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زنده باد همبستگی طبقاتی و تشکلیابی مستقل و سراسری کارگران
سیاست امنیتی رژیم و مدیریت
افکار عمومی
هــر روز بــر دامنــه تــورم و گرانــی و فقر
و فالکــت اجتماعی و معیشــتی مــردم افزوده
میشــود .وضعیتــی ناشــی از یــک بحــران
ســاختاری و همهجانبــه کــه هیــچ عرصهای
از زندگــی مــردم و کشــور اســتبداد زده از
تبعــات آن در امــان نمانــده اســت .فشــار بر
زندگــی زحمتکشــان و طبقــات فرودســت
جامعــه رو بــه تزایــد هســت و تحریمهــای
امپریالیســتی ،اختــاس ،دزدی ،رانتی شــدن
اقتصــاد ،خــروج هنگفــت ثروتهــای ملــی
از کشــور و انتقــال آن بــه همان کشــورهای
تحریــم کننــده و  ...شــرایط بیــش از پیــش
طاقتفرســایی را بــرای مــردم دربنــد و
بویــژه زحمتکشــان و طبقــات فرودســت
جامعــه اســتبداد زده ایــران رقــم زده اســت.
پیآمــد چنیــن رونــدی افزایــش اعتراضــات
اجتماعــی اســت کــه همــه روزه شــاهد آن
هســتیم .اعتصابــات کارگــران ،تظاهــرات
اعتراضــی معلمــان ،بازنشســتگان ،کســبه،
کشــاورزان بــی آب مانــده ،مالباختــگان،
بیــکاران و دههــا مــورد دیگــر حاکــی از
وخامــت اوضــاع و غیرقابــل تحمــل بــودن
شــرایط موجــود میباشــد.
حاکمیــت کــه ناتوان از پاســخگویی
بــه مطالبــات برحــق و ابتدایــی مردم اســت،
تــا امــروز پاســخی جز ســرکوب و کشــتار
نداشــته و بــه نظــر میرســد کــه ایــن
رویکــرد در آینــده نیــز تشــدید خواهــد
گشــت .بازداشــت معترضیــن و اعتصابیــون،
احــکام ســنگین زنــدان ،دســتگیری
بیســابقه صدهــا تــن از معلمیــن آگاه و
پیشــرو و حتــی بازداشــت جانبــازان جنــگ
ایــران و عــراق ،همــه و همــه حاکــی از
درماندگــی رژیــم و افزایــش برخوردهــای
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قهــری در مقابــل خواســتههای مردمــی اســت.
بــا ســاختار موجــود هیــچ راهــکاری جهــت بــرون رفــت از این
کالف درهــم پیچیــده کــه هــر روز بیشــتر از قبــل بــر پیچیدگــی
آن افــزوده میشــود قابــل تصــور نیســت .محــدود شــدن منابــع
ارزی بــه دلیــل تحریمهــا ،کاهــش منابــع درآمــدی رژیــم همــراه با
فســاد سیســتماتیک ســاختاری ،هزینــه نجومــی گروههــای نیابتــی،
هزینههــای سرســامآور نظامــی ،بودجــه مراکــز و نهادهــای غیــر
دولتــی ،بیــرون بــودن نصف بیشــتر گــردش مالــی حکومتــی خارج
از بودجــه رســمی ،همــه و همــه نشــانگر روزهــای ســیاهتری اســت
کــه حکومــت اســامی را در باتــاق خــود غــرق خواهــد کــرد؛ و
بــار دیگــر نشــانگر ایــن واقعیــت هســت کــه امید بــه معجـ زهای در
درون ایــن ســاختار بحــران زده ،امیــد واهـیای بیــش نیســت.
در ایــن میــان ،ادامــه غنیســازی و اصــرار بــر سیاســتهای
تنـشزای منطقـهای ،مــردم مــا را از برخــورداری امکانــات رفاهــی
شایســته محــروم ســاخته اســت .کشــور مــا بــا داشــتن  7درصــد از
ثــروت جهانــی در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه جزو کشــورهای
فقیــر و محــروم بهحســاب میآیــد .گــره زدن منافــع کشــور بــه
سیاســتهای دیگــر کشــورها و عــدم اســتفاده از فرصتهــای
بوجــود آمــده در شــرایط منطقـهای بــرای صــادرات نفــت و گاز و
آزاد ســازی منابــع بلوکــه شــده ،از دیگــر نابخردیهــای دولتمــردان
حکومــت اســامی اســت کــه نتیجـهای جــز عقــب ماندگــی بــرای
کشــور و فقــر و فالکــت بــرای مــردم نداشــته اســت .چشــم دوختن
بــه نتایــج اجــرای سیاســتهای اقتصــادی مــورد نظــر صنــدوق
بینالمللــی پــول و کاربســت سیاســت «شــوک درمانــی» بــا نــام
عاریتــی «جراحــی اقتصــادی» نــه تنهــا نتیجـهای نخواهــد داشــت،
بلکــه بحرانهــای اقتصــادی را بــه ضــرر معیشــت کارگــران،
زحمتکشــان و اقشــار فرودســت جامعــه رقــم خواهــد زد.
در کنــار سیاســتهای ضدملــی و ســرکوبگرانه رژیــم،
اتاقهــای فکــر و مدیریــت افــکار عمومــی آن نیــز بیــکار ننشســته
و در زمانهــای اوجگیــری مبــارزات خیابانــی مــردم و نشــان گرفتن
کلیــت ســاختار نظــام قــرون وســطایی از ســوی آنهــا ،درصــدد
برمیآینــد کــه افــکار عمومــی را از مطالبــات اصلــی مــردم و
زحمتکشــان بــه جــان آمــده منحــرف کنــد ،موضوعــات اعتراضــی
اقشــار مختلــف را از محتــوا خالــی ســازند و بــه اشــکال مختلــف
بــر مبــارزات ساختارشــکنانه آنهــا ســرپوش بگذارنــد .درگیــر کردن
افــکار عمومــی بــا موضــوع ســگگردانی ،جریمــه خــاف در
انتخــاب نــوع پوشــش ،پررنگکــردن موضــوع ســلبریتیهای
فضــای مجــازی و معرکهگردانــان مافیــای ورزش ،راهانــدازی
اپوزیســیون مجــازی جعلــی از طریــق گروههــا و کانالهــای
تلگرامــی ،واتســاپی ،کالبهــاوس و  ،...نشــر اخبــار جعلــی و
گزارشهــای غیرواقعــی از حــوادث و رخدادهــا بــا تکیــه بــر
ظرفیــت تبلیغــی شــبکههای اجتماعــی کــه اکثــر ایــن موضوعــات
بعــد از اتمــام نقــش کارکــردی خــود در درگیــر کــردن افــکار
عمومــی بــرای دو رهای معیــن ،از ســوی خــود رژیــم تکذیــب
میگردنــد بخشــی از سیاســت مدیریــت افــکار عمومــی ایــن
ب نهادهــای
اتاقهــای فکــر هســتند کــه بعنــوان مکمــل ســرکو 
پلیســی امنیتــی رژیــم عمــل میکننــد.
رشــد قارچگونــه دلقکهــای باصطــاح هنــری ســازنده و
گوینــدهی جوکهــای ســیاه کــه هــدف آنهــا ایجــاد اختــال در
انســجام اجتماعــی در ابعــاد مختلــف روانــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
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ت آشــکار و نهــان ارگانهــای
و سیاســی جامعــه اســت و حمایــ 
اطالعاتــی و امنیتــی را در پشــت ســر خــود دارد؛ همچنیــن ســاخت
برنامههــای باصطــاح ســرگرمکننده بــا صــرف میلیاردهــا تومــان
از ثــروت ملــی بــا هــدف عــادی ســازی معضــات و مشــکالت
اجتماعــی و لــوس کــردن موضوعاتــی کــه بــا سرنوشــت و زندگی
مــردم بــازده ایــران ارتبــاط دارنــد نیــز ،بخشــی از محصــوالت
ایــن اتاقهــای فکــر هســتند کــه در اوج گرانیهــا ،تــورم،
اختــاس ،تحریــم ،بیــکاری ،ناامنــی اجتماعــی ،عدم امنیت شــغلی،
بحرانهــای زیســتمحیطی و صدهــا معضــل دیگــر بــه یکبــاره
در جامعــه نشــر مییابنــد تــا در ســوی دیگــر ،اعتراضــات مردمــی
و جهانــی بــه دســتگیری فعالیــن صنفــی ،کارگــری ،معلمیــن و
بازنشســتگان ،دســتگیری فعالیــن سیاســی ،روشــنفکران و هنرمنــدان
معتــرض ،ســلولهای انفــرادی ،محبوســین بــدون مالقــات،
اعترافگیریهــای زیــر انــواع شــکنجههای روانــی و فیزیکــی،
اعتصــاب غــذای زندانیــان و دههــا موضــوع سیاســی اجتماعــی
روز جامعــه در ســایه بیاطالعــی و ســکوت بــه فراموشــی ســپرده
شــوند و افــکار عمومــی مــردم را درگیــر خــود نکننــد.
در ایــن میــان بــا دســتور چنــدی پیــش خامنــهای مبنــی
بــر شــدت بخشــیدن حامیــان نظــام بــه فعالیتهایشــان در
فضــای مجــازی ،ارتــش ســایبری رژیــم نیــز حضــور گســترده و
همهجانبــهای در ایــن فضــا پیــدا کــرده اســت .امــروزه ،شــاهد
جــوالن عوامــل رژیــم در توئیتــر ،تلگــرام ،واتســاپ ،کالبهــاوس،
فیســبوک و  ....هســتیم .ایــن عــده شــبانهروز در حال تولیــد محتوا و
ی و هــواداران پیــدا و نهانشــان بــرای
ارائــه آن بــه نیروهــای عملیاتـ 
نشــر در فضــای مجــازی هســتند کــه موضوعــات محــوری آنهــا را
چپســتیزی ،تبلیــغ نئولیبرالیســم ،ایجــاد توهــم نســبت بــه ماهیــت
نظــام ،شخصیتســازیهای کاذب ،ســمتدهی هدفمنــد مباحــث
سیاســی در فضــای مجــازی ،ایجــاد تفرقــه در بیــن اپوزیســیون
مترقــی و انقالبــی ،تخریــب ســیمای مبارزیــن چپ و کمونیسـتها
و تخریــب کشــورهای سوسیالیســتی میباشــد .متاســفانه هســتند
افــرادی از نیروهــای اپوزیســیون اصالحطلــب و چپهــای ســابق
بریــده از مبانــی فکــری خــود نیــز کــه آگاهانــه و ناآگاهانــه در دام
ایــن سیاســت مزورانــه رژیــم میافتنــد و خــود بــه عامــل و مجــری
سیاس ـتهای اتــاق فکــر نهادهــای امنیتــی و اطالعاتــی رژیــم در
کنتــرل و مدیریــت افــکار عمومــی تبدیــل میشــوند.
حضــور فعــال ارتــش ســایبری و عوامــل پیــدا و نهــان نهادهای
امنیتــی و اطالعاتــی رژیــم در فضــای مجــازی و اســتفاده از
ظرفیتهــای رســانهای آن در دامــن زدن بــه بیاعتمــادی درون
نیروهــای اپوزیســیون مترقــی و بویــژه نیروهــای چــپ ،ایجــاد
توهــم نســبت بــه ماهیــت خــود حکومــت ،ســمت دادن مخالفــت
اپوزیســیون بــا نظــام والیتفقیهــی حاکــم بــه درون خــود آنهــا،
طــرح موضوعــات مناقشــهبرانگیز در بیــن اعضــای گروههــای
مجــازی خــود ســاخته ،راهانــدازی مباحــث مخــرب بــر زمینــه
اختالفــات سیاســی نیروهــای انقالبــی ،تولیــد اخبــار جعلــی،
دســتکاری اطالعــات ،شناســایی و رصــد فعالیــن و  ...موارد مشــابه
دیگــر ،بخشــی از اســتراتژی امنیتــی و ســرکوب هدفمنــد نظــام
مســتبد و ضدمردمــی حاکــم بــر ایران هســت کــه هوشــیاری جدی
نیروهــای انقالبــی ،اپوزیســیون مترقــی و فعالیــن سیاســی ،اجتماعی
و فرهنگــی را طلــب میکنــد.
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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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«نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم»
یاد و خاطرهی تمامی جانباختگان راه آزادی را گرامی میداریم
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)

از کشــتار عاش ـقترین فرزنــدان ایــن مرزوبــوم  ۳۴ســال گذشــت .عاشــقانی کــه طعنــه بــر ســرو و آفتــاب میزدنــد و ســالها
در زیــر دار و درفــش دشــمن شــجاعانه مقاومــت کــرده بودنــد .شــیرزنان و دلیــر مردانــی کــه بــا انتخابــی حماســی ،بلنــدای دار و
ســرفرازی را بــر خفــت جمهــوری اســامی ترجیــح دادنــد.
حاکمــان اســامی نیــک آگاه بودنــد کــه بــا هــدف قــراردادن نخبهتریــن ،پیگیرتریــن ،آگاهتریــن و صادقتریــن نیروهــای
مخالــف سیاســی در پشــت درهــای بســته زنــدان ،میتواننــد چنــد صباحــی دوام خویــش را ممکــن ســازند و بــا کتمــان فاجعــه،
بــا تهدیــد و ارعــاب خانوادههــای جانباختــگان و بــا تحریــف وقایــع ،پــردهی ضخیمــی بــر روی جنایــت خــود بکشــند و ابعــاد
فاجعـه را بــرای مدتــی هــم کــه شــده از جهانیــان پوشــیده نگــه دارنــد .آنهــا بــا مخفــی کــردن گورهــای قربانیــان و ممانعــت از
نشــر اخبــار و حتــی بــا پــاک کــردن آثــار جرمشــان ،در پــی آن بودنــد تــا جنایــت رخ داده را انــکار یــا کــم اهمیــت نشــان
دهنــد .ایــن سیاســت تبهکارانــه تــا امــروز نیــز ادامــه دارد و رژیــم بارهــا بــرای از بیــن بــردن گورســتان خــاوران کــه بــه نمــاد
جنایــت آن در کشــتار سراســری زندانیــان سیاســی تبدیــل شــده ،اقــدام کــرده اســت.
اسیرکشــی تابســتان  ۶۷کــه خــود ادامــهی یــک دهــه اعــدام ،تــرور ،شــکنجه و زنــدان رژیــم مســتبد و ارتجاعــی حاکــم
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بــود ،از گســتردهترین کشــتار زندانیــان سیاســی هســت کــه تاریــخ معاصــر ایــران چنیــن واقعــه هولناکــی را بخاطــر نــدارد.
کشــتار هــزاران زندانــی سیاســی در عــرض چنــد هفتــه واقع ـهی نــادری هســت کــه جهــان نیــز کمتــر شــاهد آن بــوده اســت.
جانباختــگان ایــن کشــتار برنامهریــزی شــده و هدفمنــد ،اســیرانی بودنــد کــه دوران محکومیــت اغلــب آنهــا از مدتهــا قبــل
تمــام شــده بــود و بیجــا نیســت کــه در فرهنــگ سیاســی مــردم مــا از ایــن جنایــت ضــد بشــری بعنــوان «فاجع ـهی ملــی» یــاد
میشــود .ایــن فاجعــه ابعــاد گســترده و آشــکار نشــدهای دارد کــه پــس از  ۳۴ســال هنــوز از اســرار مگــوی نظــام اســامی بشــمار
میآینــد :آمــران و عاملیــن کشــتار ،تعــداد و اســامی جانباختــگان ،اتهامــات و دفاعیــات آنهــا ،وصیتنامــه و یادگارهایشــان ،تاریــخ
اعــدام و محلهــای دفــن آنهــا و دههــا ســؤال بــی پاســخ دیگــر کــه ابتداییتریــن خواســت داغدیــدگان و جنبــش دادخواهــی
خانوادههــای جانباختــگان میباشــند.
امــروز نزدیــک بــه  ۳۴ســال هســت کــه خانوادههــای قربانیــان فاجعــه ملــی کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان شــوم ۶۷
بــا شــعار «نــه میبخشــیم و نــه فرامــوش میکنیــم» در محکومیــت ایــن فاجعــه انســانی و افشــای جنایــت رژیــم تبهــکار اســامی
بــه پــا خاســتهاند .ایــن جنبــش فراگیــر کــه از ســال  ۶۸بــا حضــور انبــوه خانوادههــای قربانیــان در مقابــل نمایندگــی ســازمان
ملــل بــرای دیــدار بــا «گالیندوپــل»  -گزارشــگر ویــژه حقــوق بشــر -بــه یــک حرکــت جمعــی فــرا روئیــد ،بــا برگــزاری مســتمر
مراســم بزرگداشــت یــاد جانباختــگان ،حضــور در گورســتانهای بــی نــام و نشــان کشــور و بویــژه خــاوران در ســالگرد فاجعــه
ملــی ،ارســال نامــه بــه مراجــع بینالمللــی ،حضــور در مبــارزات سیاســی و خیزشهــای اجتماعــی جــاری در کشــور و بویــژه بــا
پیوســتن خانوادههــای جانباختــگان دهــه  ،۶۰مــادران خــاوران ،خیزشهــای  ۷۸و  ،۸۸دیمــاه  ،۹۶آبــان  ۹۸و هواپیمــای اوکراینــی،
بــه یــک جنبــش دادخواهــی قدرتمنــد تبدیــل شــده اســت کــه تــا رســیدن بــه نتیجــه و تحقــق اهــداف خــود ،و محاکمــه و
مجــازات آمریــن و عاملیــن ،همچنیــن روشــن شــدن تمامــی ابعــاد جنایــات رژیــم ادامــه خواهــد یافــت .بــه یمــن ایــن جنبــش
دادخواهــی قدرتمنــد بــود کــه فاجعــه ملــی  ۶۷توســط گزارشــگر حقــوق بشــر ســازمان ملــل و بعضــی کشــورها بعنــوان جنایــت
علیــه بشــریت برســمیت شــناخته شــد و جنایتــکاری چــون حمیــد نــوری دادیــار دادگاه گوهردشــت در دادگاهــی در اســتکهلم
ســوئد بــه جــرم نقــض فاحــش قوانیــن بینالمللــی و قتــل عمــد ،بــه حبــس ابــد محکــوم گردیــد.
بــی هیــچ شــبههای متهــم ردیــف اول و آمــر اصلــی کشــتارهای ســال  ۶۷خمینــی بــود ،ولــی هم ـهی مســئولین رده بــاالی
حکومتــی وقــت و باالخــص اعضــای هیئــت مــرگ در اویــن و گوهردشــت« :حســینعلی نیــری ،مرتضــی اشــراقی ،ابراهیــم رئیســی،
مصطفــی پورمحمــدی» بــه همــراه تمامــی تصمیــم گیرنــدگان و عاملیــن کشــتار در سراســر کشــور در ایــن جنایــت شــریک هســتند
و بایــد پاســخگوی اعمــال جنایتکارانــه خــود باشــند .همــراه بــا ایــن افــراد ،تمــام کســانی کــه در کتمــان ایــن جنایــت مشــارکت
داشــته و علیرغــم اطالعشــان هنــوز هــم بــه پنهــان مانــدن و روشــن نشــدن ابعــاد آن اقــدام جنایتکارانــه مســاعدت میکننــد ،در
زمــرهی متهمیــن کشــتار زندانیــان سیاســی قــرار دارنــد.
امــروز ،کســب اطالعــات کامــل در مــورد تعــداد جانباختــگان ،محلهــای دفــن ،ابعــاد و جزئیــات فاجعــه از اهــداف ویــژهی
جنبــش دادخواهــی اســت کــه در انتظــار روشــن شــدن آنهــا ،تاکنــون هــزاران مــادر و پــدر دردمنــد چشــم بــر زندگــی بســتهاند
و فرزنــدان و نــوادگان آنهــا در ادامــه کارزار ،پرچــم دادخواهــی را بــر دوش گرفتهانــد .دفــاع از ایــن جنبــش و همراهــی بــا
دادخواهــان بــرای بــه نتیجــه رســیدن مطالباتشــان کــه محاکمــه و مجــازات آمریــن و عاملیــن تمامــی جنایــت عمــر نکبتبــار
رژیــم در بیــش از چهــار دهــه گذشــته در زمــرهی آنهاســت ،وظیفــهی هــر ایرانــی آزادیخــواه ،عدالتطلــب و مدافــع حقــوق
انســانی میباشــد.
جانباختــگان فاجعــه ملــی  ۶۷در زمــرهی برگزیدهتریــن انســانهای میهنمــان بودنــد کــه نــه بــرای منافــع شــخصی ،بلکــه
بــرای پاسداشــت آزادی ،عدالــت اجتماعــی ،ارتقــای شــأن انســانی و داشــتن زندگــی شایســته و ســعادتمند بــرای هموطنانشــان
مبــارزه میکردنــد .رژیــم اســامی بــا کشــتار ایــن فرزنــدان رشــید و آگاه مــردم ،مبــارزات آزادیخواهــی و عدالتطلبــی مــردم
ایــران را ســر بــه دار نمــود تــا چنــد صباحــی بــه عمــر ننگیــن و تبهکاران ـهی خــود ادامــه دهــد .غافــل از آن کــه هــر پرچــم
آزادیخواهــی و عدالتطلبــی کــه فــرو افتــد ،دســتی خواهــد بــود کــه بــردارد و بــه اهتــزاش درآورد و امــروز در اقصــی نقــاط
کشــور دربندمــان ،شــاهد ادام ـهی راه ایــن عاشــقان توســط مدافعیــن آرمانهــا و آرزوهــای انســانی آنهــا هســتیم.
در ۳۴میــن ســالگرد کشــتار زندانیــان سیاســی توســط رژیــم تبهــکار جمهــوری اســامی ،در همبســتگی بــا دادخواهــان ،مــادران
خــاوران ،خانوادههــای قربانیــان ،انســانهای آزاداندیــش و همــه آنهایــی کــه خواســتار اجــرای عدالــت ،دســتیابی بــه حقیقــت،
محاکمــه آمریــن و عاملیــن ایــن جنایــت علیــه بشــریت و طــرد کلیــت رژیــم اســامی و اســتبداد دینــی حاکــم بــر کشــورمان
هســتند ،یــاد و خاطــرهی تمامــی جانباختــگان راه آزادی و عدالــت را گرامــی میداریــم.
جمعی از فدائیان خلق ایران  -داخل کشور
 ۵شهریور ۱۴۰۱
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به بهانهی سالگرد انقالب مشروطیت
یادداشت رسیده
تفکرمشــروطه حاصــل آشــنایی روشــنفکران ایرانــی تبعیــدی ،تجــار و محصلینــی کــه بــرای تحصیــل بــه اروپــا ،روســیه و عثمانــی
مهاجــرت و یــا رفــت و آمــد داشــتند ،بــا اشــکال مــدرن حکومـتداری نضــج گرفــت .ارتبــاط انقالبیــون سوســیال دمکــرات قفقــازی بــا
فعالیــن سیاســی و کارگــری ایــران کــه بــرای کار بــه روســیه مهاجــرت مینمودنــد هــم نقــش بســزایی در رشــد تفکــر مشــروطهخواهی
و محــدود ســاختن قــدرت پادشــاه و کاســتن از نقــش مذهــب در امــور سیاســی و کشــورداری داشــت .انقــاب مشــروطیت گامــی بــود
بــرای گــذر از یــک جامعــه فئودالــی و ملوکالطوایفــی بــه جامعــه ســرمایهداری بــا دولــت و ســاختاری مــدرن .بخشهــای مهمــی از
خواسـتهای انقــاب مشــروطیت در نهادینــه کــردن حقــوق اساســی ملــت؛ محــدود شــدن قــدرت حاکــم ،حاکمیــت قانــون ،تشــکیل
عدلیــه و تأمیــن عدالــت قضایــی ،آزادیهــای فــردی و سیاســی ،تبدیــل رعیــت بــه شــهروند ،تشــکیل دولــت مرکــزی ،و تشــکیل ارتــش
مــدرن و برچیــده شــدن گروههــای مســلح خوانیــن و  ...پــس از گذشــت  113ســال هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت.
 قبــل از آنکــه انقــاب مشــروطیت شــکل بگیــرد ،روشــنفکرانو تاجرانــی کــه بــا تفکــر مشــروطه در غــرب آشــنا شــده بودنــد
ســعی کردنــد کــه از طریــق مذاکــره و ترغیــب ناصرالدیــن شــاه و مجــاب نمــودن وی ،اصالحاتــی را از بــاال موجب شــده و کشــور را در
راســتای پیشــرفت و ترقــی قــرار دهنــد .پــس از مخالفــت نهــاد ســلطنت و علمــای مذهبــی و خوانیــن بــا خواســت مشــروطه ،ایــن جنبش
شــکل اجتماعــی بخــود گرفــت و رفتــه رفتــه گســتردهتر شــد ،بــه نحــوی کــه در ادامــه بــه انقــاب مشــروطیت منجــر گردیــد .انقالبــی
کــه در  14مــرداد  1288بــا صــدور فرمــان مشــروطه توســط مظفرالدیــن شــاه قاجــار بــه بــار نشســت .متأســفانه از همــان روز مخالفــت با
مشــروطه تشــدید شــد .هرچنــد پــس از بــه توپ بســته شــدن مجلــس و اســتبداد صغیــر در اثــر مقاومت مــردم و مشــروطه خواهــان تبریز،
گیــان ،اصفهــان و مرکــز تهــران مجــددا بدســت مشــروطه خواهــان افتــاد و محمدعلــی شــاه ناچــار از پناهندگــی بــه ســفارت روســیه و
خــروج از ایــران شــد و احمــد شــاه جانشــین وی مجــددا مشــروطیت را احیــاء نمــود ،ولــی پــس از  113ســال ،مشــروطیت هنوز نتوانســته
اســت بــه خواسـتهای نخســتین خــود دســت یابــد .از دالیــل شکســت و یــا نافرجامــی انقــاب مشــروطیت در وهلــۀ نخســت بایــد
بــه اتحــاد نهــاد ســلطنت و نهــاد مذهــب در مبــارزه علیــه مشــروطیت اشــاره نمــود .اتحــاد ســیاهی کــه تــا انقــاب  57ادامــه داشــت و
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تأثیــرات مخــرب و بازدارنــده آن را همچنــان شــاهد هســتیم.
 علمــای مشــروعهخواه بــه رهبــری شــیخ فضلاالــه نــوری
در مخالفــت بــا مشــروطه َع َلـ ِم مشــروعه خواهــیرا بلنــد نمودنــد
و علیرغــم آنکــه شــیخ فض ـلاهلل توســط مشــروطهخواهان بــه دار
آویختــه شــد ،ولــی نهایــت حکومــت مــورد نظــر وی در ســال 57
پیــروز و بــر مقــدرات ملــت و کشــور حاکــم شــد .ســوای مخالفت
نهــاد روحانیــت بــا مشــروطه و آماجهــای آن کــه بــر بســتر پاییــن
بــودن آگاهیهــای مــردم و عــدم مشــارکت الیههــای اجتماعــی،
نیــروی توانمنــدی محســوب میشــدند ،کودتــای ســوم اســفند
رضاخــان کــه توســط انگلیســیها حمایــت میگردیــد و در
ادامــه و در آذر مــاه ســال  1304بــا تشــکیل مجلــس مؤسســان
دسـتچین شــده توســط خــود رضــا خــان -کــه روحانیــت وزن
مؤثــر و تعییــن کننــدهای در آن داشــت -خلــع یــد احمدشــاه رقــم
خــورد و بــا اعــام تشــکیل حکومــت پهلــوی آخریــن میــخ تابوت
مشــروطیت کوبیــده شــد.
بــا ســلطه حکومــت پهلــوی آماجهــای اصلــی مشــروطیت
چــون آزادیهــای سیاســی و آزادی احــزاب و رســانهها بــه محــاق
توقیــف رفــت و اکثــر احــزاب سیاســی غیرقانونــی ،روزنامههــا
توقیــف و فعالیــن سیاســی ســرکوب و تحــت پیگــرد قــرار گرفتند.
صدهــا زندانــی و اعدامــی پیامــد جلــوس رضاخــان بــه ســلطنت
بــود .در زمــان رضاشــاه تالشهایــی بــرای رهائــی قــوه قضائیــه و
آمــوزش و پــرورش از ســلطۀ روحانیــت و تشــکیل ارتــش مــدرن
و دولــت مــدرن صــورت گرفــت و تــا حــدودی هــم موفــق
بــود ،ولــی بدلیــل نداشــتن پایــگاه مردمــی و نهادینــه نشــدن ایــن
تغییــرات در جامعــه و در میــان مــردم تحــوالت حالــت دســتوری و
بــدون ارتبــاط بــا مــردم صــورت میگرفــت و انقــاب  57نشــان
داد کــه ایــن تحــوالت در بطــن جامعــه نهادینــه نگردیــده اســت.
 بــا آغــاز جنــگ جهانــی و شــیطنت رضاشــاه در نزدیــک
شــدن بــه آلمانهــا ســتاره بخــت وی رو بــه افــول نهــاد و نهایتــا
در شــهریور  1320از ایــران تبعیــد و پســرش محمدرضــا پهلــوی
جانشــین وی شــد .بــا ســقوط رضــا شــاه و ضعــف حکومــت
مرکــزی بدنبــال شــروع جنــگ جهانــی دوم و اشــغال ایران توســط
متفقیــن ،شــاهد آزادیهــای سیاســی و تشــکیل احــزاب سیاســی
هــر چنــد بــا محدودیتهایــی بودیــم .در ایــن ســالهاانتشــار
روزنامههــا مجــددا رواج یافــت و قــدرت شــاه تــا حــدودی
محــدود شــد .امیــد بــه تحقــق اهــداف انقــاب مشــروطیت
دوبــاره شــکوفا و بــا شــروع نهضــت ملــی شــدن نفــت بــه اوج
خــود رســید .احــزاب سیاســی ،روشــنفکران جامعــه و تعــداد قابل
توجهــی از مــردم شــهری خواسـتهای انقــاب مشــروطیت را بــا
مبــارزات ملــی و ضدامپریالیســتی علیه ســلطۀ امپریالیســم انگلیس و
تــا حــدودی علیــه امپریالیســم آمریــکا پیونــد زدنــد .امیدهایــی که
فردایــی بهتــر را بــرای کشــورمان در افــق دیــد داشــت بــا کودتای
آمریکایــی  -انگلیســی  28مــرداد بــه یــاری عوامــل داخلیشــان
چــون سرلشــگر زاهــدی ،آیــت اهلل کاشــانی ،اراذلو اوباشــی چون
شــعبان جعفــری ،طیــب رضایــی ،ملکــه اعتضــادی ،پــری بلنــده،
پرویــن آژدانقــزی و مســلمانان متحجــری کــه در فداییــان اســام
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گــرد هــم آمــاده بودنــد ،بــه ســیاهی گراییــد .ســرکوبهای پــس
از کودتــا و دســتگیری و اعــدام و زندانــی کــردن فعالیــن سیاســی
چــپ و ملیگــرا ،دســتگیری آزادیخواهــان ،روزنامهنــگاران و
غیرقانونــی شــدن احــزاب سیاســی و توقیــف مجــدد روزنامههــا
زمینــه را بــرای فعالیــت روحانیــت مرتجــع کــه حامــی کودتــا
بودنــد و از کودتــای شــاه علیــه مصــدق و برنامهریــزان آمریکایــی
و انگلیســی کودتــا حمایــت کــرده بودنــد ،فراهــم شــد .در ایام پس
از کودتــا کــه هــر دانشــجویی فینفســه مجــرم بشــمار میرفــت
و خوانــدن کتابهایــی حتــی از نویســندگانی چــون صمــد بهرنگــی
جــرم محســوب میشــد ،تمامــی مســاجد بــه شــعبههای حزبــی
روحانیــت مبــدل شــدند و در غیــاب نیروهــای سیاســی چــپ و
دمکــرات روحانیــت نبــض انقــاب علیــه نظــام حاکــم را بدســت
گرفــت.
 اگــر کودتــای  28مــرداد بــر علیــه حکومــت ملــی بــه
رهبــری دکتــر محمــد مصــدق اتفــاق نمیافتــاد ،میتوانســت
دخالــت مذهــب در حکومــت و آمــوزش و پــرورش و در تدویــن
قوانیــن را مانــع شــود ،بــه آزادیهــای اجتماعــی و سیاســی و حقوق
شــهروندی احتــرام گذاشــته شــود و در راســتای اســتقالل واقعــی
دســت اســتعمارگران و امپریالیســتها را از مقــدرات کشــورمان
قطــع کنــد .متأســفانه کودتــای  28مــرداد در اتحــاد ســه جانبــه
امپریالیســتها ،دربــار و روحانیــت کــه مخالفــت بــا دمکراســی
و عــدم تمکیــن بــه خواســت و ارادهی مــردم وجــه اشــتراک آنهــا
محســوب میشــد ،تاریــخ را بــرای ایــران بــه عقــب بازگردانــد و
از ســزارین نــارس آن جمهــوری اســامی متولــد شــد کــه «تیــری
بــود رهیــده از اعمــاق تاریــخ» کــه بــر قلــب مــردم کشــورمان فرو
نشســت.
در جنگ ســردی که بین شــوروی و کشــورهای ســرمایهداری
جــاری بــود نهایتــا کشــیدن دیــوار ســبزی از کشــورهای اســامی
دور شــوروی بــه هــدف اصلــی و راهبــرد اســتراتژیک کشــورهای
امپریالیســتی تبدیــل شــد .کنفرانــس گوادلــپ در دیمــاه  1357اعالم
رســمی و بیرونــی ایــن تصمیــم بغایــت ارتجاعــی بــرای تشــکیل
جمهــوری اســامی در ایــران بــود.
امــروز قاطعانــه میتــوان ادعــا نمــود جمهــوری اســامی
مولــود نامبــارک حکومــت پهلــوی و خواســت امپریالیسـتها بــر
بســتر تمایــات مذهبــی و ســرکوب نیروهــای سیاســی ترقیخــواه
بــوده اســت .متعاقــب تشــکیل جمهــوری اســامی در ایــران،
کشــورهای پاکســتان ،عــراق ،افغانســتان و  ...نیــز پــروژه مشــابهای
را تجربــه کردنــد .ســاخت گروههــای افراطــی اســامی همچــون
طالبــان افغانســتان و پاکســتان ،القاعــده ،داعــش ،بوکوحــرام،
حمــاس و فراهــم شــدن شــرایطی بــرای ظهــور مجــدد ســتاره
اخوانالمســلمین را نیــز بایــد در ادامــۀ همیــن پــروژه ارزیابــی
نمــود .علیرغــم فروپاشــی شــوروی سیاســت اســتفاده از گروههای
اســامی و اســتفاده از بــرگ اســام سیاســی همچنــان سیاســت
راهبــردی کشــورهای امپریالیســتی در مبــارزه علیــه احــزاب چــپ،
دمکــرات و ســکوالر و همـهی نیروهــای بالنــده و ترقیخــواه جوامع
شــرقی و اســامی اســت.
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مسیر ما سوسیالیستها
مقاله رسیده  -خالصه شده
چــرا سوسیالیســم برتریــن جریــان (و نــه فقــط ایــده)
رهاییبخــش و آزادیخواهانــه شــناخته شــده بشــر تــا عصــر
حاضــر اســت؟ بــا ایــن کــه تجربــه کشــورهای سوسیالیســتی از
جملــه اتحــاد شــوروی و چیــن حــاوی وقایــع تلــخ و تأســفباری
مبتنــی بــر ســرکوب و حــذف مخالفــان و حتــی مظنونــان نیــز
هســت ،امــا از آنجائــی کــه مــا بــه شــیوه پراکســیس در شــناخت
و تغییــر و بازســازی باورداریــم ،بــاز بــر آنیــم کــه سوسیالیســم
بهتریــن تضمیــن کننــده دموکراســی و آزادی بشــری اســت .مــا
چنیــن اندیشهایداریــم زیــرا:
 -1اعتقــاد نداریــم کــه سوسیالیســم فقــط یــک ایــده و آن
هــم یــک ایــدهی مــرده اســت .بــه نظــر مــا علــت ناکامیاشــکال
مختلــف تجربههــای اساســی ضــد ســرمایهداری بایــد بــا توجــه
بــه محتــوای اندیشــگی ،ســامانه اجتماعــی موجــود و هــدف و
موقعیتشــان تحلیــل شــود؛ تحلیلــی تاریخــی ،مــادی و اجتماعــی.
ایــن تجربههــا نشــان دهنــده نارســایی اساســی نظــام ســرمایهداری
در پاســخ بــه بحرانهــای اقتصــادی ،نابهنجــاری اجتماعــی و
مشــکالت بشــریاند.
 -2سوسیالیســم تجربههایــی در انــکار کارکردهــا و نقــش
جهانــی ســرمایهداری در اقتصــاد ملــی و قبــول تــز سوسیالیســم
واقعـ ًا موجــود و کامــل درک کشــور را دارد ،ایــن تجربــه نادرســت
اســت .سوسیالیســم یــک حرکــت اســت و نــه ایدهــای ثابــت و
فنــی کــه بایــد در داخــل یــک کشــور و جامعــه مهندســی شــود.

 -3سوسیالیســم بــا نیروهــای اجتماعــی مترقــی و بــا
همــکاری روشــنفکران آزاد اندیــش و طبقــه کارگــر شــروع
میشــود و همــاره در حــال نقــد و تحــول خــود میمانــد؛ پایــان
آن بســادگی میســر نیســت و بویــژه نمیتوانــد از ســوی دولتمــردان
اعــام شــود.
 -4سوسیالیســم در پــی امحــاء دولــت اســت ،امــا بــا انگیزه
و هــدف خویــش و مغایــر بــا آنچــه کــه لیبــرال دموکراتهــا
میخواهنــد؛ یعنــی دولتــی ضعیــف و ســازگار در برابــر ســلطه
انــواع ســرمایهداری ،امــا ســرکوبگر و بــا قدرتــی بــی چــون
و چــرا در برابــر دگراندیشــان ،طبقــه کارگــر ،تحولخواهــان
ســاختاری ،آزادیخواهــان ریشهــای و سوسیالیســتها .روش
امحــاء دولــت در سوسیالیســم انتقــال همــه قــدرت بــه مــردم و
برقــراری دموکراســی مشــارکتی -و در مــواردی مســتقیم -اســت،
بــه نحــوی کــه دولــت جدیــد چیــزی جــز نماینــده اراده مــردم
نبــوده و نمیتوانــد وجــودی مســتقل بیابــد و ماهیــت اصلــی آن
انباشــت ســرمایه دولتــی و خصوصــی بهرهکشــانه باشــد .دولت در
سوسیالیســم از دولــت جامعــه مدنــی کــه مرکــب از حقــوق برابر و
قــدرت متســاوی بخشهــای نیروهــای کار و مــردم و انجمنهــا
و شــوراها و اتحادیههــای آنــان اســت شــروع میشــود و بــه
دولــت تمــام عیــار شــورایی و دموکراتیــک راه مییابــد .بدیــن
ترتیــب ،دولــت ســرمایهداری و ناظــر بــر بهرهکشــی نظــام قدیــم
بــه ویــژه دولــت جبــار و ریــاکار اســت کــه تمــام میشــود و نــه
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تبلــور اراده مــردم در بوروکراســی تازهتــر.
 -5دولــت در سوسیالیســم دولــت لیبرال دموکراســی نیســت
کــه هرجــا بــا چالــش واقعــی مــردم روبــه رو شــد راه ســرکوب را
پیــش بگیــرد .دولــت در سوسیالیســم اساسـ ًا بــه چالــش مــردم نیاز
دارد و بــه جــای بلــوا و اغتشــاش و سیاســت بــازی و ریــاکاری در
جامعــه ،نقــد و تحولخواهــی و چالــش انســانی و اجتماعــی را بــا
آزادی کامــل اندیشــه و بیــان و ممانعــت جامــع بــرای از بــه خطــر
افتــادن آزادی دیگــران میخواهــد و بــا آن میزیــد و از ایــن
رو اســت کــه اســتمرار دارد و نــه بــا زور؛ بدینســان دولــت بــه
ســمت امحــای نهایــی دســتگاه اعمــال قــدرت طبقاتــی و فرهنگی
مـیرود.
 -6تجربههــای همــه مــا ،همــه کشــورها و بــه ویــژه
گذشــته مــا در ایــران نشــان دادنــد کــه رســیدن بــه تناقــض میــان
دموکراســی و سوسیالیســم بــه معنــای دور بــدون ایدههــای ذهنــی
و تبلیغــی از سوسیالیســم واقعــی اســت .سوسیالیســم با دموکراســی
بورژوایــی ســر ناســازگاری دارد ،نــه از آن رو کــه آن را لزومـ ًا شــر
و بــد و مصیب ـتزا بــه حســاب م ـیآورد ،بلکــه از آن رو کــه آن
را ناکافــی و نامطمئــن و ریاکارانــه میدانــد و ایــن تجربــه را از
دموکراســیهای جهــان ســرمایهداری و جهــان وابســته ،هــر دو،
داریــم .دموکراســی بورژوایــی دســتآوردی اســت کــه بایــد هــم
بــه آن احتــرام گذاشــت و از آن بهرهمنــد شــد و هــم در راه گــذار
از آن بــه مســیرهای مطمئــن و هدفمنــد بــود؛ مســیرهایی کــه بــه
دموکراســی ژرف و پردامنــه میانجامــد.
 -7از نظــر سوسیالیســتها دموکراســی مثــل دیگــر
پدیدههــای اجتماعــی در طــول تاریــخ در حــال تغییــر بوده اســت.
دموکراســی برتــر امــروز دموکراســی اســت کــه نمیتوانــد ناظــر
بــر همــه ابعــاد زندگــی مدیریتی و سیاســی نباشــد ،آگاهــی جمعی
را بــا هدفمنــدی و اصــرار بــاال نبــرد ،مالکیت خصوصــی را مقدس
بشــمارد و آن را اصــل جــدا از اراده و خــرد دموکراتیــک بشــمارد،
مانــع مشــارکتهای همگانــی و شــوراها شــود ،بــه نخبهگرایــی
راه ندهــد و سیســتم نمایندگــی را بــه سیســتم تفویــض اختیــار
کامــل و دائــم و حمایتخــواه تبدیــل کنــد و به ســلطه ســرمایهداری
و وجدانهــای دروغیــن بــه ایــن بهانــه کــه ایــن امــور در قلمــرو
قانــون و دموکراســی جــای ندارنــد فرصــت و اجــازه تابویــی دهد.
 -8دموکراســی بــرای سوسیالیســتها با مشــارکت گســترده،
عدالــت اجتماعــی ،آزادی واقعــی فــرد معنــا مییابــد .اصــل
تفکیــک قــوا بــر تبدیــل ســلطه ویکجانبهگرایــی اســتوار اســت و
نــه بــر کنشهــای متقابــل مــردم ،مشــارکت و نظــام نظــارت و
تعدیــل و نقــد پویــا .از ایــن رو اصــل تفکیــک قــوا در برابــر اصول
دموکراســی مشــارکتی یــک دموکراســی منســوخ اســت و تأمیــن
کننــده حقــوق کامــل انســانی مــردم نیســت.
 -9دموکراســی سوسیالیســتی نمیتوانــد بــا رشــد و توســعه
همــه جانبــه اقتصــادی و اجتماعــی کار نداشــته باشــد و بــر ایــن
بــاور باشــد کــه زیر کتــف حمایت ســرمایهداری و لیبرالیســم رشــد
خــود بــه خــودی تضمیــن میشــود .دموکراســی سوسیالیســتی بــا
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نظــام برنامهریــزی ســازگار اســت.
 -10دموکراســی سوسیالیســتی بــر پایــه جامعــه و انســان آزاد
بنــا میشــود .در جامعــه ناعادالنــه و انســان محــروم از نیازهــا بــه
ویــژه نیازهــای اقتصــادی و نیازهایــی کــه بــه اعتــاء و افزایــش
آگاهــی او یــاری میرســانند ،دموکراســی نمیتوانــد شــکل بگیــرد،
رشــد کنــد و از هســته اولیهــاش خــارج شــود و در نهایــت
ریاکارانــه از آب درمیآیــد .مردمیکــه آگاهــی ندارنــد و فقیرنــد و
مجبــور بــه تحمــل رنــج بیــکاری و محرومیــت و آســیب میشــوند
و بــه ایــن ســبب از آگاهــی بــاز میماننــد ،مردمیمناســب بــرای
ی خوب بــرای دموکراســی گســترده و ژرف
دموکراســی و یــا مردمـ 
بــه حســاب نمیآینــد .سوسیالیســتها هرگــز هیــچ جدایــی بیــن
دموکراســی و عدالــت اجتماعــی را برنمیتابنــد .ایــن هــر دو ،بــه
گونهــای پیــش شــرط یکدیگرنــد .هــر حرکــت بــرای اصــاح
جامعــه بایــد عدالــت و رفــع فقــر و محرومیــت را در دســتور کار
خــود داشــته باشــد.
 -11دموکراســی در سوسیالیســم یــا سوسیالیســتهای
دموکراســی خــواه فرامــوش نمیکننــد کــه امپریالیســم پدیدهــای
کهنــه و فرامــوش شــده و از میــان رفتــه نیســت .در دوره
جهانیســازی ،مــا بــه عصــر امپریالیســم نــو پــا گذاشــته ایــم.
ایــن امپریالیســم بــه دالیــل متفــاوت کــه جــای بحــث دیگــری
دارد ،طرفــدار حقــوق بشــر نیــم بنــد و طیفــی از دموکراســیهای
لیبــرال کنتــرل شــده در جهــان اســت .ایــن امپریالیســم در عیــن
حــال سیاســتهای عدالــت خواهانــه و نظامهــای برنامهریــزی
(کــه امــروز برنامهریــزی دموکراتیــک بــه جــای برنامههــای
دســتور تخصیــص منابــع را در دســتور کار خــود دارد) و اقتصــاد
و جامعــه بــه واقــع مســتقل و حــل نشــدنی در نظــام ســتمگری
جهانــی را مطلق ـ ًا نمیپذیــرد .حتــی اگــر در جامعهــای بــه طــور
واقعــی کمتــر از ایــن حرفهــا در کار باشــد و باقــی ریــاکاری و
زور و ســرکوب باشــد .بــا ایــن وصــف بــه بهانــه مبــارزه و رو
در رویــی بــا امپریالیســم و ســرمایهداری جهانــی ،سوسیالیســتها
بــه هیــچ روی دموکراســی ،عدالــت اجتماعی و راه رشــد و توســعه
همگانــی را رهــا نمیکننــد.
حــال جــا دارد بــا توجــه بــه ایــن پیشگفتههــای نظــری -
تجربــی وارد بحــث ســرزمین ایــران شــویم:
 -1مــا سوسیالیســتها وظایــف و تکالیــف تازهتــری
داریــم .مــا بایــد اشــتباههای گذشــته را کــه در آن مبــارزه ضــد
امپریالیســتی سوسیالیســتها و خصومــت دولــت بعــد از انقــاب
بــا آمریــکا بــر ضــرورت آزادی فــردی و اجتماعــی ارجحیــت داده
میشــد را اصــاح کنیــم و راه آن ،نقــد ســاختاری بــا برندهتریــن
ســاح نقــد اســت.
 -2مــا سوسیالیســتها بایــد ذهــن خــود را از رســوبات
اندیشــههای گوناگــون تمامیتخــواه بزداییــم و بایــد بــه نســل
جــوان یــادآور شــویم کــه در ایــن راه بایــد مــا را یــاری دهنــد
و نــه ایــن کــه یکســره تمــام تجربههــای خــوب و قابــل دفــاع
جهــان ضد ســرمایهداری (سوسیالیســتی و یــا شبهسوسیالیســتی) را
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نفــی کننــد.
 -3مــا بایــد بــه تمــام تجربههــای جنبــش سوسیالیســتی از
مشــروطه و سوســیال دموکراســی و حزبهــای آن دوره تــا چنــد
حرکــت دوره رضاشــاه و تــا حــزب تــوده و جنبــش مســلحانه و
جریانهــای پــس از انقــاب بهــا بدهیــم؛ نــه در قفــس وابســتگی
تعصبآمیــز آنهــا بمانیــم و باکتــری سکتاریســم را بــه ایــن ســوی
تاریــخ بیآوریــم و نــه یکســره بــه نفــی و بدگویــی بپردازیــم و از
تحلیــل تاریخــی بگریزیــم.
 -4مــا سوسیالیس ـتها بایــد پرچمــدار مبــارزه بــا خرافــه،
خودکامگــی و دفــاع از دموکراســی باشــیم .بــرای ایــن کار نــه الزم
اســت و نــه مفیــد کــه خــود را در جریانهــای لیبرالــی و نولیبرالــی
کــه محصــول جنــگ قــدرت درون حاکمیتانــد حــل کنیــم.
بــه جــای آن بایــد راه حــل برقــراری ارتبــاط نظــری و عملــی بــا
تودههــای آزادیخــواه را بیابیــم .مــا بایــد بــه عنــوان سوسیالیســت
و نــه عنصــری منفعــل در دســت اصــاح طلبــان و محافظـهکاران
درون سیســتم وارد مبــارزه شــویم.
 -5مــا بــه بهانــه آزادیخواهــی در برابــر جباریــت موجــود،
دل بــه امپریالیســم نــو نمیدهیــم و مداخلــه نظامهــای سیاســی
غــرب را بــا هــر انگیــزهای کــه دارنــد منجــی ملــت بــه حســاب
نمیآوریــم .زیرکــی در اســتفاده از فرصتهــا و توانهــای
محیطــی البتــه مقولــه دیگــری اســت؛ مقول ـهای عقلــی.
 -6مــا سوسیالیســتها بایــد نشــان دهیــم کــه طرفــدار
پروپاقــرص راه حــل دمکراســی مشــارکتی هســتیم .ایــن کار بایــد
بــا ارائــه روشهــای تحلیلــی بــر بنیــاد تحولهــای عینــی و بــا
حضــور طبقــۀ کارگــر و نیروهــای کار بــرای رهایــی هرچــه بیشــتر
از زنجیــر ســتم و محرومیــت صــورت گیــرد.
 -7مــا در برابــر ریــاکاری خرافــه پرســتان و اغواگــری
نولیبرالهــا وظیفـ ه داریــم بــر جبهــه ســوم ،یعنــی جبهــه مســتقل
عدالــت و آزادی پــای بفشــاریم.
 -8مــا زیــر شــانتاژهای احــزاب خــود برگزیــده کمونیســتی
و کارگــری ،مبنــی بــر فرامــوش کــردن ضــرورت دفــاع از اتحــاد
مــردم ،اســتقالل میهــن ،آزادی ملیتهــا و قومیتهــا در درون
ایرانــی آگاه و آزادیخــواه ،بــه ایــن بهانــه کــه ایــن حرفهــا بــوی
ناسیونالیســم میدهنــد ،نمیرویــم.
 -9مــا سوسیالیســتهای ایــران در همــه رشــتهها مســتقل
میاندیشــیم و کاری بــه انــگ زدنهــای وراجــان مشــکوک و خالــه
مردکهــای خارجنشــین پــول بگیــر از دول کشــورهای دشــمن
خلقهــا نمیرویــم.
 -10مــا سوسیالیســتها بــا شــعار نفــرتآور لیبرالهــای
اصــاح طلــب ایرانــی که بــه بهانــه وطــن دوســتی ،دفــاع واری به
مــردم مبــارز و تحــت ســتم ،بــه ویــژه مــردم فلســطین را نــاروا و
خیانــت میداننــد ،زمیــن تــا آســمان فاصلهداریــم .مــا بــه جــای
مالحظــه قدرتهــای ارتجاعــی ،ضــد آزادی و ضــد اســتقالل
ملتهــای دربنــد ،بایــد بــهیــاری آنــان و رهایــی مبــارزان دیگــر
نقــاط جهــان بشــتابیم.
 -11مــا سوسیالیســتها اکنــون در مقــام نقــد و چالــش
دولــت ایرانیــم و جنبــش آزادیخواهانــه مــردم را گرامــی
میداریــم ،امــا مــا بــر نیــروی کار ،کارگــران ،معلمــان ،پاســبانها،
کارمنــدان دون پایــه ،کاســبکاران جــزء مناطــق فقیــر از یــک ســو

و فعــاالن دموکراســی ،حقــوق زنــان و دانشــجویان از ســوی دیگــر
تکیــه میکنیــم و نــه بــر بخشهایــی از قــدرت ،بخشهایــی از
امپریالیســم و یاوههــای خیالپــردازان خــارج نشــین کــه مأموریــت
اصلیشــان سکتاریســم ،ناامیــد کــردن و پــرت و پــا جــا انداختــن
اســت .مــا صبــور و سرســخت بــه راه خــود ادامــه میدهیــم.
 -12بــرای مــا روشــن اســت کــه مبــارزه بــا ســتمگری دولت
جــدا از مبــارزه بــا نظــام بهــره کشــی ،نظــام ریــاکاری و ســرهم
بنــدی کــردن خواســتهای دموکراتیــک و عدالــت خواهانــه
مــردم نیســت .امــروز مبــارزات دموکراتیــک از محور خواســتهای
کارگــری و نیــروی کار اولویــت و محوریــت مییابــد ،امــا بــا
شــیوه و عقــل مســتقل خــود .همانگونــه کــه وحدتجویــی کار
ماســت ،نــه کار تحمیلــی ،پافشــاری بــر مواضــع و تاکتیکهایمــان
نیــز کار خودمــان اســت.
 -13مــا بایــد از تجربههــای ضــد ســرمایهداری مترقــی،
جریانهــای دموکراتیــک و صلحجــوی جهــان ،جنبــش ضــد
جهانیســازی و کشــورهای جرگــه سوسیالیســم دفــاع کنیــم و
مبــارزه خــود را بــه آن پیونــد زنیــم ،امــا ایــن خطــای فاحــش و
ظلــم بــه مــردم و کارگــران ایــران و دروغگویــی به سوسیالیسـتها
و کارگــران جهــان اســت کــه بــه ایــن دلیــل ،تکلیــف خــود را
در برابــر دولتهــا ،جریانهــا و روشــنفکرانی کــه از در تأئیــد
جباریــت ،ســرکوبگری و کشــتارها از ســوی نظــام حاکــم ایــران
برمیآینــد ،برنیاییــم.
توجــه :متــن کامــل ایــن مقالــه کــه نوشــتهی رفیــق زنــده یــاد
فریبــرز رئیسدانــا اســت در «کار داخــل»  -شــماره  14 - 15تیــر
مــاه  1389منتشــر شــده اســت
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بیانیهکانوننویسندگانایران
بهمناسبتدرگذشتهوشنگ
ابتهاج (ه .الف .سایه)

کانوننویسندگانایران:
حبسآرشگنجی
در سلول انفرادی

هوشــنگ ابتهــاج (ه.الــف .ســایه) شــاعر ،ترانهســرا و از
اعضــای اولی ـهی کانــون نویســندگان ایــران ،روز چهارشــنبه۱۹ ،
مــرداد در ســن  ۹۵ســالگی در کشــور آلمــان دیــده از جهــان
فر وبســت.
ســایه اگرچــه بیشــتر بــا غزلیاتــش شــناخته میشــود ،از
نخســتین شــاگردان و پیــروان نیمــا بــود و شــعرهای ارزنــدهای در
ســبک و ســیاق نیمایــی دارد کــه یکــی از معروفتریــن آن هــا
شــعر «ارغــوان» اســت؛ شــعری کــه ابتهــاج آن را در زنــدان
جمهــوری اســامی ســرود؛ همــان حکومــت آزادیســتیزی کــه
اکنــون در پــی مصــادرهی اوســت .ابتهــاج در شــعرهای کالســیک
خــود نیــز مضامیــن اجتماعــی ،سیاســی و اعتراضــی را بــا زبانــی
تغزلــی و اســتعاری بــه گون ـهای بیــان میکــرد کــه مخاطبانــش
پیــام او را بــه روشــنی در مییافتنــد.
در ســخن گفتــن از ابتهــاج نمیتــوان از نقــش و تاثیــر او در
بالندگــی موســیقی ایرانــی یــاد نکــرد .او افزون
بــر ســرودن ترانههایــی بــه یــاد ماندنــی ،در
زمــان تصــدی بخــش موســیقی رادیــو ،عرصــه
را بــرای معرفــی نســلی از موســیقیدانان،
نوازنــدگان و آوازخوانــان جــوان دهههــای
چهــل و پنجــاه فراهــم کــرد کــه بعدهــا
تنــی چنــد از آنــان از چهرههــای سرشــناس
موســیقی ایرانــی شــدند.
ابتهــاج از شــاعران محبــوب هــمروزگار
مــا بــود .او بــا زبانــی ســاده و مــوزون ســخن
گفــت و ســخنش بــر دلهــا نشســت .بســیاری
از ســرودههای ابتهــاج در یادهــا مانــده اســت
و همچنــان زمزمــه میشــود.
کانــون نویســندگان ایــران درگذشــت هوشــنگ ابتهاج (ســایه)
را بــه خانــواده ،دوســتان و دوســتداران او ،و بــه جامعـهی فرهنگی،
ادبــی و هنــری مســتقل ایــران تســلیت میگویــد.
کانون نویسندگان ایران
۲۰/۰۵/۱۴۰۱

پــس از گذشــت چهــار روز از انتقــال آرش گنجــی ،مترجــم و
عضــو کانــون نویســندگان ایــران  ،بــه زنــدان رجاییشــهر کــرج،
او همچنــان در ســلول انفــرادی محبــوس اســت و تنهــا چنــد
تمــاس کوتــاه بــا خانــوادهاش داشــته اســت .مســئوالن زنــدان
اعــام کــرده بودنــد کــه او امــروز ۱۲ ،شــهرویور ،بــه بنــد عمومی
ایــن زنــدان منتقــل خواهــد شــد .حبــس گنجــی در ســلول
انفــرادی ،پــس از انتقــال بیدلیــل و شــتابزدهی او از زنــدان اویــن
بــه زنــدان رجاییشــهر ،فشــار مضاعفــی را بــه او و خانــوادهاش
تحمیــل کــرده و بــر نگرانیهــای پیرامــون وضعیــت ســامت او
دامــن زده اســت .آرش گنجــی از بیمــاری قلبــی رنــج میبــرد و
ادام ـهی حبــس او در ســلول انفــرادی ،جــان او را بیــش از پیــش
در معــرض خطــر قــرار داده اســت .انتقــال او بــه زندانــی خــارج
از حــوزهی اقامــت خــود و خانــوادهاش نیــز بــا توجــه بــه بیماری
مــادرش ،بــر دشــواریهای خانــوادهی او بــرای مالقــات افــزوده
اســت.تا ایــن لحظــه پیگیریهــای مکــرر خانــواده و وکالی
گنجــی بــرای اطــاع از دالیــل ایــن انتقــال کمــاکان بینتیجــه
مانــده اســت و مســئوالن زنــدان هیــچ پاســخ روشــنی در ایــن
خصــوص ندادهانــد .صبــح روز نهــم شــهریورماه ،آرش گنجــی
بــه واحــد اجــرای احــکام زنــدان اویــن احضــار شــد و ســاعاتی
پــس از ایــن احضــار ،بــدون دلیــل موجــه و بــدون اطــاع قبلــی
از بنــد  ۸بــه زندانــی خــارج از حوزهی اقامتــی خود و خانــوادهاش
منتقــل شــد .بــه گنجــی حتــی ایــن فرصــت داده نشــد کــه بــرای
برداشــتن وســایل شــخصیاش بــه بنــد بازگــردد .ایــن انتقــال بــه
دنبــال پروندهســازیهای اخيــر علیــه آرش
گنجــی ،بــه اتهــام انتشــار فایلــی صوتــی از
وضعیــت بنــد  ۸زنــدان اویــن بــه خــارج از
زنــدان صــورت گرفتــه اســت .اتهامــی کــه
در جلســهی رســیدگی شــورای انضباطــی
زنــدان اویــن در تاریــخ  ۲۶مردادمــاه ،صراحتــا
از ســوی گنجــی رد شــده اســت .او در ایــن
جلســه بــه رئیــس زنــدان ،رئیــس بنــد  ۸و
رابــط قضایــی اعــام کــرده کــه نــه تنهــا
در انتشــار ایــن فایــل نقشــی نداشــته ،بلکــه
اساســا از وجــود چنیــن فایلــی بیاطــاع
اســت .آرش گنجــی کــه بــا اتهامهــای واهــی
و پروندهســازیهای بیاســاس ،بــه جــرم ترجمــهی یــک
کتــاب بــه  ۱۱ســال زنــدان محکــوم شــده ،اکنــون بــا ادامــهی
همــان شــیوهها و پروندهســازیها تحــت فشــار و آزار مضاعــف
قــرار گرفتــه اســت .بیشــک مســئولیت هــر گزنــدی بــه جــان
و ســامت گنجــی بــر عهــدهی حاکمیــت ،بــه ویــژه زندانبانــان و
قــوهی قضاییــه خواهــد بــود.
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همبستگی طبقاتی و تشکلیابی مستقل سراسری
شرط ضرور موفقیت جنبشهای کارگری
حــرکات صنفــی و تجمعــات اعتراضــی کارگــران و اقشــار
مزدبگیــر واحدهــای تولیــدی و خدماتــی در ماههــای اخیــر و بویژه
در ســالی کــه گذشــت ،کارگــران و زحمتکشــان ایــران را از نظــر
اقــدام بــه اعتصــاب و اعتــراض بــرای بهبــود شــرایط معیشــتی و
دســتمزد خویــش در موقعیــت ویــژهای قــرار داده اســت .ایــن امــر
ضمــن اینکــه نشــانگر شــدت گرفتــن وخامــت معیشــت و زندگی
کارگــران و زحمتکشــان کشــور در شــرایط تــداوم حاکمیــت
اســامی مدافــع نظــام ســرمایهداری و تشــدید زورگوییهــای
ســرمایهداران و صاح ـبکاران میباشــد ،حاکــی از ایــن واقعیــت
هــم هســت کــه علیرغــم تعــدد اعتصابــات و اعتراضــات و تکــرار
آن ،همچنیــن خــروج اعتراضــی کارگــران از فضاهــای کاری بــه

کــف خیابــان و اعــام رو در روی اعتــراض و مخالفــت خــود بــه
حاکمــان زر و زور ،جنبــش کارگــری کشــور همچنــان از فقــدان
همبســتگی طبقاتــی الزم و تشــکلهای سراســری هدایتگــر،
همچنیــن همپیونــدی کافــی بــا جنبشهــای اجتماعــی و حرکــت
بــه ســمت مطالبــات صنفــی سیاســی توامــان تــا رســیدن بــه
خواســتههای خــود ،رنــج میبــرد .اگــر کارگــران بــدون داشــتن
تشــکل و ســندیکاها و اتحادیههــای سراســری میتواننــد چنیــن
حجمــی از اعتراضــات را بــه نمایــش بگذارنــد ،یقینــا در صــورت
داشــتن تشــکلهای سراســری بــه وزنــه اصلــی و رهبــری کننــده
جنبشهــای اجتماعــی کشــورمان نیــز تبدیــل خواهنــد شــد .بــا
ایــن حــال ،نبایــد از نظــر دور داشــت کــه مبــارزات کارگــران و

13
زحمتکشــان کشــور هــم از نظــر آگاهییابــی بــه راههــای بــرون
برفــت از بنبســتهای فعلــی و هــم ارتبــاط بــا جنبشهــای
اجتماعــی جــاری در کشــور ،روز بــروز پیشــرفتها و حرکــت
رو بــه جلــوی قابــل توجهــی را از خــود نشــان میدهــد و
موفقیتهــا و تجــارب زیــادی را در جریــان مبــارزه روزمــره
خــود بــه شــکل اعتصــاب و اعتــراض کســب کــرده اســت.
در مقابلــه بــا مــوج فزاینــده اعتراضــات در جنبــش کارگــری،
رژیــم بــه انــواع ترفندهــا جهــت مقابلــه بــا آن دســت میزنــد.
طــی دههــا ســال ،ســرکوب تجمعــات و اعتراضــات کارگــری و
دســتگیری فعالیــن و نماینــدگان کارگــران رایجتریــن شــیوهی
برخــورد رژیــم بــوده اســت .تــاش بــرای شکســت اعتراضــات
و مســتأصل کــردن کارگــران و هزینهســازی بــرای نماینــدگان
و ســخنگویان آنهــا ادامــه همــان رونــد ســرکوب میباشــد .از
طرفــی دیگــر ،ایجــاد تشــکلهای زرد و حکومتــی مــوازی و
بنوعــی آلترناتیوســازی بــرای جنبــش مســتقل کارگــری از همــان
روزهــای اول انقــاب بــا تأســیس «خانــه کارگــر» شــروع و از
حمایتهــای مــادی و سیاســی حکومــت نیــز بهرهمنــد شــده،
بــه نحــوی کــه توانســته اســت کانــون بازنشســتگان تأمیــن
اجتماعــی را هــم در اختیــار بگیــرد و در مجامــع جهانــی نیــز
خــود را نماینــده کارگــران ایــران معرفــی کنــد .از ســوی دیگــر،
رونــد آلترنانیــو ســازی حکومــت بــا ایجــاد شــوراهای اســامی
کار نیــز ادامــه یافتــه اســت ،چــرا کــه از نظــر حکومــت حتــی
انجمنهــای اســامی و بســیج کارگــری کــه در واقــع ارگانهــای
کنتــرل کننــده و ســرکوب در محیــط کارخانــه هســتند ،بخشــی از
کارگاه و جامعــه کارگــری بشــمار میرونــد.
در کنــار ایــن اقدامــات ،تــاش حکومــت بــرای جــا
انداختــن سیاســتهای تعدیــل اقتصــادی و تبعیــت از رهنمودهــا و
پیششــرطهای صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی در
خصــوص اجــرای برنامــه ،سیاســتها و تغییــرات نهــادی الزم
بــرای دگرگونــی ســاختار اقتصــادی کشــور که خصوصیســازی،
آزادســازی قیمتهــا ،انقبــاض دســتمزدها و کاهــش دخالــت دولت
در نظــام مالــی از مشــخصههای بــارز آن محســوب میشــوند،
شــرایط بســیار وخیمــی را بــرای مــردم ایــران و بویژه کارگــران و
زحمتکشــان شــهری و روســتایی ،فرودســتان ،مزدبگیــران و دیگــر
اقشــار در معــرض آســیبهای اقتصــادی و معیشــتی فراهــم کــرده
اســت .ایــن وضعیــت روزبــروز تشــدید نیــز خواهــد شــد.
سیاســتهای ویرانگــر جمهــوری اســامی همــراه بــا دزدی
و اختــاس ،بــذل و بخشــشهای بــی حســاب و کتــاب،
جنگهــای نیابتــی ،در فالکــت اکثریــت جامعــه نقــش اساســی
داشــته و کشــور را بــه ورشکســتگی و ویرانــی کامــل کشــانده
اســت .ایــن وضعیــت اســفبار بــا تحریمهــای ضــد انســانی
امپریالیســتهای آمریکایــی و همپیمانانــش بــرای عمــوم مــردم
ســختتر و ســختتر نیــز شــده اســت.
در شــرایطی کــه ســبد معیشــتی خانوارهــای کارگــری
و زحمتکشــان روزبــروز خالیتــر میشــود ،نگاهــی بــه
شــاخصهای اقتصــادی و معیشــتی نشــان میدهــد کــه ۶٠
درصــد از جمعیــت کشــور زیــر خــط فقــر هســتند و بیــش از «۲۶
میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور در فقــر مطلــق زندگــی میکنند».
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همیــن شــاخصها حاکــی از آن هســتند کــه «حــدود ۴۰میلیــون
نفــر از جمعیــت کشــور نیــاز بــه کمــک فــوری و آنــی دارنــد»،
«نزدیــک بــه  ۶میلیــون نفــر بیکارنــد»« ،تــورم بــه بــاالی  ۴۰درصد
رســیده» ۵۵« ،درصــد از جمعیــت کشــور در وضعیــت بیثباتــی
فوقالعــاده معیشــتی و اقتصــادی قــرار دارنــد» و حــدود  ۶میلیــون
تومــان حقــوق دریافتــی کارگــران حداکثر هزینــه زندگــی  ۱۰روز
از مــاه را کفایــت میکنــد و اگــر بــه اینهــا اضافــه کنیــم  8میلیــون
کارگــر کارگاههــای کوچــک را کــه بــا حداقلهــای ممکــن و
عمومـ ًا بــدون پوشــش تأمیــن اجتماعــی و اکثــرا ً بــا قراردادهــای
موقــت و ســفید امضــاء ،بــا حقــوق هــای معوقـهی چندیــن ماهــه
کار میکننــد ،آنــگاه بــه عمــق فاجعــه بیشــتر پــی خواهیــم بــرد.
آنچــه کــه امــروز در اولویــت مطالبــات صنفــی کارگــران و
زحمتکشــان بــا برجســتگی بیشــتری خــود را نشــان میدهــد
و بعنــوان بدیهیتریــن خواســت کارگــران نقطــه اشــتراک
اعتراضــات و اعتصابــات آنهــا مطــرح میشــود افزایــش حداقــل
دســتمزدها بــرای تأمیــن زندگــی انســانی اســت .افزایش دســتمزد،
مطالبــه جــاری و روزمــره صدهــا هــزار مزدبگیــر و بویــژه زنــان
کارگــری نیــز هســت که مشــمول قانــون کار نیســتند و عمدتــا در
کارگاههــای کوچــک مشــغول بــه کارنــد.
در کنــار خواســت افزایــش حداقــل دســتمزد متناســب بــا
هزینههــای زندگــی ،مطالباتــی همچــون :برقــراری بیمههــای
اجتماعــی ،پایــان دادن بــه تبعیــض دســتمزدی زنــان و مــردان،
ایجــاد تشــکلهای مســتقل کارگــری ،آزادی کارگــران دســتگیر
شــده و نماینــدگان آنهــا ،توقــف ســرکوب تشــکلهای مســتقل
کارگــری ،بازگشــت بــر ســر کار کارگــران اخراجــی و ...بــه بخش
عمــده خواســتهای مشــترک کارگــران کشــور تبدیــل شــده
اســت .ایــن خواسـتها و مطالبــات بــه بیانــی دیگــر در جنبشهــا
و خیزشهــای اعتراضــی و مطالباتــی معلمــان و فرهنگیــان،
پرســتاران ،بازنشســتگان ،زنــان ،مالباختــگان و دیگــر اقشــار
اجتماعــی در بنــد نظــام ســرمایهداری حاکــم نیــز تکــرار میشــود
و میتواننــد زمینهســاز اطمینــان و همدلــی بیــن کارگــران بــا
ســایر بخشــهای جنبــش اعتراضــی مــردم ایــران باشــند.
امــا آنچــه کــه بایــد بعنــوان شــعار مرحل ـهای کارگــران بــا
برجســتگی و تاکیــد بیشــتری مطــرح گــردد ســازمانیابی صنفــی
مســتقل و سراســری آنهــا میباشــد .ایــن ســازمانیابی میتوانــد
بــا ایجــاد همبســتگی طبقاتــی و اعمــال اراده جمعــی کارگــران،
آنهــا را در مبــارزه تاریخــی خــود بــا ســرمایهداران و ســاختار
سیاســی مدافــع چنیــن نظــام غارتگــری یــاری نمایــد تــا بتواننــد
پایــداری مبــارزه خــود را تحقــق بخشــند و بیتزلــزل در راســتای
ایجــاد همبســتگی و اتحــاد طبقاتــی خــود حرکــت کننــد .تنهــا
در چنیــن صورتــی هســت کــه طبقــه کارگــر ایــران میتوانــد بــا
اطمینــان بــرای بهبــود شــرایط زیســتی خــود و کوتاه کردن دســت
ســرمایهداران و ایــادی غارتگــر آنهــا در ســاختار سیاســی حاکــم،
گام بــردارد و نقــش تاریخــی خــود را ایفــا نمایــد.
زنــده بــاد همبســتگی طبقاتــی و تشــکلیابی مســتقل و
سراســری کارگــران
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دادخواهانخاوران

حکم حمید نوری ،تبلور چهل سال مقاومت مادران ،خانوادههای خاوران و جنبش دادخواهی!
پنجشــنبه  ۲۳تیــر  ۱۴( ۱۴۰۱ژوئیــه  ،)۲۰۲۲روزی تاریخــی
بــرای جنبــش دادخواهــی مــردم ایــران و جهــان اســت .روزی کــه
حمیــد نــوری (عباســی) ،یکــی از مســئوالن شــریک در کشــتار
زندانیــان سیاســی در تابســتان  ۱۳۶۷در زنــدان گوهردشــت ،در
دادگاه ســوئد بــه حبــس ابــد محکــوم شــد .نتیج ـهی ایــن دادگاه
تاریخــی نشــان داد کــه تالشهــای تمامــی دادخواهــان بــرای بــه
ثمــر نشســتن ایــن پیــروزی مؤثــر بــوده اســت و دنیــا در برابــر
مطالبــات دادخواهانــهی مــا بــرای کشــف حقیقــت و برقــراری
عدالــت بیتفــاوت نمیمانــد.
پــس از چندمــاه بیخبــری مطلــق و نگرانــی جانفرســا از
وضعیــت عزیــزان زندانیمــان کــه از اواســط تابســتان  ۶۷ممنــوع
المالقــات شــده بودنــد ،در آبــان و آذر ســال  ،۱۳۶۷زنــگ تلفــن
خانههــا بــه صــدا در آمــد و مــردان خانــواده را بــه زندانهــا
و کمیتههــای مختلــف تهــران و شهرســتانها احضــار کردنــد و
شــفاهی اطــاع دادنــد کــه عزیــزان مــا را کشــتهاند .نــه پیکرشــان
را تحویــل دادنــد ،نــه برگ ـهای رســمی و قانونــی بــه مــا دادنــد
کــه چگونــه عزیــزان مــا را کشــتهاند ،نــه گفتنــد در ایــن چنــد
مــاه چــه بــر ســر آنهــا آوردهانــد و چــرا زندانیانــی کــه مشــغول
گذرانــدن حکــم زنــدان بودنــد یــا حکمشــان پایــان یافتــه بــود را
کشــتهاند .تنهــا ســاکی بــه خانوادههــا تحویــل دادنــد و تهدیــد
کردنــد کــه حــق برگــزاری مراســم ،ســوگواری و اطــاع رســانی
نداریــد .همیــن و بــس و دیگــر هیــچ ،و تــا کنــون اعــدام آنهــا را
بــه بیشــرمانهترین شــکل ممکــن انــکار یــا تحریــف میکننــد.
محاکمــه حمیــد نــوری آتــش امیــد بــه تحقــق عدالــت را در
قلبهــای مــا بــر افروخــت .ایــن دادگاه نشــان داد کــه رویــای مــا
بــرای دســتیابی بــه عدالــت ،میتوانــد تبدیــل بــه ارادهی جمعــی
و ایــن اراده تبدیــل بــه عمــل شــود .ایــن دادگاه نمــادی شــد از
وجــدان بیــدار بشــری.
امــا در ایــن میــان بعــد از گذشــت  ۳۴ســال ،حســینعلی
نیــری ،یکــی از بیوجدانتریــن جنایــتکاران تاریــخ و رئیــس
هیئــت مــرگ در کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان  ،۶۷بــرای
اولیــن بــار بــه صــدا در آمــد و بــه جــای صحبــت از چگونگــی
ریختــن خــون حــدود پنــج هــزار زندانــی سیاســی در عــرض پنج
هفتــه در عصــر ظلمــت ،وقیحانــه از شکســتن المپهــا و بریــدن
ســیمهای تلفــن گفــت .حســینعلی نیــری در برابــر ایــن پرســش
کــه« :میگوینــد کســی کــه در زنــدان بــود و داشــت حبســش را
میگذرانــد چــه لزومــی داشــت کــه مجــدد محاکمــه شــود؟»،
پاســخ داده اســت« :اینهــا توطئــه کــرده بودنــد و هماهنگــی
از بیــرون داشــتند .یعنــی عنــاد خودشــان را میخواســتند ادامــه
بدهنــد .اینهــا میگفتنــد مــا ضــرر اقتصــادی بــه نظــام بزنیــم.
ســیم تلفــن را قطــع کنیــم ،المــپ را بشــکنیم و  .» ...همچنانکــه
علــی خامن ـهای در ایــن شــرایط فاجعــه بــار بــا تــرس و زبونــی
میگویــد« :خــدای ســال  ۶۰همــان خــدای امســال اســت».
ایــن اظهــارات بیشــرمانه ،در مــورد زندانیانــی کــه پیــش از

آن بــا دادرســیهای ناعادالنــه حکــم زنــدان داشــتند و مشــغول
گــذران دوران حبــس خــود بودنــد یــا حکمشــان تمــام شــده
و منتظــر آزادی بودنــد ،تنهــا و تنهــا نشــانه تــرس و وحشــت
مســئوالن جنای ـتکار نظــام اســامی ایــران اســت.
ســران جمهــوری اســامی ایــران ،بهتــر از هــر کســی میداننــد
کــه اغلــب مــردم ایــران ایــن نظــام فاســد ،جنایـتکار و ظالــم را
نمیخواهنــد و بحرانهــا هــر روز عمیقتــر شــده و در نتیجــه
تجمعهــا ،اعتراضهــا و اعتصابهــا گســتردهتر میشــود.
آنهــا بــه خوبــی واقفانــد کــه واقعــ ًا امنیــت نظامشــان بــه
خطــر افتــاده اســت و پایههــای آن بــه شــدت تــرک خــورده و
دیــری نخواهــد پاییــد کــه توســط همیــن جنبشهــای مســتقل و
مردمــی حاضــر در صحنــه و دادخواهــان ،حکومتشــان بــه زیــر
کشــیده خواهــد شــد و دادگاههایــی چــون محاکمــه حمیــد نوری،
در ایــران انتظارشــان را میکشــد و هــر چــه ســرکوبها را
بیشــتر کننــد ،مــردم بیشــتری بــرای مبــارزه بــا ایــن بیعدالتیهــا
و دادخواهــی بــه صحنــه خواهنــد آمــد.
مــادران و خانوادههــای خــاوران ،از همــان روزهــای اول
کشــتارهای دهـهی شــصت و بــه ویــژه کشــتار زندانیــان سیاســی
در تابســتان  ،۶۷بــا برگــزاری مراســم در خانههــا ،رفتــن بــه
خــاوران ،برگــزاری مراســم در خــاوران و بــا گــردآوری اســامی
اعــدام شــدگان ،هســتههای مقاومتــی جانانــه را شــکل دادنــد کــه
بعــد از ســالها بــا کوشــش ایــرج مصداقــی و همراهــی فعاالنــه
شــاهدان و شــاکیان ایــن جنایــت هولنــاک ،در دادگاه اســتکهلم،
بخشــی از مطالبــات جنبــش دادخواهــی به بــار نشســت و دادگاهی
بینالمللــی بــرای یکــی از دســت انــدکاران ایــن کشــتار بــزرگ
در ســوئد برگــزار شــد و بــا نتیجــهای عادالنــه بــه پایــان رســید.
مــا دادخواهــان خــاوران ،شــادمانی عمیــق خــود را از نتیج ـه
رأی عادالنــه دادگاه حمیــد نــوری در اســتکهلم ابــراز میداریــم
و از تمــام دســت انــدرکاران ایــن دادگاه؛ از دادســتانها و هیــات
قضــات و تمامــی خانوادههــای دادخــواه و فعــاالن سیاســی،
اجتماعــی و حقــوق بشــری کــه در ایــن راه مــا را همراهــی کردند
تــا بــه نتیجـهی مطلــوب برســیم ،قدردانــی مــی کنیــم .امیــد کــه
ایــن محاکمـهی تاریخــی و حکــم عادالنـهی حمیــد نــوری ،درس
عبرتــی بــرای جنای ـتکاران و دیکتاتورهــای حاکــم بــر ایــران و
سراســر جهــان شــود و بداننــد کــه هیــچ جنایتــی بــدون مجــازات
نخواهــد مانــد .امیــد بــا اتحــاد و همبســتگی بــا همدیگــر ،روزی
بتوانیــم تمامــی زندانیــان سیاســی در ایــران را آزاد کنیــم ،آمــران
و عامــان جنایتهــای جمهــوری اســامی ایــران در  ۴۴ســال
گذشــته را بــه دادگاههایــی عادالنــه و علنــی در ایــران بکشــانیم و
از تکــرار خشــونت و جنایــت جلوگیــری کنیــم.
دادخواهان خاوران
 ۲۴تیر  ۱۵ / ۱۴۰۱ژوئیه ۲۰۲۲
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پیروزی دادخواهی
ِ
حمیــد نــوری دســتیار دادیــار زنــدان گوهردشــت در جریــان کشــتار ســال ،1367
بــه اتهــام مشــارکت در اعــدام زندانیــان سیاســی ایــران از ســوی دادگاه ســوئد
بــه حبــس ابــد محکــوم شــد .ایــن نخســتین بــار اســت کــه یکــی از عوامــل
جمهــوری اســامی بــه اتهــام دســت داشــتن در اعــدام زندانیــان سیاســی
محکــوم میشــود .ایــن یــک پیــروزی بــزرگ بــرای جنبــش دادخواهــی اســت.

نـــه مـیبـــخـشـــیـــم
نــه فرامــوش میکنیــم
گروهیازفدائیانخلقایران(داخلکشور)
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حزب چپ ایران (فدائیان خلق):

علیه رئیسی قاتل کارزاری گسترد ه برپا کنیم
ابراهیــم رئیســی در تــدارک ســفر به نیویــورک و ســخنرانی در
مجمــع عمومــی ســالیانهی ســازمان ملــل اســت .حضــور ابراهیــم
رئیســی در ســازمان ملــل مغایــر بــا تمــام اصــول بیانیـهی حقــوق
بشــر ســازمان ملــل اســت .رئیســی متهــم بــه شــرکت در قتــل
هــزاران زندانــی سیاســی در ســال  ۶۷اســت و بارهــا در رســانهها
از عملکــرد جنایتکارانـهی خــود دفــاع کردهاســت .رئیســی ســال
 ۶۷در جریــان کشــتار زندانیــان سیاســی عضــو هیئــت مــرگ
بــود .در ایــن ســال ،بــر اســاس حکــم خمینــی ،طــی محاکمــات
ســرپائی و چنــد دقیقـهای هــزاران تــن از بهتریــن فرزنــدان مــردم
بــه جوخههــای اعــدام سپردهشــدند .ابراهیــم رئیســی متهــم بــه
قتــل مکــرر اســت .او بایــد بازداشــت و در یــک دادگاه صالحیتدار
و مســتقل بیــن المللــی محاکمــه و بــه خاطــر جنایاتــش مجــازات
شــود.
حــزب چــپ ایــران (فدائیــان خلــق) حضــور ابراهیــم رئیســی،
قاتــل هــزاران تــن از فرزنــدان مــردم ایــران در مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل را بــرای افشــای جنایــت هــای جمهــوری اســامی
مغتنــم مــی شــمارد و از همهی انســان هــای آزادهای کــه بیدادگری
هــای رژیــم ایــران را برنمــی تابنــد ،دعــوت میکنــد بــه هــر
طریــق ممکــن کــه میتواننــد در کارزار علیــه جمهــوری اســامی
و نماینــدهی قاتــل آن مشــارکت کننــد.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت):

فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی،
جنایت علیه بشریت!
در تابســتان ســال  ۱۳۶۷حکومــت جمهــوری اســامی اقــدام
بــه کشــتار وســیع زندانیــان سیاســی نمــود .بــر مبنــای آمــاری که
تــا کنــون از ســوی منابــع موثــق ارائــه شــده اســت ،هیئتهــای
حکومتــی مــرگ قریــب پنــج هــزار زندانــی سیاســی را بــدون
رعایــت هــر جنبـهای از حقــوق آنــان حتــی در چارچــوب قوانیــن
ظالمانــه خــودِ جمهــوری اســامی ،محکــوم بــه مــرگ کردنــد
و بــه جوخههــای قتــل ســپردند .فاجعــه ملــی کشــتار وســیع
زندانیــان سیاســی کــه حکومــت والیــی جمهــوری اســامی در
تابســتان  ۱۳۶۷بــا خویــی ددمنشــانه مرتکــب و بــر مــردم و میهــن
مــا تحمیــل کــرد ،جنایــت علیــه بشــریت اســت.
از آن روزهــای تلــخ و غمبــار  ۳۴ســال میگــذرد .حکومــت
جمهــوری اســامی دهههــا کوشــید تــا وقــوع ایــن جنایــت را
انــکار کنــد ،مســکوت بگــذارد ،از هرگونــه اظهــار نظــری در بــاره
آن خــودداری کنــد و جزئیــات آن را در اختیــار بازمانــدگان قربانیان
آن کشــتار و نیــز افــکار عمومــی مــردم قــرار ندهــد .امــا تــاش
شــبانهروزی بازمانــدگان جانباختــگان ســرفراز میهــن در تابســتان
 ۱۳۶۷مانــع از آن شــد کــه شــم ِع نــام و هســتی آنــان بیفــروغ
گــردد و بــر ایــن جنایــت بــزرگ و بــر نــام قربانیــان آن گــرد
فراموشــی بنشــیند.
ســازمان فداییــان خلــق ایــران (اکثریــت) در ســی و چهارمیــن
ســالگرد فاجعــه ملــی کشــتار زندانیــان سیاســی در ســال  ۶۷نــام
جانباختــگان آن را گرامــی مــیدارد و از آنــان بــه بزرگــی یــاد
میکنــد! همــه اعضــاء و نیروهــای ســازمان کــه هــر یــک از
مــا نیــز ماننــد بســیاری از هممیهنانمــان داغدار جانباختــگان
آن ســال و تابســتان خونینایــم ،در کنــار دیگــر بازمانــدگان آن
جانباختــگان ســرفراز تــا روزی کــه دیــن خــود را بــه آنــان ادا
نکنیــم ،از پــای نخواهیــم نشســت.
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شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:

در محکومیت فشار سیستماتیک رژیم بر فعالین
جنبش های اجتماعی
(سازماناتحادفدائیانکمونیست،حزبکمونیستایران،حزبکمونیست

کارگری-حکمتیست،سازمانراهکارگر،سازمانفدائیان(اقلیت)وهستهاقلیت)

ماشــین ســرکوب جمهــوری اســامی کــم اثــر تــر از همیشــه
در جریــان اســت .رژیــم در مقابلــه بــا رونــد رو بــه گســترش
اعتصابــات کارگــری و جنبــش هــای اعتراضــی کــه موجودیــت
رژیــم را بــه مخاطــره انداختــه انــد ،از تشــدید ســرکوب ،هــم بــه
عنــوان سیاســت و تاکتیکــی بــه منظــور جلوگیــری از اســتمرار و
پیوســتگی ایــن مبــارزات و هــم بــه عنــوان اســتراتژی تضمیــن
بقــای رژیــم اســتفاده مــی کنــد و ایــن سیاســت را در دور اخیــر با
سناریوســازی هــای رنــگ باختــه و موجــی از احضار و دســتگیری
فعالیــن کارگــری ،فرهنگــی ،دانشــجویی و دیگــر فعالیــن اجتماعی
پیــش بــرده اســت.
امــا اســتراتژی ســرکوب رژیــم تــوان جلوگیــری از مــوج
اعتصابــات کارگــران ،اعتراضــات سراســری معلمــان ،مبــارزات
مســتمر بازنشســتگان و ســایر جنبــش هــای اعتراضــی در نقــاط
مختلــف ایــران را نــدارد و رژیــم را در بــکار گیــری ابــزار
ســرکوب دســت بــه عصــا کــرده اســت .اســتمرار اعتراضــات و
اعتصابــات ،بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه پتانســیل و نیــروی
زمیــن گیــر کــردن و در هــم شکســتن ماشــین ســرکوب رژیــم
جمهــوری اســامی وجــود دارد .فقــر و فالکــت اقتصــادی بــه مرز
غیــر قابــل تحملــی رســیده و راهــی بــرای عقــب نشــینی بــرای
کارگــران و تــوده هــای فرودســت جامعــه باقــی نمانــده اســت.
در ایــن شــرایط متحــول فعالیــن کارگــری ،پیشــروان
جنبشهــای اجتماعــی و نیروهــای چــپ و کمونیســت تــاش
مــی کننــد از درون ایــن جنبشهــا و بــا اتــکا بــه قــدرت جنبــش
کارگــران و زحمتکشــان ،مبــارزه برعلیــه اســتثمار و ســتم و
ســرکوب را افزایــش داده و راه را بــرای ســرنگونی انقالبــی رژیــم
ت کارگــری
ســرمایه داری جمهــوری اســامی ،شــکلگیری دول ـ 
و شــورایی و برقــراری آزادی و برابــری همــوار کننــد.
شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت ،فشــار بــر
فعالیــن جنبــش های اجتماعــی را محکــوم و همــه آزادیخواهان را
بــه دفــاع از دستگیرشــدگان فرامیخوانــد .بــرای آزادی بــی قیــد
و شــرط زندانیــان سیاســی بپــا خیزیــم .هیــچ کــس را نبایــد بــه
خاطراظهــار عقیــده و فعالیــت سیاســی اش بــه زنــدان انداخــت.
آزادی عقیــده و آزادی در فعالیــت سیاســی حــق بــی چــون و
چــرای هــر فــرد در جامعــه اســت.
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سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران:

ابعاد هولناک کشتار تابستان  ٦٧هر چه بیشتر
آشکار می شوند
امســال ســی و چهــار ســال از کشــتار برنامــه ریــزی شــده و
دســته جمعــی زندانیــان سیاســی و عقیدتــی در تابســتان  ١٣٦٧می
گــذرد .تابســتان خونبــاری کــه طــی آن چندیــن هــزار زندانــی
مجاهــد ،دمکــرات ،چــپ و کمونیســت بــا دســتور مســتقیم
خمینــی جــاد ،بنیانگــذار حکومت اســامی ،ســر بــر دار شــدند و
پیکرهــای عزیزشــان در گورســتان خــاوران و ده هــا گورســتان بی
نــام و نشــان در نقــاط مختلــف ایــران در گورهــای دســته جمعــی
در خــاک شــدند .در تابســتان  ،٦٧رژیــم جنایتــکار و ضــد بشــری
حاکــم بــر ایــران در پــی اعدامهــای پرشــمار ســالهای نخســتین
دهــه شــصت و در تــداوم سیاســت ســرکوبگرانه و حــذف فیزیکی
تمامــی دگــر اندیشــان و مخالفیــن و منتقدیــن خــود ،سیاســتی کــه
از همــان فــردای غصــب قــدرت پیشــه کــرده بــود ،بــا برنامــه
ریــزی بــرای حــل «مســئله زندانیــان سیاســی» ،دســت بــه جنایتــی
زد کــه بــا گذشــت زمــان ابعــاد هولنــاک آن هــر چــه بیشــتر
آشــکار مــی شــوند.
در ســی و چهارمیــن ســالگرد کشــتار برنامــه ریــزی شــده و
دســته جمعــی زندانیــان سیاســی و عقیدتــی ،محکومــت حمیــد
نــوری بــه حبــس ابــد در دادگاه ســوئد ،پیــام آور آن اســت کــه
فریــاد دادخواهــان بــه ثمــر خواهد نشســت و دیر نیســت روزی که
نــه تنهــا آمــران و عامــان ایــن کشــتار بلکه تمامــی کســانی که از
فــردای اســتقرار حکومــت اســامی تــا بــه امــروز مرتکــب جنایت
هــای بیشــمار ،ســرکوب ،بازداشــت ،تجــاوز ،شــکنجه ،تــرور در
داخــل و خــارج کشــور ،بــه گلولــه بســتن معترضــان در خیابانها و
قتــل و اعــدام دههــا هــزار نفــر در ایــران شــده انــد ،بــه پــای میــز
محاکمــه کشــانده شــوند .حتــی مرگ برخــی از ایــن جنایتــکاران،
مانــع از اعــام جــرم بــر علیــه آنــان بواســطه سهمشــان در ایــن
جنایتهــا و همچنیــن نقششــان در اســتمرار رژیمــی کــه یکــی از
ســیاهترین دوره هــای تاریــخ معاصــر ایــران را رقــم زده  ،نخواهــد
شــد .تــا فــرا رســیدن آن روز مــا بــه ســهم خــود مــی کوشــیم تــا
پــژواک فریادهــای برحــق دادخواهــی باشــیم.
در چنیــن روزهایــی کــه یــاد آور آن تابســتان خونیــن اســت،
مــا بــا امید بــه آینــده ،بــا امیــد بــه ایرانــی آبــاد ،آزاد و دمکراتیک،
یــاد و خاطــره تمامــی مبارزیــن و جانباختــگان راه آزادی و عدالت
را گرامــی مــی داریــم و بــا یــاران و عزیــزان در خــون خفتــه کــه
زندگــی و جــان شــیرین بــر ســر دفــاع از آرمانهــای انســانی خــود
نهادنــد ،همچنــان تجدیــد عهــد و پیمــان کــرده و پیگیرانه راهشــان
را ادامــه خواهیــم داد.

زنده باد همکاری ،همبستگی و وحدت سازمانی فدائیان خلق

یاد یاران یاد باد
رفیق زرینتاج چمنی معلم ،شاعر و نویسنده متعهد کودکان روز  23فروردین  1401در کرمانشاه چشم از جهان فروبست.
وی متولد  1331کرند غرب و یکی از خواهران چریک فدایی خلق رفیق مهرداد چمنی بود که در فروردین سال  61دستگیر
و به جرم دفاع از آرمان طبقه کارگر و زحمتکشان در ستاد مرکزی سپاه پاسداران کرمانشاه زیر شکنجه جانفشان شد .راه
رفیق زرینتاج چمنی راه برادر فدایی انقالبیاش و الگوی نوشتاریاش صمد بهرنگی بود .وی سالها معلم دانشآموزان مناطق
محروم استان کرمانشاه بود و هرگز با فرهنگ جامعهی استبدادزده و طبقاتی سر سازش نداشت به همین دلیل نیز بود که به
ناچار زود هنگام خود را بازنشسته کرد .از رفیق سه دفتر شعر و چند فیلمنامه به جای مانده است .کتابهای :پرواز قاصدکها،
چکاوک تشنه ،الکپشتهای مرداب خشک ،زلزالکهای عمو روزان ،قفس کبوترها ،زوزه گرگها و ُدرسا کوچلو از آثار
منتشر شده ایشان است .یاد و خاطرهاش گرامی باد.
صبح  27خرداد مبارز سرشناس چپ و زندانی سیاسی رژیم ستمشاهی« ،عارف پاینده» با نام آشنای «علی پاینده» ،در پی
دورهای از بیماری ،چشم بر جهان بست .او که زادهی  ۱۵خرداد  ۱۳۲۱بود ،از همان نوجوانی در صفوف چپ ایران به فعالیت
سیاسی برخاست؛ از اواخر دههی سی خورشیدی تا لحظهی وداع با زندگی ،هستی خویش را وقف مبارزه در راه آرمانهای
واالی خود کرد .ناصر زرافشان در مراسم خاکسپاری رفیق زندهیاد علی پاینده در بهشت زهرای تهران چنین گفت:
"باید یادآور بشم که پاینده نمرده ،همچنان که حمید اشرف نمرده ،همچنان که بیژن جزنی نمرده ،از خالل قرنها قرن تفکر
افالطون در تاریخ جاریست .اما هیچکس نمیداند گور میلیونها انسان دیگری که بعد از افالطون زندگی کردهاند و مردهاند،
کجاست .بنابراین با زندگیشون با آنچه که برای بشریت و برای انسانها دیگر و برای آینده و سرنوشت انسان کردهاند ،اینها
زندهاند .همچنانکه ما رفقای دیگرمان را؛ صفر قهرمانی رو ،بیژن جزنی رو ،حمید اشرف رو ،بسیاران بسیاران دیگر را فراموش
نکردهایم و وجهه عمومی و اجتماعی زندگیشون جاریست در تاریخ معاصر ما و دنبال میشود ،پاینده هم زنده است بین ما.
پاینده بایگانی متحرک جنبش چپ ایران طی نیم قرن گذشته بود .او از این ویژگی از این شخصیت خاص برخوردار بود که
در سالهایی که من در داخل زندان همبند بودم با او ،یا بیرون ناظر آنچه میگذشت بودیم ،عقد اتصال همه جریانات گوناگون
چپ بود .و در مواقع بسیار بحرانی شخصیت علی بود که مانع بسیاری برخوردهایی که حاال وقتی نگاه میکنیم میبینیم هیچ
دلیل و موجب زمینهای جدی نداشت ،علی مانعش میشد .بنابراین آنچه که او کرد ،نگاهی که او داشت ،روش زندگی او،
پایمردیش ،ایستادن ،انتخاب کردن و پای انتخاب ایستادن ،با شرافت ،با سربلندی ،سرمشق همهی ماست ».یاد و خاطرهاش
گرامی باد.
اصغر فیروزی چریک پیری که جباران دو رژیم نتوانستند سر سودایی و پرغرورش را خم کنند ،تسلیم مرگ شد .رفیق در
دهه پنجاه به جنبش نوین ایران پیوست و از آن پس تا واپسین لحظه زندگی از تکاپو و تالش برای تحقق آرمان سوسیالیسم
بازنماند .زندانهای درازمدت در هر دو رژیم ،شکنجه و انفرادی های طوالنی ،اراده پوالدینش را سست نکرد و همچنان یاور
فروتن کارگران و زحمتکشان ،مبارز شورمند راه آزادی و عدالت باقی ماند .کنش گری او تنها به سپهر سیاست محدود نمی
شد بلکه در جبهه ای به گسترده گی زندگی با جور و جهل دو عفریته زمان در آویخته بود .در جنبش های برابری خواهانه
زنان حامی آن ها بود .یاری گر کانون های صنفی و جنبش های سندیکایی بود .از هیچ کمکی چه مادی و چه ذهنی به
نهادهای مردم نهاد دریغ نداشت .می کوشید میان کنش گران در حوزه های گوناگون فعالیت ارتباط سازنده و تبادل تجربه
برقرار کند .کار فرهنگی به ویژه بر روی جوانان را مهم ترین خویش کاری خویش می دانست .و در راستای این هدف
فرهنگی ،کتاب خانه های بسیاری را با هزینه شخصی بنیان نهاد یا به غنای آن ها کمک کرد .یاد و خاطرهاش گرامی باد.
رفیق علیرضا(علی) حسنی شوقی؛ کارگر قالیباف ،فدایی پرشور و همرزم و همراه دوست داشتنی ،که یک عمر عشق
و وفاداری و ایستادگی را بر تارو پودش میبافت ،از میان ما رفت .رفیق علی در خانوادهای کارگری و زحمتکش و در سعید
آباد تبریز بدنیا آمد و در کوچه پس کوچههای تبریز پرورش یافت ،سراسر عمرش با کار و زحمت عجین بود .با انقالب
و در نوجوانی به صفوف فدائیان خلق پیوست .عضو سازمان جوانان فداییان خلق  -اکثریت بود و تا آخرین نفس به آرمان
رهائی طبقه کارگر وفادار ماند .رفیق در سال  ۶۴پس از پخش تراکت سازمان «تحریم انتخابات ریاست جمهوری گامی است
در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی» دستگیر و به زیر شکنجه برده شد و تا سال  66در عین وفاداری به آرمانهای
انسانیش در زندان تبریز ماند .رفیق علیرضا؛ تمثیل وفاداری به آرمان رهایی کارگران بود و زندگانیش نمادی از عشق به رفقا و
هم رزمانش .این یار صادق زحمتکشان پس از آزادی نیز همچنان فدایی زیست و همانگونه که شایسته یک کمونیست بود تا
واپسین دم به سوسیالیسم و آرمان رهایی طبقه کارگر وفادار ماند .نهایت قلب پرشور رفیق در سحرگاه روز پنجشنبه  13مرداد
از حرکت باز ایستاد .یاد و خاطرهاش گرامی باد.

ضمیمه

بازنشر بیانیهها و دیدگاه
سازمانهایچپ
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نشریهگروهیازفدائیانخلقایران(داخلکشور)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پیرامون اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور،
ت ما!
گسترش اعتراضات مردمی و سیاس 
مــردم کشــور مــا روزهــای دشــواری را پشــت ســر میگذارنــد.
اوضــاع سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی روز بــه روز بدتــر میشــود.
دولــت رئیســی از زمــان روی کار امــدن بــر انبــوه مشــکالت کشــور
افــزوده و بنبســت جمهــوری اســامی را آشــکارتر ساختهاســت.
نارضایتــی از عملکــرد شــخص خامنــهای و بیکفایتــی دولــت
رئیســی روز بــه روز بیشــتر میشــود.
اعتراضــات مدنــی ،اعتصابــات و خیزشهــای خیابانــی در ایــن
یــا آن گوشــه از کشــور چنــان گســترش یافتهاســت کــه دیگــر
حکومــت قــادر بــه «جمــع» کــردن آنهــا نیســت .بازداشــتها،
شــکنجهها ،محاکمــات قــرون وســطائی ،حتــی قتــل معترضــان
هــم دیگــر تاثیــر خــود را از دســت دادهاســت .ســیل اعتراضهــا و
اعتصابهــا بــه یــک امــر دائمــی تبدیــل شدهاســت.

 .۱وخامت اوضاع سیاسی،

تغییــر و تحــوالت قبــل از هــر چیــز در ســطح جامعــه و در
حکومــت قابــل مشــاهده اســت .ایــن تغییــرات در رادیــکال شــدن
شــعارها و تــداوم اعتراضــات از یــک ســو ،ناتوانیهــای حکومــت
در خامــوش کــردن اعتراضــات و اغتشــاشها و تشــدید اختالفــات
در صفــوف نیروهــای درون حکومــت از ســوی دیگــر قابــل مشــاهده
اســت .تاثیــر و انعــکاس ایــن امــر را میتــوان در جنــب و جــوش
در بیــن نیروهــای اپوزیســیون هــم دیــد.
ی مجریــه و قــوهی مقننــه توســط نیروهــای افراطــی
تســخیر قــوه 
و مطیــ ع خامنــهای ،کارائــی خاصــی بــرای حکومــت بــه ارمغــان
نیاوردهاســت .دولتــی کــه بــا توهــم ایجــاد کارآئــی در حکومــت
تشــکیل گردیــد ،بســیار ضعیفتــر و فاســدتر از دولتهــای قبلــی
عمــل کــرده و بــه عامــل دیگــری بــرای نمایــش افــاس رژیــم
تبدیــل شدهاســت.

حفــظ اقتــدار حکومــت همچنــان بــر ســرکوب ،زنــدان،
تهدیــد و کشــتن مخالفــان بــا روشهــای مختلــف اســتوار اســت.
خامنــهای خــواب بازگشــت بهدهــهی شــصت را میبینــد و
اخیــرا بــرای نجــات رژیــم بــه «خــدای ده ـهی شــصت» متوســل
شدهاســت .فشــار بــر زنــان ،افزایــش یافتــه ،بــار دیگــر اوبــاش
حکومتــی علیــه زنــان راهــی خیابانهــا شــدهاند .منتقــدان رژیــم
و مخالفــان آن ،فعــاالن جنبشهــای مدنــی ،اعضــای کانــون صنفــی
معلمــان و فرهنگیــان و سندیکالیســتها بازداشــت میشــوند ،امــا
هیچکــدام از ایــن تقاله ـا چــارهای بــرای نجــات کشــتی در حــال
غــرق جمهــوری اســامی نخواهنــد بــود .کشــف حجــاب توســط
حمعــی از دهـهی نودیهــا در شــیراز و اعتــراض زنــان بــه اشــکال
مختلــف بــه حجــاب اجبــاری بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه بــه
رغــم افزایــش ســرکوب ،نســل جدیــدی پرچــم بیــش از چهــار
دهــ ه مبــارزهی زنــان و از جملــه دختــران میــدان انقــاب را بــه
دســت گرفتهاســت .از دســت دادن کنتــرل بــر اوضــاع بزرگتریــن
کابــوس ســران جمهــوری اســامی شدهاســت .از ایــن رو ،هــر
اقــدامِ حقطلبانــهای از مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری و بــرای
حــق آزادی پوشــش ،درخواســت دســتمزد متناســب بــا ســطح رشــد
تــورم ،افزایــش مســتمریهای بازنشســتگان متناســب بــا نیازهــای
اولی ـهی آنــان اقــدام علیــه نظــام تلقــی میشــود ،ردِپــای «دشــمن»
پشــت ایــن اعتراضــات دیدهمیشــود و ارکان حکومــت از دســتگاه
نظامــی و امنیتــی تــا رادیــو و تلویزیــون ،مطبوعــات و رســانههای
رنگارنــگ بــرای ســرکوب آن بســیج میشــوند.
اکنــون دیگــر ســاح ســرکوب و ایجــاد رعــب حکومــت هــم
بیــش از پیــش اثربخشــی خــود را از دســت میدهــد و عرصــهی
عمومــی و خیابــان توســط معترضــان گام بــه گام تســخیر میشــود.
جنبشهــای کارگــران ،زنــان ،دانشــجویان ،روزنامهنــگاران،
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نویســندگان ،باورمنــدان بــه ادیــان دیگــر ،دگر اندیشــان ،دگرباشــان
جنســی ،هویــت طلبــان ملــی و قومــی ،همــه علیــه تبعیــض و
بیحقوقــی برخاســتهاند و جــز بــه پشــت ســر گذاشــتن ایــن
رژیــم بــه چیــز دیگــری فکــر نمیکننــد و رژیــم کنونــی را مانــع
اصلــی تحــول در جامعــه میداننــد.
خیزشهــای دیمــاه  ۹۶و آبــان  ۹۸چرخشــی در جنبــش
اعتراضــی مــردم بودنــد کــه در اعتراضهــا ،اعتصابهــا و
خیزشهــای منطقــهای علیــه کمابــی و بــیآبــی تکــرار شــدند.
تــاش اخیــر مجلــس رژیــم ،بــرای رســمیت دادن بــه شــلیک بــه
ســوی مــردم توســط نیروهــای ســرکوب و قانونــی کــردن آن ،کــه
بــدون قانــون هــم در طــول بیــش از چهــار دهـهی گذشــته چنیــن
بودهاســت ،همچنیــن تاکیــد علنــی نماینــدهی ولــی فقیــه بــه
تربیــت نیروهائــی در ســپاه پاســداران ،بــرای شــلیک بــدون تــرس
بــه ســوی مــردم ،بیــش از آن کــه بیانگــر قدرتنمائــی حکومــت
باشــند ،بیــان هــراس در صفــوف آن هســتند .امروز دیگــر جمهوری
اســامی بــا گروههــای وســیعی از جامعــ ه مواجــه اســت کــه
خواهــان گــذار از آن هســتند.

 .۲گسترش اعتراضات مردمی،

تغییــر بــه خواســت گروههائــی وســیعی از جامعــه تبدیــل
شدهاســت .ایــن خواســت ســیلی اســت کــه بــه راه افتــاده و در
زیــر پوســت جامعــه جــاری اســت .در اعتراضهــا ،اعتصابهــا
و تجمعــات مــردم در سراســر کشــور بــه زبــان میآیــد و زمیــن را
زیــر پــای جمهــوری اســامی بــه لــرزه در م ـیآورد.
اعتراضهــای مردمــی ،فراگیرتــر شــدهاند .روزی نیســت کــه
در گوش ـهای از کشــور اعتصابــی یــا اعتراضــی صــورت نگیــرد.
موضــوع اصلــی اکثــر ایــن برآمدهــا عمومــا وضعیــت نابســامان
اقتصــادی مــردم ،گرانــی بیســابقهی ارزاق عمومــی( کاالهــای
اساســی) ،بیپاســخ مانــدن مطالبــات مــزد و حقــوق بگیــران،
بیآبــی ،کمآبــی و خواســت برخــورداری از زندگــی شایســته و
انســانی اســت.
تجمعهــای گســترده و پــی درپــی معلمــان ،بازنشســتگان،
اعتراضــات مردمــی ،اعتصابات کارگــری و  ...نشــاندهندهی مخالفت
و نارضایتــی فزاینــده علیــه حکومــت و وضعیــت عمومــی پر تالطم
حاکــم بــر کشــور اســت .تشــدید بحــران اقتصــادی طی ســالهای
اخیــر بیــش از پیش فقــر را عمومیتــر کــرده و خانوارهای بیشــتری
را بــه زیــر خــط فقــر راندهاســت .بخــش بزرگــی از کارگــران و
دیگــر مــزد و حقوقبگیــران قــادر نیســتند احتیاجــات روزمــرهی
خــود را بــا دســتمزد فعلــی خــود بــرآورده کننــد .ایــن امــر عــاوه
بــر آن کــه پتانســیل خیزشهــای خیابانــی را در مقاطــع حســاس
افزایــش دادهاســت ،در عیــن حــال ،ایســتادگی بــر سرخواسـتهای
فــوری را بــه یــک امــر حیاتــی بــرای بخــش بزرگــی از مــردم
تبدیــل کردهاســت.
جنبشهــای مطالباتــی بازتــاب نیازهــای حیاتــی بخــش بزرگی
از مــردم هســتند و نقــش مهمــی در بیــداری جامعــه و تــاش برای
تغییــر در جهــت بهبــود زندگــی اجتماعــی دارنــد؛ امــا فقــط
منحصــر بــه مطالبــات مربــوط بــه معیشــت مــردم نیســتند ،بلکــه
فراتــر از معیشــت ،خواســت ایجــاد تشــکل ،برخــورداری از حــق
دفــاع متشــکل از حقــوق خــود و حضــور فعــال و دخالتگــر در

محیــط زندگــی و فعالیــت خــود را نیــز در بــر میگیرنــد .تجمــع
هــای سراســری آمــوزگاران و بازنشســتگان طــی ســالهای اخیــر
نمایشــی تحســینبرانگیز از یــک جنبــش خــود آگاه جمعــی بــا
ارادهای اســتوار را بــه نمایــش گذاشــتهاند و همیــن اراده هم هســت
کــه بعــد از ده ســال جمهــوری اســامی را وادار بــه تصویــب هــر
چنــد ناقــص برخــی از خواســتهای آنــان کردهاســت.
جنبــش معلمــان و بازنشســتگان نشــان داد کــه جنبشهــای
مطالباتــی در ایــران علیرغــم تهاجــم و تهدیــد حکومــت ،میتوانند
نقــش بــارزی را در مقابلــه بــا فقــر و بــی حقوقــی داشتهباشــند و
حکومــت را در عرصههــای معینــی وادار بــه عقبنشــینی نماینــد.
درک جایــگاه ایــن جنبشهــا بــدون درک پیونــد تنگاتنــگ
مطالباتــی کــه بــا هســت و نیســت بخــش مهمــی از جامعــه پیونــد
خوردهاســت ،ممکــن نیســت .ایــن جنبشهــا در تغییــر فضــای
جامعــه نقــش برجســتهای دارنــد .توجــه بــه نیازهــای رشــد و
تقویــت آنهــا بایــد ســرلوحهی فعالیت عملــی نیروهــای عدالتخواه
و آزادی طلــب چــپ در دفــاع از مبــارزات مدنــی مــردم باشــد.

 .۳وخامت اوضاع اقتصادی،

اوضــاع اقتصــادی کشــور بحرانــی و وخیم اســت .سیاسـتهای
نئولیبرالیســتی زیــر عنوان اقتصــاد مقاومتی توام با فســاد گســتردهی
ســاختاری در صفــوف جمهــوری اســامی زندگــی و گــذران
روزمــرهی مــردم را دشــوارتر ساختهاســت .رکــود اقتصــادی و
تــورم بــاال فقــر در جامعــه را گســترش داده؛ بــر ابعــاد بیــکاری و
بــی خانمانــی افزودهاســت .بنــا بــه آمــاری کــه منتشــر شدهاســت،
میانگیــن نــرخ تــورم بــرای خــرداد مــاه رقــم ۳۹.۴اعالم شدهاســت،
امــا ارزیابیهــا بســیار بیشــتر از ایــن رقــم و رســیدن نــرخ تــورم
بــه ۵۰درصــد و بیشــتراســت .حــذف دالر  ۴۲۰۰تومانــی یکــی از
عوامــل مهــم ســیر صعــودی نــرخ تــورم اســت.
رشــد اقتصــادی چنــد ســال گذشــته منفــی بــوده و در نتیجــه
اقتصــاد کشــور هــر ســال کوچکتــر از ســال پیــش شدهاســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه از ســال  ۹۷و بعــد از اعــام تحریمهــای
دولــت ترامــپ ،رشــد اقتصــاد ایــران منفــی شــده و ایــن رونــد بــا
وجــود تحریمهــا امســال نیــز ادامــه خواهــد یافــت .خــود همیــن
وضعیــت نیــز یکــی از عوامــل رکــود و تــورم بــاال در کشــور
اســت.
بحــران اقتصــادی مزمــن نتیجــهی بیــش از چهــار دهــه
سیاســتهای ویرانگــر و رانتــی جمهــوری اســامی و ســیطرهی
نهادهــای نظامــی و بنیادهــا و کارتلهــای زیــر نظــر ولــی فقیــه
بــر بخــش بزرگــی از اقتصــاد کشــور اســت .از طــرف دیگــر،
اصــرار حمهــوری اســامی بــه عــدم تعامــل بــا جهــان غــرب
رابطـهی اقتصــادی بــا بســیاری از کشــورهای جهــان را بــه کلــی
قطــع کردهاســت .همیــن امــر هــم فشــار ایــن بحــران را بیــش از
پیــش بــر دوش مــردم انداختهاســت .راه فعالیــت اقتصــادی مولــد
را محدودتــر و زمینــهی فلــج شــدن اقتصــاد کشــور را بیشــتر
کردهاســت.
لغــو تحریمهـای اقتصــادی مــی توانســت فضــای تنفســی برای
اقتصــاد کشــور بــاز کنــد .امــا ایــن گام هــم بــا توجــه بــه کالف
ت خارجــی جمهــوری اســامی تــا کنــون عملــی
ســردرگم سیاسـ 
نشــده اســت .امــا تردیــدی نیســت کــه مشــکل نــه تحریمهــا،
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بلکــه سیاســتهای خــود جمهــوری اســامی اســت .بــدون
تغییــرات اساســی در ســاختار و سیاســت کنونــی حاکــم بر کشــور
و بــا ادامــهی سیاســتهای تاکنونــی ،نجــات اقتصــاد کشــور
امکانپذیــر نخواهــد بــود.

 -۴احیای برجام،

دولــت کنونــی پنــج مــاه طــول کشــید تــا بــر ســر میــز مذاکره
بــرای احیــای برجــام برگــردد .وقتــی هــم کــه برگشــت ،تــاش
کــرد مذاکــرات را از نقطــهی صفــر شــروع کنــد .پــس از آن،
ماههــا طــول کشــید توافقــات اولیــه صــورت گیــرد ،موضوعــات
مــورد مناقشــه تعییــن و بــرای تصمیمگیــری طرفیــن ارائــه شــود.
موانــع توافــق ،الزامــا مربــوط بــه خــود برجــام نبودنــد ،امــا جــزو
درخواســتهای هیئــت مذاکــره کننــدهی جمهــوری اســامی
هستند .
البتــه ارکان ایــن دولــت و از جملــه خــود خامنـهای کــه پشــت
ایــن دولــت ایستادهاســت ،از همــان نخســت هــم چنــدان موافــق
برجــام نبودنــد ،برجــام را خیانتــی بــه کشــور مــی دانســتند و جزو
دلواپســانی بودنــد کــه منافــع خــود را در گشــایش رابطــه بــا جهان
در خطــر میدیدنــد .از ایــن رو ،تعجیلــی بــرای بازگشــت بــه
برجــام نداشــتند .آنهــا کــه خیلــی پیشتــر از ترامــپ بــه برجــام
و ادامـهی رونــد مذاکــرات ترمــز زدنــد ،ماههــای نخســت مشــغول
تمریــن بازدارندگــی در پیشــرفت مذاکــرات بودنــد .بــا شــعلهور
شــدن آتــش جنــگ روســیه در اوکرایــن و تحریــم ایــن کشــور از
ســوی دول غربــی ،شــرط و شــروط روســیه را هــم بــرای توافــق
بــه شــروط جمهــوری اســامی افــزوده شــد.
آخریــن دور مذاکــرات غیــر مســتقیم نماینــدگان جمهــوری
اســامی بــا آمریــکا در دوحــه ،بــا وســاطت اروپــا هــم ،عمــا
بینتیجــه مانــد.
دولــت آمریــکا تمایــل دارد کــه مذاکــرات بــر ســر برجــام بــه
نتیجــه برســد .ولــی حاضــر نیســت بــه خواســتهای فرابرجامــی
جمهــوری اســامی تــن بدهــد .روســیه نفــع خــود را در تعلیــق
مذاکــرات میبینــد و چیــن هــم مالحظــات خــود را در ادامــهی
وضعیــت کنونــی دارد .فشــاری کــه بــرای توافــق در ایــن عرصــه
بــه جمهــوری اســامی وارد میشــد ،بهواســطهی جنــگ اوکرایــن
و تحریــم نفــت و گاز روســیه عمــا کاهــش یافتهاســت .تــاش
اروپــای نیازمنــد بــه نفــت ایــران بــرای بــه فرجــام رســاندن برجام
بینتیجــه ماندهاســت.

 -۵جنگ اوکراین و تاثیرات آن،

یکــی از تحوالتــی کــه طــی ماههــای اخیــر ،تاثیــر مســتقیمی بر
رونــد مذاکــرات اتمــی بــرای کشــور مــا گذاشــت ،جنــگ اوکراین
اســت .جنــگ در اوکرایــن و صفبندیهایــی کــه بعــد از ایــن
جنــگ شــکل گرفتهاســت ،ســایهی خــود را روی ایــن مذاکــرات
نیــز گستراندهاســت.
رهبــری جمهوری اســامی بــا تاکید مکرر بر سیاســت دشــمنی
بــا آمریــکا و اســرائیل و دوری از غــرب ،همــواره سیاســت نــگاه به
شــرق داشــته و بــه دنبــال ایجــاد رابط ـهی راهبــردی بــا روســیه
و چیــن و جلــب حمایــت آنــان در برابــر آمریــکا بودهاســت.آما
آن دو بــه مناســبات خــود بــا جمهــوری اســامی نــگاه راهبــردی
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ندارنــد و براســاس منافــع ملــی خــود برخــورد میکننــد .سیاســت
نــگاه بــه شــرق انتظــار حکومــت را در حــدی کــه حکومــت بــه
دنبــال آن بــوده اســت ،بــرآورده نکــرده اســت .ایــن دو کشــور هیچ
کــدام از قطعنامههــای تحریــم جمهــوری اســامی را در ســازمان
ملــل وتــو نکردهانــد .امــا علیرغــم ایــن ،تاکنــون سیاســت نــگاه
بــه شــرق از طــرف جمهــوری اســامی دنبــال شــده و بــر آن بــه
عنــوان یــک راهبــرد تاکیــد شدهاســت.
در یــک نــگاه واقعبینانــه ،بایــد گفــت کــه جنــگ اوکرایــن ،بــا
توجــه بــه نیازهائــی کــه غــرب بــرای تامیــن منابــع انرژی فســیلی
از جملــه نفــت دارد ،امکانــات و شــانسهائی را نیــز بــرای کشــور
مــا فراهــم ســاخته اســت .امــا جمهــوری اســامی ایــن فرصــت
گــران بهــا را هــم از دســت داد و بــا فــروش نفــت روســیه بــا
تخفیــف بــاال ،بخشــی از بــازار فــروش نفــت را هــم بــه روســیه
باخــت.
نزدیکــی جمهــوری اســامی بــه روســیه ،همســوئی بــا آن،
در بنبســتی کــه مذاکــرات بــرای احیــای برجــام مواجــه اســت،
موثــر بــوده اســت.

 -۶تحوالت در منطقه،

در منطقــه نیــز تحوالتــی در حــال شــکلگرفتن اســت کــه مــی
توانــد تــوازن تاکنونــی را بــه هــم بریــزد .جهــت اصلــی تغییــرات
جدیــد مقابلــه بــا جمهــوری اســامی و سیاسـتهای آن در منطقــه
اســت کــه میتوانــد جهتگیــری نظامــی بــه خــودگیــرد.
مذاکــرات بــا همســایگان در خلیج فــارس و از جمله عربســتان
ســعودی اگــر چــه هــم چنان بــا واســطهی عــراق دنبــال میشــود،
امــا ایــن تالشهــا هنــوز از یــک اقــدام جــدی بــرای تنــش زدائــی
از مناســبات بــا ایــن دولتهــا فاصلــه دارد و نتوانستهاســت بــه
یــک رونــد در جهــت ترمیــم مناســبات فیمابیــن تبدیــل شــود .هــر
چنــد نشــانههائی از توافــق بــر ســر مناقشـهای همچــون درگیــری
در یمــن دیــده میشــود .امــا موضــوع اصلــی اختــاف پیرامــون
سیاس ـتهای منطق ـهای جمهــوری اســامی و حضــور نظامــی آن
در منازعــات و بحرانهــای منطقـهای بــه جــای خــود باقــی اســت
و مانــع اصلــی بــر ســر بهبــود مناســبات بــا بیشترکشــورهای منطقه
ا ست .
گســترش مناســبات ،نزدیکی و همســوئی بســیاری از کشورهای
عــرب خلیــج فــارس بــا اســرائیل بــرای مهــار جمهــوری اســامی
و مخالفــت بــا پــروژهی اتمــی آن ،توافــق ابراهیــم و بــه دنبــال آن
طــرح ایجــاد ناتــوی عربــی در منطقــه بــا حضــور دولــت آمریــکا
و اســرائیل یکــی از طرحهائــی اســت کــه بــا هــدف مقابلــه بــا
جمهــوری اســامی مطــرح شدهاســت کــه از حمایــت آمریــکا
هــم برخــوردار اســت و خــود آمریــکا در ایجــاد آن نقــش محوری
دارد.
حضــور جمهــوری اســامی در عــراق ،ســوریه و لبنان نیــز زیر
ضــرب جنبشهــای مردمــی ایــن کشــورها قــرار دارد .بحــران در
لبنــان بســیار حــاد شدهاســت .اکنــون مدتهاســت کــه تشــکیل
دولــت در ایــن کشــور بــا مشــکل مواجــه اســت .در انتخابــات
اخیــر موقعیــت جمهــوری اســامی تضعیــف شدهاســت .حمایــت
جمهــوری اســامی از حــزباهلل و متحــدان آن در ایــن کشــور،
عامــل مهمــی در تشــدید بحــران جــاری در لبنــان اســت.

دوره دوم  -شماره  - 5شهریور 1401

22

در عــراق ،دولــت فعلــی رابطـهی تنگاتنگــی بــا جمهــوری اســامی نــدارد ،امــا هنــوز نیروهــای متحد جمهــوری اســامی در عــراق از
قــدرت عمــل فراوانــی برخوردارنــد و علیرغــم اعتراضــات وســیع مــردم طــی ســالهای گذشــته علیــه دخالــت خارجــی در امــور داخلــی
کشورشــان ،حضــور جمهــوری اســامی در عــراق و نفــوذ آن در میــان نیروهــای سیاســی شــیعه و نیــز شــبه نظامیــان از جملــه نیروهــای
تشــکیل دهنــدهی حشــد الشــعبی زیــاد اســت .هــر چند ایــن نیروهــا در آخریــن انتخابــات عــراق بخــش زیــادی از آرای خود را از دســت
دادنــد ،امــا هنــوز از آن چنــان قدرتــی برخــوردار هســتند کــه تشــکیل جلســات مجلــس ،انتخــاب ریاســت جمهــوری و تشــکیل دولــت
جدیــد را عمــا بلوکــه بکنند.
حضــور جمهــوری اســامی در ســوریه هــم هنــوز چشــمگیر و پــر هزینــه اســت .در ســوریه دول عربــی در صــدد احیــا و گســترش
روابــط خــود بــا ســوریه و بازگردانــدن ایــن کشــور بــه اتحادیـهی عــرب و گشــایش رابطــه بــا آن هســتند .ایــن امــر مــی توانــد موقعیت
جمهــوری اســامی در ســوریه را تضعیــف کنــد.
سیاســت منطقـهای و خارجــی ماجراجویانــه ،تنـشزا ،پرهزینــه و دخالتگرانـهی جمهــوری اســامی تــا کنــون ضربــات شــدیدی بــر
منافــع مــردم و کشــور مــا وارد نمــوده و ایــران را در معــرض انــواع تهدیــدات خطرنــاک قــرار دادهاســت .ادامـهی ایــن سیاســت حتــی
ممکــن اســت کشــور مــا را در گیــر یــک جنــگ ویرانگــر نمایــد و بــه دشــمنی و تنــش در منطقــه دامــن بزنــد .مــا برایــن باوریــم کــه
ت نظامــی در ایــن یــا ان مناقشــه بیــرون بکشــد و
منافــع ملــی کشــورمان در ایــن اســت کــه پــای خــود را از مناقشــات منطقـهای و دخالـ 
در جهــت تنشزادئــی و تامیــن صلــح و امنیــت جمعــی در منطقــه گام بــردارد تــا راه توســعهی روابــط اقتصــادی و سیاســی با همســایگان
را همــوار کنــد.

 -۷اپوزیسیون و حد تاثیر آن،

گســترش مبــارزات مــردم ،بنبســت و ناکارآمــدی جمهــوری اســامی در مواجهــه بــا بحرانهــای دامنگیــر کشــور ،اپوزیســیون
جمهــوری اســامی را نیــز در جهــت پاســخگوئی بــه نیازهــای گــذار از جمهــوری اســامی ،بــه جنــب و جــوش جدیــدی واداشتهاســت.
صفبندیهــا حــول ایــن یــا آن راه حــل در حــال شــکل گرفتــن اســت .امــا هنــوز نیروهــای مخالــف حکومــت نتوانســتهاند خــاء یــک
آلترناتیــو دموکراتیــک در برابــر جمهــوری اســامی را پرکننــد .همصدائــی و همســوئی در درون صفــوف اپوزیســیون در داخــل و خــارج
کشــور در برابــر حکومــت نیــز هنــوز مطلــوب نیســت و حــد تاثیرگــذاری آنهــا در ســپهر سیاســی کشــور محــدود اســت.
بــرای برونرفــت از وضعیــت کنونــی ،طبعــا بایــد در جهــت ایجــاد صداهــای موثــر در اپوزیســیون و در میــان نحلههــای مختلــف آن
تــاش کــرد .تفاهــم عمومــی در میــان نیروهــا را بــرای تنظیــم نقشـهی گــذار از وضعیــت کنونــی ایجــاد نمود.
تــاش حــزب مــا همــگام بــا دیگــر نیروهــا در جهــت گســترش همــکاری در بیــن نیروهــای جمهوریخــواه ،چــپ و عدالتخــواه گامی
در ایــن راستاســت .حــزب مــا بــر همــکاری و همگامــی بیــن جریانهــای جمهوریخــواه ســکوالر و دموکــرات تاکیــد دارد و معتقداســت
کــه جمهوریخواهــان ســکوالر و دموکــرات ایــران بــرای حضــور موثــر در ســپهر سیاســی کشــور ضــروری اســت کــه وارد رونــد
همکاریهــای گســتردهتر بیــن خــود شــوند و ائتالفــی فراگیــر و پوشــشدهنده از احــزاب و فعــاالن سیاســی ایجــاد کننــد .مــا همــکاری
 ۶جریــان جمهوریخــواه را در ایــن راســتا میدانیــم و میکوشــیم کــه بــه ائتــاف فــرا برویانیــم.
امــا گــذار از جمهــوری اســامی نیازمنــد همراهیهــا و همگامیهــای گســتردهتری اســت .از ایــن رو ،بایــد در عیــن پایبنــدی بــه
برنامـهی جمهوریخواهــی و نیــز هویــت چــپ خــود ،از طریــق گفتگــو بــا نیروهای سیاســی منتقــد و مخالــف جمهــوری اســامی زمین ه را
بــرای تفاهــم و توافــق بر ســر اصــول دموکراســی از جملــه پلورالیســم ،انتخابــات آزاد ،قضــاوت صندوق رای و تشــکیل مجلس موسســان
بــرای تدویــن قانــون اساســی بیــن نیروهــای سیاســی کشــور فراهــم ســاخت و وســیعترین نیــرو را بــرای انجــام یــک تحــول بنیــادی در
جامعــه بســیج نمــود و اپوزیســیون را بــه نیــروی پشــتیبان مبــارزات مــردم و ســتادی در جهــت تــدارک تحــول در کشــور تبدیــل کنیم.
مــا همانطــور کــه در برنامـهی سیاســی مصــوب کنگــرهی دوم خــود اعــام کردیــم ،بــرای گــذار مســالمت آمیــز از ایــن حکومــت
بــار دیگــر آمادگــی خــود را بــرای گفتگــو بــا نیروهــای سیاســی منتقــد و مخالــف جمهــوری اســامی کــه مخالــف آلترناتیو ســازی برای
کشــورمان توســط دولتهــای خارجــی هســتند ،اعــام مــی کنیــم .همکاریهــا ،ائتالفهــا وســیلهای بــرای قدرتمندتــر ســاختن نیروهــا
در انجــام تحوالتــی اســت کــه از تــوان ایــن یـا آن نیــرو بــه تنهائــی خــارج اســت .از ایــن رو ،ایــن رویکردهــا زمانــی موثــر خواهنــد
بــود کــه در صحنـهی سیاســی کشــور امیــدی را زنــده بکننــد .بــاری را از دوش مــردم بردارنــد و بــرای بــه ثمــر رســاندن تحــوالت بــه
کار آینــد و بتواننــد بــه فالکــت و بدبختــی مــردم در زیــر یــوغ جمهــوری اســامی پایــان دهنــد .تالشگــران بســیاری در داخــل کشــور
بــرای تغییــر ایــن حکومــت حضــور دارنــد کــه بــا پرداختــن هزینههــای فــروان خواهــان گــذار از ایــن حکومــت هســتند .بــی تردیــد
نقــش ایــن مبــارزان کــه رهبــران گروههــای مختلــف سیاســی ،فرهنگــی و صنفــی را شــامل میشــوند و بــا وجــود ســرکوب جمهــوری
اســامی پرچــم مبــارزات مدنــی را بــر دوش دارنــد ،در تحــوالت آینــدهی کشــور بســیار تعییــن کننــده اســت .اپوزیســیون در خــارج از
کشــور ،بایــد خــود را جزئــی از مبــارزهی جــاری بدانــد ،رابطـهی متقابــل بــا جنبــش مــردم ایجــاد کنــد و صــدای تغییــر را پــژواک دهد.
هیئت سیاسی  -اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
 ۲۵تیر ۱۶ - ۱۴۰۱ژوئیه ۲۰۲۲
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سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سرسخن سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

دستبرد رژیم به سفره نیمه خالی
محرومان و زحمتکشان
بــا آغــاز اجــرای طــرح حــذف تخصیــص ارز ترجیحــی
( ٤٢٠٠تومانــی) بــه کاالهــای اساســی از اواســط اردیبهشــت،
همانطــور کــه پیشبینــی مــی شــد ،مــوج ســهمگین دیگــری از
گرانــی مایحتــاج عمومــی فــرا رســید و متقابــأ بــه اعتراضــات
شــدید تهیدســتان در شــهرهای مختلــف کشــور دامــن زد کــه
هنــوز هــم ،کمابیــش ،ادامــه دارد.
ترفنــد تــازه رژیــم درمــورد حــذف یارانــه کاالهــای اساســی،
در شــرایطی بــه اجــرا گذاشــته مــی شــود کــه بحــران ســاختاری
رکــود تورمــی ،بیــش از پیــش ،تعمیــق یافتــه و ،عــاوه بــر آن،
تحریمهــای اقتصــادی یکجانبــه دولــت آمریــکا ،کــه بیشــترین
تأثیــرات فاجعــه بــار آن متوجــه اکثریــت تودههــای محــروم
و زحمتکــش اســت ،فعالیتهــای اقتصــادی را شــدیدأ مختــل
کــرده اســت .در چنیــن شــرایطی کــه حــدود ده میلیــون نفــر از
کار و اشــتغال -و از حداقــل ممــر درآمــد -محرومنــد و گرانــی
روزافــزون هــم (کــه طبــق آمــار رســمی ارگانهــای حکومتــی
نــرخ تــورم در مــاه اردیبهشــت بــه  40درصــد رســیده) گــذران
زندگــی غالــب خانوارهــا را فوقالعــاده دشــوار ســاخته اســت.

دولــت ابراهیــم رئیســی ،گماشــته رهبــری رژیــم بــر مســند
ریاســت جمهــوری ،ســه مــاه بعــد از تشــکیل آن ،الیحـهای را بــه
قصــد حــذف ترجیحــی ،بــا قیــد دو فوریــت ،بــه مجلــس رژیــم
ارائــه کــرد .همــه جناحهــا و دســتجات اولیگارشــی حاکــم در
ایــن بــاره همداســتان بودنــد ولــی ،عمدتــأ در هــراس از بازتــاب
اجتماعــی و سیاســی آن ،راجــع بــه چگونگــی اجــرا ،پذیــرش
مســئویت مســتقیم و نیــز موعــد اجــرای آن ،اختــاف نظر داشــتند.
در نهایــت ،در چارچــوب بررســی بودجــه دولــت بــرای ســال
 ،١٤٠١ایــن مصوبــه از جانــب مجلــس رژیــم در اســفند گذشــته،
صــادر گردیــد« :چنانچــه دولــت قصــد دارد کاالیــی را از ســبد
ارز ترجیحــی حــذف نمایــد ،بایــد قبــأ ترتیبــات قانونــی جبــران
زیــان رفــاه مصــرف کننــده بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی را،
از طریــق کاالبــرگ الکترونیکــی ،و در امــور پزشــکی از طریــق
بیمــه هــا ،یــا از طریــق جایگزیــن مطمئــن بــه انجــام رســانده
باشــد ،بــه طــوری کــه افــراد بتواننــد ایــن کاالهــا و خدمــات
را بــه نــرخ پایــان شــهریور  ١٤٠٠و در ســقف تعییــن شــده تهیــه
کننــد» .در همیــن حــال ،مجلــس مقــرر کــرد کــه «وزارت تعــاون،
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کار و رفــاه اجتماعــی ،تــا ســه مــاه پــس از ابــاغ ایــن قانــون،
بــرای دهــک بنــدی در آمــدی کلیــه خانوارهــای یارانــه بگیــر
از طریــق شــاخصها  ...و نســبت بــه حــذف یارانــه نقــدی
و طــرح معیشــتی خانوارهــای پردرآمــد اقــدام کنــد» .در پــی
برگــزاری جلســه «شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی» ســران
قــوا و اعــام مجــدد «اتفــاق نظــر و هماهنگــی همــه ارگان
نظــام» در بــاره حــذف ارز  ٤٢٠٠تومانــی کاالهــای اساســی و
«مردمــی ســازی و عادالنــه کــردن توزیــع یارانــه هــا» ،آغــاز
اجــرای ایــن طــرح در  ١٩اردیبهشــت رســمأ اعــام شــد.
طبــق ایــن طــرح ،از ایــن پــس بــه جــای «یارانــه نقــدی»
(نفــری  ٤٥٥٠٠تومــان کــه پرداخــت آن از  ١٣٨٩شــروع شــده)
و «یارانــه معیشــتی» (نفــری  ٥٥هــزار تومــان کــه بعــد از آبــان
 ٩٨بــرای بخشــی از خانوارهــا پرداخــت مــی شــده) ،قــرار
اســت خانوارهــای دهــک هــای اول تــا ســوم بــه میــزان نفــری
 ٤٠٠هــزار تومــان ،و خانوارهــای دهــک هــای چهــارم تــا نهــم
بــه میــزان نفــری  ٣٠٠هــزار تومــان در مــاه یارانــه دریافــت
کننــد و یارانــه دهــک دهــم نیــز (ده درصــد خانوارهــا کــه
پردرآمــد محســوب مــی شــوند) قطــع شــود .بــه عنــوان مثــال،
یــک خانــوار  ٤نفــره کــه مشــمول دریافــت یارانــه نقــدی و
معیشــتی بــوده و قبــأ در مجمــوع  ٣٥٤هــزار تومــان یارانــه
میگرفــت ،حــاال ،برحســب تعلــق بــه دهکهــای درآمــدی،
جمعــأ یــک میلیــون و  ٦٠٠هــزار تومــان یــا یــک میلیــون و
 ٢٠٠هزارتومــان در مــاه دریافــت میکنــد .تعــداد دقیــق
خانوارهــا و افــراد مشــمول دریافــت یارانههــای جدیــد هــم
تاکنــون معلــوم نشــده و مســئوالن ذیربــط نیــز ارقــام متفاوتــی
را در ایــن بــاره مطــرح میکننــد :براســاس فهرســت اعــام
شــده وزارت تعــاون ،مشــموالن یارانــه حــدود  ٢٣میلیــون و
 ٦٨٠هــزار خانــوار اســت کــه  ٧٢میلیــون ایرانــی را در بــر
مــی گیــرد .در حالــی کــه پیــش از ایــن جمعیــت یارانــه بگیــر
کشــور حــدود  ٧٨میلیــون نفــر اعــام شــده بــود .از آنجــا کــه
پــس از ســال  ١٣٩٣تــا کنــون هیــچ گونــه ثبــت نــام جدیــدی
صــورت نگرفتــه ،پیداســت کــه تعــداد زیــادی از افــراد و
خانوارهــای جدیــد از ایــن طریــق از فهرســت یارانــه بگیــران
حــذف گردیدهانــد ،گذشــته از آن دســته خانوارهائــی کــه بــر
اثــر دهــک بنــدی وزارت تعــاون (کــه ضوابــط و معیارهــای آن
اصــأ اعــام نشــده) کنــار گذاشــته شــدهاند .ایــن امــر ،بــه
نوبــه خــود ،موجــب شــکایات و اعتراضــات فراوانــی از ســوی
«جامانــدگان» و «حــذف شــدگان» گشــته اســت.
گرداننــدگان حکومتــی از ماههــا پیــش تمامــی تــوان
تبلیغاتــی ،اطالعاتــی ،امنیتــی و قضائــی خــود را بــرای
جاانداختــن و پیــاده کــردن ایــن ترفنــد جدیدشــان بــه کار
گرفتهانــد .از خطبههــای نمــاز جمعــه گرفتــه تــا ســخن
پراکنیهــای رادیــو تلویزیــون ،از برگــزاری «همایــش ســه
جانبــه اطالعاتــی» (وزارت اطالعــات ،ســازمان اطالعــات ســپاه
پاســداران و نیــروی انتظامــی) بــرای «پیشــگیری از بــروز فتنــه
و حــوادث» تــا «ارتقــای» نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی
بــه «فرماندهــی کل انتظامــی جمهــوری اســامی» و تشــکیل
«ســازمان اطالعــات» جدیــد در ایــن نیــرو ،از حمایــت «تمــام
قــد و همــه جانبــه» قــوه قضائیــه رژیــم از طــرح دولــت تــا

برنامههــای هماهنگــی دادســتانهای مراکــز اســتانها ،و
«آمادگــی همــه اســتانداران و مدیــران» و  ...همگــی نشــاندهنده
بســیج گســترده نیروهــا وامکانــات فریبــکاری و ســرکوبگری
حکومــت در راســتای پیشــبرد طــرح مــورد بحــث ،و مقابلــه بــا
واکنشــهای تودههــای مــردم اســت .لکــن ایــن طــرح ،صرفنظــر
از پیامدهــای آن و یــا مقاومتهــای کارگــران و زحمتکشــان در
برابــر آن ،خــود بــا ابهامــات و تناقضــات بســیاری روبروســت
کــه تــداوم اجــرای آن را زیــر عالمــت ســئوال قــرار مــی دهــد.
مســئوالن دولتــی در ایــن روزهــا مرتبــأ تکــرار میکننــد
کــه سوبســید نــان و دارو قطــع نمیشــود و بهــای ایــن دو
هیچگونــه افزایشــی نخواهــد داشــت .ظاهــرأ قــرار اســت
کــه جهــت توزیــع نــان ،کاالبــرگ (کوپــن) الکترونیــک بــه
هــر خانــوار در شــهر و روســتا داده شــود و یــک «پایانــه»
(کارتخــوان) مخصــوص در هــر نانوائــی نصــب گــردد ،ســپس
قیمــت آرد نــان ســنتی هــم بــرای نانوائیهــا «آزاد» (بــدون
یارانــه دولتــی) اعــام شــود ،ولــی مصــرف کننــده نــان مــورد
نیــازش را بــه مقــدار جیــره تعییــن شــده (هــر نفــر روزانــه ٣١٠
گــرم) بــا اســتفاده از کاالبــرگ (کارت) الکترونیکــی بــه همــان
بهــای ســابق خریــداری کنــد و یارانــه آرد معــادل آن ،از طریــق
«پایانــه» مذکــور ،بــه حســاب نانوائــی واریــز شــود ،و هرگونــه
خریــد نــان بــه میــزان بیــش از ســهمیه تعییــن شــده و یــا بــدون
اســتفاده از کاالبــرگ ،نیــز بــه قیمــت «آزاد» انجــام بگیــرد ،و
ایــن ترتیبــات جدیــد تهیــه نــان هــم ،بــه صــورت آزمایشــی،
در اســتان زنجــان در حــال اجراســت تــا نتایــج حاصلــه بررســی
و بــه کل کشــور تعمیــم داده شــود ...از هــم اکنــون پیداســت
کــه اجــرای ایــن طــرح چــه مشــکالت مضاعفــی را بــرای
تهیــه خــوراک اولیــه اغلــب خانوارهــا ایجــاد خواهــد کــرد.
در حالــی کــه هنــوز قیمــت آرد و نــان ســنتی رســمأ افزایــش
نیافتــه و افزایــش آتــی آن هــم انــکار میشــود ،گزارشهــای
متعــدد حاکــی از بــاال رفتــن  ٣٠تــا  ٤٠درصــدی بهــای نــان در
برخــی جاهــا و یــا کمبــود و ازدحــام در مقابــل نانوائیهــا و
اختــال در توزیــع نــان در مناطــق دیگــر اســت.
در مــورد چگونگــی تهیــه و توزیــع دارو و تجهیــزات
پزشــکی نیــز ،بعــد از حــدف ارز ترجیحــی تخصیصــی آنهــا،
هیــچ شــیوه مشــخصی اعــام نشــده اســت .معلــوم نیســت
کــه ترتیــب تأمیــن دارو ،چگونــه و از طریــق کــدام «بیمــه هــا»
(در وضعیتــی کــه میلیونهــا نفــر اصــأ از هیچگونــه بیمــهای
برخــوردار نیســتند) و بــه چــه قیمــت انجــام خواهــد گرفــت؟
لکــن بــر پایــه واقعیتهــای ملمــوس و روزمــره ،کامــأ
آشــکار اســت کــه برخــاف همــه حرفهــا و فریبکاریهــای
مســئوالن رژیــم ،کمبــود و گرانــی بســیاری از اقــام داروئــی
و درمانــی در هفتههــای اخیــر شــدت مضاعــف یافتــه اســت.
عــاوه بــر نــان و دارو ،چنانکــه از گفتههــا و نوشــتههای
مقامــات و رســانههای حکومتــی اســتنباط مــی شــود ،حــذف
سوبســیدیهای حاملهــای انــرژی نیــز در راه اســت ،هــر چنــد
کــه فعــأ و بــه صــورت رســمی تکذیــب مــی شــود.
امــا ،فراتــر از اینهــا ،منبــع تأمیــن مالــی پرداخــت یارانــه
هــای جدیــد نیــز درمعــرض ابهــام جــدی اســت .در بودجــه
ســال جــاری  ٢٥٠هــزار میلیــارد تومــان بــرای ایــن کار منظــور
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شــده اســت کــه تقریبــأ برابرســت بــا معــادل ریالــی ١٠
میلیــارد دالر بــه نــرخ  ٢٥هــزار تومــان (مــا بــه التفــاوت ارز
 ٤٢٠٠تومانــی و قیمــت دالر در بــازار آزاد) ،لکــن در راســتای
سیاســت رژیــم مبنــی بــر حــذف ارز ترجیحــی و تــاش بــرای
تــک نرخــی کــردن ارز ،دیگــر تبدیــل ارز (ارزی کــه ســابقأ
بــا نــرخ ترجیحــی بــرای واردات کاالهــای اساســی اختصــاص
داده مــی شــد) بــه ریــال معنایــی نخواهــد داشــت .هــرگاه قــرار
بــر ادامــه پرداخــت یارانههــای نقــدی بــه ترتیــب جدیــد
باشــد ،منابــع مــورد نیــاز آن از کجــا و چگونــه تأمیــن خواهــد
شــد؟ از طریــق چــاپ بیشــتر اســکناس و یــا کســری بودجــه
بیشــتر دولــت؟ در حالــی کــه قصــد اصلــی همانــا حــذف ایــن
یارانههــا و برداشــتن بــار آنهــا از دوش دولــت اســت .اگــر
قــرار باشــد کــه پرداخــت ایــن یارانههــا اســتمرار یابــد ،بــا
یــک حســاب سرانگشــتی روشــن مــی شــود کــه  ٢٥٠هــزار
میلیــار تومــان نیــز تکافــو نخواهــد کــرد ،مگــر اینکــه دولــت
حــذف تدریجــی بخشــی دیگــر از مشــموالن یارانــه و یــا یارنــه
بگیــران را نیــز دنبــال کنــد.
ســردمداران حکومــت اســامی ،تقریبــأ بــه صــورت متفــق
القــول ،توجیهــات مشــابهی ماننــد «مقابلــه بــا رانــت و فســاد» و
«مبــارزه بــا قاچــاق» را بــرای اتخــاذ سیاســت حــذف ارز ٤٢٠٠
تومانــی در مــورد کاالهــای اساســی ،عنــوان کــرده و از آن بــه
عنــوان «جراحــی اقتصــادی» ضــروی نــام بــرده و درهمیــن
حــال آن را «یــک امتحــان الهــی بــرای مــردم و مســئوالن»
وانمــود میکننــد کــه ایــن ،در واقــع وحشــت آنهــا از واکنــش
مــردم کارد بــه اســتخوان رســیده را نیــز نمایــان مــی ســازد.
امــا بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت ملمــوس و عیــان کــه
«فســاد» و «رانــت» ســرتاپای رژیــم حاکــم را فــرا گرفتــه
اســت ،ایــن قبیــل توجیهــات بیشــتر بــه مضحکــه میمانــد.
نظــام ســرمایهداری همــواره همــراه بــا رانــت و رانتجوئــی
بــوده و درمــورد اقتصــاد درهــم ریختــه و بحــران زده ایــران،
اساســأ بــه یکــی از خصوصیــات اصلــی کارکــرد نظــام تبدیــل
گشــته و عمــأ هرگونــه تصمیمگیــری یــا تصویبنامــه در حــوزه
اقتصــادی موجــب ایجــاد رانتهــای جدیــد شــده و میشــود.
دربــاره مســئله «قاچــاق» نیــز وضعیــت عینــأ از همیــن قــرار
اســت :قاچــاق ورودی یــا خروجــی انــواع و اقســام کاالهــا،
خصوصــأ در دورههــای کمبــود ارز ،بــه صــورت بخشــی از
فعالیتهــای «عــادی» اقتصــادی درآمــده و حتــی درمــواردی
شــبکهها ،مبــادی و اســکلههای مخصــوص بدیــن منظــور از
جانــب برخــی باندهــا ،نهادهــا و بنیادهــای حکومتــی ایجــاد
شــده اســت .بــه طــوری کــه طبــق گــزارش مراجــع رســمی
رژیــم ،در فاصلــه ســالهای  ،١٣٩٢ -٩٩نســبت کل قاچــاق بــه
تولیــد داخلــی بطــور متوســط ســاالنه نــه و نیــم درصــد رشــد
کــرده و بــه بیــش از ده درصــد تولیــد داخلــی در ســال ١٣٩٩
رســیده اســت.
قصــد اصلــی رژیــم از اجــرای ایــن طــرح ،چنانکــه معلــوم
اســت ،اســتمرار سیاســت معــروف« ،حــذف نانخورهــای
اضافــی» اســت کــه طــی ســالیان گذشــته در مقاطــع مختلــف
و بــه اشــکال گوناگــون ،بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت :پــس
از دوره هشــت ســاله جنــگ ویرانگــر ،آغــاز اجــرای سیاســت
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«تعدیــل اقتصــادی» بــه وســیله دولــت رفســنجانی و دولتهــای
بعــدی ،پیــاده کــردن طــرح افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی
و هدفمندســازی یارانههــا ،از ســال  ،١٣٨٩و ســپس ســه برابــر
شــدن بهــای بنزیــن در آبــان  ،١٣٩٨کــه تبعــات همــه اینهــا در
رانــدن قشــرهای وســیعتری از تودههــا بــه زیــر خــط فقــر و بــه
محرومیــت افزونتــر کامــأ آشــکار اســت .اکنــون ،دولت رئیســی
بــا اجــرای ایــن طــرح ،باقــی مانــده ســفره ،قــوت الیمــوت،
خانوارهــای زحمتکــش و کــم درآمــد را نشــانه گرفتــه اســت.
رژیمــی کــه در نتیجــه مجموعــه سیاســتهای خــود ،حیــف
و میــل منابــع و چپاولگــری رایــج ،و همچنیــن بــه واســطه
فشــارهای تحریمهــای بینالمللــی ،در تنگنــای مالــی شــدید
و در آســتانه ورشکســتگی کامــل قــرار گرفتــه ،نمــی خواهــد از
هزینههــای گــزاف نظامــی ،امنیتــی و تشــریفاتی خــود بکاهــد
و نــه میخواهــد و نــه میتوانــد بــه خاصــه خرجیهــای
و اعطــای امتیــازات اختصاصــی بــه دســتجات ،نهادهــا و
بنیادهــای مذهبــی ،سیاســی ،نظامــی و اقتصــادی ،کــه مجموعــأ
اولیگارشــی حاکــم را تشــکیل میدهنــد ،پایــان بدهــد .حــذف
سوبســید کاالهــای اساســی (کــه آن هــم طــی ســالهای اخیــر
از  ٢٥قلــم بــه  ٥قلــم کاال کاهــش یافتــه) محملــی اســت کــه
اکنــون رژیــم جهــت انتقــال بــار بــاز هــم ســنگینتر بحــران
اقتصــادی بــر دوش مــزد و حقــوق بگیــران و زحمتکشــان بــه
کار گرفتــه اســت.
حــذف تخصیــص ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی،
تــاش برای تــک نرخــی کــردن ارز ،حــذف سوبســیدها و «آزاد
ســازی قیمتهــا» ،از جملــه اجــزای اصلــی سیاســت نئولیبرالــی و
«تعدیــل ســاختاری» اســت کــه در طــول دهــه هــای گذشــته در
بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه پیــاده شــده و در اغلــب
مــوارد ،نــه تنهــا نتایــج «موعــود» را بــه بــار نیــاورده بلکــه بــه
تشــدید فقــر و محرومیــت و نابرابریهــای طبقاتــی و اجتماعــی
انجامیــده اســت .در ایــران نیــز ،بــا توجــه بــه تجربــه گذشــته،
بــه نتیجــهای بهتــر از جاهــای دیگــر منجــر نخواهــد شــد و
بلکــه بــا درنظــر گرفتــن ویژگیهــای سیاســی و اقتصــادی
کشــور ،و خصوصــأ ادغــام دیــن و دولــت کــه بخــش بزرگــی
از اقتصــاد را هــم در چنبــره خــود گرفتــه اســت ،تبعــات فاجعــه
بارتــری بــرای اکثریــت عظیــم مــردم بــه ارمغــان خواهــد آورد.
طرحــی کــه ظاهــرأ در پــی تخفیــف بحــران رکــود تورمــی
حاکــم اســت ،برعکــس ،بــه نحــو بیســابقه ای ایــن بحــران را
شــدت خواهــد بخشــید.
از چنــد مــاه پیــش ،حتــی پیــش از آغــاز رســمی اجــرای
ایــن طــرح کــه اخبــار مربــوط بــه حــذف احتمالــی ارز ٤٢٠٠
تومانــی منتشــر میگردیــد ،رونــد تــورم قیمتهــا شــتاب
بیشــتری گرفتــه و بویــژه در زمینــه بهــای کاالهــای ضــروری
بازتــاب مییافــت و ایــن رونــد نیــز خــود بــه واســطه صعــود
نــرخ ارز در بــازار آزاد تقویــت میشــد .بــا افزایــش بهــای
کاالهــا و خدمــات عمومــی ،و همچنیــن مالیاتهــا و عــوارض،
در بودجــه  ،١٤٠١از ابتــدای امســال مــوج دیگــری از گرانــی
نیــز از ایــن طریــق فــرا رســید ،بــه طــوری کــه مثــأ قیمــت
برنــج ایرانــی در فروردیــن مــاه بیــش از دو برابــر شــد .در پــی
اعــام حــذف سوبســید آرد صنعتــی ،قیمتهــای ماکارونــی ،نــان
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ســاندویچی ،شــیرینیجات و  ...ناگهــان چنــد برابــر شــد .درهمــان روزهــای اول آغــاز طــرح بهــای شــیر ،مــرغ و تخــم مــرغ،
روغــن و  ...دو یــا ســه برابــر و حتــی پنــج برابــر گشــت و کمبــود و احتــکار نیــز رواجــی مضاعــف یافــت .در ایــن آشــفته بــازار،
طبعــأ ،اعــام «قیمتهــای رســمی» ،افزایــش اختیــارات «ســازمان تعزیــرات حکومتــی» و بگیــر و ببندهــا ثمــری نخواهــد بخشــید.
امــواج پــی در پــی گرانــی بــه یکدیگــر پیوســته و رونــدی بیســابقه از تــورم افسارگســیخته را پدیــد خواهــد آورد کــه مســلمأ
محــدود بــه ارزاق عمومــی نشــده و ســایر کاالهــا و خدمــات ،ماننــد مســکن ،خدمــات درمانــی و بهداشــتی ،حمــل و نقــل ،خــودرو
و  ،...را نیــز در بــر خواهــد گرفــت .پــر واضــح اســت کــه در چنیــن شــرایطی ،پرداخــت یارانــه ماهانــه  ٣٠٠یــا  ٤٠٠هــزار تومــان،
بــه هیــچ وجــه جبــران افزایــش قیمــت مایحتــاج عمومــی خانوارهــای تهیدســت و زحمتکــش و کــم درآمــد را نخواهــد کــرد و فقــر
و محرومیــت شــدیدتری بــر آنــان تحمیــل خواهــد شــد .ایــن قبیــل یارانــه هــا ،در برابــر تــورم شــدید و شــتابان ،هماننــد یــخ در
زیــر آفتــاب تمــوز ،بــزودی آب خواهــد شــد ،همانگونــه کــه یارانــه نقــدی ســرانه  ٤٥٥٠٠تومانــی طــی فقــط چنــد ســال عمــده
ارزش خــود را از دســت داد و بــه نوعــی «صدقــه» اهانتآمیــز تبدیــل گردیــد« .صدقــه دهــی» و یــا رواج «صدقــه بگیــری» یکــی
از شــیوهها و شــگردهای حکومــت اســامی اســت کــه بخــش عمــده منابــع و دارائیهــای متعلــق بــه مــردم را در چنــگ خــود
گرفتــه اســت و بــه کار گرفتــن ایــن شــیوه ،در اجــرای طــرح جدیدشــان نیــز قاعدتــأ در مدنظــر حاکمــان بــوده اســت .توزیــع
یارانــه و یــا کوپــن و کاال بــرگ متــرادف آن بدیــن ترتیــب ،ابــزار کنتــرل و مراقبــت اجتماعــی دیگــری را در اختیــار حکومتگــران
قــرار مــی دهــد تــا حتــی تهیــه و تأمیــن زیســتمایه اولیــه بخشــی از خانوارهــا را وابســته و منــوط بــه اراده و نیــات ارگانهــای
حکومتــی بنمایــد.
امــا ایــن مــوج عظیــم تــورم قیمتهــا ،بــه نوبــه خــود ،رکــود مزمــن موجــود در اقتصــاد ایــران را نیــز تشــدید خواهــد کــرد.
در وهلــه نخســت ،گرانــی روزافــزون طبیعتــأ بخشــی از کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز را از دســترس خانوارهــای کارگــری و
کارمنــدی و بازنشســته و مســتمری بگیــر خــارج میکنــد و ایــن نیــز بــه کســادی و رکــود در بخشــی از فعالیتهــای اقتصــادی
دامــن میزنــد بــدون آنکــه ،در شــرایط حاکــم موجــب توقــف رشــد قیمتهــا شــود .عــاوه برایــن ،چنــد برابــر شــدن بهــای
مــواد اولیــه مصرفــی کارگاه هــای کوچــک و متوســط (مثــل آرد ،شــیر ،روغــن ،دانــه هــای روغنــی ،خــوراک دام و طیــور) ایــن
قبیــل کارگاههــا را نیــز بــا کمبــود شــدید ســرمایه در گــردش مواجــه میســازد کــه (در فقــدان دسترســی بــه تســهیالت بانکــی و
کمکهــای دیگــر) بخــش بزرگــی از آنهــا را بــه ورشکســتگی و تعطیلــی میکشــاند و ایــن نیــز مســلمأ بــه تشــدید بیــکاری منجــر
میشــود.
مقاومــت مــردم در برابــر تعــرض همــه جانبــه و جدیــد رژیــم بــه معیشــت و گــذران زندگــی شــان ،کــه از همــان اواســط
اردیبهشــت ،در اعتــراض بــه کمبــود و گرانــی نــان و دیگــر مــواد غذائــی ضــروری ،نخســت در برخــی از شــهرهای خوزســتان
شــروع شــد و ســپس بــه دههــا شــهر دیگــر در مناطــق مختلــف رســید ،ســرآغاز دور تــازهای از تظاهــرات و مبــارزات حــق
طلبانــه و عدالــت خواهانــه تودههــای مــردم و بویــژه کارگــران و زحمتکشــان بــه نظــر میرســد .بــا آشــکار شــدن هــر چــه
ملموسترعواقــب مصیبتبــار و خانمــان برانــداز سیاســتهای حکومــت اســامی ،محرومــان و مردمــان جــان بــه لــب رســیده،
بــرای دفــاع از حــق حیــات ،کار و معیشــت انسانیشــان ،راه دیگــری جــز گســترش ،پیونــد و تقویــت مبــارزات متحدانــه شــان در
جهــت برچیــدن ایــن بســاط ســرکوب ،ســتمگری و چپــاول ،در پیــش روی خودشــان نخواهنــد یافــت.
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سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگرۀ نوزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در خدمت مردم و میهن!
درراستایتحققمنافعکارگرانوزحمتکشان!
ســازمان فداییــان خلــق ایــران (اکثریــت) ســازمانی مردمــی،
میهندوســت و باورمنــد بــه سوسیالیســم دموکراتیــک اســت و
در راه آرمانهــای واالی اســتقالل ،آزادی ،عدالــت اجتماعــی و
تامیــن منافــع مــردم و کشــور (منافــع ملــی) مبــارزه میکنــد.
ســازمان بــا پایبنــدی بــه برنامــه مصــوب خــود در راه
تحقــق جمهــوری عرفــیِ غیردینــی و متع ّهــد بــه مبانــی حقــوق
بشــر و اصــول دموکراســی و مبتنــی بــر اراده و آرای آزاد،
برابرحقــوق و دموکراتیــک مــردم میهنمــان مبــارزه میکنــد و
قاطعانــه مخالــف حکومتهــای غیرانتخابــی ،دینــی ،موروثــی و
ایدئولوژیــک اســت.
راهبــرد سیاســی ســازمان بــرای تحقــق ایــن هــدف مبــارزه
پیگیــر در راه دگرگونــی ســاختار سیاســی از طریــق تکیــه بــر
مبــارزه مســالمتآمیز ،کنشگــری و برآمــد جنبشهــای
موجــود در کشــور و اِعمــا ِل فشــار جامعــه مدنــی اســت .از
ارکان سیاســت ســازمان مخالفــت بــا ســاختار والیــت فقیــه،
مخالفــت بــا اســتبداد و مبــارزه در راه تأمیــن شــرایط انتخابــات

آزاد از جملــه از راه حــذف نظــارت اســتصوابی و تغییــر در نظــام
انتخاباتــی کشــور اســت.
ســازمان بــه تحقــق همبســتگی اجتماعــی و رفــاه مــردم پایبنــد
اســت؛ در راســتای رفــع همــه تبعیضهــای اجتماعــی از جملــه
در زمینههــای طبقاتــی ،سیاســی ،جنســیتی ،اجتماعــی ،اقتصــادی،
اعتقــادی و ملی-قومی-منطقـهای میکوشــد؛ و باعزمــی راســخ در
راه تأمیــن حقــوق و منافــع کارگــران ،برزگــران ،زحمتکشــان
و دیگــر اقشــار و گروههــای محــرو م جامعــه مبــارزه میکنــد.
ســازمان در مبــارزه سیاســی خــود و در مخالفــت بــا جمهوری
اســامی تنهــا بــه مــردم ایــران اتــکاء دارد ،بــا هرگونــه مداخلــه
نیروهــای بیگانــه در امــور سیاســی ایــران مقابلــه و توســل بــه
هرگونــه کمــک حکومتهــا و محافــل خارجــی و مشــارکت در
ائتالفهــا و آلترناتیوهــای ســاخته و پرداختــه بیگانــگان را قاطعانــه
رد میکنــد .هرگونــه گفتوگــو بــا نهادهــای بینالمللــی و
نماینــدگان دولتهــا و احــزاب و نیروهــای خارجــی بایــد علنــی
و شــفاف باشــد.
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چارچوب سیاستگذاری سازمان فداییان خلق ایران
(اکثریت)
کنگــرۀ نوزدهــم ســازمان در راه دســتیابی بــه اهــداف فــوق،
بــا اعتقــاد عمیــق بــه ثمردهــی شــیوه مبــارزه مســالمتمحور و
تأکیــد و تکیــه بــر اعتراضــات ،برآمدهــا و جنبشهــای مطالباتــیِ
صنفــی ،طبقاتــی و همگانــی ،ف ّعاالنــه بــرای تحقــق اصالحــات
دموکراتیــک و خواس ـتهای برحــقّ مــردم و تحمیــل آنهــا بــه
حکومــت مبــارزه و چارچــوب سیاســتگذاری خــود را بــه
صــورت زیــر تعییــن میکنــد.
در زمینۀ مبارزات و مطالبات مردم
پشــتیبانی از مبــارزات مســالمتآمیز و مطالبــات برحــق و
عدالتخواهانــۀ مــردم؛ همراهــی بــا جنبشهــای شــهروندی،
تاکیــد بــر همپوشــانی و درهمتنیدگــی جنبشهــا و
خواســتهای اقشــار ،گروههــای شــغلی و اجتماعــی و
طبقــات گوناگــون ،همچنیــن تاکیــد بــر همــکاری و همیــاری
آنهــا بــا یکدیگــر بــرای وادار کــردن حکومــت بــه تــن دادن به
خواســت آنــان و بــه رســمیت شــناختن حــق اعتــراض مــردم؛
دفــاع از هرگونــه تــاش جهــت تعدیــل اختــاف طبقاتــی و
کاهــش فقــر در کشــور.
دفــاع از حقــوق و منافــع کارگــران ،معلمــان ،کارمنــدان،
کشــاورزان ،زحمتکشــان ،مزدوحقوقبگیــران دیگــر و اقشــار
کمدرآمــد و مبــارزه در راســتای تامیــن آزادی تشــکلهای
صنفــی آنــان (اتحادیههــا ،ســندیکاها ،شــوراهای مســتقل،
تعاونیهــا)؛ مبــارزه بــرای تامیــن و گســترش قوانیــن بهداشــت
و امنیــت کار و بیمههــای تامیــن اجتماعــی؛ مبــارزه بــرای
قانونــی شــدن حــق اعتــراض و اعتصــاب و تحصــن؛ مبــارزه
برعلیــه بازداشــت و زندانــی کــردن فعالیــن کارگــری و صنفــی.
پافشــاری بــر برابرحقوقــی زنــان و مــردان در همــۀ
عرصههــای اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،بهویــژه حــق
سرپرســتی بــر فرزنــدان؛ مبــارزه و کوشــش در راســتای تامیــن
امکانــات بــرای زنــان جهــت ایســتادگی در برابــر زورگویــی و
خشــونت؛ مبــارزه بــرای تغییــر قوانیــن نابرابــر جنســیتی.
مبــارزه در راه تامیــن و تضمیــن قانونــی حقــوق کــودک و
منــع کار کــودک و الــزام دولــت بــه تامیــن امکانــات الزم و
شایســته بــرای کــودکان بیسرپرســت و بیخانمــان ،بهویــژه
در زمینــۀ مســکن ،معیشــت و آمــوزش.
مخالفــت بــا خصوصیســازی و پولــی کــردن خدمــات
دولتــی و موسسـههای آمــوزش و پــرورش عمومــی (دبســتانها،
دبیرســتانها ،مدرســههای حرفــهای ،مدرســههای عالــی
و دانشــگاهها)؛ پافشــاری بــر آمــوزش رایــگان بــرای همــه و
برنامهریــزی بــرای ریشــهکن کــردن کامــل بیســوادی از
کشــور؛ مبــارزه بــرای بهداشــت و ورزش رایــگا ِن همگانــی؛
مبــارزه بــا فســادهای اقتصــادی و سیاســی (رانتخــواری،
اختــاس ،ارتشــاء.)... ،
مبــارزه در راه رعایــت حقــوق بشــر توســط حکومــت
و ارتقــا ســطح برخــورداری شــهروندان از آزادیهــای
جهانشــمول منــدرج در بیانیــه جهانــی حقــوق بشــر ،احتــرام
بــه شــان خدشــهناپذیر هــر انســان و حــق او بــرای داشــتن

زندگــی در شــان انســان و برخــورداری از یــک محیــط پــاک،
ســالم و پایــدار.
پافشــاری بــر لــزوم جدایــی دیــن از حکومــت ،آزادی
باورهــای عقیدتــی ،احتــرام بــه ادیــان و مذاهــب گوناگــون؛
مبــارزه بــرای تامیــن و تضمیــن برابرحقوقــی همــه گروههــای
ملی-قومــی؛ پافشــاری بــر احتــرام بــه فرهنگهــا ،آداب،
ســنتها و زبانهــای گوناگــون در گســترۀ میهــن؛ حمایــت از
فعالیــت کنشگــران حوزههــای فرهنگــی و هنــری در پاســخ
بــه نیازهــای همگانــی جامعــه؛ پافشــاری بــر احتــرام بــه حــق
انتخــاب آزادانــۀ شــیوۀ زندگــی از ســوی مــردم و مخالفــت
پیگیــر بــا حجــاب اجبــاری؛ پافشــاری بــر احتــرام بــه حــق
مــردم بــرای شــاد بــودن.
دفــاع از آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی؛ مخالفــت و
مقابلــه بــا اســتبداد ،ســرکوب ،حصــر ،دســتگیری فعــاالن مدنــی
و سیاســی ،شــکنجه و اعــدام؛ همراهــی بــا مبــارزات مــردم در
راســتای آزادی بیــان و آزادی پــس از بیــان؛ مبــارزه بــرای آزادی
زندانیــان سیاســی و حــذف جــرم سیاســی.
ایســتادگی در مقابــل تخریــب و آلودهســازی محیــط
زیســت و اســتفادۀ بیرویــه از منابــع طبیعــی ،ازجملــه آب،
هــوا ،جنگلهــا ،دریاچههــا و رودخانههــا؛ تاکیــد بــر نیــاز
بــه برنامهریــزی درازمــدت بــرای توســعه و ترویــج کشــاورزی
ســالم و پایــدار؛ تاکیــد بــر توســعه و ســرمایهگذاری در
ســامانههای ترابــری بــا انرژیهــای پــاک؛ تاکیــد بــر نیــاز
بــه اعمــال سیاســتهای محدودســازی آلودگــی هــوا و
برنامهریــزی بــرای گســترش منابــع تجدیدپذیــر انــرژی و
فاصلــه گرفتــن از انرژیهــای فســیلی در راســتای زیســتبوم
متــوازن و پایــدار.
پافشــاری بــر ضــرورت اصــاح رونــد خصوصیســازی
کنونــی کــه بــر اســاس دیدگاههــای نولیبرالــی صــورت
میگیــرد؛ پافشــاری بــر ضــرورت کاهــش وابســتگی اقتصــاد بــه
رانــت دولتــی مرتبــط بــا درآمــد نفــت و ســایر معــادن و منابــع
ملــی؛ مخالفــت بــا فــروش تاسیســات دولتــی و سیســتمهای
خدمــات مــورد نیــاز عمــوم ازجملــه آب ،بــرق ،تلفــن ،و
شــبکههای مخابراتــی و ترابــری بــه بخــش خصوصــی؛
مبــارزه در راه واگــذاری نهادهــای اقتصــادی کــه قــرار اســت
خصوصــی شــوند بــه تعاونیهــا و شــوراهای کارکنــان همــان
نهادهــا؛ مخالفــت بــا واگــذاری حــق اســتفاده از منابــع طبیعــی
بهشــمول نفــت و میعانــات گازی بــه وابســتگان بــه حاکمیــت.
پافشــاری بــر لــزوم تبدیــل ســامانۀ یارانــۀ نقــدی بــه
پرداخــت حــق تامیــن معــاش بــه خانوارهایــی کــه درآمــد
آنهــا زیــر خــط فقــر قــرار دارد.
تاکیــد بــر ضــرورت برنامهریــزی اقتصــادی در راســتای
کاهــش اتــکا و وابســتگی درآمــد دولــت بــه فــروش ذخایــر
ســوختی بهویــژه نفــت بــا اِعمــا ِل سیاســتهای متکــی بــر
کســب مالیاتهــای عادالنــه و ایجــاد امکانــات ســرمایهگذاری
در زمینــۀ تولیــدات صنعتــی و فنــی.
تاکیــد بــر نیــاز صنایــع فرســوده از ادارۀ ناکارآمد چهلســالۀ
جمهــوری اســامی ،بهشــمول صنایــع تولیــدی مصــادره شــده
در دوران انقــاب ،بــه روزآمــد شــدن و بــه ســرمایهگذاریهای
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بــزرگ بــرای بازســازی؛ تاکیــد بــر بهرهگیــری از الگوهــای
مختلــف موجــود بــرای ایــن ســرمایهگذاریها؛ تاکیــد بــر
نقــش دولــت بهصورتــی شــفاف و محــدود بــه حفــظ منافــع
عمومــی و پیشــگیری از چپــاول امکانــات ارزشــمند مــردم
ایــران.
ِ
ِ
مبــارزه بــا اعمــال تبعیــض حکومتــی کــه پــس از یکدســت
شــدن حکومــت امــکان بیشــتری نیــز یافتــه اســت؛ مبــارزه برای
موظــف کــردن حکومــت بــه تامیــن برابرحقوقــی انســانها
فــارغ از جنســیت ،موقعیــت شــغلی ،مالــی ،تعلــق ملــی -قومی،
و باورهــای دینــی و مذهبــی؛ حمایــت از تمرکززدایــی؛ مطالبــۀ
برنامهریــزی و بودجهبنــدی در راســتای منافــع مــردم و کشــور
(منافــع ملــی) و حمایــت از زحمتکشــان و نواحــی محــروم
مانــدۀ کشــور و بـهدوراز باندبــازی و مالحظــات محفلــی.
در زمینۀ مناسبات با نیروهای سیاسی
همــکاری ،نزدیکــی ،همگرایــی ،ائتــاف و اتحــاد بــا
احــزاب ،ســازمانها و نیروهــای چــپ و عدالتخــواه؛
همــکاری ،اتحــاد عمــل و ائتــاف بــا نیروهــای «ملــی»،
«ملــی -مذهبــی» و جمهوریخواهــان باورمنــد بــه دموکراســی،
در راســتای منافــع مــردم و میهــن (منافــع ملــی) و مردمســاالری
در ایــران؛
اعــام آمادگــی بــرای گفتوگــوی علنــی بــا همــۀ نیروهــای
سیاســی ایران و اســتقبال از آن.
در زمینۀ سیاست خارجی
نــگاه صلحآمیــز بــه جهــان و بــاور بــه حــق زندگــی همــۀ
انســانها در صلــح ،امنیــت ،آرامــش و رفــاه؛ مخالفــت و مقابلــه
بــا سیاســتهای تجاوزکارانــه ،ســلطهجویانه و امپریالیســتی؛
اســتقبال از رقابــت مســالمت آمیــز و همــکاری اقتصــادی
بهویــژه بــر پایــۀ تغییــرات دورانســاز جــاری و تحــول مثبــت
عبــور جهــان از آرایــش تکقطبــی بــه چندقطبــی.
حمایــت از موضعگیریهــای سیاســی کشــورها در جهــت
حمایــت از صلــح ،عدالــت اجتماعــی و پرهیــز از جنــگ در
جایجــای جهــان؛ حمایــت از تعامــل کشــورها بــا همدیگــر
و همزیســتی مســالمتآمیز ملتهــا؛ اعتقــاد بــه عــدم مداخلــۀ
کشــورها در امــور داخلــی همدیگــر؛ مخالفــت بــا تقابــل نظامی،
تبلیــغ لــزوم برچیــده شــدن پیمــان نظامــی آتالنتیــک شــمالی
(ناتــو) و دیگــر پیمانهــای نظامــی؛ حمایــت از پایــان دادن
بــه هرگونــه تحریــم و محاصــرۀ اقتصــادی؛ حمایــت از تقویــت
نقــش ســازمان ملــل متحــد؛ حمایــت از حلوفصــل مســایل
مــورد مناقشــه میــان کشــورها از طریــق گفتوگــوی مســتقیم
یــا بــا واســطۀ ســازمانهای بینالمللــی.
تاکیــد بــر اینکــه تســلیحات هســتهای در هــر کشــوری کــه
باشــد تهدیــدی خطرنــاک علیــه هســتی جامعــۀ بشــری اســت و
حمایــت از عاریســازی جهــان از ســاحهای کشــتار جمعــی
و در راس آنهــا ســاحهای هســتهای ،شــیمیایی و بیولوژیــک.
تاکیــد بــر لــزوم برقــراری روابــط سیاســی و عادالنــۀ ایــران
بــا همــۀ کشــورها بــر پایــۀ منافــع مــردم و کشــور (منافــع ملی)
و مناســبات برابرحقــوق و بــر پایــۀ احتــرام متقابــل ،متعــادل
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کــردن سیاســت خارجــی کشــور بــر پایــۀ حقــوق و عــرف
حاکــم بــر مناســبات بینالمللــی ،بســط مناســبات برابرحقــوق
و همــکاری اقتصــادی بــا همــۀ کشــورها و لــزوم گفتوگــوی
رودررو و مســتقیم میــان دولتهــای جمهــوری اســامی ایــران
و ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و احیــای مناســبات دیپلماتیــک بیــن
دو کشــور.
حمایــت از پایانیابــی مناقشــه و حــل مجموعــه مشــکالت
مرتبــط بــا «برنامــۀ جامــع اقــدام مشــترک» (برجــام) از طریــق
توافــق دیپلماتیــک در انطبــاق کامــل بــا موازیــن و مصادیــق
حقــوق بینالملــل و در چارچــوب منافــع مــردم و کشــور
(منافــع ملــی)؛ مخالفــت بــا هــر گونــه تــاش بــرای ســلب
اعتبــار از برجــام از هــر ســو کــه باشــد و پافشــاری بــر پایبندی
طرفهــای توافــق بــه تعهــدات موضوعــی خــود در چارچــوب
آن.
تاکیــد بــر ضــرورت حــل و فصــل دیپلماتیــک مســایل
کشــور مــا بــا همــه کشــورهای منطقــه و پیریــزی مناســباتى
ســازنده بــراى حفــظ امنيــت كشــورهای منطقــه؛ تاکیــد بــر
تــاش بــرای تنشزدایــی و رفــع متقابــل نگرانیهــای موجــود
منطقــهای ،دنبــال کــردن سیاســت همزیســتی مســالمتآمیز،
حســن همجــواری ،داشــتن مرزهــای امــن و عــدم دخالــت در
امــور یکدیگــر؛ تاکیــد بــر ضــرورت پایــان دادن بیدرنــگ بــه
جنــگ و خونریــزی در یمــن؛ تاکیــد بــر محکومیــت نقــض
حقــوق فلســطینیان توســط دولــت اســرائیل و حمایــت از پایــان
دادن بــه معضــل دیریــن وخونبــار اســراییل و فلســطین بــا
پذیــرش و شناســایی موجودیت دو کشــور فلســطین و اســرائیل.
حمایــت فعــال از عاریســازی منطقــه از ســاحهای
کشــتار جمعــی؛ تاکیــد بــر ضــرورت انعقــاد پیمــان امنیــت
دســتهجمعی بیــن کشــورهای منطقــه بهمثابــۀ جایگزیــن
معاهــدات فراهمآورنــدۀ بهانــۀ حضــور نظامــی نیروهــای
غیرمنطقــهای؛ اســتقبال از بســترها و فرصتهــای نویــن بــرای
بهرهگیــری از منافــع متقابــل در کنــار شــرایط خطرنــاک
منطقــه؛ تاکیــد بــر برابرحقوقــی و همــکاری و همگامــی بــرای
توســعۀ پایــدار و پیشــرفت؛ تکیــه بــر نیــاز فزاینــده بــه ایجــاد
اتحادیههــای اقتصــادی و راهروهــای تجــاری در چشــمانداز
آینــده در جهــت گســترش رفــاه ،صلــح و بهــروزی مــردم
منطقــه.
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