی  و شدت التھاب و " درگيری نيروھای انتظامی با گروه ھای مسلح مردم"

  . جوشش خشم و نفرت مردم عليه حکومت خبر می دادند

 فقر و بيکاری و گرسنگی و ۀألمسواقعيت اين است که مردم خوزستان عالوه بر اين که ھم چون اکثريت آحاد جامعه با 

سرکوب و بگير و ببند ھای حکومت دست به گريبانند ، به دليل سياست ھای ضد مردمی جمھوری اسالمی و بی کفايتی 

سران دزد و فاسد اين رژيم در برخورد با معضل طوفان ھای حاوی گرد و خاک و عواقب کشنده ای که ريزگردھا و 

يات و ھستی آن ھا داشته ، سال ھای مديدی ست که در رنج و عذاب دائمی به سر می آلودگی مرگبار محيط زيست بر ح

 از ثروت ھای طبيعی چون نفت و ئیبا وجود آن که مردم محروم و کارگران و زحمتکشان اين خطه بر روی دريا. برند

خوانند ، اما حتی در اقتصادی ايران می " قلب"منابع آب زندگی می کنند و مقامات جمھوری اسالمی خوزستان را 

برخورد با ريزگردھا حاضر نيستند کمترين بودجه ای برای مقابله با اين معضل و بر آورده کردن طبيعی ترين نياز 

ھا ، درخت کاری و اقتصاد ايران ، صرف کرده و به اقداماتی نظير قيرپاشی شن زار " قلب"ھای زندگی مردم اين 

 ۀمشکل ريزگردھا که حتی امکان تنفس ھوای آزاد را نيز از مردم ستمديد. نددست بزن...  زمين و تقويت بيولوژيک

خوزستان سلب کرده چنان شرايط ناھنجاری برای آنان به وجود آورده است که به طور چشمگيری تحمل مصايب ديگر 

  .حاکم بر زندگی مردم اين ديار از قبيل بيکاری و فقر و گرسنگی و غيره را سنگين تر ساخته است
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در سال ھای اخير ، افزايش عواقب مرگبار ريزگردھا و طوفان ھای ناشی از آن به گسترش ھولناک بيماری ھای 

عالوه بر تمامی باليای . تنفسی و رشد تلفات انسانی در اثر خفگی و مسموميت در ميان مردم خوزستان منجر شده است

م سموم ناشی از طوفان ريزگردھا در شھر ھا و اقتصادی و اجتماعی موجود ، مسموميت وحشتناک ھوا و پخش داي

روستاھای اين استان که به طور اجتناب ناپذير باعث آلودگی خطرناک آب آشاميدنی ، قطع برق ، تعطيلی سرويس ھای 

خدمات عمومی و اداره ھا و مدارس شده است ، امکان تداوم يک زندگی عادی را از اکثريت قريب به اتفاق آحاد جامعه 

 شھر استان خوزستان، ١٠وفان گرد و غبار در طجمعه ھشتم بھمن پس از وقوع به طور مثال روز . وده استسلب نم

در برخی ديگر . ادارات و مدارس اين شھر تعطيل شدند تمامی سرويس ھای برق و آب و اينترنت در اھواز قطع شده و

ميزان گرد و غبار به  بھمن ، ٣٠تاريخ از مناطق خوزستان مطابق گزارشات خبرگزاری ھای جمھوری اسالمی در 

 با قطع مجدد . برابر حد مجاز رسيد١۵ برابر حد مجاز و در اھواز به ٣٣شدت افزايش يافت به طوری که در شوش به 

سيستم ھای برق و آب رسانی و اينترنت ، مدارس چندين شھر استان تعطيل و وضعيت زندگی صد ھا ھزار تن از سکنه 

  . ی و خطر گشتآن ھا دچار آشفتگ

 از تدوام وضعيت غير قابل تحمل موجود به خشم آمده بودند دست ًدر چنين شرايطی، مردم تحت ستم خوزستان که شديدا

مردم به جان آمده در مقابل استانداری تجمع کرده و  عليه رژيم و مقامات حکومت شعار . به تجمعات اعتراضی زدند

در چنين وضعی مقامات جمھوری اسالمی که رسالتی جز حفاظت از . خواندند" دروغگو"داده و آن ھا را ھو کرده و 

 صبر مردم در خوزستان ۀ سرريز شدن کاسۀ سيستم سرمايه داری وابسته در ايران ندارند ، با ھراس از مشاھدۀسلط

تداوم آن کرده و برای به اصطالح رسيدگی به مشکالتی که خود بانی اصلی و مسبب رشد و " بحرانی"اعالم حالت 

 ١۵فرصت " رسمی خواھان يک ۀآن ھا با ادعای حل معضل ، در يک اعالمي. درست کردند"  بحرانۀکميت"بودند 

 سال زندگی در ٣٨ ۀ به تجربءبديھی ست که توده ھای تحت ستم با اتکا.  خوزستان شدندۀاز مردم به جان آمد" روزه

 به مطالبات و ئی سياه اين رژيم در عدم پاسخگوۀارنام ماشين سرکوب جمھوری اسالمی و با توجه به کۀزير سلط

خواست ھای توده ھا به پوچ بودن وعده ھای حکومت واقف بودند و درست به ھمين دليل از اعتراضات و مبارزه برای 

 بدانجا انجاميد که ًتداوم اعتراضات مردمی نھايتا. رسيدن به خواست ھای طبيعی و انسانی خويش دست نکشيدند

 تھديد آميز ، ھر گونه تجمعات مردمی ، تجمعاتی که برای ۀدر يک اطالعي" ندھی انتظامی جمھوری اسالمیفرما"

" غير قانونی"ابتدائی ترين مطالبات يعنی حق نفس کشيدن و استشمام ھوای سالم و داشتن آب و برق شکل گرفته بود را 

ً  رژيم حاکم را مجدداۀعينی ديگر ماھيت سرکوبگران تجربه ھای ۀاين تجربه نيز ھمچون ھم. ساخت" ممنوع"خواند و 

برای مردم ياد آور شد و نشان داد که در ديکتاتوری حاکم ھر گونه طرح مطالبات صنفی و معيشتی و پيگيری حتی 

  .  قھر و چماق سرکوب نظام حاکم پاسخ خواھد گرفتۀمسالمت آميز اين خواست ھا توسط مردم ، دير يا زود با حرب

 حق ۀ جمھوری اسالمی با توده ھای زحمتکشی که تنھا گناه شان مطالبۀی اخير در اھواز و برخورد ددمنشانرويدادھا

ه  ما با آن روبۀ تحت سلطۀی که جامعيز يک تصوير کلی از شرايط عموميتنفس و زندگی می باشد ، پيش از ھر چ

 استان خوزستان نه يک رويداد مجرد و بی تظاھرات چند روزه و قھرآميز در شھرھای. روست را به نمايش می گذارد

 ما ، بلکه نمود برجسته ای از يک بحران سراسری ست که زندگی ۀ تحت سلطۀارتباط با تضادھای موجود در جامع

  . توده ھای تحت ستم در سراسر ايران را با عذاب دائمی مواجه ساخته است

نمايانگر آن است که نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم حاکم بر ايران در سال نگاھی به اوضاع کنونی جامعه 

ھای اخير با موج تازه ای از يک بحران عميق و العالج اقتصادی در حال کشمکش بوده و سرمايه داران و دولتمردان 

 ديگر به سطح زندگی بخور و ۀن خويش يک تعرض غارتگراۀحاکم برای مقابله با اين بحران و حفظ منافع استثمارگران
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آن ھا با سخت تر کردن شرايط معيشتی توده ھا ، با .  نمير کارگران و زحمتکشان و اقشار محروم سازمان داده اند

تعطيل پی در پی واحد ھای توليدی ، با بيکار سازی ھای گسترده  و عدم پرداخت حقوق کارگران و کارمندان شاغل 

ه ، می کوشند سود ھای خويش را با تحميل  فقر و گرسنگی و بيکاری و گرانی و استثمار دولت ، آن ھم برای چند ما

  .فزاينده به توده ھای تحت ستم حفظ و آن را افزايش دھند

 نقش رژيم در ارتباط با وضعيت بغرنجی که سال ھاست گريبان گير ئی نابسامانی اوضاع و رسواۀدر خوزستان درج

ولتمردان حاکم از خشم و نفرت توده ھا به بستری برای فريبکاری و بھره برداری جناح مردم خوزستان است و ھراس د

به طور مثال مصطفی تاج زاده از مھره ھای . ت حاکمه به نفع خويش تبديل شده استأھا و مھره ھای ضد خلقی ھي

بطه با اعتراضات مردم شده در را" دلواپس خوزستان "ًکه اخيرا" اصالح طلب" جنايتکاران موسوم به ۀشناخته شد

 يکی از سياست ً ناشی از صرفاًخوزستان با فريبکاری تمام کوشيد تا علل وضع مرگبار موجود در اين استان را مثال

دلواپس "تر موسوم به ئيھای رژيم متبوعش و نه کل مناسبات ضد خلقی نظام حاکم جا بزند به گونه ای که وی در تو

فظ اسد مھم تر از پاسداری از خوزستان شد ، ديدن چنين وضع ناگواری نيز دور از وقتی ح: "نوشته است" خوزستانيم

گير در جنگ امپرياليستی در البته در اين شکی نيست که صرف بودجه ھای ھنگفت و منابع چشم".  انتظار نبود

رژيم در سياست ھای ، به دستور اربابان جمھوری اسالمی يکی و تنھا يکی از اعمال تبھکارانه ای ست که اين سوريه

خارجی خويش و در تقابل با منافع مردم ايران در حال پيشبرد آن به نفع سازمان دھندگان اين جنگ خانمان سوز است؛ 

می ي رژۀاما واقعيت اين است که پيشبرد چنين سياست ھای ضد انقالبی ، ذاتی نقشی است که جمھوری اسالمی به مثاب

 نظير نقش ئیدر نتيجه وجود و عدم وجود سياست ھا. ايران و در منطقه می باشدوابسته ، مجبور به اجرای آن در 

ی در ماھيت مردم ستيز جمھوری اسالمی و عدم تغييرھيچ ... آفرينی ھای ضد انقالبی در سوريه و عراق و يمن و 

  . ادتوجه اين حکومت به مشکالت مرگبار حاکم بر زندگی توده ھای تحت ستم ايران نداده و نخواھد د

 سال حاکميت ٣٨ست که در تضاد با واقعيات ناشی از ي انتقادی تاج زاده، ادعای فريب کارانه اًبنابراين سخنان ظاھرا

عوان و ا خاتمی و ۀجمھوری اسالمی و حتی دورانی که دار و دسته ھای به اصطالح اصالح طلبی نظير دار و دست

 و چنگال خونين شان در گوشت و پوست مردم ما بود و بر و انصارش ھمچون تاج زاده ، بر مرکب قدرت سوار بوده

اين رژيم و تمامی جناح ھايش نزديک به چھار دھه است که به طور سيستماتيک با پيشبرد . بيائی داشتند ، قرار دارد

اليستی  سال جنگ امپري٨سياست ھای مرگبار نھادھای امپرياليستی ، نظير صندوق بين المللی پول و بانک جھانی ، با 

و به نابودی کشاندن زندگی ميليون ھا تن از مردم ايران و عراق ، با سيل واردات و به ورشکستگی کشاندن کشاورزان 

جای آن پر کردن جيب سرمايه داران ، با تعطيل واحد ھای توليدی و اخراج ھای وسيع کارگران ، با به ھدر دادن ه و ب

ر پروژه ھای ضد خلقی ، با اختالس ھای ميلياردی و نجومی و باالخره با ر از ثروت ھای عمومی دالصد ھا ميليارد د

 جان توده ھای محروم ما و در ھمان حال ۀپيشبرد ده ھا سياست کالن ديگر امپرياليست ھا به غارت مردم و مکيدن شير

م بر زندگی مردم وضعيت درد آور و مرگبار حاک. به سرکوب سيستماتيک و قھرآميز مطالبات آن ھا مشغول بوده است

حفظ نظام ضد خلقی سرمايه داری وابسته به امپرياليسم  ۀبلکه نتيج" حفظ اسد" به خاطر سياست ًخوزستان نه صرفا

 نظير تاج زاده و شرکای ديگر وی در جناح ھای غالب و ئیکه نزديک به چھار دھه توسط مھره ھاحاکم بر ايران است 

 به بھای ھستی و خون مردم ما مورد صيانت و پاسداری -ديگر  اری با يک و در ھمک–مغلوب رژيم جمھوری اسالمی 

عواقب ناشی از زندگی در زير چنين نظام اھريمنی است که مردم خوزستان و کل توده ھای تحت ستم . قرار گرفته است

  . را به مرگ تدريجی محکوم کرده است
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راض و تظاھرات بزرگ و کوچک کارگری و تجمعات در چنين شرايطی وقوع و تداوم ده ھا و صد ھا اعتصاب و اعت

 کارگران ھپکو و پلی اکريل اصفھان با شعارھای راديکالی که عليه نظام در ۀ و اعتراضات دليرانئیی از راه پيمائتوده 

 آن ھا سر داده شد ، گرفته تا تجمع و تحصن بازنشستگان و مالباختگان در مقابل مجلس و ساير ارگان ھای دولتی ، يا

مورين سرکوبگر شھرداری با دستفروشان زحمتکش در شھرھای مختلف و مقابله مردم أ مۀ برخوردھای وحشيانۀمسأل

  .با آن ھا ، ھمگی دال بر شدت يابی فضای اعتراضی و ملتھب شدن ھر چه بيشتر اوضاع در جامعه می باشند

 در يک سياست خاص و يا يک گروه ًنه صرفانيست که علل مادی اين وضعيت بحرانی و ريشه ھای آن  کيدأنيازی به ت

 به ئی ذاتی جمھوری اسالمی در پاسخگوئیت حاکمه ، بلکه در ماھيت ضد خلقی نظام حاکم و عدم تواناأخاص در ھي

درگيری نيروھای سرکوب  . حکومت به سرکوب و اعمال قھر عليه توده ھاستۀنياز ھای توده ھا و گرايش فزايند

 اطالعات ۀس ادارئير رساندنخوزستان و به قتل رساندن دو جوان عرب و بعد به مجازات جمھوری اسالمی بامردم 

 ايران است و بر چنين ۀشھر رامشير توسط يک گروه مسلح در اين منطقه ھمگی بيانگر شرايط بسيار ملتھب در جامع

 حال تراکم می باشند، بستری می توان ديد که بار ديگر پارامترھای يک واکنش اجتماعی قوی در سطح جامعه در

  .ی جديد در جامعه خبر می دھندئپارامترھائی که از ظھور نشانه ھای احتمال يک برآمد وسيع توده 

رويدادھای اخير در خوزستان و اعتراضات وسيع مردمی نشان ديگری از اين واقعيت است که نابودی کليت اين نظام 

ا برای برخورداری از امکان يک زندگی انسانی و دمکراتيک و به در اثر يک انقالب مردمی تنھا راه و شانس توده ھ

  . دور از مصايب و مشکالت مرگبار کنونی ست

   خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۵ ]دلو[ ، بھمن ماه٢١٢ ۀشمار

 


