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پــازل بحــران همــه جانبه ســاختارهای 
در حــال  اســامی  رژیــم جمهــوری 
کار  روی  بــا  اســت.  شــدن  تکمیــل 
ــد عمــق  ــن رون ــد ای ــت جدی ــدن دول آم
ــادی،  ــاد اقتص ــه و ابع ــز یافت ــتری نی بیش
سیاســی، فرهنگــی، ایدئولوژیــک، اخاقی 
ــه  ــود گرفت ــره خ ــی آن را در چنب و هویت
ــان  ــات پای ــات و اعتراض ــت. اعتصاب اس
ــود و  ــیخته، رک ــورم لجام گس ــر، ت ناپذی
ــای  ــدی و بنگاهه ــز تولی ــی مراک تعطیل
اقتصــادی، بیــکاری روزافــزون، مهاجــرت 
ــام آور  ــروج سرس ــگان، خ ــترده نخب گس
ــی،  ــای درون حکومت ــرمایه، درگیری ه س
ســرکوب گســترده مخالفــان، نظامــی 
کــردن دولــت، تحریم هــای گســترده 
و نفس گیــر، درگیــری بــا همســایگان، 
حالــت نــه جنــگ نــه صلــح بــا اســرائیل، 
ــی،  ــای نیابت ــکن نیروه ــای کمرش هزینه ه
اختاســهای  ارزی،  درآمدهــای  قطــع 
گســترده، حــذف نیروهــای مخالــف، 
ــی و  ــای دو تابعیت ــری ایرانی ه گروگان گی
اتبــاع خارجــی، زندانهــای بــدون قاعده و 
غیرقانونــی، فــروش امــوال دولتــی بــرای 
ــران کســری بودجــه، افزایــش  ــن جب تأمی
ــت دادن  ــل، از دس ــاری در داخ ــی اعتب ب
نفــوذ در خــارج، بی ســرانجامی مذاکــرات 
فرسایشــی برجــام، اوج گیــری بحــران آب، 
ــر  ــن  و دیگ ــترده معلمی ــات گس اعتراض
اقشــار اجتماعــی و ده هــا رویــداد سیاســی 
اجتماعــی دیگــر نشــانه هایی هســتند کــه 
فضــای تیــره و تــاری را برای ســردمداران 

ــت.  ــرده اس ــیم ک ــم ترس ــام حاک نظ
ــام  ــیطره نظ ــت س ــه تح ــروز جامع ام
ــرار  ــتانه انفجــار ق ــی در آس ــت فقیه والی
شــکل گیری  شــاهد  روز  هــر  دارد. 
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اعتصــاب،  اعتــراض،  اشــکال  در  اجتماعــی  خیزش هــای 
تظاهــرات و گردهمایی هــای مردمــی هســتیم کــه علیرغــم 
پراکندگــی و ســازمان نیافتگــی سراســری آنهــا، آبســتنی جامعــه 
ــترده تری  ــی گس ــی و سیاس ــرکات اجتماع ــا و ح ــه خیزش ه ب
ــوع،  ــرار، تن ــت، تک ــد. مداوم ــد می ده ــک نوی ــده نزدی را در آین
گســتردگی و فراگیــری روزافــزون ایــن اعتراضــات و خیزش هــا 
ــادی  ــی و م ــای عین ــر زمینه ه ــدارد و ب ــتادن ن ــاز ایس ــر ب س
وضعیــت حاکــم بــر جامعــه اســتوار اســت. افزایــش و مداومــت 
ایــن رونــد، نقــاب از چهــره ضدمردمی رژیــم برداشــته و رویکرد 
امنیتــی آن در برخــورد بــه مطالبــات مــردم را بــا عریانی بیشــتری 
ــنه  ــردم تش ــت های بحــق م ــت. خواس ــته اس ــش گذاش ــه نمای ب
خوزســتان بــا گلولــه، دســتگیریهای گســترده و تهدیــد و ارعــاب 
ــی  ــاورزان اصفهان ــردم و کش ــراض م ــود؛ اعت ــخ داده می ش پاس
بــه ناکارامــدی حکومــت در مدیریــت آب و خشک شــدن زاینــده 
رود بــه بهــای کــور شــدن ده هــا تــن از معترضیــن می انجامــد؛ 
تظاهــرات دههــا هــزار معلم و بازنشســتگان آموزش و پــرورش در 
اعتــراض بــه عــدم اجــرای طــرح رتبه بنــدی و خواســت افزایــش 
حقــوق، بــه ســرکوب و دســتگیری  نماینــدگان معترضیــن منتهــی 
ــر گســتره  ــی ب ــش فضــای امنیت ــش از پی می شــود و هــر روز بی
کشــور حاکــم می گــردد. دیگــر، »ماحظــات« فریبکارانــه رهبــر 
ــی در  ــردم حت ــی م ــای اجتماع ــه خیزش ه ــورد ب ــام در برخ نظ
شــکل مطالبه گــری صنفــی و معیشــتی، بــه کنــار گذاشــته شــده 
ــرز«  ــای ه ــاش« و »علف ه ــوان »اراذل و اوب ــا عن ــام ب و راس نظ
ــرد کــه بایــد »درو شــوند«. ایــن دســتور  ــام می ب از معترضیــن ن
ــه  ــم ب ــت حاک ــه از وضعی ــه ک ــر آنچ ــرکوب ه ــه س ــان ب عری
ــه شــکل گردهم آیــی  ســتوه آمــده و مطالبــات خــود را حتــی ب
ــر آن  ــد، بیانگ ــان می ده ــتی نش ــی و معیش ــات صنف و اعتراض
ــت  ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــز ب ــود نی ــم خ ــه رژی ــت ک اس
ــه زور  ــدارد مگــر ب ــر مــردم را ن ــارای حکومــت ب کــه دیگــر ی
گلولــه و زنــدان؛ و اگــر می خواهــد بمانــد بایــد بــه قــوه قهریــه 
ــم در  ــن رویکــرد رژی ــه متوســل شــود. ای و ســرکوب همه جانب
راســتای اســتراتژی »حفــظ نظــام بــه هــر بهایــی« در آینــده نیــز 

ــد داد. ــان خواه ــری نش ــکل عریان ت ــه ش ــود را ب خ
ــم  ــا رژی ــن ســوال، کــه آی ــه ای ــن وضعــی پاســخ ب در چنی
خواهــد توانســت بــا توســل بــه ســرکوب و قهــر بــر بحران هــای 
ذاتــی خــود فایــق آیــد؟ جــای شــک و تردیــد جــدی وجــود 
دارد. چــرا کــه ریشــه مشــکات و دلیــل نارضایتــی و اعتراضــات 
مــردم هنــوز پابرجاســت و هــر روز از جایــی بــه اشــکال مختلف 
خــود را نشــان خواهــد داد. برخوردهــای ســرکوبگرانه و قهرآمیــز 
ــاختاری  ــای س ــل بحران ه ــداز ح ــم ان ــت چش ــد توانس نخواه
نظــام والیــت فقیهــی باشــد، ولــی ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه 
علیرغــم آمــاده بــودن شــرایط عینــی تغییــر در جامعــه، شــرایط 
ــن  ــرات بنیادی ــرای تغیی ــرض ب ــردم معت ــن م ــی الزم در بی ذهن
ــرایط  ــوز در ش ــم هن ــت. رژی ــاده اس ــز آم ــام نی ــت نظ در کلی
ســازمان نایافتگی اعتراضــات مردمــی، پراکندگــی نیروهــای 
ــی  ــکیات صنف ــازمان و تش ــدان س ــواه و فق ــیون ترقیخ اپوزیس
ــرکوب  ــدرت س ــد  ق ــری، می توان ــتقل سراس ــی مس و سیاس
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ــد  ــان می ده ــز نش ــن نی ــذارد. و قرای ــش بگ ــه نمای ــود را ب خ
کــه ایــن سیاســت ســرکوب را بــه دوره »گام دوم انقــاب« نیــز 
ــم  ــره رژی ــن چه تســری داده اســت. انتصــاب رئیســی منفورتری
ــا  ــه ای نظامــی ب ــه ســمت ریاســت جمهــوری و تشــکیل کابین ب
فرمانــداران و اســتانداران ســپاهی، نشــان ازرویکــرد آتــی رژیــم 
ــای  ــی و خیزش ه ــی و سیاس ــارزات اجتماع ــه مب ــورد ب در برخ
ــرکوب در  ــت س ــن سیاس ــردم دارد. ای ــتی م ــادی معیش اقتص
ــود  ــا وج ــی ب ــای مردم ــات و خیزش ه ــترش اعتراض ــار گس کن
بحرانهــای ســاختاری و ادامــه اعتراضــات خیابانــی و اعتصابهــای 
صنفــی، آینــده پرتاطمــی را در افــق سیاســی کشــور بــه نمایــش 
ــد داد،  ــی را پوشــش نخواه ــرایط داخل ــط ش ــه فق ــذارد ک می گ
ــز  ــی نی ــراودات بین الملل ــه در م ــت ک ــار نیس ــه دور از انتظ بلک
ــه اشــکال نوشــیدن جام هــای زهــر دیگــر، توافقــات  خــود را ب
ضــد منافــع ملــی، امتیازدهی هــا، زد و بنــد بــا قدرتهــا بــرای کــم 
ــر  ــردم و ه ــارزات م ــی از مب ــای بین الملل ــردن حمایته ــگ ک رن
آنچــه کــه بــه اســتراتژی»حفظ نظام بــه هــر بهایــی« در دوره »گام 

ــد، نشــان بدهــد.    دوم انقــاب« کمــک کن
ــف  ــم و کی ــور، ک ــی کش ــپهر سیاس ــه ای در س ــن صحن چنی
جایــگاه و برنامه هــای سیاســی نیروهــای اپوزیســیون ترقیخــواه و 
مردمــی و بویــژه نیروهــای چــپ را بیــش از پیــش مــورد توجــه 
ــژه  ــیون و بوی ــه اپوزیس ــوال ک ــن س ــد. ای ــرار می ده ــدی ق ج
نیروهــای چــپ و ترقیخــواه کــدام برنامــه سیاســی قابــل عملیاتی 
شــدن را در تقابــل بــا ایــن اســتراتژی ملــی و بین المللــی رژیــم 
ــن  ــه محوری تری ــد، ب ــز می گذارن ــران روی می ــر ای ــم ب حاک
ــل  ــران تبدی ــتبدادزده ای ــور اس ــر کش ــاری ب ــش ج ــوال جنب س

شــده اســت. 
مــا در ســرمقاله شــماره دوم کار داخــل گفتیــم؛ پاشــنه آشــیل 
و ضعــف عمــده جنبشــهای کارگــری و اعتراضــات خیابانــی، در 
ــود ارگانهــای  ــدار، نب ــدی پای ــه و هدفمن ــدان برنام کشــورما »فق
ــی و  ــازمان و تشــکیات صنف ــدان س ــر، فق هماهنگــی و هدایتگ
سیاســی مســتقل سراســری، گسســت سیاســی اجتماعــی تــوده و 
پیشــرو و ضعــف همبســتگی صنفــی سیاســی سراســری بــا دیگــر 
جنبش هــای اعتراضــی مــردم می باشــد. کــه در کنــار سیاســتهای 
ــرار  ــری ق ــت برت ــت را در موقعی ــم، حاکمی ــرکوبگرانه رژی س
ــوری اســامی  ــا جمه ــق شــعار »م ــع تحق ــان مان ــا همچن داده ت
ــر  ــی دیگ ــد صباح ــد و چن ــران باش ــردم ای ــم« م نمی خواهی
بتوانــد بــه عمــر ننگیــن خــود ادامــه دهــد.« از ایــن رو غلبــه بــر 
ــای هماهنگــی و  ــه شــکل گیری ارگانه ــن نقصــان و کمــک ب ای
ــب،  ــی متناس ــی و سیاس ــکیات صنف ــازمانها و تش ــر، س هدایتگ
مهمتریــن و فوریتریــن وظیفــه نیروهــای آزادیخــواه، عدالت طلــب 
ــرایط  ــای چــپ و ترقیخــواه می باشــد. ش ــا نیروه و در رأس آنه
متاطم تــر و ناپایدارتــر از آن اســت کــه بتــوان زمــان را از دســت 
داد. بایــد هــر آن بــرای شــرایطی متفــاوت آمــاده بــود؛ بایــد ابزار 
سیاســی و تشــکیاتی الزم بــرای شــرایط غیرقابــل پیــش بینــی را 

مهیــا نمــود.
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چند نکته 
در باره ما و کار داخل

ــق  ــاظ عم ــه لح ــی ب ــش فدای ــا، جنب ــاور م ــه ب 1  ب
تاثیرگــذاری خــود در مبــارزات مــردم ایــران و پایبنــدی صادقانه به 
منافــع کارگــران و زحمتکشــان کشــور، بــه بخــش جدایی ناپذیــر 
تاریــخ سیاســی کشــور تبدیــل شــده اســت و هیــچ عرصــه ای از 
ــه از  ــت ک ــوان یاف ــردم را نمی ت ــی م ــی و فرهنگ ــات اجتماع حی
تاثیــر ایــن جنبــش بــه دور مانــده باشــد. علیرغــم تمــام ضرباتــی 
کــه ایــن جنبــش از دشــمنان آزادی و عدالــت در طــول بیــش از 
چهــار دهــه گذشــته متحمــل شــده اســت، بــاز هــم فدائیــان خلــق 
در بطــن زندگــی و مبــارزات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی مــردم 
ــا مشــکل  ــی ب ــش فدای ــد. متاســفانه، جنب حضــور ملمــوس دارن
تشــتت و پراکندگــی ســازمانی روبروســت و انــرژی قابــل توجهــی 
ــرف  ــر ص ــا همدیگ ــه ب ــرای مقابل ــش ب ــن جنب ــای ای از گردان ه

می گــردد.

ــور  ــی کش ــروی سیاس ــن نی ــوان رادیکال تری ــپ بعن چ  2
ــور  ــی کش ــوالت اجتماع ــده در تح ــن کنن ــی تعیی ــواره نقش هم
داشــته اســت. بــا ایــن وجــود، چــپ تحــت تاثیــر عوامــل عینی و 
ذهنــی مختلــف، از تشــتت، پراکندگــی و فقــدان انســجام ســازمانی 
ــی  ــذاری و کارآی ــه تأثیرگ ــر، از دامن ــن ام ــرد و همی ــج می ب رن
ســازمانگرانه آن بــر رونــد جنبــش سیاســی و اجتماعی رو به رشــد 
در کشــور می کاهــد. بــرای غلبــه بــر ایــن آســیب و تقویــت نقــش 
و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم ایــران، 
ــی و  ــترک سیاس ــوه مش ــاس وج ــر اس ــاد ب ــر از اتح ــا ناگزی آنه
برنامــه ای در جبهــه ای واحــد هســتند. ایــن اتحــاد نبایــد بــه معنــی 
ــا نیروهــای ملــی  ــا اتحادهــای دمکراتیــک ب ــه ب تــاش تقابل گران
و دمکــرات تفســیر شــود. حضــور نیروهــای چــپ در اتحادهــای 
دمکراتیــک بــه تعمیــق و پررنــگ شــدن دمکراســی خواهی، 
ــی،  ــض مل ــتم و تبعی ــا س ــارزه ب ــر، مب ــوق بش ــی، حق عدالت طلب
جنســیتی، نــژادی، مذهبــی و عقیدتــی منجــر خواهــد شــد و بایــد 
بعنــوان رویکــرد مــوازی »اتحــاد چــپ« با هــدف تاثیرگــذاری کارا 
بــر جنبــش جــاری در کشــور مدنظــر قــرار بگیــرد. مــا بــه عنــوان 

جمعــی از فدائیــان خلــق داخــل کشــور بــرای تحقــق و عملیاتــی 
شــدن دو رویکــرد »اتحــاد چــپ« و »اتحــاد دمکراتیــک« در بیــن 

ــم. ــاش می کنی ــرات کشــور ت ــای چــپ و دمک نیروه

انتشــار دوبــاره نشــریه »کار داخــل « در راســتای تقویــت   3
نقــش و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم 
ــران  ــی کارگ ــی و طبقات ــی، سیاس ــارزات صنف ــژه مب ــران و بوی ای
ــی  ــه اتحــاد مبتن ــا از هــر گون و زحمتکشــان کشــور می باشــد. م
بــر وجــوه مشــترک سیاســی و برنامــه ای در بیــن نیروهــای چــپ 
ــازمانی  ــت وحــدت سیاســی و س ــی در جه ــدام عمل ــر اق و از ه

جریانــات فدایــی خلــق حمایــت خواهیــم کــرد.

نشــریه »کار داخــل« کارکــرد ســازمانی و حزبــی نــدارد   4
ــد.  ــز نمی باش ــاد تشــکیات نی ــال ایج ــه دنب ــه ب ــچ وج ــه هی و ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــتیم و تنه ــی نیس ــان سیاس ــچ جری ــل هی ــا بدی م
ــم درچارچــوب یــک  ــق« تــاش می کنی ــان خل گروهــی از »فدائی
ــارزات  فعالیــت رســانه ای ضمــن حمایــت از جنبــش چــپ و مب
ــن، از  ــر ای ــم. بناب ــد کنی ــز نق ــات آن را نی ــتی ها و انحراف آن، کاس
تمــام رفقــای فدایــی خلــق، فعالیــن چــپ، نیروهــای آزادیخــواه 
و برابــری طلــب انتظــار داریــم کــه بــرای پربــار شــدن و تــداوم 

ــد. ــاری کنن ــا را ی انتشــار آن م

ــا و  ــکاس رویداده ــل « انع ــی »کار داخ ــرد اصل رویک  5
ــاری  ــی ج ــی و سیاس ــش اجتماع ــا جنب ــط ب ــات مرتب موضوع
ــر  ــه منش ــورت گاهنام ــا به ص ــت و فع ــور هس ــل کش در داخ
می شــود، ولــی ســعی خواهیــم کــرد بــا نظــم بخشــی بــه انتشــار 
آن، بطــور ماهانــه منتشــرش کنیــم. نوشــته ها، مقــاالت، دیدگاههــا 
و رهنمودهــای خــود را از طریــق آدرس ایمیــل بــا مــا بــه اشــتراک 
بگذاریــد. دســتهایتان را رفیقانــه می فشــاریم و چشــم انتظــار یــاری 

ــز هســتیم. ــتان عزی ــا و دوس شــما رفق
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در دفاع از سوسیالیسم )75(

پیام به کنگرۀ دوم حزب چپ ایران)فدائیان خلق(
جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور(

رفقا، دوستان و یاران حاضر در کنگره دوم حزب چپ ایران )فدائیان خلق(!
ــا ۶ نوامبــر ٢٠٢١  ــر ب ــان ١۴٠٠ براب ــان خلــق( از روز شــنبه ١۵ آب ــران )فدائی  اطــاع یافتیــم کــه کنگــره دوم حــزب چــپ ای
ــن  ــور(« بهتری ــل کش ــران )داخ ــق ای ــان خل ــی از فدائی ــوان »جمع ــه عن ــت. ب ــرده اس ــاز ک ــازی آغ ــکل مج ــه ش ــود را ب کار خ
شــادباش های خــود را بــه مناســبت برگــزاری کنگــرۀ دوم تــان بــه شــما و تمامــی اعضــاء، هــواداران و دوســتداران حــزب چــپ 

ــم. ــت آرزو می کنی ــر موفقی ــره حاض ــرای کنگ ــم و ب ــام می داری ــق( اع ــان خل ــران )فدائی ای

رفقا، دوستان و یاران!
 کنگــرۀ دوم حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( در شــرایطی برگــزاری می شــود کــه میهــن مــا هــم در عرصــه داخلــی و هــم 
ــه هــر بهایــی«  در عرصــه بین المللــی و منطقــه ای شــرایط دشــواری را پشــت ســر می گــذارد. حکومــت اســامی »بقــای نظــام ب
ــه عنــوان اســتراتژی »گام دوم انقــاب« تبییــن کــرده و پیگیــری می کنــد و در ایــن راســتا نیــز مناســبات بین المللــی و  را عمــا ب
منطقــه ای را نــه بــر مبنــای منافــع و مصالــح ملــی کــه بــر مبنــای ضــرورت هــای »بقــا و تــداوم نظــام« قــرون وســطایی خــود تنطیــم 
ــداران  ــه و انتصــاب اســتانداران و فرمان ــرار دادن خونریز تریــن چهــرۀ خــود در رأس قــوۀ مجری ــا ق ــد. از ســوی دیگــر، ب می نمای
ــوان  ــه عن ــزه کــردن« نامحســوس کشــور، ب ــه »سیاســت ســرکوب« و »میلیتاری ــد ک ــًا نشــان می ده ــور، عم ــی در مســند ام نظام

مهمتریــن اهــرم در برخــورد بــا مبــارزات مــردم، در خدمــت ایــن اســتراتژی خواهــد بــود.
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ــر کارگــران و زحمتکشــان، اقشــار و گروههــای مختلــف  ــارزات مســتمر و پیگی ــه سیاســی کشــور، مب  در ســوی دیگــر صحن
اجتماعــی بــه شــکل اعتصابــات، اعتراضــات و نمایش هــای خیابانــی خودنمایــی می کنــد. رشــــد روزافــزون اعتراضــات مردمــی، 
ــه  ــری آن در پهن ــی و فراگی ــای اجتماع ــی خیزش ه ــر شــدن دورۀ تناوب ــات، کوتاهت ــان اعتراضــات و اعتصاب ــر شــدن زم طوالنی ت
کشــور، حضــور گســــترده  و متنــوع معترضیــن در کــف خیابــان، رشــد همبســتگی عمومــی مــردم و نشــانه گرفتــن کلیــت نظــام از 
مشــخصه های بــارز مبــارزات مــردم ایــران علیــه حکومــت اســامی در چنــد ســال اخیــر بــوده اســت. امــروز شــکاف بیــن مــردم 
و حکومــت بیــش از پیــش عمیق تــر شــده و شــعار »مــا جمهــوری اســامی نمی خواهیــم« بــه مضمــون سیاســی مبــارزات مــردم 

ایــران تبدیــل شــده اســت. ایــن شــرایط، تســریع و شــدت گرفتــن رونــد فروپاشــی ســاختاری رژیــم را نویــد می دهــد.
 در چنیــن شــرایطی تبییــن شــفاف و واقعگرایانــه برنامــه عملیاتــی، حضــور در کنــار مــردم، مشــارکت عملــی در ســازماندهی 
مبــارزات صنفــی و طبقاتــی کارگــران و زحمتکشــان، حمایــت و مشــارکت در خیزش هــای اجتماعــی و مبــارزات دمکراتیــک اقشــار 
مختلــف مــردم بــه وظیفــه عاجــل نیروهــای چــــپ از جملــه حــزب شــما تبدیــل شــده اســت. ایــن امــر میســر نخواهــد بــود مگــر 
آن کــه حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( بــه عنــوان بخشــی از نیــروی چــپ کــه در ایــن مــدت کوتــاه توانســته اســت جایــگاه 
در خــور توجهــی در بیــن نیروهــای چــپ و ترقیخــواه کشــور کســب کنــد، مواضــع خــود را بــه شــکل شــفاف و بــه دور از هــر 

گونــه کلی گویــی بــه اطــاع مــردم ایــران و دوســتداران حــزب برســاند. از حــزب شــما انتظــار مــی رود کــه تعییــن نمایــد:

حزب چپ ایران )فدائیان خلق( نماینده کدام طبقه جامعه است؟  1
چه برنامه  عملیاتی برای تحقق مطالبات همان طبقه اجتماعی با توجه به شرایط حاکم بر کشور دارد؟  2

سیاستهای سازمانی حزب نسبت به نیروهای دوستدار داخلی چیست؟  3
حزب چه تفاوتهای سیاسی و ایدئولوژیک با نیروهایی که تحت عنوان »جمهوریخواهان« شناخته می شوند، دارد؟  4

ــان«،  ــد »اصاح طلب ــی مانن ــا نیروهای ــکاری ب ــف هم ــم و کی ــوص ک ــزب در خص ــتهای ح ــرات و سیاس ــرا نظ چ  5
ــد؟ ــزب نمی رس ــتداران ح ــوم و دوس ــاع عم ــه اط ــفاف ب ــور ش ــذار« بط ــورای گ ــلطنت طلبان« و »ش ــروطه خواهان«، »س »مش

و...

رفقا، دوستان و یاران!
ــوق و  ــازمان ف ــی در س ــزاری همه پرس ــون برگ ــت( پیرام ــران )اکثری ــق ای ــان خل ــازمان فدائی ــزی س ــورای مرک ــه ش  اطاعی
ــان در  ــی دو جری ــر باتکلیف ــان ب ــه ســازمان« نقطــه پای ــری همه جانب ــل کنش گ ــت کام ــن اعــام »بازیاف اعــام نتیجــه آن، همچنی
ــن  ــن موضــوع از اولی ــود. ای ــا« ب ــا وجــود موضــوع »دوعضویتی ه ــک تشــکل واحــد ب ــی در چارچــوب ی ــن وحــدت حزب تامی
ــد.  ــر گردی ــده در تشــکل فراگی ــی نیروهــای مشــارکت کنن ــد همگرای روز شــکل گیری حــزب موجــب چالش هــای جــدی در رون
هــر چنــد تــاش  نیروهــای شــرکت کننــده در ایــن رونــد تجربــه  خجســته ای را در همگرایــی نیروهــای چــپ در ســپهر سیاســی 
ایــران پــس از انشــعاب ها و انشــقاق های متعــدد بــه ارمغــان آورد، ولــی جدایــی بخشــی از رفقــای »اتحــاد فداییــان خلــق« قبــل 
ــت« از ســازمان هــای خــود در  ــان اکثری ــری تعــدادی از اعضــای »حــزب چــپ« و » فدایی ــن کناره گی از تأســیس حــزب، همچنی

ــود. ــد ب ــن فراین ــر ای ــل تامــل و تاســف حاکــم ب ــکات قاب ــر، از ن ماه هــای اخی
ــا  ــه و ب ــی آگاهان ــا تصمیم ــم ب ــار داری ــره انتظ ــور از کنگ ــل کش ــران در داخ ــق ای ــان خل ــی از فدائی ــوان جمع ــه عن ــا ب م
مســئولیت پذیری تمــام از هــر گونــه واگرایــی و انشــقاق احتمالــی در صفــوف حــزب جلوگیــری بــه عمــل آورد. ضمــن ایــن کــه 
بــر ایــن باوریــم: »دو عضویتــی« بــودن مغایــر فعالیت هــای حزبــی اســت، بایــد لغــو و شــرایط فعالیــت اعضــای هــر دو جریــان 

ــم: ــنهاد می کنی ــردد. پیش ــم گ ــود فراه ــوع خ ــازمان های متب ــازمان( در س ــزب و س )ح

منع »دو عضویتی« بودن در خصوص »اتحاد جمهوری خواهان« هم تعمیم داده شود؛  1
محدودیت مربوط به کنشگری سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت رفع گردد؛  2

کمیسیونی مشترک برای همکاری های آتی و برای جلوگیری از رقابت های احتمالی بین دو جریان تشکیل شود؛  3
پاتفــرم مشــترک همــکاری سیاســی و برنامــه ای بــا هــدف تامیــن اتحــاد هــر چــه گســترده تر در صفــوف نیروهــای چــپ   4
کشــور بــا احــزاب و ســازمان هــای چــپ و بطــور مشــخص بــا »ســازمان فداییــان خلــق ایــران اکثریــت«، »ســازمان اتحــاد فداییــان 

خلــق ایــران«، »حــزب تــوده ایــران« و »ســازمان راه کارگــر« تدویــن و بــه بحــث گذاشــته شــود.

جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور(
٢١ آبان ١۴٠٠
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بحران آب یا بحران جمهوری اسالمی!
یادداشت رسیده

بحــران زیســت محیطی ناشــی از ســودجویی باندهــای 
مافیایــی کــه بــا اســتفاده از مدیریــت ناکارآمــد ممکــن گردیــده، 
ــا خطــر  ــاط مختلــف کشــور را ب ــردم نق زندگــی و معیشــت م
فروپاشــی روبــرو ســاخته اســت. خطــر ریزگردهــا، فرو نشســت 
ــی،  ــهای گیاه ــع و پوشش ــکیدن مرات ــی، خش ــن، کویرزای زمی
آســیبپذیری در برابــر آتشســوزی، ســیل و دیگــر حــوادث طبیعی 
چندیــن برابــر افزایــش یافتــه اســت. در ایــن راســتا، اعتراضــات 
ــردم  ــراض م ــد کــه اعت ــروز گســترش می یاب ــز روزب مردمــی نی
و کشــاورزان اصفهانــی نســبت بــه خشــک شــدن زاینــده رود و 
ــا  ــن آنه ــه آخری ــاورزان از جمل ــای کش ــن حقابه ه ــن رفت از بی

بــوده اســت. 
برخــورد حکومــت نســبت بــه حرکــت اعتراضــی و 
مطالباتــی کشــاورزان اصفهــان در خــور تعمــق و توجــه اســت. 
حکومــت در ابتــدا و در برخــورد بــا اعتراضــات مــردم اصفهــان 
بســان خوزســتان از ســرکوب عریــان اســتفاده ننمــود و بــا دادن 
وعــده و وعیــد و تشــکیل »کارگــروه« و ســپردن حــل مشــکل 
ــد، در  ــن مشــکل بودن ــه دســت کســانی کــه خــود عامــل ای ب

ــود. پــی فریفتــن مــردم و خریــد زمــان ب

ــیما و  ــن اعتراضــات توســط صــدا و س ــری ای پوشــش خب
همراهــی مزورانــه بخشــی از مقامــات محلــی بــا ایــن حرکــت 
حــاوی دو پیــام بــود: نخســت؛ حکومــت از گســترش اعتراضات 
مردمــی بــه هــراس افتــاده و تــا جایــی کــه می توانــد میخواهــد 
ــد  ــا ترفن ــد، دوم؛ ب ــاع نمای ــان امتن ــرکوب عری ــت س از سیاس
همراهــی عوامــل خــود بــا معترضیــن بدنبــال مصــادره و رهبری 
اعتراضــات و ســوق دادن آن در راســتای منافــع نظــام می باشــد. 
ــن  ــی در بی ــل حکومت ــه ای در ســخنرانی عوام ــو شــدن خامن ه
ــردم و  ــی م ــی از آگاه ــهرکردی حاک ــی و ش ــن اصفهان معترضی
وقــوف آنــان بــر ایــن سیاســت مزورانــه بــود. از جانبــی دیگــر 
حاکمیــت بــا اتخــاذ ایــن سیاســت می خواســت بنوعــی مــردم 

را متقاعــد کنــد کــه تغییراتــی در حــال وقــوع اســت. 
ــاورزان  ــات کش ــا اعتراض ــم ب ــای اول رژی ــورد روزه برخ
اصفهانــی و مماشــات صــورت گرفتــه در مقایســه بــا برخــورد 
آن بــا اعتراضــات مــردم مناطــق اتنیکــی از جمله در خوزســتان، 
ــته های  ــات و خواس ــه اعتراض ــتان و ... ک ــان و بلوچس آذربایج
مشــابه و برحقشــان بــا ســرکوب وحشــیانهای همــراه بــوده، در 
ــا  ــورد ب ــت در برخ ــه حکوم ــود ک ــم ب ــن توه ــای ای ــی الق پ
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اتحاد چپ ضرورت سازماندهی مبارزات سیاسی و طبقاتی كارگران و زحمتكشان

ــع همراهــی  ــا مان مناطــق مختلــف سیاســتهای مختلفــی دارد، ت
ــده و  ــان ش ــردم اصفه ــا م ــق ب ــن مناط ــردم ای ــویی م و همس
ــه  ــران علی ــر ســر راه اتحــاد و همبســتگی سراســری مــردم ای ب
ــد.  ــازی نمای ــات مانع س ــدن اعتراض ــری ش ــت و سراس حکوم
ــن  ــم در بی ــی رژی ــی و امنیت ــل اطاعات ــتا عوام ــن راس در همی
ــی از  ــفانه بخش ــده و متأس ــال ش ــم فع ــی ه ــای اتنیک گروهه
ــه در  ــد. ک ــراه نمودن ــرد هم ــن راهب ــا ای ــی را ب ــن اتنیک فعالی
ــرمندگی را  ــان ش ــردم اصفه ــه م ــا ســرکوب خصمان ــه و ب ادام
بــرای ایــن فعالیــن درپــی داشــت. و بــار دیگــر نشــان داد کــه 
ــا  ــی ب ــر قیمت ــه ه ــش ب ــای خوی ــرای بق ــوری اســامی ب جمه
کســی مماشــات نحواهــد کــرد و حتــی بخــش قابــل توجهــی از 
مــردم اصفهــان نیــز کــه مدتهــا بعنــوان پایــگاه رژیــم در جنــگ 
ایــران و عــراق و در مبــارزه علیــه مخالفیــن بشــمار می آمدنــد، 
ــرکوب  ــل س ــه عوام ــتند. در ادام ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع از ای
رژیــم بــار دیگــر چهــره واقعــی خــود را بــه نمایــش گذاشــتند 
و بــا دســتور مســتقیم رهبــری بــه ســرکوب عریــان روی آورده 
ــا شــلیک گلوله هــای جنگــی و ســاچمه ای موجــب کشــتار  و ب
و زخمــی شــدن تعــدادی از معترضیــن و شــهروندان اصفهانــی 
گردیدنــد، بطوریکــه دههــا نفــر بــا شــلیک مســتقیم گلولــه بــه 
صورتشــان بینایــی خــود را از دســت دادنــد. بــا فروکــش کردن 
ــت  ــات، بازداش ــای اعتراض ــی در اثن ــات و حت ــوج اعتراض م
ــات  ــن اعتراض ــازماندهندگان ای ــن و س ــردن فعالی ــی ک و زندان

ــد.  ــروع ش ــز ش ــالمت آمیز نی مس
در ایــن حرکــت، حکومــت بــا طــرح نادرســت موضــوع؛ »یا 
ــت  ــه امنی ــود ک ــرآن ب ــرای کشــاورزی« ب ــا آب ب آب شــرب ی
آبــی را در برابــر امنیــت غذایــی قــرار دهــد تــا عامــل اصلــی 

ــزی و  ــاد در مناطــق مرک ــد آب زی ــع نیازمن ــه احــداث صنای ک
ــدرت و  ــع باندهــای ق ــن مناف ــری کشــور در راســتای تأمی کوی
ــرب  ــر ض ــت را از زی ــور اس ــاد کش ــر اقتص ــم ب ــای حاک مافی
ــم  ــی در ه ــی و غذای ــت آب ــه امنی ــی ک ــازد. در حال ــارج س خ
تنیــده و جدای ناپذیرنــد. و جمهــوری اســامی نمی توانــد 
ــردم را  ــانی و م ــود را الپوش ــای خ ــی خط ــن ترفندهای ــا چنی ب
ــان  ــردم اصفه ــترده م ــت گس ــد. حمای ــرار ده ــم ق ــر ه در براب
ــود از  ــی ب ــده، پاتک ــع ش ــان قط ــه حقابه ش ــاورزانی ک از کش

ــت.  ــه حکوم ــه سیاســت مزوران ــردم علی ــب م جان
ــود  ــبه بوج ــک ش ــران آب ی ــه بح ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــامی دارد.  ــوری اس ــر جمه ــه عم ــی ب ــه قدمت ــده، بلک نیام
ــر  ــم کــه درگی ــدارد. رژی ــک شــبه هــم ن ــی ی ــن  راه حل بنابرای
 بحرانهــای متعــدد و بخصــوص بحــران اقتصــادی اســت، ناتــوان 
از حــل آن بحرانهــا، ایــن مشــکات را هــم نخواهــد توانســت 
ــد  ــرکوب روی خواه ــه س ــر ب ــن ناگزی ــر ای ــد. بناب ــخ ده پاس
ــی  ــتانداران خــود حاک ــداران و اس ــی فرمان ــش نظام آورد. آرای
از در پیــش بــودن سیاســت ســرکوب اســت. مــاه عســل مــدارا 
ــزودی  ــداوم و گســترش آن ب ــردم اصفهــان در صــورت ت ــا م ب
ــازماندهندگان  ــن و س ــن فعالی ــت. بنابرای ــد یاف ــه خواه خاتم
ایــن حرکــت اعتراضــی بایــد بــرای روزهــای پــر تنــش آینــده 
ــن جنبــش مردمــی حضــوری فعــال  ــد در ای ــاده شــوند. بای آم
داشــت، بــا روشــنگری و کمــک بــه ســازماندهی ایــن حرکــت 
مردمــی بــا انحــراف و کــج روی آن مبــارزه کــرد و در گســترش 
جنبش هــای مردمــی و ایجــاد همبســتگی میــان آنهــا در مبــارزه 
علیــه سیاســتهای ارتجاعــی جمهــوری اســامی مشــارکت فعــال 

داشــت.
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یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرامی می داریم

ــال ١۳۷۷ رخ  ــاه س ــه آنچــه در آذر م ــد داشــت ک شــک نبای
داد بــرای اهــل نظــر، بــرای زخم خــوردگان و آگاهــان بــه آنچــه 
در چنــد دهــه ی اخیــر در ایــن ســرزمین بــازده می گــذرد، هیــچ 
تازگــی نداشــت و فقــط مایــه ی شــگفتی کســانی شــد کــه تاریــخ 
را در حافظــه ی خــود دربســت بــه تعطیــات ابــدی فرســتاده اند. 
ــی  ــی در فراموش ــع هنگفت ــه مناف ــت ک ــان حاکمی ــن می در ای

دارد بــا مردم فریبــی و جعــل تاریــخ و 
ــه ی  ــکاری، هم ــه های تبه ــاندن ریش پوش
کوشــش خــود را بــه کار بــرد تــا نخســت 
ــه  ــوردِ پروان ــا  ر م ــه چه ــا را ب ــن قتل ه ای
اســکندری، داریــوش فروهــر، محمــد 
ــدود  ــده مح ــر پوین ــاری و محمدجعف مخت
کنــد و از قتــل ســعیدی ســیرجانی، احمــد 
ــریف،  ــد ش ــی، مجی ــروز دوان ــی، پی تفضل
حمیــد و کارون حاجــی زاده، غفار حســینی، 
احمــد میرعایــی و ده هــا ستم کشــته ی 
ــن  ــه دره انداخت ــه ی  ب ــز توطئ ــر، و نی دیگ
اتوبــوس حامــل نویســندگان در ســفر 
ــندگان  ــی از نویس ــودن یک ــتان و رب ارمنس
و فعــاالن کانــون نویســندگان ایــران، فــرج 

ــت را  ــپس جنای ــاورد؛ س ــان نی ــه می ــخنی ب ــچ س ــرکوهی، هی س
ــید  ــه کوش ــر از هم ــرانجام مضحکت ــوه داد و س ــرانه« جل »خودس
ــه از ســربند  چنیــن جلــوه دهــد کــه اگــر قتلــی اتفــاق افتــاده ن
سیاســت همیشــگی حاکمیــت در قتــل و ســرکوب دایمــی مخالفان 
بلکــه از آنجاســت کــه جناحــی از حاکمیــت خواســته اســت بــا 
ایــن قتل هــا جنــاح دیگــر را زمین گیــر کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب بــه 
خیــال خــام خــود همــه ی ســعی خــود را بــه کار بــرد تــا دامــن 
کل حاکمیــت را از جنایــت سیســتماتیک و مســتمر چنــد دهــه  ی 
اخیــر برکنــار نگــه دارد. امــا جنایــت تبارنامــه ای دارد که پیشــینه ی 
ــان  و  ــتار دگراندیش ــن کش ــه بزرگ تری ــن آن ب ــن و خونی درازدام
مخالفــان سیاســی در دهــه ی ١۳۶٠ و خاصــه قتــل هــزاران زنــدان 
ــا و  ــه نخســتین روزه ــش از آن، ب سیاســی در ١۳۶۷ و چه بســا پی
ماه هــای بــه قــدرت رســیدن حاکمیــت جدیــد می رســد. اگــر بــر 
ایــن تاریــخ سراســر خــون و چــرک و تبهــکاری چشــم ببندیــم، 
چنــان کــه برخــی کســان در بســیاری مــوارد چشــم پوشــیده اند، 
ــت و ســتم  ــد داشــت کــه سلســله ی خون چــکان جنای ــن بای یقی
و ســرکوب همچنــان ادامــه خواهــد یافــت؛ زیــرا روشــن نخواهــد 
ــز ١۳۷۷، در  ــای پایی ــس از قتل ه ــت پ ــرا حاکمی ــه چ ــد ک ش
ــان آن هــا،  ــدون حضــور خانواده هــا و وکی دادگاهــی دربســته، ب
ــی  ــه بازخواســت مصــون داشــت، تن ــا را از هرگون ــران قتل ه آم

بیانیه کانون نویسندگان ایران
در بیست و سومین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ۱۳۷۷

ــدم قتل هــا را در دادگاهــی نمایشــی  ــد از عامــان دســت چن چن
بــه محاکمــه کشــید و راهــی زندان کــرد و پــس از چنــدی همه را 
بــه مرخصــی ابدمــدت فرســتاد؛ و درعوض وکیــل شــجاع پرونده ، 
ــه اتهــام  ناصــر زرافشــان، عضــو کانــون نویســندگان ایــران، را ب
ــدان محکــوم  ــه زن ــه و ب ــی« محاکم ــی »افشــای اســرار دولت واه
ــرض  ــجویان معت ــه دانش ــگاه ب ــوی دانش ــه ک ــرد و در ١۳۷۸ ب ک
ــل و ضــرب  ــه قت ــرد و دســت ب ــورش ب ی
ــد،  ــدی بع ــود. چن ــارت گش ــرح و غ و ج
در ادامــه ی جنایــت ســال ۷۷، امــا ایــن  بــار 
بــه وســایلی دیگــر، منشــی منتخــب کانون 
نویســندگان ایــران، منیــژه نجم عراقــی، 
ــرد،  ــوم ک ــدان محک ــال زن ــک س ــه ی را ب
ــت،  ــا ریخ ــی از اعض ــای برخ ــه خانه ه ب
ــازی  ــا پرونده س ــد از اعض ــی چن ــرای تن ب
ــای  ــن از اعض ــه ت ــرانجام س ــرد و س ک
ــدان  ــران، رضــا خن ــون نویســندگان ای کان
)مهابــادی(، بکتــاش آبتیــن، کیوان بــاژن و، 
بــه تازگــی، آرش گنجــی را بــه اتهام هــای 
درازمــدت  زندان هــای  بــه  بی  اســاس 
ــده  ــه تعقیب کنن ــرد؛ و بدین گون محکــوم ک
ــی  ــر صندل ــی ب ــپرد و قربان ــونده س ــه تعقیب ش جــای خــود را ب
اتهــام و تبهــکار بــر صــدر مصطبــه نشســت؛ چنــان کــه بــه حکم 

ــت!  ــن نمی رف ــم جــز ای ــاری ه ــه انتظ ــد ده ــن چن ــِخ ای تاری
ــه ی محمــد  ــل تبهکاران ــا در بیســت و ســومین ســالگرد قت ام
ــم:  ــا گفته ای ــه باره ــان ک ــده چن ــر پوین ــد جعف ــاری و محم مخت
ــه  ــت ک ــن اس ــذرد، یقی ــا بگ ــن قتل ه ــر ای ــال ب ــزار س ــر ه اگ
ــر جنایــت بنشــیند؛  ــرد فراموشــی ب ــم گذاشــت َگ هرگــز نخواهی
ــا، آزادی کشــی ها  ــه ی جنایت ه ــت و هم ــن جنای ــواه ای ــا دادخ م
ــه  ــردن ب ــدون دســت ب ــم ب ــن داری و ســتم هایی هســتیم کــه یقی
ــوان  ــت، نمی ت ــه ی جنای ــجره ی خبیث ــع ش ــه های آن و قط ریش
ــان و  ــی مخالف ــذف فیزیک ــتار و ح ــه کش ــت ک ــد داش ــچ امی هی
ــرِ  ــه ی اخی ــخ دو ده ــه تاری ــان ک ــود، چن ــرار نش ــان تک حق طلب

ــت. ــن مدعاس ــن ای ــواه روش ــا گ ــن قتل ه ــس از ای پ
ــد  ــه ی محم ــل تبهکاران ــالگرد قت ــومین س ــت و س در بیس
مختــاری و محمــد جعفــر پوینــده، رهــروان آزادی، یــاد عزیزشــان 
ــتور العمل های بهداشــتی،  ــت دس ــا رعای ــم و، ب ــی می داری را گرام
روز جمعــه ١۹ آذر، ســاعت ۳ بعــد ازظهــر، مزارشــان را گل بــاران 

می کنیــم.
کانون نویسندگان ایران
١۷ آذر ١۴٠٠
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فرهنگیان عزیز!
دانش آموزان و والدین گرامی!

مردم شریف ایران!
همانطــور کــه همــه می داننــد سال هاســت کانون هــای 
ــان  ــه پشــتوانه فرهنگی ــان ب صنفــی و انجمن هــای صنفــی فرهنگی
ــگان، باکیفیــت و  ــرای تحقــق آمــوزش رای شــاغل و بازنشســته ب
ــت و  ــت معیش ــود وضعی ــوزان و بهب ــش آم ــرای دان ــه ب عادالن
ــن راه  ــی در ای ــاالن صنف ــد و فع ــاش می کنن ــان ت ــت معلم منزل
ــز  ــری هرگ ــا از مطالبه گ ــراوان شــده اند، ام ــای ف متحمــل هزینه ه
خســته نشــده و بــر تــاش خــود بــرای تحقــق آمــوزش باکیفیــت 
ــرای  ــاع از حــق زندگــی شــرافتمندانه ب ــرای دانش آمــوزان و دف ب

ــد. ــان افزوده ان ــه فرهنگی ــه از جمل هم
فرهنگیــان پس از یــک دوره اعتراضــات سراســری، در روزهای 
ــه  ــا ب ــد ت ــه اعتصــاب سراســری زدن ــنبه دســت ب ــنبه و یکش ش
دولــت و مجلــس نشــان دهنــد کــه بــرای تحقــق مطالبــات مصمم 
هســتند، امــا دولــت و مجلــس نــه تنهــا در جلســه دیــروز توجهی 
بــه مطالبــات نکردنــد بلکــه بــا رونمایــی از بودجــه انقباضی ســال 
ــد.  ــرای حــل مشــکات ندارن ــه اراده ای ب ــد ک ــان دادن ١۴٠١ نش
بودجــه ای کــه در آن بودجــه نهادهــای نظامــی و غیرپاســخگو چند 
برابــر شــده و بــه معیشــت اکثریــت جامعــه از جملــه فرهنگیــان 

بی توجهــی شده اســت.
در اصــل تجمــع امــروز و اعتراضــات روزهــای آتی را کســانی 
ــات  ــه مطالب ــی ب ــا بی توجه ــه ب ــد ک ــل می کنن ــا تحمی ــر م ب
فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته و بــا تصمیمــات نادرســت امنیــت 
مالــی و روانــی خانــواده بــزرگ فرهنگیــان را بــا چالــش روبــرو 

کرده انــد.
ــم  ــام نمایی ــه اع ــده ایم ک ــع ش ــا جم ــا در اینج ــروز م ام
ــل  ــدی  شــاغان حداق ــل رتبه بن ــا تحقــق کام ــران ت ــان ای فرهنگی
هشــتاد درصــد حقوق  هیات  علمی و همســان  ســازی  بازنشســتگان 
مبتنــی  بــر قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری دســت از اعتــراض 
نخواهنــد کشــید. چگونــه اســت کــه بودجــه بــرای نهــادی چــون 
صــدا و ســیما کــه عرصــه تاخــت و تــاز مافیــای آموزشــی اســت 
وجــود دارد، امــا تــا پــای صحبــت از معیشــت معلمــان بــه میــان 
می آیــد همیــن صــدا و ســیمای غیــر ملــی بــا گزارشــات موهــوم 
افــکار عمومــی را علیــه فرهنگیــان مغشــوش و تحریــک می کنــد؟ 
چگونــه اســت بودجــه بــرای افزایــش ســهم حــوزه علمیــه وجــود 
دارد، امــا بــرای حــوزه تعلیــم و تربیــت و آمــوزش با کیفیــت پولی 
در بســاط حاکمیــت نیســت!؟ مــا از ایــن همــه تناقــض در حیرتیم 
ــئوالن  ــاکار مس ــت ری ــران ماهی ــردم آگاه ای ــه م ــم ک و می دانی
ــه در  ــت ک ــر اس ــن ام ــر همی ــه خاط ــناخته اند. ب ــد را ش ناکارآم
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ــا و  ــه اولی ــای داوطلبان ــا حمایت ه ــر م ــای اخی ــات ماه ه اعتراض
ــران را داشــتیم. ــردم شــریف ای ــا و م خانواده ه

مــا امــروز در اینجــا جمــع شــده ایم کــه بــه مجلــس هشــدار 
ــدی،  ــه رتبه بن ــنبه، ٢۳ آذر، الیح ــه روز سه ش ــر در جلس ــم اگ دهی
ــه  ــتگان ک ــازی بازنشس ــان همسان س ــردد و همچن ــرهم بندی گ س
ــه اعتراضــات  ــه محــاق رود ب بودجــه آن قبــا پیش بینــی شــده ب

گســترده خــود ادامــه خواهیــم داد.
ــا  ــد ب ــان می کنن ــی گم ــی و امنیت ــای حاکمیت ــر نهاده اگ
بازداشــت آقــای رســول بداقــی نماینــده ریاســت دوره ای شــورای 
هماهنگــی، بــا دادگاهــی کــردن آقــای جعفــر ابراهیمــی بــازرس 
ــی و  ــج امین ــای آمان ــا ضــرب و شــتم آق شــورای هماهنگــی و ب
ــای  ــزاده، آق ــا رمضان ــای محمدرض ــتن آق ــدان نگه داش ــا در زن ب
ــد  ــد رون ــی می توانن ــدی فتح ــای مه ــدی و آق ــماعیل عب اس

ــتباهند. ــخت در اش ــد س ــف نماین ــری را متوق مطالبه گ
ــودن  ــوم نم ــن محک ــر ضم ــار دیگ ــی ب ــورای هماهنگ ش
بازداشــت ، پرونده ســازی و اخــراج و احضــار تمــام فعــاالن صنفی 
ــط  ــه خ ــان دادن ب ــی و پای ــان زندان ــه معلم ــان آزادی هم خواه
برخــورد بــا فعــاالن صنفــی و مختــوم شــدن تمــام پرونده هاســت 
و از تمــام فرهنگیــان می خواهــد آزادی فعالیــت صنفــی و معلمــان 

دربنــد را بــه یــک مطالبــه جــدی و عمومــی تبدیــل نماینــد.
ــان  ــی فرهنگی ــان شــورای هماهنگــی تشــکل های صنف در پای
ایــران اعــام می کنــد بودجــه ١۴٠١ و عملکــرد دولــت و مجلــس 
تاکنــون مــورد رضایــت فرهنگیــان نیســت و اگــر خروجی جلســه 
ــتاد  ــل هش ــای حداق ــر مبن ــان را ب ــوق معلم ــل حق ــردا حداق ف
ــر  ــا خــط فق درصــد حقــول اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ت
یعنــی ١٢ میلیــون افزایــش ندهــد و بودجــه همسان ســازی واقعــی 
بــرای اجــرا از مهــر ١۴٠٠ تامیــن نگــردد ایــن اعتراضــات در ابعــاد 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــترده تر ادام گس
شــورای هماهنگــی از آن دســته از همکارانــی کــه بــه هــر دلیل 
تاکنــون بــه اعتراضــات نپیوســته اند درخواســت مــی کنــد بــرای 
ــی  ــورای هماهنگ ــدی ش ــای بع ــه فراخوان ه ــات ب ــق مطالب تحق
بپیوندنــد کــه اگــر امــروز اعتــراض نکنیــم فــردا فرصتــی بــرای 

جبــران نیســت و پشــیمانی ســودی نــدارد.
ــتگی و  ــرو همبس ــات در گ ــق مطالب ــروزی و تحق بی شــک پی

اتحــاد سراســری ماســت.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
٢٢ آذر ١۴٠٠
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اخیــراً چهــل تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا 
امضــای طرحــی خواســتار حــذف کارگاههای روســتایی از شــمول 
مــاده ۴١ قانــون کار شــده اند. بــا نگاهــی بــه مثلــه شــدن قانــون 
کار در چنــد دهــه گذشــته و تبدیــل آن بــه شــیری بی یــال و دمــب 
و اشــکمبه، بــه راحتــی درمی یابیــم کــه ایــن تنهــا ظاهــر قضیــه 
اســت نــه کل ماجــرا و مــا در آینــده شــاهد تســری ایــن الحاقیــه 
بــه ســایر کارگــران نیــز خواهیــم بــود. قانــون کاری کــه در چنــد 
دهــه ی اخیــر بــرای نابودیــش ایــن همــه تــاش می شــود خــود 
ــده  ــا: نادی ــن آنه ــه  مهمتری ــرادات جــدی اســت، از جمل دارای ای
گرفتــن حــق ایجــاد آزادانــه تشــکل مســتقل کارگــری اســت کــه 
چندیــن بــار ســازمان بین المللــی کار در ایــن خصــوص بــه دولت 
جمهــوری اســامی اعتــراض نمــوده اســت، مــورد بعــدی نادیــده 
گرفتــه شــدن حــق اعتصــاب کارگــران در ایــن قانــون اســت، و 
یکــی دیگــر از اشــکاالت مهــم قانــون کار ایجــاد ســاختار یــک 
ــه ســود  ــًا ب ــی کام ــب آرای ــا ترکی ــی کار ب ــه شــورای عال جانب

نظــام کارفرمایــی و دولــت علیــه کارگــران اســت. 
رونــد تصویــب قانــون کار ضــد کارگــری و اســتحاله ی قانــون 
ــون کار در دوره   ــی قان ــس ارتجاع ــه پیش نوی ــا ارائ ــی ب کار فعل
وزارت احمــد توکلــی شــروع شــد. بعدهــا بــا تــاش بــرای خارج 
کــردن کارگاه هــای کوچــک تــا ده نفــر از شــمول قانــون کار کــه 
ــون و عــدم قطعیــت  ــرار دادن  مــاده ١۹١ آن قان ــا مستمســک ق ب
و شــفافیت فصل هــای مختلــف قانــون کار در موضــوع قراردادهــا 
ممکــن گردیــد، تــاش شــد همیــن قانــون نیم بنــد را هــم از درون 
تهــی ســازند. جایگزینــی کار دایــم بــا قرادادهــای موقــت، ایجــاد 
مناطــق آزاد تجــاری و ویــژه اقتصــادی کــه کارگــران آن مناطــق 
ــتاد  ــرح اس ــه ط ــوند، ارائ ــارج می ش ــون کار خ ــمولیت قان از ش
ــه کارفرمایــان مســاجد  شــاگردی، تعمیــم معافیت هــای مربــوط ب
ــج  ــک دارای پن ــای کوچ ــی کارگاه ه ــه تمام ــه ب ــاع متبرک و بق
ــه ای کــردن دســتمزدها و طــرح کارورزی  ــر، منطق کارگــر و کمت
فارغ التحصیــان دانشــگاه ها، از جملــه ی مــواردی اســت در 
ــران. و  ــی کارگ ــوق حمایت ــتمزد و حق ــه دس ــم ب ــتای تهاج راس
اینــک طــرح نماینــدگان مجلــس بــرای مســتثنی کــردن کارفرمایان 
ــوع  ــتمزد موض ــل دس ــمولیت حداق ــتایی از ش ــای روس کارگاه ه
ــن  ــت در ای ــری اس ــاش دیگ ــون کار ت ــاده ۴١ قان ــره ١ م تبص
راســتا، کــه اگــر ایــن طــرح تصویــب شــود تیــر خاصــی خواهد 
ــود در  ــزار قانــون کار، و گام دیگــری خواهــد ب ــر پیکــر ن ــود ب ب

ــده ی در  ــی برجــا مان ــای حمایت ــل جنبه ه حــذف و نقــض حداق
قانــون کار.

هرچنــد کــه جامعــه  کارگــری در مواجهــه بــا هــر یــک از این 
طرحهــا بــه اعتــراض برخاســته و مقاومت هایــی را داشــته اســت، 
ولــی مبــارزه  طبقــه ی کارگــر در مواجهــه بــا ایــن مــوارد متناســب 
بــا تهاجمــات صــورت گرفته نبــوده اســت و بدتــر آنکــه کارگران 
همــواره در برابــر نقــض حقــوق خــود بجــای رفتــاری برنامه ریزی 
شــده و پیشــگیرانه همــواره واکنشــی رفتــار کرده انــد. بطــور مثال: 
ــی و انســانی خــود در  همــه ســاله بجــای اعــام خواســت قانون
تعییــن دســتمزدها متناســب بــا شــرایط زیســتی مناســب و درخور، 
ــش  ــغ افزای ــورای عالی کار مبل ــا ش ــد ت ــر می مانن ــواره منتظ هم
دســتمزدها را اعــام نمایــد تــا اعتــراض خــود را بــه مبالــغ اعــام 
شــده بیــان کننــد. در حالــی کــه مجامــع کارفرمایــی از جملــه اتاق 
بازرگانــی و صنایــع از مدتهــا پیــش بــرای محــدود کردن خواســت 
افزایــش حقــوق کارگــران اقدامات شــان را شــروع  می کننــد. آنهــا 
ــد.  ــزار می کنن ــور برگ ــن منظ ــرای ای ــاتی ب ــال جلس ــی س در ط
ارائــه طرحهایــی چــون »مســتثنی کــردن کارفرمایــان کارگاههــای 
روســتایی از شــمول حداقــل دســتمزد« توســط نماینــدگان خود در 

ــد.  ــداوم می باش ــی های م ــن هم اندیش ــل ای ــس ماحص مجل
ــم اســت  ــده  نئولیبرالیس ــناخته ش ــی از اصــول ش مقررات زدای
کــه نماینــدگان ســرمایه بــا نقــض و حــذف مــوادی از قانــون کار 
ــد، آنهــا دیگــر ابایــی از بیــان صریــح  در آن راســتا گام برمی دارن
ــد و  ــران ندارن ــتر کارگ ــه بیش ــتثمار هرچ ــرای اس ــان ب مقاصدش
برایشــان هــم اصــًا مهــم نیســت کــه کارگــران در چــه شــرایطی 
ــی و  ــل توجیه ــه دالی ــت ک ــب اس ــی جال ــد. ول ــی می کنن زندگ
ــه در  ــواردی ک ــی م ــه و تمام ــن الحاقی ــه ای ــا در ارائ رســمی آنه
ــر  ــاش ب ــد، ت ــی می کنن ــران طراح ــوق کارگ ــه حق ــم علی تهاج
رفــع بیــکاری، فقــر و از بیــن بردن اشــتغال های غیررســمی اســت. 
در حالــی کــه مــا شــاهدیم پی آمــد ایــن طرحهــا موجــب حــذف 
حمایت هــای حداقلــی از نیــروی کار، نادیــده گرفتــن مــدت کار 
قانونــی در هفتــه،  افزایــش بیــکاری، بدتــر شــدن وضــع معیشــتی 
کارگــران و کاهــش قــدرت خریــد آنهــا، ارزان ســازی نیــروی کار 
و اســتثمار بیشــتر کارگــران در مناطــق آزاد و ویــژه، بی اثــر شــدن 
مــواد قانــون کار در مــواردی چــون جرایــم ناشــی از عــدم رعایت 
مفــاد قانــون کار و نتیجتــاً محــروم شــدن کارگــران از مراجعــه بــه 
ــه ای و ...  ــدات بیم ــان از تعه ــرار کارفرمای ــی، ف ــم قضای محاک

یورش نمایندگان سرمایه داران
 به ته مانده های قانون کار
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ــا اجرایــی شــدن تبصــره الحاقــی حداقــل بیــش از  می باشــند. ب
ــر کــه  ــر از ١٠ نف ــون کارگــر شــاغل در کارگاه هــای کمت ۳ میلی
ــت  ــر از جمعی ــون نف ــا ١٢ میلی ــان ۹ ت ــا خانواده هایش ــراه ب هم
ــرب آن  ــر مخ ــت تأثی ــوند، تح ــامل می ش ــکیل ش ــور را تش کش

قــرار خواهنــد گرفــت. 
در تمامــی ســالهای گذشــته هیــچ گاه تعییــن دســتمزد کارگران 
ــوار هم خوانــی نداشــته و شــورای  ــا میــزان هزینــه ی ســبد خان ب
عالــی کار همــواره نــرخ مــزد مصــوب را نــه براســاس هزینــه ی 
ــت و  ــنهادی دول ــزان پیش ــن می ــا کمتری ــه ب ــوار، بلک ــبد خان س
نماینــدگان کارفرمایــی تصویــب نمــوده اســت. هــم اکنــون طبــق 
ــرخ  ــک ســوم ن ــه ی ــزد پای ــرخ م ــی ن آمارهــای رســمی حکومت
ــیدن آخــر  ــا فرارس ــد. ب ــوار را پوشــش می ده ــبد خان ــه س هزین
ــزد  ــی م ــازمان های کارفرمای ــت و س ــه دول ــل از آنک ــال و قب س
ــد، خواســت  ــه کنن ــران دیکت ــر کارگ ــورد نظــر خودشــان را ب م
ــرای تعییــن حداقــل  منطقــی ســازمانهای کارگــری می بایســتی ب
دســتمزد بــر اســاس مــاده ۴١ و محاســبه ضریــب تــورم نــه بــر 
مبنــای مــزد مصــوب ســال گذشــته، کــه بــر اســاس هزینــه ســبد 

ــد. ــی باش ــای واقع ــه قیمت ه ــه ب ــا توج ــوار ب خان
ــر و  ــه ی کارگ ــت، طبق ــان و دول ــل کارفرمای ــه  مقاب در جبه
ســازمان های نیم بنــد کارگــری کوشــش قابــل توجهــی در 
شــناخت حقــوق کار و آمــوزش آن بــه کارگــران نداشــته اند. آنهــا 
ــد و  ــی توجــه در خــوری نمی نماین ــه ظرفیت هــا موجــود قانون ب

بعــد انتظــار دارنــد از امامــزاده  شــورای عالــی کار کــه فرزند خلف 
همیــن قوانیــن هســتند، معجــزه ای را رخ بدهــد. فرامــوش نمی کنیم 
ــل  ــد و تکام ــول رش ــود محص ــری خ ــازمان های کارگ ــه س ک
طبقــه ی کارگــر در پروســه  مبــارزه  طبقاتــی بوده انــد و امــروز هــم 
جامعــه  کارگــری نیازمنــد تشــکل هایی اســت کــه برمبنــای کنــش 
ــی  ــر خواســته های همگان و اراده  جمعــی ســازمان پذیر و متکــی ب
شــکل بگیرنــد تــا بطــور متقابــل موجــب ارتقــاء و تکامــل اعضاء 
ــان  ــری توام ــه و مســوولیت پذی ــارکت آگاهان ــند، مش ــود باش خ
ــارزه و  ــش مب ــازند، دان ــر س ــردی میس ــی و ف ــورت جمع را بص
ــش  ــاء افزای ــازی اعض ــرای توانمندس ــی را ب ــای طبقات آگاهی ه
 دهنــد. بدیهــی اســت کــه فعالیــن کارگــری بایســتی در اســتفاده 
ــازی  ــوده و تشکل س ــار نم ــه رفت ــود خاقان ــکل های موج از تش
ــکار  ــا شــرایط و ظرفیت هــای جامعــه ی کارگــری ب را متناســب ب
ــی از تشــکل  ــر شــکل خاّص ــد صــرف ب ــا تآکی ــد ب ــد. نبای بندن
دســت کارگــران را در مبــارزه طبقاتــی بســته و آنهــا را از ســنت 
ــده  مبارزاتــی چنــد صدساله شــان محــروم ســاخت. روزهــای آین
ــادی در  ــای زی ــاهد تنش ه ــه، ش ــار جامع ــایر اقش ــد س همانن
جامعــه کارگــری خواهیــم بــود، از اینــرو بر فعالیــن و ســازمانهای 
کارگــری و نیروهــای مدافــع کارگران و زحمتکشــان الزم اســت از 
حداقــل امکانــات و ســازمانهای موجــود بــرای تأثیــر گــذاری بــر 

رونــد تحــوالت آتــی اســتفاده نماینــد.
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آرمانهای نهضت 21 آذر زنده است
و تجربه ی آن همچنان آموختنی

مقاله رسیده

ــالهای ١۳٢۵- ١۳٢۴  ــان در س ــک آذربایج ــت دموکراتی نهض
برگــی پرشــکوه از تاریــخ مبــارزات مــردم آذربایجــان و سرتاســر 
ایــران در راه عدالــت، آزادی، برابــر حقوقــی ملــی- اتنیــک، ترقــی 
و تجــدد اســت، و از همیــن روســت کــه در طی ۷۶ ســال گذشــته، 
دشــمنان مــردم- از ارتجــاع دینــی و شاهپرســتان گرفتــه تــا طبقات 
ــروا، ناسیونالیســتهای افراطــی، بقایــای اشــرافیت و  غارتگــر فرمان
ــی از  ــزرگ و بلندگوهــای جهــان ســرمایه داری- دم ــداران ب زمین
حملــه بــه ایــن نهضــت و جعــل و تحریــف آن بــاز نماندهانــد. 

ــراف  ــمن اعت ــت و دش ــه دوس ــان- چنانک ــت آذربایج نهض
ــوده  ــان ت ــان، از می ــش آذربایج ــردم زحمتک ــد - از دل م کرده ان
دهقانــان اســیر، از میــان کارگــران و زحمتکشــان شــهری، 
روشــنفکران و میهــن دوســتان ترقیخــواه برخاســت؛ رهبــری ایــن 
ــان- از  ــن آزادیخواه ــر تجربه تری ــی از پ ــر دوش گروه نهضــت ب
بازمانــدگان انقــاب مشــروطیت، نهضــت خیابانــی، اجتماعیــون- 
عامیــون و فرقــه کمونیســت ایــران- و در راس همــه، ســید جعفــر 
پیشــه وری بــود کــه در میــان همــه مشــاهیر آزادیخواهــان ایــران، 
بــه پاکدامنــی، پایــداری و خردمنــدی شــهره بــود. ایــن نهضــت 
ــی  ــی ناش ــرایط بین الملل ــتفاده از ش ــا اس ــت ب ــی توانس مردم
ــان  ــگ ارباب ــان را از چن ــری، آذربایج ــم هیتل ــت فاشیس از شکس
ــاالران و  ــزرگ، دیوانس ــون ب ــراف، روحانی ــه اش ــدار، طبق زمین
دولتهــای اســتعمارگر پشــتیبان آنــان در آورده، آنــرا بــه پایگاهــی 

ــد.  ــل نمای ــران تبدی ــه ای ــرای آزادی هم ب
ــون  ــه از ســالهای انقابی ــر آنچــه را ک نهضــت آذربایجــان ه
مشــروطیت بــه اینســو، خواســت آزادیخواهــان حقیقــی ایــران بود، 
در برنامــه اقدامــات خویــش قــرار داد: زمینهــای ســلطنتی و دولتی 

را در میــان دهقانــان تفســیم کــرد، اراضــی زمینــداران تهران نشــین 
ــات  ــا اصاح ــاد، ب ــان نه ــار دهقان ــق را در اختی ــمنان خل و دش
ــررات  ــر مق ــان را از زنجی ــوده دهق ــمندانه ای ت ــاده هوش فوق الع
ــتین  ــرای نخس ــرد، ب ــب ک ــون کار را تصوی ــد، قان ــا رهان اربابه
ــناخت و  ــمیت ش ــان را برس ــق رای زن ــران، ح ــخ ای ــار در تاری ب
ــوزی  ــه را گشــود، ســواد آم ــه شــرکت در اداره جامع ــان ب راه آن
عمومــی را ســازمان داد، دانشــگاه تبریــز را برای پــرورش کادرهای 
متخصــص گشــود، اداره شــهرها و روســتاها توســط خود مــردم را 
ســازماندهی کــرد، ضمن برســمیت شــناختن زبــان فارســی بعنوان 
زبــان اداری کشــور، زبــان مــردم منطقه، یعنــی زبــان آذربایجانی را 
زبــان دولتــی در آذربایجــان قــرار داد، بــه گســترش فرهنــگ و هنر 
کوشــید، بــه توســعه صنعــت و تجــارت و آبادانــی پرداخــت، بــا 
کمــک بــه خلــق کــرد و مبــارزه دوشــادوش بــا آنــان، نمونــه ای از 
پیوســتگی مردمــان ایــران علیــه اســتبداد و ســتمگری را بــه نمایش 
گذاشــت و بــا کمــک بــه ارامنــه آذربایجــان سرمشــقی بــرای رفتار 

بــا گروههــای اتنیــک دیگــر را برجــای نهــاد و ... و ... و ... 
و هــر کــدام از ایــن اقدامــات، انقابــی در جامعــه آن روزگار 
بــود. هــر گامــی، ضربتــی بــه نظاماتــی بــود کــه قرنهــا تغییرناپذیر 
بنظــر مــی رســیدند. تصافــی نبــود کــه در دوره ای ایــن نهضــت 
ــتقر  ــران مس ــی از ای ــی در بخش ــت. نظم ــام گرف ــاب آذر« ن »انق
گشــت کــه حاکمیــت دســتگاه ارتجــاع و اســتبداد را در سرتاســر 
ایــران تهدیــد می کــرد. بــی ســبب نبــود کــه کل دســتگاه ارتجــاع 
ــرافیت  ــون و اش ــاکان و روحانی ــا م ــه ت ــت گرفت ــران- از دول ای
ــش و خاندانهــای حکومتگــر و نژادپرســتان  و دیوانســاالران و ارت
ــر فارســی در  ــودی زبانهــا و هویتهــای غی آریایــی و مدافعــان ناب



دوره دوم - شماره 3 - آذر 1400 13

ایــران و ... - دشــمن خونــی ایــن نهضــت شــدند و بــه پشــتگرمی 
و پشــتیبانی امپریالیســتهای انگلیســی و امریکایــی بــرای نابــودی آن 
ــر  اند یشــههای  ــود کــه از خــوف تاثی ــی ســبب نب کوشــیدند. و ب
ایــن نهضــت بــر زحمتکشــان کشــور ترکیــه و ...، ارتجــاع حاکــم 
ــه  ــر ایــن کشــور و »تورکچــی- تورانچــی« هــا- کــه فریبکاران ب
ــد-  ــرکان جهــان معرفــی میکنن خــود را عاشــقان ســینه چــاک ت
دســت در دســت ارتجــاع ایــران و نژادپرســتان آریایــی- فارســی و 
اســتعمارگران امپریالیســت نهــاده، بــه بلندگــوی ارتجــاع داخلــی و 

جهانــی علیــه نهضــت آذربایجــان تبدیــل شــدند. 
نهضــت اذربایجــان برخــاف انچــه کــه تبلیــغ کردهانــد، نــه 
نهضتــی جداییخــواه و طالــب اســتقال آذربایجــان بــود و نــه قصد 
الحــاق بــه کشــوری دیگــر داشــت. »تجزیــه طلبــی« جرمــی بــود 
کــه ارتجــاع تهران نشــین، آزادیخواهــان آذربایجــان را- حتــی در 
ماههــای پیــش از تشــکیل فرقــه دموکــرات آذربایجان، بــه آن متهم 
مــی کردنــد. بیــاد داریــم کــه ایــن ارتجــاع، هــم در دوران انقــاب 
مشــروطیت و هــم در زمــان قیــام شــیخ محمــد خیابانــی نیــز چنین 
ــد.  ــب می خوان ــز تجزیه طل ــز را نی ــان تبری ــرد، مشــروطه خواه ک
ــی آذربایجــان، هرچــه می خواســت در  حــال آنکــه حکومــت مل
چارچــوب ایــران می خواســت، ایــن ایالــت را دژ و پیشــگام آزادی 
سرتاســر ایــران می دانســت و تشــکیل یــک »حکومــت ملــی« در 

سرتاســر ایــران آرزو و هــدف دموکراتهــای آذربایجــان بــود.  
رهبــران نهضــت آذربایجــان می دانســتند کــه »در یــک حوض 
ــا  ــه ی ــی دانســتند ک ــته باشــد«، م ــد وجــود داش دو آب نمی توان
بایــد ایــران بالــکل دموکراتیــزه شــود و یــا آذربایجــان بایــد بــار 
دیگــر بــه وضــع پیشــین بــاز گــردد. راه ســومی متصــور نبــود ...

ــظ  ــرای حف ــران- ب ــاع ای ــه ارتج ــز هم ــوان مرک ــران- بعن ته
ــه اوضــاع پیشــین،  ــدن آذربایجــان ب ــاز گردان نظامــات کهــن و ب
ــت  ــت و نهض ــود داش ــار خ ــتان را کن ــده و انگلس ــاالت متح ای
ــکا  ــتی امری ــای امپریالیس ــوروی را. قدرته ــاد ش ــان، اتح آذربایج
ــارت  ــژه غ ــارت آن- بوی ــران و غ ــظ ای ــرای حف ــتان ب و انگس
ــه های  ــوذ  اند یش ــری از نف ــرای جلوگی ــز ب ــوب- و نی ــت جن نف
عدالتخواهانــه چــپ میــان زحمتکشــان منطقــه، در کنار زمینــداران 
بــزرگ، اشــرافیت، دیوانســاالران و روحانیــون و نژادســتایان آریایی 
و ... بودنــد و اتحــاد شــوروی، هــم از نظــر مرامــی و هــم بــرای 
حراســت از مرزهــای جنوبــی خــود- بویــژه صنایــع نفــت باکــو- 
ــزرگ  ــدرت ب ــان دو ق ــر فرم ــه زی ــی ناوابســته و ن ــان ایران خواه
امپریالیســتی بــود. زمینــداران، اشــراف، بازاریــان بــزرگ، دســتگاه 
روحانیــت و ملیــت پرســتان افراطــی حاکــم، بــا ایــن دو قــدرت 
امپریالیســتی- یعنــی امریــکا و انگلســتان- اشــتراک منافــع داشــتند 
ــردم  ــن و م ــار میه ــان و اقش ــر، زحمتکش ــان، کارگ ــوده دهق و ت
ــا  ــا اتحــاد شــوروی. نهضــت آذربایجــان ب دوســت ترقیخــواه، ب
ــه  ــتظهر ب ــران مس ــت. ته ــدرت گرف ــه، ق ــن صحن ــتفاده از ای اس
پشــتیبانی ریشــه دار دول اســتعمارگر امپریالیستی انگلســتان و امریکا 
ــه  ــه اتحــاد شــوروی بمثاب ــز پشــتگرم ب ــود و تبری ــش ب و متحدان
بزرگتریــن نیــروی درهم شــکننده فاشیســم و الهامبخش جنبشــهای 
عدالتخواهانــه و ضــد اســتعماری. و ایــن حقیقتــی آشــکار اســت 
کــه نــه دموکراتهــای آذربایجــان و »حکومــت ملــی« در آذربایجان 
بــدون اســتفاده از ایــن فضــا قــادر بــه تــداوم بقــا می بودنــد و نــه 

ارتجــاع تهــران بــدون حمایــت همــه جانبــه داخلــی و بین المللــی 
ــت را  ــن نهض ــت ای ــان می توانس ــتان و بستگانش ــکا و انگلس امری
درهــم شــکند. نهضــت آذربایجــان و نهضــت ملــی برهبــری دکتــر 
ــزش  ــر، دو خی ــت ام ــر و در ماهی ــک منظ ــدق، از ی ــد مص محم
مردمــی در ایــران، بــرای دموکراســی و رهایــی از چنــگال دولتها و 
قدرتهــای عمــده ســرمایه داری غربــی بودنــد کــه هــر دو در نتیجــه 
ــه دولتهــای عمــده امپریالیســتی از  پشــتیبانی وســیع و همــه جانب
ارتجــاع داخلــی در هــم شکســته شــدند. شــگفتا کــه گروهــی از 

ستایشــگر افراطــی یکــی و دشــمن خونــی دیگریانــد.
  نهضــت آذربایجــان هرچنــد کــه شکســت خــورد و بــه بهایی 
گــران تمــام شــد؛ هرچنــد ٢۵ هــزار دهقــان و کارگــر و زحمتکش 
و روشــنفکر بدســت قــوای ارتجــاع جــان باخــت و دههــا هــزار 
ــه  ــان ب ــده شــدند و زادگاه آن ــادری خــود ران ــر از ســرزمین م نف
آتــش خشــم و انتقــام ارتجــاع بومــی و مرکــزی ســوخت، ولــی با 
آنچــه کــه کــرد، بعنــوان یــک نقطــه عطــف تاریخــی در حافظــه 
زحمتکشــان و آزادیخواهــان آذربایجــان ثبــت شــد. ایــن نهضــت، 
بــا اقدامــات تاریخــی و دموکراتیــک خــود، شــخصیت آذربایجــان 
و آذربایجانــی را- کــه پیشــتر لگدمــال جبهــه ارتجــاع نژادپرســت 
ــارزه  ــزرگ در مب ــدادی ب ــوان روی ــرد؛ بعن ــا ک ــود- احی ــم ب حاک
ــی  ــر حقوق ــرای براب ــارس ب ــر ف ــک غی ــای اتنی ــا و گروهه ملیته
ملــی، الهامبخــش مبــارزان مخالــف ســتم و تبعیــض ملــی اتنیــک 
ــه  ــی در عرص ــی از تجارب ــه عظیم ــت گنجین ــن نهض ــت. ای گش
ــرای نســل هــای کنونــی  ــان ب هــای گوناگــون اســت کــه همچن

ــد . ــمه آموزش ان سرچش
***

ــدازه نهضــت ٢١  ــران بان ــخ معاصــر ای ــی در تاری ــچ نهضت هی
ــن  ــت. ای ــوده اس ــران نب ــاع ای ــرت ارتج ــم و نف ــاج خش آذر آم
ــدام  ــس و اع ــتارها و حب ــکل کش ــود را در ش ــی خ ــم زمان خش
ــات و  ــورت اتهام ــی بص ــت و زمان ــان داده اس ــا نش و تبعیده
تحریفــات و جعلیاتــی کــه هــدف آن تکمیــل آن جنایــات بــوده 
ــا افشــا و رســوا گشــتن هــر اتهــام و  و اســت. دشــمنان مــردم ب
تحریــف و جعلیاتــی، بهانــه دیگــری جســته و یافته انــد . آخریــن 
ــد  ــه چن ــه بهان ــب ســیمای نهضــت آذربایجــان ب دشــمنی، تخری
ــک ناسیونالیســت دســت راســتی  ــه« اســت کــه ی »ســند محرمان
»ترکچــی« در جمهــوری آذربایجــان، باقتضــای مصالــح سیاســی- 
ایدئولوژیــک خــود و جریانــش، به تشــویق بنگاههای امپریالیســتی 
ســاخته و وســیله تخریــب ســیمای ایــن نهضــت مردمــی توســط 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــی ک ــی و بین الملل ــاع مل ــزای ارتج ــه اج هم
ــگ  ــز رن ــردم نی ــمنان م ــی دش ــگ روان ــات و جن ــن جعلی آخری
خواهــد باخــت. نهضــت انقابــی- مردمــی- ملــی و دموکراتیــک 
آذربایجــان همچنــان برگــی پــر افتخــار از مبــارزه مــردم اذربایجان 

ــید.  ــد درخش ــی خواه ــوق مل ــت و آزادی و حق در راه عدال
در ســالگرد نهضــت ٢١ آذر آذربایجــان در برابــر عــزم اســتوار 
کوشــندگان آن، در برابــر خاطــره تابنــاک هــزاران قربانــی و تبعیدی 
و محبــوس ایــن نهضــت ســر تعظیــم فــرود مــی آوریــم. آرمانهای 

نهضــت ٢١ آذر زنــده اســت و تجربــه ی آن همچنــان آموختنی.
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شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
دانشجو، کارگر، اتحاد! اتحاد!

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست 
کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان اقلیت و هسته اقلیت

روز دانشــجو گرامیداشــت جنبشــی اجتماعــی و آگاهــی بخش 
در ایــران اســت کــه بــا تاریــخ مبــارزات حــق طلبانــه تهیدســتان 
جامعــه عجیــن اســت و وجهــه بــارز آن ســنت مبارزاتــی 
ــد.......  ــی می باش ــم تاریخ ــای مه ــپ در بزنگاه ه ــکال و چ رادی
ــرو و  ــش پیش ــه بخ ــت ک ــوان گف ــرأت می ت ــا ج ــن روی ب از ای
رادیــکال جنبــش دانشــجوئی اســتراتژی اتحــاد با جنبــش کارگری، 
فرودســتان و محرومــان جامعــه را در پیــش گرفتــه اســت. فریــاد 
»فرزنــد کارگرانیــم، در کنارشــان می مانیــم« در دانشــگاه ها، 
ــی  ــات کارگران،همراه ــی از اعتصاب ــیون های حمایت ــی آکس برپائ
بــا اعتراضــات سراســری معلمــان و بازنشســتگان، قــرار گرفتــن در 
ــی  ــد نمونه های ــن می افکنن ــر زمی ــی کــه حجــاب را ب صــف زنان
از بازتــاب ایــن رویکــرد رادیــکال در جنبــش دانشــجویی اســت.

گرامی می داریــم  شــرایطی  در  را  امســال  آذر  شــانزدهم 
ــه  ــاه ۹۶ وارد مرحل ــی دی م ــزش انقاب ــس از خی ــه پ ــه جامع ک
ــران  ــردم ای ــای م ــی توده ه ــی و خیابان ــارزات علن ــی از مب نوین
ــت  ــی در حرک ــرایط انقاب ــوی ش ــه س ــه گام ب ــده و گام ب ش
اســت. کارگــران نفــت و گاز و پتروشــیمی، کارگــران هفــت تپــه، 
خیــزش آب در خوزســتان، اصفهــان و چهــار محــال و بختیــاری، 
ــهردای ها و ...  ــی و ش ــران خدمات ــتگان، کارگ ــان، بازنشس معلم
ــد  ــود نوی ــداوم خ ــی م ــای اعتراض ــات و حرکت ه ــا اعتصاب ب
تحوالتــی سرنوشت ســاز را می دهنــد. دانشــجویان مترقــی و 
ــا محرومــان و تهیدســتان جامعــه و ســایر جنبش هــای  آگاه کــه ب
اجتماعــی عجیــن هســتند می تواننــد نقــش بســزایی در پیشــروی 
ــی  ــه آن مصائب ــا هم ــون آنهاب ــند، چ ــته باش ــا داش ــن جنبش ه ای
روبــرو هســتند کــه جامعــه بــا آن روبروســت. از ایــن روی اتحــاد 
ــژه  ــی و بوی ــای اجتماع ــایر جنبش ه ــا س ــجویی ب ــش دانش جنب
جنبــش کارگــری می توانــد نقــش برجســته خــود را در پیشــروی 
ــه ای  ــراری گزین ــرای برق ــاش ب ــی و ت ــرایط انقاب ــه ســوی ش ب

ــد. ــته باش ــری داش ــورایی کارگ سوسیالیســتی و ش

سازمان فدائیان )اقلیت(
معلمان استوارتر از پیش به مبارزه برخاسته اند

در چنــد مــاه گذشــته معلمــان بــرای تحقــق مطالبــات خــود 
ــات  ــان مطالب ــد. آن ــدام کردن ــن اعتصــاب سراســری اق ــه چندی ب

چکیده بیانیه های احزاب و سازمان های چپ

ــی و  ــات اصل ــن مطالب ــان ای ــه در می ــا آنچ ــد، ام ــددی دارن متع
محــوری اســت، همانــا اجــرای رتبــه بنــدی شــاغان بــه صــورت 
کامــل )هشــتاد درصــد حقــوق هیئــت علمــی( و همســان ســازی 
ــرای بازنشســتگان اســت. عــاوه  ــون ب ــه حداقــل ١۳ میلی ــر پای ب
ــر ایــن دو خواســت محــوری، معلمــان مطالبــات دیگــری هــم  ب
دارنــد کــه عمومــا در شــعارها و پاکاردهایــی کــه در تجمعــات 
حمــل مــی کننــد، دیــده مــی شــود. امنیــت شــغلی بــرای معلمــان 
ــاران نهضــت ســوادآموزی، معلمــان  ــوزش ی ــش دبســتانی، آم پی
خریــد خدمــات آموزشــی و معلمــان شــاغل در بخــش خصوصی، 
ــرورش،  ــوزش و پ ــردن آم ــی ک ــازی و پول ــوی س ــف خص توق
تاکیــد بــر حــق تحصیــل رایــگان و آمــوزش بــا کیفیــت، پایــان 
دادن بــه پرونــده ســازی علیــه معلمــان، بازگشــت بــه کار معلمــان 
اخراجــی و آزادی معلمــان از جملــه مطالبــات دیگــر آنــان اســت.
ســازمان فدائیــان )اقلیــت( پیگیرانــه از مطالبــات و اعتصابــات 
سراســری معلمــان حمایــت کــرده و دیگــر اقشــار و گــروه هــای 
اجتماعــی را بــه حضــور فعــال در اعتراضــات معلمــان و حمایــت 

عملــی از خواســت هــای آنــان فــرا مــی خوانــد.
ســازمان فدائیــان )اقلیــت( بــر ایــن بــاور اســت کــه معلمــان 
بــرای وادار کــردن رژیــم بــه پذیــرش مطالبــات خــود، راه دیگری 
جــز تشــدید مبــارزه ندارنــد، لــذا ایــن مبــارزه نیــاز بــه اتحــاد و 
ــت تشــکل های  ــان، تقوی ــان معلم ــر در می همبســتگی گســترده ت
ــکل  ــن تش ــه چنی ــی ک ــکل در جای ــاد تش ــان، ایج ــی معلم صنف
هایــی موجــود نیســت و تقویــت پیونــد و ارتبــاط تنگاتنــگ ایــن 
تشــکل هــا بــا شــورای هماهنگــی تشــکل هــای صنفــی فرهنگیان 

دارد.

چریک های فدایی خلق
از اعتصاب کارگران مجتمع مس »سُون گون« 

ورزقان حمایت کنیم!

کارگــران رنــج دیــده مجتمــع مــس ســُون گــون ورزقــان، چند 
روزی اســت کــه بــا درخواســت همسان ســازی دســتمزد و مزایــا 
و اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل و عقــد قراردادهــای رســمی 
 و در اعتــراض بــه نــازل بــودن دســتمزدها مبــادرت بــه اعتصــاب 
ــاهده  ــم مش ــه علیرغ ــع ک ــن مجتم ــرمایه دار ای ــا س ــد. ام کرده ان
گرســنگی و شــرایط وخیــم زندگــی کارگــران حاضــر به بــرآورده 
کــردن خواســت های آنــان نبــود، پــس از آن کــه تهدیــدات خــود 
علیــه کارگــران حــق طلــب و شــجاع ایــن مجتمــع را بــی نتیجــه 
ــت  ــاق دول ــا چم ــران ب ــد کارگ ــه از تهدی ــس از آن ک ــت، پ یاف
ــه  ــران ب ــر کارگ ــه اگ ــه ک ــن گفت ــا ای ــود )ب ــرکوبگر حامی خ س
اعتصــاب خــود ادامــه دهنــد بــا »دولــت« طــرف خواهنــد بــود( 
نیــز ســودی نبــرد، بــه اقــدام توطئه گرانــه و جنایتکارانــه ای دســت 
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ــد  ــود متح ــر خ ــر چت ــرمایه داری را زی ــد س ــری ض ــا جهت گی ب
کنــد و بــرای ســرنگونی نظــام حاکــم و بمنظــور تغییــرات بنیــادی 
در ســاختار اقتصــادی اجتماعــی و سیاســی ایــران و اســتقرار نظــام 

نویــن مبتنــی بــر شــوراها همــت گمــارد.

سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(
1۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر-رفع تبعیض و 

تحقق کامل حقوق بشر در میهن و جهان ما!

منشــور جهانــی حقــوق بشــر تمــام کشــورهای عضو ســازمان 
ــی و  ــرام جهان ــج »احت ــه اجــراء و تروی ــد ب ــل متحــد را متعه مل
رعایــت حقــوق بشــر و آزادی هــای بنیــادی« بــرای همــه انســان ها 
فــارغ از تفاوت هــای نــژادی، مذهبــی، فرهنگــی و جنســیتی آنــان 
ــه  ــب آن بیانی ــس از تصوی ــال پ ــک! ۷۳ س ــاخت..... و این می س
ــامبر، روز  ــه روز ١٠ دس ــرایطی ب ــز در ش ــال نی ــمول امس جهان ش
جهانــی حقــوق بشــر وارد می شــویم کــه میهــن مــا و مجموعــه 
ــوق  ــی حق ــاد منشــور جهان ــق مف ــا تحق ــان فرســنگ ها ب جهان م

بشــر فاصلــه دارنــد.
در کشــور مــا کــه از نخســتین امضاءکننــدگان منشــور جهانــی 
ــا چــه در  ــن م ــه در میه ــن اعامی ــاد ای ــوق بشــر اســت، مف حق
ــت  ــه در دوران حکوم ــوی و چ ــاهی پهل ــت پادش دوران حکوم
والیــی جمهــوری اســامی  همــواره بــه خشــن ترین نحــو ممکــن 
نقــض شــده اســت. طــی همــه ایــن دهه هــا هــزاران هــزار ایرانــی 
ــورد  ــوق بشــر م ــی حق ــح منشــور جهان ــص صری ــر خــاف ن ب
ــوز  ــد و هن ــدام قرارگرفته ان ــکنجه و اع ــتگیری، ش ــرکوب، دس س
هــم چهــار آزادی بنیــادی مصرحــه در بیانیــه جهانــی حقــوق بشــر 
ــرس و آزادی  ــن، آزادی از ت ــان، آزادی دی ــامل »آزادی بی ــه ش ک
انتخــاب شــیوه زندگــی« اســت، نــه تنهــا تحقــق نیافته که پیوســته 
توســط جمهــوری اســامی  ایــران مــورد هجــوم و یــورش قــرار 
گرفتــه اســت. هنــوز هــم هیــچ چشــم انداز روشــنی بــرای تحقــق 
ایــن چهــار اصل وجــود ندارد. بســیاری از  اندیشــمندان، کنشــگران 
سیاســی، صنفــی، فرهنگی و اجتماعــی و هنرمندان زندانی، شــکنجه 
و حتــی در دادگاه هــای غیرقانونــی محکــوم و اعــدام می شــوند و 
پیــروان مذاهــب و ادیــان مختلــف تحــت فشــار و تضییقــات غیــر 
قانونــی قــرار می گیرنــد. در شــرایطی بــه ایــن روز می رســیم کــه 
هــزاران خانــواده قربانیــان سیاســی نــه تنهــا موفــق بــه دادخواهــی 
نشــده کــه اکثــر آنــان از مــزار عزیــزان خــود نشــانی در دســت 
ــرای زندگــی  ــد. از ســوی دیگــر حــق اقشــار تهی دســت ب ندارن

برابــر مــورد تبعیــض اساســی قــرار دارد.
ســازمان فداییــان خلــق ایــران )اکثریــت( بــر اســاس اعتقــاد 
بــه مضامیــن مــدون در بیانیــه جهانــی حقــوق بشــر از حــق مــردم 
ایــران بــه برخــورداری از آزادی هــای جهان شــمول حقــوق بشــری 

ــد. ــارزه می کن ــاع و در راه تحقــق آن مب دف

زد کــه در محضــر عدالــت، تنهــا آتــش خشــم و نفرت بــی انتهای 
کارگــران بــر جــان او، ســزاوارش خواهــد بــود.

چریکهــای فدائــی خلــق ایــران از اعتصــاب کارگــران مجتمــع 
مــس ســُون گــون حمایــت نمــوده و ضمــن محکــوم کــردن توطئه 
جنایتکارانــه کارفرمــای ایــن مجتمــع، اعــام می دارنــد کــه رژیــم 
ــل  ــرمایه داران در قت ــامی که حامی س ــوری اس ــتیز جمه کارگرس
ــپرده  ــرنگونی و س ــز س ــی ج ــد، راه ــا می باش ــران م ــد کارگ عم

شــدن بــه زبالــه دان تاریــخ در پیــش نــدارد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
بمناسبت ۶۸مین سالگرد 1۶آذر، روز دانشجو

١۶آذر امســال درشــرایطی بــه پیشــواز روز دانشــجو می رویــم 
کــه ازیکســو تشــدید اســتثمار و غــارت و چپــاول مافیــای حاکــم 
بــر کشــور و از ســوی دیگــر تحریم هــای کمرشــکن امپریالیســم 
ــم در  ــی رژی ــای ناشــی از ناتوان ــکا و کشــتار و محدودیت ه آمری
ــی  ــد و زندگ ــم داده ان ــا، دســت بدســت ه ــروس کرون ــار وی مه
ــماری  ــی ش ــکات ب ــا مش ــش را ب ــر و زحمتک ــای کارگ توده ه
ــای  ــه محدودیت ه ــه بهان ــم ب ــم حاک ــد ورژی ــه نموده ان مواج
کرونائــی و »رویاروئــی« بــا آمریــکا بــه مطالبــات وخواســت های 
ــدان پاســخ می دهــد. در  کارگــران و زحمتکشــانبا ســرکوب و زن
ــرای امپریالیســت ها و از جملــه آمریــکا،  حالیکــه خطــر اصلــی ب
نــه وجــود رژیــم جمهــوری اســامی که بــه یمــن تحریــکات آن 
ــه رژیم هــای مرتجــع  ــروش ســاح ب ســاالنه میلیاردهــا دالر از ف
ــم  ــرای امپریالیس ــر ب ــر بزرگت ــه خط ــرد، بلک ــود می ب ــه س منطق
ــی رشــد و  ــی و ســرمایه ســاالران داخل ــکا و ســرمایه جهان آمری
ارتقــای جنبش هــای اجتماعــی ، بویــژه جنبــش کارگــری در ایــران 
اســت کــه روز بــه روز بــه ســمت رادیکال تــر شــدن و طبقاتــی 

شــدن پیــش مــی رود.
 ١۶ آذرتبلــور پیوند ناگسســتنی مطالبات ومبارزات دانشــجویان 
بــا مطالبــات و مبــارزات طبقــه کارگــر و زحمتکشــان ایران اســت. 
ــه درشــرایط  ــد ک ــی می دانن ــی بخوب دانشــجویان پیشــرو و انقاب
متحــول کنونــی دفــاع از جنبش هــای اجتماعــی و مطالبــات آنهــا 
ــه  ــی طبق ــد مــدت جنبــش انقاب ــارزه در مســیر اهــداف بلن و مب
کارگــر و زحمتکشــان، کمــک بــه ســازمانیابی و خودآگاهــی طبقه 
ــارزات دانشــجویان از١۶آذر ۳٢  ــخ مب ــی تاری ــه منطق ــر ادام کارگ
تاکنــون اســت. دانشــجویان مبــارز بارهــا وبارهــا نشــان داده انــد 
کــه کارآنهــا نــه دنبالــه روی از ایــن و یــا آن اپوزیســیون بورژوائــی 
ــداف  ــپردن اه ــی س ــه فراموش ــا و ب ــن آلترناتیوه ــا محتملتری و ی
ــی  ــف و پراکندگ ــه ضع ــخ ب ــه در پاس ــش، بلک ــدت جنب درازم
کنونــی، شــرکت درمبــارزات جــاری، کمــک و یــاری بــه جنبــش 
طبقــه کارگــر و کوشــش بــرای شــکل گیری جبهــه انقابــی اســت 
ــف  ــی مختل ــای اجتماع ــای کار و زحمــت و جنبش ه ــه توده ه ک

زنده باد همكاری، همبستگی و وحدت سازمانی فدائیان خلق 
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اگــر چــه  کار عملــی و جــدی در هــر شــرایط مشــخصی نیــاز بــه تحلیــل مشــخص از همــان شــرایط دارد، امــا ایــن بــه معنــای 
غفلــت از همســانی های بنیــادی و ذاتــی هــر طبقــۀ اجتماعــی در کشــورهای مختلــف و قانونمندی هــای ناشــی از ایــن همســانی ها در 

جریــان تحــوالت نیســت. ضــرورت درس گرفتــن و آموختــن از تجــارب قبلــی دیگــران از همیــن واقعیــت ناشــی می شــود . 
ــوط  ــا طبقــات حاکــم مرب ــه ی ــه سیاســت های اقتصــادی طبق ــگاه کان، ب ــارزات صنفــی کارگــران، در ن ــات اقتصــادی و مب مطالب
می شــود  و سیاســت های اقتصــادی طبقــه یــا طبقــات حاکــم هــم در راســتای حفــظ منافــع و ثــروت و قــدرت خــود آنــان طراحــی 
و اجــراء می شــود  نــه در جهــت منافــع کارگــران؛ از ایــن رو، مطالبــات اقتصــادی و صنفــی کارگــران هــم در ماهیــت و اســاس خــود، 
سیاســی اســت. غفلــت از ایــن قضیــۀ اساســی موجــب اختگــی جنبــش طبقــۀ کارگــر در کّلیــت خــود و در ســطح کان آن در جامعــه 

می شــود .
در ایــن میانــه، خرده بــورژوازی ماهیتــی دوســویه و متزلــزل دارد: در شــرایطی متمایــل بــه بــورژوازی اســت و بــه تبلیــغ و پیــش 
بــردن ایــن خــّط فکــری در میــان کارگــران می پــردازد کــه کارگــران بایــد سیاســت را بــه روشــنفکران و بــورژوازی لیبــرال واگذارنــد 
و خــود مطالبــات صنفــی و اقتصادی شــان را دنبــال کننــد و در شــرایطی دیگــر متمایــل بــه طبقــۀ کارگــر و زحمتکشــان و منافــع آنهــا 
اســت و می توانــد در جهــت تبلیــغ و ارتقــاء آگاهــی سوسیالیســتی در میــان کارگــران عمــل کنــد و بــه ایــن ترتیــب عمــًا در خدمــت 

منافــع خــود و در خدمــت تحــول و تکامــل تاریــخ باشــد.
      مقالــۀ زیــر کــه لنیــن آن را در اکتبــر و اوائــل نوامبــر ١۹٠٠ نوشــته و در شــمارۀ اّول ایســکرا در دســامبر ١۹٠٠ انتشــار یافتــه اســت 

حــاوی تجــارب و نــکات آموزنــده ای در ایــن زمینــه اســت کــه برگــردان فارســی آن را در زیــر می خوانیــد. )مترجــم(

ــت و  ــر اس ــت برت ــادی دارای اهّمی ــارزۀ اقتص ــه مب ــود  ک می ش
ــد،  ــه می رانن ــه پس زمین ــر را ب ــۀ کارگ ــی طبق ــف سیاس وظائ
ــدود  ــا را مح ــد و آنه ــش می دهن ــف را کاه ــن وظای ــمار ای ش
ــکل گیری  ــو از ش ــه گفتگ ــود  ک ــه می ش ــی گفت ــازند و حتّ می س
یــک حــزب مســتقل طبقــۀ کارگــر در روســیه، منحصــراً تکــرار 
ــارزۀ  ــد مب ــط بای ــران فق ــت و کارگ ــر اس ــی دیگ ــای کس گفته ه
اقتصــادی انجــام دهنــد و سیاســت را بــه روشــنفکرانی واگذارنــد 
ــن  ــی تازه تری ــدۀ نهائ ــتند. چکی ــا هس ــان لیبرال ه ــم پیم ــه ه ک
ــرِدوی)١(  ــی ک ــن )یعن ــاد نوی ــن اعتق ــه ای ــدن ب ــه گروی اعترافنام
کذائــی( اعامیــه ای اســت حاکــی از ایــن کــه پرولتاریــای روســیه 
ــۀ  ــل برنام ــی آن رد کام ــوغ نرســیده و حاصــل نهائ ــه بل ــوز ب هن
سوســیال دموکراتیــک اســت. رابوچایامیســل)بویژه در متّمــم 
ــه اش( عمــًا همیــن موضــع را اتخــاذ می کنــد. سوســیال  جداگان
دموکراســی روســیه در حــال گــذار از یــک دورل تزلــزل و تردیــد 
ــش  ــکار خــود منجــر می شــود . ار یکســو جنب ــه ان ــه ب اســت ک

جنبش طبقه کارگر و سیاست

وظایف فوری جنبش ما
و.ا. لنین

     سوســیال دموکراســی روســیه بارهــا اعــام کــرده اســت 
وظیفــه فــوری حــزب طبقــه کارگــر روســیه، ســرنگونی اســتبداد 
ــش از  ــوع بی ــن موض ــت. ای ــی اس ــت آوردن آزادی سیاس و بدس
ــی  ــیال دموکراس ــدگان سوس ــوی نماین ــش از س ــال پی ــزده س پان
ــال و  ــد. دو س ــام ش ــی کار- اع ــروه رهائ ــای گ ــیه -اعض روس
ــازمان های  ــدگان س ــوی نماین ــوع از س ــن موض ــش همی ــم پی نی
سوســیال دموکراتیــک روســیه، کــه در بهــار ســال ١۸۹۸ حــزب 
ــد، مــورد  کار سوســیال دموکراتیــک روســیه را بنیانگــذاری کردن
تاکیــد قــرار گرفــت. اّمــا علیرغــم ایــن اعام هــای مکــرّر، مســئله 
وظایــف سیاســی سوســیال دموکراســی در روســیه دوبــاره امــروز 

برجســته شــده اســت.
ــخ  ــتی پاس ــارۀ درس ــا در ب ــش م ــدگان جنب ــیاری از نماین بس
ــد. اّدعــا  ــد می کنن ــراز تردی ــاال ذکــر شــد، اب مســئله ای کــه در ب
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ــران  ــه کارگ ــر دارد از سوسیالیســم جــدا می شــود ، ب ــۀ کارگ طبق
ــا هیــچ  کمــک می کننــد کــه مبــارزۀ اقتصــادی انجــام دهنــد، اّم
ــای  ــا هدف ه ــود  ت ــام نمی ش ــچ کاری انج ــاً هی ــا تقریب کاری، ی
سوسیالیســتی و وظائــف سیاســی جنبــش بعنــوان یــک کل واحــد 
بــرای آنــان توضیــح داده شــود. از ســوی دیگــر هــم سوسیالیســم 
دارد از جنبــش کارگــری جــدا می شــود ، سوسیالیســت های 
ــارۀ  ــتر در ب ــش و بیش ــوی بی ــه گفتگ ــروع ب ــاره ش ــیه دوب روس
ــل  ــور کام ــد بط ــه بای ــد ک ــت کرده ان ــه حکوم ــارزه ای علی مب
ــه  ــران خــود را ب ــرا کارگ ــنفکران انجــام شــود، زی ــیلۀ روش بوس

ــد. ــدود کرده ان ــادی مح ــارزۀ اقتص مب
     بــه عقیــدۀ مــا ســه پیشــامد زمینــه را بــرای بوجــود آمــدن 
ــن  ــت ای ــت: نخس ــاخته اس ــاده س ــز آم ــت غم انگی ــن وضعی ای
ــان،  ــت اولیه ش ــیه، در فعالی ــای روس ــیال دموکرات ه ــه سوس ک
خــود را منحصــراً بــه کار در محفل هــای تبلیغــی محــدود کردنــد. 
هنگامــی کــه مــا کار تهییجــی در میــان توده هــای مــردم را آغــاز 
کردیــم، در همــۀ مــوارد قــادر نبودیــم از غلطیــدن خــود بــه قطب 
دیگــر کار جلوگیــری کنیــم. دوم ایــن کــه مــا در فعالیــت اولیــۀ 
ــود در  ــت خ ــق موجودی ــرای ح ــم ب ــر بودی ــا ناگزی ــود غالب خ
برابــر هــواداران نارودونایاولیــا مبــارزه کنیــم)٢( کــه از »سیاســت« 
فعالیتــی منــزوی و جــدا از جنبــش طبقــۀ کارگــر را می فهمیدنــد 
ــد.  ــه صــرف تقلیــل می دادن ــارزۀ توطئه چینان ــه مب و سیاســت را ب
سوســیال دموکراتهــا بــارّد کــردن ایــن نــوع سیاســت بــه آن قطب 
دیگــر مســئله غلطیدنــد کــه سیاســت را بطورکلــی بــه پس زمینــه 
ــه  ــا ک ــیال دموکرات ه ــه سوس ــن ک ــوم ای ــد. س ــب می ران عق
ــران کار  ــاده کارگ ــدا افت ــک و ج ــی کوچ ــای محل در محفل ه
ــک  ــه ی ــازمان دادن ب ــرورت س ــه ض ــی ب ــه کاف ــد توج می کردن
ــی  ــای محل ــای آن گروه ه ــۀ فعالیت ه ــه هم ــی ک ــزب انقاب ح
ــی را  ــازمانیابی کار انقاب ــد و س ــق کن ــب و تلفی ــم ترکی ــا ه را ب
ــاختند.  ــوف نمی س ــازد، معط ــن س ــت آن ممک ــوط درس در خط
اولویــت وظیفــۀ کار جــدا از یکدیگــر بطــور طبیعــی بــا اولویــت 

و غلبــۀ 
ایــن اوضــاع و احــوال بــه تمرکــز تنهــا بــر یک طــرف جنبش 
ــم از  ــر بتوانی ــی اگ منجــر شــده اســت. روال »اکونومیســت« )یعن
ــن  ــرده اســت ای ــا ک ــم( تق ــک »روال« گفتگــو کنی ــوان ی آن بعن
ــرد  ــژه باالب ــۀ وی ــا حــد یــک نظری تنگ نظــری و محدودیــت را ت
و بــرای ایــن منظــور کوشــیده اســت از برنشتاینیســم)۳( مــدروز 
ــه و  ــردن نظــرات کهن ــرای آب ک ــدروز ب ــد مارکسیســم« م و »نق
بنجــل بورژوائــی بــا عنــوان و برچســبی تــازه اســتفاده کنــد. ایــن 
اقدامــات بــه تنهائــی موجــب پیدایــش خطر تضعیــف پیونــد میان 
جنبــش طبقــۀ کارگر روســیه و سوســیال دموکراســی روســیه یعنی 
پیشــاهنگ مبــارزه بــرای آزادی سیاســی شــده اســت. فوری تریــن 

وظیفــۀ جنبــش مــا تقویــت و تحکیــم ایــن پیونــد اســت.
ــر و  ــۀ کارگ ــش طبق ــق جنب ــی تلفی ــیال دموکراس     سوس
سوسیالیســم اســت. وظیفــه سوســیال دموکراســی خدمــت کــردن 
منفعانــه بــه جنبــش طبقــۀ کارگر در هــر یــک از مراحــل جداگانۀ 
آن نیســت، بلکــه معرفــی و بیــان منافــع ایــن جنبــش بعنــوان یــک 
کل واحــد اســت؛ خاطــر نشــان کــردن هــدف نهائــی و وظایــف 
ــی  ــتقال سیاس ــت از اس ــه آن، و محافظ ــش ب ــن جنب ــی ای سیاس
ــاده از  ــر جــدا افت ــۀ کارگ ــش طبق ــک آن اســت. جنب و ایدئولوژی

ــرد و کوچــک و  ــا آن، خ ــاط ب ــی ارتب ــیال دموکراســی و ب سوس
بطــور اجتنــاب ناپذیــر بورژوائــی می شــود . وقتــی فقــط مبــارزۀ 
اقتصــادی صــورت گیــرد طبقــۀ کارگــر اســتقال سیاســی خــود را 
ــل می شــود   ــۀ احــزاب دیگــر تبدی ــه دنبال از دســت می دهــد و ب
ــه ایــن اصــل بــزرگ کــه »رهائــی طبقــات زحمتکــش بایــد  و ب
ــت  ــد.«)۴( خیان ــت آی ــش بدس ــات زحمتک ــود طبق ــیلۀ خ بوس
ــه  ــت ک ــته اس ــود داش ــوری دوره ای وج ــر کش ــد. در ه می کن
ــود  ــم وج ــدا از سوسیالیس ــر در آن دورۀ ج ــۀ کارگ ــش طبق جنب
ــوری  ــر کش ــد؛ و در ه ــود را می رفته ان ــک راه خ ــته و هری داش
ایــن انــزوا و جــدا افتادگــی، هــم سوسیالیســم و هــم جنبــش طبقۀ 
کارگــر را تضعیــف کــرده اســت. تنهــا در آمیختــن سوسیالیســم با 
جنبــش طبقــۀ کارگــر در همــۀ کشــورها یــک شــالودۀ مانــدگار 
بــرای هــر دوی آنهــا بوجــود آورده اســت. ولــی در هــر کشــوری 
ــا  ــن ترکیــب سوسیالیســم و جنبــش طبقــۀ کارگــر متناســب ب ای
شــرایط تاریخــی خــود بــه طرقــی منحصــر بخــود، مطابق شــرایط 
ــیه،  ــت. در روس ــل یاف ــول و تکام ــکان آن تح ــان و م ــم زم حاک
ضــرورت تلفیــق سوسیالیســم و جنبــش طبقــۀ کارگــر در عرصــۀ 
نظــری مــدت درازی پیــش از ایــن اعــام شــد، امــا اکنــون دارد 
در عمــل پیــاده می شــود . ایــن یــک رونــد بســیار دشــوار اســت 
و از اینــرو در ایــن واقعیــت هیــچ تعجبــی وجــود نــدارد کــه ایــن 

رونــد بــا تزلــزالت و تردیدهائــی همــراه اســت.

از گذشته چه درسهائی می توان آموخت؟
تاریــخ سوسیالیســم روســیه سراســر بــه وضعــی منجــر شــده 
ــت  ــه حکوم ــارزه علی ــه مب ــن وظیف ــه در آن فوری تری ــت ک اس
اســتبدادی و بدســت آوردن آزادی سیاســی اســت. جنبــش 
سوسیالیســتی مــا نیــروی خــود را بر مبــارزه علیــه اســتبداد متمرکز 
ســاخته اســت. از ســوی دیگــر تاریــخ نشــان داده اســت کــه انزوا 
و جــدا مانــدن اندیشــۀ سوسیالیســتی از پیشــاهنگ طبقــات کارگــر 
در روســیه بیشــتر از کشــورهای دیگــر اســت و اگــر ایــن وضــع 
ادامــه یابــد، جنبــش انقابــی در روســیه محکــوم به اختگی اســت. 
ــیال  ــه سوس ــد می آیدک ــه ای پدی ــرایط وظیف ــع و ش ــن وض از ای
دموکراســی در روســیه بــه انجــام آن فراخوانــده می شــود - لبریــز 
کــردن توده هــای پرولتاریــا از اندیشــه های سوسیالیســم و آگاهــی 
سیاســی و ســازماندهی یــک حــزب انقابــی کــه بشــکل جدائــی 
ناپذیــر بــا جنبــش خــود بخــودی طبقــۀ کارگــر پیونــد و ارتبــاط 
داشــته باشــد. سوســیال دموکراســی روســیه در ایــن جهــت کار 
بســیار کــرده اســت، امــآ هنــوز کار خیلــی بیشــتری مانــده اســت 
کــه انجــام دهــد. بــا رشــد جنبــش عرصــۀ فعالیت بــرای سوســیال 
دموکرات هــا گســترده تر می شــود . کار متنوع تــر می شــود  و 
شــمار رو بــه افزایشــی از فعــاالن ایــن جنبــش تاش هــای خــود 
را بــر اجــرای وظائــف ویــژۀ گوناگونــی متمرکــز خواهند ســاخت 
ــرح  ــا را مط ــی آنه ــات و کار تهییج ــرۀ تبلیغ ــای روزم ــه نیازه ک
ــًا  ــده کام ــن پدی ــد. ای ــرار می ده ــا ق ــر آنه ــاخته و در براب س
ــه  ــی دارد ک ــا را وام ــی م ــر، ول ــاب ناپذی ــت و اجتن ــی اس طبیع
بطــور خــاص ایــن دغدغــه را داشــته باشــیم کــه از تبدیــل شــدن 
ــی  ــه هدف هائ ــارزه ب ــای مب ــژه و روش ه ــای وی ــن فعالیت ه ای
فی نفســه، و از تلقــی شــدن کار تدارکاتــی بعنــوان فعالیــت اصلــی 
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و منحصــر بفردمــان جلوگیــری کنیــم.
وظیقــۀ اصلــی و بنیادیــن مــا تســهیل رشــد و تکامــل سیاســی 
و ســازمان سیاســی طبقــۀ کارگــر اســت. کســانی کــه ایــن وظیفــه 
ــودداری  ــن خ ــه از ای ــانی ک ــد، کس ــه می رانن ــه پس زمین را ب
ــارزه  ــژه و روش هــای خــاّص مب ــد کــه همــۀ وظایــف وی می کنن
را تابــع ایــن وظیفــۀ اصولــی و بنیــادی ســازند، مســیری بدلــی را 
ــش  ــه جنب ــّدی ب ــیب ج ــدن آس ــب وارد آم ــد و موج می پیماین
می شــوند. و ایــن وظیفــه را در وهلــۀ نخســت کســانی دارنــد بــه 
پس زمینــه می راننــد کــه از انقابیــون می خواهنــد فقــط نیروهــای 
محفل هــای منــزوی و توطئه چینــی را بــکار برنــد کــه در مبــارزه 
ــۀ  ــد. در وهل ــر بریده ان ــۀ کارگ ــش طبق ــت از جنب ــه حکوم علی
ــه  ــد ک ــه می رانن ــه پس زمین ــه را ب ــن وظیف ــد ای ــی دارن دوم آنان
محتــوا و دامنــۀ تبلیغــات سیاســی، تهیــج تــوده ای و ســازماندهی 
ــا  ــران را ب ــی از کارگ ــه پذیرائ ــی ک ــازند؛ آنان ــدود می س رامح
ــه  ــان، فقــط ب »سیاســت« فقــط در لحظــات اســتثنائی زندگــی آن
ــا  ــه ب ــی ک ــد؛ آنان ــب می دانن ــی و مناس ــن ها، کاف ــبت جش مناس
اشــتیاق بیــش از حــد و انــدازه مطالبــۀ امتیــازات جزئی از اســتبداد 
ــی  ــد؛ و آنان ــتبداد می کنن ــه اس ــارزۀ سیاســی علی ــن مب را جایگزی
کــه همــۀ اقدامــات الزم را بعمــل نمی آورنــد تــا اطمینــان یابنــد 
مطالبــۀ ایــن امتیــازات جزئــی بــه وضعیــت و جایــگاه یــک مبارزۀ 
نظام منــد و سرســختانه یــک حــزب انقابــی طبقــۀ کارگــر علیــه 

اســتبداد ارنقــاء یافتــه اســت.
ــرای کارگــران تکــرار  ــی ب ــه هــر زبان رابوچایامیســل مــدام ب
روال  هــواداران  همــۀ  و  »متشــکل شــوید!«،  کــه  می کنــد 
»اکونومیســتی« ایــن فریــاد را پــژواک می دهنــد. مــا، البتــه بطــور 
کامــل از ایــن دعــوت پشــتیبانی می کنیــم اّمــا نمی توانیــم 
ــه فقــط  ــا ن ــم کــه: متشــکل شــوید، اّم ــه نکنی ایــن را هــم اضاف
در انجمن هــای منافــع متقابــل، در صندوق هــای اعتصــاب و 
ــز متشــکل  ــک حــزب سیاســی نی در محفل هــای کارگــری؛ در ی
شــوید، بــرای مبــارزۀ مصممانــه علیــه حکومــت اســتبدادی و علیه 
تمامــی جامعــه ســرمایه داری نیــز متشــکل شــوید. بــدون چنیــن 
ــه طبقاتــی  ــارزۀ آگاهان ــه ســطح مب ــا هرگــز ب ســازمانی، پرولتاری
ــۀ  ــش طبق ــازمانی جنب ــن س ــدون چنی ــت؛ ب ــد یاف ــاء نخواه ارتق
کارگــر محکــوم بــه اختگــی اســت. طبقــۀ کارگــر تنهــا بــا کمــک 
صندوق هــا و محفل هــای مطالعاتــی و انجمن هــای منافــع متقابــل، 
ــت  ــود مأموری ــادر نخواهــد ب ــز دیگــر هرگــز ق ــچ چی ــدون هی ب
ــردم  ــی م ــود و تمام ــی خ ــی رهائ ــود -یعن ــزرگ خ ــی ب تاریخ
ــاند.  ــام رس ــه انج ــادی- را ب ــی و اقتص ــی سیاس ــیه از بردگ روس
حتّــی یــک مــورد هــم در تاریــخ طبقــه ای بــدون بوجــود آوردن 
رهبــران سیاســی خــود، بــدون بوجــود آوردن نماینــدگان برجســتۀ 
خــود کــه قــادر بــه ســازماندهی یــک جنبــش و رهبــری آن بــوده 
باشــند، بــه قــدرت دســت نیافتــه اســت. و طبقــۀ کارگــر روســیه 
تــا همیــن جــا نشــان داده اســت کــه می توانــد چنیــن مــردان و 
زنانــی را بوجــود آورد. مبــارزه ای کــه ظــرف پنــج یــا شــش ســال 
گذشــته بــا چنیــن وســعتی رشــد و تکامــل یافتــه اســت. قــدرت 
انقابــی عظیــم بالقــوۀ طبقــۀ کارگــر را برمــا ســاخته اســت؛ ایــن 
مبــارزه نشــان داده اســت کــه بیرحمانه تریــن ســرکوب حکومــت 
هــم نتوانســته اســت شــمار کارگرانــی را کــه در جهــت رســیدن 

بــه سوسیالیســم، در جهــت آگاهــی سیاســی و در جهــت مبــارزۀ 
ــا را  ــس آنه ــه بالعک ــد. بلک ــم کن ــد، ک ــاش می کنن ــی ت سیاس

ــش داده اســت. افزای
کنگــره ای کــه رفقــای مــا در ســال ١۸۹۸ منعقــد ســاختند بــه 
ــران  ــای دیگ ــاً حرف ه ــف و صرف ــا را تعری ــف م ــتی وظای درس
ــان  ــنفکران« را بی ــتیاق »روش ــور و اش ــاً ش ــرد؛ صرف ــرار نک را تک
ــه دســت  ــف قاطعان ــن وظائ ــرای انجــام ای ــد ب ــا بای نکــرد ... . م
ــزب  ــای ح ــازمان، و تاکتیک ه ــه، س ــئله برنام ــویم؛ مس ــکار ش ب
ــان را  ــن جــا نظراتم ــا همی ــم. ت ــرار دهی ــتور کار روز ق را در دس
ــه  ــم، و البت ــان کرده ای ــان بی ــادی برنامه م ــای بنی ــارۀ انگاره ه در ب
اینجــا جــای آن نیســت کــه بــا ارائــۀ جزئیــات آنهــا را بپرورانیــم 
و بســط دهیــم. مــا پیشــنهاد می کنیــم کــه در شــماره های آینــده 
ــازمان  ــائل س ــارۀ مس ــث در ب ــه بح ــاالت را ب ــته از مق ــک رش ی
اختصــاص دهیــم کــه در زمــرۀ داغ تریــن مســائلی هســتند کــه بــا 
ــرو هســتیم. در ایــن زمینــه مــا در حــد قابــل توجهــی  آنهــا روب
ــد  ــم. بای ــیه عقب تری ــی روس ــش انقاب ــی حتب ــران قدیم از کارگ
ایــن کاســتی را رک و راســت بپذیریــم و همــل تاشــهایمان را در 
جهــت تمهیــد روش هائــی بــکار بریــم که بــا پنهانــکاری بیشــتری 
در کارمــان همــراه باشــد؛ بشــکل سیســتماتیک روش های مناســب 
کار، روش هــای مناســب اغفــال ژاندارم هــا، و اجتنــاب از دام هــای 
پلیــس را تکثیــر و ترویــج کنیــم. مــا بایــد افــرادی را تربیــت کنیم 
کــه سراســر زندگــی خــود و نــه فقــط اوقــات فراغــت عصرهــای 
ــه  ــازیم ک ــازمانی را بس ــد س ــد؛ بای ــاب کنن ــف انق ــود را وق خ
آنقــدر بــزرگ باشــد کــه اجــازه و امــکان عملــی ســاختن تقســیم 
کار دقیقــی را بــرای شــکلهای گوناگــون کارمــان بــه مــا بدهــد.

ــا  ــک م ــه تاکتی ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــع ب ــرانجام راج      س
ــم ســاخت: سوســیال  ــد خواهی ــر مقی خــود را در چهارچــوب زی
ــود را  ــای خ ــدد؛ فعالیت ه ــود را نمی بن ــتان خ ــی دس دموکراس
بــه یــک طــرح یــا روش واحــد بــرای مبــارزۀ سیاســی محــدود 
ــورد آن  ــی در م ــۀ کاف ــا تجرب ــات ی ــدون اطاع ــه ب ــازد ک نمی س
ــای  ــۀ روش ه ــی هم ــیال دموکراس ــد. سوس ــده باش ــاب ش انتخ
ــا  ــه آن روش ه ــن ک ــرط ای ــد، بش ــمیت می شناس ــارزه را برس مب
بــا نیروهائــی کــه حــزب در اختیــار دارد تناســب داشــته باشــند. 
اگــر مــا حزبــی داشــته باشــیم کــه قویــاً ســازمان یافتــه باشــد، 
یــک اعتصــاب واحــد می توانــد بــه یــک تظاهــرات سیاســی، بــه 
یــک پیــروزی سیاســی بــر حکومــت تبدیــل شــود. اگــر مــا حزبی 
داشــته باشــیم کــه قویــاً ســازمان یافتــه باشــد، شورشــی در یــک 
ــه یــک انقــاب  ــا رشــد خــود ب منطقــۀ محلــی ممکــن اســت ب

ــد.  ــه فراروی پیروزمندان
ــا  ــه ب ــی ک ــه مبارزات ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج      ... بای
ــت  ــود  و بدس ــام می ش ــی انج ــات جزئ ــرای مطالب ــت ب حکوم
آوردن برخــی امتیــازات در ایــن زمینه هــا، منحصــراً برخوردهــای 
ســبک و جزئــی بــا دشــمن اســت، برخوردهــای میــان پســت های 
دیدبانــی طرفیــن اســت؛ در حالــی کــه نبــرد تعییــن کننــده پــس 
ــا تمــام  ــا دژ دشــمن ب ــر م ــرد. در براب ــد صــورت گی ــن بای از ای
ــه و  ــی از گلول ــته و باران ــارو برافراش ــرج و ب ــود ب ــدرت خ ق
ــا را  ــدگان م ــن رزمن ــه بهتری ــارد ک ــا می ب ــر م ــا ب ــوپ از آنج ت
بــه خــاک و خــون می افکنــد. مــا بایــد ایــن دژ را تســخیر کنیــم و 
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آنــرا تســخیر خواهیــم کــرد. اگــر همــۀ نیروهــای طبقۀ کارگــری را 
کــه دارد بیــدار می شــود  بــا همــه نیروهــای انقابیــون روســیه در 
قالــب یــک حــزب واحــد متحــد ســازیم، حزبــی کــه هــر آنچــه 
در روســیه حیاتــی و شــرافتمندانه اســت را بطــرف خــود جــذب 
ــزرگ  ــگوئی ب ــه پیش ــت ک ــان اس ــا در آن زم ــرد. تنه ــد ک خواه
کارگــر و انقابــی روس پیوتــر الکســیف تحقــق خواهــد یافــت: 
»بــازوی عضانــی و قدرتمنــد میلیونهــا نفــر کارگــر بلنــد خواهــد 
شــد و یــوغ اســتبداد را کــه ســرنیزه های ســربازان از آن محافظــت 

ــرد.« ــل خواهدک ــاک تبدی ــه خ ــرد و ب ــد ُخ می کنن

توضیحات:
ــود  ــندی ب ــوان س ــی( عن ــان، جهان بین ــاد ایم ــرِدو )نم ١- ک
کــه در ســال ١۸۹۹ منتشــر شــد و پیشــنهادهای اصلــی و عمــدۀ 
اکونومیســم یعنــی یک خــط اپورتونیســتی را توضیح مــی داد که در 
پایــان ســدۀ نوزدهــم در میــان بخشــی از سوســیال دموکرات هــای 
ــارزۀ  ــد کــه مب ــا می کردن ــدا شــد. اکونومیســت ها اّدع روســیه پی
سیاســی علیــه تزاریســم بایــد عمدتــاً بوســیلۀ بــورژوازی لیبــرال 
ــادی  ــارزۀ افتص ــه مب ــود را ب ــد خ ــران بای ــود و کارگ ــام ش انج
ــره محــدود  ــر، دســتمزدهای باالتــر و غی ــرای شــرایط کاری بهت ب
ســازند. اکونومیســت ها بــا تأســیس حــزب سیاســی مســتقل طبقــۀ 
کارگــر مخالــف بودنــد و اهمیــت تئــوری انقابــی را بــرای جنبش 
ــد کــرد؟«  ــاب »چــه بای ــن در کت ــد. لنی ــکار می کردن کارگــران ان
ــرد  ــت ک ــارش ثاب ــایر آث ــد و س ــر ش ــال ١۹٠٢ منتش ــه در س ک
کــه نظــرات اکونومیســت ها سراســر سســت، غیــر قابــل دفــاع و 

ــت. ــان اس آسیب رس
٢- نارودنایاُولیــا )ارادۀ مــردم( یــک ســازمان انقابــی مخفــی 

ــن  ــود. اعضــای ای ــده ب ــزاری ش ــال ١۸۷۹ بنیانگ ــه در س ــود ک ب
ســازمان در مبــارزۀ خــود علیه تزاریســم بــه روش های تروریســتی 
فــردی متوســل می شــدند و »ســوء قصد«هائــی بــه جــان شــماری 
از مقامــات تــزاری کــرده و در اّول مــارس ١۸۸١ تــزار الکســاندر 
دوم را تــرور کردنــد. آنــان ایــن تفکــر خطــا را داشــتند کــه یــک 
ــی  ــه جنبــش انقاب ــکاء ب ــدون ات ــون، ب گــروه کوچــک از انقابی
تــوده ای، می توانــد قــدرت را بــه چنــگ آورد و اســتبداد را در هــم 
شــکند. ایــن ســازمان در ســالهای آخــر دهــۀ ١۸۸٠ از میــان رفــت. 
۳- برنشتاینیســم- یــک خــط اپورتونیســتی در جنبــش 
ــد  ــاز ش ــتاین آغ ــا برنش ــه ب ــود ک ــی ب ــتی بین الملل سوسیالیس
ــی  ــتۀ اصل ــود و خواس ــی ب ــرات آلمان ــیال دموک ــک سوس ــه ی ک
ــۀ  ــی در زمین او تجدیدنظــر در اصــول اساســی مارکسیســم انقاب
ــن  ــاء ای ــا و الغ ــوری پرولتاری ــتی و دیکتات ــاب سوسیالیس انق
اصــول بــود. برنشتاینیســم اساســاً خواهــان آن بــود کــه سوســیال 
دموکرات هــا مبــارزه بــرای سوسیالیســم را کنــار گــذارده و تنهــا 
بــرای برخــی اصاحــات در درون چهارچــوب و ســاختار جامعــۀ 

ــد.  ــاش کنن ــرمایه داری  ت س
ــی  ــررات عموم ــی »مق ــادۀ اصل ــا پیش نه ــن در اینج ۴- لنی
انجمــن بین المللــی کارگــران« را کــه کارل مارکــس آن را تدویــن 
کــرده اســت نقــل می کنــد. )بــه منتخــب آثــار مارکــس و انگلــس 
ــان انگلیســی، جلــد دوم، چــاپ ١۹۶۷ مســکو صفحــۀ ١۹  ــه زب ب

مراجعــه کنیــد.(



یاد مادر قباخلو )مادر گلزار قباخلو(  را گرامی می داریم

بــا کمــال تاســف اطــاع یافتیــم کــه خانــم »گلــزار قباخلــو« مــادر رفیــق حمیــد قباخلــو و یکــی دیگــر از 
مــادران خــاوران دوازدهــم مهــر مــاه امســال درگذشــته اســت. مــادر قباخلــو، از جملــه مادرانی بــود کــه پیگیرانه 
دادخــواه فرزنــد خــود رفیــق حمیــد قباخلــو کــه پــس از شــکنجه هــای زیــاد بــه همــراه هــزاران ســرو ایســتاده 

در ســال ١۳۶۷ بــه دار آویختــه شــد، بــود و تــا آخریــن لحظــات زندگــی از تــاش در ایــن راه بــاز نایســتاد.
مــادر قباخلــو انســانی شــریف، مقــاوم، ســرزنده و بــا روحیــه بــود. زندگــی را ارج مــی گذاشــت از ایــن رو 
نســبت بــه اجحافــات و رفتــار وحشــیانه  جمهــوری اســامی واکنــش شــجاعانه نشــان مــی داد. یــادش را گرامــی 

ــه احتــرام مبــارزات شــجاعانه  او و ســایر مــادران خــاوران ســر تعظیــم فــرود می آوریــم.  می داریــم و ب

یاد مادر زکی پور )مادر فاطمه فروتن( را گرامی می داریم

بــا تاثــر و انــدوه فــراوان اطــاع یافتیــم کــه خانــم »فاطمــه فروتــن« مــادر رفیــق محمــود زکي پــور و یکــی 
دیگــر از مــادران خــاوران روز ششــم آبــان امســال درگذشــته  اســت.

مــادر زکــی پــور بــر آرمــان انســانی فرزنــدش کــه در ٢٢ شــهریور مــاه ســال ١۳۶۶ در زنــدان اویــن بــه 
جوخــه ی اعــدام سپرده شــد آگاه بــود. قتــل او در زنــدان را هرگــز برنتافــت و همــراه بــا دیگــر مــادران خــاوران، 
همــواره دادخــواه فرزنــد خــود بــود. او از جملــه مادرانــی بــود کــه در تمــام این ســال ها تاش کــرد تا خــاوران، 
آرامــگاه جمعــی فرزنــد جانباختــه اش و دیگــر قربانیــان رژیــم حفــظ شــود و جمهــوری اســامی نتوانــد ســند 
جنایــت خــود را از بیــن ببــرد. یــاد و خاطــره اش را گرامــی می داریــم و بــر ادامــه ی راهــش پــای می فشــاریم.

یاد یاران

یاد باد 

همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد شوند
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برنامه ی سیاسی مصوب پانزدهمین کنگره 
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

ــازمان  ــره ادواری س ــزاری کنگ ــه در برگ ــری ک ــس از تاخی پ
ــی از  ــای ناش ــت محدودیته ــه عل ــران ب ــان خلق ای ــاد فدائی اتح
ــره  ــن کنگ ــود، پانزدهمی ــده ب ــد -۱۹« بوجــود آم ــاری »کووی بیم
ــم و  ــای هفده ــران، در روزه ــان خلق ای ــاد فدائی ــازمان اتح س
هجدهــم مهرمــاه ۱۴۰۰ برابــر بــا نهــم و دهــم اکتبــر ۲۰۲۱ برگــزار 
ــن کنگــره جهــت اطــاع بازنشــر  شــد. ســند سیاســی مصوب ای

می شــود.

برنامه ی سیاسی مصوب کنگره ی دوم 
حزب چپ ایران)فدائیان خلق(

حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( دومیــن کنگــره  خــود را 
ــا  ــر ب ــاه ۱۴۰۰ براب ــان م ــای ۱۵، ۲۱، ۲۲ و ۲٣ آب ــول روزه در ط
ــه  ــره ک ــن کنگ ــود.  ای ــزار نم ــر ۲۰۲۱ برگ ۶، ۱۲، ۱٣ و ۱۴ نوامب
قــرار بــود بــه صــورت حضــوری در شــهر ووپرتــال آلمــان، شــهر 
زادگاه فریدریــش انگلــس - ایــن شــخصیت فرهیختــه و برجســته 
جنبــش جهانــی سوسیالیســتی - تشــکیل شــود، شــوربختانه بخاطر 
وضعیــت نامناســب ناشــی از فرارســیدن مــوج جدیــد کرونــا، در 
شــکل اساســاً مجــازی و فقــط قســما حضــوری برگــزار گردیــد. 
 ســند سیاســی مصــوب  ایــن کنگــره کــه مبنــای فعالیــت حــزب 
ــود  ــی آن خواهــد ب ــا کنگــره آت ــان خلــق( ت ــران )فدائی چــپ ای

ــود. ــر می ش ــاع بازنش ــت اط جه

ضمیمه

اطالعیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(
پیرامون برگزاری همه پرسی در سازمان و نتیجهٔ آن

ــران  ــه در ســازمان پــس از تشــکیل حــزب چــپ ای ــه رویکردهــای متفــاوت شــکل گرفت ــا توجــه ب شــورای مرکــزی ســازمان ب
)فدائیــان خلــق(، هیئتــی را بــه عنــوان »هیئــت گفت وگــو و توافــق«، کــه در آن حاملیــن رویکردهــای متفــاوت شــرکت داشــتند، تشــکیل 

داد. هیئــت پــس از گفتگوهــای فشــرده، بــا پذیــرش تعریــف هــر یــک از آن هــا از خــود، بــه توافــق زیــر رســید:
ــاره ی چندوچــون فعالیــت ســازمان،  »کوشــش های انجــام یافتــه در ســازمان بــرای راهیابــی مشــترک بــرای »دوران گــذار«، و در ب
ــزب و  ــکیل ح ــرای تش ــترک ب ــای مش ــر تاش ه ــذاری ب ــا ارج گ ــود، ب ــای موج ــذا رویکرده ــد. ل ــر نش ــر منج ــی همه گی ــه تفاهم ب
ــای  ــئولیت ها و محدودیت ه ــه ی مس ــه مجموع ــبت ب ــان نس ــر و موضع ش ــم یکدیگ ــه تصمی ــد ب ــرام اکی ــا احت ــدی، ب ــای بع راهیابی ه
مصــوب کنگره هــای پانزدهــم تــا هژدهــم ســازمان، بــر پایــه برداشــت خــود از روند هــای طــی شــده فعالیــت سیاسی شــان را در تشــکل 

مــورد نظــر خــود پــی خواهنــد گرفــت«.
شــورای مرکــزی ســازمان قــرار مــورد توافــق هیئــت را تاییــد کــرد و بــرای تامیــن جنبــه حقوقــی بــه همه پرســی اعضــای ســازمان 
گذاشــت. حــدود چهارپنجــم از اعضــای ســازمان در همه پرســی شــرکت کردنــد و قــرار بــا کســب ۹۱درصــد رای مثبت شــرکت کنندگان 

در همه پرســی بــه تصویــب رســید.
بر این اساس رویکردهای مذکور از این پس فعالیت سیاسی شان را در تشکل مورد نظر خود پی خواهند گرفت.

شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(
شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ )۶ نوامبر ۲۰۲۱ میادی(



2دوره دوم - ضمیمه شماره 3 - آذر 1400

ــق( در نخســتین کنگــره ی  ــان خل ــران )فدائی حــزب چــپ ای
ــود را  ــرد خ ــور، راهب ــی کش ــد سیاس ــی از رون ــا ارزیاب ــود ب خ
ــی و  ــای اجتماع ــه نیروه ــبت ب ــود نس ــت  های خ ــام و سیاس اع
ــه ی  ــیده ایم برپای ــا کوش ــود؛ م ــتوار نم ــا اس ــر آن ه ــی را ب سیاس
»راســتاهای های عمومی برنامــه ی حــزب« کــه در کنگــره نخســت 
ــه تحــوالت سیاســی، اقتصــادی و  ــا توجــه ب ــب شــد و ب تصوی
اجتماعــی و بیــان کار جمهــوری اســامی در فاصلــه ی دو کنگــره، 
ــرد  ــف راهب ــب مختل ــا و جوان ــت ها، راهکاره ــه ی سیاس ــه ارائ ب

ــم.  ــی بپردازی ــت کنون ــت از وضعی ــرای برون رف ــود ب خ
حــزب مــا بــا بررســی از اوضــاع سیاســی کشــور و ارزیابــی 
ــات  ــامی، اعتراض ــوری اس ــده ی جمه ــای در هم تنی از بحران ه
گســترده ی مــردم علیــه حکومــت و عــدم تحمــل ســلطه ی آن، بــر 
ضــرورت تحــول بنیادین در ســاختار سیاســی کشــور تاکیــد دارد. 
 هــدف مــا گــذار مســالمت آمیز از جمهــوری اســامی به جمهــوری 
ســکوالر دموکــرات در ایــران اســت.  راهبــرد مــا کماکان بــر اتکاء 
ــات  ــی و اعتراض ــای مردم ــی، خیزش ه ــای اجتماع ــه جنبش ه ب
مدنــی و بســیج نیروهــای سیاســی و اجتماعــی، تلفیــق اعتصابات، 
خیزش هــای اعتراضــی و نافرمانــی مدنــی اســتوار اســت.  مــا هــم 
 چنــان در جهــت تحقــق همبســتگی بخش هــای مختلــف جنبــش 

مــردم و تقویــت آن تــاش خواهیــم کــرد. 
مــا بــا توجــه بــه ضــرورت تغییــرات اساســی در کشــور، در 
جهــت رســیدن بــه وســیع ترین همگامــی و توافــق بــرای گــذار از 
جمهــوری اســامی تاش می کنیــم.  مــا در عیــن تاکیــد بــر ایجــاد 
ثقلــی از نیروهــای جمهوریخــواه ســکوالر و دموکــرات و مخالفت 
ــت خارجــی و آلترناتیو ســازی توســط  ــه دخال ــا هرگون ــح ب صری
ــق و  ــه ی تواف ــاد زمین ــا ایج ــیم ب ــی، می کوش ــای خارج دولت ه

تفاهــم بــر ســر اصــول دموکراســی از جملــه پلورالیســم، انتخابات 
ــرای  آزاد، قضــاوت صنــدوق رای و تشــکیل مجلــس موسســان ب
تدویــن قانــون اساســی بیــن نیروهــای سیاســی کشــور، راه گــذار 

خشــونت پرهیــز از  جمهــوری اســامی را همــوار ســازیم. 

تعمیق بحران سیاسی 
بیــان کار جمهــوری اســامی در ایــن دوره ی زمانــی را 
بحران هــای  شــدن  درهم تنیده تــر  و  عمیق تــر  در  می تــوان 
دامنگیــر کشــور خاصــه کــرد.  طــی چنــد ســال اخیــر، اوضــاع 
ــت  ــردم فاک ــت م ــی اکثری ــر، زندگ ــور وخیم ت ــادی کش اقتص
ــروت  ــر و ث ــه ی فق ــترده تر، فاصل ــکاری گس ــاداری و بی ــر، ن بارت
بیشــتر، بحــران ناکارآمدی ســاختار حکومــت عمیق تــر و نارضایتی 
مــردم از اوضــاع گســترده تر شده اســت.  حکومــت هم چنــان رونــد 
ســرکوب اعتراضــات مردمــی، دســتگیری، محکومیــت، اعــدام و 
قتــل فعالیــن سیاســی و مدنــی، محــدود کــردن دسترســی مــردم به 
اینترنــت بین المللــی و شــبکه های اجتماعــی و همزمــان حــذف و 
تصفیــه در صفــوف خــود را بــا آهنــگ تندتــری پیــش برده اســت. 
ــرای  ــه ای ب ــی خامن ــژه عل ــت به وی ــز حکوم ــکار جنایت آمی  راه
مقابلــه بــا پاندمی کرونــا، پیشــبرد برنامه هــای مخــرب در حــوزه ی 
محیط زیســت، ادامــه ی سیاســت های پرهزینــه ی هســته ای، تــداوم 
ــت از گــروه شــبه نظامــی،  ــه، حمای ــی در منطق سیاســت تنش زائ
دشــمنی بــا غــرب و به ویــژه آمریــکا و اســرائیل، از مشــخصه های 

عملکــرد جمهــوری اســامی در ایــن دوره اســت.  
دســتگاه والیــت به رهبــری ولــی فقیه علــی خامنه ای پــروژه ی 
یکپارچــه کــردن حکومــت، بســته تر کــردن حلقــه ی درون آن، کنار 
ــازی  ــتر س ــرای بس ــا را ب ــردن  مهره ه ــا ک ــتن ها و جابه ج گذاش

برنامه ی سیاسی مصوب کنگره ی دوم حزب چپ ایران)فدائیان خلق(

کشور ما نیازمند تحول بنیادین است، همگام و متحد شویم!
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مســاعد در جهــت حــل مســئله ی جانشــینی از میــان افــراد نزدیک 
بــه خــود ادامــه داده اســت.  عــاوه بــر اصــاح طلبــان و اعتدالیون، 
بخشــی از وابســتگان بــه جنــاح راســت حکومــت هــم از حلقــه ی 
ــی  ــش بزرگ ــه ای چال ــینی خامن ــده اند.  جانش ــذف ش ــدرت ح ق
ــف  ــف مختل ــون طی ــم اکن ــت.  از ه ــل شده اس ــام تبدی ــرای نظ ب
ــزی  ــال برنامه ری ــه ای در ح ــد از خامن ــام و بع ــردای نظ ــرای ف ب
ــر  ــد ب ــن رابطــه، می توان هســتند.  کشــاکش های درون نظــام در ای
متــن انباشــت بحران هــا، ناکارآمــدی، فســاد، بحــران اقتصــادی و 
نارضایتــی روز افــزون مــردم، بــه تکان هــای شــدیدی در جریــان 

انتقــال رهبــری بــه جانشــین خامنــه ای منجــر گــردد. 
ناکارآمــدی و ناتوانــی ســاختار نظــام جمهــوری اســامی برای 
اداره ی کشــور در ایــن بــازه ی زمانــی افزایــش یافتــه و بی اعتمــادی 
ــدا  ــدی پی ــاد جدی ــه نظــام سیاســی ابع ــردم نســبت ب ــت م اکثری
کرده اســت.  بخــش بزرگــی از جامعــه دیگــر نمی خواهــد 
ســلطه ی حکومــت را تحمــل کنــد و خواهــان تغییــرات بنیادین در 
وضــع موجــود اســت.  جمهــوری اســامی با توســل بــه ســرکوب 
ــداران،  ــپاه پاس ــی، س ــت حکومت ــر روحانی ــه ب ــتماتیک، تکی سیس
ارگان هــای متعــدد اطاعاتــی ـ امنیتــی، نیروهــای راســت افراطــی 
ــدرت،  ــروت و ق ــی ث ــد مافیائ ــی، بان ــدود اجتماع ــگاه مح و پای
ــورژوازی تجــاری  ــنتی، ب ــورژوازی س ــورژوازی )ب ــی از ب الیه هائ
نورســیده، بــورژوازی نظامــی، مالــی و بــورژوازی مســتغات( بــه 
ــرای  ــوان حکومــت ب ــون از ت ســلطه ی خــود ادامــه می دهــد.  اکن
پاســخ بــه نیازهــای جامعــه شــدیدا کاســته شــده، بحــران سیاســی 
بــه درون نظــام امتــداد یافتــه و بــا تضعیــف پایــگاه اجتماعــی آن، 
ــرس  ــت.  ت ــاال رفته اس ــام ب ــه ی نظ ــرو در بدن ــزش نی ــد ری رون
مــردم از حکومــت فــرو ریخته اســت، هــراس حکومــت از مــردم 
به شــدت فزونــی گرفتــه، تــوازن قــوا بــه زیــان حکومــت در حــال 
تغییــر اســت و مخالفــت بــا حکومــت در جامعــه جنبــه ی فراگیــر 

ــرد.   ــود می گی ــه خ ب
ولــی فقیــه،  علــی خامنــه ای، بــا اتــکاء بــر همدســتان خــود، 
بــا یک دســت کــردن حکومــت و ســپردن ریاســت قــوه ی مجریــه 
بــه ابراهیــم رئیســی، نمــاد کشــتار زندانیــان سیاســی، می خواهــد 
بحران فراگیــر در جامعــه را مهــار و در مقابــل فشــارهای خارجــی 
و داخلــی مقاومــت کنــد و »جامعــه ی اســامی« را در کشــور پیــاده 
کنــد،  امــا برداشــتن چنیــن »گام«ی توهمی بیــش نیســت و نخواهــد 

توانســت راه بــه جائــی ببــرد. 

بحران فلج کننده ی اقتصادی و تعمیق شکاف طبقاتی
ــا  ــا ابرچالش هــای متعــدد مواجــه اســت و  ب ــران ب اقتصــاد ای
ـــ از  تــداوم بحــران رکــود - تورمــی و تحریم هــا، طــی ســه ســالـ 
اول ســال ۱٣۹۷ تــا پایــان ســال ۱٣۹۹ـ در مقایســه بــا ســال ۱٣۹۶ 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــده، تولی ــر ش ــد کوچک ت ــدود ۱۷ درص ح
طــی چهــار ســال گذشــته نصــف گردیــده، نــرخ ســرمایه گذاری 
منفــی شــده، تعــداد زیــادی از واحدهــای تولیــدی تعطیــل و یــا 
ظرفیــت آن هــا کاهــش یافتــه، فقــر و بیــکاری افزایــش پیــدا کرده، 
فــرار ســرمایه ها شــتاب گرفتــه و  ارزش ریــال نســبت بــه ارزهــای 
ــقوط  ــن دوره س ــت.  در ای ــش یافته اس ــدت کاه ــی به ش خارج

ــگان  ــگر مالباخت ــر لش ــران، ب ــورس ته ــازار ب ــهام در ب ارزش س
افزوده اســت. 

ایــران بــر اســاس آخریــن بــرآورد در رابطــه بــا میــزان کامیابی 
ــه ی ۱۲۰ را در  ــال ۲۰۲۰ رتب ــوم(، در س ــاخص لگات ــورها )ش کش
بیــن ۱۶۷ کشــور جهــان بــه دســت آورده اســت.  مطابــق گــزارش 
منتشــره در ســال ۲۰۲۰، عملکــرد ایــران زیــر شــاخص های 

ــی اســت.   ــن جهان ــرد میانگی ــر از عملک ــی و پائین ت کامیاب
تشــدید بحــران اقتصــادی، وضعیــت خانوارهــای مــزد و حقوق 
بگیــر را مداومــاً خراب تــر کرده اســت.  حــدود یــک ســوم مــردم 
ــد از  ــش از ۹۰ درص ــد و بی ــرار دارن ــق ق ــر مطل ــط فق ــر خ زی
ــاج  ــد مایحت ــی نمی توانن ــد فعل ــزان درآم ــا می کارگــران کشــور ب
ــز در  ــهری نی ــط ش ــه  ی متوس ــد.  طبق ــه کنن ــود را تهی ــه ی خ اولی
جهــت فقیرتــر شــدن رو بــه تحلیــل مــی رود.  اکثریــت ایــن بخش 
از جامعــه جایــگاه اجتماعــی، حتــی محــل زیســت پیشــین خــود 
را نیــز از دســت داده و بــا رانــده  شــدن بــه حاشــیه ی  شــهرها بــا 

ــده اند.  ــت ش ــتان هم سرنوش تهیدس
ــی  ــدت قطب ــه ش ــه را ب ــادی جامع ــران اقتص ــق بح تعمی
کرده اســت.  در یــک قطــب حجــم فرودســتان جامعــه در حاشــیه ی 
ــر  ــب دیگ ــه و در قط ــش یافت ــابقه ای افزای ــور بی س ــهرها به ط ش
ثروت هــای افســانه ای در دســت الیــه ی نازکــی از جامعــه 
ــه  ــت.  طبق ــده اس ــز ش ــا، متمرک ــواع رانت ه ــوردار از ان و برخ
ــه گذاشــته و از حجــم آن به شــدت کاســته  ــه تجزی متوســط رو ب
شــده اســت.  بــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی، در ســال ۱۴۰۰ 
افزایــش شــکاف طبقاتــی در کشــور بســیار چشــمگیر بوده اســت. 
ــران  ــس، ای ــه فورب ــد مجل ــار جدی ــق آم ــر طب ــر  ب ــرف دیگ  از ط
چهاردهمیــن کشــور جهــان از منظــر تعــداد میلیاردرهــا اســت و 
تکاندهنــده این کــه در خاورمیانــه جایــگاه نخســت را دارد.  تعــداد 
ایرانیــان ثروتمنــد در ســال ۲۰۲۰ نســبت بــه ســال قبــل، ۲۱ درصد 
بیشــتر شــده، ثــروت ایــن افــراد نیــز طــی همیــن ســال بر حســب 
دالر ۲۴. ٣ درصــد افزایــش نشــان می دهــد.  در حالــی کــه بیــش 
از ۶۰ درصــد مــردم ایــران از فقــر نســبی رنــج می برنــد.  بنــا بــه 
آمــار ســازمان تامیــن اجتماعــی٣۰ درصــد جمعیــت ایــران زیــر 

ــد.   ــی می کنن ــر زندگ ــق فق خــط مطل
بــا تــداوم بحــران همه جانبــه ی اقتصــادی و تاثیــرات ویرانگــر 
ــتر  ــدن بیش ــج ش ــور، فل ــاد کش ــر اقتص ــکا ب ــای آمری تحریم ه
ــت ها و  ــی، سیاس ــاختار سیاس ــت.  س ــی اس ــال واقع ــک احتم ی
ــروت  ــد ث ــی بان ــوذ سیاس ــامی، نف ــوری اس ــای جمه عملکرده
ــایش  ــه گش ــر گون ــع ه ــورژوازی مان ــی از ب ــدرت و الیه هائ ـ ق
اساســی در اقتصــاد کشــور اســت و بــدون تغییــر ســاختار سیاســی 
کنونــی نمی تــوان اقتصــاد کشــور را نجــات داد.  هــر چنــد ممکــن 
اســت بــا توافــق حداقلــی بــر ســر برجــام، بــاز تــر شــدن دســت 
ــن،  ــا چی ــتراتژیک ب ــرارداد اس ــرای ق ــامی در اج ــوری اس جمه
امکانــات جدیــدی بــرای اســتمرار حیــات رژیــم  گشــوده شــود، 
امــا ایــن تغییــرات هــم بــه معنــی پایــان بحــران اقتصــادی مزمــن 
ــود. گشــایش اساســی در اقتصــاد  ــی نخواهــد ب و ریشــه دار کنون
ــور  ــی کش ــاختار سیاس ــادی در س ــرات بنی ــرو تغیی ــور درگ کش

اســت. 
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کرونا و تاثیرات مخرب منع ورود واکسن آن
ایــران جــزو اولیــن  کشــورهائی بــود کــه شــیوع کرونــا در آن 
ابعــاد گســترده  یافــت.  جمهــوری اســامی اما جــزو حکومت هائــی 
ــرای پیشــگیری از تجمعــات  ــه تنهــا اقدامی جــدی ب اســت کــه ن
و ترددهــا نکــرد، بلکــه امــر واکسیناســیون را بــا تاخیــر بســیار و 
آن هــم در شــکل اقدامــات پراکنــده و نامتناســب انجــام داده اســت. 
 علــی خامنــه ای بــا اعــام ممنوعیــت واردکــردن واکســن های تائید 
شــده از آمریــکا و بریتانیــا، بــا جــان یــک ملت بــازی کرد.  دســتور 
ــه قیمــت جــان ده هــا  او موجــب از دســت رفتــن فرصت هــا و ب
هــزار تــن تمــام شــد.  ارتــکاب ایــن جنایــت آشــکار علیــه مــردم 
ــه ســامت عمومــی، ســود جوئی  ــگاه امنیتــی ب ایــران، نشــان از ن
و فســاد در میــان مقامــات و ارگان هــای ایــن حکومــت دارد.  ایــران 
ــن  ــا، منفی تری ــه کرون ــوط ب ــاخص های مرب ــا ش ــه ب ــا در رابط م
رتبــه را داراســت.  طبــق آمــار رســمی مقامات جمهــوری اســامی، 
تاکنــون بیــش از صــد و بیســت و شــش هــزار تــن از هموطنــان 
ــا از دســت داده انــد و  ایــن رقــم  مــا جــان خــود را در اثــر کرون
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت.  ای ــش اس ــال افزای ــان در ح هم چن

ــود.  ــمی برآورد می ش ــار رس ــر آم ــش از دو براب ــی بی ــار واقع آم
حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( بــا تقدیــر از فــداکاری و 
احســاس مســئولیت کادر بهداشــت و درمــان کشــور و نهادهــای 
ــوری  ــر جمه ــی ب ــار همگان ــال فش ــرورت اعم ــر ض ــی، ب مردم
ــی، از  ــیون عموم ــرعت واکسیناس ــش س ــور افزای ــامی به منظ اس
ــازمان  ــد س ــورد تأیی ــع م ــه  ی مناب ــن از هم ــن واکس ــق تأمی طری

ــد دارد.  ــی تاکی بهداشــت جهان

وضعیت فاجعه بار محیط زیست 
ــف  ــای مختل ــا در حوزه ه ــور م ــتی کش ــط زیس ــران محی بح
به ویــژه آب، ابعــاد ویرانگــری پیــدا کــرده اســت کــه مســئولیت 
آن عمدتــاً بــر دوش مســئوالن جمهــوری اســامی قرار دارد. 
 اســتفاده ی غیــر مســئوالنه از منابــع طبیعــی آب کشــور، پیامدهــای 
ــر  ــر در مناطــق کــم آب، تغیی ــع آب ب ــر توســعه ی صنای تمرکــز ب
و حفــر چاه هــای  رودخانه هــا، ســد ســازی ها  مســیر آب 
ــه  ــی توجهــی ب ــی، ب ــه از ســفره آب ــی روی عمیــق و اســتفاده ی ب
ضــرورت تجدیــد ســازماندهی کشــاورزی و تغییــر آن در جهــت 
بهــره وری بیشــتر بــا اســتفاده از تکنولــوژی مــدرن از جملــه ی ایــن 
ــاورزان  ــت کش ــه سرنوش ــت هایی ک ــتند.  سیاس ــت ها هس سیاس
ــی  ــم آب ــب ک ــرار داده و موج ــدی ق ــره ی ج ــور را در مخاط کش
در مناطــق مختلــف کشــور و کــوچ میلیونــی آن هــا بــه حاشــیه ی  

ــت.   ــزرگ شده اس ــهرهای ب ش
ــا تغییــرات اقلیمی نیازمنــد اقدامــات جــدی در ســه   مقابلــه ب
ــه ی  ــت.  در عرص ــی اس ــه ای و مل ــی، منطق ــن الملل ــه ی بی عرص
ــر  ــش ه ــت کاه ــی جه ــال در هماهنگ ــارکت فع ــی مش بین الملل
چــه ســریع تر گازهــای گلخانــه ای، در عرصــه ی منطقــه ای 
هماهنگــی و توافــق بــا کشــورهای همســایه بــرای تامیــن »حــق 
ــه« و همــکاری در حفاظــت از محیــط زیســت، و در عرصــه ی  آب
ــرای  ــدت ب ــد م ــان و بلن ــاه، می ــای کوت ــی برنامه ریزی ه داخل

حفاظــت از زیســت بــوم ضــرورت روز اســت.  تشــکیل کمیتــه ای 
ــرای  ــه آن ب ــارات ب ــت و دادن اختی ــط زیس ــان محی از کارشناس
ــرای  ــی ب ــی گام نخســت و عمل ــی و محل ــع مل ــزی جام برنامه ری
پیشــگیری از تخریــب بیشــتر محیــط زیســت و مدیریت بحــران آب 
و زیســت بــوم اســت.  متأّســفانه برخــی از فعــاالن حفــظ محیــط 
زیســت در ایــران به دلیــل پیگیــری خواســته های فــوق مــورد آزار 

ــد.  ــرار گرفته ان ــت ق ــازات حاکمی ــرد و مج و پیگ
حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( تدویــن برنامــه و مقررات 
الزم و انجــام اقدامــات موثــر بــرای جلوگیــری از آلودگــی هــوا، 
نابــودی جنگل هــا و مراتــع، خشــک شــدن تاالب هــا و دریاچه هــا 
ــاک به جــای  ــر جایگزینــی انرژی هــای پ ــد و ب را ضــروری می دان
انــرژی فســیلی و هســته ای، اســتفاده ی بهینــه از انــرژی و کاهــش 
پخــش مــواد آلودگــی زا، بــر پایــه ی اســتانداردهای زیســت محیطی 
ــکل ها و  ــا از تش ــد دارد.  م ــرای آن تاکی ــزی ب ــزوم برنامه ری و ل
ــزی  ــرای برنامه ری ــه ب ــت ک ــط زیس ــی محی ــای تخصص کمیته ه
ــگیری از  ــرای پیش ــد و ب ــر می دارن ــی گام ب ــی و محل ــع مل جام
تخریــب بیشــتر محیــط زیســت و مدیریــت بحــران آب و زیســت 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــم و ب ــد، حمایــت می کنی ــوم تــاش می کنن ب
ــط زیســت و  ــاره ی محی ــی در ب ــت کنوانســیون های بین الملل رعای
رفــع خطــر گــرم شــدن زمیــن، پشــتیبان هــر اقــدام ضــرور بیــن 
ــان  ــا خواه ــتیم.  م ــط زیســت هس ــظ محی ــت حف ــی در جه الملل
ــوری  ــت و آزادی ف ــط زیس ــای محی ــت نهاده ــت از فعالی حمای

فعــاالن محیــط زیســت هســتیم. 

گسترش  اعتراضات، ریختن ترس مردم از حکومت 
ــاه ۹۸  ــاه ۹۶ و آبان م ــزش دی م ــا خی ســپهر سیاســی کشــور ب
ــای  ــتان و برآمده ــردم خوزس ــات م ــت.  اعتراض ــون شده  اس دگرگ
ــاس  ــا، در اس ــاع از آن ه ــهرها در دف ــدادی از ش ــی در تع اعتراض
تــداوم خیــزش آبان مــاه ۹۸ بــود.  ســمت اصلی مبــارزات مــردم در 
خیزش هــای اجتماعــی و شــعارهای اصلــی آن هــا علیــه جمهــوری 
اســامی و در راس آن علــی خامنــه ای اســت.  انباشــت خشــم و فرو 
ریختــن تــرس، دو مولفــه ی اصلــی در روانشناســی اجتماعــی ایران 

ــد.  ــش  اعتراضــی به شــمار می آ ین ــای جنب ــروز و اعت ام
در کنــار خیزش هــای خیابانــی، مــا شــاهد شــکل گیری 
جنبــش مطالباتــی گرو ه هــای مختلــف مــردم، از جملــه اعتراضــات 
ــی،  ــتگان، کادر درمان ــان، بازنشس ــران، معلم ــات کارگ و اعتصاب
ــاخص آن،  ــانه ی  ش ــتیم. نش ــاورزان هس ــجویان و کش ــان، دانش زن
ــات گســترده  ی کارگــران در سراســر  تعــداد پرشــماری از اعتصاب
کشــور اســت کــه اعتصابــات کارگــران هفــت تپــه، فــوالد اهــواز 
ــروژه ای نفــت و پتروشــیمی از  و اعتصــاب گســترده ی کارگــران پ
آن جمله انــد.  در ســال گذشــته، بالــغ بــر دو هــزار برآمــد مدنــی 
و اعتصــاب از ســوی کارگــران، زنــان، مالباختــگان، بازنشســتگان، 
درویشــان، کولبــران کــرد و سوخت رســان های بلــوچ، دانشــجویان 

ــت.   ــاورزان رخ داده اس ــوزگاران و کش و آم
تــداوم و گســترش اعتراضــات، اعتصابــات، خیزش هــای 
ــوده  ــف و فرس ــامی را تضعی ــوری اس ــی، جمه ــوج وار مردم م
ــت  ــه ی حکوم ــی و بدن ــگاه اجتماع ــی در پای ــد، نارضایت می کن
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و ریــزش نیــرو را افزایــش می دهــد، نافرمانــی در صفــوف 
ــکل گیری  ــرای ش ــه را ب ــن زده، زمین ــرکوب را دام ــای س نیروه
ــه  ــت کاربســت خشــونت علی ــدرت جه ــاف در ســاخت ق اخت
خیزش هــای مردمی فراهــم و به تدریــج اراده ی ســرکوبگران را 
سســت می کنــد.  بــا تــداوم ایــن رونــد، ســلطه ی سیاســی و تــوان 

ــود.   ــر می ش ــه  پذیرت ــت ضرب ــرکوبگرانه ی حکوم س
 ســرازیر شــدن بخــش بزرگــی از طبقــه ی  متوســط بــه جانــب 
تهیدســتان، بــه حاشــیه رانده شــدن و در آمیختــن آن با تهیدســتان، 
گــروه اجتماعــی جدیــد و پرشــماری را بــه وجــود آورده اســت 
ــای  ــزی الیه ه ــود را دارد.  درهم آمی ــاص خ ــخصه های خ ــه مش ک
پائینــی طبقــه متوســط بــا تهیدســتان شــهری از یک ســو و 
گســترش دسترســی به شــبکه اجتماعــی و اطــاع یابــی از واقعیات 
کشــور و جهــان در میــان تهیدســتان از ســوی دیگــر، دو مولفــه ی 
ــره زده،  ــم گ ــش دره ــش از پی ــی را بی ــت اجتماع آزادی و عدال
ضــرورت و جایــگاه دمکراســی معطــوف بــه عدالــت اجتماعــی را 
افزایــش داده و بــه مســئله ی مبــرم روز و آینــده ی تحوالت کشــور 
تبدیــل کرده اســت.  ایــن امــر بــر ترکیــب نیروهــای اجتماعــی، بــر 
ــت.  ــر گذاشته اس ــردم تاثی ــش م ــعارهای جنب ــت ها و ش درخواس
پیونــد خیزش هــای خیابانــی بــا جنبش هــای مطالباتــی 
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــی ضرورت ــف اجتماع ــای مختل گروه ه
جنبــش اعتراضــی مــردم را توانمندتــر ســازد.  ما تقویت همبســتگی 
ــه ی  ــردم را وظیف ــی م ــای مدن ــف جنبش ه ــای مختل ــن بخش ه بی

ــم.   ــود می دانی خ

سیاست خارجی تنش زا، برجام و منطقه
مبنــای سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی در ایــن دوره هم 
نــه تنش زدائــی و اســتقرار صلــح در منطقــه و مبــادالت فرهنگــی، 
نیازهــای رشــد اقتصــادی و منافــع ملــی کشــور، بلکــه »مصالــح 
نظــام« به جــای مصالــح ملــی و صــدور منویــات عقیدتــی نظــام 
ــود.  ــه ب ــورهای منطق ــن کش ــازنده ی بی ــبات س ــای مناس ــه ج ب
ــکا و  ــژه آمری ــرب و به وی ــا غ ــمنی ب ــت دش ــن دوره سیاس  در ای
اســرائیل و تقســیم کشــورها بــه دوســت و دشــمن کمــاکان ادامــه 

یافــت.   
دولــت ترامــپ نیــز بــا خــروج از برجــام و اعمــال تحریم هــای 
همــه جانبــه، شــرایط را بــر مــردم ایــران دشــوارتر کــرد.  سیاســت 
بایــدن بازگشــت بــه برجام، امــا با افــزودن مــواردی ماننــد محدود 
کــردن بــرد موشــکی و مهــار کــردن نفــوذ جمهــوری اســامی در 
منطقــه اســت.  جمهــوری اســامی اما سیاســت دســتیابی بــه دانــش 
و تکنیــک ســاح هســته ای تــا آســتانه ی ســاخت بمــب اتمــی را 
دنبــال می کنــد.  چنیــن سیاســتی تاکنــون خســارات هنگفتــی بــرای 
ــر  ــنگینی را ب ــاده س ــای فوق الع ــار آورده، هزینه ه ــا به ب ــور م کش
ــا  ــا را ب ــور م ــد کش ــت و می توان ــل کرده اس ــا تحمی ــردم م م
خطــرات جــدی بیشــتر، از جملــه فاجعــه ی جنــگ مواجــه ســازد. 
ــتیم.  ــوری اسامی هس ــته ای جمه ــروژه ی هس ــف پ ــا مخال م
 شــروع مذاکــره، احیــای »برجــام« و لغــو تحریم هــای اقتصــادی را 
ــه  ــی در منطق ــر تنش زادئ ــن ب ــم.  هم چنی ــردم می دانی ــع م ــه نف ب
ــد  ــایگان تاکی ــا همس ــبات ب ــازی مناس ــرای عادی س ــره ب و مذاک

ــم.   داری
ــرق« و  ــه ش ــگاه ب ــه ی »ن ــک جانب ــت ی ــا سیاس ــر م از نظ
ــا  ــی م ــع مل ــر مناف ــکا مغای ــژه آمری ــرب به وی ــا غ ــت  ب خصوم
ــاذ  ــت و اتخ ــن خصوم ــه ای ــان دادن ب ــان پای ــا خواه ــت.  م اس
سیاســت متعــادل و مثبــت بــا قطب هــای جهانــی هســتیم.  مــا از 
ــی  ــه ای و بین الملل ــای غیرنظامی منطق ــران در پیمان ه ــت ای عضوی
ــم.  ــتقبال می کنی ــد، اس ــی باش ــع مل ــن مناف ــن تامی ــه متضم ک
 عضویــت کشــور مــا در ســازمان همــکاری شــانگهای نیــز هــرگاه 
ــراه  ــی هم ــای جهان ــا قطب ه ــادل ب ــا اتخــاذ سیاســت متع ــه ب ک
ــه  ــد توج ــود.  بای ــد ب ــران خواه ــی ای ــع مل ــود مناف ــد، به س باش
داشــت کــه برخــاف تصــور ســران جمهــوری اســامی دو کشــور 
ــی  ــیه، به راحت ــن و روس ــی چی ــانگهای یعن ــازمان ش ــی س اصل
نزدیکــی بــه جمهــوری اســامی را وســیله ی تامیــن منافــع خــود 
ــد.  تفاهــم  قــرار می دهنــد و تعهــدات خــود را زیــر پــا می گذارن
نامــه ی ۲۵ ســاله ی جمهــوری اســامی با دولــت چیــن کــه هنــوز 
ــوردار  ــادی برخ ــات زی ــده، از ابهام ــر نش ــی آن منتش ــن اصل مت
اســت.  اطاعــات تاکنونــی نشــان می دهــد کــه  ایــن تفاهم نامــه، 
ــن  ــامی، متضم ــوری اس ــاری جمه ــت های ج ــتر سیاس ــر بس ب

منافــع ملــی ایــران نیســت. 
ــیم  ــی، تقس ــبات بین الملل ــی در مناس ــف قطب گرای ــا مخال  م
ــتن  ــتیم و داش ــمن هس ــت دش ــه دوس ــا ب ــورها و ملت ه کش
ــرای تامیــن  ــا همــه ی کشــورها را ب رابطــه ی متــوازن و متقابــل ب

ــم.   ــی می دانی ــور حیات ــی کش ــع مل مناف
جمهــوری اســامی با تعلــل در پذیــرش لوایــح مربــوط 
ــن  ــداوم ای ــه زده اســت و ت ــه اقتصــاد کشــور ضرب ــه FATF ب ب
ــرش  ــان پذی ــا خواه ــت.  م ــران اس ــردم ای ــان م ــه زی ــت ب سیاس

ــتیم.  FATF هس
ســلطه ی ســیاه طالبــان بــر افغانســتان یکــی از تحــوالت اخیــر 
ــرای ایــن کشــور، منطقــه و  در منطقــه و رویــدادی بــس شــوم ب
ــار  ــه را دچ ــا منطق ــه بس ــلطه چ ــن س ــداوم ای ــت.  ت ــان اس جه
آشــوب  کــرده و بســتر مســاعدی بــرای نیــرو گرفتــن جریان هــای 
افراطــی نظیــر داعــش و القاعــده فراهــم آورد و بــرای کشــور مــا 
ــا طالبانیســم بایــد مبــارزه کــرد  مشــکات مضاعــف بیافرینــد.  ب
ــه ی مــردم  ــارزات دموکراتیــک و ترقیخواهان ــه پشــتیبانی از مب و ب
افغانســتان برخاســت و بــا گشــاده روئی آغــوش کشــور را بــرای 

پذیــرش پناهجویــان افغانســتانی گشــود. 
ــرش  ــدون پذی ــان ب ــت طالب ــناختن حکوم ــمیت ش ــه رس ب
ــتان در  ــی افغانس ــای سیاس ــر جریان ه ــراکت دیگ ــور و ش حض
ــار  ــرا و انحص ــان بنیادگ ــن جری ــوی ای ــر از س ــی فراگی حکومت
طلــب، خــاف مصالــح ملــی مــردم افغانســتان و علیــه امنیــت و 

ــت.  ــه اس ــح در کل منطق صل
و  آمریــکا  ســلطه گرانه ی   و  امپریالیســتی  سیاســت های 
سیاســت های مخــرب متحــدان آن، به ویــژه زورگوئی هــای دولــت 
اســرائیل و مخالفــت آن بــا تشــکیل دولــت مســتقل فلســطین بــر 
پایــه ی قطعنامــه ســازمان ملــل متحــد، در تبدیــل خاورمیانــه بــه 
میــدان خصومت هــا و جنگ هــای نیابتــی موثــر بــوده و  زمینــه را 
بــرای رشــد نیروهــای افراطــی نظیــر داعــش فراهــم آورده اســت. 
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 بــرون رفــت از وضعیــت کنونــی، مســتلزم گفتگــو و مذاکــره بیــن 
ــگ،  ــت و جن ــره ی خصوم ــای متخاصــم، گسســت از دای دولت ه
ــی،  ــتار جمع ــاح های کش ــته ای و س ــاح هس ــد س ــف تولی توق
ســمت گیری بــه ســوی همــکاری اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 

اســت. 
ــامی در  ــوری اس ــت نظامی جمه ــه دخال ــان دادن ب ــا پای م
ــای  ــکیل نیروه ــای آن در تش ــه ای و ماجراجوئی ه ــات منطق مناقش
ــت  ــتن سیاس ــار گذاش ــه، کن ــورهای منطق ــی در کش ــبه نظام ش
ــورها  ــه ی کش ــا هم ــبات ب ــازی مناس ــعه طلبانه و عادی س توس
ــت  ــناختن دول ــمیت ش ــه رس ــایه و ب ــورهای همس ــژه کش به وی

ــم.  ــران می دانی ــردم ای ــود م ــه س ــرائیل را ب اس

گذار از جمهوری اسالمی
ــده از  ــم تنی ــته و دره ــای انباش ــامی با بحران ه ــوری اس جمه
جملــه بحــران مشــروعیت، بحــران مدیریــت و ناکارآمــدی، بحــران 
ــران  ــارکت، بح ــران مش ــت محیطی، بح ــران زیس ــادی، بح اقتص
ــاختارمند،  ــتماتیک و س ــاد سیس ــران فس ــی، بح ــاد اجتماع اعتم
بحــران اخاقــی و بحــران سیاســت خارجــی روبــرو اســت.  ایــن 
ــر  ــه ب ــرای غلب ــد.  ب ــد می کنن ــور را تهدی ــده ی کش ــا آین بحران ه
ــد  ــا نیازمن ــن بســت ها، جامعــه ی م ــن بحران هــا و خــروج از ب ای
گــذار از جمهــوری اســامی و اســتقرار نظام متکــی بــر اراده  ی آزاد 

مــردم اســت. 
 حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق(، بــه عنــوان یــک حــزب 
ــی  ــرائط کنون ــک، در ش ــم دموکراتی ــان سوسیالیس ــا آرم ــپ ب چ
بــرای گــذار از جمهــوری اســامی و اســتقرار جمهــوری ســکوالر 
ــرات،  ــای دموک ــه ی نیروه ــا هم ــد.  م ــارزه می کن ــرات مب و دموک
ــی و  ــای اجتماع ــاالن جنبش ه ــه ی فع ــواه، هم ــپ و آزادی خ چ
مدنــی، شــخصیت ها، جریانــات و احــزاب ملــی را بــه همــکاری و 
اتحــاد بــرای ایجــاد یک نظــام متکــی بــر اراده ی آزاد جمهــور مردم 
ایــران، فــرا می خوانیــم.  احتــرام بــه عقیــده و مذهــب هر شــهروند، 
جدائــی کامــل دیــن از دولــت، پاســخگو بــودن حکومــت در برابر 
ــان، توســعه ی  ــی آن ــات اقتصــادی و اجتماع ــن مطالب ــردم، تامی م
ــض جنســی و جنســیتی، اتنیکــی،  ــه تبعی ــر گون ــع ه ــدار، رف پای
مذهبــی و عقیدتــی، اعتقــاد بــه برابــری حقــوق زنــان بــا مــردان، 
پذیــرش اعامیــه ی جهانــی حقــوق بشــر و تبعیــت همــه ی ارکان و 
نهادهــای حاکــم بــر کشــور از رای مــردم، از مشــخصه های چنیــن 

نظامی اســت.  

راهبرد ما
 راهبــرد مــا بــرای گــذار مســالمت آمیز از جمهــوری اســامی، 
بــر جنبش هــای اجتماعــی، نهادهــای مدنــی، خیزش هــای 
مردمــی و بســیج کارگــران، تهیدســتان، اقشــار میانــی تحــت فشــار، 
ــازان  ــدان، فرهنگ س ــتگان، هنرمن ــجویان، بازنشس ــان، دانش معلم
ــتقل  ــازمان یابی مس ــا س ــت.  م ــتوار اس ــه اس ــگاهیان جامع و دانش
مــردم، تلفیــق خیزش هــای اعتراضــی مــردم، اعتصابــات صنفــی، 
ــای  ــی را راهکاره ــای مدن ــر نافرمانی ه ــی و دیگ ــاب عموم اعتص
ــه  ــا قاطعان ــم و از آن ه ــت می دانی ــک از حکوم ــذار دموکراتی گ

ــارزات مــردم  ــاور مــا مب ــه ب ــم.  در عیــن حــال ب حمایــت می کنی
ــه  ــدازه ب ــه هر ان ــه و ب ــرای عقب نشــاندن حکومــت در هــر زمین ب
ــه  ــارزه   علی ــو در مب ــه جل ــک و گامی ب ــای دموکراتی ــود رونده س
ــات آزاد  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــا ب ــت.  م ــاالر اس ــتبداد دین س اس
ــن  ــی و تامی ــده ی بین الملل ــناخته ش ــای ش ــا معیاره ــب ب متناس

ــم.  ــارزه می کنی ــران می ــرائط آن در ای ش
ــی و  ــای خارج ــط دولت ه ــازی توس ــف آلترناتیوس ــا مخال م
ــکاری  ــتیم و هم ــی هس ــن برنامه هائ ــه چنی ــیون ب ــکاء اپوزیس ات
ــی و  ــه آزادی، دموکراس ــد ب ــِی باورمن ــای سیاس و همگامی نیروه
عدالــت اجتماعــی، هم چنیــن بهــره گیــری از حمایــت معنــوی و 
انســانی نهادهــا و افــکار عمومــی در جوامــع بشــری بــرای گــذار 

ــم.   ــروری می دانی ــه را ض ــه ی آزاد و عادالن ــک جامع ــه ی ب
مــا بــه ســازمان یابی مســتقل مــردم بــاور داریــم.  گــذر از ایــن 
نظــام و اســتقرار دموکراســی و عدالــت اجتماعــی، تنهــا از طریــق 
مبــارزه ی ملــی و فراگیــر و بســیج اجتماعــی بخش هــای مختلــف 
ــای  ــات گروه ه ــد اعتراض ــر پیون ــا ب ــت.  م ــن اس ــردم ممک م
مختلــف اجتماعــی تاکیــد داریــم.  هــدف مــا حمایــت از مبــارزات 

ایــن مجموعــه و تقویــت همبســتگی بیــن آن هــا اســت.  
شــعار راهبــردی مــا گــذار از جمهــوری اســامی به جمهــوری 
ســکوالر و دمکــرات، تشــکیل مجلــس موسســان و تدویــن قانــون 
اساســی جدیــد اســت.  گفتمــان ســازی و فعالیــت عملــی مــا در 

خدمــت ایــن هــدف قــرار دارد. 

همکاری ها و ائتالف ها و اتحادهای ما
ــاب  ــوالت ایج ــم انداز تح ــی و چش ــاس کنون ــت حس وضعی
ــا  ــر  و ب ــا فعال ت ــن عرصه ه ــا در ای ــت های م ــه سیاس ــد ک می کن
صراحــت بیشــتر پیگیــری شــود.  رویکردهــای مــا در ایــن رابطــه 

چنیــن اســت. 

 تشکیل بلوک چپ 
حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( همــکاری و همگرائــی  و 
اتحــاد در میــان نیروهــای چــپ و پایبنــد بــه آرمــان سوسیالیســم 
دمکراتیــک، اعــم از متشــکل و منفــرد را گامــی در جهــت تقویــت 
دفــاع از منافــع و مطالبــات کارگــران، تهیدســتان و حقوق بگیــران 
و فرارویانــدن چــپ ایــران بــه نیــروی تاثیــر گــذار در تحــوالت 
ــت  ــرای فعالی ــود را ب ــی خ ــد و آمادگ ــور می دان ــی کش سیاس
مشــترک در جهــت تشــکیل بلوکــی از نیروهــای چــپ کــه بتوانــد 
پــژواک رســای صــدای کارگــران، دیگــر مــزد و حقــوق بگیــران و 
اقشــار پائینــی جامعــه در صحنــه ی سیاســی کشــور باشــد، اعــام 

می کنــد . 
ــطحی،  ــر س ــکاری در ه ــرای هم ــود را ب ــی خ ــا آمادگ م
از گفتگــو و دیالــوگ تــا فعالیت هــای مشــترک در زمینــه ی 
مســائل مربــوط بــه جنبــش کارگــری، زنــان، بازنشســتگان، دیگــر 
ــن در عرصــه ی مســائل نظــری  ــم چنی ــی، ه ــای اجتماع جنبش ه
بــا دیگــر نیروهایــی کــه خــود را چــپ و سوسیالیســت می داننــد، 

ــم.  ــام می کنی اع
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 همکاری و همگامی نیروهای جمهوریخواه سکوالر دموکرات
ــوع  ــر ن ــف ه ــق( مخال ــان خل ــران )فدائی ــپ ای ــزب چ ح
ــک  ــی، و ایدئولوژی ــی، دائم ــلطنتی، موروث ــردی، س ــت ف حکوم
در ایــران اســت.   مــا شــکل گیری همــکاری و همگامی بیــن 
ــروری  ــرات را ض ــکوالر و دموک ــواه س ــای جمهوریخ جریان ه
می دانیــم و معتقدیــم کــه جمهوریخواهــان ســکوالر و دموکــرات 
ــه ی  ــی در صحن ــل جمهوریخواه ــه ثق ــرای شــکل دهی ب ــران ب ای
سیاســی کشــور، بایــد وارد رونــد گفتگــو و همکاری هــای 
ــر و پوشــش دهنده از احــزاب  ــی فراگی گســترده تر شــوند و ائتاف

ــد.  ــاد کنن ــی ایج ــن سیاس و فعالی
ــق و  ــوردی، تواف ــل م ــاد عم ــکاری ، اتح ــو، هم ــت و گ گف

ــامی: ــوری اس ــذار از جمه ــم در گ تفاه
۱. گفتگــو بــا نیروهــای سیاســی منتقــد و مخالــف جمهــوری 
ــا  ــا آن ه ــو ب ــن اســاس از گفتگ ــا اســت.  برای اسامی پرنســیپ م
بــا هــر یــک از ایــن اهــداف و یــا مجموعــه ای از آن هــا: شــناخت 
متقابــل از مواضــع یکدیگــر، بررســی موانــع همــکاری نیروهــا و 
راهکارهــای غلبــه بــر آن هــا، یافتــن نــکات اشــتراک و همــکاری 

ــم.   ــتقبال می کنی اس
۲.  مــا بــرای همــکاری و اتحــاد عمــل مــوردی در کمپین هــا و 
آکســیون ها در دفــاع از آزادی هــا و حقــوق بشــر تــاش می کنیــم.  

٣.  مــا بــه پرنســیپ تفاهــم و توافــق بر ســر اصول دموکراســی 
ــدوق رای و  ــاوت صن ــات آزاد، قض ــم، انتخاب ــه پلورالیس از جمل
ــن  ــی بی ــون اساس ــن قان ــرای تدوی ــان ب ــس موسس تشــکیل مجل
ــوری اســامی  پایبند  ــذار از جمه ــای سیاســی کشــور در گ نیروه

هســتیم.   

اصالح طلبان و منتقدان درون نظام 
ــش از  ــه  ی بی ــامی بعد از تجرب ــوری اس ــات در جمه اصاح
ــورده و  ــت خ ــه بن بس ــت، ب ــی حکوم ــمکش درون ــه کش دو ده
ــت رســیده اند کــه  ــن دریاف ــه ای ــه ب ــای وســیعی از جامع گروه ه
جمهــوری اســامی تن بــه اصاحــات نمی دهــد.  از جانــب دیگــر 
ــره  ی قــدرت  ــان را از دای ــه ای و همدســتان وی اصــاح طلب خامن
کنــار گذاشــته اند کــه تجلــی آن در انتخابــات مجلــس و ریاســت 
ــد  ــن رون ــرعت گرفت ــت.  س ــر شده اس ــر واضح ت ــوری اخی جمه
تجزیــه در صفــوف اصاح طلبــان، و تقویــت مواضــع و موقعیــت 
ــش  ــت جنب ــان، در راســتای تقوی ــکال اصــاح طلب ــش رادی گرای

دموکراتیــک مــردم ایــران اســت. 

سیاست های ما در دفاع از مبارزات و مطالبات کارگران
ــته  ــال های گذش ــران در س ــران ای ــی کارگ ــارزه ی طبقات مب
ــرده  ــدا ک ــی پی ــازارت اجتماع ــته ای در مب ــس برجس ــگاه ب جای
اســت.  اعتصابــات کارگــران در سراســر ایــران، به ویــژه کارگــران 
پتروشــیمی بازتاب  و  نفــت  پیمانــی  کارگــران  و  هفت تپــه 
گســترده ای در ســطح جامعه داشــت و  مــورد حمایت و همبســتگی 
گــروه وســیعی از جامعــه قــرار گرفــت.  طبقــه  ی کارگــر ایــران در 
مبــارزات طوالنی مــدت خــود تجــارب ارزشــمندی را  اندوختــه و 
در جهــت ســازمان یابی گام برداشــته و مهــر خــود را بــر مبــازرات 

اجتماعــی زده و مســئله ی عدالــت اجتماعــی را بــه  عنــوان یکــی از 
ــکارتر کرده اســت.  ــور آش ــرم کش ــائل مب مس

ــران  ــارزات کارگ ــق( از مب ــان خل ــران )فدائی حــزب چــپ ای
بــرای تامیــن مطالبــات خــود، تشــکیل  ســندیکا و دیگــر 
ــی،  ــت های رانت ــه سیاس ــری و علی ــتقل کارگ ــکل های مس تش
ــری و  ــش کارگ ــتاوردهای جنب ــه دس ــی ک ــی« و نئولیبرال »مقاومت
حقــوق ســندیکایی کارگــران و قوانیــن حمایتــی از آنــان را آمــاج 
ــون  ــرای قان ــا ب ــد.  م ــت می کن ــرار داده، حمای ــاز ق ــت و ت تاخ
کار جدیــد و مترقــی منطبــق بــا نیازهــای کارگــران، بــرای تامیــن 
ــا هزینه هــای زندگــی و پرداخــت  دســتمزد عادالنــه و متناســب ب
منظــم و بــه موقــع آن، ایجــاد اشــتغال، بیمــه اجتماعــی و پرداخت 
حقــوق بیــکاری،  تضمیــن آزادی حــق تشــکل و اعتصــاب، منــع 
ــای  ــو قرارداده ــندیکایی، لغ ــای س ــاالن و فعالیت ه ــرد فع پیگ
ــف و  ــد، توق ــتمر دارن ــت مس ــه ماهی ــاغلی ک ــت کار در مش موق
ــی،  ــدی و خدمات ــای کان تولی ــازی واحده ــی س ــو خصوص لغ
ممنوعیــت کار کــودکان، رفــع تبعیضــات جنســی و برابــری کامــل 

ــم.   ــارزه می کنی ــر مب ــردان کارگ ــان و م ــوق زن حق

مبارزات پیگیرانه ی نیروهای چپ 
علیرغــم ســرکوب گســترده  نیروهــای چــپ در دهــه ۶۰، مــا 
ــگاه های  ــد در دانش ــای بع ــروی چــپ در دهه ه ــد نی ــاهد برآم ش
کشــور و در بیــن کارگــران صنعتــی و در حوزه هــای مختلــف از 
جملــه در زمینــه ی مســائل نظــری، ترجمــه ی آثــار کاســیک چپ 
ــو هســتیم.  نیروهــای چــپ در داخــل و  و اندیشــه پردازان چــپ ن
خــارج از کشــور مبــارزه ی پیگیرانــه ای را در حوزه هــای مختلــف 
پیــش می برنــد.  از طــرف دیگــر، برخــی نشــریات رســما بــه ســتیز 
ــه  ــخ،  اندیش ــه تاری ــه ای ب ــر بهان ــه ه ــته اند و ب ــپ برخاس ــا چ ب
ــپ و  ــای چ ــرکوب  نیروه ــا س ــد.  م ــپ می تازن ــت چ و موجودی
ــای فکــری و  ــم و تاش ه ــخ آن را محکــوم می کنی ــف تاری تحری
عملــی کنشــگران چــپ در اشــاعه ی ارزش هــا و آرمان هــای چــپ 
و مقابلــه بــا چپ ســتیزی نشــریات راســتگرا را پــاس داشــته و از 

ــم.  ــا پشــتیبانی می کنی آن ه

مبارزات ضدتبعیض زنان
ــی و بســتر ســاز  ــش اجتماع ــن جنب ــان پایدارتری ــش زن  جنب
ــوری  ــت.  جمه ــوری اسامی اس ــه جمه ــک علی ــش دموکراتی جنب
اســامی مظهر تبعیــض و خشــونت عریــان علیــه زنــان و 
ــا هویــت جنســیتی  تمامی کســانی اســت کــه گرایــش جنســی ی
ــض و  ــه تبعی ــا علی ــور م ــان کش ــارزه ی زن ــد.  مب ــی دارن متفاوت
خشــونت و برچیــدن حجــاب اجبــاری تاریــخ چهــل ســاله دارد.  

حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( از تامیــن برابــری حقــوق 
ــگ  ــه فرهن ــارزه  علی ــد و از مب ــاع می کن ــردان دف ــا م ــان ب زن
ــکال  ــه ی اش ــع کلی ــرای رف ــاری و ب ــاب اجب ــاالری و حج مردس
ــه ی   ــری در هم ــیتی، براب ــی و جنس ــونت جنس ــض و خش تبعی
زمینه هــا از جملــه ارث، حــق ازدواج، طــاق و حضانــت فرزنــدان، 
رهایــی از ازدواج زودهنــگام و اجبــاری، حــق تحصیل تــا باالترین 
ــر  ــی براب ــی دسترس ــس از ازدواج و به طورکل ــل و پ ــدارج قب م
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ــد.  ــه زندگــی اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی پشــتیبانی می کن ب
 مــا خشــونت علیــه زنــان دارنــدگان گرایــش جنســی یــا هویــت 
ــمیت  ــه رس ــتار ب ــم و خواس ــوم می کنی ــاوت را محک جنســی متف
شــناختن حقــوق برابــر آن هــا بــا دیگر شــهروندان کشــور هســتیم. 

گسترش مبارزات معلمان 
ــازل در شــرائط دشــواری  ــی ن ــا حقوق ــا ب ــان کشــور م معلم
ــری و  ــات سراس ــا تجمع ــه ب ــت ک ــد و سال هاس ــی می کنن زندگ
اعتراضــات مــداوم بــرای افزایــش حقوق، بیمــه ی کارآمد، همســان 
ســازی حقوق هــا و بهبــود شــرائط کاری خــود تــاش می کننــد، 
امــا جــز وعــده و وعیــد از ســوی دولــت و مراجــع ذیربــط پاســخ 
ــرای آزادی معلمــان  ــان ب ــارزات آن ــا از مب ــد.  م دیگــری نمی گیرن
ــوق و  ــش حق ــکل، افزای ــق تش ــناختن ح ــمیت ش ــی، به رس زندان
ــته و  ــاغل و بازنشس ــان ش ــات فرهنگی ــایر مطالب ــه س ــیدگی ب رس
مشــارکت دادن آن هــا در اداره ی امــور آموزشــی و برنامه ریــزی در 
امــر آمــوزش و آمــوزش رایــگان بــرای همــه حمایــت می کنیــم. 

دانشجویان مبارز راه آزادی 
ــته  ــه ی  گذش ــار ده ــول چه ــامی در ط ــوری اس ــم جمه رژی
همــواره از تمــام ابزارهــا بــرای خامــوش کــردن صــدای دانشــجو 
و اعمــال کنتــرل بــر دانشــگاه بهــره گرفته اســت.  در دانشــگاه های 
کشــور هــم چنــان فضــای پادگانــی حاکم اســت و نیروهــای امنیتی 
بــه طــور قابــل توجهــی حضــور دارنــد.  مــا از جنبــش دانشــجوئی 
ــگاه ها و از  ــر دانش ــم ب ــان حاک ــه خفق ــا علی ــات آن ه و اعتراض
مبــارزات دانشــجویان بــرای  آزادی و اســتقال دانشــگاه ها و آزادی 
ــجویان  ــتادان و دانش ــرای اس ــی ب ــی و سیاس ــای صنف فعالیت ه

ــد.  ــتیبانی می کن پش

دفاع از آزادی بیان و آزادی فعالیت هنرمندان و 
فرهنگ سازان کشور

حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( از آزادی فعالیــت 
ــه  ــازان، روزنام ــینما، فیلمس ــر و س ــدان تئات ــندگان، هنرمن نویس
نــگاران، کــه همــواره مــورد تعقیــب و آزار دســتگاه تفتیــش عقاید 
و ســرکوب حکومتــی قــرار دارنــد، حمایــت می کنــد  و بــرای لغــو 
سانســور و منــع پیگــرد نویســندگان، روزنامــه نــگاران فیلمســازان 
ــه  ــکل و ب ــاد تش ــا از ایج ــد.  م ــارزه می کن ــازان مب و فرهنگ س
ــان در حــوزه ی کار خــود،  رســمیت شــناختن اســتقال عمــل آن
ــف  ــته های مختل ــاء رش ــرای رشــد و ارتق ــات الزم ب ایجــاد امکان
هنــری، تخصیــص بودجــه بــرای تشــویق نــوآوری و خاقیــت در 
ــورداری  ــن، برخ ــری، و هم چنی ــت هن ــف فعالی ــای مختل عرصه ه
همــه ی دســت اندرکاران هنــر و فرهنــگ جامعــه از پوشــش 
بیمه هــای درمانــی و تامیــن اجتماعــی مناســب حمایــت می کنیــم. 

ــران  ــندگان ای ــون نویس ــی کان ــای زندان ــان آزادی اعض ــا خواه  م
هســتیم. 

مبارزات ملی و قومی  
حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( بــر تامیــن حقــوق ملــی 
و قومــی و برابــری حقوقــی شــهروندان فــارغ از تفاوت هــای ملــی 
و قومــی، زبانــی، مذهبــی و شــیوه های زندگــی فــردی و بــر عــدم 
تمرکــز و ضــرورت اداره  امــور هــر منطقــه بــه دســت ســاکنان آن 
و  حــق آمــوزش بــه زبــان مــادری تاکیــد دارد.  مــا از حقــوق ملــی 
ــی و  ــگران مل ــارزات کنش ــتیبان مب ــم و پش ــاع می  کنی و قومی دف

ــرای رفــع تبعیــض هســتیم.    قومی ب

مبارزه با فساد و رانت خواری
ــم جمهــوری اسامی ســاختاری  فســاد و رانت خــواری در رژی
اســت.  مبــارزه بــا فســاد حکومتــی بــا مبــارزه علیــه اســتبداد پیوند 
ــد  ــاد نیازمن ــواری و فس ــه رانت خ ــارزه علی ــت.  مب ــورده اس خ
ــم  ــانه های آزاد و فراه ــادی، رس ــای اقتص ــازی فعالیت ه شفاف س
ــی و  ــع صنف ــا، مجام ــانه ها و اتحادیه ه ــارت رس ــکان نظ آوردن ام
ــت و  ــادی حکوم ــای اقتص ــر فعالیت ه ــی ب ــازمان های غیردولت س
ــر شــفافیت در فعالیت هــای اقتصــادی،  ــا ب مســئوالن آن اســت.  م
ــا فســاد و رانت خــواری و آزادی اطــاع رســانی تاکیــد  مبــارزه ب

می کنیــم. 

مبارزه برای تامین حقوق بشر و برابری حقوقی
ــض  ــر تبعی ــی از ســاختار متکــی ب ــوق بشــر جزئ نقــض حق
جمهــوری اسامی اســت.  هــم اکنــون تعــداد زیــادی از کنشــگران 
ــران،  ــان، کارگ ــان، معلم ــی، زن ــش اجتماع ــاالن جنب ــی، فع مدن
نویســندگان، روزنامــه نــگاران، دگراندیشــان، وکای مدافــع 
ــان و  ــه ادی ــدان ب ــت، باورمن ــط زیس ــاالن محی ــر، فع ــوق بش حق
ــده  ــکنجه ش ــوری اسامی ش ــای جمه ــر، در زندان ه ــب دیگ مذاه
ــوند.  ــوم می ش ــدام محک ــدت و اع ــل الم ــای طوی ــه حبس ه و ب
 جمهــوری اســامی یکی از رکــوردداران اعــدام در ســطح جهانــی 
اســت.  مــا مخالــف صــدور حکــم اعــدام هســتیم و بــر ضــرورت 
تــداوم و گســترش اتحــاد عمــل علیــه اعــدام هــا پــای می فشــاریم 
و بــرای آزادی کلیــه  زندانیــان سیاســی و صنفــی مبــارزه می کنیــم. 
ــوق  ــق( نقــض گســترده ی حق ــان خل ــران )فدائی  حــزب چــپ ای
دگراندیشــان، زنــان و دارنــدگان گرایــش جنســی متفــاوت، اقلیــت 
ــان  ــا، نوکیش ــا، بهائی ه ــتی ها، کلیمی ه ــنی ها، زرتش ــی )س مذهب
ــاکن  ــتانی های س ــه افغانس ــض علی ــش( و تبعی ــیحی و دراوی مس
ایــران و دیگــر شــهروندانی را کــه تبــار ایرانــی ندارنــد، محکــوم 

می کنــد. 
۲۲ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱٣ نوامبر ۲۰۲۱

اتحاد چپ ضرورت سازماندهی مبارزات سیاسی و طبقاتی کارگران و زحمتكشان
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اوضاع سیاسی

۱- تظاهــرات گســترده توده هــای مــردم خوزســتان در اعتراض 
بــه نبــود آب آشــامیدنی و قطــع آب و بــرق، در تیرمــاه گذشــته، 
کــه حمایت هــای وســیعی را از ســوی قشــرهای مختلــف مــردم در 
دیگــر مناطــق، و همچنیــن در خــارج از کشــور، برانگیخــت، طبــق 
معمــول، بــا گلولــه و کشــتار، ســرکوب و دســتگیری های گســترده 
از جانــب حکومتگــران روبــرو گشــته و متوقــف شــد. امــا شــرایط 
ــودی  ــران آب و ناب ــی، بح ــی برق ــی، ب ــی آب ــای ب ــت فرس طاق
ــط زیســت،  ــار محی کشــتزارها و نخلســتان ها، تخریــب فاجعــه ب
فقــر و مســکنت روزافــزون، اختنــاق و تبعیــض کــه بــر مردمان این 
خطــه، و خصوصــأ هموطنــان ســتمدیده و محــروم عــرب، تحمیل 
شــده و می شــود، کمابیــش همــان وضعیتــی اســت کــه اکثریــت 
عظیــم مردم ایــران، زیــر ســایه شــوم حاکمیــت اســامی، گرفتــار 
آن بــوده و هســتند و بنابرایــن تظاهــرات خوزســتان نیــز نمایانگــر 
ــر  ــق دیگ ــه در مناط ــت ک ــارزات حق طلبانه ایس ــات و مب اعتراض
و در سراســر ایران در راه هســتند. در ابتــدای همــان مــاه، اعتصــاب 
شــجاعانه و بیســابقه کارگــران پیمانی نفــت و گاز و پتروشــیمی، در 
اعتــراض بــه شــرایط کار و زندگــی »بــرده وار« شــان، آغــاز گردید 
کــه ده هــا هــزار اعتصاب گــر در بیــش از صــد مرکــز کارگــری را 
در برمی گرفــت، بیــش از دو مــاه و نیــم بــه طــول انجامیــده و بــا 
ــان،  ــران، معلم ــی از کارگ ــای گوناگون ــتیبانی گســترده گروه ه پش
بازنشســتگان، دانشــجویان و روشــنفکران همــراه گشــته اســت. این 
حرکــت نیــز بــه نوبــه خــود خصلت نمــای مبــارزات کارگــران و 
زحمتشــکان بــرای مقابلــه بــا ســتمگری و غارت هــای حاکمــان، 
کارفرمایــان، و بــه منظــور احقــاق حقــوق عادالنــه شــان، در ایــن 
مرحلــه از رویاروئــی مــردم بــا رژیــم اســتبداد مذهبــی محســوب 

می شــود.

ــا  ــزرگ توده ه ــزش ب ــع خی ــه در واق ــن مرحل ۲- آغازگر ای
ــود کــه نارضایتــی و  ــاه ۱٣۹۶ ب در اقصــا نقــاط کشــور، در دی م
نفــرت آنهــا را بــر میادیــن و خیابان هــا جــاری و کلیــت حکومــت 
ــد از آن،  ــر از دو ســال بع ــاج خــود ســاخت. کمت اســامی  را آم
ــود  ــه ای ب ــن، جرق ــای بنزی ــدن به ــر ش ــه براب ــان ۱٣۹۸، س در آب
ــه  ــردم و ب ــای م ــه توده ه ــرت فروخفت ــم و نف ــش خش ــه آت ک
ــیه های  ــز و حاش ــان را درمراک ــکاران و جوان ــتان، بی ــژه تهیدس وی
ــدام و ارکان  ــرزه بر ان ــرده و ل ــعله ور ک ــهر، ش ــش از ۱۰۰ ش بی
حکومت گران انداخت. ایــن خیزش هــا، حرکت هائــی از اعمــاق 
و در اعمــاق جامعــه مــا بــود کــه بــه روشــنی بــر آگاهــی توده هــا 
ــت و  ــه حاکمی ــدی ب ــچ امی ــا هی ــه تنه ــه ن ــت ک ــن حقیق به ای
ــقت بار کار  ــرایط مش ــودی ش ــرای بهب ــف آن ب ــای مختل جناح ه
و زندگــی شــان نیســت بلکــه خود ایــن حکومــت بانــی و عامــل 
اصلــی ســیه روزی و بــی حقوقــی و بــی چشــم اندازی آنهاســت، 
ــم وســیع  ــی تحری ــم در پ ــزرگ رژی ــی داد. رســوائی ب گواهــی م
نمایــش انتخاباتــی ریاســت جمهــوری آن در خــرداد گذشــته نیــز 
بــه شــکلی دیگــر تداوم ایــن مرحلــه جدیــد از رویاروئــی مــردم 
بــا حاکمــان را آشــکار کــرد. هرچنــد کــه رژیــم بــا بســیج کامــل 
ماشــین ســرکوب خــود و توســل بیــش از پیش بــه کشــتار، اعدام، 
شــکنجه و زنــدان، توانســته کــه حرکتهــای بــزرگ اعتراضــی مردم 
را در هــر مقطــع متوقــف کنــد، ولــی چنانکــه رونــد رویدادهــای 
ــات  ــرات و اعتصاب ــد، تظاه ــان می ده ــر نش ــالهای اخی ــده س عم
ــن  ــردم و همچنی ــرهای م ــر قش ــکان و دیگ ــران، زحمتش کارگ

ــه اســت. ــای اجتماعــی جــاری اســتمرار یافت جنبش ه

٣- فعالتریــن جنبش هــای اجتماعی ایــران در ایــن دوره همچنــان 
ــرأ رشــد و گســترش در خــور  ــه اخی ــوده ک ــری ب ــش کارگ جنب
توجهــی یافتــه اســت. اعتراضــات و اعتصابــات کارگــران هفت تپه 

برنامه ی سیاسی مصوب پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

اوضاع سیاسی و سیاست ها و وظائف ما



10دوره دوم - ضمیمه شماره 3 - آذر 1400

در چهــار ســال گذشــته، خــود بــه نمــادی از مبــارزات جســورانه، 
پیگیــر و حــق طلبانــه کارگــران تبدیــل شــده و نقــش بــارزی در 
گســترش مقاومــت و آگاهــی و مبــارزه طبقــه کارگر ایــران داشــته 
اســت. اعتصابــات کارگــران پــروژه ای و پیمانــی صنعــت نفــت در 
تابســتان ســال گذشــته، و از ســر گیــری آن در تابســتان امســال در 
ســطحی گســترده تــر، در ســازماندهی حرکتهــای همزمــان درمراکز 
ــی  ــری، نویدبخــش ســرآغاز تشــکل یاب ــوع کارگ ــف و متن مختل
سراســری کارگــران  ایــن رشــته تولیــدی مهــم اســت. اعتصابــات 
و حرکتهــای اعتراضــی متعــدد در دیگــر رشــته های کلیــدی ماننــد 
بــرق، مخابــرات، راه آهــن و حمــل و نقــل صــورت گرفتــه کــه از 
جملــه آنهــا می تــوان بــه اعتصــاب سراســری راننــدگان کامیــون 
)در خــرداد و مهــر ۹۷( اشــاره کــرد. اگرچــه در برابــر تعرضــات 
ــه  ــش طبق ــان، جنب ــرمایه داران و کارفرمای ــت، س ــه دول ــی وقف ب
کارگــر هنــوز عمدتــأ در حالــت تدافعــی قــرار دارد، امــا اشــکال 
ــی و  ــه بهره کش ــران علی ــارزه کارگ ــت و مب ــیوه های مقاوم و ش

ــود. ــر می ش ــج رادیکال ت ــه تدری ــم ب ــات ه ــات و تبعیض تحمی
ــان  ــان و کارکن ــران، فرهنگی ــم از کارگ ــتگان ایران، اع بازنشس
ــکیل  ــیعی را تش ــر وس ــان قش ــا خانوارهایش ــه ب ــته، ک بازنشس
می دهنــد در اعتــراض بــه گرانــی و مشــکات روزافــزون گــذران 
ــه تبعیــض و بــی عدالتــی، در دوره اخیــر حرکتهــای  زندگــی و ب
گســترده ای انجــام داده انــد کــه بازتــاب زیــادی یافتــه و نشــانه های 
ــت. در  ــرده اس ــکار ک ــز آش ــا را نی ــری آنه ــازمان یابی سراس س
ــطه  ــه واس ــتگی ب ــای بازنشس ــب صندوق ه ــه غال ــرایطی ک ش
سیاســتهای رژیــم در آســتانه ورشکســتگی هســتند و دولــت نیــز 
مــدام در پــی ســخت تر کــردن مقــررات بازنشســتگی و طوالنی تــر 
کــردن ســال های اشــتغال بــه کار اســت و در حالــی کــه اساســأ 
میلیون هــا نفــر از زحمتشــکان از حقــوق و مســتمری بازنشســتگی 
ماننــد دیگــر حقــوق تامین اجتماعــی همگانــی محرومنــد، کارگران 
و بازنشســتگان در ایــن زمینــه نیــز از»درد مشــترک« رنــج می برنــد.

ــرکوبگری های  ــارها و س ــه فش ــم هم ــه رغ ــران ب معلمان ای
ــرده و  ــادرت ک ــود مب ــی خ ــکل های صنف ــاد تش ــم به ایج رژی
حرکت هــای اعتراضــی در شــهرهای مختلــف را طــی چنــد 
ســال اخیــر، و از جملــه در شــهریورماه گذشــته، ســازمان داده انــد 
ــا بیمــاری  و همچنیــن از اعتراضــات دانــش آمــوزان در ارتبــاط ب
کرونــا در بهــار امســال حمایــت کرده انــد. جنبــش دانشــجوئی ایران 
ــا  ــه ب ــی و مقابل ــته های صنف ــورد مســائل و خواس ــز چــه در م نی
سانســور و ســرکوب رژیــم و چــه در رابطــه بــا مســائل اجتماعــی 
و سیاســی، ماننــد اعتراضــات وســیع در پــی ســرنگونی هواپیمــای 
مســافربری اوکرائینــی )دیمــاه ۹۸(، اعتراضــات مربــوط بــه کرونــا، 
تحریــم انتخابــات نمایشــی رژیــم، حضــور فعــال خــود را در ایــن 

دوره نشــان داده اســت.
جنبــش ملیت هــای متنــوع  ایــران، از جملــه فعال تریــن 
ــات  ــداوم تهاجم ــر ت ــوده و در براب ــال ها ب ــن س ــا در ای جنبش ه
ــات آن،  ــات و اجحاف ــم و تبعیض ــی و نظامی رژی ــای امنیت ارگان ه
ــه عمــل آورده اســت  ــی را ب ــایان توجه ــارزات ش ــت و مب مقاوم
کــه بــه عنــوان نمونــه می تــوان از اعتصــاب عمومــی  و اعتــراض 
گســترده در شــهرهای کردســتان، حرکت هــای اعتراضــی درمــورد 

کشــتار کولبــران و اعدام هــای فعــاالن سیاســی کــرد، حمایــت از 
ــاران  ــم و بمب ــروی نظامی رژی ــل تهاجــم نی ــرد در مقاب احــزاب ک
ــات و  ــراق، تجمع ــتان ع ــاک کردس ــا در خ ــتقرار آنه ــق اس مناط
اعتراضــات وســیع در سیســتان و بلوچســتان در ارتبــاط بــا کشــتار 
ســوختبران، اعتراضــات مــردم در اهــواز و برخــی دیگــر از نواحــی 
ــهرهای  ــی ش ــی در بعض ــای اعتراض ــا حرکته ــتان، و ی خوزس

ــام بــرد. آذربایجــان ن
ــان  ــدام شــدگان و زندانی ــای اع ــی خانواده ه ــش دادخواه جنب
ــگان و  ــای جانباخت ــه خانواده ه ــی، و خاص ــور کل ــی بط سیاس
بازداشت شــدگان خیــزش آبــان ۹۸، در ایــن دوره فعالیــت و 
ــاب چشــمگیری داشــته اســت. در ســی و ســومین ســالگرد  بازت
کشــتار دســتجمعی زندانیــان سیاســی در تابســتان ۶۷، دســتگیری و 
محاکمــه یکــی از عاملین ایــن »جنایــت علیــه بشــریت« در خــارج 
از مرزهای ایــران )کشــور ســوئد(، بــدون تردیــد، پیــروزی بزرگــی 
بــرای جنبــش دادخواهــی اســت و صــدا و پیــام جنبــش دادخواهی 
ــور  ــارج از کش ــان خ ــران و در بین ایرانی ــا در داخل ای ــه تنه را ن
ــی دولتهــای  ــکار عمومی کشــورهای مختلــف و حت ــزد اف بلکــه ن

ــان، پــژواک داده اســت. آن
ــای  ــات و محدودیته ــه تضییق ــود هم ــا وج ــان ب ــش زن جنب
ــتاده  ــای نایس ــامی، از پ ــت اس ــرف حکوم ــده از ط ــال ش اعم
ــری  ــرح و پیگی ــورد ط ــود در م ــای خ ــا و پیکاره ــه تاش ه و ب
حقــوق و مطالبــات زنــان، مقابلــه بــا حجــاب اجبــاری بــه اشــکال 
ــرای  ــارزه ب ــه مب ــات و از جمل ــه تبعیض ــراض ب ــون، اعت گوناگ
ــان  ــه زن ــن ک ــته از ای ــه داده، گذش ــگاه ها ادام ــور در ورزش حض
ــهم و  ــم س ــر ه ــی دیگ ــای اجتماع ــب جنبش ه ــبرد اغل در پیش
ــدان و  ــگاران، هنرمن ــندگان، روزنامه ن ــد. نویس ــارزی دارن ــش ب نق
وکای دادگســتری کــه خــود بــه انحــای گوناگــون زیــر ضــرب 
ــن  ــد، در ای ــرار دارن ــی ق سانســور و ســرکوب ارگان هــای حکومت
ــه، در  ــان و  اندیش ــاع از آزادی بی ــادی در دف ــای زی دوره فعالیته
دفــاع از اســیران دربنــد رژیــم و محکــوم کــردن اقدامــات آن در 
ــتیبانی  ــران، و در پش ــوق بشــر در ای ــض آشــکار و مســتمر حق نق
از حرکتهــای حــق طلبانــه کارگــران و زحمتکشــان و از جملــه از 
حرکــت اخیــر توده هــای مــردم در خوزســتان انجــام داده انــد. بــا 
تشــدید رونــد تخریــب محیــط زیســت و امکانــات کار و تولیــد، 
فعــاالن جنبــش محیــط زیســت نیــز در شــهرها و مناطــق مختلــف 
و از جملــه در اعتــراض بــه نابــودی تــاالب هورالعظیــم، مقاومتهــا 
ــاط  ــد. در ارتب ــازمان داده ان ــی را س ــور توجه ــای در خ و حرکته
ــود  ــی و کمب ــا گران ــود آب، برخــورداری از حقابه هــا و ی ــا کمب ب
نهاده هــای تولیــدی بــه دلیــل سیاســتهای دولــت و ســودجوئی های 
دالالن، کشــاورزان و دامــداران در مقاطــع متعــددی دســت به تجمع 

ــد. و اعتراضــات گســترده زده ان

ــان  ــت و حاکم ــاب اس ــش و الته ــا در جوش ــه م ۴- جامع
ــه و  ــای حــق طلبان ــته فریاده ــیوه گذش ــه ش ــد ب ــر نمی توانن دیگ
آزادیخواهانــه توده هــای جــان بــه لــب رســیده را خامــوش نمایند. 
ــالیان  ــی س ــی ط ــکات کار و زندگ ــدن مش ــته ش ــی انباش در پ
ــای  ــت و نابرابری ه ــر و محرومی ــی ســابقه فق ــی، تشــدید ب طوالن
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ــر،  ــاد فراگی ــر و فس ــد و حص ــی ح ــای ب ــی، غارتگری ه طبقات
ــر سیاســتها،  ــت در براب ــا مقاوم ــاق، و ی و فشــار سانســور و اختن
ــوران خشــم و  ــم و عوامــل آن، ف تعرضــات و زورگوئی هــای رژی
ــا  ــا فــردا و ی انزجــار مــردم می توانــد در اینجــا و آنجــا، امــروز ی
ــأ  ــت مناســب دیگــری حــادث شــود. چنانکــه مث در هــر موقعی
ســاقط شــدن هواپیمــای مســافربری اوکرائینــی در ۱۸ دی ۱٣۹۸ بــر 
اثــر اصابــت دو موشــک ســپاه پاســداران رژیــم و مــرگ ۱۷۶ نفــر 
سرنشــین آن، و پنهــان کاری و دروغ گوئی هــای آشــکار مســئوالن 
ــی، مــوج دیگــری از اعتراضــات مردمی بوجــود آورد کــه  حکومت
عمــده تشــبثات و تمهیــدات حکومتــی را کــه چنــد روز پیــش از 
آن در ارتبــاط بــا تــرور قاســم ســلیمانی بــه وســیله دولــت آمریکا 
و جنــازه گردانــی در شــهرهای مختلــف، چیــده شــده بــود، نقــش 

بــر آب کــرد.
ــامی،  ــوری اس ــل جمه ــا در مقاب ــی توده ه ــف آرائ در ص
مختصــات اجتماعــی عمومی جامعــه در غلیــان نیــز قابــل ماحظــه 
اســت: هــر ســال حــدود یــک میلیــون نفــر بــر جمعیــت کشــور 
ــران  ــت فعلی ای ــی  از جمعی ــه نیم ــک ب ــود و نزدی ــزوده می ش اف
ــاالی  ــت دانشــجوئی ب ــا جمعی ــد. ب ــر از ٣۰ ســال ســن دارن کمت
ــگاه ها  ــر از دانش ــون نف ــک میلی ــه ی ــب ب ــاالنه قری ــون، س ۴ میلی
ــان  ــر آن ــم اکث ــرایط حاک ــه در ش ــوند ک ــل می ش ــارغ التحصی ف
ــکاران  ــی بی ــداد واقع ــد. تع ــتغال ندارن ــرای اش ــی ب ــچ بخت هی
ــد  ــدود ۴۰ درص ــه ح ــت ک ــر اس ــون نف ــش از ده میلی ــور بی کش
ــان  ــد و زن ــکیل می دهن ــگاهی تش ــان دانش ــا را فارغ التحصی آنه
هــم در میــان آنــان ســهم باالئــی دارنــد. رونــد تخلیــه روســتاها، 
کاهــش مطلــق تعــداد شــاغان روســتائی و مهاجــرت بــه شــهرها 
همچنــان اســتمرار دارد و جمعیــت حاشــیه نشــین شــهرها بیــش 
ــرآورد می شــود. بیــش از نیمــی  از جمعیــت  ــر ب ــون نف از ۲۰ میلی
ــد ... در فضــای سانســور و  ــر بســر می برن ــر خــط فق کشــور زی
خفقــان حاکمیــت اســامی  و در مقابلــه بــا آن، اســتفاده از اینترنــت 
ــی  ــبکه های اجتماع ــزون دارد و ش ــازی رواج روزاف ــای مج و فض
ــای  ــبرد جنبش ه ــات و پیش ــترش اعتراض ــری در گس ــش مؤث نق

می کننــد. اجتماعی ایفــا 

ــی  از  ــود تورم ــه رک ــران ک ــاد  ای ــاختاری اقتص ــران س ۵- بح
ــارز آن اســت، طــی ســالیان گذشــته دامنــه  جملــه ویژگی هــای ب
و عمــق بســیار بیشــتری پیــدا کــرده اســت کــه عــوارض ملمــوس 
آن چــون گرانــی، بیــکاری، تعطیلــی بنگاه هــای تولیــدی و اخــراج 
شــاغان، اکنــون کامــأ نمایــان اســت. کمبــود و گرانــی مایحتــاج 
عمومــی، معضــل هــر روزه کارگــران، زحمتشــکان و قشــرهای کم 
درآمــد و متوســط جامعــه اســت. نــرخ رســمی تورم بیــن ۴۰ تــا ۵۰ 
درصــد اعــام می شــود، در صورتــی کــه آهنــگ افزایــش بهــای 
ارزاق و اجنــاس مصرفــی توده هــا بســیار باالتــر از اینهاســت و  ایــن 
ــر افزایــش مســتمر  ــه شــگفتی نیســت. دولــت، عــاوه ب ــز مای نی
ــزان ارز  ــی، از ســال گذشــته می ــات عموم قیمــت کاالهــا و خدم
تخصیصــی بــه واردات کاالهــای ضــروری را بــه کمتــر از نصــف 
تقلیــل داده و کاالهــای ضــروری مشــمول ارز دولتــی را هــم از ۲۵ 
ــان تشــدید  ــن می ــف کاهــش داده اســت. در ای ــه ۵ ردی ــف ب ردی

ــر  ــال اخی ــار س ــکا در چه ــت آمری ــه دول ــای یک جانب تحریم ه
کــه پیامدهــای فاجعــه بــار آنهــا بیــش از همــه دامنگیــر اکثریــت 
ــی  ــوده و هســت، موجــب ســقوط درآمدهــای نفت ــران ب مــردم  ای
و اختــاالت شــدید در مبــادالت مالــی و بانکــی شــده و اقتصــاد 
ــتانه  ــت در آس ــرده اســت. دول ــر ک بحــران زده کشــور را زمین گی
ــرای پرداخــت  ــل اســت و در حــال حاضــر ب ــی کام افــاس مال
ــده  ــروش باقیمان ــر ف ــاوه ب ــش، ع ــتمری کارکنان ــوق و مس حق
امــوال عمومــی، مبــادرت بــه چــاپ اســکناس می کنــد و جهــت 
ــاز  ــابقه اش ب ــته بیس ــای انباش ــرع بدهی ه ــل و ف ــت اص بازپرداخ

هــم بــه اســتقراض بیشــتر روی مــی آورد.
ــت،  ــته از ماهی ــه برخاس ــدی ک ــان تولی ــب بنی ــد تخری رون
ــر  ســاختار و عملکــرد حکومــت اسامی اســت، در ســال های اخی
شــدت و ســرعت افزونتــری یافتــه اســت. برپایــه ارقــام رســمی، 
اقتصاد ایــران در ســال ۱٣۹۷، حــدود ۵/۴ درصــد و در ســال ۱٣۹۸، 
حــدود ۷/۶ درصــد افــت کــرده و نــرخ رشــد اقتصــادی در ســال 
۱٣۹۹ نیــز صفــر درصــد بــوده کــه )بــا توجــه بــه بحــران کرونــا( 
ــرمایه گذاری  ــزان س ــت. می ــی اس ــاختگی و غیرواقع ــأ س اساس
)تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص داخلــی( بــر اســاس آمارهــای 
رســمی، طــی دوره ۱٣۹۸-۱٣۹۰ بطــور متوســط ســاالنه ۶/۸ 
دهــم درصــد افــت کــرده اســت، یعنــی کــه در ایــن دوره حجــم 
ــوده  ــا ب ــرمایه گذاریه ــزان س ــر از می ــرمایه ها افزونت ــتهاک س اس
ــته  ــال گذش ــز در ۶۰ س ــن نی ــام،  ای ــان ارق ــق هم ــه طب ــت ک اس
بیســابقه بــوده اســت. خــروج ســرمایه از کشــور نیــز بــه دالئــل 
ــا تحریم هــای آمریکائــی، از ســال ۱٣۹۶  اقتصــادی و سیاســی و ی
بــه بعــد شــدت بیشــتری پیــدا کــرده اســت، در همــان حــال کــه 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــان ب ــردگان و متخصص ــرت تحصیل ک مهاج

نیــز همچنــان ادامــه داشــته اســت.
ــم  ــرایط حاک ــرمایه در ش ــادی انباشــت س ــد ع ــر رون ــا اگ ام
بــا اختاالتــی مواجــه شــده، انباشــت بــدوی ســرمایه )از طریــق 
اختــاس، ارتشــاء، قاچــاق، بــازار ســیاه، غصــب امــوال عمومــی، 
ــر  ــی و نظائ ــات دولت ــه و امکان ــه بودج ــت اندازی ب ــی و دس تبان
ــاد  ــه، فس ــف گرفت ــی مضاع ــته رونق ــالهای گذش ــی س ــا( ط  اینه
ــه صــورت جزئــی جدائی ناپذیــر از کارکــرد اقتصــادی و  مالــی ب
سیاســی درآمــده و انحصــارات بــزرگ خصوصــی و شــبه دولتــی 
ــش  ــش از پی ــی، بی ــای مافیائ ــورت بانده ــی«، بص ــا »خصولت ی
ــا  ــده اند. ام ــلط ش ــور مس ــاد کش ــده ای از اقتص ــش عم ــر بخ ب
حاصل ایــن رونــد انباشــت بــدوی، چنانکــه پیداســت، بــه ســمت 
ســرمایه گذاری هــای تولیــدی نمــی رود و بلکــه عمدتــأ بــه خــارج 
از کشــور منتقــل شــده و یــا در داللی، بــورس بازی و قاچــاق بکار 
گرفتــه شــده و یــا صــرف تجمــات و لوکس بــازی و قصرســازی 
می شــود. در همیــن دوره جابجائــی بســیار هنگفتــی از دارائی هــا و 
ثروت هــای عمومــی  بوقــوع پیوســته و هــر گاه درآمدهــای نفتــی 
افــت کــرده، از طریــق زدن چــوب حــراج و واگــذاری باقیمانــده 
ســهام دولــت در شــرکتها و بانکهــا، فــروش تأسیســات و امــوال 
عمومــی، »امــاک مــازاد« و »خانه هــای ســازمانی«،  ایجــاد »حبــاب 
ــخ  ــابقه ای در تاری ــری بیس ــر، غارتگ ــای دیگ ــورس« و ترفنده ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــران ص معاصر ای
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ــران طــی  ــط زیســت در ای ــی محی ــب و ویران ــد تخری ۶- رون
دوره اخیــر دامنــه و شــدتی بی ســابقه یافتــه کــه پیامدهــای آن نیــز 
تاثیــرات خــود را در بخش هــای مختلــف کار و فعالیــت و زندگــی 
اجتماعــی نمایان تــر ســاخته اســت. کــم آبــی و خشکســالی های 
شــدیدتر، همــراه بــا خشــک شــدن دریاچه هــا و تاالب هــا، از بیــن 
ــع آبــی در پی ایجــاد بی رویــه ســدها و تخلیــه ســریع  رفتــن مناب
ــا  ــده جنگل ه ــودی فزاین ــوزی و ناب ــش س ــی، آت ــر زیرزمین ذخای
ــل ها در  ــاد گس ــن و ایج ــت زمی ــور، نشس ــع کش ــودی مرات و ناب
برخــی مناطــق، آلودگــی روزافــزون آب و خــاک و هــوا در اغلــب 
نواحــی، و....، چنــان ابعــادی پیــدا کــرده کــه عــاوه بــر از بیــن 
ــدی  ــات تولی ــالوده و امکان ــری از ش ــزرگ دیگ ــش ب ــن بخ رفت
کشــور، موجــب تشــدید هــر چــه بیشــتر مهاجــرت بــه حاشــیه 
شــهرهای بــزرگ و عمیق تــر شــدن نابرابری هــای منطقــه ای 
گشــته و بــه طــور جــدی تعــادل طبیعــی و ادامــه حیــات اجتماعی 
ــرات  ــرار داده اســت. گذشــته از تغیی ــد ق ــا را در معــرض تهدی م
ــی  ــم ط ــت های رژی ــان، سیاس ــطح جه ــری در س ــی  سراس اقلیم
ــای  ــودجوئی ها و چپاول گری ه ــتای س ــته در راس ــای گذش دهه ه
حکومتگــران و شــرکای آنهــا، باعــث تشــدید بیشــتر  ایــن بحــران 
بیســابقه بــوده اســت، همانطــور کــه تهدیــدات و ســرکوبگری های 
آشــکار آن علیــه فعــاالن و مدافعــان حفــظ محیــط زیســت نیــز، 
بــه نوبــه خــود، گــواه دیگــری بــر نقــش ویرانگــر رژیــم حاکــم 

ــود. ــوب می ش ــه محس ــن عرص در ای

ــک  ــان در ی ــا در جه ــاری کرون ــترش بیم ــیوع و گس ۷- ش
ــا صدمــات ســنگین انســانی،  ســال و نیــم گذشــته کــه همــراه ب
ــز در  ــا نی ــور م ــت، در کش ــوده و هس ــادی ب ــی، اقتص اجتماع
ــارات را  ــترین خس ــه بیش ــورهای خاورمیان ــر کش ــا دیگ ــاس ب قی
بــه بــار آورده کــه هنــوز هــم ابعــاد و تبعــات آن کامــأ روشــن 
نیســت. امــا چگونگــی برخــورد رژیــم حاکــم بــه  ایــن بیمــاری 
ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــار دیگ ــران، یکب ــن بح ــت«  ای و »مدیری
ــرای جــان انســانها قائــل  گرداننــدگان حکومتــی هیــچ ارزشــی ب
ــای  ــردازی و تناقض گوئی ه ــکاری، دروغ پ ــکار و پنهان نیســتند. ان
ــکی و  ــان پزش ــدارهای متخصص ــه هش ــی ب ــی توجه ــرر، ب مک
کارشناســان مســتقل، طفــره رفتــن از انجــام مســئولیتهای قانونــی 
و عرفــی دولــت بــرای حفــظ بهداشــت و ســامتی مــردم، اعــام 
منــع اســتفاده از واکســن های ســاخت آمریــکا و انگلســتان بوســیله 
رهبــر رژیــم، اهمــال و قصــور آشــکار در پیشــبرد واکسیناســیون، 
نشــان دهنــده نحــوه برخــورد رژیــم بــه  ایــن بحــران و همچنیــن 
مســئولیت مســتقیم آن در تــداوم و تشــدید صدمــات  ایــن بیمــاری 
اســت. مســئوالن حکومتــی زیــر عنــوان راه انــدازی اقتصــاد و بــا 
شــعارهای مضحکــی چــون »جهــش تولیــد«، عمــأ کرونــا را رهــا 
کردنــد تــا شــاید اقتصــاد را »نجــات« دهنــد. امــا اقتصــاد نجــات 
ــدان  ــاری دوچن ــترش بیم ــد( و گس ــت بیاب ــت )و نمی توانس نیاف
شــد. در ماه هــای اخیــر مــوج پنجــم شــیوع بیمــاری، بــه صــورت 
ــر  ــاری بســیاری از شــهرها و اســتان های کشــور را درب ــه ب فاجع
گرفتــه اســت، در حالــی کــه تعــداد کســانی کــه واکسیناســیون 

ــرار دارد. ــی ق ــان در ســطح نازل ــد، همچن کامــل دریافــت کرده ان

۸- کارکــرد اصلــی ســاختار سیاســی مبتنــی بــر والیــت فقیــه 
ــه،  ــی نیافت ــری اساس ــر، تغیی ــی دوره اخی ــوری اســامی، ط جمه
ضمــن آنکــه جابجائی هایــی در جناح هــا و دســتجات درون 
ــر  ــان ب ــه همچن ــی ک ــت. در حال ــه اس ــورت گرفت ــی ص حکومت
دامنــه دخالتهــا و اقتــدار فــردی رهبــر رژیــم افــزوده می شــود کــه  
ایــن خــود از جملــه تناقضــات نهفتــه در آن ســاختار، یعنــی رهبــر 
صاحــب تمــام اختیــارات و پاســخگو در برابــر هیچکــس، را حادتر 
می ســازد، مســئله جانشــینی »رهبــر« نیــز بــه موضــوع مضاعفــی 
ــل  ــی، تبدی ــای حکومت ــان بانده ــرای کشــمکش های جــاری می ب
گردیــده اســت. جنــاح مســلط رژیــم، متشــکل از رهبــری و بیــت 
او، شــورای نگهبــان و بخشــی از روحانیــان حکومتــی، فرماندهــی 
ســپاه و بســیج و ســایر نیروهــای امنیتــی و نظامــی  و دیگــر نهادهــا 
ــان  ــرکای سرمایه دارش ــراه ش ــه هم ــه ب ــی ک ــر حکومت و عناص
ــود  ــگ خ ــز در چن ــادی را نی ــای اقتص ــا و بنگاهه ــده بنیاده عم
دارنــد، درمانــده در برابــر بحران هــای فزاینــده داخلــی و خارجــی 
و هراســان از حرکــت و عصیــان گســترده توده هــا، تــاش کــرده 
ــره »خــودی«  ــد کــه صفــوف خویــش را فشــرده تر و دای و می کن
ــان نمایــش انتخاباتــی مجلــس یازدهــم  ــد. در جری ــر کن را تنگ ت
رژیــم )اســفند ۹۸( کــه در آن طبــق آمــار رســمی کمترین نســبت 
ــاح  ــن جن ــت،  ای ــوده اس ــس ب ــای مجل ــارکت در انتخاباته مش
توانســت مجلــس را تقریبــا بطــور کامــل تحــت ســیطره خــود و، 
در عمــل، مطیــع منویــات رهبــر رژیــم قــرار دهــد. برپایــه یــک 
ــات نمایشــی  ــان انتخاب ــده، در جری ــم ش ــل تنظی ــناریوی از قب س
ریاســت جمهــوری خــرداد امســال نیــز، ابراهیــم رئیســی بــه عنوان 
جایگزیــن حســن روحانــی و رئیــس قــوه مجریــه رژیــم تعییــن 
گردیــد، هرچنــد کــه بــا امتنــاع وســیع اکثریــت دارنــدگان حــق 
ــه،   ــابقه آرای باطل ــام بیس ــا ارق ــا و ب ــور در حوزه ه رأی از حض
ایــن مضحکــه انتخاباتــی کامــأ رســوا و برهمــگان آشــکار شــد 
کــه نــه فقــط انتخابــات در ایــن چارچــوب هیــچ معنائــی نــدارد، 
ــن  ــی  ای ــت. در پ ــروعیت اس ــد مش ــأ فاق ــم اساس ــن رژی بلکه ای
جابجائی هــا، اصــاح طلبــان حکومتــی کــه در مجلــس پیشــین و 
دولــت ائتافــی روحانــی هنوز ســهمی  از قــدرت را داشــتند، تقریبأ 
بــه صــورت کامــل کنــار زده شــدند، مگــر بخشــی از آنهــا کــه با 
پیــروی محــض از رهبــر و جنــاح غالــب، در تاشــند تــا همچنــان 
منافــع و موقعیتهــای اقتصــادی خــاص خودشــان را حفــظ نماینــد. 
امــا  ایــن تمهیــدات نیــز، بــه دلیــل تناقضــات موجــود در ســاختار 
حکومتــی و تــداوم رقابت هــای دســتجات درون اولیگاشــی حاکــم 
ــن ســاختار منجــر نخواهــد شــد.  ــل  ای ــه یکدســت شــدن کام ب
گماشــتن یکــی از جــادان سرشــناس رژیــم بــر مســند ریاســت 
جمهــوری نیــز اساســأ چیــز زیــادی بــر تــوان دولــت جدیــد در 
مقابلــه بــا بحران هــای فزاینــده گریبانگیــر رژیــم نخواهــد افــزود، 
ــکار  ــل آش ــود دلی ــز خ ــت نی ــن دول ــب  ای ــه ترکی ــور ک همانط
ــد. امــا تشــکیل  ایــن  ــه حســاب می آی ــی آن ب ــر ناتوان دیگــری ب
ــه آن گــواه دیگــری بر ایــن  دولــت و صــف بندی هــای مربــوط ب
اســت کــه حکومــت اســامی  قصــد تشــدید بیشــتر فضــای امنیتی 
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و سیاســت های سانســور و ســرکوبگری را دارد. تشــدید ســرکوب 
و اختنــاق اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه تنهــا تکیــه گاه 

اســتبداد مذهبــی حاکــم تبدیــل شــده اســت.

ــای  ــی در مناســبات خارجــی و ماجراجوئی ه ۹- تشــنج آفرین
ــرداری در داخــل، یکــی از شــگردهای  منطقــه ای، جهــت بهــره ب
ــر  ــه در دوره اخی ــوده ک ــدا ب ــان ابت ــامی  از هم ــم اس ــج رژی رای
ــده  ــال ش ــور دنب ــه کش ــت ب ــای هنگف ــل هزینه ه ــا تحمی ــز ب نی
ــه کــه از آغــاز  ــم در خاورمیان ــزرگ رژی اســت. قمــار سیاســی ب
هیــچ شانســی بــرای »بــرد« نداشــته و در ایــن دوره نیــز دســتکم دو 
ــا آمریــکا  ــار  ایــران را بــه آســتانه درگیــری مســتقیم و جنــگ ب ب
کشــانده، بعــد از ایــن هــم بــا توجــه بــه تغییــر و تحوالتــی کــه 
ــچ  ــده، هی ــادث ش ــر ح ــال های اخی ــه در س ــه خاورمیان در صحن
ــدارد، گذشــته از اینکــه قــدرت نمائی هــا و  ــرد« ن ــرای »ب بختــی ب
ــزات نظامــی  آن  ــواع موشــکها و تجهی ــد و نمایــش ان اعــام تولی
ــتر  ــدن بیش ــزوی ش ــه و من ــش در منطق ــش تن ــر از افزای ــم، غی ه
رژیــم، هیــچ نتیجــه ای نداشــته اســت. تحــوالت اخیــر افغانســتان، 
ــت  ــو« و بازگش ــکا و »نات ــای نظامی امری ــروج نیروه ــی خ در پ
ســریع طالبــان بــه قــدرت در ایــن کشــور، بــاری دیگــر، عواقــب 
ــگان  ــر هم ــی را ب ــای خارج ــای قدرته ــتناک مداخله گری ه دهش
ــت  ــی، اکثری ــی طالبان ــتبداد دین ــت اس ــا حاکمی ــرد. ب ــکار ک آش
ــان افغــان، بیــش  ــره زن ــده افعانســتان، و بوی وســیع مــردم رنجدی
ــاق،  ــض و اختن ــته از تبعی ــب برخاس ــواع مصائ ــا ان ــش ب از پی
ــرو شــده  ــی و آوارگــی روب ــر و بیخانمان ــزی، فق ــگ و خونری جن
ــای  ــداوم دخالت گریه ــه ت ــه زمین ــوالت ک ــن تح ــوند.  ای و می ش
جمهــوری اســامی در امــور داخلــی افغانســتان را فراهــم می کنــد، 
ــه  ــرای آن ب ــازه ای را هــم ب ــد مشــکات ت در عیــن حــال می توان
وجــود آورد. بــروز بحــران اخیــر در مناســبات رژیــم بــا جمهوری 
آذربایجــان، عامــل تشــدید تنــش در منطقــه و تهدیدی بــرای صلح 
ــان ملت هــای همجــوار اســت. سیاســت »چرخــش  و دوســتی می
ــای  ــه همکاری ه ــای »برنام ــام امض ــه اع ــرق« و از جمل ــه ش ب
ــه اختافــات داخلــی  ــا توجــه ب ــن« ب جامــع ۲۵ ســاله ایران و چی
ــی، و  ــداوم اعمــال تحریم هــای گســترده آمریکائ ــاره و ت در ایــن ب
ــدام  ــژه اق ــروه وی ــیاه »گ ــران در لیســت س ــن دوباره ای ــرار گرفت ق
مالــی« بین المللــی، در عمــل بــا موانــع و محدودیت هــای بســیاری 

روبروســت.
ــه  ــکا از توافقنام ــت آمری ــه دول ــروج یک جانب ــال خ ــه دنب ب
ــال ۱٣۹۷  ــام( در س ــران )برج ــای )۱+۵( و ای ــروه دولت ه اتمی گ
، و اعمــال تحریم هــای فزاینــده و فلــج کننــده در قالــب سیاســت 
»فشــار حداکثــری« بــه  ایــران، و نــاکام مانــدن »برجــام اروپائــی«، 
ــود و  ــدات برجامی خ ــی تعه ــش تدریج ــه کاه ــادرت ب ــم مب رژی
ــج  ــی« در خلی ــته »عملیات ایذائ ــک رش ــبرد ی ــال پیش ــن ح در عی
فــارس و جاهــای دیگــر کــرد کــه هیچکــدام از آنهــا، همانطــور 
ــا تخفیــف  کــه پیش بینــی می شــد، در جهــت احیــای برجــام و ی
تحریم هــا ثمــری نبخشــید. بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد در 
آمریــکا و اعــام تمایــل آن بــرای بازگشــت بــه برجــام، احتمــال 
ــه  ــن آنک ــت، ضم ــش یاف ــدودی افزای ــا ح ــق ت ــره و تواف مذاک

ــوده و  ــی ب ــوت خــود باق ــه ق ــان ب ــی همچن ــای آمریکائ تحریمه
ــدی و ۶۰  ــده ۲۰ درص ــی ش ــوم غن ــد اورانی ــام تولی ــت. اع هس
درصــدی و همچنیــن تعلیــق اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی 
ــر  ــای دیگ ــاندن طرف ه ــد کش ــه قص ــرأ ب ــم، ظاه ــب رژی از جان
ــه ســخت تر  ــز عمــأ ب ــا، نی برجــام در جهــت برداشــتن تحریم ه
ــرف  ــی ط ــای اروپائ ــکا و دولته ــروط آمری ــع و ش ــدن مواض ش
ــا  برجــام انجامیــده اســت. پــس از شــش دور مذاکــره مســتقیم ب
طرفهــای برجــام و غیــر مســتقیم بــا آمریــکا، در بهــار ســال جاری، 
تــا کنــون هنــوز نتیجــه مشــخصی درمــورد احیــای برجــام و احیانأ 
تمدیــد و گســترش آن حاصــل نشــده و رژیــم حاکــم کمــاکان در 
بــرزخ مانــدن و یــا خــارج شــدن از برجــام برجــای مانــده اســت.

ــر  ــه در براب ــا ک ــرزمین م ــر س ــامی حاکم ب ــم اس ۱۰- رژی
ــر  ــرون زی ــن« و از بی ــده، از »پائی ــه درمان ــه جانب ــای هم بحران ه
فشــار اســت و آشــکارا مشــروعیت خــود را از دســت داده، اساســأ 
ــه  ــکا ب ــا ات ــأ ب ــم صرف ــن رژی ــن بســت رســیده اســت.  ای ــه ب ب
ــه  ــود ادام ــوم خ ــات ش ــه حی ــد ب ــان نمی توان ــرکوب و خفق س
دهــد. دیوارهــای تــرس فروریختــه و سیاســت ارعــاب و تهدیــد 
رژیــم دیگــر کارآئــی ســابق را نــدارد. در شــرایط موجــود هــرگاه 
ــی  ــت خارج ــینی در سیاس ــا عقب نش ــد ب ــد و بتوان ــم بخواه رژی
خــود بــه ســازش بــا قدرتهــای غربــی برســد، شــاید قــادر باشــد 
ــا  ــورت ب ــد، در غیر اینص ــود بیفزای ــر خ ــه عم ــی ب ــد صباح چن
تــداوم تحریمهــا و تشــدید تبعــات آن، از هــم گســیختگی اجتماعی 
ــه شــدت نهــاده و خطــر درگیریهــای نظامــی  و جنــگ هــم  رو ب
ــگ و  ــه جن ــف هرگون ــا مخال ــران طبع ــد. مردم ای ــش می یاب افزای
ــوع آلترناتیوتراشــی از  ــر ن ــا ه ــح هســتند، ب ــظ صل ــان حف خواه
طــرف قدرت هــای خارجــی نیــز مخالفنــد و برآننــد کــه خــود بــا 
رژیــم حاکــم بر ایــران تعییــن تکلیــف کننــد. بــرای تعییــن تکلیف 
بــا  ایــن رژیــم، تغییــر تــوازن قــوا بطــور قطعــی بــه ســود مــردم و 
مبــارزات متحدانــه و هماهنــگ همه نیروهائــی که خواســتار آزادی، 
اســتقرار دمکراســی، جدائــی دیــن و دولــت، رفــع ســتم ملــی و 
جنســیتی و تامیــن عدالــت اجتماعــی، و نظــام جمهــوری مبتنــی 
ــود  ــرائط موج ــد. در ش ــرورت می یاب ــتند، ض ــردم هس ــر اراده م ب
ــا  ــارزات توده ه ــن مب ــی الزم در بی ــازمانگری و هماهنگ ــود س نب
و فقــدان بدیــل مســتقل و موثــر دمکراتیــک و الئیــک کــه بتوانــد 
امیــد و اعتمــاد مــردم را جلــب کنــد، هنــوز هــم مســئله مبــرم و 
ــان  ــد می ــی و پیون ــای اجتماع اساســی اســت. گســترش جنبش ه
آنهــا همــراه بــا توســعه و تقویــت مبــارزات سیاســی بــرای آزادی 
ــد  ــدی را پدی ــان نیرومن ــد جری ــت می توان ــی و عدال و دموکراس
آورد کــه بــا پیشــبرد تظاهــرات سراســری و اعتصابــات عمومــی، 
بســاط اســتبداد و فســاد و چپاولگــری جمهــوری اســامی را درهــم 
ــداوم  ــورت ت ــد. در ص ــم می کن ــی آن را فراه ــده و فروپاش روبی
ــده  ــر، ماههــای  آین تحــوالت اجتماعــی و سیاســی ســال های اخی
ــر  ــران در ب ــرای مــردم  ای ــد روزهــای سرنوشــت ســازی ب می توان

داشــته باشــد.
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سیاست ها و وظایف ما

 ۱- هــدف مقــدم مــا ســرنگونی جمهوری اســامی  و اســتقرار 
ــری  ــران اســت. براب نظــام جمهــوری دموکراتیــک و الئیــک در ای
مــردم در مقابــل قانــون صرفنظــر از تفاوت هــای جنســیتی، دینــی، 
ملیتــی، زبانــی، قومــی، مســلکی و عقیدتــی، اســتقال ســه قــوه 
ــب  ــده و مذه ــه عقی ــرام ب ــذاری، احت ــی و قانونگ ــی، قضائ اجرائ
هــر شــهروند، پلورالیســم، تأمیــن آزادی هــای بــی قیــد و شــرط 
ــاع،  ــک )حــق تشــکل و اجتم ــوق دموکراتی ــن حق سیاســی، تأمی
حــق اعتصــاب و ...(، حــق رأی همگانــی، انتخابــات آزاد و انتخابی 
بــودن همــه مســئوالن، حاکمیــت قانــون )بــا تأکیــد بر ایــن مهــم 
ــب  ــردم کس ــود را از اراده م ــروعیت خ ــی مش ــر قانون ــه ه ک
می کنــد(، تأمیــن برابــر حقوقــی زنــان و مــردان در همــه زمینه هــا، 
ــن حقــوق  ــه رســمیت شــناختن موازی لغــو شــکنجه و اعــدام، ب
بشــر، از جملــه مختصــات اصلــی نظــام جمهــوری دمکراتیــک و 

ــند. ــا می باش ــد م ــورد تأکی ــک م الئی

ــل  ــی تکام ــع اصل ــت آن، مان ــوری اســامی، در کلی ۲- جمه
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــک آن اس ــول دموکراتی ــران و تح جامعه ای
ماهیــت و عملکــرد ۴٣ ســاله حکومــت اســامی،  ایــن نظام اساســأ 
اصــاح ناپذیــر اســت. مــا خواســتار جدائــی کامــل بیــن دیــن و 
دولــت بــوده و هــر نــوع حکومــت دینــی را در تضــاد بــا اصــول 

ــم. ــی می دانی ــن دموکراس و موازی

٣- مــا پایــان نظــام ســلطنتی را دســتاورد تاریخــی مردم ایــران، 
و هرگونــه بازگشــت حکومــت موروثــی را مغایــر بــا معیارهــای 
دموکراســی و بــر خــاف رونــد تحــول دموکراتیــک جامعــه مــان 

می دانیــم.

۴- در چنــد ســاله اخیــر و در سرتاســر ایران اعتراضــات علیــه 
تبعیــض، ســتم، نابرابــری، محرومیــت از حقــوق فــردی، صنفــی و 
اجتماعــی و سیاســی ابعــاد قابــل توجهــی پیــدا نمــوده و نشــانگر 
تشــدید مبــارزات مــردم بــرای احقــاق حقــوق خــود و رد حکومت 
اسامی اســت. تــداوم جــوش و خــروش در جامعــه و تغییرتــوازن 
ــترش  ــردم را گس ــاری م ــارزات ج ــا، مب ــع توده ه ــه نف ــوا ب ق
ــا  ــه آنه ــای حق طلبان ــرای پیکاره ــازه ای ب ــای ت داده و عرصه ه
ــه ای  ــئولیت های چندگان ــف و مس ــن رو وظای ــاید. از همی می گش
ــازمان ها،  ــزاب و س ــی، اح ــی و اجتماع ــاالن سیاس ــر فع در براب
نیروهــای چــپ، آزادیخــواه، دمکــرات و الئیــک قــرار می گیرنــد. 
ــی  ــت و جایگزین ــرنگونی این حکوم ــه س ــم ک ــن باوری ــا بر ای م
اســتبداد دینــی بــا دمکراســی، در چهارچــوب اعمــال اراده و حــق 

ــد: ــر می باش ــای زی ــد مولفه ه ــردم، نیازمن ــت م حاکمی
-  ســازمان یابی هــر چــه بیشــتر مبــارزات مــردم از 
ــی،  ــی و اجتماع ــی، صنف ــت تشــکل های مدن طریق ایجــاد و تقوی
از قبیــل تشــکلهای مســتقل کارگری و کارمنــدی، نهادهــای مربوط 
ــندگان،  ــران، نویس ــای متنوع ای ــجویان، ملیت ه ــان، دانش ــه زن ب

روشــنفکران و روزنامــه نــگاران، تاشــگران حفــظ محیط زیســت، 
ــوری ــاس کش ــان و ... در مقی ــگاه ها و معلم ــاتید دانش اس

گســترش وهمپیونــدی بیــن جنبش هــای اجتماعــی   -
ــان،  ــجویی، فرهنگی ــان، دانش ــا، زن ــری، ملیت ه ــود )کارگ موج

)... و  دادخواهــی  بازنشســتگان، 
شــکل گیری یــک ائتــاف وســیع از نیروهــای جمهــوری   -
خــواه دمکــرات و ترقــی خــواه کــه بــرای آزادی، جدائــی دیــن و 
دولــت، اســتقرار دموکراســی، حفــظ اســتقال و صلح و همزیســتی 
ــی  ــک مبتن ــک و الئی ــوری دموکراتی ــام جمه ــک نظ ــتقرار ی و اس
ــکار  ــه جــای جمهــوری اســامی، تــاش و پی ــر اراده مــردم، ب ب

می کننــد.
ــکل و  ــق تش ــاع ازح ــتیبانی و دف ــا پش ــاس م ــن اس ــر  ای ب
ــان  ــی را همچن ــی و سیاس ــی، اجتماع ــتقل صنف ــازمانیابی مس س
یکــی از وظایــف اصلــی خــود دانســته و پیگیرانــه بــرای تحقــق 
ــیم در  ــود می کوش ــهم خ ــه س ــم و ب ــارزه می کنی ــاش و مب آن ت
ــا  ــن جنبشــهای اجتماعــی موجــود نقش ایف ــدی بی جهــت همپیون
کنیــم. مــا بــا گســترش و تقویــت ارتباطــات میــان داخــل و خارج 
ــا بهره گیــری از امکانــات و ابزارهــای نویــن  کشــور، خصوصــا ب
ــه  ــر و هم ــتیبانی موث ــتای پش ــانی، در راس ــاع رس ــاط و اط ارتب
ــاد  ــا اعتق ــا ب ــم. م ــد داری ــران تاکی ــردم  ای ــارزات م ــه از مب جانب
ــر شــکل گیری ائتافــی وســیع از  ــه ضــرورت انکارناپذی راســخ ب
ــک  ــای آزادیخــواه، دمکــرات و الئی احــزاب و ســازمانها و نیروه
ــن  ــه در ای ــان پیگیران ــت اســامی، همچن ــرای ســرنگونی حکوم ب

ــم. ــاش می کنی ــتا ت راس

۵- در وضعیــت کنونــی، دو خواســت و شــعار محــوری مــردم 
و جنبشــهای اجتماعــی جــاری »نــان« و »آزادی« اســت. خواســت 
ــون »آزادی  ــری چ ــخص و ملموس ت ــعارهای مش »آزادی«، در ش
زندانیــان سیاســی«، »آزادی اندیشــه و بیــان« و یا »آزادی تشــکل های 
مســتقل«، »انتخابــات آزاد« و ...، عینیــت می یابــد. خواســت »نــان« 
نیــز، کــه مســتقیمأ بــا حــق حیــات، کار و اشــتغال، دارو و درمــان، 
آمــوزش و مســکن و ... ارتبــاط می یابــد، در مبــارزه علیــه گرانــی، 
علیــه اخراج هــا، علیــه بیــکاری، و بــرای تأمین اشــتغال و معیشــت 

انســانی، مطــرح و بیــان می شــود.
بــا وجــود نشــانه های بــارزی کــه از برقــرای پیونــد میان ایــن 
ــان  ــئله همچن ــن مس ــورد،  ای ــم می خ ــه چش ــر ب دو، در دوره اخی
برابــر مبــارزان راه آزادی،  یکــی از چالش هــای اصلــی در 
دمکراســی و عدالــت اجتماعــی اســت. ضــرورت بســیج سیاســی 
ــات  ــرح مطالب ــر ط ــاوه ب ــادی، ع ــت های اقتص ــرای خواس ب

ــش مطــرح اســت. ــش از پی ــون بی سیاســی، اکن

ــارزه،  ــالمت آمیز مب ــای مس ــر روش ه ــد ب ــن تأکی ــا ضم ۶- م
ــاع  ــرای دف ــارزه ب ــکال مب ــه اش ــت هم ــردم در کاربس ــق م از ح
ــکال و  ــم. اش ــاع می کنی ــم، دف ــات رژی ــر تهاجم ــود در براب از خ
ــترش  ــامی، گس ــوری اس ــی جمه ــرای جایگزین ــارزه ب ــزار مب اب
اعتراضــات، تظاهــرات، گردهمائــی، مبــارزات فراقانونــی، نافرمانی 
ــری  ــکل یابی و سراس ــی، تش ــی وعموم ــات صنف ــی، اعتصاب مدن
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ــت حاکــم  ــه جباری ــان علی ــام و عصی ــن اعتراضــات، قی شــدن  ای
اســت.

ــتبدادی و  ــم اس ــرد رژی ــت ها و عملک ــا، سیاس ــر م ۷- از نظ
غارتگــر اســامی، طــی ســالیان گذشــته موجــب تشــدید هرچــه 
بیشــتر بحــران اقتصــادی شــده کــه تأثیــرات مخــرب و عــوارض 
باواســطه آن، چــون بیــکاری و گرانــی، گریبانگیــر اکثریــت جامعه 
مــا و خصوصــأ مــزد و حقــوق بگیــران و زحمتکشــان اســت. مــا 
بــر گســترش و تعمیــق دموکراســی کــه نیازمنــد کنتــرل و نظــارت 
بــر اقتصــاد بــه وســیله مــردم و تشــکل های آنــان اســت، تأکیــد 
ــه  ــده ب ــب ش ــای تصاح ــا و ثروت ه ــادره دارائی ه ــم. مص می کنی
وســیله بنیادهــا و نهادهــای مذهبــی- سیاســی- نظامــی، برقــراری 
مالکیــت اجتماعــی بــر بخشــهای کلیــدی اقتصــادی، برنامه ریــزی 
جامــع برای رشــد و توســعه پایدار و پاســخگوئی نیازهــای اکثریت 
ــوی و  ــش عمومی ق ــاد بخ ــازار، و ایج ــه و ب ــق برنام ــه، تلفی جامع

ــم. ــروری می دانی ــد را ض کارآم

ــی حکومــت اســامی، خشــونت  ۸- سیاســت رســمی و قانون
و تبعیــض سیســتماتیک علیــه زنــان اســت. طــی بیــش از چهــار 
خانوادگــی،  فــردی،  تمامی عرصه هــای  در  زنان ایــران  دهــه، 
اقتصــادی، اجتماعــی وسیاســی مــورد خشــونت و تبعیــض 
ــارزات خســتگی  ــه از مب ــا قاطعان ــد. م ــرار گرفته ان سیســتماتیک ق
ناپذیــر زنــان بــرای دســتیابی بــه حقــوق خــود وهمچنیــن نقــش 
و حضــور بــارز وموثرآنــان در پیشــبرد دیگرجنبشــهای اجتماعــی، 
پشــتیبانی می کنیــم. تامیــن برابــر حقوقــی زنــان بــا مــردان، لغــو 
هــر گونــه تبعیــض جنســیتی، پیوســتن بــه کنوانســیونهای مبــارزه 
بــا خشــونت ومنــع تبعیــض علیــه زنــان و تضمیــن قانونــی بــرای 
تامیــن امکانــات الزم جهــت رشــد اســتعدادها و توانایی هــای زنان 
در تمامی عرصه هــای زندگــی فــردی، خانوادگــی، اقتصــادی، 

ــد. ــا می باش ــی م ــداف اصل ــی از اه ــی، یک ــی و سیاس اجتماع

۹- مــا از حقــوق پیــروان مذاهــب مختلــف و دیگــر گروه هــای 
اجتماعــی، کــه بــه دلیــل اعتقــاد و یا هــر انتخــاب متفــاوت دیگری 
ــرار  ــورد پیگــرد ق ــه دگرباشــان( م در زندگــی شــخصی )از جمل

ــم. ــاع می کنی ــد، دف می گیرن

۱۰- مبــارزه بــرای دفــاع از ســامت محیــط زیســت، بــه ویــژه 
ــاد  ــا ابع ــرزمین م ــودی آن در س ــی و ناب ــه ویران ــرایطی ک در ش
فاجعــه بــاری یافتــه اســت، بــه هیــچ وجــه امــری تجملی نیســت. 
کارگــران و زحمتکشــان شــهری و روســتائی بیــش از دیگــران از 
تخریــب و تعــرض بــه محیــط زیســت آســیب و زیــان می بیننــد. 
مــا بــر ضــرورت گســترش مبــارزه بــرای حفــظ محیــط زیســت 

تأکیــد داریــم.

ــرزمین  ــای س ــت ملیت ه ــن سرنوش ــق تعیی ــائی ح ۱۱- شناس
 ایــران و دفــاع از سیاســت اتحــاد داوطلبانــه، واگــذاری اداره امــور 
ــر  ــزء  جدائی ناپذی ــز، ج ــدم تمرک ــت ع ــبرد سیاس ــی و پیش محل

ــران  ــا در راســتای اســتقرار دمکراســی در ای اســتراتژی سیاســی م
ــض  ــا و نق ــه ملیت ه ــی علی ــتمگری حکومت ــض و س اســت. تبعی
حقــوق آنــان موجــب رشــد گرایش هــای افراطــی و شوونیســتی، 
و مانــع حــل دموکراتیــک مســئله ملــی و همبســتگی میــان تمــام 
ــن حقــوق دموکراتیــک  ــن تبعیض هــا، تأمی ــان اســت. رفع ای  ایرانی
ــد  ــرای رش ــرایط الزم ب ــاد ش ــور و  ایج ــوع کش ــای متن ملیت ه
ــت  ــتقرار و تثبی ــات اس ــا از الزام ــت آنه ــگ و هوی ــه فرهن آزادان

ــران اســت. دموکراســی در ای
 مــا بــه مثابــه نیــروی چــپ و ترقیخــواه، بر ایــن باوریــم کــه 
ــز،  ــدم تمرک ــرای ع ــی ب ــک شــکل مناســب حکومت فدرالیســم ی
تقســیم قــدرت مرکــزی و حــل دموکراتیــک مســئله ملــی در ایــران 

می باشــد.
ــه  ــران ب ــق مختلف ای ــور مناط ــپردن اداره ام ــان س ــا خواه م
منتخبــان محلــی، و محــدود نمــودن اختیــارات دولــت مرکــزی بــه 
ــان  ــتفاده از زب ــه کل کشــور می شــود، اس ــوط ب ــه مرب ــوری ک ام
ــه  ــران، و آمــوزش ب ــردم  ای ــان مشــترک م ــوان زب ــه عن فارســی ب
زبــان مــادری در مناطــق ملــی، بــا توجــه بــه اکثریــت جمعیــت 
ــران در دانشــگاه ها  ــای موجــود  ای ــس زبان ه ــه، و تدری ــر منطق ه

هســتیم.

ــه جمهــوری اســامی، توســعه  ۱۲- سیاســت های ماجراجویان
ــه  ــای آن در ســطح منطق ــدرت نمائی ه ــلیحاتی و موشــکی، ق تس
ــی دیگــر کشــورها، موجــب  ــور داخل ــای آن در ام و دخالتگری ه
تخریــب مناســبات بین المللــی، تشــدید تنشــها و افزایــش شــدید 
ــران  ــه بح ــی  آن، ب ــار اتم ــس از قم ــده، و پ ــگ گردی ــر جن خط
بــزرگ دیگــری در عرصــه منطقــه ای و جهانــی دامــن زده اســت. 
در شــرایط کنونــی، مــا رژیــم حاکــم بــر  ایــران را عامــل اصلــی 
تشــدید  ایــن بحــران و جــاده صاف کــن هرگونــه اقــدام مخــرب، 
ــته، راه  ــورمان دانس ــه کش ــگ، علی ــا جن ــا ت ــدید تحریم ه از تش
ــه آن سیاســتها  ــان دادن ب جلوگیــری از همــه  ایــن مصائــب را پای
می دانیــم. مــا درعیــن مخالفــت قاطــع بــا هــر گونــه اقــدام نظامــی 
ــر  ــکا و دیگ ــت آمری ــلطه جویانه دول ــد س ــا مقاص ــگ، و ب  و جن
قدرتهــای جهانــی، مســئول اصلــی هــر پیامــدی از  ایــن قبیــل را، 
ســردمداران جمهــوری اســامی  می دانیــم و معتقدیــم کــه اقدمــات 
نیروهــای صلح دوســت و مدافــع مــردم، در وهلــه نخســت، بایــد 
افشــا کــردن نقــش رژیــم حاکــم در تشــدید  ایــن بحــران و تــاش 
بــرای عقــب نشــاندن آن از مواضــع تاکنونــی اش باشــد. در شــرایط 
حاکــم، راه حــل دیپلماتیــک و سیاســی  ایــن بحــران، جلوگیــری از 

ــا، مســتلزم: ــگ و تشــدید تحریم ه جن
احتــرام بــه مقاولــه نامه هــا، پیمان هــا و موازیــن   -
ــت، ــدگان آنهاس ــا کنن ــه امض ــم از جمل ــران ه ــی که ای بین الملل

اجــرای کامــل »برجــام« و همــکاری کامــل بــا »آژانــس   -
بین المللــی انــرژی اتمــی«

برداشــته شــدن ســریع تحریم هــای اقتصــادی یکجانبــه و   -
چنــد جانبــه آمریــکا، اتحادیــه اروپــا و متحــدان آنهــا علیه ایــران،

پیشــبرد مذاکــرات بــا دولــت آمریــکا و اتحادیــه اروپــا و   -
ــه صــورت علنــی و شــفاف، انتشــار بموقــع  دولت هــای دیگــر ب
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نتایــج گفتگوهــا بــرای اطــاع و اظهارنظــر آزاد مردم ایــران، منــع 
هرگونــه قــرارداد مغایــر بــا حاکمیــت مــردم و منافــع ملــی  ایــران 
و هرگونــه مصالحــه بــر ســر نقــض آشــکار و مســتمر حقوق بشــر 
بــه وســیله جمهــوری اســامی  در معامــات سیاســی و اقتصــادی 

آن بــا طرفهــای خارجــی،
ــی،  ــبات خارج ــازی در مناس ــه بحران س ــان دادن ب پای  -
عــدم پشــتیبانی از رژیم هــای اســتبدادی و فرقــه ای و یــا جریانــات 
مذهبــی افراطــی، عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ســایر کشــورها 
و ایجــاد رابطــه بــا تمامی کشــورهای جهــان برپایــه منافــع متقابــل،

دفــاع از برقــراری صلــح عادالنــه و پایــدار در خاورمیانه   -
ــکیل دو  ــورد تش ــل درم ــازمان مل ــای س ــاس قطعنامه ه ــر اس ب
ــت  ــه رســمیت شــناختن موجودی ــت اســرائیل و فلســطین، ب دول
اســرائیل و مخالفــت بــا اشــغالگری های آن، پشــتیبانی از تشــکیل 
دولــت مســتقل فلســطین، و مشــارکت فعــال در کوشــش جمعــی 

ــه عــاری از تســلیحات اتمــی، اســت. ــرای خاورمیان ب

۱٣- مــا از فشــار سیاســی بــه جمهــوری اســامی  بــرای توقف 
ــق  ــردم از طری ــای م ــوق و آزادی ه ــت حق ســرکوبگری ها و رعای
مجامــع بین المللــی، و تحریــم تســلیحاتی آن اســتقبال می کنیــم و 
مخالــف هرگونــه مداخلــه نظامــی و یــا تحریــم اقتصــادی هســتیم.

مــا معتقدیم دموکراســی در ایــران نــه از طریــق ورود تفنگداران 
ــران مســتقر  ــردم  ای ــزم م ــا اراده و ع ــا ب ــای خارجــی، تنه قدرته
خواهــد شــد. مــا خواســتار پشــتیبانی نهادهــا و جنبش هــای مترقی 
ــران در راه  ــارزات مردم ای بین المللــی از جنبــش آزادیخواهــی و مب
ــران  ــن اراده مردم ای ــی را جایگزی ــچ قدرت ــوده و هی دموکراســی ب

نمی دانیــم.
ــوی  ــازی از س ــرای آلترناتیوس ــه اقدامی ب ــف هرگون ــا مخال م
دولتهــای خارجــی هســتیم. مــا با احتــرام به حــق تعیین سرنوشــت 
همــه ملــل جهــان، تعییــن تکلیــف بــا حکومــت اســامی  را حــق 

ــه فــرد مــردم  ایــران می دانیــم. منحصــر ب

۱۴- ادامــه حمایــت از مبــارزات مــردم، در خــارج از 
ــدید  ــا تش ــه ب ــژه آن ک ــه وی ــت، ب ــروری اس ــا ض ــور کام کش
ــا  ــه کمک ه ــبت ب ــار نس ــد و انتظ ــل، امی ــرکوبگری ها در داخ س
ــور  ــارج کش ــرات خ ــواه و دموک ــان آزادیخ و حمایت های ایرانی
ــی  ــی، اجتماع ــاالن سیاس ــای فع ــود. تاش ه ــر می ش ــم افزونت ه
ــران  ــردم در  ای ــارزات م ــاب مب ــرای بازت و فرهنگــی در خــارج ب
و جلــب پشــتیبانی بین المللــی و منــزوی کــردن هــر چــه بیشــتر 
حکومــت اســامی، از اهمیــت بســیاری برخوردار اســت. گســترش 
ــی، احــزاب آزادیخــواه و دموکــرات و  ــای مترق ــا بنیاده رابطــه ب
ــازمان های  ــندیکاها و س ــژه س ــری، بوی ــوق بش ــازمانهای حق س

زنــان، دانشــجویان و ...، بــه کمــک  ایرانیــان مقیــم خارج از کشــور 
ــت. ــر اس امکان پذی

ــرای  ــپ ب ــای چ ــاد نیروه ــی و اتح ــکاری، همگرائ ۱۵- هم
اســتقرار نظامــی  دموکراتیــک و الئیــک و همچنیــن بــرای گســترش 
ــرورت  ــک ض ــم ی ــی و سوسیالیس ــت اجتماع ــی، عدال دموکراس
ــرای  ــوان یــک نیــروی چــپ سوسیالیســت، ب ــه عن ــا، ب اســت. م
اتحــاد نیروهــای چــپ و برآمــد گفتمــان چــپ مبــارزه می کنیــم. 
ــورد  ــپ در م ــای چ ــع و دیدگاه ه ــغ مواض ــرح و تبلی ــر ط ــا ب م
ــا  ــد ب ــت پیون ــادی، و تقوی ــی و اقتص ــی، اجتماع ــائل سیاس مس
جنبش هــای اجتماعــی جــاری در ایــران و بویــژه جنبــش کارگــری 
و دیگــر مــزد و حقــوق بگیــران، پــا می فشــاریم و بــرای  ایجــاد و 
گســترش ائتــاف دموکراتیــک و تقویــت موقعیــت چــپ در درون 

ــم. ــارزه می کنی آن مب

۱۶- نیروهائــی کــه بــرای آزادی، جدائی دین و دولت، اســتقرار 
دموکراســی، حفــظ اســتقال و صلح و همزیســتی مبــارزه می کنند، 
ــاف  ــک ائت ــه ی ــامان دادن ب ــرای س ــود را ب ــای خ ــد تاش ه بای
وســیع جهــت تحقــق  ایــن اهــداف دو چنــدان کننــد. مــا همچنــان 
پیگیرانــه بــرای تشــکیل و گســترش ائتــاف هرچــه وســیعتر همــه 
نیروهــای دموکــرات، الئیــک و ترقیخــواه می کوشــیم و همــکاری 
ــه در راه  ــی را ک ــخصیت ها و جریانات ــا، ش ــه نیروه ــاد هم و اتح
ــی  ــک مبتن ــک و الئی ــوری دموکراتی ــام جمه ــک نظ ــتقرار ی اس
ــکار  ــه جــای جمهــوری اســامی، تــاش و پی ــر اراده مــردم، ب ب
می کننــد، ضرورتــی انــکار ناپذیــر می دانیــم. ائتــاف »همبســتگی 
ــال انتشــار »تفاهــم  ــه دنب ــران« کــه ب ــری در ای ــرای آزادی و براب ب
نامــه ده ســازمان و حــزب« تشــکیل شــده، گامی اســت هــر چنــد 
کوچــک امــا مصمــم کــه در این راه دشــوار برداشــته شــده اســت.

زنده باد همكاری، همبستگی و وحدت سازمانی فدائیان خلق 


