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پیروزی و تحقق مطالبات در گرو همبستگی و اتحاد سراسری
به کدامین سو؟
پــازل بحــران همــه جانبه ســاختارهای
رژیــم جمهــوری اســامی در حــال
تکمیــل شــدن اســت .بــا روی کار
آمــدن دولــت جدیــد ایــن رونــد عمــق
بیشــتری نیــز یافتــه و ابعــاد اقتصــادی،
سیاســی ،فرهنگــی ،ایدئولوژیــک ،اخالقی
و هویتــی آن را در چنبــره خــود گرفتــه
اســت .اعتصابــات و اعتراضــات پایــان
ناپذیــر ،تــورم لجامگســیخته ،رکــود و
تعطیلــی مراکــز تولیــدی و بنگاههــای
اقتصــادی ،بیــکاری روزافــزون ،مهاجــرت
گســترده نخبــگان ،خــروج سرســامآور
ســرمایه ،درگیریهــای درون حکومتــی،
ســرکوب گســترده مخالفــان ،نظامــی
کــردن دولــت ،تحریمهــای گســترده
و نفسگیــر ،درگیــری بــا همســایگان،
حالــت نــه جنــگ نــه صلــح بــا اســرائیل،
هزینههــای کمرشــکن نیروهــای نیابتــی،
قطــع درآمدهــای ارزی ،اختالســهای
گســترده ،حــذف نیروهــای مخالــف،
گروگانگیــری ایرانیهــای دو تابعیتــی و
اتبــاع خارجــی ،زندانهــای بــدون قاعده و
غیرقانونــی ،فــروش امــوال دولتــی بــرای
تأمیــن جبــران کســری بودجــه ،افزایــش
بــی اعتبــاری در داخــل ،از دســت دادن
نفــوذ در خــارج ،بیســرانجامی مذاکــرات
فرسایشــی برجــام ،اوجگیــری بحــران آب،
اعتراضــات گســترده معلمیــن و دیگــر
اقشــار اجتماعــی و دههــا رویــداد سیاســی
اجتماعــی دیگــر نشــانههایی هســتند کــه
فضــای تیــره و تــاری را برای ســردمداران
نظــام حاکــم ترســیم کــرده اســت.
امــروز جامعــه تحــت ســیطره نظــام
والیــت فقیهــی در آســتانه انفجــار قــرار
دارد .هــر روز شــاهد شــکلگیری
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به کدامین سو؟  -ادامه از صفحه اول
خیزشهــای اجتماعــی در اشــکال اعتــراض ،اعتصــاب،
تظاهــرات و گردهماییهــای مردمــی هســتیم کــه علیرغــم
پراکندگــی و ســازمان نیافتگــی سراســری آنهــا ،آبســتنی جامعــه
بــه خیزشهــا و حــرکات اجتماعــی و سیاســی گســتردهتری
را در آینــده نزدیــک نویــد میدهــد .مداومــت ،تکــرار ،تنــوع،
گســتردگی و فراگیــری روزافــزون ایــن اعتراضــات و خیزشهــا
ســر بــاز ایســتادن نــدارد و بــر زمینههــای عینــی و مــادی
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
بــه نمایــش گذاشــته اســت .خواســتهای بحــق مــردم تشــنه
خوزســتان بــا گلولــه ،دســتگیریهای گســترده و تهدیــد و ارعــاب
پاســخ داده میشــود؛ اعتــراض مــردم و کشــاورزان اصفهانــی
بــه ناکارامــدی حکومــت در مدیریــت آب و خشکشــدن زاینــده
رود بــه بهــای کــور شــدن دههــا تــن از معترضیــن میانجامــد؛
تظاهــرات دههــا هــزار معلم و بازنشســتگان آموزش و پــرورش در
اعتــراض بــه عــدم اجــرای طــرح رتبهبنــدی و خواســت افزایــش
ی نماینــدگان معترضیــن منتهــی
حقــوق ،بــه ســرکوب و دســتگیر 
میشــود و هــر روز بیــش از پیــش فضــای امنیتــی بــر گســتره
کشــور حاکــم میگــردد .دیگــر« ،مالحظــات» فریبکارانــه رهبــر
نظــام در برخــورد بــه خیزشهــای اجتماعــی مــردم حتــی در
شــکل مطالبهگــری صنفــی و معیشــتی ،بــه کنــار گذاشــته شــده
و راس نظــام بــا عنــوان «اراذل و اوبــاش» و «علفهــای هــرز»
از معترضیــن نــام میبــرد کــه بایــد «درو شــوند» .ایــن دســتور
عریــان بــه ســرکوب هــر آنچــه کــه از وضعیــت حاکــم بــه
ســتوه آمــده و مطالبــات خــود را حتــی بــه شــکل گردهمآیــی
و اعتراضــات صنفــی و معیشــتی نشــان میدهــد ،بیانگــر آن
اســت کــه رژیــم خــود نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت
کــه دیگــر یــارای حکومــت بــر مــردم را نــدارد مگــر بــه زور
گلولــه و زنــدان؛ و اگــر میخواهــد بمانــد بایــد بــه قــوه قهریــه
و ســرکوب همهجانبــه متوســل شــود .ایــن رویکــرد رژیــم در
راســتای اســتراتژی «حفــظ نظــام بــه هــر بهایــی» در آینــده نیــز
خــود را بــه شــکل عریانتــری نشــان خواهــد داد.
در چنیــن وضعــی پاســخ بــه ایــن ســوال ،کــه آیــا رژیــم
خواهــد توانســت بــا توســل بــه ســرکوب و قهــر بــر بحرانهــای
ذاتــی خــود فایــق آیــد؟ جــای شــک و تردیــد جــدی وجــود
دارد .چــرا کــه ریشــه مشــکالت 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
نخواهــد توانســت چشــم انــداز حــل بحرانهــای ســاختاری
نظــام والیــت فقیهــی باشــد ،ولــی ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه
علیرغــم آمــاده بــودن شــرایط عینــی تغییــر در جامعــه ،شــرایط
ذهنــی الزم در بیــن مــردم معتــرض بــرای تغییــرات بنیادیــن
در کلیــت نظــام نیــز آمــاده اســت .رژیــم هنــوز در شــرایط
ســازماننایافتگی اعتراضــات مردمــی ،پراکندگــی نیروهــای
اپوزیســیون ترقیخــواه و فقــدان ســازمان و تشــکیالت صنفــی
و سیاســی مســتقل سراســری ،میتوانــد قــدرت ســرکوب

خــود را بــه نمایــش بگــذارد .و قرایــن نیــز نشــان میدهــد
کــه ایــن سیاســت ســرکوب را بــه دوره «گام دوم انقــاب» نیــز
تســری داده اســت .انتصــاب رئیســی منفورتریــن چهــره رژیــم
بــه ســمت ریاســت جمهــوری و تشــکیل کابین ـهای نظامــی بــا
فرمانــداران و اســتانداران ســپاهی ،نشــان ازرویکــرد آتــی رژیــم
در برخــورد بــه مبــارزات اجتماعــی و سیاســی و خیزشهــای
اقتصــادی معیشــتی مــردم دارد .ایــن سیاســت ســرکوب در
کنــار گســترش اعتراضــات و خیزشهــای مردمــی بــا وجــود
بحرانهــای ســاختاری و ادامــه اعتراضــات خیابانــی و اعتصابهــای
صنفــی ،آینــده پرتالطمــی را در افــق سیاســی کشــور بــه نمایــش
میگــذارد کــه فقــط شــرایط داخلــی را پوشــش نخواهــد داد،
بلکــه دور از انتظــار نیســت کــه در مــراودات بینالمللــی نیــز
خــود را بــه اشــکال نوشــیدن جامهــای زهــر دیگــر ،توافقــات
ضــد منافــع ملــی ،امتیازدهیهــا ،زد و بنــد بــا قدرتهــا بــرای کــم
رنــگ کــردن حمایتهــای بینالمللــی از مبــارزات مــردم و هــر
آنچــه کــه بــه اســتراتژی«حفظ نظام بــه هــر بهایــی» در دوره «گام
دوم انقــاب» کمــک کنــد ،نشــان بدهــد.
چنیــن صحنــهای در ســپهر سیاســی کشــور ،کــم و کیــف
جایــگاه و برنامههــای سیاســی نیروهــای اپوزیســیون ترقیخــواه و
مردمــی و بویــژه نیروهــای چــپ را بیــش از پیــش مــورد توجــه
جــدی قــرار میدهــد .ایــن ســوال کــه اپوزیســیون و بویــژه
نیروهــای چــپ و ترقیخــواه کــدام برنامــه سیاســی قابــل عملیاتی
شــدن را در تقابــل بــا ایــن اســتراتژی ملــی و بینالمللــی رژیــم
حاکــم بــر ایــران روی میــز میگذارنــد ،بــه محوریتریــن
ســوال جنبــش جــاری بــر کشــور اســتبدادزده ایــران تبدیــل
شــده اســت.
مــا در ســرمقاله شــماره دوم کار داخــل گفتیــم؛ پاشــنه آشــیل
و ضعــف عمــده جنبشــهای کارگــری و اعتراضــات خیابانــی ،در
کشــورما «فقــدان برنامــه و هدفمنــدی پایــدار ،نبــود ارگانهــای
هماهنگــی و هدایتگــر ،فقــدان ســازمان و تشــکیالت صنفــی و
سیاســی مســتقل سراســری ،گسســت سیاســی اجتماعــی تــوده و
پیشــرو و ضعــف همبســتگی صنفــی سیاســی سراســری بــا دیگــر
جنبشهــای اعتراضــی مــردم میباشــد .کــه در کنــار سیاســتهای
ســرکوبگرانه رژیــم ،حاکمیــت را در موقعیــت برتــری قــرار
داده تــا همچنــان مانــع تحقــق شــعار «مــا جمهــوری اســامی
نمیخواهیــم» مــردم ایــران باشــد و چنــد صباحــی دیگــر
بتوانــد بــه عمــر ننگیــن خــود ادامــه دهــد ».از ایـنرو غلبــه بــر
ایــن نقصــان و کمــک بــه شــکلگیری ارگانهــای هماهنگــی و
هدایتگــر ،ســازمانها و تشــکیالت صنفــی و سیاســی متناســب،
مهمتریــن و فوریتریــن وظیفــه نیروهــای آزادیخــواه ،عدالتطلــب
و در رأس آنهــا نیروهــای چــپ و ترقیخــواه میباشــد .شــرایط
متالطمتــر و ناپایدارتــر از آن اســت کــه بتــوان زمــان را از دســت
داد .بایــد هــر آن بــرای شــرایطی متفــاوت آمــاده بــود؛ بایــد ابزار
سیاســی و تشــکیالتی الزم بــرای شــرایط غیرقابــل پیــش بینــی را
مهیــا نمــود.
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چند نکته
در باره ما و کار داخل
بــه بــاور مــا ،جنبــش فدایــی بــه لحــاظ عمــق جمعــی از فدائیــان خلــق داخــل کشــور بــرای تحقــق و عملیاتــی
1
تاثیرگــذاری خــود در مبــارزات مــردم ایــران و پایبنــدی صادقانه به شــدن دو رویکــرد «اتحــاد چــپ» و «اتحــاد دمکراتیــک» در بیــن
منافــع کارگــران و زحمتکشــان کشــور ،بــه بخــش جداییناپذیــر نیروهــای چــپ و دمکــرات کشــور تــاش میکنیــم.
تاریــخ سیاســی کشــور تبدیــل شــده اســت و هیــچ عرص ـهای از
 3انتشــار دوبــاره نشــریه «کار داخــل » در راســتای تقویــت
حیــات اجتماعــی و فرهنگــی مــردم را نمیتــوان یافــت کــه از
تاثیــر ایــن جنبــش بــه دور مانــده باشــد .علیرغــم تمــام ضرباتــی نقــش و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم
کــه ایــن جنبــش از دشــمنان آزادی و عدالــت در طــول بیــش از ایــران و بویــژه مبــارزات صنفــی ،سیاســی و طبقاتــی کارگــران
چهــار دهــه گذشــته متحمــل شــده اســت ،بــاز هــم فدائیــان خلــق و زحمتکشــان کشــور میباشــد .مــا از هــر گونــه اتحــاد مبتنــی
در بطــن زندگــی و مبــارزات سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی مــردم بــر وجــوه مشــترک سیاســی و برنام ـهای در بیــن نیروهــای چــپ
حضــور ملمــوس دارنــد .متاســفانه ،جنبــش فدایــی بــا مشــکل و از هــر اقــدام عملــی در جهــت وحــدت سیاســی و ســازمانی
تشــتت و پراکندگــی ســازمانی روبروســت و انــرژی قابــل توجهــی جریانــات فدایــی خلــق حمایــت خواهیــم کــرد.
از گردانهــای ایــن جنبــش بــرای مقابلــه بــا همدیگــر صــرف
میگــردد.
 4نشــریه «کار داخــل» کارکــرد ســازمانی و حزبــی نــدارد
و بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال ایجــاد تشــکیالت نیــز نمیباشــد.
 2چــپ بعنــوان رادیکالتریــن نیــروی سیاســی کشــور مــا بدیــل هیــچ جریــان سیاســی نیســتیم و تنهــا بــه عنــوان
همــواره نقشــی تعییــن کننــده در تحــوالت اجتماعــی کشــور گروهــی از «فدائیــان خلــق» تــاش میکنیــم درچارچــوب یــک
داشــته اســت .بــا ایــن وجــود ،چــپ تحــت تاثیــر عوامــل عینی و فعالیــت رســانهای ضمــن حمایــت از جنبــش چــپ و مبــارزات
ذهنــی مختلــف ،از تشــتت ،پراکندگــی و فقــدان انســجام ســازمانی آن ،کاســتیها و انحرافــات آن را نیــز نقــد کنیــم .بنابــر ایــن ،از
رنــج میبــرد و همیــن امــر ،از دامنــه تأثیرگــذاری و کارآیــی تمــام رفقــای فدایــی خلــق ،فعالیــن چــپ ،نیروهــای آزادیخــواه
ســازمانگرانه آن بــر رونــد جنبــش سیاســی و اجتماعی رو به رشــد و برابــری طلــب انتظــار داریــم کــه بــرای پربــار شــدن و تــداوم
در کشــور میکاهــد .بــرای غلبــه بــر ایــن آســیب و تقویــت نقــش انتشــار آن مــا را یــاری کننــد.
و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم ایــران،
آنهــا ناگزیــر از اتحــاد بــر اســاس وجــوه مشــترک سیاســی و
 5رویکــرد اصلــی «کار داخــل » انعــکاس رویدادهــا و
برنامـهای در جبهـهای واحــد هســتند .ایــن اتحــاد نبایــد بــه معنــی موضوعــات مرتبــط بــا جنبــش اجتماعــی و سیاســی جــاری
تــاش تقابلگرانــه بــا اتحادهــای دمکراتیــک بــا نیروهــای ملــی در داخــل کشــور هســت و فعــا بهصــورت گاهنامــه منشــر
و دمکــرات تفســیر شــود .حضــور نیروهــای چــپ در اتحادهــای میشــود ،ولــی ســعی خواهیــم کــرد بــا نظــم بخشــی بــه انتشــار
دمکراتیــک بــه تعمیــق و پررنــگ شــدن دمکراســیخواهی ،آن ،بطــور ماهانــه منتشــرش کنیــم .نوشــتهها ،مقــاالت ،دیدگاههــا
عدالتطلبــی ،حقــوق بشــر ،مبــارزه بــا ســتم و تبعیــض ملــی ،و رهنمودهــای خــود را از طریــق آدرس ایمیــل بــا مــا بــه اشــتراک
جنســیتی ،نــژادی ،مذهبــی و عقیدتــی منجــر خواهــد شــد و بایــد بگذاریــد .دســتهایتان را رفیقانــه میفشــاریم و چشــم انتظــار یــاری
بعنــوان رویکــرد مــوازی «اتحــاد چــپ» با هــدف تاثیرگــذاری کارا شــما رفقــا و دوســتان عزیــز هســتیم.
بــر جنبــش جــاری در کشــور مدنظــر قــرار بگیــرد .مــا بــه عنــوان
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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)!
اطــاع یافتیــم کــه کنگــره دوم حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) از روز شــنبه  ١۵آبــان  ١۴٠٠برابــر بــا  ۶نوامبــر ٢٠٢١
کار خــود را بــه شــکل مجــازی آغــاز کــرده اســت .بــه عنــوان «جمعــی از فدائیــان خلــق ایــران (داخــل کشــور)» بهتریــن
شــادباشهای خــود را بــه مناســبت برگــزاری کنگــرۀ دومتــان بــه شــما و تمامــی اعضــاء ،هــواداران و دوســتداران حــزب چــپ
ایــران (فدائیــان خلــق) اعــام میداریــم و بــرای کنگــره حاضــر موفقیــت آرزو میکنیــم.
رفقا ،دوستان و یاران!
کنگــرۀ دوم حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) در شــرایطی برگــزاری میشــود کــه میهــن مــا هــم در عرصــه داخلــی و هــم
در عرصــه بینالمللــی و منطق ـهای شــرایط دشــواری را پشــت ســر میگــذارد .حکومــت اســامی «بقــای نظــام بــه هــر بهایــی»
را عمــا بــه عنــوان اســتراتژی «گام دوم انقــاب» تبییــن کــرده و پیگیــری میکنــد و در ایــن راســتا نیــز مناســبات بینالمللــی و
منطقـهای را نــه بــر مبنــای منافــع و مصالــح ملــی کــه بــر مبنــای ضــرورت هــای «بقــا و تــداوم نظــام» قــرون وســطایی خــود تنطیــم
مینمایــد .از ســوی دیگــر ،بــا قــرار دادن خونریزتریــن چهــرۀ خــود در رأس قــوۀ مجریــه و انتصــاب اســتانداران و فرمانــداران
نظامــی در مســند امــور ،عمــ ً
ا نشــان میدهــد کــه «سیاســت ســرکوب» و «میلیتاریــزه کــردن» نامحســوس کشــور ،بــه عنــوان
مهمتریــن اهــرم در برخــورد بــا مبــارزات مــردم ،در خدمــت ایــن اســتراتژی خواهــد بــود.
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در ســوی دیگــر صحنــه سیاســی کشــور ،مبــارزات مســتمر و پیگیــر کارگــران و زحمتکشــان ،اقشــار و گروههــای مختلــف
اجتماعــی بــه شــکل اعتصابــات ،اعتراضــات و نمایشهــای خیابانــی خودنمایــی میکنــد .رشــــد روزافــزون اعتراضــات مردمــی،
طوالنیتــر شــدن زمــان اعتراضــات و اعتصابــات ،کوتاهتــر شــدن دورۀ تناوبــی خیزشهــای اجتماعــی و فراگیــری آن در پهنــه
کشــور ،حضــور گســــترده و متنــوع معترضیــن در کــف خیابــان ،رشــد همبســتگی عمومــی مــردم و نشــانه گرفتــن کلیــت نظــام از
مشــخصههای بــارز مبــارزات مــردم ایــران علیــه حکومــت اســامی در چنــد ســال اخیــر بــوده اســت .امــروز شــکاف بیــن مــردم
و حکومــت بیــش از پیــش عمیقتــر شــده و شــعار «مــا جمهــوری اســامی نمیخواهیــم» بــه مضمــون سیاســی مبــارزات مــردم
ایــران تبدیــل شــده اســت .ایــن شــرایط ،تســریع و شــدت گرفتــن رونــد فروپاشــی ســاختاری رژیــم را نویــد میدهــد.
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 خیزشهــای 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 کلیگویــی بــه اطــاع مــردم ایــران و دوســتداران حــزب برســاند .از حــزب شــما انتظــار مـیرود کــه تعییــن نمایــد:
 1حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نماینده کدام طبقه جامعه است؟
 2چه برنامه عملیاتی برای تحقق مطالبات همان طبقه اجتماعی با توجه به شرایط حاکم بر کشور دارد؟
 3سیاستهای سازمانی حزب نسبت به نیروهای دوستدار داخلی چیست؟
 4حزب چه تفاوتهای سیاسی و ایدئولوژیک با نیروهایی که تحت عنوان «جمهوریخواهان» شناخته میشوند ،دارد؟
 5چــرا نظــرات و سیاســتهای حــزب در خصــوص کــم و کیــف همــکاری بــا نیروهایــی ماننــد «اصالحطلبــان»،
«مشــروطهخواهان»« ،ســلطنتطلبان» و «شــورای گــذار» بطــور شــفاف بــه اطــاع عمــوم و دوســتداران حــزب نمیرســد؟
و...
رفقا ،دوستان و یاران!
اطالعیــه شــورای مرکــزی ســازمان فدائیــان خلــق ایــران (اکثریــت) پیرامــون برگــزاری همهپرســی در ســازمان فــوق و
اعــام نتیجــه آن ،همچنیــن اعــام «بازیافــت کامــل کنشگــری همهجانبــه ســازمان» نقطــه پایــان بــر بالتکلیفــی دو جریــان در
تامیــن وحــدت حزبــی در چارچــوب یــک تشــکل واحــد بــا وجــود موضــوع «دوعضویتیهــا» بــود .ایــن موضــوع از اولیــن
روز شــکلگیری حــزب موجــب چالشهــای جــدی در رونــد همگرایــی نیروهــای مشــارکت کننــده در تشــکل فراگیــر گردیــد.
هــر چنــد تــاش نیروهــای شــرکت کننــده در ایــن رونــد تجرب ـه خجســتهای را در همگرایــی نیروهــای چــپ در ســپهر سیاســی
ایــران پــس از انشــعابها و انشــقاقهای متعــدد بــه ارمغــان آورد ،ولــی جدایــی بخشــی از رفقــای «اتحــاد فداییــان خلــق» قبــل
از تأســیس حــزب ،همچنیــن کنارهگیــری تعــدادی از اعضــای «حــزب چــپ» و « فداییــان اکثریــت» از ســازمان هــای خــود در
ماههــای اخیــر ،از نــکات قابــل تامــل و تاســف حاکــم بــر ایــن فراینــد بــود.
مــا بــه عنــوان جمعــی از فدائیــان خلــق ایــران در داخــل کشــور از کنگــره انتظــار داریــم بــا تصمیمــی آگاهانــه و بــا
مســئولیتپذیری 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 فعالیتهــای حزبــی اســت ،بایــد لغــو و شــرایط فعالیــت اعضــای هــر دو جریــان
(حــزب و ســازمان) در ســازمانهای متبــوع خــود فراهــم گــردد .پیشــنهاد میکنیــم:
 1منع «دو عضویتی» بودن در خصوص «اتحاد جمهوریخواهان» هم تعمیم داده شود؛
 2محدودیت مربوط به کنشگری سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران -اکثریت رفع گردد؛
 3کمیسیونی مشترک برای همکاریهای آتی و برای جلوگیری از رقابتهای احتمالی بین دو جریان تشکیل شود؛
 4پالتفــرم مشــترک همــکاری سیاســی و برنامـهای بــا هــدف تامیــن اتحــاد هــر چــه گســتردهتر در صفــوف نیروهــای چــپ
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)
 ۲۱آبان ۱۴۰۰
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بحران آب یا بحران جمهوری اسالمی!
یادداشت رسیده
بحــران زیســتمحیطی ناشــی از ســودجویی باندهــای
مافیایــی کــه بــا اســتفاده از مدیریــت ناکارآمــد ممکــن گردیــده،
زندگــی و معیشــت مــردم نقــاط مختلــف کشــور را بــا خطــر
فروپاشــی روبــرو ســاخته اســت .خطــر ریزگردهــا ،فرو نشســت
زمیــن ،کویرزایــی ،خشــکیدن مراتــع و پوششــهای گیاهــی،
آســیبپذیری در برابــر آتشســوزی ،ســیل و دیگــر حــوادث طبیعی
چندیــن برابــر افزایــش یافتــه اســت .در ایــن راســتا ،اعتراضــات
مردمــی نیــز روزبــروز گســترش مییابــد کــه اعتــراض مــردم
و کشــاورزان اصفهانــی نســبت بــه خشــک شــدن زاینــدهرود و
از بیــن رفتــن حقابههــای کشــاورزان از جملــه آخریــن آنهــا
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
بــه دســت کســانی کــه خــود عامــل ایــن مشــکل بودنــد ،در
پــی فریفتــن مــردم و خریــد زمــان بــود.

پوشــش خبــری ایــن اعتراضــات توســط صــدا و ســیما و
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 میتوانــد میخواهــد
از سیاســت ســرکوب عریــان امتنــاع نمایــد ،دوم؛ بــا ترفنــد
همراهــی عوامــل خــود بــا معترضیــن بدنبــال مصــادره و رهبری
اعتراضــات و ســوق دادن آن در راســتای منافــع نظــام میباشــد.
هــو شــدن خامنــهای در ســخنرانی عوامــل حکومتــی در بیــن
معترضیــن اصفهانــی و شــهرکردی حاکــی از آگاهــی مــردم و
وقــوف آنــان بــر ایــن سیاســت مزورانــه بــود .از جانبــی دیگــر
حاکمیــت بــا اتخــاذ ایــن سیاســت میخواســت بنوعــی مــردم
را متقاعــد کنــد کــه تغییراتــی در حــال وقــوع اســت.
برخــورد روزهــای اول رژیــم بــا اعتراضــات کشــاورزان
اصفهانــی و مماشــات صــورت گرفتــه در مقایســه بــا برخــورد
آن بــا اعتراضــات مــردم مناطــق اتنیکــی از جمله در خوزســتان،
آذربایجــان و بلوچســتان و  ...کــه اعتراضــات و خواســتههای
مشــابه و برحقشــان بــا ســرکوب وحشــیانهای همــراه بــوده ،در
پــی القــای ایــن توهــم بــود کــه حکومــت در برخــورد بــا
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مناطــق مختلــف سیاســتهای مختلفــی دارد ،تــا مانــع همراهــی
و همســویی مــردم ایــن مناطــق بــا مــردم اصفهــان شــده و
بــر ســر راه اتحــاد و همبســتگی سراســری مــردم ایــران علیــه
حکومــت و سراســری شــدن اعتراضــات مانعســازی نمایــد.
در همیــن راســتا عوامــل اطالعاتــی و امنیتــی رژیــم در بیــن
گروههــای اتنیکــی هــم فعــال شــده و متأســفانه بخشــی از
فعالیــن اتنیکــی را بــا ایــن راهبــرد همــراه نمودنــد .کــه در
ادامــه و بــا ســرکوب خصمانــه مــردم اصفهــان شــرمندگی را
بــرای ایــن فعالیــن درپــی داشــت .و بــار دیگــر نشــان داد کــه
جمهــوری اســامی بــرای بقــای خویــش بــه هــر قیمتــی بــا
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 میآمدنــد،
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند .در ادامــه عوامــل ســرکوب
رژیــم بــار دیگــر چهــره واقعــی خــود را بــه نمایــش گذاشــتند
و بــا دســتور مســتقیم رهبــری بــه ســرکوب عریــان روی آورده
و بــا شــلیک گلولههــای جنگــی و ســاچمهای موجــب کشــتار
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
مــوج اعتراضــات و حتــی در اثنــای اعتراضــات ،بازداشــت
و زندانــی کــردن فعالیــن و ســازماندهندگان ایــن اعتراضــات
مســالمتآمیز نیــز شــروع شــد.
در ایــن حرکــت ،حکومــت بــا طــرح نادرســت موضــوع؛ «یا
آب شــرب یــا آب بــرای کشــاورزی» بــرآن بــود کــه امنیــت
آبــی را در برابــر امنیــت غذایــی قــرار دهــد تــا عامــل اصلــی
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کــه احــداث صنایــع نیازمنــد آب زیــاد در مناطــق مرکــزی و
کویــری کشــور در راســتای تأمیــن منافــع باندهــای قــدرت و
مافیــای حاکــم بــر اقتصــاد کشــور اســت را از زیــر ضــرب
خــارج ســازد .در حالــی کــه امنیــت آبــی و غذایــی در هــم
تنیــده و جدایناپذیرنــد .و جمهــوری اســامی نمیتوانــد
بــا چنیــن ترفندهایــی خطــای خــود را الپوشــانی و مــردم را
در برابــر هــم قــرار دهــد .حمایــت گســترده مــردم اصفهــان
از کشــاورزانی کــه حقابهشــان قطــع شــده ،پاتکــی بــود از
جانــب مــردم علیــه سیاســت مزورانــه حکومــت.
واقعیــت ایــن اســت کــه بحــران آب یــک شــبه بوجــود
نیامــده ،بلکــه قدمتــی بــه عمــر جمهــوری اســامی دارد.
بنابرایــنراه حلــی یــک شــبه هــم نــدارد .رژیــم کــه درگیــر
بحرانهــای متعــدد و بخصــوص بحــران اقتصــادی اســت ،ناتــوان
از حــل آن بحرانهــا ،ایــن مشــکالت را هــم نخواهــد توانســت
پاســخ دهــد .بنابــر ایــن ناگزیــر بــه ســرکوب روی خواهــد
آورد .آرایــش نظامــی فرمانــداران و اســتانداران خــود حاکــی
از در پیــش بــودن سیاســت ســرکوب اســت .مــاه عســل مــدارا
بــا مــردم اصفهــان در صــورت تــداوم و گســترش آن بــزودی
خاتمــه خواهــد یافــت .بنابرایــن فعالیــن و ســازماندهندگان
ایــن حرکــت اعتراضــی بایــد بــرای روزهــای پــر تنــش آینــده
آمــاده شــوند .بایــد در ایــن جنبــش مردمــی حضــوری فعــال
داشــت ،بــا روشــنگری و کمــک بــه ســازماندهی ایــن حرکــت
مردمــی بــا انحــراف و کـجروی آن مبــارزه کــرد و در گســترش
جنبشهــای مردمــی و ایجــاد همبســتگی میــان آنهــا در مبــارزه
علیــه سیاســتهای ارتجاعــی جمهــوری اســامی مشــارکت فعــال
داشــت.

اتحادچپضرورتسازماندهیمبارزاتسياسیوطبقاتیكارگرانوزحمتكشان
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بیانیهکانوننویسندگانایران
در بیست و سومین سالگرد قتلهای سیاسی پاییز۱۳۷۷
یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرامی میداریم
شــک نبایــد داشــت کــه آنچــه در آذر مــاه ســال  ۱۳۷۷رخ
داد بــرای اهــل نظــر ،بــرای زخمخــوردگان و آگاهــان بــه آنچــه
در چنــد دهـهی اخیــر در ایــن ســرزمین بــازده میگــذرد ،هیــچ
تازگــی نداشــت و فقــط مایـهی شــگفتی کســانی شــد کــه تاریــخ
را در حافظ ـهی خــود دربســت بــه تعطیــات ابــدی فرســتادهاند.
در ایــن میــان حاکمیــت کــه منافــع هنگفتــی در فراموشــی
دارد بــا مردمفریبــی و جعــل تاریــخ و
پوشــاندن ریشــههای تبهــکاری ،همــهی
کوشــش خــود را بــه کار بــرد تــا نخســت
ایــن قتلهــا را بــه چهــار مــوردِ پروانــه
اســکندری ،داریــوش فروهــر ،محمــد
مختــاری و محمدجعفــر پوینــده محــدود
کنــد و از قتــل ســعیدی ســیرجانی ،احمــد
تفضلــی ،پیــروز دوانــی ،مجیــد شــریف،
حمیــد و کارون حاجـیزاده ،غفار حســینی،
احمــد میرعالیــی و دههــا ستمکشــتهی
دیگــر ،و نیــز توطئــهیبــه دره انداختــن
اتوبــوس حامــل نویســندگان در ســفر
ارمنســتان و ربــودن یکــی از نویســندگان
و فعــاالن کانــون نویســندگان ایــران ،فــرج
ســرکوهی ،هیــچ ســخنی بــه میــان نیــاورد؛ ســپس جنایــت را
«خودســرانه» جلــوه داد و ســرانجام مضحکتــر از همــه کوشــید
چنیــن جلــوه دهــد کــه اگــر قتلــی اتفــاق افتــاده نــه از ســربند
سیاســت همیشــگی حاکمیــت در قتــل و ســرکوب دایمــی مخالفان
بلکــه از آنجاســت کــه جناحــی از حاکمیــت خواســته اســت بــا
ایــن قتلهــا جنــاح دیگــر را زمینگیــر کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب بــه
خیــال خــام خــود همـهی ســعی خــود را بــه کار بــرد تــا دامــن
کل حاکمیــت را از جنایــت سیســتماتیک و مســتمر چنــد دهــهی
اخیــر برکنــار نگـهدارد .امــا جنایــت تبارنامـهای دارد که پیشــینهی
درازدامــن و خونیــن آن بــه بزرگتریــن کشــتار دگراندیشــا ن و
مخالفــان سیاســی در دهـهی  ۱۳۶۰و خاصــه قتــل هــزاران زنــدان
سیاســی در  ۱۳۶۷و چهبســا پیــش از آن ،بــه نخســتین روزهــا و
ماههــای بــه قــدرت رســیدن حاکمیــت جدیــد میرســد .اگــر بــر
ایــن تاریــخ سراســر خــون و چــرک و تبهــکاری چشــم ببندیــم،
چنــان کــه برخــی کســان در بســیاری مــوارد چشــم پوشــیدهاند،
یقیــن بایــد داشــت کــه سلســلهی خونچــکان جنایــت و ســتم
و ســرکوب همچنــان ادامــه خواهــد یافــت؛ زیــرا روشــن نخواهــد
شــد کــه چــرا حاکمیــت پــس از قتلهــای پاییــز  ،۱۳۷۷در
دادگاهــی دربســته ،بــدون حضــور خانوادههــا و وکیــان آنهــا،
آمــران قتلهــا را از هرگونــه بازخواســت مصــون داشــت ،تنــی

چنــد از عامــان دســت چنــدم قتلهــا را در دادگاهــی نمایشــی
بــه محاکمــه کشــید و راهــی زندان کــرد و پــس از چنــدی همه را
بــه مرخصــی ابدمــدت فرســتاد؛ و درعوض وکیــل شــجاع پرونده،
ناصــر زرافشــان ،عضــو کانــون نویســندگان ایــران ،را بــه اتهــام
واهــی «افشــای اســرار دولتــی» محاکمــه و بــه زنــدان محکــوم
کــرد و در  ۱۳۷۸بــه کــوی دانشــگاه بــه دانشــجویان معتــرض
یــورش بــرد و دســت بــه قتــل و ضــرب
و جــرح و غــارت گشــود .چنــدی بعــد،
ن بــار
در ادامـهی جنایــت ســال  ،۷۷امــا ایـ 
بــه وســایلی دیگــر ،منشــی منتخــب کانون
نویســندگان ایــران ،منیــژه نجمعراقــی،
را بــه یــک ســال زنــدان محکــوم کــرد،
بــه خانههــای برخــی از اعضــا ریخــت،
بــرای تنــی چنــد از اعضــا پروندهســازی
کــرد و ســرانجام ســه تــن از اعضــای
کانــون نویســندگان ایــران ،رضــا خنــدان
(مهابــادی) ،بکتــاش آبتیــن ،کیوان بــاژن و،
بــه تازگــی ،آرش گنجــی را بــه اتهامهــای
بیاســاس بــه زندانهــای درازمــدت
محکــوم کــرد؛ و بدینگونــه تعقیبکننــده
جــای خــود را بــه تعقیبشــونده ســپرد و قربانــی بــر صندلــی
اتهــام و تبهــکار بــر صــدر مصطبــه نشســت؛ چنــان کــه بــه حکم
ـخ ایــن چنــد دهــه انتظــاری هــم جــز ایــن نمیرفــت!
تاریـ ِ
امــا در بیســت و ســومین ســالگرد قتــل تبهکاران ـهی محمــد
مختــاری و محمــد جعفــر پوینــده چنــان کــه بارهــا گفتهایــم:
اگــر هــزار ســال بــر ایــن قتلهــا بگــذرد ،یقیــن اســت کــه
هرگــز نخواهیــم گذاشــت َگــرد فراموشــی بــر جنایــت بنشــیند؛
مــا دادخــواه ایــن جنایــت و همــهی جنایتهــا ،آزادیکشــیها
و ســتمهایی هســتیم کــه یقیــن داریــم بــدون دســت بــردن بــه
ریشــههای آن و قطــع شــجرهی خبیثــهی جنایــت ،نمیتــوان
هیــچ امیــد داشــت کــه کشــتار و حــذف فیزیکــی مخالفــان و
حقطلبــان تکــرار نشــود ،چنــان کــه تاریــخ دو دهــهی اخیــرِ
پــس از ایــن قتلهــا گــواه روشــن ایــن مدعاســت.
در بیســت و ســومین ســالگرد قتــل تبهکارانــهی محمــد
مختــاری و محمــد جعفــر پوینــده ،رهــروان آزادی ،یــاد عزیزشــان
را گرامــی میداریــم و ،بــا رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی،
روز جمعــه  ۱۹آذر ،ســاعت  ۳بعــد ازظهــر ،مزارشــان را گلبــاران
میکنیــم.
کانون نویسندگان ایران
 ۱۷آذر ۱۴۰۰
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فرهنگیان عزیز!
دانش آموزان و والدین گرامی!
مردم شریف ایران!
همانطــور کــه همــه میداننــد سالهاســت کانونهــای
صنفــی و انجمنهــای صنفــی فرهنگیــان بــه پشــتوانه فرهنگیــان
شــاغل و بازنشســته بــرای تحقــق آمــوزش رایــگان ،باکیفیــت و
عادالنــه بــرای دانــش آمــوزان و بهبــود وضعیــت معیشــت و
منزلــت معلمــان تــاش میکننــد و فعــاالن صنفــی در ایــن راه
متحمــل هزینههــای فــراوان شــدهاند ،امــا از مطالبهگــری هرگــز
خســته نشــده و بــر تــاش خــود بــرای تحقــق آمــوزش باکیفیــت
بــرای دانشآمــوزان و دفــاع از حــق زندگــی شــرافتمندانه بــرای
همــه از جملــه فرهنگیــان افزودهانــد.
فرهنگیــان پس از یــک دوره اعتراضــات سراســری ،در روزهای
شــنبه و یکشــنبه دســت بــه اعتصــاب سراســری زدنــد تــا بــه
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
 ۱۴۰۱نشــان دادنــد کــه ارادهای بــرای حــل مشــکالت ندارنــد.
بودجـهای کــه در آن بودجــه نهادهــای نظامــی و غیرپاســخگو چند
برابــر شــده و بــه معیشــت اکثریــت جامعــه از جملــه فرهنگیــان
بیتوجهــی شدهاســت.
در اصــل تجمــع امــروز و اعتراضــات روزهــای آتی را کســانی
بــر مــا تحمیــل میکننــد کــه بــا بیتوجهــی بــه مطالبــات
فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته و بــا تصمیمــات نادرســت امنیــت
مالــی و روانــی خانــواده بــزرگ فرهنگیــان را بــا چالــش روبــرو
کردهانــد.
امــروز مــا در اینجــا جمــع شــدهایم کــه اعــام نماییــم
ی شــاغالن حداقــل
فرهنگیــان ایــران تــا تحقــق کامــل رتبهبنــد 
ی بازنشســتگان
ت علمی و همســا ن ســاز 
ق هیا 
هشــتاد درصــد حقو 
ی بــر قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری دســت از اعتــراض
مبتنـ 
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
میآیــد همیــن صــدا و ســیمای غیــر ملــی بــا گزارشــات موهــوم
افــکار عمومــی را علیــه فرهنگیــان مغشــوش و تحریــک میکنــد؟
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
و میدانیــم کــه مــردم آگاه ایــران ماهیــت ریــاکار مســئوالن
ناکارآمــد را شــناختهاند .بــه خاطــر همیــن امــر اســت کــه در

اعتراضــات ماههــای اخیــر مــا حمایتهــای داوطلبانــه اولیــا و
خانوادههــا و مــردم شــریف ایــران را داشــتیم.
مــا امــروز در اینجــا جمــع شــدهایم کــه بــه مجلــس هشــدار
دهیــم اگــر در جلســه روز سهشــنبه ۲۳ ،آذر ،الیحــه رتبهبنــدی،
ســرهمبندی گــردد و همچنــان همسانســازی بازنشســتگان کــه
بودجــه آن قبــا پیشبینــی شــده بــه محــاق رود بــه اعتراضــات
گســترده خــود ادامــه خواهیــم داد.
اگــر نهادهــای حاکمیتــی و امنیتــی گمــان میکننــد بــا
بازداشــت آقــای رســول بداقــی نماینــده ریاســت دورهای شــورای
هماهنگــی ،بــا دادگاهــی کــردن آقــای جعفــر ابراهیمــی بــازرس
شــورای هماهنگــی و بــا ضــرب و شــتم آقــای آمانــج امینــی و
بــا در زنــدان نگهداشــتن آقــای محمدرضــا رمضانــزاده ،آقــای
اســماعیل عبــدی و آقــای مهــدی فتحــی میتواننــد رونــد
مطالبهگــری را متوقــف نماینــد ســخت در اشــتباهند.
شــورای هماهنگــی بــار دیگــر ضمــن محکــوم نمــودن
بازداشـت ،پروندهســازی و اخــراج و احضــار تمــام فعــاالن صنفی
خواهــان آزادی همــه معلمــان زندانــی و پایــان دادن بــه خــط
برخــورد بــا فعــاالن صنفــی و مختــوم شــدن تمــام پروندههاســت
و از تمــام فرهنگیــان میخواهــد آزادی فعالیــت صنفــی و معلمــان
دربنــد را بــه یــک مطالبــه جــدی و عمومــی تبدیــل نماینــد.
در پایــان شــورای هماهنگــی تشــکلهای صنفــی فرهنگیــان
ایــران اعــام میکنــد بودجــه  ۱۴۰۱و عملکــرد دولــت و مجلــس
تاکنــون مــورد رضایــت فرهنگیــان نیســت و اگــر خروجی جلســه
فــردا حداقــل حقــوق معلمــان را بــر مبنــای حداقــل هشــتاد
درصــد حقــول اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه تــا خــط فقــر
یعنــی  ۱۲میلیــون افزایــش ندهــد و بودجــه همسانســازی واقعــی
بــرای اجــرا از مهــر  ۱۴۰۰تامیــن نگــردد ایــن اعتراضــات در ابعــاد
گســتردهتر ادامــه خواهــد یافــت.
شــورای هماهنگــی از آن دســته از همکارانــی کــه بــه هــر دلیل
تاکنــون بــه اعتراضــات نپیوســتهاند درخواســت مــی کنــد بــرای
تحقــق مطالبــات بــه فراخوانهــای بعــدی شــورای هماهنگــی
بپیوندنــد کــه اگــر امــروز اعتــراض نکنیــم فــردا فرصتــی بــرای
جبــران نیســت و پشــیمانی ســودی نــدارد.
بیشــک پیــروزی و تحقــق مطالبــات در گــرو همبســتگی و
اتحــاد سراســری ماســت.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
 ۲۲آذر ۱۴۰۰
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یورشنمایندگانسرمایهداران
به تهماندههای قانون کار
اخیــرا ً چهــل تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا
امضــای طرحــی خواســتار حــذف کارگاههای روســتایی از شــمول
مــاده  ۴۱قانــون کار شــدهاند .بــا نگاهــی بــه مثلــه شــدن قانــون
کار در چنــد دهــه گذشــته و تبدیــل آن بــه شــیری بییــال و دمــب
و اشــکمبه ،بــه راحتــی درمییابیــم 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
ده ـهی اخیــر بــرای نابودیــش ایــن همــه تــاش میشــود خــود
دارای ایــرادات جــدی اســت ،از جملــ ه مهمتریــن آنهــا :نادیــده
گرفتــن حــق ایجــاد آزادانــه تشــکل مســتقل کارگــری اســت کــه
چندیــن بــار ســازمان بینالمللــی 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
جانبــه شــورای عالــی کار بــا ترکیــب آرایــی کامــ ً
ا بــه ســود
نظــام کارفرمایــی و دولــت علیــه کارگــران اســت.
رونــد تصویــب قانــون کار ضــد کارگــری و اســتحالهی قانــون
کار فعلــی بــا ارائــه پیشنویــس ارتجاعــی قانــون کار در دوره
وزارت احمــد توکلــی شــروع شــد .بعدهــا بــا تــاش بــرای خارج
کــردن کارگاههــای کوچــک تــا ده نفــر از شــمول قانــونکار کــه
بــا مستمســک قــرار دادن مــاده  ۱۹۱آن قانــون و عــدم قطعیــت
و شــفافیت فصلهــای مختلــف قانــونکار در موضــوع قراردادهــا
ممکــن گردیــد ،تــاش شــد همیــن قانــون نیمبنــد را هــم از درون
تهــی ســازند .جایگزینــی کار دایــم بــا قرادادهــای موقــت ،ایجــاد
مناطــق آزاد تجــاری و ویــژه اقتصــادی کــه کارگــران آن مناطــق
از شــمولیت قانــون کار خــارج میشــوند ،ارائــه طــرح اســتاد
شــاگردی ،تعمیــم معافیتهــای مربــوط بــه کارفرمایــان مســاجد
و بقــاع متبرکــه بــه تمامــی کارگاههــای کوچــک دارای پنــج
کارگــر و کمتــر ،منطق ـهای کــردن دســتمزدها و طــرح کارورزی
فارغالتحصیــان دانشــگاهها ،از جملــهی مــواردی اســت در
راســتای تهاجــم بــه دســتمزد و حقــوق حمایتــی کارگــران .و
اینــک طــرح نماینــدگان مجلــس بــرای مســتثنی کــردن کارفرمایان
کارگاههــای روســتایی از شــمولیت حداقــل دســتمزد موضــوع
تبصــره  ۱مــاده  ۴۱قانــون کار تــاش دیگــری اســت در ایــن
راســتا ،کــه اگــر ایــن طــرح تصویــب شــود تیــر خالصــی خواهد
بــود بــر پیکــر نــزار قانــون کار ،و گام دیگــری خواهــد بــود در

حــذف و نقــض حداقــل جنبههــای حمایتــی برجــا مانــدهی در
قانــونکار.
هرچنــد کــه جامعـ ه کارگــری در مواجهــه بــا هــر یــک از این
طرحهــا بــه اعتــراض برخاســته و مقاومتهایــی را داشــته اســت،
ولــی مبــارزه طبقـهی 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 برنامهریزی
شــده و پیشــگیرانه همــواره واکنشــی رفتــار کردهانــد .بطــور مثال:
همــه ســاله بجــای اعــام خواســت قانونــی و انســانی خــود در
تعییــن دســتمزدها متناســب بــا شــرایط زیســتی مناســب و درخور،
همــواره منتظــر میماننــد تــا شــورایعالی کار مبلــغ افزایــش
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 اقداماتشــان را شــروع میکننــد .آنهــا
در طــی ســال جلســاتی بــرای ایــن منظــور برگــزار میکننــد.
ارائــه طرحهایــی چــون «مســتثنی کــردن کارفرمایــان کارگاههــای
روســتایی از شــمول حداقــل دســتمزد» توســط نماینــدگان خود در
مجلــس ماحصــل ایــن هماندیشــیهای مــداوم میباشــد.
مقرراتزدایــی از اصــول شــناخته شــده نئولیبرالیســم اســت
کــه نماینــدگان ســرمایه بــا نقــض و حــذف مــوادی از قانــون کار
در آن راســتا گام برمیدارنــد ،آنهــا دیگــر ابایــی از بیــان صریــح
مقاصدشــان بــرای اســتثمار هرچــه بیشــتر کارگــران ندارنــد و
برایشــان هــم اصـ ً
ا مهــم نیســت کــه کارگــران در چــه شــرایطی
زندگــی میکننــد .ولــی جالــب اســت کــه دالیــل توجیهــی و
رســمی آنهــا در ارائــه ایــن الحاقیــه و تمامــی مــواردی کــه در
تهاجــم علیــه حقــوق کارگــران طراحــی میکننــد ،تــاش بــر
رفــع بیــکاری ،فقــر و از بیــن بردن اشــتغالهای غیررســمی اســت.
در حالــی کــه مــا شــاهدیم پیآمــد ایــن طرحهــا موجــب حــذف
حمایتهــای حداقلــی از نیــروی کار ،نادیــده گرفتــن مــدت کار
قانونــی در هفتــه ،افزایــش بیــکاری ،بدتــر شــدن وضــع معیشــتی
کارگــران و کاهــش قــدرت خریــد آنهــا ،ارزانســازی نیــروی کار
و اســتثمار بیشــتر کارگــران در مناطــق آزاد و ویــژه ،بیاثــر شــدن
مــواد قانــون کار در مــواردی چــون جرایــم ناشــی از عــدم رعایت
مفــاد قانــونکار و نتیجتـ ًا محــروم شــدن کارگــران از مراجعــه بــه
محاکــم قضایــی ،فــرار کارفرمایــان از تعهــدات بیمــهای و ...
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میباشــند .بــا اجرایــی شــدن تبصــره الحاقــی حداقــل بیــش از
 ۳میلیــون کارگــر شــاغل در کارگاههــای کمتــر از  ۱۰نفــر کــه
همــراه بــا خانوادههایشــان  ۹تــا  ۱۲میلیــون نفــر از جمعیــت
کشــور را تشــکیل شــامل میشــوند ،تحــت تأثیــر مخــرب آن
قــرار خواهنــد گرفــت.
در تمامــی ســالهای گذشــته هیـچگاه تعییــن دســتمزد کارگران
بــا میــزان هزین ـهی ســبد خانــوار همخوانــی نداشــته و شــورای
عالــی کار همــواره نــرخ مــزد مصــوب را نــه براســاس هزینـهی
ســبد خانــوار ،بلکــه بــا کمتریــن میــزان پیشــنهادی دولــت و
نماینــدگان کارفرمایــی تصویــب نمــوده اســت .هــم اکنــون طبــق
آمارهــای رســمی حکومتــی نــرخ مــزد پایــه یــک ســوم نــرخ
هزینــه ســبد خانــوار را پوشــش میدهــد .بــا فرارســیدن آخــر
ســال و قبــل از آنکــه دولــت و ســازمانهای کارفرمایــی مــزد
مــورد نظــر خودشــان را بــر کارگــران دیکتــه کننــد ،خواســت
منطقــی ســازمانهای کارگــری میبایســتی بــرای تعییــن حداقــل
دســتمزد بــر اســاس مــاده  ۴۱و محاســبه ضریــب تــورم نــه بــر
مبنــای مــزد مصــوب ســال گذشــته ،کــه بــر اســاس هزینــه ســبد
خانــوار بــا توجــه بــه قیمتهــای واقعــی باشــد.
در جبهــ ه مقابــل کارفرمایــان و دولــت ،طبقــهی کارگــر و
ســازمانهای نیمبنــد کارگــری کوشــش قابــل توجهــی در
شــناخت حقــوق کار و آمــوزش آن بــه کارگــران نداشــتهاند .آنهــا
بــه ظرفیتهــا موجــود قانونــی توجــه در خــوری نمینماینــد و
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بعــد انتظــار دارنــد از امامــزاده شــورای عالــی کار کــه فرزند خلف
همیــن قوانیــن هســتند ،معجــزهای را رخ بدهــد .فرامــوش نمیکنیم
کــه ســازمانهای کارگــری خــود محصــول رشــد و تکامــل
طبقـهی کارگــر در پروسـ ه مبــارزه طبقاتــی بودهانــد و امــروز هــم
جامعـ ه کارگــری نیازمنــد تشــکلهایی اســت کــه برمبنــای کنــش
و اراده جمعــی ســازمانپذیر و متکــی بــر خواســتههای همگانــی
شــکل بگیرنــد تــا بطــور متقابــل موجــب ارتقــاء و تکامــل اعضاء
خــود باشــند ،مشــارکت آگاهانــه و مســوولیت پذیــری توامــان
را بصــورت جمعــی و فــردی میســر ســازند ،دانــش مبــارزه و
آگاهیهــای طبقاتــی را بــرای توانمندســازی اعضــاء افزایــش
دهنــد .بدیهــی اســت کــه فعالیــن کارگــری بایســتی در اســتفاده
از تشــکلهای موجــود خالقانــه رفتــار نمــوده و تشکلســازی
را متناســب بــا شــرایط و ظرفیتهــای جامع ـهی کارگــری بــکار
خاصــی از تشــکل
بندنــد .نبایــد بــا تآکیــد صــرف بــر شــکل ّ
دســت کارگــران را در مبــارزه طبقاتــی بســته و آنهــا را از ســنت
مبارزاتــی چنــد صدسالهشــان محــروم ســاخت .روزهــای آینــده
هماننــد ســایر اقشــار جامعــه ،شــاهد تنشهــای زیــادی در
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  21آذر زنده است
و تجربهی آن همچنان آموختنی
مقاله رسیده

نهضــت دموکراتیــک آذربایجــان در ســالهای 1324 -1325
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  76ســال گذشــته،
دشــمنان مــردم -از ارتجــاع دینــی و شاهپرســتان گرفتــه تــا طبقات
غارتگــر فرمانــروا ،ناسیونالیســتهای افراطــی ،بقایــای اشــرافیت و
زمینــداران بــزرگ و بلندگوهــای جهــان ســرمایه داری -دمــی از
حملــه بــه ایــن نهضــت و جعــل و تحریــف آن بــاز نماندهانــد.
نهضــت آذربایجــان -چنانکــه دوســت و دشــمن اعتــراف
کردهانــد -از دل مــردم زحمتکــش آذربایجــان ،از میــان تــوده
دهقانــان اســیر ،از میــان کارگــران و زحمتکشــان شــهری،
روشــنفکران و میهــن دوســتان ترقیخــواه برخاســت؛ رهبــری ایــن
نهضــت بــر دوش گروهــی از پــر تجربهتریــن آزادیخواهــان -از
بازمانــدگان انقــاب مشــروطیت ،نهضــت خیابانــی ،اجتماعیــون-
عامیــون و فرقــه کمونیســت ایــران -و در راس همــه ،ســید جعفــر
پیشـهوری بــود کــه در میــان همــه مشــاهیر آزادیخواهــان ایــران،
بــه پاکدامنــی ،پایــداری و خردمنــدی شــهره بــود .ایــن نهضــت
مردمــی توانســت بــا اســتفاده از شــرایط بینالمللــی ناشــی
از شکســت فاشیســم هیتلــری ،آذربایجــان را از چنــگ اربابــان
زمینــدار ،طبقــه اشــراف ،روحانیــون بــزرگ ،دیوانســاالران و
دولتهــای اســتعمارگر پشــتیبان آنــان در آورده ،آنــرا بــه پایگاهــی
بــرای آزادی همــه ایــران تبدیــل نمایــد.
نهضــت آذربایجــان هــر آنچــه را کــه از ســالهای انقالبیــون
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 تهراننشــین
و دشــمنان خلــق را در اختیــار دهقانــان نهــاد ،بــا اصالحــات
فوقالعــاده هوشــمندانهای تــوده دهقــان را از زنجیــر مقــررات
اربابهــا رهانــد ،قانــون کار را تصویــب کــرد ،بــرای نخســتین
بــار در تاریــخ ایــران ،حــق رای زنــان را برســمیت شــناخت و
راه آنــان بــه شــرکت در اداره جامعــه را گشــود ،ســواد آمــوزی
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 ،نمونـهای 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 ،انقالبــی در جامعــه آن روزگار
بــود .هــر گامــی ،ضربتــی بــه نظاماتــی بــود کــه قرنهــا تغییرناپذیر
بنظــر مــی رســیدند .تصافــی نبــود کــه در دورهای ایــن نهضــت
«انقــاب آذر» نــام گرفــت .نظمــی در بخشــی از ایــران مســتقر
گشــت کــه حاکمیــت دســتگاه ارتجــاع و اســتبداد را در سرتاســر
ایــران تهدیــد میکــرد .بــی ســبب نبــود کــه کل دســتگاه ارتجــاع
ایــران -از دولــت گرفتــه تــا مــاکان و روحانیــون و اشــرافیت
و دیوانســاالران و ارتــش و خاندانهــای حکومتگــر و نژادپرســتان
آریایــی و مدافعــان نابــودی زبانهــا و هویتهــای غیــر فارســی در
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ایــران و  - ...دشــمن خونــی ایــن نهضــت شــدند و بــه پشــتگرمی
و پشــتیبانی امپریالیســتهای انگلیســی و امریکایــی بــرای نابــودی آن
کوشــیدند .و بــی ســبب نبــود کــه از خــوف تاثیــراندیشــههای
ایــن نهضــت بــر زحمتکشــان کشــور ترکیــه و  ،...ارتجــاع حاکــم
بــر ایــن کشــور و «تورکچــی -تورانچــی» هــا -کــه فریبکارانــه
خــود را عاشــقان ســینه چــاک تــرکان جهــان معرفــی میکننــد-
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 اســتقالل آذربایجــان بــود و نــه قصد
الحــاق بــه کشــوری دیگــر داشــت« .تجزیــه طلبــی» جرمــی بــود
کــه ارتجــاع تهراننشــین ،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
کــرد ،مشــروطه خواهــان تبریــز را نیــز تجزیهطلــب میخوانــد.
حــال آنکــه حکومــت ملــی آذربایجــان ،هرچــه میخواســت در
چارچــوب ایــران میخواســت ،ایــن ایالــت را دژ و پیشــگام آزادی
سرتاســر ایــران میدانســت و تشــکیل یــک «حکومــت ملــی» در
سرتاســر ایــران آرزو و هــدف دموکراتهــای آذربایجــان بــود.
رهبــران نهضــت آذربایجــان می دانســتند کــه «در یــک حوض
دو آب نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد» ،مــی دانســتند کــه یــا
بایــد ایــران بالــکل دموکراتیــزه شــود و یــا آذربایجــان بایــد بــار
دیگــر بــه وضــع پیشــین بــاز گــردد .راه ســومی متصــور نبــود ...
تهــران -بعنــوان مرکــز همــه ارتجــاع ایــران -بــرای حفــظ
نظامــات کهــن و بــاز گردانــدن آذربایجــان بــه اوضــاع پیشــین،
ایــاالت متحــده و انگلســتان را کنــار خــود داشــت و نهضــت
آذربایجــان ،اتحــاد شــوروی را .قدرتهــای امپریالیســتی امریــکا
و انگســتان بــرای حفــظ ایــران و غــارت آن -بویــژه غــارت
نفــت جنــوب -و نیــز بــرای جلوگیــری از نفــوذاندیشــههای
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-
خواهــان ایرانــی ناوابســته و نــه زیــر فرمــان دو قــدرت بــزرگ
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
و تــوده دهقــان ،کارگــر ،زحمتکشــان و اقشــار میهــن و مــردم
دوســت ترقیخــواه ،بــا اتحــاد شــوروی .نهضــت آذربایجــان بــا
اســتفاده از ایــن صحنــه ،قــدرت گرفــت .تهــران مســتظهر بــه
پشــتیبانی ریشـهدار دول اســتعمارگر امپریالیستی انگلســتان و امریکا
و متحدانــش بــود و تبریــز پشــتگرم بــه اتحــاد شــوروی بمثابــه
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 میبودنــد و نــه
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ارتجــاع تهــران بــدون حمایــت همــه جانبــه داخلــی و بینالمللــی
امریــکا و انگلســتان و بستگانشــان میتوانســت ایــن نهضــت را
درهــم شــکند .نهضــت آذربایجــان و نهضــت ملــی برهبــری دکتــر
محمــد مصــدق ،از یــک منظــر و در ماهیــت امــر ،دو خیــزش
مردمــی در ایــران ،بــرای دموکراســی و رهایــی از چنــگال دولتها و
قدرتهــای عمــده ســرمایهداری غربــی بودنــد کــه هــر دو در نتیجــه
پشــتیبانی وســیع و همــه جانبــه دولتهــای عمــده امپریالیســتی از
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  25هــزار دهقــان و کارگــر و زحمتکش
و روشــنفکر بدســت قــوای ارتجــاع جــان باخــت و دههــا هــزار
نفــر از ســرزمین مــادری خــود رانــده شــدند و زادگاه آنــان بــه
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
حاکــم بــود -احیــا کــرد؛ بعنــوان رویــدادی بــزرگ در مبــارزه
ملیتهــا و گروههــای اتنیــک غیــر فــارس بــرای برابــر حقوقــی
ملــی ،الهامبخــش مبــارزان مخالــف ســتم و تبعیــض ملــی اتنیــک
گشــت .ایــن نهضــت گنجینــه عظیمــی از تجاربــی در عرصــه
هــای گوناگــون اســت کــه همچنــان بــرای نســل هــای کنونــی
سرچشــمه آموزشانــد.
***
هیــچ نهضتــی در تاریــخ معاصــر ایــران بانــدازه نهضــت 21
آذر آمــاج خشــم و نفــرت ارتجــاع ایــران نبــوده اســت .ایــن
خشــم زمانــی خــود را در شــکل کشــتارها و حبــس و اعــدام
و تبعیدهــا نشــان داده اســت و زمانــی بصــورت اتهامــات و
تحریفــات و جعلیاتــی کــه هــدف آن تکمیــل آن جنایــات بــوده
و اســت .دشــمنان مــردم بــا افشــا و رســوا گشــتن هــر اتهــام و
تحریــف و جعلیاتــی ،بهانــه دیگــری جســته و یافتهان ـد .آخریــن
دشــمنی ،تخریــب ســیمای نهضــت آذربایجــان بــه بهانــه چنــد
«ســند محرمانــه» اســت کــه یــک ناسیونالیســت دســت راســتی
«ترکچــی» در جمهــوری آذربایجــان ،باقتضــای مصالــح سیاســی-
ایدئولوژیــک خــود و جریانــش ،به تشــویق بنگاههای امپریالیســتی
ســاخته و وســیله تخریــب ســیمای ایــن نهضــت مردمــی توســط
همــه اجــزای ارتجــاع ملــی و بینالمللــی کــرده اســت .ایــن
آخریــن جعلیــات و جنــگ روانــی دشــمنان مــردم نیــز رنــگ
خواهــد باخــت .نهضــت انقالبــی -مردمــی -ملــی و دموکراتیــک
آذربایجــان همچنــان برگــی پــر افتخــار از مبــارزه مــردم اذربایجان
در راه عدالــت و آزادی و حقــوق ملــی خواهــد درخشــید.
در ســالگرد نهضــت  21آذر 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  21آذر زنــده اســت و تجربـهی آن همچنــان آموختنی.
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چکیدهبیانیههایاحزابوسازمانهایچپ
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

متعــددی دارنــد ،امــا آنچــه در میــان ایــن مطالبــات اصلــی و
محــوری اســت ،همانــا اجــرای رتبــه بنــدی شــاغالن بــه صــورت
کامــل (هشــتاد درصــد حقــوق هیئــت علمــی) و همســان ســازی
بــر پایــه حداقــل  ۱۳میلیــون بــرای بازنشســتگان اســت .عــاوه
بــر ایــن دو خواســت محــوری ،معلمــان مطالبــات دیگــری هــم
دارنــد کــه عمومــا در شــعارها و پالکاردهایــی کــه در تجمعــات
حمــل مــی کننــد ،دیــده مــی شــود .امنیــت شــغلی بــرای معلمــان
پیــش دبســتانی ،آمــوزش یــاران نهضــت ســوادآموزی ،معلمــان
خریــد خدمــات آموزشــی و معلمــان شــاغل در بخــش خصوصی،
توقــف خصــوی ســازی و پولــی کــردن آمــوزش و پــرورش،
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
همبســتگی گســترده تــر در میــان معلمــان ،تقویــت تشــکلهای
صنفــی معلمــان ،ایجــاد تشــکل در جایــی کــه چنیــن تشــکل
هایــی موجــود نیســت و تقویــت پیونــد و ارتبــاط تنگاتنــگ ایــن
تشــکل هــا بــا شــورای هماهنگــی تشــکل هــای صنفــی فرهنگیان
دارد.

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
رادیــکال و چــپ در بزنگاههــای مهــم تاریخــی میباشــد.......
از ایــن روی بــا جــرأت میتــوان گفــت کــه بخــش پیشــرو و
رادیــکال جنبــش دانشــجوئی اســتراتژی اتحــاد با جنبــش کارگری،
فرودســتان و محرومــان جامعــه را در پیــش گرفتــه اســت .فریــاد
«فرزنــد کارگرانیــم ،در کنارشــان میمانیــم» در دانشــگاهها،
برپائــی آکســیونهای حمایتــی از اعتصابــات کارگران،همراهــی
بــا اعتراضــات سراســری معلمــان و بازنشســتگان ،قــرار گرفتــن در
صــف زنانــی کــه حجــاب را بــر زمیــن میافکننــد نمونههایــی
از بازتــاب ایــن رویکــرد رادیــکال در جنبــش دانشــجویی اســت.
شــانزدهم آذر امســال را در شــرایطی گرامیمیداریــم
کــه جامعــه پــس از خیــزش انقالبــی دی مــاه  ۹۶وارد مرحلــه
نوینــی از مبــارزات علنــی و خیابانــی تودههــای مــردم ایــران
شــده و گام بــه گام بــه ســوی شــرایط انقالبــی در حرکــت
اســت .کارگــران نفــت و گاز و پتروشــیمی ،کارگــران هفــت تپــه،
خیــزش آب در خوزســتان ،اصفهــان و چهــار محــال و بختیــاری،
معلمــان ،بازنشســتگان ،کارگــران خدماتــی و شــهردایها و ...
بــا اعتصابــات و حرکتهــای اعتراضــی مــداوم خــود نویــد
چریکهای فدایی خلق
تحوالتــی سرنوشتســاز را میدهنــد .دانشــجویان مترقــی و
«سون گون»
از اعتصاب کارگران مجتمع مس ُ
آگاه کــه بــا محرومــان و تهیدســتان جامعــه و ســایر جنبشهــای
اجتماعــی عجیــن هســتند میتواننــد نقــش بســزایی در پیشــروی
ورزقان حمایت کنیم!
ایــن جنبشهــا داشــته باشــند ،چــون آنهابــا همــه آن مصائبــی
روبــرو هســتند کــه جامعــه بــا آن روبروســت .از ایــن روی اتحــاد
ـون گــون ورزقــان ،چند
کارگــران رنــج دیــده مجتمــع مــس سـ ُ
ـژه
جنبــش دانشــجویی بــا ســایر جنبشهــای اجتماعــی و بویـ
روزی اســت کــه بــا درخواســت همسانســازی دســتمزد و مزایــا
جنبــش کارگــری میتوانــد نقــش برجســته خــود را در پیشــروی و اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل و عقــد قراردادهــای رســمی
بــه ســوی شــرایط انقالبــی و تــاش بــرای برقــراری گزینــهای و در اعتــراض بــه نــازل بــودن دســتمزدها مبــادرت بــه اعتصــاب
سوسیالیســتی و شــورایی کارگــری داشــته باشــد.
کردهانــد .امــا ســرمایهدار ایــن مجتمــع کــه علیرغــم مشــاهده
گرســنگی و شــرایط وخیــم زندگــی کارگــران حاضــر به بــرآورده
کــردن خواسـتهای آنــان نبــود ،پــس از آن کــه تهدیــدات خــود
سازمان فدائیان (اقلیت)
علیــه کارگــران حــق طلــب و شــجاع ایــن مجتمــع را بــی نتیجــه
معلمان استوارتر از پیش به مبارزه برخاستهاند
یافــت ،پــس از آن کــه از تهدیــد کارگــران بــا چمــاق دولــت
ســرکوبگر حامیخــود (بــا ایــن گفتــه کــه اگــر کارگــران بــه
در چنــد مــاه گذشــته معلمــان بــرای تحقــق مطالبــات خــود اعتصــاب خــود ادامــه دهنــد بــا «دولــت» طــرف خواهنــد بــود)
بــه چندیــن اعتصــاب سراســری اقــدام کردنــد .آنــان مطالبــات نیــز ســودی نبــرد ،بــه اقــدام توطئهگرانــه و جنایتکارانــه ای دســت
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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
ـون گــون حمایــت نمــوده و ضمــن محکــوم کــردن توطئه
مــس سـ ُ
جنایتکارانــه کارفرمــای ایــن مجتمــع ،اعــام میدارنــد کــه رژیــم
کارگرســتیز جمهــوری اســامیکه حامیســرمایهداران در قتــل
عمــد کارگــران مــا میباشــد ،راهــی جــز ســرنگونی و ســپرده
شــدن بــه زبالـهدان تاریــخ در پیــش نــدارد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
بمناسبت ۶۸مین سالگرد ۱۶آذر ،روز دانشجو
۱۶آذر امســال درشــرایطی بــه پیشــواز روز دانشــجو میرویــم
کــه ازیکســو تشــدید اســتثمار و غــارت و چپــاول مافیــای حاکــم
بــر کشــور و از ســوی دیگــر تحریمهــای کمرشــکن امپریالیســم
آمریــکا و کشــتار و محدودیتهــای ناشــی از ناتوانــی رژیــم در
مهــار ویــروس کرونــا ،دســت بدســت هــم دادهانــد و زندگــی
تودههــای کارگــر و زحمتکــش را بــا مشــکالت بــی شــماری
مواجــه نمودهانــد ورژیــم حاکــم بــه بهانــه محدودیتهــای
کرونائــی و «رویاروئــی» بــا آمریــکا بــه مطالبــات وخواس ـتهای
کارگــران و زحمتکشــانبا ســرکوب و زنــدان پاســخ میدهــد .در
حالیکــه خطــر اصلــی بــرای امپریالیس ـتها و از جملــه آمریــکا،
نــه وجــود رژیــم جمهــوری اســامیکه بــه یمــن تحریــکات آن
ســاالنه میلیاردهــا دالر از فــروش ســاح بــه رژیمهــای مرتجــع
منطقــه ســود میبــرد ،بلکــه خطــر بزرگتــر بــرای امپریالیســم
آمریــکا و ســرمایه جهانــی و ســرمایه ســاالران داخلــی رشــد و
ارتقــای جنبشهــای اجتماعــی  ،بویــژه جنبــش کارگــری در ایــران
اســت کــه روز بــه روز بــه ســمت رادیکالتــر شــدن و طبقاتــی
شــدن پیــش م ـیرود.
 16آذرتبلــور پیوند ناگسســتنی مطالبات ومبارزات دانشــجویان
بــا مطالبــات و مبــارزات طبقــه کارگــر و زحمتکشــان ایران اســت.
دانشــجویان پیشــرو و انقالبــی بخوبــی میداننــد کــه درشــرایط
متحــول کنونــی دفــاع از جنبشهــای اجتماعــی و مطالبــات آنهــا
و مبــارزه در مســیر اهــداف بلنــد مــدت جنبــش انقالبــی طبقــه
کارگــر و زحمتکشــان ،کمــک بــه ســازمانیابی و خودآگاهــی طبقه
کارگــر ادامــه منطقــی تاریــخ مبــارزات دانشــجویان از۱۶آذر ۳۲
تاکنــون اســت .دانشــجویان مبــارز بارهــا وبارهــا نشــان دادهانــد
کــه کارآنهــا نــه دنبالـهروی از ایــن و یــا آن اپوزیســیون بورژوائــی
و یــا محتملتریــن آلترناتیوهــا و بــه فراموشــی ســپردن اهــداف
درازمــدت جنبــش ،بلکــه در پاســخ بــه ضعــف و پراکندگــی
کنونــی ،شــرکت درمبــارزات جــاری ،کمــک و یــاری بــه جنبــش
طبقــه کارگــر و کوشــش بــرای شــکلگیری جبهــه انقالبــی اســت
کــه تودههــای کار و زحمــت و جنبشهــای اجتماعــی مختلــف
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بــا جهتگیــری ضــد ســرمایهداری را زیــر چتــر خــود متحــد
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)
 ۱۰دسامبر ،روز جهانی حقوق بشر-رفع تبعیض و
تحقق کامل حقوق بشر در میهن و جهان ما!
منشــور جهانــی حقــوق بشــر تمــام کشــورهای عضو ســازمان
ملــل متحــد را متعهــد بــه اجــراء و ترویــج «احتــرام جهانــی و
رعایــت حقــوق بشــر و آزادیهــای بنیــادی» بــرای همــه انســانها
فــارغ از تفاوتهــای نــژادی ،مذهبــی ،فرهنگــی و جنســیتی آنــان
میســاخت .....و اینــک!  ۷۳ســال پــس از تصویــب آن بیانیــه
جهانشــمول امســال نیــز در شــرایطی بــه روز  ۱۰دســامبر ،روز
جهانــی حقــوق بشــر وارد میشــویم کــه میهــن مــا و مجموعــه
جهانمــان فرســنگها بــا تحقــق مفــاد منشــور جهانــی حقــوق
بشــر فاصلــه دارنــد.
در کشــور مــا کــه از نخســتین امضاءکننــدگان منشــور جهانــی
حقــوق بشــر اســت ،مفــاد ایــن اعالمیــه در میهــن مــا چــه در
دوران حکومــت پادشــاهی پهلــوی و چــه در دوران حکومــت
ی همــواره بــه خشـنترین نحــو ممکــن
والیــی جمهــوری اســام 
نقــض شــده اســت .طــی همــه ایــن دهههــا هــزاران هــزار ایرانــی
بــر خــاف نــص صریــح منشــور جهانــی حقــوق بشــر مــورد
ســرکوب ،دســتگیری ،شــکنجه و اعــدام قرارگرفتهانــد و هنــوز
هــم چهــار آزادی بنیــادی مصرحــه در بیانیــه جهانــی حقــوق بشــر
کــه شــامل «آزادی بیــان ،آزادی دیــن ،آزادی از تــرس و آزادی
انتخــاب شــیوه زندگــی» اســت ،نــه تنهــا تحقــق نیافته که پیوســته
توســط جمهــوری اســامیایــران مــورد هجــوم و یــورش قــرار
گرفتــه اســت .هنــوز هــم هیــچ چشـمانداز روشــنی بــرای تحقــق
ایــن چهــار اصل وجــود ندارد .بســیاری ازاندیشــمندان ،کنشــگران
سیاســی ،صنفــی ،فرهنگی و اجتماعــی و هنرمندان زندانی ،شــکنجه
و حتــی در دادگاههــای غیرقانونــی محکــوم و اعــدام میشــوند و
پیــروان مذاهــب و ادیــان مختلــف تحــت فشــار و تضییقــات غیــر
قانونــی قــرار میگیرنــد .در شــرایطی بــه ایــن روز میرســیم کــه
هــزاران خانــواده قربانیــان سیاســی نــه تنهــا موفــق بــه دادخواهــی
نشــده کــه اکثــر آنــان از مــزار عزیــزان خــود نشــانی در دســت
ندارنــد .از ســوی دیگــر حــق اقشــار تهیدســت بــرای زندگــی
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 آزادیهــای جهانشــمول حقــوق بشــری
دفــاع و در راه تحقــق آن مبــارزه میکنــد.

زندهبادهمکاری،همبستگیووحدتسازمانیفدائیانخلق

دوره دوم  -شماره  - 3آذر 1400

16

جنبشطبقهکارگروسیاست
اگــر چــه کار عملــی و جــدی در هــر شــرایط مشــخصی نیــاز بــه تحلیــل مشــخص از همــان شــرایط دارد ،امــا ایــن بــه معنــای
غفلــت از همســانیهای بنیــادی و ذاتــی هــر طبقــۀ اجتماعــی در کشــورهای مختلــف و قانونمندیهــای ناشــی از ایــن همســانیها در
جریــان تحــوالت نیســت .ضــرورت درس گرفتــن و آموختــن از تجــارب قبلــی دیگــران از همیــن واقعیــت ناشــی میشــود.
مطالبــات اقتصــادی و مبــارزات صنفــی کارگــران ،در نــگاه کالن ،بــه سیاس ـتهای اقتصــادی طبقــه یــا طبقــات حاکــم مربــوط
میشــو د و سیاس ـتهای اقتصــادی طبقــه یــا طبقــات حاکــم هــم در راســتای حفــظ منافــع و ثــروت و قــدرت خــود آنــان طراحــی
و اجــراء میشــو د 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 ک ّلیــت خــود و در ســطح کالن آن در جامعــه
میشــود.
در ایــن میانــه ،خردهبــورژوازی ماهیتــی دوســویه و متزلــزل دارد :در شــرایطی متمایــل بــه بــورژوازی اســت و بــه تبلیــغ و پیــش
بــردن ایــن خـ ّ
ـط فکــری در میــان کارگــران میپــردازد کــه کارگــران بایــد سیاســت را بــه روشــنفکران و بــورژوازی لیبــرال واگذارنــد
و خــود مطالبــات صنفــی و اقتصادیشــان را دنبــال کننــد و در شــرایطی دیگــر متمایــل بــه طبقــۀ کارگــر و زحمتکشــان و منافــع آنهــا
اســت و میتوانــد در جهــت تبلیــغ و ارتقــاء آگاهــی سوسیالیســتی در میــان کارگــران عمــل کنــد و بــه ایــن ترتیــب عمـ ً
ا در خدمــت
منافــع خــود و در خدمــت تحــول و تکامــل تاریــخ باشــد.
مقالــۀ زیــر کــه لنیــن آن را در اکتبــر و اوائــل نوامبــر  1900نوشــته و در شــمارۀ ا ّول ایســکرا در دســامبر  1900انتشــار یافتــه اســت
حــاوی تجــارب و نــکات آموزنــدهای در ایــن زمینــه اســت کــه برگــردان فارســی آن را در زیــر میخوانیــد( .مترجــم)

وظایف فوری جنبش ما
و.ا .لنین
سوســیال دموکراســی روســیه بارهــا اعــام کــرده اســت
وظیفــه فــوری حــزب طبقــه کارگــر روســیه ،ســرنگونی اســتبداد
و بدســت آوردن آزادی سیاســی اســت .ایــن موضــوع بیــش از
پانــزده ســال پیــش از ســوی نماینــدگان سوســیال دموکراســی
روســیه -اعضــای گــروه رهائــی کار -اعــام شــد .دو ســال و
نیــم پیــش همیــن موضــوع از ســوی نماینــدگان ســازمانهای
سوســیال دموکراتیــک روســیه ،کــه در بهــار ســال  1898حــزب
کار سوســیال دموکراتیــک روســیه را بنیانگــذاری کردنــد ،مــورد
تاکیــد قــرار گرفــت .ا ّمــا علیرغــم ایــن اعالمهــای مکــر ّر ،مســئله
وظایــف سیاســی سوســیال دموکراســی در روســیه دوبــاره امــروز
برجســته شــده اســت.
بســیاری از نماینــدگان جنبــش مــا در بــارۀ درســتی پاســخ
مســئلهای کــه در بــاال ذکــر شــد ،ابــراز تردیــد میکننــد .ا ّدعــا

میشــو د کــه مبــارزۀ اقتصــادی دارای اه ّمیــت برتــر اســت و
وظائــف سیاســی طبقــۀ کارگــر را بــه پسزمینــه میراننــد،
شــمار ایــن وظایــف را کاهــش میدهنــد و آنهــا را محــدود
میســازند و حتّــی گفتــه میشــو د کــه گفتگــو از شــکلگیری
یــک حــزب مســتقل طبقــۀ کارگــر در روســیه ،منحصــراً تکــرار
گفتههــای کســی دیگــر اســت و کارگــران فقــط بایــد مبــارزۀ
اقتصــادی انجــام دهنــد و سیاســت را بــه روشــنفکرانی واگذارنــد
کــه هــم پیمــان لیبرالهــا هســتند .چکیــدۀ نهائــی تازهتریــن
اعترافنامــه گرویــدن بــه ایــن اعتقــاد نویــن (یعنــی کــرِدوی()1
کذائــی) اعالمیـهای اســت حاکــی از ایــن کــه پرولتاریــای روســیه
هنــوز بــه بلــوغ نرســیده و حاصــل نهائــی آن رد کامــل برنامــۀ
سوســیال دموکراتیــک اســت .رابوچایامیســل(بویژه در مت ّمــم
جداگان ـهاش) عم ـ ً
ا همیــن موضــع را اتخــاذ میکنــد .سوســیال
دموکراســی روســیه در حــال گــذار از یــک دورل تزلــزل و تردیــد
اســت کــه بــه انــکار خــود منجــر میشــود .ار یکســو جنبــش
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طبقــۀ کارگــر دارد از سوسیالیســم جــدا میشــود ،بــه کارگــران
کمــک میکننــد کــه مبــارزۀ اقتصــادی انجــام دهنــد ،ا ّمــا هیــچ
کاری ،یــا تقریبــ ًا هیــچکاری انجــام نمیشــو د تــا هدفهــای
سوسیالیســتی و وظائــف سیاســی جنبــش بعنــوان یــک کل واحــد
بــرای آنــان توضیــح داده شــود .از ســوی دیگــر هــم سوسیالیســم
دارد از جنبــش کارگــری جــدا میشــود ،سوسیالیســتهای
روســیه دوبــاره شــروع بــه گفتگــوی بیــش و بیشــتر در بــارۀ
مبــارزهای علیــه حکومــت کردهانــد کــه بایــد بطــور کامــل
بوســیلۀ روشــنفکران انجــام شــود ،زیــرا کارگــران خــود را بــه
مبــارزۀ اقتصــادی محــدود کردهانــد.
بــه عقیــدۀ مــا ســه پیشــامد زمینــه را بــرای بوجــود آمــدن
ایــن وضعیــت غمانگیــز آمــاده ســاخته اســت :نخســت ایــن
کــه سوســیال دموکراتهــای روســیه ،در فعالیــت اولیهشــان،
خــود را منحصــرا ً بــه کار در محفلهــای تبلیغــی محــدود کردنــد.
هنگامــی کــه مــا کار تهییجــی در میــان تودههــای 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
خــود غالبــا ناگزیــر بودیــم بــرای حــق موجودیــت خــود در
برابــر هــواداران نارودونایاولیــا مبــارزه کنیــم( )2کــه از «سیاســت»
فعالیتــی منــزوی و جــدا از جنبــش طبقــۀ کارگــر را میفهمیدنــد
و سیاســت را بــه مبــارزۀ توطئهچینانــه صــرف تقلیــل میدادنــد.
سوســیال دموکراتهــا بــار ّد کــردن ایــن نــوع سیاســت بــه آن قطب
دیگــر مســئله غلطیدنــد کــه سیاســت را بطورکلــی بــه پسزمینــه
عقــب میرانــد .ســوم ایــن کــه سوســیال دموکراتهــا کــه
در محفلهــای محلــی کوچــک و جــدا افتــاده کارگــران کار
میکردنــد توجــه کافــی بــه ضــرورت ســازمان دادن بــه یــک
حــزب انقالبــی کــه همــۀ فعالیتهــای آن گروههــای محلــی
را بــا هــم ترکیــب و تلفیــق کنــد و ســازمانیابی کار انقالبــی را
در خطــوط درســت آن ممکــن ســازد ،معطــوف نمیســاختند.
اولویــت وظیفــۀ کار جــدا از یکدیگــر بطــور طبیعــی بــا اولویــت
و غلبــۀ
ایــن اوضــاع و احــوال بــه تمرکــز تنهــا بــر یک طــرف جنبش
منجــر شــده اســت .روال «اکونومیســت» (یعنــی اگــر بتوانیــم از
آن بعنــوان یــک «روال» گفتگــو کنیــم) تقــا کــرده اســت ایــن
تنگنظــری و محدودیــت را تــا حــد یــک نظریــۀ ویــژه باالبــرد
و بــرای ایــن منظــور کوشــیده اســت از برنشتاینیســم( )3مــدروز
و «نقــد مارکسیســم» مــدروز بــرای آب کــردن نظــرات کهنــه و
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 .فوریتریــن
وظیفــۀ جنبــش مــا تقویــت و تحکیــم ایــن پیونــد اســت.
سوســیال دموکراســی تلفیــق جنبــش طبقــۀ کارگــر و
سوسیالیســم اســت .وظیفــه سوســیال دموکراســی خدمــت کــردن
منفعالنــه 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
سیاســی ایــن جنبــش بــه آن ،و محافظــت از اســتقالل سیاســی
و ایدئولوژیــک آن اســت .جنبــش طبقــۀ کارگــر جــدا افتــاده از
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سوســیال دموکراســی و بــی ارتبــاط بــا آن ،خــرد و کوچــک و
بطــور اجتنــاب ناپذیــر بورژوائــی میشــود .وقتــی فقــط مبــارزۀ
اقتصــادی صــورت گیــرد طبقــۀ کارگــر اســتقالل سیاســی خــود را
از دســت میدهــد و بــه دنبالــۀ احــزاب دیگــر تبدیــل میشــود
و بــه ایــن اصــل بــزرگ کــه «رهائــی طبقــات زحمتکــش بایــد
بوســیلۀ خــود طبقــات زحمتکــش بدســت آیــد )4(».خیانــت
میکنــد .در هــر کشــوری دورهای وجــود داشــته اســت کــه
جنبــش طبقــۀ کارگــر در آن دورۀ جــدا از سوسیالیســم وجــود
داشــته و هریــک راه خــود را میرفتهانــد؛ و در هــر کشــوری
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
ایــن ترکیــب سوسیالیســم و جنبــش طبقــۀ کارگــر متناســب بــا
شــرایط تاریخــی خــود بــه طرقــی منحصــر بخــود ،مطابق شــرایط
حاکــم زمــان و مــکان آن تحــول و تکامــل یافــت .در روســیه،
ضــرورت تلفیــق سوسیالیســم و جنبــش طبقــۀ کارگــر در عرصــۀ
نظــری مــدت درازی پیــش از ایــن اعــام شــد ،امــا اکنــون دارد
در عمــل پیــاده میشــود .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 میتوان آموخت؟
تاریــخ سوسیالیســم روســیه سراســر بــه وضعــی منجــر شــده
اســت کــه در آن فوریتریــن وظیفــه مبــارزه علیــه حکومــت
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 انقالبــی در روســیه محکــوم به اختگی اســت.
از ایــن وضــع و شــرایط وظیفــهای پدیــد میآیدکــه سوســیال
دموکراســی در روســیه بــه انجــام آن فراخوانــده میشــود -لبریــز
کــردن تودههــای پرولتاریــا از اندیش ـههای سوسیالیســم و آگاهــی
سیاســی و ســازماندهی یــک حــزب انقالبــی 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
دموکراتهــا گســتردهتر میشــود .کار متنوعتــر میشــو د و
شــمار رو بــه افزایشــی از فعــاالن ایــن جنبــش تالشهــای خــود
را بــر اجــرای وظائــف ویــژۀ گوناگونــی متمرکــز خواهند ســاخت
کــه نیازهــای روزمــرۀ تبلیغــات و کار تهییجــی آنهــا را مطــرح
ســاخته و در برابــر آنهــا قــرار میدهــد .ایــن پدیــده کامــ ً
ا
طبیعــی اســت و اجتنــاب ناپذیــر ،ولــی مــا را وامــیدارد کــه
بطــور خــاص ایــن دغدغــه را داشــته باشــیم کــه از تبدیــل شــدن
ایــن فعالیتهــای ویــژه و روشهــای مبــارزه بــه هدفهائــی
فینفســه ،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
را بــه پسزمینــه میراننــد ،کســانی کــه از ایــن خــودداری
ـاص مبــارزه
میکننــد کــه همــۀ وظایــف ویــژه و روشهــای خـ ّ
را تابــع ایــن وظیفــۀ اصولــی و بنیــادی ســازند ،مســیری بدلــی را
میپیماینــد و موجــب وارد آمــدن آســیب جــدّ ی بــه جنبــش
میشــوند .و ایــن وظیفــه را در وهلــۀ نخســت کســانی دارنــد بــه
پسزمینــه میراننــد کــه از انقالبیــون میخواهنــد فقــط نیروهــای
محفلهــای منــزوی و توطئهچینــی را بــکار برنــد کــه در مبــارزه
علیــه حکومــت از جنبــش طبقــۀ کارگــر بریدهانــد .در وهلــۀ
دوم آنانــی دارنــد ایــن وظیفــه را بــه پسزمینــه میراننــد کــه
محتــوا و دامنــۀ تبلیغــات سیاســی ،تهیــج تــودهای و ســازماندهی
رامحــدود میســازند؛ آنانــی کــه پذیرائــی از کارگــران را بــا
«سیاســت» فقــط در لحظــات اســتثنائی زندگــی آنــان ،فقــط بــه
مناســبت جشــنها ،کافــی و مناســب میداننــد؛ آنانــی کــه بــا
اشــتیاق بیــش از حــد و انــدازه مطالبــۀ امتیــازات جزئی از اســتبداد
را جایگزیــن مبــارزۀ سیاســی علیــه اســتبداد میکننــد؛ و آنانــی
کــه همــۀ اقدامــات الزم را بعمــل نمیآورنــد تــا اطمینــان یابنــد
مطالبــۀ ایــن امتیــازات جزئــی بــه وضعیــت و جایــگاه یــک مبارزۀ
نظاممنــد و سرســختانه یــک حــزب انقالبــی طبقــۀ کارگــر علیــه
اســتبداد ارنقــاء یافتــه اســت.
رابوچایامیســل مــدام بــه هــر زبانــی بــرای کارگــران تکــرار
میکنــد کــه «متشــکل شــوید!» ،و همــۀ هــواداران روال
«اکونومیســتی» ایــن فریــاد را پــژواک میدهنــد .مــا ،البتــه بطــور
کامــل از ایــن دعــوت پشــتیبانی میکنیــم ا ّمــا نمیتوانیــم
ایــن را هــم اضافــه نکنیــم کــه :متشــکل شــوید ،ا ّمــا نــه فقــط
در انجمنهــای منافــع متقابــل ،در صندوقهــای اعتصــاب و
در محفلهــای کارگــری؛ در یــک حــزب سیاســی نیــز متشــکل
شــوید ،بــرای مبــارزۀ مصممانــه علیــه حکومــت اســتبدادی و علیه
تمامــی جامعــه ســرمایهداری نیــز متشــکل شــوید .بــدون چنیــن
ســازمانی ،پرولتاریــا هرگــز بــه ســطح مبــارزۀ آگاهانــه طبقاتــی
ارتقــاء نخواهــد یافــت؛ بــدون چنیــن ســازمانی جنبــش طبقــۀ
کارگــر محکــوم بــه اختگــی اســت .طبقــۀ کارگــر تنهــا بــا کمــک
صندوقهــا و محفلهــای مطالعاتــی و انجمنهــای منافــع متقابــل،
بــدون هیــچ چیــز دیگــر هرگــز قــادر نخواهــد بــود مأموریــت
تاریخــی بــزرگ خــود -یعنــی رهائــی خــود و تمامــی مــردم
روســیه از بردگــی سیاســی و اقتصــادی -را بــه انجــام رســاند.
حتّــی یــک مــورد هــم در تاریــخ طبق ـهای 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 میتوانــد چنیــن مــردان و
زنانــی را بوجــود آورد .مبــارزهای کــه ظــرف پنــج یــا شــش ســال
گذشــته بــا چنیــن وســعتی رشــد و تکامــل یافتــه اســت .قــدرت
انقالبــی عظیــم بالقــوۀ طبقــۀ کارگــر را برمــا ســاخته اســت؛ ایــن
مبــارزه نشــان داده اســت کــه بیرحمانهتریــن ســرکوب حکومــت
هــم نتوانســته اســت شــمار کارگرانــی را کــه در جهــت رســیدن

بــه سوسیالیســم ،در جهــت آگاهــی سیاســی و در جهــت مبــارزۀ
سیاســی تــاش میکننــد ،کــم کنــد .بلکــه بالعکــس آنهــا را
افزایــش داده اســت.
کنگــرهای کــه رفقــای مــا در ســال  1898منعقــد ســاختند بــه
درســتی وظایــف مــا را تعریــف و صرفــ ًا حرفهــای دیگــران
را تکــرار نکــرد؛ صرفــ ًا شــور و اشــتیاق «روشــنفکران» را بیــان
نکــرد  . ...مــا بایــد بــرای انجــام ایــن وظائــف قاطعانــه دســت
بــکار شــویم؛ مســئله برنامــه ،ســازمان ،و تاکتیکهــای حــزب
را در دســتور کار روز قــرار دهیــم .تــا همیــن جــا نظراتمــان را
در بــارۀ انگارههــای بنیــادی برنامهمــان بیــان کردهایــم ،و البتــه
اینجــا جــای آن نیســت کــه بــا ارائــۀ جزئیــات آنهــا را بپرورانیــم
و بســط دهیــم .مــا پیشــنهاد میکنیــم کــه در شــمارههای آینــده
یــک رشــته از مقــاالت را بــه بحــث در بــارۀ مســائل ســازمان
اختصــاص دهیــم کــه در زمــرۀ داغتریــن مســائلی هســتند کــه بــا
آنهــا روبــرو هســتیم .در ایــن زمینــه مــا در حــد قابــل توجهــی
از کارگــران قدیمــی حتبــش انقالبــی روســیه عقبتریــم .بایــد
ایــن کاســتی را رک و راســت بپذیریــم و همــل تالشــهایمان را در
جهــت تمهیــد روشهائــی بــکار بریــم که بــا پنهانــکاری بیشــتری
در کارمــان همــراه باشــد؛ بشــکل سیســتماتیک روشهای مناســب
کار ،روشهــای مناســب اغفــال ژاندارمهــا ،و اجتنــاب از دامهــای
پلیــس را تکثیــر و ترویــج کنیــم .مــا بایــد افــرادی را تربیــت کنیم
کــه سراســر زندگــی خــود و نــه فقــط اوقــات فراغــت عصرهــای
خــود را وقــف انقــاب کننــد؛ بایــد ســازمانی را بســازیم کــه
آنقــدر بــزرگ باشــد کــه اجــازه و امــکان عملــی ســاختن تقســیم
کار دقیقــی را بــرای شــکلهای گوناگــون کارمــان بــه مــا بدهــد.
ســرانجام راجــع بــه مســائل مربــوط بــه تاکتیــک مــا
خــود را در چهارچــوب زیــر مقیــد خواهیــم ســاخت :سوســیال
دموکراســی دســتان خــود را نمیبنــدد؛ فعالیتهــای خــود را
بــه یــک طــرح یــا روش واحــد بــرای مبــارزۀ سیاســی محــدود
نمیســازد کــه بــدون اطاعــات یــا تجربــۀ کافــی در مــورد آن
انتخــاب شــده باشــد .سوســیال دموکراســی همــۀ روشهــای
مبــارزه را برســمیت میشناســد ،بشــرط ایــن کــه آن روشهــا
بــا نیروهائــی کــه حــزب در اختیــار دارد تناســب داشــته باشــند.
اگــر مــا حزبــی داشــته باشــیم کــه قوی ـ ًا ســازمان یافتــه باشــد،
یــک اعتصــاب واحــد میتوانــد بــه یــک تظاهــرات سیاســی ،بــه
یــک پیــروزی سیاســی بــر حکومــت تبدیــل شــود .اگــر مــا حزبی
داشــته باشــیم کــه قویـ ًا ســازمان یافتــه باشــد ،شورشــی در یــک
منطقــۀ محلــی ممکــن اســت بــا رشــد خــود بــه یــک انقــاب
پیروزمندانــه فرارویــد.
 ...بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه مبارزاتــی کــه بــا
حکومــت بــرای مطالبــات جزئــی انجــام میشــو د و بدســت
آوردن برخــی امتیــازات در ایــن زمینههــا ،منحصــراً برخوردهــای
ســبک و جزئــی بــا دشــمن اســت ،برخوردهــای میــان پسـتهای
دیدبانــی طرفیــن اســت؛ در حالــی کــه نبــرد تعییــن کننــده پــس
از ایــن بایــد صــورت گیــرد .در برابــر مــا دژ دشــمن بــا تمــام
قــدرت خــود بــرج و بــارو برافراشــته و بارانــی از گلولــه و
تــوپ از آنجــا بــر مــا میبــارد کــه بهتریــن رزمنــدگان مــا را
بــه خــاک و خــون میافکنــد .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 میشــو د بــا همــه نیروهــای انقالبیــون روســیه در
قالــب یــک حــزب واحــد متحــد ســازیم ،حزبــی کــه هــر آنچــه
در روســیه حیاتــی و شــرافتمندانه اســت را بطــرف خــود جــذب
خواهــد کــرد .تنهــا در آن زمــان اســت کــه پیشــگوئی بــزرگ
کارگــر و انقالبــی روس پیوتــر الکســیف تحقــق خواهــد یافــت:
«بــازوی عضالنــی و قدرتمنــد میلیونهــا نفــر کارگــر بلنــد خواهــد
شــد و یــوغ اســتبداد را کــه ســرنیزههای ســربازان از آن محافظــت
میکننــد خُ ــرد و بــه خــاک تبدیــل خواهدکــرد».
توضیحات:
 -1کــرِدو (نمــاد ایمــان ،جهانبینــی) عنــوان ســندی بــود
کــه در ســال  1899منتشــر شــد و پیشــنهادهای اصلــی و عمــدۀ
اکونومیســم یعنــی یک خــط اپورتونیســتی را توضیح مـیداد که در
پایــان ســدۀ نوزدهــم در میــان بخشــی از سوســیال دموکراتهــای
روســیه پیــدا شــد .اکونومیســتها ا ّدعــا میکردنــد کــه مبــارزۀ
سیاســی علیــه تزاریســم بایــد عمدت ـ ًا بوســیلۀ بــورژوازی لیبــرال
انجــام شــود و کارگــران بایــد خــود را بــه مبــارزۀ افتصــادی
بــرای شــرایط کاری بهتــر ،دســتمزدهای باالتــر و غیــره محــدود
ســازند .اکونومیسـتها بــا تأســیس حــزب سیاســی مســتقل طبقــۀ
کارگــر مخالــف بودنــد و اهمیــت تئــوری انقالبــی را بــرای جنبش
کارگــران انــکار میکردنــد .لنیــن در کتــاب «چــه بایــد کــرد؟»
کــه در ســال  1902منتشــر شــد و ســایر آثــارش ثابــت کــرد
کــه نظــرات اکونومیس ـتها سراســر سســت ،غیــر قابــل دفــاع و
آسیبرســان اســت.
 -2نارودنایا ُولیــا (ارادۀ مــردم) یــک ســازمان انقالبــی مخفــی
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بــود کــه در ســال  1879بنیانگــزاری شــده بــود .اعضــای ایــن
ســازمان در مبــارزۀ خــود علیه تزاریســم بــه روشهای تروریســتی
فــردی متوســل میشــدند و «ســوء قصد»هائــی بــه جــان شــماری
از مقامــات تــزاری کــرده و در ا ّول مــارس  1881تــزار الکســاندر
دوم را تــرور کردنــد .آنــان ایــن تفکــر خطــا را داشــتند کــه یــک
گــروه کوچــک از انقالبیــون ،بــدون اتــکاء بــه جنبــش انقالبــی
تــودهای ،میتوانــد قــدرت را بــه چنــگ آورد و اســتبداد را در هــم
شــکند .ایــن ســازمان در ســالهای آخــر دهــۀ  1880از میــان رفــت.
 -3برنشتاینیســم -یــک خــط اپورتونیســتی در جنبــش
سوسیالیســتی بینالمللــی بــود کــه بــا برنشــتاین آغــاز شــد
کــه یــک سوســیال دموکــرات آلمانــی بــود و خواســتۀ اصلــی
او تجدیدنظــر در اصــول اساســی مارکسیســم انقالبــی در زمینــۀ
انقــاب سوسیالیســتی و دیکتاتــوری پرولتاریــا و الغــاء ایــن
اصــول بــود .برنشتاینیســم اساسـ ًا خواهــان آن بــود کــه سوســیال
دموکراتهــا مبــارزه بــرای سوسیالیســم را کنــار گــذارده و تنهــا
بــرای برخــی اصالحــات در درون چهارچــوب و ســاختار جامعــۀ
ســرمایهداری تــاش کننــد.
 -4لنیــن در اینجــا پیشنهــادۀ اصلــی «مقــررات عمومــی
انجمــن بینالمللــی کارگــران» را کــه کارل مارکــس آن را تدویــن
کــرده اســت نقــل میکنــد( .بــه منتخــب آثــار مارکــس و انگلــس
بــه زبــان انگلیســی ،جلــد دوم ،چــاپ  1967مســکو صفحــۀ 19
مراجعــه کنیــد).

یاد یاران

یاد باد

یاد مادر قباخلو (مادر گلزار قباخلو) را گرامی میداریم
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  ۱۳۶۷بــه 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 ایـنرو
نســبت بــه اجحافــات و رفتــار وحشــیان ه جمهــوری اســامی واکنــش شــجاعانه نشــان مـیداد .یــادش را گرامــی
میداریــم و بــه احتــرام مبــارزات شــجاعان ه او و ســایر مــادران خــاوران ســر تعظیــم فــرود میآوریــم.

یاد مادر زکیپور (مادر فاطمه فروتن) را گرامی میداریم
بــا تاثــر و انــدوه فــراوان اطــاع یافتیــم کــه خانــم «فاطمــه فروتــن» مــادر رفیــق محمــود زكيپــور و یکــی
دیگــر از مــادران خــاوران روز ششــم آبــان امســال درگذشــتهاســت.
مــادر زکــی پــور بــر آرمــان انســانی فرزنــدش کــه در  ٢٢شــهریور مــاه ســال  ١٣٦٦در زنــدان اويــن بــه
جوخـهی اعــدام سپردهشــد 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 ســالها تالش کــرد تا خــاوران،
آرامــگاه جمعــی فرزنــد جانباختـهاش و دیگــر قربانیــان رژیــم حفــظ شــود و جمهــوری اســامی نتوانــد ســند
جنایــت خــود را از بیــن ببــرد .یــاد و خاطــرهاش را گرامــی میداریــم و بــر ادام ـهی راهــش پــای میفشــاریم.
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بازنشر برنامه سیاسی دو سازمان چپ
برنامهی سیاسی مصوب کنگرهی دوم
حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

برنامهی سیاسی مصوب پانزدهمین کنگره
سازمان اتحاد فدائیان خلقایران

حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) دومیــن کنگــره خــود را
در طــول روزهــای  ٢٢ ،٢١ ،١۵و  ٢٣آبــان مــاه  ١۴٠٠برابــر بــا
 ١٣ ،١٢ ،۶و  ١۴نوامبــر  ٢٠٢١برگــزار نمــود.ایــن کنگــره کــه
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 اساسـ ًا مجــازی و فقــط قســما حضــوری برگــزار گردیــد.
ســند سیاســی مصــوبایــن کنگــره کــه مبنــای فعالیــت حــزب
چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) تــا کنگــره آتــی آن خواهــد بــود
جهــت اطــاع بازنشــر میشــود.

پــس از تاخیــری کــه در برگــزاری کنگــره ادواری ســازمان
اتحــاد فدائیــان خلقایــران بــه علــت محدودیتهــای ناشــی از
بیمــاری «کوویــد  »۱۹-بوجــود آمــده بــود ،پانزدهمیــن کنگــره
ســازمان اتحــاد فدائیــان خلقایــران ،در روزهــای هفدهــم و
هجدهــم مهرمــاه  ۱۴۰۰برابــر بــا نهــم و دهــم اکتبــر  ۲۰۲۱برگــزار
شــد .ســند سیاســی مصوبایــن کنگــره جهــت اطــاع بازنشــر
میشــود.

اطالعيه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون برگزاری همهپرسی در سازمان و نتیجهٔ آن
شــورای مرکــزی ســازمان بــا توجــه بــه رويکردهــای متفــاوت شــکل گرفتــه در ســازمان پــس از تشــکیل حــزب چــپ ايــران
(فدائيــان خلــق) ،هيئتــی را بــه عنــوان «هيئــت گفتوگــو و توافــق» ،کــه در آن حامليــن رويکردهــای متفــاوت شــرکت داشــتند ،تشــکيل
داد .هيئــت پــس از گفتگوهــای فشــرده ،بــا پذيــرش تعريــف هــر يــک از آنهــا از خــود ،بــه توافــق زيــر رســيد:
«کوش ـشهای انجــام یافتــه در ســازمان بــرای راهیابــی مشــترک بــرای «دوران گــذار» ،و در بــارهی چندوچــون فعالیــت ســازمان،
بــه تفاهمــی همهگیــر منجــر نشــد .لــذا رویکردهــای موجــود ،بــا ارج گــذاری بــر تالشهــای مشــترک بــرای تشــکیل حــزب و
راهیابیهــای بعــدی ،بــا احتــرام اکیــد بــه تصمیــم یکدیگــر و موضعشــان نســبت بــه مجموعــهی مســئولیتها و محدودیتهــای
مصــوب کنگرههــای پانزدهــم تــا هژدهــم ســازمان ،بــر پايــه برداشــت خــود از روندهــای طــی شــده فعالیــت سیاسیشــان را در تشــکل
مــورد نظــر خــود پــی خواهنــد گرفــت».
شــورای مرکــزی ســازمان قــرار مــورد توافــق هیئــت را تاییــد کــرد و بــرای تاميــن جنبــه حقوقــی بــه همهپرســی اعضــای ســازمان
گذاشــت .حــدود چهارپنجــم از اعضــای ســازمان در همهپرســی شــرکت کردنــد و قــرار بــا کســب ۹۱درصــد رای مثبت شــرکتکنندگان
در همهپرســی بــه تصویــب رســید.
بر این اساس رویکردهای مذکور از این پس فعالیت سیاسیشان را در تشکل مورد نظر خود پی خواهند گرفت.
شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
شنبه ۱۵ ،آبان  ۶( ۱۴۰۰نوامبر  ۲۰۲۱میالدی)
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کشور ما نیازمند تحول بنیادین است ،همگام و متحد شویم!
تفاهــم بــر ســر اصــول دموکراســی از جملــه پلورالیســم ،انتخابات
آزاد ،قضــاوت صنــدوق رای و تشــکیل مجلــس موسســان بــرای
تدویــن قانــون اساســی بیــن نیروهــای سیاســی کشــور ،راه گــذار
خشــونت پرهیــز ازجمهــوری اســامیرا همــوار ســازیم.

حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) در نخســتین کنگــرهی
خــود بــا ارزیابــی از رونــد سیاســی کشــور ،راهبــرد خــود را
اعــام و سیاســت های خــود نســبت بــه نیروهــای اجتماعــی و
سیاســی را بــر آنهــا اســتوار نمــود؛ مــا کوشــیدهایم برپایــهی
«راســتاهایهای عمومیبرنام ـهی حــزب» کــه در کنگــره نخســت
تعمیق بحران سیاسی
تصویــب شــد و بــا توجــه بــه تحــوالت سیاســی ،اقتصــادی و
بیــان کار جمهــوری اســامیدر ایــن دورهی زمانــی را
اجتماعــی و بیــان کار جمهــوری اســامیدر فاصلـهی دو کنگــره،
بــه ارائــهی سیاســتها ،راهکارهــا و جوانــب مختلــف راهبــرد میتــوان در عمیقتــر و درهمتنیدهتــر شــدن بحرانهــای
دامنگیــر کشــور خالصــه کــرد.طــی چنــد ســال اخیــر ،اوضــاع
خــود بــرای برونرفــت از وضعیــت کنونــی بپردازیــم.
حــزب مــا بــا بررســی از اوضــاع سیاســی کشــور و ارزیابــی اقتصــادی کشــور وخیمتــر ،زندگــی اکثریــت مــردم فالکــت
از بحرانهــای درهمتنیــدهی جمهــوری اســامی ،اعتراضــات بارتــر ،نــاداری و بیــکاری گســتردهتر ،فاصلــهی فقــر و ثــروت
گســتردهی مــردم علیــه حکومــت و عــدم تحمــل ســلطهی آن ،بــر بیشــتر ،بحــران ناکارآمدی ســاختار حکومــت عمیقتــر و نارضایتی
ضــرورت تحــول بنیادین در ســاختار سیاســی کشــور تاکیــد دارد .مــردم از اوضــاع گســتردهتر شدهاســت.حکومــت همچنــان رونــد
هــدف مــا گــذار مســالمتآمیز از جمهــوری اســامیبه جمهــوری ســرکوب اعتراضــات مردمــی ،دســتگیری ،محکومیــت ،اعــدام و
ســکوالر دموکــرات در ایــران اســت.راهبــرد مــا کماکان بــر اتکاء قتــل فعالیــن سیاســی و مدنــی ،محــدود کــردن دسترســی مــردم به
بــه جنبشهــای اجتماعــی ،خیزشهــای مردمــیو اعتراضــات اینترنــت بینالمللــی و شــبکههای اجتماعــی و همزمــان حــذف و
مدنــی و بســیج نیروهــای سیاســی و اجتماعــی ،تلفیــق اعتصابات ،تصفیــه در صفــوف خــود را بــا آهنــگ تندتــری پیــش بردهاســت.
خیزشهــای اعتراضــی و نافرمانــی مدنــی اســتوار اســت.مــا هــم راهــکار جنایتآمیــز حکومــت بهویــژه علــی خامنــهای بــرای
چنــان در جهــت تحقــق همبســتگی بخشهــای مختلــف جنبــش مقابلــه بــا پاندمیکرونــا ،پیشــبرد برنامههــای مخــرب در حــوزهی
محیطزیســت ،ادام ـهی سیاس ـتهای پرهزین ـهی هســتهای ،تــداوم
مــردم و تقویــت آن تــاش خواهیــم کــرد.
مــا بــا توجــه بــه ضــرورت تغییــرات اساســی در کشــور ،در سیاســت تنشزائــی در منطقــه ،حمایــت از گــروه شــبه نظامــی،
جهــت رســیدن بــه وســیعترین همگامـیو توافــق بــرای گــذار از دشــمنی بــا غــرب و بهویــژه آمریــکا و اســرائیل ،از مشــخصههای
جمهــوری اســامیتالش میکنیــم.مــا در عیــن تاکیــد بــر ایجــاد عملکــرد جمهــوری اســامیدر ایــن دوره اســت.
دســتگاه والیــت به رهبــری ولــی فقیه علــی خامنهای پــروژهی
ثقلــی از نیروهــای جمهوریخــواه ســکوالر و دموکــرات و مخالفت
صریــح بــا هرگونــه دخالــت خارجــی و آلترناتیوســازی توســط یکپارچــه کــردن حکومــت ،بســتهتر کــردن حلقـهی درون آن ،کنار
دولتهــای خارجــی ،میکوشــیم بــا ایجــاد زمینــهی توافــق و گذاشــتنها و جابهجــا کــرد ن مهرههــا را بــرای بســتر ســازی
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مســاعد در جهــت حــل مســئلهی جانشــینی از میــان افــراد نزدیک
بــه خــود ادامــه دادهاســت.عــاوه بــر اصــاح طلبــان و اعتدالیون،
بخشــی از وابســتگان بــه جنــاح راســت حکومــت هــم از حلقـهی
قــدرت حــذف شــدهاند.جانشــینی خامنــهای چالــش بزرگــی
بــرای نظــام تبدیــل شدهاســت.از هــم اکنــون طیــف مختلــف
بــرای فــردای نظــام و بعــد از خامنــهای در حــال برنامهریــزی
هســتند.کشــاکشهای درون نظــام در ایــن رابطــه ،میتوانــد بــر
متــن انباشــت بحرانهــا ،ناکارآمــدی ،فســاد ،بحــران اقتصــادی و
نارضایتــی روز افــزون مــردم ،بــه تکانهــای شــدیدی در جریــان
انتقــال رهبــری بــه جانشــین خامنــهای منجــر گــردد.
ناکارآمــدی و ناتوانــی ســاختار نظــام جمهــوری اســامیبرای
ادارهی کشــور در ایــن بــازهی زمانــی افزایــش یافتــه و بیاعتمــادی
اکثریــت مــردم نســبت بــه نظــام سیاســی ابعــاد جدیــدی پیــدا
کردهاســت .بخــش بزرگــی از جامعــه دیگــر نمیخواهــد
ســلطهی حکومــت را تحمــل کنــد و خواهــان تغییــرات بنیادین در
وضــع موجــود اســت.جمهــوری اســامیبا توســل بــه ســرکوب
سیســتماتیک ،تکیــه بــر روحانیــت حکومتــی ،ســپاه پاســداران،
ارگانهــای متعــدد اطالعاتــی ـ امنیتــی ،نیروهــای راســت افراطــی
و پایــگاه محــدود اجتماعــی ،بانــد مافیائــی ثــروت و قــدرت،
الیههائــی از بــورژوازی (بــورژوازی ســنتی ،بــورژوازی تجــاری
نورســیده ،بــورژوازی نظامــی ،مالــی و بــورژوازی مســتغالت) بــه
ســلطهی خــود ادامــه میدهــد.اکنــون از تــوان حکومــت بــرای
پاســخ بــه نیازهــای جامعــه شــدیدا کاســته شــده ،بحــران سیاســی
بـهدرون نظــام امتــداد یافتــه و بــا تضعیــف پایــگاه اجتماعــی آن،
رونــد ریــزش نیــرو در بدنــهی نظــام بــاال رفتهاســت.تــرس
مــردم از حکومــت فــرو ریختهاســت ،هــراس حکومــت از مــردم
بهشــدت فزونــی گرفتــه ،تــوازن قــوا بــه زیــان حکومــت در حــال
تغییــر اســت و مخالفــت بــا حکومــت در جامعــه جنبـهی فراگیــر
بــه خــود میگیــرد.
ولــی فقیــه ،علــی خامنــهای ،بــا اتــکاء بــر همدســتان خــود،
بــا یکدســت کــردن حکومــت و ســپردن ریاســت قــوهی مجریــه
بــه ابراهیــم رئیســی ،نمــاد کشــتار زندانیــان سیاســی ،میخواهــد
بحرانفراگیــر در جامعــه را مهــار و در مقابــل فشــارهای خارجــی
و داخلــی مقاومــت کنــد و «جامعـهی اســامی» را در کشــور پیــاده
کنــد،امــا برداشــتن چنیــن «گام»ی توهمیبیــش نیســت و نخواهــد
توانســت راه بــه جائــی ببــرد.
بحران فلجکنندهی اقتصادی و تعمیق شکاف طبقاتی
اقتصــاد ایــران بــا ابرچالشهــای متعــدد مواجــه اســت وبــا
تــداوم بحــران رکــود  -تورمـیو تحریمهــا ،طــی ســه ســال ــــ از
اول ســال  ۱۳۹۷تــا پایــان ســال ١٣٩٩ـ در مقایســه بــا ســال ١٣٩۶
حــدود  ۱۷درصــد کوچکتــر شــده ،تولیــد ناخالــص داخلــی
طــی چهــار ســال گذشــته نصــف گردیــده ،نــرخ ســرمایهگذاری
منفــی شــده ،تعــداد زیــادی از واحدهــای تولیــدی تعطیــل و یــا
ظرفیــت آنهــا کاهــش یافتــه ،فقــر و بیــکاری افزایــش پیــدا کرده،
فــرار ســرمایهها شــتاب گرفتــه وارزش ریــال نســبت بــه ارزهــای
خارجــی بهشــدت کاهــش یافتهاســت.در ایــن دوره ســقوط
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ارزش ســهام در بــازار بــورس تهــران ،بــر لشــگر مالباختــگان
افزودهاســت.
ایــران بــر اســاس آخریــن بــرآورد در رابطــه بــا میــزان کامیابی
کشــورها (شــاخص لگاتــوم) ،در ســال  ۲۰۲۰رتبــهی  ۱۲۰را در
بیــن  ۱۶۷کشــور جهــان بــه دســت آوردهاســت.مطابــق گــزارش
منتشــره در ســال  ،۲۰۲۰عملکــرد ایــران زیــر شــاخصهای
کامیابــی و پائینتــر از عملکــرد میانگیــن جهانــی اســت.
تشــدید بحــران اقتصــادی ،وضعیــت خانوارهــای مــزد و حقوق
بگیــر را مداوم ـ ًا خرابتــر کردهاســت.حــدود یــک ســوم مــردم
زیــر خــط فقــر مطلــق قــرار دارنــد و بیــش از  ۹۰درصــد از
کارگــران کشــور بــا میــزان درآمــد فعلــی نمیتواننــد مایحتــاج
اولیــهی خــود را تهیــه کننــد.طبقــهی متوســط شــهری نیــز در
جهــت فقیرتــر شــدن رو بــه تحلیــل مـیرود.اکثریــت ایــن بخش
از جامعــه جایــگاه اجتماعــی ،حتــی محــل زیســت پیشــین خــود
را نیــز از دســت داده و بــا رانــدهشــدن بــه حاشــیهی شــهرها بــا
تهیدســتان همسرنوشــت شــدهاند.
تعمیــق بحــران اقتصــادی جامعــه را بــه شــدت قطبــی
کردهاســت.در یــک قطــب حجــم فرودســتان جامعــه در حاشــیهی
شــهرها بهطــور بیســابقهای افزایــش یافتــه و در قطــب دیگــر
ثروتهــای افســانهای در دســت الیــهی نازکــی از جامعــه
و برخــوردار از انــواع رانتهــا ،متمرکــز شــده اســت.طبقــه
متوســط رو بــه تجزیــه گذاشــته و از حجــم آن بهشــدت کاســته
شــده اســت.بــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی ،در ســال ۱۴۰۰
افزایــش شــکاف طبقاتــی در کشــور بســیار چشــمگیر بودهاســت.
از طــرف دیگــربــر طبــق آمــار جدیــد مجلــه فوربــس ،ایــران
چهاردهمیــن کشــور جهــان از منظــر تعــداد میلیاردرهــا اســت و
تکاندهنــده اینکــه در خاورمیانــه جایــگاه نخســت را دارد.تعــداد
ایرانیــان ثروتمنــد در ســال  ۲۰۲۰نســبت بــه ســال قبــل ۲۱ ،درصد
بیشــتر شــده ،ثــروت ایــن افــراد نیــز طــی همیــن ســال بر حســب
دالر  ۳ .۲۴درصــد افزایــش نشــان میدهــد.در حالــی کــه بیــش
از  ۶۰درصــد مــردم ایــران از فقــر نســبی رنــج میبرنــد.بنــا بــه
آمــار ســازمان تامیــن اجتماعــی ۳۰درصــد جمعیــت ایــران زیــر
خــط مطلــق فقــر زندگــی میکننــد.
بــا تــداوم بحــران همهجانبـهی اقتصــادی و تاثیــرات ویرانگــر
تحریمهــای آمریــکا بــر اقتصــاد کشــور ،فلــج شــدن بیشــتر
یــک احتمــال واقعــی اســت.ســاختار سیاســی ،سیاســتها و
عملکردهــای جمهــوری اســامی ،نفــوذ سیاســى بانــد ثــروت
ـ قــدرت و الیههائــی از بــورژوازی مانــع هــر گونــه گشــایش
اساســی در اقتصــاد کشــور اســت و بــدون تغییــر ســاختار سیاســی
کنونــی نمیتــوان اقتصــاد کشــور را نجــات داد.هــر چنــد ممکــن
اســت بــا توافــق حداقلــی بــر ســر برجــام ،بــاز تــر شــدن دســت
جمهــوری اســامیدر اجــرای قــرارداد اســتراتژیک بــا چیــن،
امکانــات جدیــدی بــرای اســتمرار حیــات رژیــمگشــوده شــود،
امــا ایــن تغییــرات هــم بــه معنــی پایــان بحــران اقتصــادی مزمــن
و ریش ـهدار کنونــی نخواهــد بــود .گشــایش اساســی در اقتصــاد
کشــور درگــرو تغییــرات بنیــادی در ســاختار سیاســی کشــور
اســت.
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کرونا و تاثیرات مخرب منع ورود واکسن آن
ن کشــورهائی بــود کــه شــیوع کرونــا در آن
ایــران جــزو اولیـ 
ابعــاد گســترده یافــت.جمهــوری اســامیاما جــزو حکومتهائــی
اســت کــه نــه تنهــا اقدامیجــدی بــرای پیشــگیری از تجمعــات
و ترددهــا نکــرد ،بلکــه امــر واکسیناســیون را بــا تاخیــر بســیار و
آنهــم در شــکل اقدامــات پراکنــده و نامتناســب انجــام دادهاســت.
علــی خامنـهای بــا اعــام ممنوعیــت واردکــردن واکسـنهای تائید
شــده از آمریــکا و بریتانیــا ،بــا جــان یــک ملت بــازی کرد.دســتور
او موجــب از دســت رفتــن فرصتهــا و بــه قیمــت جــان دههــا
هــزار تــن تمــام شــد.ارتــکاب ایــن جنایــت آشــکار علیــه مــردم
ایــران ،نشــان از نــگاه امنیتــی بــه ســامت عمومــی ،ســودجوئی
و فســاد در میــان مقامــات و ارگانهــای ایــن حکومــت دارد.ایــران
مــا در رابطــه بــا شــاخصهای مربــوط بــه کرونــا ،منفیتریــن
رتبــه را داراســت.طبــق آمــار رســمیمقامات جمهــوری اســامی،
تاکنــون بیــش از صــد و بیســت و شــش هــزار تــن از هموطنــان
مــا جــان خــود را در اثــر کرونــا از دســت دادهانــد وایــن رقــم
همچنــان در حــال افزایــش اســت.ایــن در حالــی اســت کــه
آمــار واقعــی بیــش از دو برابــر آمــار رســمیبرآورد میشــود.
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) بــا تقدیــر از فــداکاری و
احســاس مســئولیت کادر بهداشــت و درمــان کشــور و نهادهــای
مردمــی ،بــر ضــرورت اعمــال فشــار همگانــی بــر جمهــوری
اســامیبه منظــور افزایــش ســرعت واکسیناســیون عمومــی ،از
طریــق تأمیــن واکســن از همــهی منابــع مــورد تأییــد ســازمان
بهداشــت جهانــی تاکیــد دارد.
وضعیت فاجعهبار محیط زیست
بحــران محیــط زیســتی کشــور مــا در حوزههــای مختلــف
بهویــژه آب ،ابعــاد ویرانگــری پیــدا کــرده اســت کــه مســئولیت
آن عمدتــ ًا بــر دوش مســئوالن جمهــوری اســامیقرار دارد.
اســتفادهی غیــر مســئوالنه از منابــع طبیعــی آب کشــور ،پیامدهــای
تمرکــز بــر توســعهی صنایــع آببــر در مناطــق کــم آب ،تغییــر
مســیر آب رودخانههــا ،ســد ســازیها و حفــر چاههــای
عمیــق و اســتفادهی بــی رویــه از ســفره آبــی ،بــی توجهــی بــه
ضــرورت تجدیــد ســازماندهی کشــاورزی و تغییــر آن در جهــت
بهــرهوری بیشــتر بــا اســتفاده از تکنولــوژی مــدرن از جملـهی ایــن
سیاســتها هســتند.سیاســتهایی کــه سرنوشــت کشــاورزان
کشــور را در مخاطــرهی جــدی قــرار داده و موجــب کــم آبــی
در مناطــق مختلــف کشــور و کــوچ میلیونــی آنهــا بــه حاشــی هی
شــهرهای بــزرگ شدهاســت.
مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمینیازمنــد اقدامــات جــدی در ســه
عرصــهی بیــن المللــی ،منطقــه ای و ملــی اســت.در عرصــهی
بینالمللــی مشــارکت فعــال در هماهنگــی جهــت کاهــش هــر
چــه ســریعتر گازهــای گلخانــهای ،در عرصــهی منطقــهای
هماهنگــی و توافــق بــا کشــورهای همســایه بــرای تامیــن «حــق
آبــه» و همــکاری در حفاظــت از محیــط زیســت ،و در عرص ـهی
داخلــی برنامهریزیهــای کوتــاه ،میــان و بلنــد مــدت بــرای
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حفاظــت از زیســت بــوم ضــرورت روز اســت.تشــکیل کمیتـهای
از کارشناســان محیــط زیســت و دادن اختیــارات بــه آن بــرای
برنامهریــزی جامــع ملــی و محلــی گام نخســت و عملــی بــرای
پیشــگیری از تخریــب بیشــتر محیــط زیســت و مدیریت بحــران آب
متأســفانه برخــی از فعــاالن حفــظ محیــط
و زیســت بــوم اســتّ .
زیســت در ایــران بهدلیــل پیگیــری خواســتههای فــوق مــورد آزار
و پیگــرد و مجــازات حاکمیــت قــرار گرفتهانــد.
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) تدویــن برنامــه و مقررات
الزم و انجــام اقدامــات موثــر بــرای جلوگیــری از آلودگــی هــوا،
نابــودی جنگلهــا و مراتــع ،خشــک شــدن تاالبهــا و دریاچههــا
را ضــروری میدانــد و بــر جایگزینــی انرژیهــای پــاک بهجــای
انــرژی فســیلی و هســتهای ،اســتفادهی بهینــه از انــرژی و کاهــش
پخــش مــواد آلودگــیزا ،بــر پایـهی اســتانداردهای زیســت محیطی
و لــزوم برنامهریــزی بــرای آن تاکیــد دارد.مــا از تشــکلها و
کمیتههــای تخصصــی محیــط زیســت کــه بــرای برنامهریــزی
جامــع ملــی و محلــی گام بــر میدارنــد و بــرای پیشــگیری از
تخریــب بیشــتر محیــط زیســت و مدیریــت بحــران آب و زیســت
بــوم تــاش میکننــد ،حمایــت میکنیــم و بــا تاکیــد بــر لــزوم
رعایــت کنوانســیونهای بینالمللــی در بــارهی محیــط زیســت و
رفــع خطــر گــرم شــدن زمیــن ،پشــتیبان هــر اقــدام ضــرور بیــن
المللــی در جهــت حفــظ محیــط زیســت هســتیم.مــا خواهــان
حمایــت از فعالیــت نهادهــای محیــط زیســت و آزادی فــوری
فعــاالن محیــط زیســت هســتیم.
گسترشاعتراضات ،ریختن ترس مردم از حکومت
ســپهر سیاســی کشــور بــا خیــزش دیمــاه  ۹۶و آبانمــاه ۹۸
دگرگــون شدهاســت.اعتراضــات مــردم خوزســتان و برآمدهــای
اعتراضــی در تعــدادی از شــهرها در دفــاع از آنهــا ،در اســاس
تــداوم خیــزش آبانمــاه  ۹۸بــود.ســمت اصلی مبــارزات مــردم در
خیزشهــای اجتماعــی و شــعارهای اصلــی آنهــا علیــه جمهــوری
اســامیو در راس آن علــی خامنــهای اســت.انباشــت خشــم و فرو
ریختــن تــرس ،دو مولفـهی اصلــی در روانشناســی اجتماعــی ایران
یآینــد.
امــروز و اعتــای جنبــشاعتراضــی بهشــمار م 
در کنــار خیزشهــای خیابانــی ،مــا شــاهد شــکلگیری
جنبــش مطالباتــی گر وههــای مختلــف مــردم ،از جملــه اعتراضــات
و اعتصابــات کارگــران ،معلمــان ،بازنشســتگان ،کادر درمانــی،
ی شــاخص آن،
زنــان ،دانشــجویان و کشــاورزان هســتیم .نشــان ه 
تعــداد پرشــماری از اعتصابــات گســتردهی کارگــران در سراســر
کشــور اســت کــه اعتصابــات کارگــران هفــت تپــه ،فــوالد اهــواز
و اعتصــاب گســتردهی کارگــران پــروژهای نفــت و پتروشــیمیاز
آن جملهانــد.در ســال گذشــته ،بالــغ بــر دو هــزار برآمــد مدنــی
و اعتصــاب از ســوی کارگــران ،زنــان ،مالباختــگان ،بازنشســتگان،
درویشــان ،کولبــران کــرد و سوخترســانهای بلــوچ ،دانشــجویان
و آمــوزگاران و کشــاورزان رخ دادهاســت.
تــداوم و گســترش اعتراضــات ،اعتصابــات ،خیزشهــای
مــوجوار مردمــی ،جمهــوری اســامیرا تضعیــف و فرســوده
میکنــد ،نارضایتــی در پایــگاه اجتماعــی و بدنــهی حکومــت
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و ریــزش نیــرو را افزایــش میدهــد ،نافرمانــی در صفــوف
نیروهــای ســرکوب را دامــن زده ،زمینــه را بــرای شــکلگیری
اختــاف در ســاخت قــدرت جهــت کاربســت خشــونت علیــه
خیزشهــای مردمیفراهــم و بهتدریــج ارادهی ســرکوبگران را
سســت میکنــد.بــا تــداوم ایــن رونــد ،ســلطهی سیاســی و تــوان
ســرکوبگرانهی حکومــت ضربــهپذیرتــر میشــود.
ی متوســط بــه جانــب
ســرازیر شــدن بخــش بزرگــی از طبقـ ه 
تهیدســتان ،بــه حاشــیه رانده شــدن و در آمیختــن آن با تهیدســتان،
گــروه اجتماعــی جدیــد و پرشــماری را بــه وجــود آورده اســت
کــه مشــخصههای خــاص خــود را دارد.درهمآمیــزی الیههــای
پائینــی طبقــه متوســط بــا تهیدســتان شــهری از یکســو و
گســترش دسترســی به شــبکه اجتماعــی و اطــاع یابــی از واقعیات
کشــور و جهــان در میــان تهیدســتان از ســوی دیگــر ،دو مولفـهی
آزادی و عدالــت اجتماعــی را بیــش از پیــش درهــم گــره زده،
ضــرورت و جایــگاه دمکراســی معطــوف بــه عدالــت اجتماعــی را
افزایــش داده و بــه مســئلهی مبــرم روز و آینــدهی تحوالت کشــور
تبدیــل کردهاســت.ایــن امــر بــر ترکیــب نیروهــای اجتماعــی ،بــر
درخواســتها و شــعارهای جنبــش مــردم تاثیــر گذاشتهاســت.
پیونــد خیزشهــای خیابانــی بــا جنبشهــای مطالباتــی
گروههــای مختلــف اجتماعــی ضرورتــی اســت کــه میتوانــد
جنبــش اعتراضــی مــردم را توانمندتــر ســازد.ما تقویت همبســتگی
بیــن بخشهــای مختلــف جنبشهــای مدنــی مــردم را وظیفــهی
خــود میدانیــم.
سیاست خارجی تنشزا ،برجام و منطقه
مبنــای سیاســت خارجــی جمهــوری اســامیدر ایــن دوره هم
نــه تنشزدائــی و اســتقرار صلــح در منطقــه و مبــادالت فرهنگــی،
نیازهــای رشــد اقتصــادی و منافــع ملــی کشــور ،بلکــه «مصالــح
نظــام» بهجــای مصالــح ملــی و صــدور منویــات عقیدتــی نظــام
بــه جــای مناســبات ســازندهی بیــن کشــورهای منطقــه بــود.
در ایــن دوره سیاســت دشــمنی بــا غــرب و بهویــژه آمریــکا و
اســرائیل و تقســیم کشــورها بــه دوســت و دشــمن کمــاکان ادامــه
یافــت.
دولــت ترامــپ نیــز بــا خــروج از برجــام و اعمــال تحریمهــای
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 اســامیدر
منطقــه اســت.جمهــوری اســامیاما سیاســت دســتیابی بــه دانــش
و تکنیــک ســاح هســتهای تــا آســتانهی ســاخت بمــب اتم ـیرا
دنبــال میکنــد.چنیــن سیاســتی تاکنــون خســارات هنگفتــی بــرای
کشــور مــا بهبــار آورده ،هزینههــای فوقالعــاده ســنگینی را بــر
مــردم مــا تحمیــل کردهاســت و میتوانــد کشــور مــا را بــا
خطــرات جــدی بیشــتر ،از جملــه فاجعـهی جنــگ مواجــه ســازد.
مــا مخالــف پــروژهی هســتهای جمهــوری اسالمیهســتیم.
شــروع مذاکــره ،احیــای «برجــام» و لغــو تحریمهــای اقتصــادی را
بــه نفــع مــردم میدانیــم.همچنیــن بــر تنشزادئــی در منطقــه
و مذاکــره بــرای عادیســازی مناســبات بــا همســایگان تاکیــد
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داریــم.
از نظــر مــا سیاســت یــک جانبــهی «نــگاه بــه شــرق» و
ت بــا غــرب بهویــژه آمریــکا مغایــر منافــع ملــی مــا
خصومــ 
اســت.مــا خواهــان پایــان دادن بــه ایــن خصومــت و اتخــاذ
سیاســت متعــادل و مثبــت بــا قطبهــای جهانــی هســتیم.مــا از
عضویــت ایــران در پیمانهــای غیرنظامیمنطقــهای و بینالمللــی
کــه متضمــن تامیــن منافــع ملــی باشــد ،اســتقبال میکنیــم.
عضویــت کشــور مــا در ســازمان همــکاری شــانگهای نیــز هــرگاه
کــه بــا اتخــاذ سیاســت متعــادل بــا قطبهــای جهانــی همــراه
باشــد ،بهســود منافــع ملــی ایــران خواهــد بــود.بایــد توجــه
داشــت کــه برخــاف تصــور ســران جمهــوری اســامیدو کشــور
اصلــی ســازمان شــانگهای یعنــی چیــن و روســیه ،بهراحتــی
نزدیکــی بــه جمهــوری اســامیرا وســیلهی تامیــن منافــع خــود
قــرار میدهنــد و تعهــدات خــود را زیــر پــا میگذارنــد.تفاهــم
نامـهی  ۲۵ســالهی جمهــوری اســامیبا دولــت چیــن کــه هنــوز
متــن اصلــی آن منتشــر نشــده ،از ابهامــات زیــادی برخــوردار
اســت.اطالعــات تاکنونــی نشــان میدهــد کــهایــن تفاهمنامــه،
بــر بســتر سیاســتهای جــاری جمهــوری اســامی ،متضمــن
منافــع ملــی ایــران نیســت.
مــا مخالــف قطبگرایــی در مناســبات بینالمللــی ،تقســیم
کشــورها و ملتهــا بــه دوســت دشــمن هســتیم و داشــتن
رابط ـهی متــوازن و متقابــل بــا هم ـهی کشــورها را بــرای تامیــن
منافــع ملــی کشــور حیاتــی میدانیــم.
جمهــوری اســامیبا تعلــل در پذیــرش لوایــح مربــوط
بــه  FATFبــه اقتصــاد کشــور ضربــه زدهاســت و تــداوم ایــن
سیاســت بــه زیــان مــردم ایــران اســت.مــا خواهــان پذیــرش
 FATFهســتیم.
ســلطهی ســیاه طالبــان بــر افغانســتان یکــی از تحــوالت اخیــر
در منطقــه و رویــدادی بــس شــوم بــرای ایــن کشــور ،منطقــه و
جهــان اســت.تــداوم ایــن ســلطه چــه بســا منطقــه را دچــار
ب کــرده و بســتر مســاعدی بــرای نیــرو گرفتــن جریانهــای
آشــو 
افراطــی نظیــر داعــش و القاعــده فراهــم آورد و بــرای کشــور مــا
مشــکالت مضاعــف بیافرینــد.بــا طالبانیســم بایــد مبــارزه کــرد
و بــه پشــتیبانی از مبــارزات دموکراتیــک و ترقیخواهان ـهی مــردم
افغانســتان برخاســت و بــا گشــادهروئی آغــوش کشــور را بــرای
پذیــرش پناهجویــان افغانســتانی گشــود.
بــه رســمیت شــناختن حکومــت طالبــان بــدون پذیــرش
حضــور و شــراکت دیگــر جریانهــای سیاســی افغانســتان در
حکومتــی فراگیــر از ســوی ایــن جریــان بنیادگــرا و انحصــار
طلــب ،خــاف مصالــح ملــی مــردم افغانســتان و علیــه امنیــت و
صلــح در کل منطقــه اســت.
ی آمریــکا و
سیاســتهای امپریالیســتی و ســلطهگران ه 
سیاســتهای مخــرب متحــدان آن ،بهویــژه زورگوئیهــای دولــت
اســرائیل و مخالفــت آن بــا تشــکیل دولــت مســتقل فلســطین بــر
پای ـهی قطعنامــه ســازمان ملــل متحــد ،در تبدیــل خاورمیانــه بــه
میــدان خصومتهــا و جنگهــای نیابتــی موثــر بــوده وزمینــه را
بــرای رشــد نیروهــای افراطــی نظیــر داعــش فراهــم آوردهاســت.
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بــرون رفــت از وضعیــت کنونــی ،مســتلزم گفتگــو و مذاکــره بیــن
دولتهــای متخاصــم ،گسســت از دایــرهی خصومــت و جنــگ،
توقــف تولیــد ســاح هســتهای و ســاحهای کشــتار جمعــی،
ســمتگیری بــه ســوی همــکاری اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
اســت.
مــا پایــان دادن بــه دخالــت نظامیجمهــوری اســامیدر
مناقشــات منطقــهای و ماجراجوئیهــای آن در تشــکیل نیروهــای
شــبه نظامــیدر کشــورهای منطقــه ،کنــار گذاشــتن سیاســت
توســعهطلبانه و عادیســازی مناســبات بــا همــهی کشــورها
بهویــژه کشــورهای همســایه و بــه رســمیت شــناختن دولــت
اســرائیل را بــه ســود مــردم ایــران میدانیــم.

حمایــت میکنیــم.در عیــن حــال بــه بــاور مــا مبــارزات مــردم
بــرای عقبنشــاندن حکومــت در هــر زمینــه و بــه هرانــدازه بــه
ـارزه علیــه
ســود روندهــای دموکراتیــک و گامیبــه جلــو در مبـ 
اســتبداد دینســاالر اســت.مــا بــرای برگــزاری انتخابــات آزاد
متناســب بــا معیارهــای شــناخته شــدهی بینالمللــی و تامیــن
شــرائط آن در ایــران میــارزه میکنیــم.
مــا مخالــف آلترناتیوســازی توســط دولتهــای خارجــی و
اتــکاء اپوزیســیون بــه چنیــن برنامههائــی هســتیم و همــکاری
و همگامینیروهــای سیاســیِ باورمنــد بــه آزادی ،دموکراســی و
عدالــت اجتماعــی ،همچنیــن بهــره گیــری از حمایــت معنــوی و
انســانی نهادهــا و افــکار عموم ـیدر جوامــع بشــری بــرای گــذار
بــه یــک جامعــهی آزاد و عادالنــه را ضــروری میدانیــم.
مــا بــه ســازمانیابی مســتقل مــردم بــاور داریــم.گــذر از ایــن
نظــام و اســتقرار دموکراســی و عدالــت اجتماعــی ،تنهــا از طریــق
مبــارزهی ملــی و فراگیــر و بســیج اجتماعــی بخشهــای مختلــف
مــردم ممکــن اســت.مــا بــر پیونــد اعتراضــات گروههــای
مختلــف اجتماعــی تاکیــد داریــم.هــدف مــا حمایــت از مبــارزات
ایــن مجموعــه و تقویــت همبســتگی بیــن آنهــا اســت.
شــعار راهبــردی مــا گــذار از جمهــوری اســامیبه 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.

گذار از جمهوری اسالمی
جمهــوری اســامیبا بحرانهــای انباشــته و درهــم تنیــده از
جملــه بحــران مشــروعیت ،بحــران مدیریــت و ناکارآمــدی ،بحــران
اقتصــادی ،بحــران زیســتمحیطی ،بحــران مشــارکت ،بحــران
اعتمــاد اجتماعــی ،بحــران فســاد سیســتماتیک و ســاختارمند،
بحــران اخالقــی و بحــران سیاســت خارجــی روبــرو اســت.ایــن
بحرانهــا آینــدهی کشــور را تهدیــد میکننــد.بــرای غلبــه بــر
ایــن بحرانهــا و خــروج از بــن بس ـتها ،جامع ـهی مــا نیازمنــد
گــذار از جمهــوری اســامیو اســتقرار نظام متکــی بــر ارادهی آزاد
مــردم اســت.
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) ،بــه عنــوان یــک حــزب
همکاریها و ائتالفها و اتحادهای ما
چــپ بــا آرمــان سوسیالیســم دموکراتیــک ،در شــرائط کنونــی
وضعیــت حســاس کنونــی و چشــمانداز تحــوالت ایجــاب
بــرای گــذار از جمهــوری اســامیو اســتقرار جمهــوری ســکوالر
و دموکــرات مبــارزه میکنــد.مــا همــهی نیروهــای دموکــرات ،میکنــد کــه سیاســتهای مــا در ایــن عرصههــا فعالتــرو بــا
چــپ و آزادیخــواه ،همــهی فعــاالن جنبشهــای اجتماعــی و صراحــت بیشــتر پیگیــری شــود.رویکردهــای مــا در ایــن رابطــه
مدنــی ،شــخصیتها ،جریانــات و احــزاب ملــی را بــه همــکاری و چنیــن اســت.
اتحــاد بــرای ایجــاد یک نظــام متکــی بــر ارادهی آزاد جمهــور مردم
تشکیل بلوک چپ
ایــران ،فــرا میخوانیــم.احتــرام بــه عقیــده و مذهــب هر شــهروند،
یو
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) همــکاری و همگرائـ 
جدائــی کامــل دیــن از دولــت ،پاســخگو بــودن حکومــت در برابر
مــردم ،تامیــن مطالبــات اقتصــادی و اجتماعــی آنــان ،توســعهی اتحــاد در میــان نیروهــای چــپ و پایبنــد بــه آرمــان سوسیالیســم
پایــدار ،رفــع هــر گونــه تبعیــض جنســی و جنســیتی ،اتنیکــی ،دمکراتیــک ،اعــم از متشــکل و منفــرد را گامـیدر جهــت تقویــت
مذهبــی و عقیدتــی ،اعتقــاد بــه برابــری حقــوق زنــان بــا مــردان ،دفــاع از منافــع و مطالبــات کارگــران ،تهیدســتان و حقوقبگیــران
پذیــرش اعالمیـهی جهانــی حقــوق بشــر و تبعیــت همـهی ارکان و و فرارویانــدن چــپ ایــران بــه نیــروی تاثیــر گــذار در تحــوالت
نهادهــای حاکــم بــر کشــور از رای مــردم ،از مشــخصههای چنیــن سیاســی کشــور میدانــد و آمادگــی خــود را بــرای فعالیــت
مشــترک در جهــت تشــکیل بلوکــی از نیروهــای چــپ کــه بتوانــد
نظامیاســت.
پــژواک رســای صــدای کارگــران ،دیگــر مــزد و حقــوق بگیــران و
اقشــار پائینــی جامعــه در صحنـهی سیاســی کشــور باشــد ،اعــام
راهبرد ما
راهبــرد مــا بــرای گــذار مســالمتآمیز از جمهــوری اســامی ،میکنــد.
مــا آمادگــی خــود را بــرای همــکاری در هــر ســطحی،
بــر جنبشهــای اجتماعــی ،نهادهــای مدنــی ،خیزشهــای
مردمـیو بســیج کارگــران ،تهیدســتان ،اقشــار میانــی تحــت فشــار ،از گفتگــو و دیالــوگ تــا فعالیتهــای مشــترک در زمینــهی
معلمــان ،دانشــجویان ،بازنشســتگان ،هنرمنــدان ،فرهنگســازان مســائل مربــوط بــه جنبــش کارگــری ،زنــان ،بازنشســتگان ،دیگــر
و دانشــگاهیان جامعــه اســتوار اســت.مــا ســازمانیابی مســتقل جنبشهــای اجتماعــی ،هــم چنیــن در عرصــهی مســائل نظــری
مــردم ،تلفیــق خیزشهــای اعتراضــی مــردم ،اعتصابــات صنفــی ،بــا دیگــر نیروهایــی کــه خــود را چــپ و سوسیالیســت میداننــد،
اعتصــاب عمومــیو دیگــر نافرمانیهــای مدنــی را راهکارهــای اعــام میکنیــم.
گــذار دموکراتیــک از حکومــت میدانیــم و از آنهــا قاطعانــه
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همکاری و همگامینیروهای جمهوریخواه سکوالر دموکرات
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) مخالــف هــر نــوع
حکومــت فــردی ،ســلطنتی ،موروثــی ،دائمــی ،و ایدئولوژیــک
در ایــران اســت.مــا شــکلگیری همــکاری و همگامیبیــن
جریانهــای جمهوریخــواه ســکوالر و دموکــرات را ضــروری
میدانیــم و معتقدیــم کــه جمهوریخواهــان ســکوالر و دموکــرات
ایــران بــرای شــکلدهی بــه ثقــل جمهوریخواهــی در صحنــهی
سیاســی کشــور ،بایــد وارد رونــد گفتگــو و همکاریهــای
گســتردهتر شــوند و ائتالفــی فراگیــر و پوشــشدهنده از احــزاب
و فعالیــن سیاســی ایجــاد کننــد.
گفــت و گــو ،همــکاری ،اتحــاد عمــل مــوردی ،توافــق و
تفاهــم در گــذار از جمهــوری اســامی:
 .۱گفتگــو بــا نیروهــای سیاســی منتقــد و مخالــف جمهــوری
اسالمیپرنســیپ مــا اســت.برایــن اســاس از گفتگــو بــا آنهــا
بــا هــر یــک از ایــن اهــداف و یــا مجموعــهای از آنهــا :شــناخت
متقابــل از مواضــع یکدیگــر ،بررســی موانــع همــکاری نیروهــا و
راهکارهــای غلبــه بــر آنهــا ،یافتــن نــکات اشــتراک و همــکاری
اســتقبال میکنیــم.
.۲مــا بــرای همــکاری و اتحــاد عمــل مــوردی در کمپینهــا و
آکســیونها در دفــاع از آزادیهــا و حقــوق بشــر تــاش میکنیــم.
.۳مــا بــه پرنســیپ تفاهــم و توافــق بر ســر اصول دموکراســی
از جملــه پلورالیســم ،انتخابــات آزاد ،قضــاوت صنــدوق رای و
تشــکیل مجلــس موسســان بــرای تدویــن قانــون اساســی بیــن
نیروهــای سیاســی کشــور در گــذار از جمهــوری اســامیپایبند
هســتیم.
اصالح طلبان و منتقدان درون نظام
اصالحــات در جمهــوری اســامیبعد از تجربــهی بیــش از
دو دهــه کشــمکش درونــی حکومــت ،بــه بنبســت خــورده و
گروههــای وســیعی از جامعــه بــه ایــن دریافــت رســیدهاند کــه
جمهــوری اســامیتن بــه اصالحــات نمیدهــد.از جانــب دیگــر
خامنــهای و همدســتان وی اصــاح طلبــان را از دایــرهی قــدرت
کنــار گذاشــتهاند کــه تجلــی آن در انتخابــات مجلــس و ریاســت
جمهــوری اخیــر واضحتــر شدهاســت.ســرعت گرفتــن رونــد
تجزیــه در صفــوف اصالحطلبــان ،و تقویــت مواضــع و موقعیــت
گرایــش رادیــکال اصــاح طلبــان ،در راســتای تقویــت جنبــش
دموکراتیــک مــردم ایــران اســت.
سیاستهای ما در دفاع از مبارزات و مطالبات کارگران
مبــارزهی طبقاتــی کارگــران ایــران در ســالهای گذشــته
جایــگاه بــس برجســتهای در مبــازارت اجتماعــی پیــدا کــرده
اســت.اعتصابــات کارگــران در سراســر ایــران ،بهویــژه کارگــران
هفتتپــه و کارگــران پیمانــی نفــت و پتروشــیمیبازتاب
گســتردهای در ســطح جامعه داشــت ومــورد حمایت و همبســتگی
گــروه وســیعی از جامعــه قــرار گرفــت.طبقــهی کارگــر ایــران در
مبــارزات طوالنیمــدت خــود تجــارب ارزشــمندی را اندوختــه و
در جهــت ســازمانیابی گام برداشــته و مهــر خــود را بــر مبــازرات
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اجتماعــی زده و مســئلهی عدالــت اجتماعــی را بـ ه عنــوان یکــی از
مســائل مبــرم کشــور آشــکارتر کردهاســت.
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) از مبــارزات کارگــران
بــرای تامیــن مطالبــات خــود ،تشــکیلســندیکا و دیگــر
تشــکلهای مســتقل کارگــری و علیــه سیاســتهای رانتــی،
«مقاومتــی» و نئولیبرالــی کــه دســتاوردهای جنبــش کارگــری و
حقــوق ســندیکایی کارگــران و قوانیــن حمایتــی از آنــان را آمــاج
تاخــت و تــاز قــرار داده ،حمایــت میکنــد.مــا بــرای قانــون
کار جدیــد و مترقــی منطبــق بــا نیازهــای کارگــران ،بــرای تامیــن
دســتمزد عادالنــه و متناســب بــا هزینههــای زندگــی و پرداخــت
منظــم و بــه موقــع آن ،ایجــاد اشــتغال ،بیمــه اجتماعــی و پرداخت
حقــوق بیــکاری،تضمیــن آزادی حــق تشــکل و اعتصــاب ،منــع
پیگــرد فعــاالن و فعالیتهــای ســندیکایی ،لغــو قراردادهــای
موقــت کار در مشــاغلی کــه ماهیــت مســتمر دارنــد ،توقــف و
لغــو خصوصــی ســازی واحدهــای کالن تولیــدی و خدماتــی،
ممنوعیــت کار کــودکان ،رفــع تبعیضــات جنســی و برابــری کامــل
حقــوق زنــان و مــردان کارگــر مبــارزه میکنیــم.
مبارزات پیگیرانهی نیروهای چپ
علیرغــم ســرکوب گســترده نیروهــای چــپ در دهــه  ،۶۰مــا
شــاهد برآمــد نیــروی چــپ در دهههــای بعــد در دانشــگاههای
کشــور و در بیــن کارگــران صنعتــی و در حوزههــای مختلــف از
جملــه در زمینـهی مســائل نظــری ،ترجمـهی آثــار کالســیک چپ
واندیشــهپردازان چــپ نــو هســتیم.نیروهــای چــپ در داخــل و
خــارج از کشــور مبــارزهی پیگیرانــهای را در حوزههــای مختلــف
پیــش میبرنــد.از طــرف دیگــر ،برخــی نشــریات رســما بــه ســتیز
بــا چــپ برخاســتهاند و بــه هــر بهانــهای بــه تاریــخ،اندیشــه
ب نیروهــای چــپ و
و موجودیــت چــپ میتازنــد.مــا ســرکو 
تحریــف تاریــخ آن را محکــوم میکنیــم و تالشهــای فکــری و
عملــی کنشــگران چــپ در اشــاعهی ارزشهــا و آرمانهــای چــپ
و مقابلــه بــا چپســتیزی نشــریات راســتگرا را پــاس داشــته و از
آنهــا پشــتیبانی میکنیــم.
مبارزات ضدتبعیض زنان
جنبــش زنــان پایدارتریــن جنبــش اجتماعــی و بســتر ســاز
جنبــش دموکراتیــک علیــه جمهــوری اسالمیاســت.جمهــوری
اســامیمظهر تبعیــض و خشــونت عریــان علیــه زنــان و
تمامیکســانی اســت کــه گرایــش جنســی یــا هویــت جنســیتی
متفاوتــی دارنــد.مبــارزهی زنــان کشــور مــا علیــه تبعیــض و
خشــونت و برچیــدن حجــاب اجبــاری تاریــخ چهــل ســاله دارد.
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) از تامیــن برابــری حقــوق
زنــان بــا مــردان دفــاع میکنــد و از مبــارزه علیــه فرهنــگ
مردســاالری و حجــاب اجبــاری و بــرای رفــع کلیــهی اشــکال
تبعیــض و خشــونت جنســی و جنســیتی ،برابــری در همــ هی
زمینههــا از جملــه ارث ،حــق ازدواج ،طــاق و حضانــت فرزنــدان،
رهایــی از ازدواج زودهنــگام و اجبــاری ،حــق تحصیل تــا باالترین
مــدارج قبــل و پــس از ازدواج و بهطورکلــی دسترســی برابــر
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بــه زندگــی اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی پشــتیبانی میکنــد .مــا خواهــان آزادی اعضــای زندانــی کانــون نویســندگان ایــران
مــا خشــونت علیــه زنــان دارنــدگان گرایــش جنســی یــا هویــت هســتیم.
جنســی متفــاوت را محکــوم میکنیــم و خواســتار بــه رســمیت
مبارزات ملی و قومی
شــناختن حقــوق برابــر آنهــا بــا دیگر شــهروندان کشــور هســتیم.
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) بــر تامیــن حقــوق ملــی
و قومـیو برابــری حقوقــی شــهروندان فــارغ از تفاوتهــای ملــی
گسترش مبارزات معلمان
معلمــان کشــور مــا بــا حقوقــی نــازل در شــرائط دشــواری و قومــی ،زبانــی ،مذهبــی و شــیوههای زندگــی فــردی و بــر عــدم
زندگــی میکننــد و سالهاســت کــه بــا تجمعــات سراســری و تمرکــز و ضــرورت اداره امــور هــر منطقــه بــه دســت ســاکنان آن
اعتراضــات مــداوم بــرای افزایــش حقوق ،بیمـهی کارآمد ،همســان وحــق آمــوزش بــه زبــان مــادری تاکیــد دارد.مــا از حقــوق ملــی
ســازی حقوقهــا و بهبــود شــرائط کاری خــود تــاش میکننــد ،و قومیدفــاع می کنیــم و پشــتیبان مبــارزات کنشــگران ملــی و
امــا جــز وعــده و وعیــد از ســوی دولــت و مراجــع ذیربــط پاســخ قومیبــرای رفــع تبعیــض هســتیم.
دیگــری نمیگیرنــد.مــا از مبــارزات آنــان بــرای آزادی معلمــان
مبارزه با فساد و رانتخواری
زندانــی ،بهرســمیت شــناختن حــق تشــکل ،افزایــش حقــوق و
فســاد و رانتخــواری در رژیــم جمهــوری اسالمیســاختاری
رســیدگی بــه ســایر مطالبــات فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته و
مشــارکتدادن آنهــا در ادارهی امــور آموزشــی و برنامهریــزی در اســت.مبــارزه بــا فســاد حکومتــی بــا مبــارزه علیــه اســتبداد پیوند
امــر آمــوزش و آمــوزش رایــگان بــرای همــه حمایــت میکنیــم .خــورده اســت.مبــارزه علیــه رانتخــواری و فســاد نیازمنــد
شفافســازی فعالیتهــای اقتصــادی ،رســانههای آزاد و فراهــم
آوردن امــکان نظــارت رســانهها و اتحادیههــا ،مجامــع صنفــی و
دانشجویان مبارز راه آزادی
ی گذشــته ســازمانهای غیردولتــی بــر فعالیتهــای اقتصــادی حکومــت و
رژیــم جمهــوری اســامیدر طــول چهــار دهــ ه 
همــواره از تمــام ابزارهــا بــرای خامــوش کــردن صــدای دانشــجو مســئوالن آن اســت.مــا بــر شــفافیت در فعالیتهــای اقتصــادی،
و اعمــال کنتــرل بــر دانشــگاه بهــره گرفتهاســت.در دانشــگاههای مبــارزه بــا فســاد و رانتخــواری و آزادی اطــاع رســانی تاکیــد
کشــور هــم چنــان فضــای پادگانــی حاکم اســت و نیروهــای امنیتی میکنیــم.
بــه طــور قابــل توجهــی حضــور دارنــد.مــا از جنبــش دانشــجوئی
مبارزه برای تامین حقوق بشر و برابری حقوقی
و اعتراضــات آنهــا علیــه خفقــان حاکــم بــر دانشــگاهها و از
نقــض حقــوق بشــر جزئــی از ســاختار متکــی بــر تبعیــض
مبــارزات دانشــجویان بــرایآزادی و اســتقالل دانشــگاهها و آزادی
فعالیتهــای صنفــی و سیاســی بــرای اســتادان و دانشــجویان جمهــوری اسالمیاســت.هــم اکنــون تعــداد زیــادی از کنشــگران
مدنــی ،فعــاالن جنبــش اجتماعــی ،زنــان ،معلمــان ،کارگــران،
پشــتیبانی میکنــد.
نویســندگان ،روزنامــه نــگاران ،دگراندیشــان ،وکالی مدافــع
حقــوق بشــر ،فعــاالن محیــط زیســت ،باورمنــدان بــه ادیــان و
دفاع از آزادی بیان و آزادی فعالیت هنرمندان و
مذاهــب دیگــر ،در زندانهــای جمهــوری اسالمیشــکنجه شــده
فرهنگسازان کشور
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) از آزادی فعالیــت و بــه حبسهــای طویــل المــدت و اعــدام محکــوم میشــوند.
نویســندگان ،هنرمنــدان تئاتــر و ســینما ،فیلمســازان ،روزنامــه جمهــوری اســامییکی از رکــوردداران اعــدام در ســطح جهانــی
نــگاران ،کــه همــواره مــورد تعقیــب و آزار دســتگاه تفتیــش عقاید اســت.مــا مخالــف صــدور حکــم اعــدام هســتیم و بــر ضــرورت
و ســرکوب حکومتــی قــرار دارنــد ،حمایــت میکنــدو بــرای لغــو تــداوم و گســترش اتحــاد عمــل علیــه اعــدام هــا پــای میفشــاریم
سانســور و منــع پیگــرد نویســندگان ،روزنامــه نــگاران فیلمســازان و بــرای آزادی کلیـ ه زندانیــان سیاســی و صنفــی مبــارزه میکنیــم.
و فرهنگســازان مبــارزه میکنــد.مــا از ایجــاد تشــکل و بــه حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) نقــض گســتردهی حقــوق
رســمیت شــناختن اســتقالل عمــل آنــان در حــوزهی کار خــود ،دگراندیشــان ،زنــان و دارنــدگان گرایــش جنســی متفــاوت ،اقلیــت
ایجــاد امکانــات الزم بــرای رشــد و ارتقــاء رشــتههای مختلــف مذهبــی (ســنیها ،زرتشــتیها ،کلیمیهــا ،بهائیهــا ،نوکیشــان
هنــری ،تخصیــص بودجــه بــرای تشــویق نــوآوری و خالقیــت در مســیحی و دراویــش) و تبعیــض علیــه افغانســتانیهای ســاکن
عرصههــای مختلــف فعالیــت هنــری ،و همچنیــن ،برخــورداری ایــران و دیگــر شــهروندانی را کــه تبــار ایرانــی ندارنــد ،محکــوم
همــهی دســتاندرکاران هنــر و فرهنــگ جامعــه از پوشــش میکنــد.
 ٢٢آبان  ١۴٠٠برابر با  ١٣نوامبر ٢٠٢١
بیمههــای درمانــی و تامیــن اجتماعــی مناســب حمایــت میکنیــم.
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برنامهی سیاسی مصوب پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلقایران

اوضاع سیاسی و سیاستها و وظائف ما
اوضاع سیاسی
 -۱تظاهــرات گســترده تودههــای مــردم خوزســتان در اعتراض
بــه نبــود آب آشــامیدنی و قطــع آب و بــرق ،در تیرمــاه گذشــته،
کــه حمایتهــای 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 دســتگیریهای گســترده
از جانــب حکومتگــران روبــرو گشــته و متوقــف شــد .امــا شــرایط
طاقــت فرســای بــی آبــی ،بــی برقــی ،بحــران آب و نابــودی
کشــتزارها و نخلســتانها ،تخریــب فاجعــه بــار محیــط زیســت،
فقــر و مســکنت روزافــزون ،اختنــاق و تبعیــض کــه بــر مردماناین
خطــه ،و خصوصــأ هموطنــان ســتمدیده و محــروم عــرب ،تحمیل
شــده و میشــود ،کمابیــش همــان وضعیتــی اســت کــه اکثریــت
عظیــم مردمایــران ،زیــر ســایه شــوم حاکمیــت اســامی ،گرفتــار
آن بــوده و هســتند و بنابرایــن تظاهــرات خوزســتان نیــز نمایانگــر
اعتراضــات و مبــارزات حقطلبانهایســت کــه در مناطــق دیگــر
و در سراسـرایران 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 «بــردهوار» شــان ،آغــاز گردید
کــه دههــا هــزار اعتصابگــر در بیــش از صــد مرکــز کارگــری را
در برمیگرفــت ،بیــش از دو مــاه و نیــم بــه طــول انجامیــده و بــا
پشــتیبانی گســترده گروههــای گوناگونــی از کارگــران ،معلمــان،
بازنشســتگان ،دانشــجویان و روشــنفکران همــراه گشــته اســت.این
حرکــت نیــز بــه نوبــه خــود خصلتنمــای مبــارزات کارگــران و
زحمتشــکان بــرای مقابلــه بــا ســتمگری و غارتهــای حاکمــان،
کارفرمایــان ،و بــه منظــور احقــاق حقــوق عادالنــه شــان ،درایــن
مرحلــه از رویاروئــی مــردم بــا رژیــم اســتبداد مذهبــی محســوب
میشــود.

 -۲آغازگرایــن مرحلــه در واقــع خیــزش بــزرگ تودههــا
در اقصــا نقــاط کشــور ،در دیمــاه  ۱۳۹۶بــود کــه نارضایتــی و
نفــرت آنهــا را بــر میادیــن و خیابانهــا جــاری و کلیــت حکومــت
اســامیرا آمــاج خــود ســاخت .کمتــر از دو ســال بعــد از آن،
در آبــان  ،۱۳۹۸ســه برابــر شــدن بهــای بنزیــن ،جرقــهای بــود
کــه آتــش خشــم و نفــرت فروخفتــه تودههــای مــردم و بــه
ویــژه تهیدســتان ،بیــکاران و جوانــان را درمراکــز و حاشــیههای
بیــش از  ۱۰۰شــهر ،شــعلهور کــرده و لــرزه برانــدام و ارکان
حکومتگرانانداخت.ایــن خیزشهــا ،حرکتهائــی از اعمــاق
و در اعمــاق جامعــه مــا بــود کــه بــه روشــنی بــر آگاهــی تودههــا
بهایــن حقیقــت کــه نــه تنهــا هیــچ امیــدی بــه حاکمیــت و
جناحهــای مختلــف آن بــرای بهبــودی شــرایط مشــقتبار کار
و زندگــی شــان نیســت بلکــه خودایــن حکومــت بانــی و عامــل
اصلــی ســیهروزی و بــی حقوقــی و بــی چش ـماندازی آنهاســت،
گواهــی مــیداد .رســوائی بــزرگ رژیــم در پــی تحریــم وســیع
نمایــش انتخاباتــی ریاســت جمهــوری آن در خــرداد گذشــته نیــز
بــه شــکلی دیگــر تداومایــن 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
عمــده ســالهای اخیــر نشــان میدهــد ،تظاهــرات و اعتصابــات
کارگــران ،زحمتشــکان و دیگــر قشــرهای مــردم و همچنیــن
جنبشهــای اجتماعــی جــاری اســتمرار یافتــه اســت.
 -۳فعالتریــن جنبشهــای اجتماعیایــران درایــن دوره همچنــان
جنبــش کارگــری بــوده کــه اخیــرأ رشــد و گســترش در خــور
توجهــی یافتــه اســت .اعتراضــات و اعتصابــات کارگــران هفت تپه
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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 کارگرایــران داشــته
اســت .اعتصابــات کارگــران پــروژهای 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
مختلــف و متنــوع کارگــری ،نویدبخــش ســرآغاز تشــکل یابــی
سراســری کارگــرانایــن رشــته تولیــدی مهــم اســت .اعتصابــات
و حرکتهــای اعتراضــی متعــدد در دیگــر رشــتههای کلیــدی ماننــد
بــرق ،مخابــرات ،راه آهــن و حمــل و نقــل صــورت گرفتــه کــه از
جملــه آنهــا میتــوان بــه اعتصــاب سراســری راننــدگان کامیــون
(در خــرداد و مهــر  )۹۷اشــاره کــرد .اگرچــه در برابــر تعرضــات
بــی وقفــه دولــت ،ســرمایه داران و کارفرمایــان ،جنبــش طبقــه
کارگــر هنــوز عمدتــأ در حالــت تدافعــی قــرار دارد ،امــا اشــکال
و شــیوههای مقاومــت و مبــارزه کارگــران علیــه بهرهکشــی و
تحمیــات و تبعیضــات هــم بــه تدریــج رادیکالتــر میشــود.
بازنشســتگانایران ،اعــم از کارگــران ،فرهنگیــان و کارکنــان
بازنشســته ،کــه بــا خانوارهایشــان قشــر وســیعی را تشــکیل
میدهنــد در اعتــراض بــه گرانــی و مشــکالت روزافــزون گــذران
زندگــی و بــه تبعیــض و بــی عدالتــی ،در دوره اخیــر حرکتهــای
گســتردهای انجــام دادهانــد کــه بازتــاب زیــادی یافتــه و نشــانههای
ســازمانیابی سراســری آنهــا را نیــز آشــکار کــرده اســت .در
شــرایطی کــه غالــب صندوقهــای بازنشســتگی بــه واســطه
سیاســتهای رژیــم در آســتانه ورشکســتگی هســتند و دولــت نیــز
مــدام در پــی ســختتر کــردن مقــررات بازنشســتگی و طوالنیتــر
کــردن ســالهای اشــتغال بــه کار اســت و در حالــی کــه اساســأ
میلیونهــا نفــر از زحمتشــکان از حقــوق و مســتمری بازنشســتگی
ماننــد دیگــر حقــوق تامین اجتماعــی همگانــی محرومنــد ،کارگران
و بازنشســتگان درایــن زمینــه نیــز از«درد مشــترک» رنــج میبرنــد.
معلمانایــران بــه رغــم همــه فشــارها و ســرکوبگریهای
رژیــم بهایجــاد تشــکلهای صنفــی خــود مبــادرت کــرده و
حرکتهــای اعتراضــی در شــهرهای مختلــف را طــی چنــد
ســال اخیــر ،و از جملــه در شــهریورماه گذشــته ،ســازمان دادهانــد
و همچنیــن از اعتراضــات دانــش آمــوزان در ارتبــاط بــا بیمــاری
کرونــا در بهــار امســال حمایــت کردهانــد .جنبــش دانشــجوئیایران
نیــز چــه در مــورد مســائل و خواســتههای صنفــی و مقابلــه بــا
سانســور و ســرکوب رژیــم و چــه در رابطــه بــا مســائل اجتماعــی
و سیاســی ،ماننــد اعتراضــات وســیع در پــی ســرنگونی هواپیمــای
مســافربری اوکرائینــی (دیمــاه  ،)۹۸اعتراضــات مربــوط بــه کرونــا،
تحریــم انتخابــات نمایشــی رژیــم ،حضــور فعــال خــود را درایــن
دوره نشــان داده اســت.
جنبــش ملیتهــای متنــوعایــران ،از جملــه فعالتریــن
جنبشهــا درایــن ســالها بــوده و در برابــر تــداوم تهاجمــات
ارگانهــای امنیتــی و نظامیرژیــم و تبعیضــات و اجحافــات آن،
مقاومــت و مبــارزات شــایان توجهــی را بــه عمــل آورده اســت
کــه بــه عنــوان نمونــه میتــوان از اعتصــاب عمومــیو اعتــراض
گســترده در شــهرهای کردســتان ،حرکتهــای اعتراضــی درمــورد

کشــتار کولبــران و اعدامهــای فعــاالن سیاســی کــرد ،حمایــت از
احــزاب کــرد در مقابــل تهاجــم نیــروی نظامیرژیــم و بمبــاران
مناطــق اســتقرار آنهــا در خــاک کردســتان عــراق ،تجمعــات و
اعتراضــات وســیع در سیســتان و بلوچســتان در ارتبــاط بــا کشــتار
ســوختبران ،اعتراضــات مــردم در اهــواز و برخــی دیگــر از نواحــی
خوزســتان ،و یــا حرکتهــای اعتراضــی در بعضــی شــهرهای
آذربایجــان نــام بــرد.
جنبــش دادخواهــی خانوادههــای اعــدام شــدگان و زندانیــان
سیاســی بطــور کلــی ،و خاصــه خانوادههــای جانباختــگان و
بازداشتشــدگان خیــزش آبــان  ،۹۸درایــن دوره فعالیــت و
بازتــاب چشــمگیری داشــته اســت .در ســی و ســومین ســالگرد
کشــتار دســتجمعی زندانیــان سیاســی در تابســتان  ،۶۷دســتگیری و
محاکمــه یکــی از عاملینایــن «جنایــت علیــه بشــریت» در خــارج
از مرزهایایــران (کشــور ســوئد) ،بــدون تردیــد ،پیــروزی بزرگــی
بــرای جنبــش دادخواهــی اســت و صــدا و پیــام جنبــش دادخواهی
را نــه تنهــا در داخلایــران و در بینایرانیــان خــارج از کشــور
بلکــه نــزد افــکار عمومیکشــورهای مختلــف و حتــی دولتهــای
آنــان ،پــژواک داده اســت.
جنبــش زنــان بــا وجــود همــه تضییقــات و محدودیتهــای
اعمــال شــده از طــرف حکومــت اســامی ،از پــای نایســتاده
و بــه تالشهــا و پیکارهــای خــود در مــورد طــرح و پیگیــری
حقــوق و مطالبــات زنــان ،مقابلــه بــا حجــاب اجبــاری بــه اشــکال
گوناگــون ،اعتــراض بــه تبعیضــات و از جملــه مبــارزه بــرای
حضــور در ورزشــگاهها ادامــه داده ،گذشــته ازایــن کــه زنــان
در پیشــبرد اغلــب جنبشهــای اجتماعــی دیگــر هــم ســهم و
نقــش بــارزی دارنــد .نویســندگان ،روزنامهنــگاران ،هنرمنــدان و
وکالی دادگســتری کــه خــود بــه انحــای گوناگــون زیــر ضــرب
سانســور و ســرکوب ارگانهــای حکومتــی قــرار دارنــد ،درایــن
دوره فعالیتهــای زیــادی در دفــاع از آزادی بیــان واندیشــه ،در
دفــاع از اســیران دربنــد رژیــم و محکــوم کــردن اقدامــات آن در
نقــض آشــکار و مســتمر حقــوق بشــر درایــران ،و در پشــتیبانی
از حرکتهــای حــق طلبانــه کارگــران و زحمتکشــان و از جملــه از
حرکــت اخیــر تودههــای مــردم در خوزســتان انجــام دادهانــد .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
و حرکتهــای در خــور توجهــی را ســازمان دادهانــد .در ارتبــاط
بــا کمبــود آب ،برخــورداری از حقابههــا و یــا گرانــی و کمبــود
نهادههــای تولیــدی بــه دلیــل سیاســتهای دولــت و ســودجوئیهای
دالالن ،کشــاورزان و دامــداران در مقاطــع متعــددی دســت به تجمع
و اعتراضــات گســترده زدهانــد.
 -۴جامعــه مــا در جوشــش و التهــاب اســت و حاکمــان
دیگــر نمیتواننــد بــه شــیوه گذشــته فریادهــای حــق طلبانــه و
آزادیخواهانــه تودههــای جــان بــه لــب رســیده را خامــوش نمایند.
در پــی انباشــته شــدن مشــکالت کار و زندگــی طــی ســالیان
طوالنــی ،تشــدید بــی ســابقه فقــر و محرومیــت و نابرابریهــای
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طبقاتــی ،غارتگریهــای بــی حــد و حصــر و فســاد فراگیــر،
و فشــار سانســور و اختنــاق ،و یــا مقاومــت در برابــر سیاســتها،
تعرضــات و زورگوئیهــای رژیــم و عوامــل آن ،فــوران خشــم و
انزجــار مــردم میتوانــد دراینجــا و آنجــا ،امــروز یــا فــردا و یــا
در هــر موقعیــت مناســب دیگــری حــادث شــود .چنانکــه مثــأ
ســاقط شــدن هواپیمــای مســافربری اوکرائینــی در  ۱۸دی  ۱۳۹۸بــر
اثــر اصابــت دو موشــک ســپاه پاســداران رژیــم و مــرگ  ۱۷۶نفــر
سرنشــین آن ،و پنهــانکاری و دروغ گوئیهــای آشــکار مســئوالن
حکومتــی ،مــوج دیگــری از اعتراضــات مردمیبوجــود آورد کــه
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.
در صــف آرائــی تودههــا در مقابــل جمهــوری اســامی،
مختصــات اجتماعــی عمومیجامعــه در غلیــان نیــز قابــل مالحظــه
اســت :هــر ســال حــدود یــک میلیــون نفــر بــر جمعیــت کشــور
افــزوده میشــود و نزدیــک بــه نیمــیاز جمعیــت فعلیایــران
کمتــر از  ۳۰ســال ســن دارنــد .بــا جمعیــت دانشــجوئی بــاالی
 ۴میلیــون ،ســاالنه قریــب بــه یــک میلیــون نفــر از دانشــگاهها
فــارغ التحصیــل میشــوند کــه در شــرایط حاکــم اکثــر آنــان
هیــچ بختــی بــرای اشــتغال ندارنــد .تعــداد واقعــی بیــکاران
کشــور بیــش از ده میلیــون نفــر اســت کــه حــدود  ۴۰درصــد
آنهــا را فارغالتحصیــان دانشــگاهی تشــکیل میدهنــد و زنــان
هــم در میــان آنــان ســهم باالئــی دارنــد .رونــد تخلیــه روســتاها،
کاهــش مطلــق تعــداد شــاغالن روســتائی و مهاجــرت بــه شــهرها
همچنــان اســتمرار دارد و جمعیــت حاشــیه نشــین شــهرها بیــش
از  ۲۰میلیــون نفــر بــرآورد میشــود .بیــش از نیمــیاز جمعیــت
کشــور زیــر خــط فقــر بســر میبرنــد  ...در فضــای سانســور و
ی و در مقابلــه بــا آن ،اســتفاده ازاینترنــت
خفقــان حاکمیــت اســام 
و فضــای مجــازی رواج روزافــزون دارد و شــبکههای اجتماعــی
نقــش مؤثــری در گســترش اعتراضــات و پیشــبرد جنبشهــای
اجتماعیایفــا میکننــد.
 -۵بحــران ســاختاری اقتصــادایــران کــه رکــود تورمــیاز
جملــه ویژگیهــای بــارز آن اســت ،طــی ســالیان گذشــته دامنــه
و عمــق بســیار بیشــتری پیــدا کــرده اســت کــه عــوارض ملمــوس
آن چــون گرانــی ،بیــکاری ،تعطیلــی بنگاههــای تولیــدی و اخــراج
شــاغالن ،اکنــون کامــأ نمایــان اســت .کمبــود و گرانــی مایحتــاج
عمومــی ،معضــل هــر روزه کارگــران ،زحمتشــکان و قشــرهای کم
درآمــد و متوســط جامعــه اســت .نــرخ رســمیتورم بیــن  ۴۰تــا ۵۰
درصــد اعــام میشــود ،در صورتــی کــه آهنــگ افزایــش بهــای
ارزاق و اجنــاس مصرفــی تودههــا بســیار باالتــر ازاینهاســت وایــن
نیــز مایــه شــگفتی نیســت .دولــت ،عــاوه بــر افزایــش مســتمر
قیمــت کاالهــا و خدمــات عمومــی ،از ســال گذشــته میــزان ارز
تخصیصــی بــه واردات کاالهــای ضــروری را بــه کمتــر از نصــف
تقلیــل داده و کاالهــای ضــروری مشــمول ارز دولتــی را هــم از ۲۵
ردیــف بــه  ۵ردیــف کاهــش داده اســت .درایــن میــان تشــدید
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تحریمهــای یکجانبــه دولــت آمریــکا در چهــار ســال اخیــر
کــه پیامدهــای فاجعــه بــار آنهــا بیــش از همــه دامنگیــر اکثریــت
مــردمایــران بــوده و هســت ،موجــب ســقوط درآمدهــای نفتــی
و اختــاالت شــدید در مبــادالت مالــی و بانکــی شــده و اقتصــاد
بحــرانزده کشــور را زمینگیــر کــرده اســت .دولــت در آســتانه
افــاس مالــی کامــل اســت و در حــال حاضــر بــرای پرداخــت
حقــوق و مســتمری کارکنانــش ،عــاوه بــر فــروش باقیمانــده
امــوال عمومــی ،مبــادرت بــه چــاپ اســکناس میکنــد و جهــت
بازپرداخــت اصــل و فــرع بدهیهــای انباشــته بیســابقهاش بــاز
هــم بــه اســتقراض بیشــتر روی م ـیآورد.
رونــد تخریــب بنیــان تولیــدی کــه برخاســته از ماهیــت،
ســاختار و عملکــرد حکومــت اسالمیاســت ،در ســالهای اخیــر
شــدت و ســرعت افزونتــری یافتــه اســت .برپایــه ارقــام رســمی،
اقتصادایــران در ســال  ،۱۳۹۷حــدود  ۵/۴درصــد و در ســال ،۱۳۹۸
حــدود  ۷/۶درصــد افــت کــرده و نــرخ رشــد اقتصــادی در ســال
 ۱۳۹۹نیــز صفــر درصــد بــوده کــه (بــا توجــه بــه بحــران کرونــا)
اساســأ ســاختگی و غیرواقعــی اســت .میــزان ســرمایهگذاری
(تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص داخلــی) بــر اســاس آمارهــای
رســمی ،طــی دوره  ۱۳۹۰-۱۳۹۸بطــور متوســط ســاالنه ۶/۸
دهــم درصــد افــت کــرده اســت ،یعنــی کــه درایــن دوره حجــم
اســتهالک ســرمایهها افزونتــر از میــزان ســرمایه گذاریهــا بــوده
اســت کــه طبــق همــان ارقــام،ایــن نیــز در  ۶۰ســال گذشــته
بیســابقه بــوده اســت .خــروج ســرمایه از کشــور نیــز بــه دالئــل
اقتصــادی و سیاســی و یــا تحریمهــای آمریکائــی ،از ســال ۱۳۹۶
بــه بعــد شــدت بیشــتری پیــدا کــرده اســت ،در همــان حــال کــه
مهاجــرت تحصیلکــردگان و متخصصــان بــه خــارج از کشــور
نیــز همچنــان ادامــه داشــته اســت.
امــا اگــر رونــد عــادی انباشــت ســرمایه در شــرایط حاکــم
بــا اختالالتــی مواجــه شــده ،انباشــت بــدوی ســرمایه (از طریــق
اختــاس ،ارتشــاء ،قاچــاق ،بــازار ســیاه ،غصــب امــوال عمومــی،
تبانــی و دســتاندازی بــه بودجــه و امکانــات دولتــی و نظائــر
اینهــا) طــی ســالهای گذشــته رونقــی مضاعــف گرفتــه ،فســاد
مالــی بــه صــورت جزئــی جدائیناپذیــر از کارکــرد اقتصــادی و
سیاســی درآمــده و انحصــارات بــزرگ خصوصــی و شــبه دولتــی
یــا «خصولتــی» ،بصــورت باندهــای مافیائــی ،بیــش از پیــش
بــر بخــش عمــدهای از اقتصــاد کشــور مســلط شــدهاند .امــا
حاصلایــن رونــد انباشــت بــدوی ،چنانکــه پیداســت ،بــه ســمت
ســرمایه گذاریهــای تولیــدی نمـیرود 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 لوکسبــازی و قصرســازی
میشــود .در همیــن دوره جابجائــی بســیار هنگفتــی از دارائیهــا و
ثروتهــای عمومــیبوقــوع 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 «خانههــای ســازمانی» ،ایجــاد «حبــاب
بــورس» و ترفندهــای دیگــر ،غارتگــری بیســابقهای در تاریــخ
معاصرایــران صــورت گرفتــه اســت.
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 -۶رونــد تخریــب و ویرانــی محیــط زیســت درایــران طــی
دوره اخیــر دامنــه و شــدتی بیســابقه یافتــه کــه پیامدهــای آن نیــز
تاثیــرات خــود را در بخشهــای مختلــف کار و فعالیــت و زندگــی
اجتماعــی نمایانتــر ســاخته اســت .کــم آبــی و خشکســالیهای
شــدیدتر ،همــراه بــا خشــک شــدن دریاچههــا و تاالبهــا ،از بیــن
رفتــن منابــع آبــی در پیایجــاد بیرویــه ســدها و تخلیــه ســریع
ذخایــر زیرزمینــی ،آتــش ســوزی و نابــودی فزاینــده جنگلهــا
و نابــودی مراتــع کشــور ،نشســت زمیــن وایجــاد گســلها در
برخــی مناطــق ،آلودگــی روزافــزون آب و خــاک و هــوا در اغلــب
نواحــی ،و ،....چنــان ابعــادی پیــدا کــرده کــه عــاوه بــر از بیــن
رفتــن بخــش بــزرگ دیگــری از شــالوده و امکانــات تولیــدی
کشــور ،موجــب تشــدید هــر چــه بیشــتر مهاجــرت بــه حاشــیه
شــهرهای بــزرگ و عمیقتــر شــدن نابرابریهــای منطقــهای
گشــته و بــه طــور جــدی تعــادل طبیعــی و ادامــه حیــات اجتماعی
مــا را در معــرض تهدیــد قــرار داده اســت .گذشــته از تغییــرات
اقلیمــیسراســری در ســطح جهــان ،سیاســتهای رژیــم طــی
دهههــای گذشــته در راســتای ســودجوئیها و چپاولگریهــای
حکومتگــران و شــرکای آنهــا ،باعــث تشــدید بیشــترایــن بحــران
بیســابقه بــوده اســت ،همانطــور کــه تهدیــدات و ســرکوبگریهای
آشــکار آن علیــه فعــاالن و مدافعــان حفــظ محیــط زیســت نیــز،
بــه نوبــه خــود ،گــواه دیگــری بــر نقــش ویرانگــر رژیــم حاکــم
درایــن عرصــه محســوب میشــود.
 -۷شــیوع و گســترش بیمــاری کرونــا در جهــان در یــک
ســال و نیــم گذشــته کــه همــراه بــا صدمــات ســنگین انســانی،
اجتماعــی ،اقتصــادی بــوده و هســت ،در کشــور مــا نیــز در
قیــاس بــا دیگــر کشــورهای خاورمیانــه بیشــترین خســارات را
بــه بــار آورده کــه هنــوز هــم ابعــاد و تبعــات آن کامــأ روشــن
نیســت .امــا چگونگــی برخــورد رژیــم حاکــم بــهایــن بیمــاری
و «مدیریــت»ایــن بحــران ،یکبــار دیگــر نشــان میدهــد کــه
گرداننــدگان حکومتــی هیــچ ارزشــی بــرای جــان انســانها قائــل
نیســتند .انــکار و پنهانــکاری ،دروغ پــردازی و تناقضگوئیهــای
مکــرر ،بــی توجهــی بــه هشــدارهای متخصصــان پزشــکی و
کارشناســان مســتقل ،طفــره رفتــن از انجــام مســئولیتهای قانونــی
و عرفــی دولــت بــرای حفــظ بهداشــت و ســامتی مــردم ،اعــام
منــع اســتفاده از واکسـنهای ســاخت آمریــکا و انگلســتان بوســیله
رهبــر رژیــم ،اهمــال و قصــور آشــکار در پیشــبرد واکسیناســیون،
نشــان دهنــده نحــوه برخــورد رژیــم بــهایــن بحــران و همچنیــن
مســئولیت مســتقیم آن در تــداوم و تشــدید صدمــاتایــن بیمــاری
اســت .مســئوالن حکومتــی زیــر عنــوان راهانــدازی اقتصــاد و بــا
شــعارهای مضحکــی چــون «جهــش تولیــد» ،عمــأ کرونــا را رهــا
کردنــد تــا شــاید اقتصــاد را «نجــات» دهنــد .امــا اقتصــاد نجــات
نیافــت (و نمیتوانســت بیابــد) و گســترش بیمــاری دوچنــدان
شــد .در ماههــای اخیــر مــوج پنجــم شــیوع بیمــاری ،بــه صــورت
فاجعــه بــاری بســیاری از شــهرها و اســتانهای کشــور را دربــر
گرفتــه اســت ،در حالــی کــه تعــداد کســانی کــه واکسیناســیون

کامــل دریافــت کردهانــد ،همچنــان در ســطح نازلــی قــرار دارد.
 -۸کارکــرد اصلــی ســاختار سیاســی مبتنــی بــر والیــت فقیــه
جمهــوری اســامی ،طــی دوره اخیــر ،تغییــری اساســی نیافتــه،
ضمــن آنکــه جابجائیهایــی در جناحهــا و دســتجات درون
حکومتــی صــورت گرفتــه اســت .در حالــی کــه همچنــان بــر
دامنــه دخالتهــا و اقتــدار فــردی رهبــر رژیــم افــزوده میشــود کـه
ایــن خــود از جملــه تناقضــات نهفتــه در آن ســاختار ،یعنــی رهبــر
صاحــب تمــام اختیــارات و پاســخگو در برابــر هیچکــس ،را حادتر
میســازد ،مســئله جانشــینی «رهبــر» نیــز بــه موضــوع مضاعفــی
بــرای کشــمکشهای جــاری میــان باندهــای حکومتــی ،تبدیــل
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 نظامــیو دیگــر نهادهــا
و عناصــر حکومتــی کــه بــه همــراه شــرکای سرمایهدارشــان
عمــده بنیادهــا و بنگاههــای اقتصــادی را نیــز در چنــگ خــود
دارنــد ،درمانــده در برابــر بحرانهــای فزاینــده داخلــی و خارجــی
و هراســان از حرکــت و عصیــان گســترده تودههــا ،تــاش کــرده
و میکنــد کــه صفــوف خویــش را فشــردهتر و دایــره «خــودی»
را تنگتــر کنــد .در جریــان نمایــش انتخاباتــی مجلــس یازدهــم
رژیــم (اســفند  )۹۸کــه در آن طبــق آمــار رســمیکمترین نســبت
مشــارکت در انتخاباتهــای مجلــس بــوده اســت ،ایــن جنــاح
توانســت مجلــس را تقریبــا بطــور کامــل تحــت ســیطره خــود و،
در عمــل ،مطیــع منویــات رهبــر رژیــم قــرار دهــد .برپایــه یــک
ســناریوی از قبــل تنظیــم شــده ،در جریــان انتخابــات نمایشــی
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
رأی از حضــور در حوزههــا و بــا ارقــام بیســابقه آرای باطلــه،
ایــن مضحکــه انتخاباتــی کامــأ رســوا و برهمــگان آشــکار شــد
کــه نــه فقــط انتخابــات درایــن چارچــوب هیــچ معنائــی نــدارد،
بلکهایــن رژیــم اساســأ فاقــد مشــروعیت اســت .در پــیایــن
جابجائیهــا ،اصــاح طلبــان حکومتــی کــه در مجلــس پیشــین و
دولــت ائتالفــی روحانــی هنوز ســهمیاز قــدرت را داشــتند ،تقریبأ
بــه صــورت کامــل کنــار زده شــدند ،مگــر بخشــی از آنهــا کــه با
پیــروی محــض از رهبــر و جنــاح غالــب ،در تالشــند تــا همچنــان
منافــع و موقعیتهــای اقتصــادی خــاص خودشــان را حفــظ نماینــد.
امــاایــن تمهیــدات نیــز ،بــه دلیــل تناقضــات موجــود در ســاختار
حکومتــی و تــداوم رقابتهــای دســتجات درون اولیگاشــی حاکــم
بــه یکدســت شــدن کامــلایــن ســاختار منجــر نخواهــد شــد.
گماشــتن یکــی از جــادان سرشــناس رژیــم بــر مســند ریاســت
جمهــوری نیــز اساســأ چیــز زیــادی بــر تــوان دولــت جدیــد در
مقابلــه بــا بحرانهــای فزاینــده گریبانگیــر رژیــم نخواهــد افــزود،
همانطــور کــه ترکیــبایــن دولــت نیــز خــود دلیــل آشــکار
دیگــری بــر ناتوانــی آن بــه حســاب میآیــد .امــا تشــکیلایــن
دولــت و صــف بندیهــای مربــوط بــه آن گــواه دیگــری برایــن
اســت کــه حکومــت اســامیقصــد تشــدید بیشــتر فضــای امنیتی
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و سیاسـتهای 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.
 -۹تشــنج آفرینــی در مناســبات خارجــی و ماجراجوئیهــای
منطق ـهای ،جهــت بهــره بــرداری در داخــل ،یکــی از شــگردهای
رایــج رژیــم اســامیاز همــان ابتــدا بــوده کــه در دوره اخیــر
نیــز بــا تحمیــل هزینههــای هنگفــت بــه کشــور دنبــال شــده
اســت .قمــار سیاســی بــزرگ رژیــم در خاورمیانــه کــه از آغــاز
هیــچ شانســی بــرای «بــرد» نداشــته و درایــن دوره نیــز دســتکم دو
بــارایــران را بــه آســتانه درگیــری مســتقیم و جنــگ بــا آمریــکا
کشــانده ،بعــد ازایــن هــم بــا توجــه بــه تغییــر و تحوالتــی کــه
در صحنــه خاورمیانــه در ســالهای اخیــر حــادث شــده ،هیــچ
بختــی بــرای «بــرد» نــدارد ،گذشــته ازاینکــه قــدرت نمائیهــا و
اعــام تولیــد و نمایــش انــواع موشــکها و تجهیــزات نظامــیآن
هــم ،غیــر از افزایــش تنــش در منطقــه و منــزوی شــدن بیشــتر
رژیــم ،هیــچ نتیجـهای نداشــته اســت .تحــوالت اخیــر افغانســتان،
در پــی خــروج نیروهــای نظامیامریــکا و «ناتــو» و بازگشــت
ســریع طالبــان بــه قــدرت درایــن کشــور ،بــاری دیگــر ،عواقــب
دهشــتناک مداخلهگریهــای قدرتهــای خارجــی را بــر همــگان
آشــکار کــرد .بــا حاکمیــت اســتبداد دینــی طالبانــی ،اکثریــت
وســیع مــردم رنجدیــده افعانســتان ،و بویــره زنــان افغــان ،بیــش
از پیــش بــا انــواع مصائــب برخاســته از تبعیــض و اختنــاق،
جنــگ و خونریــزی ،فقــر و بیخانمانــی و آوارگــی روبــرو شــده
و میشــوند.ایــن تحــوالت کــه زمینــه تــداوم دخالتگریهــای
جمهــوری اســامیدر امــور داخلــی افغانســتان را فراهــم میکنــد،
در عیــن حــال میتوانــد مشــکالت تــازهای را هــم بــرای آن بــه
وجــود آورد .بــروز بحــران اخیــر در مناســبات رژیــم بــا جمهوری
آذربایجــان ،عامــل تشــدید تنــش در منطقــه و تهدیدی بــرای صلح
و دوســتی میــان ملتهــای همجــوار اســت .سیاســت «چرخــش
بــه شــرق» و از جملــه اعــام امضــای «برنامــه همکاریهــای
جامــع  ۲۵ســالهایران و چیــن» بــا توجــه بــه اختالفــات داخلــی
درایــن بــاره و تــداوم اعمــال تحریمهــای گســترده آمریکائــی ،و
قــرار گرفتــن دوبارهایــران در لیســت ســیاه «گــروه ویــژه اقــدام
مالــی» بینالمللــی ،در عمــل بــا موانــع و محدودیتهــای بســیاری
روبروســت.
بــه دنبــال خــروج یکجانبــه دولــت آمریــکا از توافقنامــه
اتمیگــروه دولتهــای ( )۵+۱وایــران (برجــام) در ســال ۱۳۹۷
 ،و اعمــال تحریمهــای فزاینــده و فلــج کننــده در قالــب سیاســت
«فشــار حداکثــری» بــهایــران ،و نــاکام مانــدن «برجــام اروپائــی»،
رژیــم مبــادرت بــه کاهــش تدریجــی تعهــدات برجامیخــود و
در عیــن حــال پیشــبرد یــک رشــته «عملیاتایذائــی» در خلیــج
فــارس و جاهــای دیگــر کــرد کــه هیچکــدام از آنهــا ،همانطــور
کــه پیشبینــی میشــد ،در جهــت احیــای برجــام و یــا تخفیــف
تحریمهــا ثمــری نبخشــید .بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد در
آمریــکا و اعــام تمایــل آن بــرای بازگشــت بــه برجــام ،احتمــال
مذاکــره و توافــق تــا حــدودی افزایــش یافــت ،ضمــن آنکــه
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تحریمهــای آمریکائــی همچنــان بــه قــوت خــود باقــی بــوده و
هســت .اعــام تولیــد اورانیــوم غنــی شــده  ۲۰درصــدی و ۶۰
درصــدی و همچنیــن تعلیــق اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی
از جانــب رژیــم ،ظاهــرأ بــه قصــد کشــاندن طرفهــای دیگــر
برجــام در جهــت برداشــتن تحریمهــا ،نیــز عمــأ بــه ســختتر
شــدن مواضــع و شــروط آمریــکا و دولتهــای اروپائــی طــرف
برجــام انجامیــده اســت .پــس از شــش دور مذاکــره مســتقیم بــا
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.
 -۱۰رژیــم اســامیحاکم بــر ســرزمین مــا کــه در برابــر
بحرانهــای همــه جانبــه درمانــده ،از «پائیــن» و از بیــرون زیــر
فشــار اســت و آشــکارا مشــروعیت خــود را از دســت داده ،اساســأ
بــه بــن بســت رســیده اســت.ایــن رژیــم صرفــأ بــا اتــکا بــه
ســرکوب و خفقــان نمیتوانــد بــه حیــات شــوم خــود ادامــه
دهــد .دیوارهــای تــرس فروریختــه و سیاســت ارعــاب و تهدیــد
رژیــم دیگــر کارآئــی ســابق را نــدارد .در شــرایط موجــود هــرگاه
رژیــم بخواهــد و بتوانــد بــا عقبنشــینی در سیاســت خارجــی
خــود بــه ســازش بــا قدرتهــای غربــی برســد ،شــاید قــادر باشــد
چنــد صباحــی بــه عمــر خــود بیفزایــد ،در غیراینصــورت بــا
تــداوم تحریمهــا و تشــدید تبعــات آن ،از هــم گســیختگی اجتماعی
ی و جنــگ هــم
رو بــه شــدت نهــاده و خطــر درگیریهــای نظام ـ 
افزایــش مییابــد .مردمایــران طبعــا مخالــف هرگونــه جنــگ و
خواهــان حفــظ صلــح هســتند ،بــا هــر نــوع آلترناتیوتراشــی از
طــرف قدرتهــای خارجــی نیــز مخالفنــد و برآننــد کــه خــود بــا
رژیــم حاکــم برایــران تعییــن تکلیــف کننــد .بــرای تعییــن تکلیف
بـا 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
بــر اراده مــردم هســتند ،ضــرورت مییابــد .در شــرائط موجــود
نبــود ســازمانگری و هماهنگــی الزم در بیــن مبــارزات تودههــا
و فقــدان بدیــل مســتقل و موثــر دمکراتیــک و الئیــک کــه بتوانــد
امیــد و اعتمــاد مــردم را جلــب کنــد ،هنــوز هــم مســئله مبــرم و
اساســی اســت .گســترش جنبشهــای اجتماعــی و پیونــد میــان
آنهــا همــراه بــا توســعه و تقویــت مبــارزات سیاســی بــرای آزادی
و دموکراســی و عدالــت میتوانــد جریــان نیرومنــدی را پدیــد
آورد کــه بــا پیشــبرد تظاهــرات سراســری و اعتصابــات عمومــی،
بســاط اســتبداد و فســاد و چپاولگــری جمهــوری اســامیرا درهــم
روبیــده و فروپاشــی آن را فراهــم میکنــد .در صــورت تــداوم
تحــوالت اجتماعــی و سیاســی ســالهای اخیــر ،ماههــایآینــده
میتوانــد روزهــای سرنوشــت ســازی بــرای مــرد م ایــران در بــر
داشــته باشــد.
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سیاستها و وظایف ما
 -۱هــدف مقــدم مــا ســرنگونی جمهوری اســامیو اســتقرار
نظــام جمهــوری دموکراتیــک و الئیــک درایــران اســت .برابــری
مــردم در مقابــل قانــون صرفنظــر از تفاوتهــای جنســیتی ،دینــی،
ملیتــی ،زبانــی ،قومــی ،مســلکی و عقیدتــی ،اســتقالل ســه قــوه
اجرائــی ،قضائــی و قانونگــذاری ،احتــرام بــه عقیــده و مذهــب
هــر شــهروند ،پلورالیســم ،تأمیــن آزادیهــای بــی قیــد و شــرط
سیاســی ،تأمیــن حقــوق دموکراتیــک (حــق تشــکل و اجتمــاع،
حــق اعتصــاب و  ،)...حــق رأی همگانــی ،انتخابــات آزاد و انتخابی
بــودن همــه مســئوالن ،حاکمیــت قانــون (بــا تأکیــد برایــن مهــم
کــه هــر قانونــی مشــروعیت خــود را از اراده مــردم کســب
میکنــد) ،تأمیــن برابــر حقوقــی زنــان و مــردان در همــه زمینههــا،
لغــو شــکنجه و اعــدام ،بــه رســمیت شــناختن موازیــن حقــوق
بشــر ،از جملــه مختصــات اصلــی نظــام جمهــوری دمکراتیــک و
الئیــک مــورد تأکیــد مــا میباشــند.
 -۲جمهــوری اســامی ،در کلیــت آن ،مانــع اصلــی تکامــل
جامعهایــران و تحــول دموکراتیــک آن اســت .بــا توجــه بــه
ماهیــت و عملکــرد  ۴۳ســاله 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
و موازیــن دموکراســی میدانیــم.
 -۳مــا پایــان نظــام ســلطنتی را دســتاورد تاریخــی مردمایــران،
و هرگونــه بازگشــت حکومــت موروثــی را مغایــر بــا معیارهــای
دموکراســی و بــر خــاف رونــد تحــول دموکراتیــک جامعــه مــان
میدانیــم.
 -۴در چنــد ســاله اخیــر و در سرتاسـرایران 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
اسالمیاســت .تــداوم جــوش و خــروش در جامعــه و تغییرتــوازن
قــوا بــه نفــع تودههــا ،مبــارزات جــاری مــردم را گســترش
داده و عرصههــای تــازهای بــرای پیکارهــای حقطلبانــه آنهــا
میگشــاید .از همیــن رو وظایــف و مســئولیتهای چندگانــهای
در برابــر فعــاالن سیاســی و اجتماعــی ،احــزاب و ســازمانها،
نیروهــای چــپ ،آزادیخــواه ،دمکــرات و الئیــک قــرار میگیرنــد.
مــا برایــن باوریــم کــه ســرنگونیاین حکومــت و جایگزینــی
اســتبداد دینــی بــا دمکراســی ،در چهارچــوب اعمــال اراده و حــق
حاکمیــت مــردم ،نیازمنــد مولفههــای زیــر میباشــد:
ســازمانیابی هــر چــه بیشــتر مبــارزات مــردم از
طریقایجــاد و تقویــت تشــکلهای مدنــی ،صنفــی و اجتماعــی،
از قبیــل تشــکلهای مســتقل کارگری و کارمنــدی ،نهادهــای مربوط
بــه زنــان ،دانشــجویان ،ملیتهــای متنوعایــران ،نویســندگان،

روشــنفکران و روزنامــه نــگاران ،تالشــگران حفــظ محیط زیســت،
اســاتید دانشــگاهها و معلمــان و  ...در مقیــاس کشــوری
 گســترش وهمپیونــدی بیــن جنبشهــای اجتماعــیموجــود (کارگــری ،ملیتهــا ،زنــان ،دانشــجویی ،فرهنگیــان،
بازنشســتگان ،دادخواهــی و )...
 شــکلگیری یــک ائتــاف وســیع از نیروهــای جمهــوریخــواه دمکــرات و ترقــی خــواه کــه بــرای آزادی ،جدائــی دیــن و
دولــت ،اســتقرار دموکراســی ،حفــظ اســتقالل و صلح و همزیســتی
و اســتقرار یــک نظــام جمهــوری دموکراتیــک و الئیــک مبتنــی
بــر اراده مــردم ،بــه جــای جمهــوری اســامی ،تــاش و پیــکار
میکننــد.
بــرایــن اســاس مــا پشــتیبانی و دفــاع ازحــق تشــکل و
ســازمانیابی مســتقل صنفــی ،اجتماعــی و سیاســی را همچنــان
یکــی از وظایــف اصلــی خــود دانســته و پیگیرانــه بــرای تحقــق
آن تــاش و مبــارزه میکنیــم و بــه ســهم خــود میکوشــیم در
جهــت همپیونــدی بیــن جنبشــهای اجتماعــی موجــود نقشایفــا
کنیــم .مــا بــا گســترش و تقویــت ارتباطــات میــان داخــل و خارج
کشــور ،خصوصــا بــا بهرهگیــری از امکانــات و ابزارهــای نویــن
ارتبــاط و اطــاع رســانی ،در راســتای پشــتیبانی موثــر و همــه
جانبــه از مبــارزات مــردمایــران تاکیــد داریــم .مــا بــا اعتقــاد
راســخ بــه ضــرورت انکارناپذیــر شــکلگیری ائتالفــی وســیع از
احــزاب و ســازمانها و نیروهــای آزادیخــواه ،دمکــرات و الئیــک
بــرای ســرنگونی حکومــت اســامی ،همچنــان پیگیرانــه درایــن
راســتا تــاش میکنیــم.
 -۵در وضعیــت کنونــی ،دو خواســت و شــعار محــوری مــردم
و جنبشــهای اجتماعــی جــاری «نــان» و «آزادی» اســت .خواســت
«آزادی» ،در شــعارهای مشــخص و ملموستــری چــون «آزادی
زندانیــان سیاســی»« ،آزادیاندیشــه و بیــان» و یا «آزادی تشــکلهای
مســتقل»« ،انتخابــات آزاد» و  ،...عینیــت مییابــد .خواســت «نــان»
نیــز ،کــه مســتقیمأ بــا حــق حیــات ،کار و اشــتغال ،دارو و درمــان،
آمــوزش و مســکن و  ...ارتبــاط مییابــد ،در مبــارزه علیــه گرانــی،
علیــه اخراجهــا ،علیــه بیــکاری ،و بــرای تأمین اشــتغال و معیشــت
انســانی ،مطــرح و بیــان میشــود.
بــا وجــود نشــانههای بــارزی کــه از برقــرای پیونــد میانایــن
دو ،در دوره اخیــر بــه چشــم میخــورد ،ایــن مســئله همچنــان
یکــی از چالشهــای اصلــی در برابــر مبــارزان راه آزادی،
دمکراســی و عدالــت اجتماعــی اســت .ضــرورت بســیج سیاســی
بــرای خواســتهای اقتصــادی ،عــاوه بــر طــرح مطالبــات
سیاســی ،اکنــون بیــش از پیــش مطــرح اســت.
 -۶مــا ضمــن تأکیــد بــر روشهــای مســالمتآمیز مبــارزه،
از حــق مــردم در کاربســت همــه اشــکال مبــارزه بــرای دفــاع
از خــود در برابــر تهاجمــات رژیــم ،دفــاع میکنیــم .اشــکال و
ابــزار مبــارزه بــرای جایگزینــی جمهــوری اســامی ،گســترش
اعتراضــات ،تظاهــرات ،گردهمائــی ،مبــارزات فراقانونــی ،نافرمانی
مدنــی ،اعتصابــات صنفــی وعمومــی ،تشــکلیابی و سراســری
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شــدنایــن اعتراضــات ،قیــام و عصیــان علیــه جباریــت حاکــم
اســت.
 -۷از نظــر مــا ،سیاســتها و عملکــرد رژیــم اســتبدادی و
غارتگــر اســامی ،طــی ســالیان گذشــته موجــب تشــدید هرچــه
بیشــتر بحــران اقتصــادی شــده کــه تأثیــرات مخــرب و عــوارض
بالواســطه 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 تشــکلهای آنــان اســت ،تأکیــد
میکنیــم .مصــادره دارائیهــا و ثروتهــای تصاحــب شــده بــه
وســیله بنیادهــا و نهادهــای مذهبــی -سیاســی -نظامــی ،برقــراری
مالکیــت اجتماعــی بــر بخشــهای کلیــدی اقتصــادی ،برنامهریــزی
جامــع برای رشــد و توســعه پایدار و پاســخگوئی نیازهــای اکثریت
جامعــه ،تلفیــق برنامــه و بــازار ،وایجــاد بخــش عمومیقــوی و
کارآمــد را ضــروری میدانیــم.
 -۸سیاســت رســمیو قانونــی حکومــت اســامی ،خشــونت
و تبعیــض سیســتماتیک علیــه زنــان اســت .طــی بیــش از چهــار
دهــه ،زنانایــران در تمامیعرصههــای فــردی ،خانوادگــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی وسیاســی مــورد خشــونت و تبعیــض
سیســتماتیک قــرار گرفتهانــد .مــا قاطعانــه از مبــارزات خســتگی
ناپذیــر زنــان بــرای دســتیابی بــه حقــوق خــود وهمچنیــن نقــش
و حضــور بــارز وموثرآنــان در پیشــبرد دیگرجنبشــهای اجتماعــی،
پشــتیبانی میکنیــم .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 تواناییهــای زنان
در تمامیعرصههــای زندگــی فــردی ،خانوادگــی ،اقتصــادی،
اجتماعــی و سیاســی ،یکــی از اهــداف اصلــی مــا میباشــد.
 -۹مــا از حقــوق پیــروان مذاهــب مختلــف و دیگــر گروههــای
اجتماعــی ،کــه بــه دلیــل اعتقــاد و یا هــر انتخــاب متفــاوت دیگری
در زندگــی شــخصی (از جملــه دگرباشــان) مــورد پیگــرد قــرار
میگیرنــد ،دفــاع میکنیــم.
 -۱۰مبــارزه بــرای دفــاع از ســامت محیــط زیســت ،بــه ویــژه
در شــرایطی کــه ویرانــی و نابــودی آن در ســرزمین مــا ابعــاد
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 میبیننــد.
مــا بــر ضــرورت گســترش مبــارزه بــرای حفــظ محیــط زیســت
تأکیــد داریــم.
 -۱۱شناســائی حــق تعییــن سرنوشــت ملیتهــای ســرزمین
ایــران و دفــاع از سیاســت اتحــاد داوطلبانــه ،واگــذاری اداره امــور
محلــی و پیشــبرد سیاســت عــدم تمرکــز ،جــز ء جدائیناپذیــر
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اســتراتژی سیاســی مــا در راســتای اســتقرار دمکراســی درایــران
اســت .تبعیــض و ســتمگری حکومتــی علیــه ملیتهــا و نقــض
حقــوق آنــان موجــب رشــد گرایشهــای افراطــی و شوونیســتی،
و مانــع حــل دموکراتیــک مســئله ملــی و همبســتگی میــان تمــام
ایرانیــان اســت .رفعایــن تبعیضهــا ،تأمیــن حقــوق دموکراتیــک
ملیتهــای متنــوع کشــور و ایجــاد شــرایط الزم بــرای رشــد
آزادانــه فرهنــگ و هویــت آنهــا از الزامــات اســتقرار و تثبیــت
دموکراســی درایــران اســت.
مــا بــه مثابــه نیــروی چــپ و ترقیخــواه ،برایــن باوریــم کــه
فدرالیســم یــک شــکل مناســب حکومتــی بــرای عــدم تمرکــز،
تقســیم قــدرت مرکــزی و حــل دموکراتیــک مســئله ملــی درایــران
میباشــد.
مــا خواهــان ســپردن اداره امــور مناطــق مختلفایــران بــه
منتخبــان محلــی ،و محــدود نمــودن اختیــارات دولــت مرکــزی بــه
امــوری کــه مربــوط بــه کل کشــور میشــود ،اســتفاده از زبــان
فارســی بــه عنــوان زبــان مشــترک مــردمایــران ،و آمــوزش بــه
زبــان مــادری در مناطــق ملــی ،بــا توجــه بــه اکثریــت جمعیــت
هــر منطقــه ،و تدریــس زبانهــای موجــودایــران در دانشــگاهها
هســتیم.
 -۱۲سیاســتهای ماجراجویانــه جمهــوری اســامی ،توســعه
تســلیحاتی و موشــکی ،قــدرت نمائیهــای آن در ســطح منطقــه
و دخالتگریهــای آن در امــور داخلــی دیگــر کشــورها ،موجــب
تخریــب مناســبات بینالمللــی ،تشــدید تنشــها و افزایــش شــدید
خطــر جنــگ گردیــده ،و پــس از قمــار اتمــیآن ،بــه بحــران
بــزرگ دیگــری در عرصــه منطق ـهای و جهانــی دامــن زده اســت.
در شــرایط کنونــی ،مــا رژیــم حاکــم بــرایــران را عامــل اصلــی
تشــدیدایــن بحــران و جــاده صافکــن هرگونــه اقــدام مخــرب،
از تشــدید تحریمهــا تــا جنــگ ،علیــه کشــورمان دانســته ،راه
جلوگیــری از هم ـ ه ایــن مصائــب را پایــان دادن بــه آن سیاســتها
میدانیــم .مــا درعیــن مخالفــت قاطــع بــا هــر گونــه اقــدام نظامــی
و جنــگ ،و بــا مقاصــد ســلطهجویانه دولــت آمریــکا و دیگــر
قدرتهــای جهانــی ،مســئول اصلــی هــر پیامــدی ازایــن قبیــل را،
ســردمداران جمهــوری اســامیمیدانیــم و معتقدیــم کــه اقدمــات
نیروهــای صلحدوســت و مدافــع مــردم ،در وهلــه نخســت ،بایــد
افشــا کــردن نقــش رژیــم حاکــم در تشــدیدایــن بحــران و تــاش
بــرای عقــب نشــاندن آن از مواضــع تاکنونـیاش باشــد .در شــرایط
حاکــم ،راه حــل دیپلماتیــک و سیاســیایــن بحــران ،جلوگیــری از
جنــگ و تشــدید تحریمهــا ،مســتلزم:
 احتــرام بــه مقاولــه نامههــا ،پیمانهــا و موازیــنبینالمللــی کهایــران هــم از جملــه امضــا کننــدگان آنهاســت،
 اجــرای کامــل «برجــام» و همــکاری کامــل بــا «آژانــسبینالمللــی انــرژی اتمــی»
 برداشــته شــدن ســریع تحریمهــای اقتصــادی یکجانبــه وچنــد جانبــه آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا و متحــدان آنهــا علیهایــران،
 پیشــبرد مذاکــرات بــا دولــت آمریــکا و اتحادیــه اروپــا ودولتهــای دیگــر بــه صــورت علنــی و شــفاف ،انتشــار بموقــع
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نتایــج گفتگوهــا بــرای اطــاع و اظهارنظــر آزاد مردمایــران ،منــع
هرگونــه قــرارداد مغایــر بــا حاکمیــت مــردم و منافــع ملــیایــران
و هرگونــه مصالحــه بــر ســر نقــض آشــکار و مســتمر حقوق بشــر
بــه وســیله جمهــوری اســامیدر معامــات سیاســی و اقتصــادی
آن بــا طرفهــای خارجــی،
 پایــان دادن بــه بحرانســازی در مناســبات خارجــی،عــدم پشــتیبانی از رژیمهــای اســتبدادی و فرقـهای و یــا جریانــات
مذهبــی افراطــی ،عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ســایر کشــورها
وایجــاد رابطــه بــا تمامیکشــورهای جهــان برپایــه منافــع متقابــل،
 دفــاع از برقــراری صلــح عادالنــه و پایــدار در خاورمیانهبــر اســاس قطعنامههــای ســازمان ملــل درمــورد تشــکیل دو
دولــت اســرائیل و فلســطین ،بــه رســمیت شــناختن موجودیــت
اســرائیل و مخالفــت بــا اشــغالگریهای آن ،پشــتیبانی از تشــکیل
دولــت مســتقل فلســطین ،و مشــارکت فعــال در کوشــش جمعــی
بــرای خاورمیانــه عــاری از تســلیحات اتمــی ،اســت.
 -۱۳مــا از فشــار سیاســی بــه جمهــوری اســامیبــرای توقف
ســرکوبگریها و رعایــت حقــوق و آزادیهــای مــردم از طریــق
مجامــع بینالمللــی ،و تحریــم تســلیحاتی آن اســتقبال میکنیــم و
مخالــف هرگونــه مداخلــه نظامـیو یــا تحریــم اقتصــادی هســتیم.
مــا معتقدیم دموکراســی درایــران نــه از طریــق ورود تفنگداران
قدرتهــای خارجــی ،تنهــا بــا اراده و عــزم مــردمایــران مســتقر
خواهــد شــد .مــا خواســتار پشــتیبانی نهادهــا و جنبشهــای مترقی
بینالمللــی از جنبــش آزادیخواهــی و مبــارزات مردمایــران در راه
دموکراســی بــوده و هیــچ قدرتــی را جایگزیــن اراده مردمایــران
نمیدانیــم.
مــا مخالــف هرگونــه اقدامیبــرای آلترناتیوســازی از ســوی
دولتهــای خارجــی هســتیم .مــا با احتــرام به حــق تعیین سرنوشــت
همــه ملــل جهــان ،تعییــن تکلیــف بــا حکومــت اســامیرا حــق
منحصــر بــه فــرد مــردمایــران میدانیــم.

زنــان ،دانشــجویان و  ،...بــه کمــکایرانیــان مقیــم خارج از کشــور
امکانپذیــر اســت.
 -۱۵همــکاری ،همگرائــی و اتحــاد نیروهــای چــپ بــرای
اســتقرار نظامــیدموکراتیــک و الئیــک و همچنیــن بــرای گســترش
دموکراســی ،عدالــت اجتماعــی و سوسیالیســم یــک ضــرورت
اســت .مــا ،بــه عنــوان یــک نیــروی چــپ سوسیالیســت ،بــرای
اتحــاد نیروهــای چــپ و برآمــد گفتمــان چــپ مبــارزه میکنیــم.
مــا بــر طــرح و تبلیــغ مواضــع و دیدگاههــای چــپ در مــورد
مســائل سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی ،و تقویــت پیونــد بــا
جنبشهــای اجتماعــی جــاری درایــران و بویــژه جنبــش کارگــری
و دیگــر مــزد و حقــوق بگیــران ،پــا میفشــاریم و بــرایایجــاد و
گســترش ائتــاف دموکراتیــک و تقویــت موقعیــت چــپ در درون
آن مبــارزه میکنیــم.
 -۱۶نیروهائــی کــه بــرای آزادی ،جدائی دین و دولت ،اســتقرار
دموکراســی ،حفــظ اســتقالل و صلح و همزیســتی مبــارزه میکنند،
بایــد تالشهــای خــود را بــرای ســامان دادن بــه یــک ائتــاف
وســیع جهــت تحقــقایــن اهــداف دو چنــدان کننــد .مــا همچنــان
پیگیرانــه بــرای تشــکیل و گســترش ائتــاف هرچــه وســیعتر همــه
نیروهــای دموکــرات ،الئیــک و ترقیخــواه میکوشــیم و همــکاری
و اتحــاد همــه نیروهــا ،شــخصیتها و جریاناتــی را کــه در راه
اســتقرار یــک نظــام جمهــوری دموکراتیــک و الئیــک مبتنــی
بــر اراده مــردم ،بــه جــای جمهــوری اســامی ،تــاش و پیــکار
میکننــد ،ضرورتــی انــکار ناپذیــر میدانیــم .ائتــاف «همبســتگی
بــرای آزادی و برابــری درایــران» کــه بــه دنبــال انتشــار «تفاهــم
نامــه ده ســازمان و حــزب» تشــکیل شــده ،گامیاســت هــر چنــد
کوچــک امــا مصمــم کــه دراین راه دشــوار برداشــته شــده اســت.

 -۱۴ادامــه حمایــت از مبــارزات مــردم ،در خــارج از
کشــور کامــا ضــروری اســت ،بــه ویــژه آن کــه بــا تشــدید
ســرکوبگریها در داخــل ،امیــد و انتظــار نســبت بــه کمکهــا
و حمایتهایایرانیــان آزادیخــواه و دموکــرات خــارج کشــور
هــم افزونتــر میشــود .تالشهــای فعــاالن سیاســی ،اجتماعــی
و فرهنگــی در خــارج بــرای بازتــاب مبــارزات مــردم درایــران
و جلــب پشــتیبانی بینالمللــی و منــزوی کــردن هــر چــه بیشــتر
حکومــت اســامی ،از اهمیــت بســیاری برخوردار اســت .گســترش
رابطــه بــا بنیادهــای مترقــی ،احــزاب آزادیخــواه و دموکــرات و
ســازمانهای حقــوق بشــری ،بویــژه ســندیکاها و ســازمانهای
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