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هــر روز بــر دامنــه تــورم و گرانــی و فقر 
و فالکــت اجتماعی و معیشــتی مــردم افزوده 
می شــود. وضعیتــی ناشــی از یــک بحــران 
ســاختاری و همه جانبــه کــه هیــچ عرصه ای 
ــردم و کشــور اســتبداد زده از  از زندگــی م
تبعــات آن در امــان نمانــده اســت. فشــار بر 
زندگــی زحمتکشــان و طبقــات فرودســت 
جامعــه رو بــه تزایــد هســت و تحریم هــای 
امپریالیســتی، اختــالس، دزدی، رانتی شــدن 
اقتصــاد، خــروج هنگفــت ثروت هــای ملــی 
از کشــور و انتقــال آن بــه همان کشــور های 
تحریــم کننــده و ... شــرایط بیــش از پیــش 
ــد و  ــردم دربن ــرای م ــایی را ب طاقت فرس
ــت  ــات فرودس ــان و طبق ــژه زحمتکش بوی
جامعــه اســتبداد زده ایــران رقــم زده اســت. 
پیآمــد چنیــن رونــدی افزایــش اعتراضــات 
اجتماعــی اســت کــه همــه روزه شــاهد آن 
ــرات  ــران، تظاه ــات کارگ ــتیم. اعتصاب هس
ــبه،  ــتگان، کس ــان، بازنشس ــی معلم اعتراض
ــگان،  ــده، مالباخت ــی آب مان ــاورزان ب کش
ــی از  ــر حاک ــورد دیگ ــا م ــکاران و ده ه بی
وخامــت اوضــاع و غیرقابــل تحمــل بــودن 

ــد. ــود می باش ــرایط موج ش
     حاکمیــت کــه ناتوان از پاســخگویی 
بــه مطالبــات برحــق و ابتدایــی مردم اســت، 
تــا امــروز پاســخی جز ســرکوب و کشــتار 
ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــته و  ب نداش
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ــت. ــی اس ــته های مردم ــل خواس ــری در مقاب قه

بــا ســاختار موجــود هیــچ راهــکاری جهــت بــرون رفــت از این 
ــر پیچیدگــی  کالف درهــم پیچیــده کــه هــر روز بیشــتر از قبــل ب
ــع  ــل تصــور نیســت. محــدود شــدن مناب ــزوده می شــود قاب آن اف
ارزی بــه دلیــل تحریم هــا، کاهــش منابــع درآمــدی رژیــم همــراه با 
فســاد سیســتماتیک ســاختاری، هزینــه نجومــی گروه هــای نیابتــی، 
ــر  ــای غی ــز و نهاد ه ــه مراک ــی، بودج ــام آور نظام ــای سرس هزینه  ه
دولتــی، بیــرون بــودن نصف بیشــتر گــردش مالــی حکومتــی خارج 
از بودجــه رســمی، همــه و همــه نشــانگر روز هــای ســیاه تری اســت 
کــه حکومــت اســالمی را در باتــالق خــود غــرق خواهــد کــرد؛ و 
بــار دیگــر نشــانگر ایــن واقعیــت هســت کــه امید بــه معجــز ه ای در 

درون ایــن ســاختار بحــران زده، امیــد واهــی ای بیــش نیســت.
ــر سیاســت  های  ــه غنی ســازی و اصــرار ب ــان،  ادام ــن می در ای
تنــش زای منطقــه ای، مــردم مــا را از برخــورداری امکانــات رفاهــی 
شایســته محــروم ســاخته اســت. کشــور مــا بــا داشــتن 7 درصــد از 
ثــروت جهانــی در مقایســه بــا کشــور های منطقــه جزو کشــورهای 
ــه  ــع کشــور ب ــره زدن مناف ــد. گ ــر و محــروم به حســاب می آی فقی
ــای  ــتفاده از فرصت  ه ــدم اس ــورها و ع ــر کش ــت های دیگ سیاس
بوجــود آمــده در شــرایط منطقــه ای بــرای صــادرات نفــت و گاز و 
آزاد ســازی منابــع بلوکــه شــده، از دیگــر نابخردی هــای دولتمــردان 
حکومــت اســالمی اســت کــه نتیجــه ای جــز عقــب ماندگــی بــرای 
کشــور و فقــر و فالکــت بــرای مــردم نداشــته اســت. چشــم دوختن 
ــدوق  ــورد نظــر صن ــج اجــرای سیاســت های اقتصــادی م ــه نتای ب
ــام  ــا ن ــی« ب ــول و کاربســت سیاســت »شــوک درمان بین المللــی پ
عاریتــی »جراحــی اقتصــادی« نــه تنهــا نتیجــه ای نخواهــد داشــت، 
ــران،  ــت کارگ ــرر معیش ــه ض ــادی را ب ــای اقتص ــه بحران ه بلک

زحمتکشــان و اقشــار فرودســت جامعــه رقــم خواهــد زد.
در کنــار سیاســت  های ضدملــی و ســرکوبگرانه رژیــم، 
اتاق  هــای فکــر و مدیریــت افــکار عمومــی آن نیــز بیــکار ننشســته 
و در زمان  هــای اوجگیــری مبــارزات خیابانــی مــردم و نشــان گرفتن 
ــا، درصــدد  ــرون وســطایی از ســوی آنه ــت ســاختار نظــام ق کلی
ــردم و  ــی م ــات اصل ــی را از مطالب ــکار عموم ــه اف ــد ک بر می آین
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 
ــالف در  ــه خ ــگ گردانی، جریم ــوع س ــا موض ــی ب ــکار عموم اف
ــلبریتی  های  ــوع س ــردن موض ــش، پررنگ ک ــوع پوش ــاب ن انتخ
فضــای مجــازی و معرکه گردانــان مافیــای ورزش، راه انــدازی 
اپوزیســیون مجــازی جعلــی از طریــق گروه هــا و کانال  هــای 
ــی و  ــار جعل ــر اخب ــاوس و ...، نش ــاپی، کالب ه ــی، واتس تلگرام
ــر  ــه ب ــا تکی ــا ب ــوادث و رخداده ــی از ح ــای غیرواقع گزارش  ه
ظرفیــت تبلیغــی شــبکه  های اجتماعــی کــه اکثــر ایــن موضوعــات 
ــکار  ــردن اف ــر ک ــود در درگی ــردی خ ــش کارک ــام نق ــد از اتم بع
ــب  ــم تکذی ــود رژی ــوی خ ــن، از س ــرای دور ه ای معی ــی ب عموم
ــن  ــی ای ــکار عموم ــت اف ــت مدیری ــی از سیاس ــد بخش می گردن
ــای  ــوان مکمــل ســرکوب  نهاد ه ــه بعن ــای فکــر هســتند ک اتاق  ه

ــد. ــل می کنن ــم عم ــی رژی ــی امنیت پلیس
ــازنده و  ــری س ــالح هن ــای باصط ــه دلقک  ه ــد قارچ گون رش
ــالل در  ــا ایجــاد اخت ــای ســیاه کــه هــدف آنه ــده ی جوک  ه گوین
انســجام اجتماعــی در ابعــاد مختلــف روانــی، اجتماعــی، فرهنگــی 

ــای  ــان ارگان ه ــت  آشــکار و نه ــه اســت و حمای و سیاســی جامع
اطالعاتــی و امنیتــی را در پشــت ســر خــود دارد؛ همچنیــن ســاخت 
ــا صــرف میلیاردهــا تومــان  برنامه  هــای باصطــالح ســرگرم کننده ب
ــا هــدف عــادی ســازی معضــالت و مشــکالت  از ثــروت ملــی ب
اجتماعــی و لــوس کــردن موضوعاتــی کــه بــا سرنوشــت و زندگی 
ــز، بخشــی از محصــوالت  ــد نی ــاط دارن ــران ارتب ــالزده ای ــردم ب م
ایــن اتاق  هــای فکــر هســتند کــه در اوج گرانی هــا، تــورم، 
اختــالس، تحریــم، بیــکاری، ناامنــی اجتماعــی، عدم امنیت شــغلی، 
ــاره  ــه یکب ــر ب ــل دیگ ــا معض ــت محیطی و صده ــای زیس بحران  ه
در جامعــه نشــر می یابنــد تــا در ســوی دیگــر، اعتراضــات مردمــی 
ــن و  ــری، معلمی ــی، کارگ ــن صنف ــتگیری فعالی ــه دس ــی ب و جهان
بازنشســتگان، دســتگیری فعالیــن سیاســی، روشــنفکران و هنرمنــدان 
معتــرض، ســلول های انفــرادی، محبوســین بــدون مالقــات، 
ــی،  ــی و فیزیک ــکنجه  های روان ــواع ش ــر ان ــای زی اعتراف گیری  ه
ــی  ــی اجتماع ــوع سیاس ــا موض ــان و ده ه ــذای زندانی ــاب غ اعتص
روز جامعــه در ســایه بی اطالعــی و ســکوت بــه فراموشــی ســپرده 

شــوند  و افــکار عمومــی مــردم را درگیــر خــود نکننــد.
ــی  ــه ای مبن ــش خامن ــدی پی ــا دســتور چن ــان ب ــن می      در ای
بــر شــدت بخشــیدن حامیــان نظــام بــه فعالیت  هایشــان در 
فضــای مجــازی، ارتــش ســایبری رژیــم نیــز حضــور گســترده و 
ــاهد  ــروزه، ش ــت. ام ــرده اس ــدا ک ــا پی ــن فض ــه ای در ای همه جانب
جــوالن عوامــل رژیــم در توئیتــر، تلگــرام، واتســاپ، کالب هــاوس، 
فیســبوک و .... هســتیم. ایــن عــده شــبانه روز در حال تولیــد محتوا و 
ارائــه آن بــه نیرو هــای عملیاتــی  و هــواداران پیــدا و نهانشــان بــرای 
نشــر در فضــای مجــازی هســتند کــه موضوعــات محــوری آنهــا را 
چپ ســتیزی، تبلیــغ نئولیبرالیســم، ایجــاد توهــم نســبت بــه ماهیــت 
ــد مباحــث  ــازی های کاذب، ســمت دهی هدفمن ــام، شخصیت س نظ
ــن  اپوزیســیون  ــه در بی سیاســی در فضــای مجــازی، ایجــاد تفرق
مترقــی و انقالبــی، تخریــب ســیمای مبارزیــن چپ و کمونیســت ها 
ــفانه هســتند  ــب کشــورهای سوسیالیســتی می باشــد. متاس و تخری
ــرادی از نیروهــای اپوزیســیون اصالح طلــب و چپ هــای ســابق  اف
بریــده از مبانــی فکــری خــود نیــز کــه آگاهانــه و ناآگاهانــه در دام 
ایــن سیاســت مزورانــه رژیــم می افتنــد و خــود بــه عامــل و مجــری 
سیاســت های اتــاق فکــر  نهادهــای امنیتــی و اطالعاتــی رژیــم در 

کنتــرل و مدیریــت افــکار عمومــی تبدیــل می شــوند.
حضــور فعــال ارتــش ســایبری و عوامــل پیــدا و نهــان نهادهای 
امنیتــی و اطالعاتــی رژیــم در فضــای مجــازی و اســتفاده از 
ــادی درون  ــه بی اعتم ــن زدن ب ــانه ای آن در دام ــای رس ظرفیت ه
ــاد  ــپ، ایج ــای چ ــژه نیروه ــی و بوی ــیون مترق ــای اپوزیس نیروه
توهــم نســبت بــه ماهیــت خــود حکومــت، ســمت دادن مخالفــت 
ــه درون خــود آنهــا،  ــا نظــام والیت فقیهــی حاکــم ب اپوزیســیون ب
ــای  ــای گروه ه ــن اعض ــه برانگیز در بی ــات مناقش ــرح موضوع ط
ــه  ــر زمین ــرب ب ــث مخ ــدازی مباح ــاخته، راه ان ــود س ــازی خ مج
ــی،  ــار جعل ــد اخب ــی، تولی ــای انقالب ــی نیروه ــات سیاس اختالف
دســتکاری اطالعــات، شناســایی و رصــد فعالیــن و ... موارد مشــابه 
ــام  ــد نظ ــرکوب هدفمن ــی و س ــتراتژی امنیت ــی از اس ــر، بخش دیگ
مســتبد و ضدمردمــی حاکــم بــر ایران هســت کــه هوشــیاری جدی 
نیروهــای انقالبــی، اپوزیســیون مترقــی و فعالیــن سیاســی، اجتماعی 

ــد. ــب می کن ــی را طل و فرهنگ
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چند نکته 
در باره ما و کار داخل

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

می گــردد.

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

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

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

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

جریانــات فدایــی خلــق حمایــت خواهیــم کــرد.

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

ــد. ــاری کنن ــا را ی انتشــار آن م

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

ــز هســتیم. ــتان عزی ــا و دوس شــما رفق
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در دفاع از سوسیالیسم )78(

»نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم«
یاد و خاطره ی تمامی جانباختگان راه آزادی را گرامی می داریم

جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور(

از کشــتار عاشــق ترین فرزنــدان ایــن مرزوبــوم ۳۴ ســال گذشــت. عاشــقانی کــه طعنــه بــر ســرو و آفتــاب می زدنــد 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 اســالمی ترجیــح دادنــد.
ــای  ــن نیروه ــن و صادق تری ــن، آگاه تری ــن، پیگیرتری ــراردادن نخبه تری ــدف ق ــا ه ــه ب ــد ک ــک آگاه بودن ــالمی نی ــان اس حاکم
مخالــف سیاســی در پشــت درهــای بســته زنــدان، می تواننــد چنــد صباحــی دوام خویــش را ممکــن ســازند و بــا کتمــان فاجعــه، 
بــا تهدیــد و ارعــاب خانواده هــای جانباختــگان و بــا تحریــف وقایــع، پــرده ی ضخیمــی بــر روی جنایــت خــود بکشــند و ابعــاد 
فاجعــه  را بــرای مدتــی هــم کــه شــده از جهانیــان پوشــیده نگــه دارنــد. آنهــا بــا مخفــی کــردن گورهــای قربانیــان و ممانعــت از 
ــت نشــان  ــا کــم اهمی ــکار ی ــت رخ داده را ان ــا جنای ــد ت ــی آن بودن ــار جرم شــان، در پ ــاک کــردن آث ــا پ ــی ب ــار و حت نشــر اخب
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.
ــم مســتبد و ارتجاعــی حاکــم  ــدان رژی ــرور، شــکنجه و زن ــدام، ت ــه اع ــک ده ــه ی ی ــه خــود ادام  اسیرکشــی تابســتان ۶7 ک
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ــدارد.  ــر ن ــی را بخاط ــه هولناک ــن واقع ــران چنی ــر ای ــخ معاص ــه تاری ــت ک ــی هس ــان سیاس ــتار زندانی ــترده ترین کش ــود، از گس ب
ــادری هســت کــه جهــان نیــز کمتــر شــاهد آن بــوده اســت.  کشــتار هــزاران زندانــی سیاســی در عــرض چنــد هفتــه واقعــه ی ن
ــل  ــا قب ــا از مدته ــب آنه ــت اغل ــه دوران محکومی ــد ک ــیرانی بودن ــد، اس ــده و هدفمن ــزی ش ــتار برنامه ری ــن کش ــگان ای جانباخت
تمــام شــده بــود و بی جــا نیســت کــه در فرهنــگ سیاســی مــردم مــا از ایــن جنایــت ضــد بشــری بعنــوان »فاجعــه ی ملــی« یــاد 
می شــود. ایــن فاجعــه ابعــاد گســترده و آشــکار نشــده ای دارد کــه پــس از ۳۴ ســال هنــوز از اســرار مگــوی نظــام اســالمی بشــمار 
می آینــد: آمــران و عاملیــن کشــتار، تعــداد و اســامی جان باختــگان، اتهامــات و دفاعیــات آنهــا، وصیتنامــه و یادگارهایشــان، تاریــخ 
ــدگان و جنبــش دادخواهــی  ــن خواســت داغدی ــی پاســخ دیگــر کــه ابتدایی تری ــن آنهــا و ده هــا ســؤال ب اعــدام و محل هــای دف

می باشــند. جان باختــگان  خانواده هــای 
   امــروز نزدیــک بــه ۳۴ ســال هســت کــه خانواده هــای قربانیــان فاجعــه ملــی کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان شــوم ۶7 
بــا شــعار »نــه می بخشــیم و نــه فرامــوش می کنیــم« در محکومیــت ایــن فاجعــه انســانی و افشــای جنایــت رژیــم تبهــکار اســالمی 
ــل نمایندگــی ســازمان  ــان در مقاب ــوه خانواده هــای قربانی ــا حضــور انب ــر کــه از ســال ۶۸ ب ــا خاســته اند. ایــن جنبــش فراگی ــه پ ب
ملــل بــرای دیــدار بــا »گالیندوپــل« - گزارشــگر ویــژه حقــوق بشــر- بــه یــک حرکــت جمعــی فــرا روئیــد، بــا برگــزاری مســتمر 
مراســم بزرگداشــت یــاد جانباختــگان، حضــور در گورســتان های بــی نــام و نشــان کشــور و بویــژه خــاوران در ســالگرد فاجعــه 
ملــی، ارســال نامــه بــه مراجــع بین المللــی، حضــور در مبــارزات سیاســی و خیزش هــای اجتماعــی جــاری در کشــور و بویــژه بــا 
پیوســتن خانواده هــای جانباختــگان دهــه ۶۰، مــادران خــاوران، خیزش هــای 7۸ و ۸۸، دی مــاه ۹۶، آبــان ۹۸ و هواپیمــای اوکراینــی، 
ــه و  ــداف خــود، و محاکم ــق اه ــه نتیجــه و تحق ــا رســیدن ب ــه ت ــل شــده اســت ک ــد تبدی ــی قدرتمن ــش دادخواه ــک جنب ــه ی ب
مجــازات آمریــن و عاملیــن، همچنیــن روشــن شــدن تمامــی ابعــاد جنایــات رژیــم ادامــه خواهــد یافــت. بــه یمــن ایــن جنبــش 
دادخواهــی قدرتمنــد بــود کــه فاجعــه ملــی ۶7 توســط گزارشــگر حقــوق بشــر ســازمان ملــل و بعضــی کشــورها بعنــوان جنایــت 
ــار دادگاه گوهردشــت در دادگاهــی در اســتکهلم  ــوری دادی ــد ن ــکاری چــون حمی ــه بشــریت برســمیت شــناخته شــد و جنایت علی

ســوئد بــه جــرم نقــض فاحــش قوانیــن بین المللــی و قتــل عمــد، بــه  حبــس ابــد محکــوم گردیــد.
   بــی هیــچ شــبهه ای متهــم ردیــف اول و آمــر اصلــی کشــتارهای ســال ۶7 خمینــی بــود، ولــی همــه ی 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 می کننــد، در 

زمــره ی متهمیــن کشــتار زندانیــان سیاســی قــرار دارنــد.
امــروز، کســب اطالعــات کامــل در مــورد تعــداد جانباختــگان، محل هــای دفــن، ابعــاد و جزئیــات فاجعــه از اهــداف ویــژه ی 
جنبــش دادخواهــی اســت کــه در انتظــار روشــن شــدن آنهــا، تاکنــون هــزاران مــادر و پــدر دردمنــد چشــم بــر زندگــی بســته اند 
ــا  ــی ب ــش و همراه ــن جنب ــاع از ای ــد. دف ــر دوش گرفته ان ــی را ب ــم دادخواه ــه کارزار، پرچ ــا در ادام ــوادگان آنه ــدان و ن و فرزن
ــار  ــت عمــر نکبت ب ــی جنای ــن تمام ــن و عاملی ــه نتیجــه رســیدن مطالباتشــان کــه محاکمــه و مجــازات آمری ــرای ب ــان ب دادخواه
ــوق  ــع حق ــب و مداف ــی آزادیخــواه، عدالت طل ــر ایران ــه ی ه ــره ی آنهاســت، وظیف ــته در زم ــه گذش ــار ده ــش از چه ــم در بی رژی

ــد. ــانی می باش انس
ــه  ــع شــخصی، بلک ــرای مناف ــه ب ــه ن ــد ک ــان بودن ــن انســان های میهنم ــره ی برگزیده تری ــی ۶7 در زم ــه مل ــگان فاجع جان باخت
ــرای هموطنانشــان  ــرای پاسداشــت آزادی، عدالــت اجتماعــی، ارتقــای شــأن انســانی و داشــتن زندگــی شایســته و ســعادتمند ب ب
ــی مــردم  ــارزات آزادیخواهــی و عدالت طلب ــدان رشــید و آگاه مــردم، مب ــن فرزن ــا کشــتار ای ــم اســالمی ب ــد. رژی ــارزه می کردن مب
ــه ی خــود ادامــه دهــد. غافــل از آن کــه هــر پرچــم  ــه عمــر ننگیــن و تبهکاران ــا چنــد صباحــی ب ــه دار نمــود ت ایــران را ســر ب
آزادیخواهــی و عدالت طلبــی کــه فــرو افتــد، دســتی خواهــد بــود کــه بــردارد و بــه اهتــزاش درآورد و امــروز در اقصــی نقــاط 

کشــور دربندمــان، شــاهد ادامــه ی راه ایــن عاشــقان توســط مدافعیــن آرمان هــا و آرزوهــای انســانی آنهــا هســتیم.
در ۳۴میــن ســالگرد کشــتار زندانیــان سیاســی توســط رژیــم تبهــکار جمهــوری اســالمی، در همبســتگی بــا دادخواهــان، مــادران 
ــه حقیقــت،  ــت، دســتیابی ب ــی کــه خواســتار اجــرای عدال ــان، انســان های آزاداندیــش و همــه آنهای خــاوران، خانواده هــای قربانی
ــر کشــورمان  ــم اســالمی و اســتبداد دینــی حاکــم ب ــه بشــریت و طــرد کلیــت رژی ــن ایــن جنایــت علی ــن و عاملی محاکمــه آمری

ــم.  ــت را گرامــی می داری ــگان راه آزادی و عدال ــاد و خاطــره ی تمامــی جانباخت هســتند، ی

جمعی از فدائیان خلق ایران - داخل کشور
۵ شهریور ۱۴۰۱
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به بهانه ی 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 حکومــت داری نضــج گرفــت. ارتبــاط انقالبیــون سوســیال دمکــرات قفقــازی بــا 
فعالیــن سیاســی و کارگــری ایــران کــه بــرای کار بــه روســیه مهاجــرت می نمودنــد هــم نقــش بســزایی در رشــد تفکــر مشــروطه خواهی 
و محــدود ســاختن قــدرت پادشــاه و کاســتن از نقــش مذهــب در امــور سیاســی و کشــورداری داشــت. انقــالب مشــروطیت گامــی بــود 
بــرای گــذر از یــک جامعــه فئودالــی و ملوک الطوایفــی بــه جامعــه ســرمایه داری بــا دولــت و ســاختاری مــدرن. بخش هــای مهمــی از 
خواســت های انقــالب مشــروطیت در نهادینــه کــردن حقــوق اساســی ملــت؛ محــدود شــدن قــدرت حاکــم، حاکمیــت قانــون، تشــکیل 
عدلیــه و تأمیــن عدالــت قضایــی، آزادی هــای فــردی و سیاســی، تبدیــل رعیــت بــه شــهروند، تشــکیل دولــت مرکــزی، و تشــکیل ارتــش 

مــدرن و برچیــده شــدن گروههــای مســلح خوانیــن و ... پــس از گذشــت ۱۱۳ ســال هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت.
     قبــل از آنکــه انقــالب مشــروطیت شــکل بگیــرد، روشــنفکران  و 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 گســترده تر شــد، بــه نحــوی کــه در ادامــه بــه انقــالب مشــروطیت منجــر گردیــد. انقالبــی 
کــه در ۱۴ مــرداد ۱2۸۸ بــا 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، 
گیــالن، 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 ۱۱۳ ســال، مشــروطیت هنوز نتوانســته 
اســت بــه خواســت های نخســتین خــود دســت یابــد. از دالیــل شکســت و یــا نافرجامــی انقــالب مشــروطیت در وهلــۀ نخســت بایــد 
بــه اتحــاد نهــاد ســلطنت و نهــاد مذهــب در مبــارزه علیــه مشــروطیت اشــاره نمــود. اتحــاد ســیاهی کــه تــا انقــالب ۵7 ادامــه داشــت و 
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تأثیــرات مخــرب و بازدارنــده آن را همچنــان شــاهد هســتیم. 
ــوری  ــه ن ــری شــیخ فضل اال ــه رهب      علمــای مشــروعه خواه ب
در مخالفــت بــا مشــروطه َعَلــِم مشــروعه خواهــی  را بلنــد نمودنــد 
و علیرغــم آنکــه شــیخ فضــل اهلل توســط مشــروطه خواهان بــه دار 
آویختــه شــد، ولــی نهایــت حکومــت مــورد نظــر وی در ســال ۵7 
پیــروز و بــر مقــدرات ملــت و کشــور حاکــم شــد. ســوای مخالفت 
نهــاد روحانیــت بــا مشــروطه و آماج هــای آن کــه بــر بســتر پاییــن 
ــودن آگاهی هــای مــردم و عــدم مشــارکت الیه هــای اجتماعــی،  ب
ــفند  ــوم اس ــای س ــدند، کودت ــوب می ش ــدی محس ــروی توانمن نی
ــد و در  ــت می گردی ــی ها حمای ــط انگلیس ــه توس ــان ک رضاخ
ــان  ــس مؤسس ــکیل مجل ــا تش ــال ۱۳۰۴ ب ــاه س ــه و در آذر م ادام
دســت چین شــده توســط خــود رضــا خــان -کــه روحانیــت وزن 
مؤثــر و تعییــن کننــده ای در آن داشــت- خلــع یــد احمدشــاه رقــم 
خــورد و بــا اعــالم تشــکیل حکومــت پهلــوی آخریــن میــخ تابوت 

مشــروطیت کوبیــده شــد.
ــروطیت  ــی مش ــای اصل ــوی آماج ه ــت پهل ــلطه حکوم ــا س ب
چــون آزادیهــای سیاســی و آزادی احــزاب و رســانه ها بــه محــاق 
ــا  ــی، روزنامه ه ــر احــزاب سیاســی غیرقانون ــت و اکث ــف رف توقی
توقیــف و فعالیــن سیاســی ســرکوب و تحــت پیگــرد قــرار گرفتند. 
صدهــا زندانــی و اعدامــی پیامــد جلــوس رضاخــان بــه ســلطنت 
بــود. در زمــان رضاشــاه تالش هایــی بــرای رهائــی قــوه قضائیــه و 
آمــوزش و پــرورش از ســلطۀ روحانیــت و تشــکیل ارتــش مــدرن 
ــق  ــم موف ــدودی ه ــا ح ــت و ت ــورت گرف ــدرن ص ــت م و دول
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 می گرفــت و انقــالب ۵7 نشــان 
داد کــه ایــن تحــوالت در بطــن جامعــه نهادینــه نگردیــده اســت. 
ــک  ــاه در نزدی ــیطنت رضاش ــی و ش ــگ جهان ــاز جن ــا آغ      ب
شــدن بــه آلمان هــا ســتاره بخــت وی رو بــه افــول نهــاد و نهایتــا 
در شــهریور ۱۳2۰ از ایــران تبعیــد و پســرش محمدرضــا پهلــوی 
ــت  ــف حکوم ــاه و ضع ــا ش ــقوط رض ــا س ــد. ب ــین وی ش جانش
مرکــزی بدنبــال شــروع جنــگ جهانــی دوم و اشــغال ایران توســط 
ــای سیاســی و تشــکیل احــزاب سیاســی  ــاهد آزادیه ــن، ش متفقی
ــار  ــالها  انتش ــن س ــم. در ای ــی بودی ــا محدودیت های ــد ب ــر چن ه
ــدودی  ــا ح ــاه ت ــدرت ش ــت و ق ــددا رواج یاف ــا مج روزنامه ه
ــروطیت  ــالب مش ــداف انق ــق اه ــه تحق ــد ب ــد. امی ــدود ش مح
دوبــاره شــکوفا و بــا شــروع نهضــت ملــی شــدن نفــت بــه اوج 
خــود رســید. احــزاب سیاســی، روشــنفکران جامعــه و تعــداد قابل 
توجهــی از مــردم شــهری خواســت های انقــالب 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 
ــل داخلی شــان  ــاری عوام ــه ی ــرداد ب ــی - انگلیســی 2۸ م آمریکای
چــون سرلشــگر زاهــدی، آیــت اهلل کاشــانی، اراذل  و اوباشــی چون 
شــعبان جعفــری، طیــب رضایــی، ملکــه اعتضــادی، پــری بلنــده، 
پرویــن آژدان قــزی و مســلمانان متحجــری کــه در فداییــان اســالم 

گــرد هــم آمــاده بودنــد، بــه ســیاهی گراییــد. ســرکوب های پــس 
از کودتــا و دســتگیری و اعــدام و زندانــی کــردن فعالیــن سیاســی 
چــپ و ملی گــرا، دســتگیری آزادیخواهــان، روزنامه نــگاران و 
ــی شــدن احــزاب سیاســی و توقیــف مجــدد روزنامه هــا  غیرقانون
ــا  ــی کودت ــه حام ــع ک ــت مرتج ــت روحانی ــرای فعالی ــه را ب زمین
بودنــد و از کودتــای شــاه علیــه مصــدق و برنامه ریــزان آمریکایــی 
و انگلیســی کودتــا حمایــت کــرده بودنــد، فراهــم شــد. در ایام پس 
از کودتــا کــه هــر دانشــجویی فی نفســه مجــرم بشــمار می رفــت 
و خوانــدن کتابهایــی حتــی از نویســندگانی چــون صمــد بهرنگــی 
ــی  ــه شــعبه های حزب جــرم محســوب می شــد، تمامــی مســاجد ب
ــاب نیروهــای سیاســی چــپ و  ــدل شــدند و در غی ــت مب روحانی
دمکــرات روحانیــت نبــض انقــالب علیــه نظــام حاکــم را بدســت 

گرفــت. 
ــه  ــی ب ــت مل ــه حکوم ــر علی ــرداد ب ــای 2۸ م ــر کودت      اگ
ــت  ــاد، می توانس ــاق نمی افت ــدق اتف ــد مص ــر محم ــری دکت رهب
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 
ــورمان  ــدرات کش ــت ها را از مق ــتعمارگران و امپریالیس ــت اس دس
ــه  ــرداد در اتحــاد ســه جانب ــای 2۸ م ــد. متأســفانه کودت قطــع کن
ــا دمکراســی  ــت ب ــه مخالف ــت ک ــار و روحانی  امپریالیســت ها، درب
و عــدم تمکیــن بــه خواســت و اراده ی مــردم وجــه اشــتراک آنهــا 
محســوب می شــد، تاریــخ را بــرای ایــران بــه عقــب بازگردانــد و 
از ســزارین نــارس آن جمهــوری اســالمی متولــد شــد کــه »تیــری 
بــود رهیــده از اعمــاق تاریــخ« کــه بــر قلــب مــردم کشــورمان فرو 

نشســت. 
      در جنگ ســردی که بین شــوروی و کشــورهای ســرمایه داری 
جــاری بــود نهایتــا کشــیدن دیــوار ســبزی از کشــورهای اســالمی 
دور شــوروی بــه هــدف اصلــی و راهبــرد اســتراتژیک کشــورهای 
امپریالیســتی تبدیــل شــد. کنفرانــس گوادلــپ در دیمــاه ۱۳۵7 اعالم 
رســمی و بیرونــی ایــن تصمیــم بغایــت ارتجاعــی بــرای تشــکیل 

جمهــوری اســالمی در ایــران بــود.
ــالمی  ــوری اس ــود جمه ــا نم ــوان ادع ــه می ت ــروز قاطعان ام
مولــود نامبــارک حکومــت پهلــوی و خواســت امپریالیســت ها بــر 
بســتر تمایــالت مذهبــی و ســرکوب نیروهــای سیاســی ترقیخــواه 
ــران،  ــالمی در ای ــوری اس ــکیل جمه ــب تش ــت. متعاق ــوده اس ب
کشــورهای پاکســتان، عــراق، افغانســتان و ... نیــز پــروژه مشــابه ای 
را تجربــه کردنــد. ســاخت گروههــای افراطــی اســالمی همچــون 
ــرام،  ــش، بوکوح ــده، داع ــتان، القاع ــتان و پاکس ــان افغانس طالب
ــتاره  ــدد س ــور مج ــرای ظه ــرایطی ب ــدن ش ــم ش ــاس و فراه حم
ــی  ــروژه ارزیاب ــن پ ــۀ همی ــد در ادام ــز بای ــلمین را نی اخوان المس
نمــود. علیرغــم فروپاشــی شــوروی سیاســت اســتفاده از گروههای 
ــان سیاســت  ــی همچن ــالم سیاس ــرگ اس ــتفاده از ب اســالمی و اس
راهبــردی کشــورهای امپریالیســتی در مبــارزه علیــه احــزاب چــپ، 
دمکــرات و ســکوالر و همــه ی نیروهــای بالنــده و ترقیخــواه جوامع 

شــرقی و اســالمی اســت. 
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مسیر ما سوسیالیست  ها
مقاله رسیده - خالصه شده

چــرا سوسیالیســم برتریــن جریــان )و نــه فقــط ایــده( 
ــر  ــا عص ــر ت ــده بش ــناخته ش ــه ش ــش و آزادیخوا هان ر هایی بخ
ــا ایــن کــه تجربــه کشــور های سوسیالیســتی از  حاضــر اســت؟ ب
جملــه اتحــاد شــوروی و چیــن حــاوی وقایــع تلــخ و تأســفباری 
ــز  ــان نی ــی مظنون ــان و حت ــذف مخالف ــرکوب و ح ــر س ــی ب مبتن
هســت، امــا از آنجائــی کــه مــا بــه شــیوه پراکســیس در شــناخت 
ــم کــه سوسیالیســم  ــر آنی ــاز ب ــم، ب ــر و بازســازی باور داری و تغیی
ــا  ــده دموکراســی و آزادی بشــری اســت. م ــن کنن ــن تضمی بهتری

چنیــن اندیش های داریــم زیــرا:
اعتقــاد نداریــم کــه سوسیالیســم فقــط یــک ایــده و آن   -۱
هــم یــک ایــده ی مــرده اســت. بــه نظــر مــا علــت ناکامی اشــکال 
ــا توجــه  مختلــف تجربه  هــای اساســی ضــد ســرمایه داری بایــد ب
ــدف و  ــود و ه ــی موج ــامانه اجتماع ــگی، س ــوای اندیش ــه محت ب
موقعیتشــان تحلیــل شــود؛ تحلیلــی تاریخــی، مــادی و اجتماعــی. 
ایــن تجربه  هــا نشــان دهنــده نارســایی اساســی نظــام ســرمایه داری 
ــی و  ــاری اجتماع ــادی، نابهنج ــای اقتص ــه بحران  ه ــخ ب در پاس

ــری اند. ــکالت بش مش
ــش  ــا و نق ــکار کارکرد ه ــی در ان ــم تجربه  های سوسیالیس  -2
ــز سوسیالیســم  ــول ت ــی ســرمایه داری در اقتصــاد ملــی و قب ج هان
واقعــاً موجــود و کامــل درک کشــور را دارد، ایــن تجربــه نادرســت 
اســت. سوسیالیســم یــک حرکــت اســت و نــه اید هــای ثابــت و 
فنــی کــه بایــد در داخــل یــک کشــور و جامعــه مهندســی شــود.

سوسیالیســم بــا نیرو هــای اجتماعــی مترقــی و بــا   -۳
همــکاری روشــنفکران آزاد اندیــش و طبقــه کارگــر شــروع 
می شــود و همــاره در حــال نقــد و تحــول خــود می مانــد؛ پایــان 
آن بســادگی میســر نیســت و بویــژه نمی توانــد از ســوی دولتمــردان 

ــود.  ــالم ش اع
سوسیالیســم در پــی امحــاء دولــت اســت، امــا بــا انگیزه   -۴
ــا  ــرال دموکرات  ه ــه لیب ــه ک ــا آنچ ــر ب ــش و مغای ــدف خوی و ه
ــلطه  ــر س ــازگار در براب ــف و س ــی ضعی ــی دولت ــد؛ یعن می خواهن
ــون  ــی چ ــی ب ــا قدرت ــرکوبگر و ب ــا س ــرمایه داری، ام ــواع س ان
ــان  ــر، تحول خوا ه ــه کارگ ــان، طبق ــر دگراندیش ــرا در براب و چ
ســاختاری، آزادیخوا هــان ریش هــای و سوسیالیســت  ها. روش 
ــردم و  ــه م ــدرت ب ــال همــه ق ــت در سوسیالیســم انتق امحــاء دول
برقــراری دموکراســی مشــارکتی- و در مــواردی مســتقیم- اســت، 
ــه نحــوی کــه دولــت جدیــد چیــزی جــز نماینــده اراده مــردم  ب
ــی آن  ــد و ماهیــت اصل ــد وجــودی مســتقل بیاب ــوده و نمی توان نب
انباشــت ســرمایه دولتــی و خصوصــی بهره کشــانه باشــد. دولت در 
سوسیالیســم از دولــت جامعــه مدنــی کــه مرکــب از حقــوق برابر و 
ــا  ــردم و انجمن  ه ــای کار و م ــای نیرو ه ــاوی بخش  ه ــدرت متس ق
ــه  ــود و ب ــروع می ش ــت ش ــان اس ــای آن ــورا ها و اتحادیه  ه و ش
ــن  ــد. بدی ــک راه می یاب ــورایی و دموکراتی ــار ش ــام عی ــت تم دول
ترتیــب، دولــت ســرمایه داری و ناظــر بــر بهره کشــی نظــام قدیــم 
بــه ویــژه دولــت جبــار و ریــاکار اســت کــه تمــام می شــود و نــه 
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اتحاد چپ ضرورت سازماندهی مبارزات سیاسی و طبقاتی كارگران و زحمتكشان

ــر. ــی تازه ت ــردم در بوروکراس ــور اراده م تبل
دولــت در سوسیالیســم  دولــت لیبرال دموکراســی نیســت   -۵
کــه هرجــا بــا چالــش واقعــی مــردم روبــه رو شــد راه ســرکوب را 
پیــش بگیــرد. دولــت در سوسیالیســم اساســاً بــه چالــش مــردم نیاز 
دارد و بــه جــای بلــوا و اغتشــاش و سیاســت بــازی و ریــاکاری در 
جامعــه، نقــد و تحول خواهــی و چالــش انســانی و اجتماعــی را بــا 
آزادی کامــل اندیشــه و بیــان و ممانعــت جامــع بــرای از بــه خطــر 
ــن  ــد و از ای ــا آن می زی ــد و ب ــران می خواه ــادن آزادی دیگ افت
ــه  ــا زور؛ بدین ســان دولــت ب ــه ب رو اســت کــه اســتمرار دارد و ن
ســمت امحــای ن هایــی دســتگاه اعمــال قــدرت طبقاتــی و فرهنگی 

مــی رود.
ــژه   ــه وی ــور ها و ب ــه کش ــا، هم ــه م ــای هم تجربه  ه  -۶
گذشــته مــا در ایــران نشــان دادنــد کــه رســیدن بــه تناقــض میــان 
دموکراســی و سوسیالیســم بــه معنــای دور بــدون ایده  هــای ذهنــی 
و تبلیغــی از سوسیالیســم واقعــی اســت. سوسیالیســم با دموکراســی 
بورژوایــی ســر ناســازگاری دارد، نــه از آن رو کــه آن را لزومــاً شــر 
ــه حســاب مــی آورد، بلکــه از آن رو کــه آن  ــد و مصیبــت زا ب و ب
ــه را از  ــن تجرب ــد و ای ــه می دان ــن و ریاکاران ــی و نامطمئ را ناکاف
ــر دو،  ــته، ه ــان وابس ــرمایه داری و ج ه ــان س ــی  های ج ه دموکراس
 داریــم. دموکراســی بورژوایــی دســتآوردی اســت کــه بایــد هــم 
بــه آن احتــرام گذاشــت و از آن بهره منــد شــد و هــم در راه گــذار 
از آن بــه مســیر های مطمئــن و هدفمنــد بــود؛ مســیر هایی کــه بــه 

ــد. ــه می انجام ــی ژرف و پردامن دموکراس
دیگــر  مثــل  دموکراســی  سوسیالیســت  ها  نظــر  از   -7
پدیده  هــای اجتماعــی در طــول تاریــخ در حــال تغییــر بوده اســت. 
دموکراســی برتــر امــروز دموکراســی اســت کــه نمی توانــد 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، 
ــی  ــه نخبه گرای ــود، ب ــورا ها ش ــی و ش ــع مشــارکت  های همگان مان
ــار  ــض اختی ــتم تفوی ــه سیس ــی را ب ــتم نمایندگ ــد و سیس راه نده
کامــل و دائــم و حمایتخــواه تبدیــل کنــد و به ســلطه ســرمایه داری 
و وجدان  هــای دروغیــن بــه ایــن ب هانــه کــه ایــن امــور در قلمــرو 
قانــون و دموکراســی جــای ندارنــد فرصــت و اجــازه تابویــی دهد.  
دموکراســی بــرای سوسیالیســت  ها با مشــارکت گســترده،   -۸
ــل  ــد. اص ــا می یاب ــرد معن ــی ف ــی، آزادی واقع ــت اجتماع عدال
تفکیــک قــوا بــر تبدیــل ســلطه ویکجانبه گرایــی اســتوار اســت و 
ــارت و  ــام نظ ــارکت و نظ ــردم، مش ــل م ــای متقاب ــر کنش  ه ــه ب ن
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.
دموکراســی سوسیالیســتی نمی توانــد بــا رشــد و توســعه   -۹
همــه جانبــه اقتصــادی و اجتماعــی کار نداشــته باشــد و بــر ایــن 
بــاور باشــد کــه زیر کتــف حمایت ســرمایه داری و لیبرالیســم رشــد 
خــود بــه خــودی تضمیــن می شــود. دموکراســی سوسیالیســتی بــا 

ــزی ســازگار اســت. نظــام برنامه ری
دموکراســی سوسیالیســتی بــر پایــه جامعــه و انســان آزاد   -۱۰
بنــا می شــود. در جامعــه ناعادالنــه و انســان محــروم از نیاز هــا بــه 
ــه اعتــالء و افزایــش  ویــژه نیاز هــای اقتصــادی و نیاز هایــی کــه ب
آگاهــی او یــاری می رســانند، دموکراســی نمی توانــد شــکل بگیــرد، 
ــت  ــود و در ن های ــارج ش ــاش خ ــته اولی ه ــد و از هس ــد کن رش
ریاکارانــه از آب درمی آیــد. مردمی کــه آگاهــی ندارنــد و فقیرنــد و 
مجبــور بــه تحمــل رنــج بیــکاری و محرومیــت و آســیب می شــوند 
ــرای  ــاز می ماننــد، مردمی مناســب ب ــه ایــن ســبب از آگاهــی ب و ب
دموکراســی و یــا مردمــی  خوب بــرای دموکراســی گســترده و ژرف 
بــه حســاب نمی آینــد. سوسیالیســت  ها هرگــز هیــچ جدایــی بیــن 
دموکراســی و عدالــت اجتماعــی را برنمی تابنــد. ایــن هــر دو، بــه 
ــرای اصــالح  ــد. هــر حرکــت ب گون هــای پیــش شــرط یکدیگرن
جامعــه بایــد عدالــت و رفــع فقــر و محرومیــت را در دســتور کار 

خــود داشــته باشــد.
سوسیالیســت  های  یــا  سوسیالیســم  در  دموکراســی   -۱۱
دموکراســی خــواه فرامــوش نمی کننــد کــه امپریالیســم پدید هــای 
کهنــه و فرامــوش شــده و از میــان رفتــه نیســت. در دوره 
ــم.  ــته ای ــا گذاش ــو پ ــم ن ــه عصــر امپریالیس ــا ب ــازی، م ج هانی س
ــل متفــاوت کــه جــای بحــث دیگــری  ــه دالی ــن امپریالیســم ب ای
دارد، طرفــدار حقــوق بشــر نیــم بنــد و طیفــی از دموکراســی  های 
لیبــرال کنتــرل شــده در ج هــان اســت. ایــن امپریالیســم در عیــن 
ــزی  ــای برنامه ری ــه و نظام  ه ــت خوا هان ــت  های عدال ــال سیاس ح
ــای  ــای برنامه  ه ــه ج ــک ب ــزی دموکراتی ــروز برنامه ری ــه ام )ک
دســتور تخصیــص منابــع را در دســتور کار خــود دارد( و اقتصــاد 
ــع مســتقل و حــل نشــدنی در نظــام ســتمگری  ــه واق و جامعــه ب
ج هانــی را مطلقــاً نمی پذیــرد. حتــی اگــر در جامع هــای بــه طــور 
واقعــی کمتــر از ایــن حرف هــا در کار باشــد و باقــی ریــاکاری و 
زور و ســرکوب باشــد. بــا ایــن وصــف بــه ب هانــه مبــارزه و رو 
در رویــی بــا امپریالیســم و ســرمایه داری ج هانــی، سوسیالیســت  ها 
بــه هیــچ روی دموکراســی، عدالــت اجتماعی و راه رشــد و توســعه 

ــد. ــا نمی کنن ــی را ر ه همگان
ــری -  ــای نظ ــن پیش گفته  ه ــه ای ــه ب ــا توج ــا دارد ب ــال ج ح

تجربــی وارد بحــث ســرزمین ایــران شــویم:
مــا سوسیالیســت  ها وظایــف و تکالیــف تازه تــری   -۱
ــارزه ضــد  ــه در آن مب ــته را ک ــتباه  های گذش ــد اش ــا بای ــم. م  داری
امپریالیســتی سوسیالیســت  ها و خصومــت دولــت بعــد از انقــالب 
بــا آمریــکا بــر ضــرورت آزادی فــردی و اجتماعــی ارجحیــت داده 
می شــد را اصــالح کنیــم و راه آن، نقــد ســاختاری بــا برنده تریــن 

ســالح نقــد اســت.
ــوبات  ــود را از رس ــن خ ــد ذه ــت ها بای ــا سوسیالیس م  -2
ــل  ــه نس ــد ب ــم و بای ــواه بزدایی ــون تمامیت خ ــه  های گوناگ اندیش
ــد  ــاری دهن ــا را ی ــد م ــن راه بای ــادآور شــویم کــه در ای جــوان ی
ــاع  ــل دف ــن کــه یکســره تمــام تجربه  هــای خــوب و قاب ــه ای و ن
جهــان ضد ســرمایه داری )سوسیالیســتی و یــا شبه سوسیالیســتی( را 
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نفــی کننــد.

مــا بایــد بــه تمــام تجربه  هــای جنبــش سوسیالیســتی از   -۳
مشــروطه و سوســیال دموکراســی و حزب  هــای آن دوره تــا چنــد 
حرکــت دوره رضاشــاه و تــا حــزب تــوده و جنبــش مســلحانه و 
جریان هــای پــس از انقــالب بهــا بدهیــم؛ نــه در قفــس وابســتگی 
تعصب آمیــز آن هــا بمانیــم و باکتــری سکتاریســم را بــه ایــن ســوی 
تاریــخ بیآوریــم و نــه یکســره بــه نفــی و بدگویــی بپردازیــم و از 

تحلیــل تاریخــی بگریزیــم.
ــه،  ــا خراف ــارزه ب ــد پرچمــدار مب مــا سوسیالیســت ها بای  -۴
خودکامگــی و دفــاع از دموکراســی باشــیم. بــرای ایــن کار نــه الزم 
اســت و نــه مفیــد کــه خــود را در جریان هــای لیبرالــی و نولیبرالــی 
ــم.  ــل کنی ــد ح ــدرت درون حاکمیت ان ــگ ق ــول جن ــه محص ک
بــه جــای آن بایــد راه حــل برقــراری ارتبــاط نظــری و عملــی بــا 
توده  هــای آزادیخــواه را بیابیــم. مــا بایــد بــه عنــوان سوسیالیســت 
و نــه عنصــری منفعــل در دســت اصــالح طلبــان و محافظــه کاران 

درون سیســتم وارد مبــارزه شــویم.
مــا بــه بهانــه آزادیخواهــی در برابــر جباریــت موجــود،   -۵
ــی  ــای سیاس ــه نظام  ه ــم و مداخل ــو نمی دهی ــم ن ــه امپریالیس دل ب
غــرب را بــا هــر انگیــزه ای کــه دارنــد منجــی ملــت بــه حســاب 
نمی آوریــم. زیرکــی در اســتفاده از فرصت  هــا و توان  هــای 

ــی. ــه ای عقل ــه دیگــری اســت؛ مقول ــه مقول محیطــی البت
ــدار  ــه طرف ــم ک ــان دهی ــد نش ــت ها بای ــا سوسیالیس م  -۶
پروپاقــرص راه حــل دمکراســی مشــارکتی هســتیم. ایــن کار بایــد 
ــا  ــی و ب ــای عین ــاد تحول  ه ــر بنی ــی ب ــای تحلیل ــه روش  ه ــا ارائ ب
حضــور طبقــۀ کارگــر و نیرو هــای کار بــرای ر هایــی هرچــه بیشــتر 

ــرد.  ــر ســتم و محرومیــت صــورت گی از زنجی
ــری  ــتان و اغواگ ــه پرس ــاکاری خراف ــر ری ــا در براب م  -7
نولیبرال  هــا وظیفــه  داریــم بــر جبهــه ســوم، یعنــی جبهــه مســتقل 

ــاریم. ــای بفش ــت و آزادی پ عدال
مــا زیــر شــانتاژ های احــزاب خــود برگزیــده کمونیســتی   -۸
و کارگــری، مبنــی بــر فرامــوش کــردن ضــرورت دفــاع از اتحــاد 
ــا در درون  ــا و قومیت  ه ــن، آزادی ملیت  ه ــتقالل میه ــردم، اس م
ایرانــی آگاه و آزادیخــواه، بــه ایــن بهانــه کــه ایــن حرف هــا بــوی 

ــم. ــد، نمی روی ــم می دهن ناسیونالیس
ــتقل  ــته  ها مس ــه رش ــران در هم ــت های ای ــا سوسیالیس م  -۹
می اندیشــیم و کاری بــه انــگ زدن  هــای وراجــان مشــکوک و خالــه 
ــمن  ــور های دش ــر از دول کش ــول بگی ــین پ ــای خارج نش مردک  ه

خلق  هــا نمی رویــم.
ــای  ــرت آور لیبرال  ه ــعار نف ــا ش ــت  ها ب ــا سوسیالیس م  -۱۰
اصــالح طلــب ایرانــی که بــه بهانــه وطــن دوســتی، دفــاع واری به 
مــردم مبــارز و تحــت ســتم، بــه ویــژه مــردم فلســطین را نــاروا و 
خیانــت می داننــد، زمیــن تــا آســمان فاصله داریــم. مــا بــه جــای 
ــتقالل  ــد اس ــد آزادی و ض ــی، ض ــای ارتجاع ــه قدرت  ه مالحظ
ملت  هــای دربنــد، بایــد بــه  یــاری آنــان و ر هایــی مبــارزان دیگــر 

نقــاط جهــان بشــتابیم.
ــش  ــد و چال ــام نق ــون در مق ــت ها اکن ــا سوسیالیس م  -۱۱
ایرانیــم و جنبــش آزادیخوا هانــه مــردم را گرامــی  دولــت 
 می داریــم، امــا مــا بــر نیــروی کار، کارگــران، معلمــان، پاســبان ها، 
کارمنــدان دون پایــه، کاســبکاران جــزء مناطــق فقیــر از یــک ســو 

و فعــاالن دموکراســی، حقــوق زنــان و دانشــجویان از ســوی دیگــر 
ــی از  ــدرت، بخش  های ــی از ق ــر بخش  های ــه ب ــم و ن ــه می کنی تکی
امپریالیســم و یاوه  هــای خیال پــردازان خــارج نشــین کــه مأموریــت 
اصلی شــان سکتاریســم، ناامیــد کــردن و پــرت و پــال جــا انداختــن 

ــم. ــه می دهی ــه راه خــود ادام ــور و سرســخت ب ــا صب اســت. م
بــرای مــا روشــن اســت کــه مبــارزه بــا ســتمگری دولت   -۱2
جــدا از مبــارزه بــا نظــام بهــره کشــی، نظــام ریــاکاری و ســرهم 
ــه  ــت خوا هان ــک و عدال ــت  های دموکراتی ــردن خواس ــدی ک بن
مــردم نیســت. امــروز مبــارزات دموکراتیــک از محور خواســت  های 
ــا  ــا ب ــد، ام ــت می یاب ــت و محوری ــروی کار اولوی ــری و نی کارگ
ــی کار  ــه کــه وحدت جوی شــیوه و عقــل مســتقل خــود. همانگون
ماســت، نــه کار تحمیلــی، پافشــاری بــر مواضــع و تاکتیک  هایمــان 

نیــز کار خودمــان اســت.
ــی،  ــرمایه داری مترق ــد س ــای ض ــد از تجربه  ه ــا بای م  -۱۳
ــد  ــش ض ــان، جنب ــوی جه ــک و صلح ج ــای دموکراتی جریان ه
ــم و  ــاع کنی ــم دف ــه سوسیالیس ــور های جرگ ــازی و کش جهانی س
مبــارزه خــود را بــه آن پیونــد زنیــم، امــا ایــن خطــای فاحــش و 
ظلــم بــه مــردم و کارگــران ایــران و دروغگویــی به سوسیالیســت ها 
ــل، تکلیــف خــود را  ــن دلی ــه ای و کارگــران جهــان اســت کــه ب
ــد  ــه از در تأئی ــنفکرانی ک ــا و روش ــا، جریان ه ــر دولت ه در براب
جباریــت، ســرکوبگری و کشــتار ها از ســوی نظــام حاکــم ایــران 

ــم. ــد، برنیایی برمی آین

توجــه: متــن کامــل ایــن مقالــه کــه نوشــته ی رفیــق زنــده یــاد 
فریبــرز رئیس دانــا اســت در »کار داخــل« - شــماره  ۱۵ - ۱۴ تیــر 

مــاه ۱۳۸۹ منتشــر شــده اســت 
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ــرا و از  ــاعر، ترانه س ــایه( ش ــف. س ــاج )ه.ال ــنگ ابته هوش
ــران، روز چهارشــنبه، ۱۹  ــون نویســندگان ای ــه ی کان اعضــای اولی
ــان  ــده از جه ــان دی ــور آلم ــالگی در کش ــن ۹۵ س ــرداد در س م

فرو بســت.
ــود، از  ــناخته می ش ــش ش ــا غزلیات ــتر ب ــه بیش ــایه اگرچ س
نخســتین شــاگردان و پیــروان نیمــا بــود و شــعرهای ارزنــده ای در 
ــا  ــن آن ه ــه یکــی از معروف تری ــی دارد ک ــیاق نیمای ســبک و س
ــدان  ــاج آن را در زن ــه ابته ــعری ک ــت؛ ش ــوان« اس ــعر »ارغ ش
جمهــوری اســالمی ســرود؛ همــان حکومــت آزادی ســتیزی کــه 
اکنــون در پــی مصــادره ی اوســت. ابتهــاج در شــعرهای کالســیک 
خــود نیــز مضامیــن اجتماعــی، سیاســی و اعتراضــی را بــا زبانــی 
ــش  ــان می کــرد کــه مخاطبان ــه ای بی ــه گون ــی و اســتعاری ب تغزل

ــد. ــنی در می یافتن ــه روش ــام او را ب پی
ــر او در  ــوان از نقــش و تاثی ــن از ابتهــاج نمی ت در ســخن گفت

بالندگــی موســیقی ایرانــی یــاد نکــرد. او افزون 
ــی، در  ــاد ماندن ــه ی ــی ب ــرودن ترانه های ــر س ب
زمــان تصــدی بخــش موســیقی رادیــو، عرصــه 
را بــرای معرفــی نســلی از موســیقی دانان، 
ــای  ــوان دهه ه ــان ج ــدگان و آوازخوان نوازن
ــا  ــه بعد ه ــرد ک ــم ک ــاه فراه ــل و پنج چه
ــناس  ــای سرش ــان از چهره ه ــد از آن ــی چن تن

ــی شــدند. موســیقی ایران
ــم روزگار  ــوب ه ــاعران محب ــاج از ش ابته
مــا بــود. او بــا زبانــی ســاده و مــوزون ســخن 
گفــت و ســخنش بــر دل هــا نشســت. بســیاری 
ــده اســت  از ســروده های ابتهــاج در یادهــا مان

ــود. ــه می ش ــان زمزم و همچن
کانــون نویســندگان ایــران درگذشــت هوشــنگ ابتهاج )ســایه( 
را بــه خانــواده، دوســتان و دوســتداران او، و بــه جامعــه ی فرهنگی، 

ادبــی و هنــری مســتقل ایــران تســلیت می گویــد.
کانون نویسندگان ایران
2۰/۰۵/۱۴۰۱

پــس از گذشــت چهــار روز از انتقــال آرش گنجــی، مترجــم و 
عضــو کانــون نویســندگان ایــران ، بــه زنــدان رجایی شــهر کــرج، 
ــد  ــا چن ــت و تنه ــوس اس ــرادی محب ــلول انف ــان در س او همچن
ــدان  ــئوالن زن ــته اســت. مس ــواده اش داش ــا خان ــاه ب ــاس کوت تم
اعــالم کــرده بودنــد کــه او امــروز، ۱2 شــهرویور، بــه بنــد عمومی 
ــلول  ــی در س ــس گنج ــد. حب ــد ش ــل خواه ــدان منتق ــن زن ای
انفــرادی، پــس از انتقــال بی دلیــل و شــتابزده ی او از زنــدان اویــن 
بــه زنــدان رجایی شــهر، فشــار مضاعفــی را بــه او و خانــواده اش 
ــر نگرانی هــای پیرامــون وضعیــت ســالمت او  ــل کــرده و ب تحمی
دامــن زده اســت. آرش گنجــی از بیمــاری قلبــی رنــج می بــرد و 
ادامــه ی حبــس او در ســلول انفــرادی، جــان او را بیــش از پیــش 
در معــرض خطــر قــرار داده اســت. انتقــال او بــه زندانــی خــارج 
از حــوزه ی اقامــت خــود و خانــواده اش نیــز بــا توجــه بــه بیماری 
ــرای مالقــات افــزوده  ــوا ده ی او ب ــر دشــواری های خان مــادرش، ب
ــواده و وکالی  ــرر خان ــای مک ــه پیگیری ه ــن لحظ ــت.تا ای اس
ــه  ــاکان بی نتیج ــال کم ــن انتق ــل ای ــالع از دالی ــرای اط ــی ب گنج
ــن  ــنی در ای ــچ پاســخ روش ــدان هی ــده اســت و مســئوالن زن مان
ــی  ــهریورماه، آرش گنج ــم ش ــح روز نه ــد. صب ــوص نداده ان خص
بــه واحــد اجــرای احــکام زنــدان اویــن احضــار شــد و ســاعاتی 
پــس از ایــن احضــار، بــدون دلیــل موجــه و بــدون اطــالع قبلــی 
از بنــد ۸ بــه زندانــی خــارج از حوزه ی اقامتــی خود و خانــواده اش 
منتقــل شــد. بــه گنجــی حتــی ایــن فرصــت داده نشــد کــه بــرای 
برداشــتن وســایل شــخصی اش بــه بنــد بازگــردد. ایــن انتقــال بــه 
ــه آرش  ــر علی ــازی های اخی ــال پرونده س دنب
ــی از  ــی صوت ــام انتشــار فایل ــه اته گنجــی، ب
ــه خــارج از  ــن ب ــدان اوی ــد ۸ زن ــت بن وضعی
ــه  ــی ک ــه اســت. اتهام ــدان صــورت گرفت زن
ــی  ــورای انضباط ــیدگی ش ــه ی رس در جلس
زنــدان اویــن در تاریــخ 2۶ مردادمــاه، صراحتــا 
ــن  از ســوی گنجــی رد شــده اســت. او در ای
ــد ۸ و  ــس بن ــدان، رئی ــس زن ــه رئی ــه ب جلس
ــا  ــه تنه ــه ن ــرده ک ــالم ک ــی اع ــط قضای راب
ــل نقشــی نداشــته ، بلکــه  ــن فای در انتشــار ای
ــالع  ــی بی اط ــن فایل ــود چنی ــا از وج اساس
اســت. آرش گنجــی کــه بــا اتهام هــای واهــی 
و پرونده ســازی های بی اســاس، بــه جــرم ترجمــه ی یــک 
ــه ی  ــا ادام ــون ب ــدان محکــوم شــده، اکن ــه ۱۱ ســال زن ــاب ب کت
همــان شــیوه ها و پرونده ســازی ها تحــت فشــار و آزار مضاعــف 
ــه جــان  ــدی ب ــه اســت. بی شــک مســئولیت هــر گزن ــرار گرفت ق
و ســالمت گنجــی بــر عهــده ی حاکمیــت، بــه ویــژه زندانبانــان و 

قــوه ی قضاییــه خواهــد بــود.

بیانیه کانون نویسندگان ایران
به مناسبت درگذشت هوشنگ 

ابتهاج )ه. الف. سایه(

کانون نویسندگان ایران:
حبس آرش گنجی 
در سلول انفرادی
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ــار  ــران و اقش ــی کارگ ــات اعتراض ــی و تجمع ــرکات صنف ح
مزدبگیــر واحدهــای تولیــدی و خدماتــی در ماه هــای 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 ویــژه ای قــرار داده اســت. ایــن امــر 
ضمــن اینکــه نشــانگر شــدت گرفتــن وخامــت معیشــت و زندگی 
ــت  ــداوم حاکمی ــرایط ت ــور در ش ــان کش ــران و زحمتکش کارگ
ــای  ــدید زورگویی ه ــرمایه داری و تش ــام س ــع نظ ــالمی مداف اس
ســرمایه داران و صاحــب کاران می باشــد، حاکــی از ایــن واقعیــت 
هــم هســت کــه علیرغــم تعــدد اعتصابــات و اعتراضــات و تکــرار 
ــه  آن، همچنیــن خــروج اعتراضــی کارگــران از فضاهــای کاری ب

همبستگی طبقاتی و تشکل یابی مستقل سراسری
شرط ضرور موفقیت جنبش های کارگری

کــف خیابــان و اعــالم رو در روی اعتــراض و مخالفــت خــود بــه 
حاکمــان زر و زور، جنبــش کارگــری کشــور همچنــان از فقــدان 
همبســتگی طبقاتــی الزم و تشــکل های سراســری هدایتگــر، 
همچنیــن هم پیونــدی کافــی بــا جنبش هــای اجتماعــی و حرکــت 
ــه  ــیدن ب ــا رس ــان ت ــی توام ــی سیاس ــات صنف ــمت مطالب ــه س ب
ــرد. اگــر کارگــران بــدون داشــتن  خواســته های خــود، رنــج می ب
ــن  ــد چنی ــای سراســری می توانن تشــکل و ســندیکاها و اتحادیه ه
حجمــی از اعتراضــات را بــه نمایــش بگذارنــد، یقینــا در صــورت 
داشــتن تشــکل های سراســری بــه وزنــه اصلــی و رهبــری کننــده 
ــا  جنبش هــای اجتماعــی کشــورمان نیــز تبدیــل خواهنــد شــد. ب
ایــن حــال، نبایــد از نظــر دور داشــت کــه مبــارزات کارگــران و 
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زحمتکشــان کشــور هــم از نظــر آگاهی یابــی بــه راه هــای بــرون 
ــای  ــا جنبش ه ــاط ب ــم ارتب ــی و ه ــت های فعل ــت از بن بس برف
ــروز پیشــرفت ها و حرکــت  ــی جــاری در کشــور، روز ب اجتماع
ــد و  ــان می ده ــود نش ــی را از خ ــل توجه ــوی قاب ــه جل رو ب
ــره  ــارزه روزم ــان مب ــادی را در جری ــارب زی ــا و تج موفقیت ه

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 می زنــد. 
طــی ده هــا ســال، ســرکوب تجمعــات و اعتراضــات کارگــری و 
ــیوه ی  ــن ش ــران رایج تری ــدگان کارگ ــن و نماین ــتگیری فعالی دس
برخــورد رژیــم بــوده اســت. تــالش بــرای شکســت اعتراضــات 
ــدگان  ــرای نماین ــازی ب ــران و هزینه س ــردن کارگ ــتأصل ک و مس
ــد. از  ــرکوب می باش ــد س ــان رون ــه هم ــا ادام ــخنگویان آنه و س
ــوازی و  ــی م ــکل های زرد و حکومت ــاد تش ــر، ایج ــی دیگ طرف
بنوعــی آلترناتیوســازی بــرای جنبــش مســتقل کارگــری از همــان 
ــر« شــروع و از  ــه کارگ ــا تأســیس »خان ــالب ب ــای اول انق روزه
ــده،  ــد ش ــز بهره من ــت نی ــی حکوم ــادی و سیاس ــای م حمایت ه
ــن  ــتگان تأمی ــون بازنشس ــت کان ــته اس ــه توانس ــوی ک ــه نح ب
ــز  ــی نی ــع جهان ــرد و در مجام ــار بگی ــم در اختی ــی را ه اجتماع
خــود را نماینــده کارگــران ایــران معرفــی کنــد. از ســوی دیگــر، 
رونــد آلترنانیــو ســازی حکومــت بــا ایجــاد شــوراهای اســالمی 
کار نیــز ادامــه یافتــه اســت، چــرا کــه از نظــر حکومــت حتــی 
انجمن هــای اســالمی و بســیج کارگــری کــه در واقــع ارگانهــای 
کنتــرل کننــده و ســرکوب در محیــط کارخانــه هســتند، بخشــی از 

ــد. ــمار می رون ــری بش ــه کارگ کارگاه و جامع
در کنــار ایــن اقدامــات، تــالش حکومــت بــرای جــا 
انداختــن سیاســتهای تعدیــل اقتصــادی و تبعیــت از رهنمودهــا و 
ــی در  ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــرط های  صن پیش ش
ــادی الزم  ــرات نه ــت ها و تغیی ــه، سیاس ــرای برنام ــوص اج خص
بــرای دگرگونــی ســاختار اقتصــادی کشــور که خصوصی ســازی، 
آزادســازی قیمتهــا، انقبــاض دســتمزدها و کاهــش دخالــت دولت 
ــوند،  ــوب می ش ــارز آن محس ــخصه های ب ــی از مش ــام مال در نظ
شــرایط بســیار وخیمــی را بــرای مــردم ایــران و بویژه کارگــران و 
زحمتکشــان شــهری و روســتایی، فرودســتان، مزدبگیــران و دیگــر 
اقشــار در معــرض آســیب های اقتصــادی و معیشــتی فراهــم کــرده 

اســت. ایــن وضعیــت روزبــروز تشــدید نیــز خواهــد شــد.
ــا دزدی  ــراه ب ــوری اســالمی هم سیاســت های ویرانگــر جمه
و اختــالس، بــذل و بخشــش های بــی حســاب و کتــاب، 
ــه نقــش اساســی  ــت جامع ــی، در فالکــت اکثری جنگ هــای نیابت
ــل کشــانده  ــی کام ــه ورشکســتگی و ویران داشــته و کشــور را ب
ــانی  ــد انس ــای ض ــا تحریم ه ــفبار ب ــت اس ــن وضعی ــت. ای اس
ــردم  ــوم م ــرای عم ــش ب ــی و هم پیمانان ــت های آمریکای امپریالیس

ــت. ــده اس ــز ش ــخت تر نی ــخت تر و س س
در شــرایطی کــه ســبد معیشــتی خانوارهــای کارگــری 
بــه  نگاهــی  روزبــروز خالی تــر می شــود،  و زحمتکشــان 
شــاخص های اقتصــادی و معیشــتی نشــان می دهــد کــه ۶۰ 
درصــد از جمعیــت کشــور زیــر خــط فقــر هســتند و بیــش از »2۶ 
میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور در فقــر مطلــق زندگــی می کنند«. 

همیــن شــاخص ها حاکــی از آن هســتند کــه »حــدود ۴۰میلیــون 
نفــر از جمعیــت کشــور نیــاز بــه کمــک فــوری و آنــی دارنــد«، 
»نزدیــک بــه ۶ میلیــون نفــر بیکارنــد«، »تــورم بــه بــاالی ۴۰ درصد 
ــی  رســیده«، »۵۵ درصــد از جمعیــت کشــور در وضعیــت بی ثبات
فوق العــاده معیشــتی و اقتصــادی قــرار دارنــد« و حــدود ۶ میلیــون 
تومــان حقــوق دریافتــی کارگــران حداکثر هزینــه زندگــی ۱۰ روز 
از مــاه را کفایــت می کنــد و اگــر بــه اینهــا اضافــه کنیــم ۸ میلیــون 
ــن و  ــای ممک ــا حداقل ه ــه ب ــک را ک ــای کوچ ــر کارگاهه کارگ
عمومــاً بــدون پوشــش تأمیــن اجتماعــی و اکثــراً بــا قراردادهــای 
موقــت و ســفید امضــاء، بــا حقــوق هــای معوقــه ی چندیــن ماهــه 
کار می کننــد، آنــگاه بــه عمــق فاجعــه بیشــتر پــی خواهیــم بــرد.

ــی کارگــران و  ــات صنف ــت مطالب ــروز در اولوی آنچــه کــه ام
ــد  ــان می ده ــود را نش ــتری خ ــتگی بیش ــا برجس ــان ب زحمتکش
و بعنــوان بدیهی تریــن خواســت کارگــران نقطــه اشــتراک 
اعتراضــات و اعتصابــات آنهــا مطــرح می شــود 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 

ــه کارنــد. کارگاه هــای کوچــک مشــغول ب
ــا  ــب ب ــتمزد متناس ــل دس ــش حداق ــت افزای ــار خواس در کن
ــای  ــراری بیمه ه ــون: برق ــی همچ ــی، مطالبات ــای زندگ هزینه ه
ــردان،  ــان و م ــتمزدی زن ــض دس ــه تبعی ــان دادن ب ــی، پای اجتماع
ــتگیر  ــران دس ــری، آزادی کارگ ــتقل کارگ ــکل های مس ــاد تش ایج
ــا، توقــف ســرکوب تشــکل های مســتقل  ــدگان آنه شــده و نماین
کارگــری، بازگشــت بــر ســر کار کارگــران اخراجــی و... بــه بخش 
ــده  ــل ش ــور تبدی ــران کش ــترک کارگ ــت های مش ــده خواس عم
اســت. ایــن خواســت ها و مطالبــات بــه بیانــی دیگــر در جنبش هــا 
و خیزش هــای اعتراضــی و مطالباتــی معلمــان و فرهنگیــان، 
ــار  ــر اقش ــگان و دیگ ــان، مالباخت ــتگان، زن ــتاران، بازنشس پرس
اجتماعــی در بنــد نظــام ســرمایه داری حاکــم نیــز تکــرار می شــود 
ــا  ــران ب ــن کارگ ــی بی ــان و همدل ــاز اطمین ــد زمینه س و می توانن

ــران باشــند. ــردم ای ــش اعتراضــی م ســایر بخشــهای جنب
ــا  ــه ای کارگــران ب ــوان شــعار مرحل ــد بعن ــا آنچــه کــه بای ام
ــد بیشــتری مطــرح گــردد ســازمانیابی صنفــی  برجســتگی و تاکی
ــد  ــازمانیابی می توان ــن س ــد. ای ــا می باش ــری آنه ــتقل و سراس مس
ــا ایجــاد همبســتگی طبقاتــی و اعمــال اراده جمعــی کارگــران،  ب
ــاختار  ــرمایه داران و س ــا س ــود ب ــی خ ــارزه تاریخ ــا را در مب آنه
سیاســی مدافــع چنیــن نظــام غارتگــری یــاری نمایــد تــا بتواننــد 
پایــداری مبــارزه خــود را تحقــق بخشــند و بی تزلــزل در راســتای 
ایجــاد  همبســتگی و اتحــاد طبقاتــی خــود حرکــت کننــد. تنهــا 
در چنیــن صورتــی هســت کــه طبقــه کارگــر ایــران می توانــد بــا 
اطمینــان بــرای بهبــود شــرایط زیســتی خــود و کوتاه کردن دســت 
ســرمایه داران و ایــادی غارتگــر آنهــا در ســاختار سیاســی حاکــم، 

گام بــردارد و نقــش تاریخــی خــود را ایفــا نمایــد. 
زنــده بــاد همبســتگی طبقاتــی و تشــکل یابی مســتقل و 

سراســری کارگــران
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ــی  ــه 2۰22(، روزی تاریخ ــر ۱۴۰۱ )۱۴ ژوئی ــنبه 2۳ تی پنج ش
بــرای جنبــش دادخواهــی مــردم ایــران و جهــان اســت. روزی کــه 
ــوری )عباســی(، یکــی از مســئوالن شــریک در کشــتار  ــد ن حمی
ــت، در  ــدان گوهردش ــتان ۱۳۶7 در زن ــی در تابس ــان سیاس زندانی
دادگاه ســوئد بــه حبــس ابــد محکــوم شــد. نتیجــه ی ایــن دادگاه 
تاریخــی نشــان داد کــه تالش هــای تمامــی دادخواهــان بــرای بــه 
ــر  ثمــر نشســتن ایــن پیــروزی مؤثــر بــوده اســت و دنیــا در براب
ــراری  ــت و برق ــف حقیق ــرای کش ــا ب ــه ی م ــات دادخواهان مطالب

ــد. ــاوت نمی مان ــت بی تف عدال
ــا از  ــی جان فرس ــق و نگران ــری مطل ــاه بی خب ــس از چندم پ
وضعیــت عزیــزان زندانی مــان کــه از اواســط تابســتان ۶7 ممنــوع 
المالقــات شــده بودنــد، در آبــان و آذر ســال ۱۳۶7، زنــگ تلفــن 
ــا  ــه زندان ه ــواده  را ب ــردان خان ــد و م ــدا در آم ــه ص ــا ب خانه ه
ــد و  ــار کردن ــتان ها احض ــران و شهرس ــف ته ــای مختل و کمیته ه
شــفاهی اطــالع دادنــد کــه عزیــزان مــا را کشــته اند. نــه پیکرشــان 
را تحویــل دادنــد، نــه برگــه ای رســمی و قانونــی بــه مــا دادنــد 
ــه گفتنــد در ایــن چنــد  ــزان مــا را کشــته اند،  ن ــه عزی کــه چگون
مــاه چــه بــر ســر آن هــا آورده انــد و چــرا زندانیانــی کــه مشــغول 
گذرانــدن حکــم زنــدان بودنــد یــا حکم شــان پایــان یافتــه بــود را 
ــد  ــد و تهدی ــل دادن ــه خانواده هــا تحوی کشــته اند. تنهــا ســاکی ب
کردنــد کــه حــق برگــزاری مراســم، ســوگواری و اطــالع رســانی 
نداریــد. همیــن و بــس و دیگــر هیــچ، و تــا کنــون اعــدام آن هــا را 
ــد. ــا تحریــف می کنن ــکار ی ــه بی شــرمانه ترین شــکل ممکــن ان ب

محاکمــه حمیــد نــوری آتــش امیــد بــه تحقــق عدالــت را در 
قلب هــای مــا بــر افروخــت. ایــن دادگاه نشــان داد کــه رویــای مــا 
بــرای دســتیابی بــه عدالــت، می توانــد تبدیــل بــه اراده ی جمعــی 
و ایــن اراده  تبدیــل بــه عمــل شــود. ایــن دادگاه نمــادی شــد از 

وجــدان بیــدار بشــری.
ــینعلی  ــال، حس ــت ۳۴ س ــد از گذش ــان بع ــن می ــا در ای ام
ــس  ــخ و رئی ــت کاران تاری ــن جنای ــی از بی وجدان تری ــری، یک نی
هیئــت مــرگ در کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان ۶7، بــرای 
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 المپ هــا و بریــدن 
ســیم های تلفــن گفــت. حســینعلی نیــری در برابــر ایــن پرســش 
کــه: »می گوینــد کســی کــه در زنــدان بــود و داشــت حبســش را 
ــه شــود؟«،  ــه مجــدد محاکم ــی داشــت ک ــد چــه لزوم می گذران
ــی  ــد و هماهنگ ــرده بودن ــه ک ــا توطئ ــت: »این ه ــخ داده اس پاس
ــه  ــاد خودشــان را می خواســتند ادام ــی عن ــرون داشــتند. یعن از بی
ــم.  ــه نظــام بزنی ــا ضــرر اقتصــادی ب ــد م ــد. این هــا می گفتن بدهن
ســیم تلفــن را قطــع کنیــم، المــپ را بشــکنیم و ... «. هم چنان کــه 
علــی خامنــه ای در ایــن شــرایط فاجعــه بــار بــا تــرس و زبونــی 

ــان خــدای امســال اســت«. ــال ۶۰ هم ــد: »خــدای س می گوی
ایــن اظهــارات بی شــرمانه، در مــورد زندانیانــی کــه پیــش از 

ــدان داشــتند و مشــغول  ــه حکــم زن ــا دادرســی های ناعادالن آن ب
ــده  ــام ش ــان تم ــا حکم ش ــد ی ــود بودن ــس خ ــذران دوران حب گ
ــت  ــرس و وحش ــانه ت ــا نش ــا و تنه ــد، تنه ــر آزادی بودن و منتظ

ــران اســت. مســئوالن جنایــت کار نظــام اســالمی ای
ســران جمهــوری اســالمی ایــران، بهتــر از هــر کســی می داننــد 
کــه اغلــب مــردم ایــران ایــن نظــام فاســد، جنایــت کار و ظالــم را 
ــه  ــده و در نتیج ــر ش ــر روز عمیق ت ــا ه ــد و بحران ه نمی خواهن
می شــود.  گســترده تر  اعتصاب هــا  و  اعتراض هــا  تجمع هــا، 
ــه  ــان ب ــت نظام ش ــاً امنی ــه واقع ــد ک ــی واقف ان ــه خوب ــا ب آن ه
ــرک خــورده و  ــه شــدت ت ــای آن ب ــاده اســت و پایه ه خطــر افت
دیــری نخواهــد پاییــد کــه توســط همیــن جنبش هــای مســتقل و 
مردمــی حاضــر در صحنــه و دادخواهــان، حکومت شــان بــه زیــر 
کشــیده خواهــد شــد و دادگاه هایــی چــون محاکمــه حمیــد نوری، 
در ایــران انتظارشــان را می کشــد و هــر چــه ســرکوب ها را 
بیشــتر کننــد، مــردم بیشــتری بــرای مبــارزه بــا ایــن بی عدالتی هــا 

و دادخواهــی بــه صحنــه خواهنــد آمــد.
مــادران و خانواده هــای خــاوران، از همــان روزهــای اول 
کشــتارهای دهــه ی شــصت و بــه ویــژه کشــتار زندانیــان سیاســی 
ــه  ــن ب ــا، رفت ــم در خانه ه ــزاری مراس ــا برگ ــتان ۶7، ب در تابس
ــا گــردآوری اســامی  خــاوران، برگــزاری مراســم در خــاوران و ب
اعــدام شــدگان، هســته های مقاومتــی جانانــه را شــکل دادنــد کــه 
بعــد از ســال ها بــا کوشــش ایــرج مصداقــی و همراهــی فعاالنــه 
ــاک، در دادگاه اســتکهلم،  ــت هولن ــن جنای شــاهدان و شــاکیان ای
بخشــی از مطالبــات جنبــش دادخواهــی به بــار نشســت و دادگاهی 
بین المللــی بــرای یکــی از دســت انــدکاران ایــن کشــتار بــزرگ 
در ســوئد برگــزار شــد و بــا نتیجــه  ای عادالنــه بــه پایــان رســید.

مــا دادخواهــان خــاوران،  شــادمانی عمیــق خــود را از نتیجــه  
ــم  ــراز می داری ــتکهلم اب ــوری در اس ــد ن ــه دادگاه حمی رأی عادالن
و از تمــام دســت انــدرکاران ایــن دادگاه؛ از دادســتان ها و هیــات 
ــی،  ــاالن سیاس ــواه و فع ــای دادخ ــی خانواده ه ــات و تمام قض
اجتماعــی و حقــوق بشــری کــه در ایــن راه مــا را همراهــی کردند 
تــا بــه نتیجــه ی مطلــوب برســیم، قدردانــی مــی کنیــم. امیــد کــه 
ایــن محاکمــه ی تاریخــی و حکــم عادالنــه ی حمیــد نــوری، درس 
ــر ایــران و  ــرای جنایــت کاران و دیکتاتورهــای حاکــم ب عبرتــی ب
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 
ــال  ــران در ۴۴ س ــالمی ای ــوری اس ــای جمه ــالن جنایت ه و عام
گذشــته را بــه دادگاه هایــی عادالنــه و علنــی در ایــران بکشــانیم و 

از تکــرار خشــونت و جنایــت جلوگیــری کنیــم.

دادخواهان خاوران
2۴ تیر ۱۴۰۱ / ۱۵ ژوئیه 2۰22

دادخواهان خاوران
حکم حمید نوری، تبلور چهل سال مقاومت مادران، خانواده های خاوران و جنبش دادخواهی!



نـــهمـیبـــخـشـــیـــم
نــهفرامــوشمیکنیــم

حمیدنوریبهحبسابدمحکومشد

نــوریدســتیاردادیــارزنــدانگوهردشــتدرجریــانکشــتارســال1367، حمیــد
ســوئد دادگاه ســوی از ایــران سیاســی زندانیــان اعــدام در مشــارکت اتهــام بــه
عوامــل از یکــی کــه اســت بــار نخســتین ایــن شــد. محکــوم ابــد حبــس بــه
سیاســی زندانیــان اعــدام در داشــتن دســت اتهــام بــه اســامی جمهــوری
اســت. دادخواهــی جنبــش بــرای بــزرگ پیــروزی یــک ایــن میشــود. محکــوم

تبریکبهخانوادههایجانباختگانکشتار67

پیروزِیدادخواهی

گروهی از فدائیان خلق ایران)داخل کشور(
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حزب چپ ایران )فدائیان خلق(:

علیه رئیسی قاتل کارزاری گسترده  برپا کنیم

ابراهیــم رئیســی در تــدارک ســفر به نیویــورک و ســخنرانی در 
مجمــع عمومــی ســالیانه ی ســازمان ملــل اســت. حضــور ابراهیــم 
رئیســی در ســازمان ملــل مغایــر بــا تمــام اصــول بیانیــه ی حقــوق 
ــل  ــه شــرکت در قت ــل اســت. رئیســی متهــم ب بشــر ســازمان مل
هــزاران زندانــی سیاســی در ســال ۶7 اســت و بارهــا در رســانه ها 
از عملکــرد جنایتکارانــه ی خــود دفــاع کرده اســت. رئیســی ســال 
ــرگ  ــت م ــو هیئ ــی عض ــان سیاس ــتار زندانی ــان کش ۶7 در جری
بــود. در ایــن ســال، بــر اســاس حکــم خمینــی، طــی محاکمــات 
ســرپائی و چنــد دقیقــه ای هــزاران تــن از بهتریــن فرزنــدان مــردم 
ــه  ــم ب ــم رئیســی مته ــدام سپرده شــدند. ابراهی ــای اع ــه جوخه ه ب
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، 
ــران در مجمــع عمومــی  ــدان مــردم ای قاتــل هــزاران تــن از فرزن
ســازمان ملــل را بــرای افشــای جنایــت هــای جمهــوری اســالمی 
مغتنــم مــی شــمارد و از همه ی انســان هــای آزاده ای کــه بیدادگری 
ــر  ــه ه ــد ب ــوت می کن ــد، دع ــی تابن ــران را برنم ــم ای ــای رژی ه
طریــق ممکــن کــه می تواننــد در کارزار علیــه جمهــوری اســالمی 

و نماینــده ی قاتــل آن مشــارکت کننــد.

چکیده بیانیه های احزاب و سازمان های چپ

سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(:

فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی،
جنایت علیه بشریت!

در تابســتان ســال ۱۳۶7 حکومــت جمهــوری اســالمی اقــدام 
بــه کشــتار وســیع زندانیــان سیاســی نمــود. بــر مبنــای آمــاری که 
تــا کنــون از ســوی منابــع موثــق ارائــه شــده اســت، هیئت هــای 
ــدون  ــی را ب ــی سیاس ــزار زندان ــج ه ــب پن ــرگ قری ــی م حکومت
رعایــت هــر جنبــه ای از حقــوق آنــان حتــی در چارچــوب قوانیــن 
ــد  ــرگ کردن ــه م ــوری اســالمی، محکــوم ب ــه خــودِ جمه ظالمان
ــیع  ــتار وس ــی کش ــه مل ــپردند. فاجع ــل س ــای قت ــه جوخه ه و ب
ــی جمهــوری اســالمی در  ــت والی ــان سیاســی کــه حکوم زندانی
تابســتان ۱۳۶7 بــا خویــی ددمنشــانه مرتکــب و بــر مــردم و میهــن 

مــا تحمیــل کــرد، جنایــت علیــه بشــریت اســت.
ــار ۳۴ ســال می گــذرد. حکومــت  از آن روزهــای تلــخ و غم ب
ــت را  ــن جنای ــوع ای ــا وق ــید ت ــا کوش ــوری اســالمی دهه ه جمه
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 تــالش 
شــبانه روزی بازمانــدگان جان باختــگان ســرفراز میهــن در تابســتان 
ــروغ  ــان بی ف ــام و هســتی آن ــع از آن شــد کــه شــمِع ن ۱۳۶7 مان
ــرد  ــان آن گ ــام قربانی ــر ن ــزرگ و ب ــت ب ــن جنای ــر ای ــردد و ب گ

فراموشــی بنشــیند.
ســازمان فداییــان خلــق ایــران )اکثریــت( در ســی و چهارمیــن 
ســالگرد فاجعــه ملــی کشــتار زندانیــان سیاســی در ســال ۶7 نــام 
ــاد  ــی ی ــه بزرگ ــان ب ــی دارد و از آن ــی م ــگان آن را گرام جان باخت
ــک از  ــر ی ــه ه ــازمان ک ــای س ــاء و نیروه ــه اعض ــد! هم می کن
ــگان  ــان داغ دار جان باخت ــیاری از هم میهنان م ــد بس ــز مانن ــا نی م
ــدگان آن  ــر بازمان ــار دیگ ــم، در کن ــتان خونین ای ــال و تابس آن س
ــان ادا  ــه آن ــا روزی کــه دیــن خــود را ب جان باختــگان ســرفراز ت

نکنیــم، از پــای نخواهیــم نشســت.
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سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران:

ابعاد هولناک کشتار تابستان ٦7 هر چه بیشتر 
آشکار می شوند

امســال ســی و چهــار ســال از کشــتار برنامــه ریــزی شــده و 
دســته جمعــی زندانیــان سیاســی و عقیدتــی در تابســتان ۱۳۶7 می 
ــی  ــزار زندان ــن ه ــاری کــه طــی آن چندی گــذرد. تابســتان خونب
ــتقیم  ــتور مس ــا دس ــت ب ــپ و کمونیس ــرات، چ ــد، دمک مجاه
خمینــی جــالد، بنیانگــذار حکومت اســالمی، 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 ۶7، رژیــم جنایتــکار و ضــد بشــری 
ــران در پــی اعدامهــای پرشــمار ســالهای نخســتین  ــر ای حاکــم ب
دهــه شــصت و در تــداوم سیاســت ســرکوبگرانه و حــذف فیزیکی 
تمامــی دگــر اندیشــان و مخالفیــن و منتقدیــن خــود، سیاســتی کــه 
ــه  ــا برنام ــود، ب ــدرت پیشــه کــرده ب ــردای غصــب ق از همــان ف
ریــزی بــرای حــل »مســئله زندانیــان سیاســی«، دســت بــه جنایتــی 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــاک آن ه ــاد هولن ــان ابع ــت زم ــا گذش ــه ب زد ک

آشــکار مــی شــوند.
در ســی و چهارمیــن ســالگرد کشــتار برنامــه ریــزی شــده و 
ــد  ــی، محکومــت حمی ــان سیاســی و عقیدت دســته جمعــی زندانی
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 عامــالن ایــن کشــتار بلکه تمامــی کســانی که از 
فــردای اســتقرار حکومــت اســالمی 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 اعــالم 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.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:

در محکومیت فشار سیستماتیک رژیم بر فعالین 
جنبش های اجتماعی

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

ماشــین ســرکوب جمهــوری اســالمی کــم اثــر تــر از همیشــه 
ــترش  ــه گس ــد رو ب ــا رون ــه ب ــم در مقابل ــت. رژی ــان اس در جری
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 
ــن  ــوان اســتراتژی تضمی ــه عن ــارزات و هــم ب ــن مب پیوســتگی ای
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.
ــوج  ــری از م ــوان جلوگی ــم ت ــرکوب رژی ــتراتژی س ــا اس ام
ــارزات  ــان، مب ــری معلم ــات سراس ــران، اعتراض ــات کارگ اعتصاب
ــاط  مســتمر بازنشســتگان و ســایر جنبــش هــای اعتراضــی در نق
ــزار  ــری اب ــکار گی ــم را در ب ــدارد و رژی ــران را ن ــف ای مختل
ســرکوب دســت بــه عصــا کــرده اســت. اســتمرار اعتراضــات و 
اعتصابــات، بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه پتانســیل و نیــروی 
ــم  ــر کــردن و در هــم شکســتن ماشــین ســرکوب رژی ــن گی زمی
جمهــوری اســالمی وجــود دارد. فقــر و فالکــت اقتصــادی بــه مرز 
غیــر قابــل تحملــی رســیده و راهــی بــرای عقــب نشــینی بــرای 
ــده اســت. کارگــران و تــوده هــای فرودســت جامعــه باقــی نمان

در ایــن شــرایط متحــول فعالیــن کارگــری، پیشــروان 
ــالش  ــت ت ــپ و کمونیس ــای چ ــی و نیروه ــای اجتماع جنبش ه
مــی کننــد از درون ایــن جنبش هــا و بــا اتــکا بــه قــدرت جنبــش 
ــتم و  ــتثمار و س ــه اس ــارزه برعلی ــان، مب ــران و زحمتکش کارگ
ســرکوب را افزایــش داده و راه را بــرای ســرنگونی انقالبــی رژیــم 
ســرمایه داری جمهــوری اســالمی، شــکل گیری دولــت  کارگــری 

ــد. ــوار کنن ــری هم ــراری آزادی و براب ــورایی و برق و ش
ــر  شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت، فشــار ب
فعالیــن جنبــش های اجتماعــی را محکــوم و همــه آزادی خواهان را 
بــه دفــاع از دستگیرشــدگان فرامی خوانــد. بــرای آزادی بــی قیــد 
و شــرط زندانیــان سیاســی بپــا خیزیــم. هیــچ کــس را نبایــد بــه 
خاطراظهــار عقیــده و فعالیــت سیاســی اش بــه زنــدان انداخــت. 
ــون و  ــی چ ــق ب ــی ح ــت سیاس ــده و آزادی در فعالی آزادی عقی

چــرای هــر فــرد در جامعــه اســت.

زنده باد همكاری، همبستگی و وحدت سازمانی فدائیان خلق 



رفیق زرین تاج چمنی معلم، شاعر و نویسنده متعهد کودکان روز 2۳ فروردین ۱۴۰۱ در کرمانشاه چشم از جهان فروبست. 
وی متولد ۱۳۳۱ کرند غرب و یکی از خواهران چریک فدایی خلق رفیق مهرداد چمنی بود که در فروردین سال ۶۱ دستگیر 

و به جرم دفاع از آرمان طبقه کارگر و زحمتکشان در ستاد مرکزی سپاه پاسداران کرمانشاه زیر شکنجه جان فشان شد. راه 
رفیق زرین تاج چمنی راه برادر فدایی انقالبی اش و الگوی نوشتاری اش صمد بهرنگی بود. وی سالها معلم دانش آموزان مناطق 

محروم استان کرمانشاه بود و هرگز با فرهنگ جامعه ی 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 قاصدک ها، 

چکاوک تشنه، الک پشت های مرداب خشک، زلزالک های عمو روزان، قفس کبوترها، زوزه گرگها و ُدرسا کوچلو از آثار 
منتشر شده ایشان است. یاد و خاطره اش گرامی باد.

صبح 27 خرداد مبارز سرشناس چپ و زندانی سیاسی رژیم ستمشاهی، »عارف پاینده« با نام آشنای »علی پاینده«، در پی 
دوره ای از بیماری، چشم بر جهان بست. او که زاده ی ۱۵ خرداد ۱۳2۱ بود، از همان نوجوانی در صفوف چپ ایران به فعالیت 

سیاسی برخاست؛ از اواخر دهه ی سی خورشیدی تا لحظه ی وداع با زندگی، هستی خویش را وقف مبارزه در راه آرمان های 
واالی خود کرد. ناصر زرافشان در مراسم خاکسپاری رفیق زنده   یاد 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 نمی   داند گور میلیونها انسان دیگری که بعد از افالطون زندگی کرده   اند و مرده   اند، 

کجاست. بنابراین با زندگیشون با آنچه که برای بشریت و برای انسانها دیگر و برای آینده و سرنوشت انسان کرده   اند، اینها 
زنده   اند. هم   چنانکه ما رفقای دیگرمان را؛ صفر قهرمانی رو، بیژن جزنی رو، حمید اشرف رو، بسیاران بسیاران دیگر را فراموش 

نکرده   ایم و وجهه عمومی و اجتماعی زندگیشون جاریست در تاریخ معاصر ما و دنبال می   شود، 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 هم   بند بودم با او، یا بیرون ناظر آنچه می   گذشت بودیم، عقد اتصال همه جریانات گوناگون 
چپ بود. و در مواقع بسیار بحرانی شخصیت علی بود که مانع بسیاری برخوردهایی که حاال وقتی نگاه می   کنیم می   بینیم هیچ 
دلیل و موجب زمینه   ای جدی نداشت، علی مانعش می   شد. 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 همه   ی ماست.« یاد و خاطره اش 

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. زندان های درازمدت در هر دو رژیم، شکنجه و انفرادی های طوالنی، اراده پوالدینش را سست نکرد و همچنان یاور 
فروتن کارگران و زحمت کشان، 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 خاطره اش گرامی باد.

رفیق علیرضا)علی( حسنی شوقی؛ کارگر قالی  باف، فدایی پرشور و هم  رزم و همراه دوست داشتنی، که یک عمر عشق 
و وفاداری و ایستادگی را بر تارو پودش می  بافت، از میان ما رفت. رفیق علی در خانواده  ای کارگری و زحمتکش و در سعید 

آباد تبریز بدنیا آمد و در کوچه پس کوچه  های 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 ۶۴ پس 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 ۶۶ در عین وفاداری به آرمان های 

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 ۱۳ مرداد 

از حرکت باز ایستاد. یاد و خاطره اش گرامی باد.

یاد یاران یاد باد 



پیرامون اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور، 
گسترش اعتراضات مردمی و سیاست  ما!

نشریه گروهی از فدائیان خلق ایران)داخل کشور(
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حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

ضمیمه

مــردم کشــور مــا روزهــای دشــواری را پشــت ســر می گذارنــد. 
اوضــاع سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی روز بــه روز بدتــر می شــود. 
دولــت رئیســی از زمــان روی کار امــدن بــر انبــوه مشــکالت کشــور 
ــت.  ــکارتر ساخته اس ــالمی را آش ــوری اس ــت جمه ــزوده و بن بس اف
ــت  ــی دول ــه ای و بی کفایت ــخص خامن ــرد ش ــی از عملک نارضایت

ــه روز بیشــتر می شــود. رئیســی روز ب
اعتراضــات مدنــی، اعتصابــات و خیزش هــای خیابانــی در ایــن 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــترش یافته اس ــان گس ــور چن ــه از کش ــا آن گوش ی
ــت ها،  ــت. بازداش ــا نیس ــردن آن ه ــع« ک ــه »جم ــادر ب ــت ق حکوم
ــان  ــل معترض ــی قت ــطائی، حت ــرون وس ــات ق ــکنجه ها، محاکم ش
هــم دیگــر تاثیــر خــود را از دســت داده اســت. ســیل اعتراض هــا و 

ــت. ــل شده اس ــی تبدی ــر دائم ــک ام ــه ی ــا ب اعتصاب ه

۱. وخامت اوضاع سیاسی،
ــه و در  ــطح جامع ــز در س ــر چی ــل از ه ــوالت قب ــر و تح تغیی
حکومــت قابــل مشــاهده اســت. ایــن تغییــرات در رادیــکال شــدن 
شــعارها و تــداوم اعتراضــات از یــک ســو، ناتوانی هــای حکومــت 
در خامــوش کــردن اعتراضــات و اغتشــاش ها و تشــدید اختالفــات 
در صفــوف نیروهــای درون حکومــت از ســوی دیگــر قابــل مشــاهده 
 اســت. تاثیــر و انعــکاس ایــن امــر را می تــوان در جنــب و جــوش 

در بیــن نیروهــای اپوزیســیون هــم دیــد.
تســخیر قــوه ی  مجریــه و قــوه ی مقننــه توســط نیروهــای افراطــی 
ــان  ــه ارمغ ــت ب ــرای حکوم ــی خاصــی ب ــه ای، کارائ ــع  خامن و مطی
ــت  ــی در حکوم ــم ایجــاد کارآئ ــا توه ــه ب ــی ک نیاورده اســت. دولت
تشــکیل گردیــد، بســیار ضعیف تــر و فاســدتر از دولت هــای قبلــی 
ــم  ــالس رژی ــش اف ــرای نمای ــری ب ــل دیگ ــه عام ــرده  و ب ــل ک عم

ــت. ــل شده اس تبدی

ــدان،  ــرکوب، زن ــر س ــان ب ــت هم چن ــدار حکوم ــظ اقت حف
ــا روش هــای مختلــف اســتوار اســت.  تهدیــد و کشــتن مخالفــان ب
خامنــه ای خــواب بازگشــت به دهــه ی شــصت را می بینــد و 
ــه »خــدای دهــه ی شــصت« متوســل  ــم ب ــرای نجــات رژی ــرا ب اخی
ــاش  ــر اوب ــار دیگ ــه، ب ــش یافت ــان، افزای ــر زن ــار ب ــت. فش شده اس
ــم  ــدان رژی ــده اند. منتق ــا ش ــی خیابان ه ــان راه ــه زن ــی علی حکومت
و مخالفــان آن، فعــاالن جنبش هــای مدنــی، اعضــای کانــون صنفــی 
ــا  ــوند، ام ــت می ش ــت ها بازداش ــان و سندیکالیس ــان و فرهنگی معلم
ــرای نجــات کشــتی در حــال  هیچ کــدام از ایــن تقالهــا  چــاره ای ب
غــرق جمهــوری اســالمی نخواهنــد بــود. کشــف حجــاب توســط 
حمعــی از دهــه ی نودی هــا در شــیراز و اعتــراض زنــان بــه اشــکال 
مختلــف بــه حجــاب اجبــاری بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه بــه 
ــار  ــش از چه ــم بی ــدی پرچ ــل جدی ــرکوب، نس ــش س ــم افزای رغ
ــه  ــالب را ب ــدان انق ــران می ــه دخت ــان و از جمل ــارزه ی زن ــه  مب ده
ــر اوضــاع بزرگ تریــن  دســت گرفته اســت. از دســت دادن کنتــرل ب
ــر  ــن رو، ه ــت. از ای ــالمی شده اس ــوری اس ــران جمه ــوس س کاب
ــرای  ــاری و ب ــاب اجب ــه حج ــارزه علی ــه ای از مب ــدامِ حق طلبان اق
حــق آزادی پوشــش، درخواســت دســتمزد متناســب بــا ســطح رشــد 
ــای  ــا نیازه ــش مســتمری های بازنشســتگان متناســب ب ــورم، افزای ت
اولیــه ی آنــان اقــدام علیــه نظــام تلقــی می شــود، ردِپــای »دشــمن« 
پشــت ایــن اعتراضــات دیده می شــود و ارکان حکومــت از دســتگاه 
ــون، مطبوعــات و رســانه های  ــو و تلویزی ــا رادی ــی ت ــی و امنیت نظام

ــوند.  ــیج می ش ــرکوب آن بس ــرای س ــگ ب رنگارن
اکنــون دیگــر ســالح ســرکوب و ایجــاد رعــب حکومــت هــم 
ــه ی  ــد و عرص ــت می ده ــود را از دس ــی خ ــش اثربخش ــش از پی بی
عمومــی و خیابــان توســط معترضــان گام بــه گام تســخیر می شــود. 
روزنامه نــگاران،  دانشــجویان،  زنــان،  کارگــران،  جنبش هــای 

بازنشر بیانیه ها و دیدگاه 
سازمان های چپ
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نویســندگان، باورمنــدان بــه ادیــان دیگــر، دگر اندیشــان، دگرباشــان 
ــض و  ــه تبعی ــه علی ــی، هم ــی و قوم ــان مل ــت طلب ــی، هوی جنس
ــن  ــتن ای ــر گذاش ــت س ــه پش ــز ب ــته اند و ج ــی برخاس بی حقوق
رژیــم بــه چیــز دیگــری فکــر نمی کننــد و رژیــم کنونــی را مانــع 

ــد. ــه می دانن ــول در جامع ــی تح اصل
خیزش هــای دی مــاه ۹۶ و آبــان ۹۸ چرخشــی در جنبــش 
اعتراضــی مــردم بودنــد کــه در اعتراض  هــا، اعتصاب هــا و 
ــی تکــرار شــدند.  ــی  آب ــی و ب ــه کم اب ــه ای علی ــای منطق خیزش ه
تــالش 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 دهــه ی گذشــته چنیــن 
ــه  ــه ب ــی فقی ــده ی ول ــی نماین ــد علن ــن تاکی ــت، هم چنی بوده اس
تربیــت نیروهائــی در ســپاه پاســداران، بــرای شــلیک بــدون تــرس 
بــه ســوی مــردم، بیــش از آن کــه بیانگــر قدرت نمائــی حکومــت 
باشــند، بیــان هــراس در صفــوف آن هســتند. امروز دیگــر جمهوری 
ــه  ــت ک ــه اس ــه  مواج ــیعی از جامع ــای وس ــا گروه ه ــالمی ب اس

خواهــان گــذار از آن هســتند. 

۲. گسترش اعتراضات مردمی،
ــل  ــه تبدی ــیعی از جامع ــی وس ــت گروه هائ ــه خواس ــر ب تغیی
ــاده و در  ــه راه افت ــن خواســت ســیلی اســت کــه ب شده اســت. ای
ــا  ــا، اعتصاب ه ــر پوســت جامعــه جــاری اســت. در اعتراض ه زی
و تجمعــات مــردم در سراســر کشــور بــه زبــان می  آیــد و زمیــن را 

زیــر پــای جمهــوری اســالمی بــه لــرزه در مــی آورد.
ــه  ــده اند. روزی نیســت ک ــر ش ــی، فراگیرت ــای مردم اعترا ض ه
ــرد.  ــا اعتراضــی صــورت نگی ــی ی در گوشــه ای از کشــور اعتصاب
موضــوع اصلــی اکثــر ایــن برآمدهــا عمومــا وضعیــت نابســامان 
ــای  ــی) کااله ــابقه ی ارزاق عموم ــی بی س ــردم، گران ــادی م اقتص
ــران،  ــوق بگی ــزد و حق ــات م ــدن مطالب ــخ مان ــی(، بی پاس اساس
ــته و  ــی شایس ــورداری از زندگ ــت برخ ــی و خواس ــی، کم آب بی آب

انســانی اســت.
ــتگان،  ــان، بازنشس ــی معلم ــی درپ ــترده و پ ــای گس تجمع ه
اعتراضــات مردمــی، اعتصابات کارگــری و ... نشــاندهنده ی مخالفت 
و نارضایتــی فزاینــده  علیــه حکومــت و وضعیــت عمومــی پر تالطم 
حاکــم بــر کشــور اســت. تشــدید بحــران اقتصــادی طی ســال های 
اخیــر بیــش از پیش فقــر را عمومی تــر کــرده  و خانوارهای بیشــتری 
ــر خــط فقــر رانده اســت. بخــش بزرگــی از کارگــران و  ــه زی را ب
ــادر نیســتند احتیاجــات روزمــره ی  ــران ق دیگــر مــزد و حقوق بگی
خــود را بــا دســتمزد فعلــی خــود بــرآورده کننــد. ایــن امــر عــالوه 
بــر آن کــه پتانســیل خیزش هــای خیابانــی را در مقاطــع حســاس 
افزایــش داده اســت، در عیــن حــال، ایســتادگی بــر سرخواســت های 
ــردم  ــی از م ــرای بخــش بزرگ ــی ب ــر حیات ــک ام ــه ی ــوری را ب ف

ــت. ــل کرده اس تبدی
جنبش هــای مطالباتــی بازتــاب نیازهــای حیاتــی بخــش بزرگی 
از مــردم هســتند و نقــش مهمــی در بیــداری جامعــه و تــالش برای 
ــط  ــا فق ــد؛ ام ــی دارن ــی اجتماع ــود زندگ ــت بهب ــر در جه تغیی
منحصــر بــه مطالبــات مربــوط بــه معیشــت مــردم نیســتند، بلکــه 
فراتــر از معیشــت، خواســت ایجــاد تشــکل، برخــورداری از حــق 
ــال و دخالتگــر در  ــوق خــود و حضــور فع ــاع متشــکل از حق دف

محیــط زندگــی و فعالیــت خــود را نیــز در بــر می گیرنــد. تجمــع 
هــای سراســری آمــوزگاران و بازنشســتگان طــی ســال های اخیــر 
ــا  ــی ب ــود آگاه جمع ــش خ ــک جنب ــین برانگیز از ی نمایشــی تحس
اراده ای اســتوار را بــه نمایــش گذاشــته اند و همیــن اراده هم هســت 
کــه بعــد از ده ســال جمهــوری اســالمی را وادار بــه تصویــب هــر 

ــت.  ــان کرده اس ــت های آن ــی از خواس ــص برخ ــد ناق چن
ــای  ــه جنبش ه ــان داد ک ــتگان نش ــان و بازنشس ــش معلم  جنب
مطالباتــی در ایــران علیرغــم تهاجــم و تهدیــد حکومــت، می توانند 
نقــش بــارزی را در مقابلــه بــا فقــر و بــی حقوقــی داشته باشــند و 
حکومــت را در عرصه هــای معینــی وادار بــه عقب نشــینی نماینــد.

ــگ  ــد تنگاتن ــدون درک پیون ــا ب ــن جنبش ه ــگاه ای درک جای
مطالباتــی کــه بــا هســت و نیســت بخــش مهمــی از جامعــه پیونــد 
ــای  ــر فض ــا در تغیی ــن جنبش ه ــت. ای ــن نیس ــت، ممک خورده اس
ــد و  ــای رش ــه نیازه ــه ب ــد. توج ــته ای دارن ــش برجس ــه نق جامع
تقویــت آن هــا بایــد ســرلوحه ی فعالیت عملــی نیروهــای عدالتخواه 

و آزادی طلــب چــپ در دفــاع از مبــارزات مدنــی مــردم باشــد.

۳. وخامت اوضاع اقتصادی،
اوضــاع اقتصــادی کشــور بحرانــی و وخیم اســت. سیاســت های 
نئولیبرالیســتی زیــر عنوان اقتصــاد مقاومتی توام با فســاد گســترده  ی 
ــذران  ــی و گ ــالمی زندگ ــوری اس ــوف جمه ــاختاری در صف س
ــادی و  ــود اقتص ــت. رک ــوارتر ساخته اس ــردم را دش ــره ی م روزم
تــورم بــاال فقــر در جامعــه را گســترش داده ؛ بــر ابعــاد بیــکاری و 
بــی خانمانــی افزوده اســت. بنــا بــه آمــاری کــه منتشــر شده اســت، 
میانگیــن نــرخ تــورم بــرای خــرداد مــاه رقــم۳۹.۴ اعالم شده اســت، 
امــا ارزیابی هــا بســیار بیشــتر از ایــن رقــم و رســیدن نــرخ تــورم 
بــه۵۰ درصــد و بیشــتر  اســت. حــذف دالر ۴2۰۰ تومانــی یکــی از 

عوامــل مهــم ســیر صعــودی نــرخ تــورم اســت. 
رشــد اقتصــادی چنــد ســال گذشــته منفــی بــوده و در نتیجــه 
ــر از ســال پیــش شده اســت.  اقتصــاد کشــور هــر ســال کوچک ت
واقعیــت ایــن اســت کــه از ســال ۹7 و بعــد از اعــالم تحریم هــای 
دولــت ترامــپ، رشــد اقتصــاد ایــران منفــی شــده و ایــن رونــد بــا 
وجــود تحریم هــا امســال نیــز ادامــه خواهــد یافــت. خــود همیــن 
ــور  ــاال در کش ــورم ب ــود و ت ــل رک ــی از عوام ــز یک ــت نی وضعی

اســت.
ــه  ــار ده ــش از چه ــه ی بی ــن نتیج ــادی مزم ــران اقتص بح
ــیطره ی  ــالمی و س ــوری اس ــی جمه ــر و رانت ــت های ویرانگ سیاس
ــه  ــی فقی ــر نظــر ول ــای زی ــا و کارتل ه ــی و بنیاده ــای نظام نهاده
ــر،  ــرف دیگ ــت. از ط ــور اس ــاد کش ــی از اقتص ــش بزرگ ــر بخ ب
ــرب  ــان غ ــا جه ــل ب ــدم تعام ــه ع ــوری اســالمی ب اصــرار حمه
رابطــه ی اقتصــادی بــا بســیاری از کشــورهای جهــان را بــه کلــی 
قطــع کرده  اســت. همیــن امــر هــم فشــار ایــن بحــران را بیــش از 
پیــش بــر دوش مــردم انداخته اســت. راه فعالیــت اقتصــادی مولــد 
ــتر  ــور را بیش ــاد کش ــدن اقتص ــج ش ــه ی فل ــر و زمین را محدود ت

کرده اســت.
لغــو تحریم هــا ی اقتصــادی مــی توانســت فضــای تنفســی برای 
اقتصــاد کشــور بــاز کنــد. امــا ایــن گام هــم بــا توجــه بــه کالف 
ســردرگم سیاســت  خارجــی جمهــوری اســالمی تــا کنــون عملــی 
ــا،  ــه تحریم ه ــه مشــکل ن ــدی نیســت ک ــا تردی نشــده اســت. ام
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ــدون  ــت. ب ــالمی اس ــوری اس ــود جمه ــت های خ ــه سیاس بلک
تغییــرات اساســی در ســاختار و سیاســت کنونــی حاکــم بر کشــور 
ــور  ــاد کش ــات اقتص ــی، نج ــت های تاکنون ــه ی سیاس ــا ادام و ب

ــود. ــد ب ــر نخواه امکان پذی

۴- احیای برجام،
دولــت کنونــی پنــج مــاه طــول کشــید تــا بــر ســر میــز مذاکره 
بــرای احیــای برجــام برگــردد. وقتــی هــم کــه برگشــت، تــالش 
ــس از آن،  ــد. پ ــروع کن ــر ش ــه ی صف ــرات را از نقط ــرد مذاک ک
ماه هــا طــول کشــید توافقــات اولیــه صــورت گیــرد، موضوعــات 
مــورد مناقشــه تعییــن و بــرای تصمیم گیــری طرفیــن ارائــه شــود. 
موانــع توافــق، الزامــا مربــوط بــه خــود برجــام نبودنــد، امــا جــزو 
ــالمی  ــوری اس ــده ی جمه ــره کنن ــت مذاک ــت های هیئ درخواس

 . هستند
البتــه ارکان ایــن دولــت و از جملــه خــود خامنــه ای کــه پشــت 
ایــن دولــت ایستاده اســت، از همــان نخســت هــم چنــدان موافــق 
برجــام نبود نــد، برجــام را خیانتــی بــه کشــور مــی دانســتند و جزو 
دلواپســانی بودنــد کــه منافــع خــود را در گشــایش رابطــه بــا جهان 
ــه  ــت ب ــرای بازگش ــی ب ــن رو، تعجیل ــد. از ای ــر می دیدن در خط
برجــام نداشــتند. آن هــا کــه خیلــی پیش تــر از ترامــپ بــه برجــام 
و ادامــه ی رونــد مذاکــرات ترمــز زدنــد، ماه هــای نخســت مشــغول 
ــا شــعله ور  ــد. ب تمریــن بازدارندگــی در پیشــرفت مذاکــرات بودن
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 اســالمی افــزوده شــد.
ــوری  ــدگان جمه ــتقیم نماین ــر مس ــرات غی ــن دور مذاک آخری
ــا هــم، عمــال  ــا وســاطت اروپ ــکا در دوحــه، ب ــا آمری اســالمی ب

ــد. ــه مان بی نتیج
دولــت آمریــکا تمایــل دارد کــه مذاکــرات بــر ســر برجــام بــه 
نتیجــه برســد. ولــی حاضــر نیســت بــه خواســت های فرابرجامــی 
جمهــوری اســالمی تــن بدهــد. روســیه نفــع خــود را در تعلیــق 
ــه ی  ــم مالحظــات خــود را در ادام ــن ه ــد و چی ــرات می بین مذاک
وضعیــت کنونــی دارد. فشــاری کــه بــرای توافــق در ایــن عرصــه 
بــه جمهــوری اســالمی وارد می شــد، به واســطه ی جنــگ اوکرایــن 
ــم نفــت و گاز روســیه عمــال کاهــش یافته اســت. تــالش  و تحری
اروپــای نیازمنــد بــه نفــت ایــران بــرای بــه فرجــام رســاندن برجام 

بی نتیجــه مانده اســت.

۵- جنگ اوکراین و تاثیرات آن،
یکــی از تحوالتــی کــه طــی ماه هــای اخیــر، تاثیــر مســتقیمی بر 
رونــد مذاکــرات اتمــی بــرای کشــور مــا گذاشــت، جنــگ اوکراین 
ــن  ــد از ای ــه بع ــی ک ــن و صف بندی های ــگ در اوکرای ــت. جن اس
جنــگ شــکل گرفته اســت، ســایه ی خــود را روی ایــن مذاکــرات 

ــت. ــز گسترانده اس نی
رهبــری جمهوری اســالمی بــا تاکید مکرر بر سیاســت دشــمنی 
بــا آمریــکا و اســرائیل و دوری از غــرب، همــواره سیاســت نــگاه به 
ــا روســیه  ــردی ب ــال ایجــاد رابطــه ی راهب ــه دنب شــرق داشــته و ب
ــکا بوده اســت.آما  ــر آمری ــان در براب ــت آن ــب حمای ــن و جل و چی
آن دو بــه مناســبات خــود بــا جمهــوری اســالمی نــگاه راهبــردی 

ندارنــد و براســاس منافــع ملــی خــود برخــورد می کننــد. سیاســت 
نــگاه بــه شــرق انتظــار حکومــت را در حــدی کــه حکومــت بــه 
دنبــال آن بــوده اســت، بــرآورده نکــرده اســت. ایــن دو کشــور هیچ 
ــم جمهــوری اســالمی را در ســازمان  کــدام از قطعنامه هــای تحری
ملــل وتــو نکرده انــد. امــا علی رغــم ایــن، تاکنــون سیاســت نــگاه 
بــه شــرق از طــرف جمهــوری اســالمی دنبــال شــده و بــر آن بــه 

ــرد تاکیــد شده اســت. ــوان یــک راهب عن
در یــک نــگاه واقع بینانــه، بایــد گفــت کــه جنــگ اوکرایــن، بــا 
توجــه بــه نیازهائــی کــه غــرب بــرای تامیــن منابــع انرژی فســیلی 
از جملــه نفــت دارد، امکانــات و شــانس هائی را نیــز بــرای کشــور 
مــا فراهــم ســاخته اســت. امــا جمهــوری اســالمی ایــن فرصــت 
ــا  ــیه ب ــت روس ــروش نف ــا ف ــم از دســت داد و ب ــا را ه ــران به گ
تخفیــف بــاال، بخشــی از بــازار فــروش نفــت را هــم بــه روســیه 

باخــت.
ــا آن،  ــوئی ب ــیه، هم س ــه روس ــالمی ب ــوری اس ــی جمه نزدیک
در بن بســتی کــه مذاکــرات بــرای احیــای برجــام مواجــه اســت، 

موثــر بــوده  اســت.

۶- تحوالت در منطقه،
در منطقــه نیــز تحوالتــی در حــال شــکل گرفتن اســت کــه مــی 
توانــد تــوازن تاکنونــی را بــه هــم بریــزد. جهــت اصلــی تغییــرات 
جدیــد مقابلــه بــا جمهــوری اســالمی و سیاســت های آن در منطقــه 

ــه خــود  گیــرد. ــد جهت گیــری نظامــی ب اســت کــه می توان
مذاکــرات بــا همســایگان در خلیج فــارس و از جمله عربســتان 
ســعودی اگــر چــه هــم چنان بــا واســطه ی عــراق دنبــال می شــود، 
امــا ایــن تالش هــا هنــوز از یــک اقــدام جــدی بــرای تنــش زدائــی 
ــه  ــت ب ــه دارد و نتوانسته اس ــا فاصل ــن دولت ه ــا ای ــبات ب از مناس
یــک رونــد در جهــت ترمیــم مناســبات فیمابیــن تبدیــل شــود. هــر 
چنــد نشــانه هائی از توافــق بــر ســر مناقشــه ای هم چــون درگیــری 
در یمــن دیــده می شــود. امــا موضــوع اصلــی اختــالف پیرامــون 
سیاســت های منطقــه ای جمهــوری اســالمی و حضــور نظامــی آن 
در منازعــات و بحران هــای منطقــه ای بــه جــای خــود باقــی اســت 
و مانــع اصلــی بــر ســر بهبــود مناســبات بــا بیشترکشــورهای منطقه 

. ست ا
گســترش مناســبات، نزدیکی و هم ســوئی بســیاری از کشورهای 
عــرب خلیــج فــارس بــا اســرائیل بــرای مهــار جمهــوری اســالمی 
و مخالفــت بــا پــروژه ی اتمــی آن ، توافــق ابراهیــم و بــه دنبــال آن 
طــرح ایجــاد ناتــوی عربــی در منطقــه بــا حضــور دولــت آمریــکا 
ــا  ــه ب ــا هــدف مقابل ــی اســت کــه ب و اســرائیل یکــی از طرح هائ
ــکا  ــت آمری ــه از حمای ــت ک ــرح شده اس ــالمی مط ــوری اس جمه
هــم برخــوردار اســت و خــود آمریــکا در ایجــاد آن نقــش محوری 

دارد.
حضــور جمهــوری اســالمی در عــراق، ســوریه و لبنان نیــز زیر 
ضــرب جنبش هــای مردمــی ایــن کشــورها قــرار دارد. بحــران در 
ــان بســیار حــاد شده اســت. اکنــون مدت هاســت کــه تشــکیل  لبن
ــات  ــا مشــکل مواجــه اســت. در انتخاب ــن کشــور ب ــت در ای دول
اخیــر موقعیــت جمهــوری اســالمی تضعیــف شده اســت. حمایــت 
ــور،  ــن کش ــدان آن در ای ــزب اهلل و متح ــالمی از ح ــوری اس جمه

عامــل مهمــی در تشــدید بحــران جــاری در لبنــان اســت.  
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در عــراق، دولــت فعلــی رابطــه ی تنگاتنگــی بــا جمهــوری اســالمی نــدارد، امــا هنــوز نیروهــای متحد جمهــوری اســالمی در عــراق از 
قــدرت عمــل فراوانــی برخوردارنــد و علیرغــم اعتراضــات وســیع مــردم طــی ســال های گذشــته علیــه دخالــت خارجــی در امــور داخلــی 
کشورشــان، حضــور جمهــوری اســالمی در عــراق و نفــوذ آن در میــان نیروهــای سیاســی شــیعه و نیــز شــبه نظامیــان از جملــه نیروهــای 
تشــکیل دهنــده ی 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 عمــال بلوکــه بکنند.
حضــور جمهــوری اســالمی 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 اتحادیــه ی عــرب و گشــایش رابطــه بــا آن هســتند. ایــن امــر مــی توانــد موقعیت 

جمهــوری اســالمی در ســوریه را تضعیــف کنــد.
سیاســت منطقــه ای و خارجــی ماجراجویانــه، تنــش زا، پرهزینــه و دخالتگرانــه ی جمهــوری اســالمی تــا کنــون ضربــات شــدیدی بــر 
منافــع مــردم و کشــور مــا وارد نمــوده و ایــران را در معــرض انــواع تهدیــدات خطرنــاک قــرار داده  اســت. ادامــه ی 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 
منافــع ملــی کشــورمان در ایــن اســت کــه پــای خــود را از مناقشــات منطقــه ای و دخالــت  نظامــی در ایــن یــا ان مناقشــه بیــرون بکشــد و 
در جهــت تنش زادئــی و تامیــن صلــح و امنیــت جمعــی در منطقــه گام بــردارد تــا راه توســعه ی روابــط اقتصــادی و سیاســی با همســایگان 

را همــوار کنــد.

۷- اپوزیسیون و حد تاثیر آن،
ــیون  ــور، اپوزیس ــر کش ــای دامنگی ــا بحران ه ــه ب ــالمی در مواجه ــوری اس ــدی جمه ــردم، بن بســت و ناکارآم ــارزات م ــترش مب گس
جمهــوری اســالمی را نیــز در جهــت پاســخگوئی بــه نیازهــای گــذار از جمهــوری اســالمی، بــه جنــب و جــوش جدیــدی واداشته اســت. 
صف بندی هــا حــول ایــن یــا آن راه حــل در حــال شــکل گرفتــن اســت. امــا هنــوز نیروهــای مخالــف حکومــت نتوانســته اند خــالء یــک 
آلترناتیــو دموکراتیــک در برابــر جمهــوری اســالمی را پرکننــد. هم صدائــی و هم ســوئی در درون صفــوف اپوزیســیون در داخــل و خــارج 

کشــور در برابــر حکومــت نیــز هنــوز مطلــوب نیســت و حــد تاثیرگــذاری آن هــا در ســپهر سیاســی کشــور محــدود اســت. 
بــرای برون رفــت از وضعیــت کنونــی، طبعــا بایــد در جهــت ایجــاد صداهــای موثــر در اپوزیســیون و در میــان نحله هــای مختلــف آن 

تــالش کــرد. تفاهــم عمومــی در میــان نیروهــا را بــرای تنظیــم نقشــه ی گــذار از وضعیــت کنونــی ایجــاد نمود.
تــالش 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 جریان هــای جمهوریخــواه ســکوالر و دموکــرات تاکیــد دارد و معتقداســت 
ــد  ــه وارد رون ــر در ســپهر سیاســی کشــور ضــروری اســت ک ــرای حضــور موث ــران ب ــرات ای ــان ســکوالر و دموک ــه جمهوریخواه ک
همکاری هــای گســترده تر بیــن خــود شــوند و ائتالفــی فراگیــر و پوشــش دهنده از احــزاب و فعــاالن سیاســی ایجــاد کننــد. مــا همــکاری 

۶ جریــان جمهوریخــواه را در ایــن راســتا می دانیــم و می کوشــیم کــه بــه ائتــالف فــرا برویانیــم.
ــه  امــا گــذار از جمهــوری اســالمی نیازمنــد همراهی هــا و همگامی هــای گســترده تری اســت. از ایــن رو، بایــد در عیــن پایبنــدی ب
برنامــه ی جمهوریخواهــی و نیــز هویــت چــپ خــود، از طریــق گفتگــو بــا نیروهای سیاســی منتقــد و مخالــف جمهــوری اســالمی زمینه  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 وســیع ترین 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 همان طــور کــه در برنامــه ی سیاســی مصــوب کنگــره ی دوم خــود اعــالم کردیــم، بــرای گــذار مســالمت آمیــز از ایــن حکومــت 
بــار دیگــر آمادگــی خــود را بــرای گفتگــو بــا نیروهــای سیاســی منتقــد و مخالــف جمهــوری اســالمی کــه مخالــف آلترناتیو ســازی برای 
کشــورمان توســط دولت هــای خارجــی هســتند، اعــالم مــی کنیــم. همکاری هــا، ائتالف هــا وســیله ای بــرای قدرتمندتــر ســاختن نیروهــا 
در انجــام تحوالتــی اســت کــه از تــوان ایــن یــا  آن نیــرو بــه تنهائــی خــارج اســت. از ایــن رو، ایــن رویکردهــا زمانــی موثــر خواهنــد 
بــود کــه در صحنــه ی 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 اســالمی پایــان دهنــد. تالش گــران بســیاری در داخــل کشــور 
بــرای تغییــر ایــن حکومــت حضــور دارنــد کــه بــا پرداختــن هزینه هــای فــروان خواهــان گــذار از ایــن حکومــت هســتند. بــی تردیــد 
نقــش ایــن مبــارزان کــه رهبــران گروه هــای مختلــف سیاســی، فرهنگــی و صنفــی را شــامل می شــوند و بــا وجــود ســرکوب جمهــوری 
اســالمی پرچــم مبــارزات مدنــی را بــر دوش دارنــد، در تحــوالت آینــده ی کشــور بســیار تعییــن کننــده اســت. اپوزیســیون در خــارج از 
کشــور، بایــد خــود را جزئــی از مبــارزه ی جــاری بدانــد، رابطــه ی متقابــل بــا جنبــش مــردم ایجــاد کنــد و صــدای تغییــر را پــژواک دهد.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران )فدائیان خلق(
2۵ تیر۱۴۰۱ - ۱۶ ژوئیه 2۰22
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سرسخن  سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

دستبرد رژیم به سفره نیمه خالی
 محرومان و زحمتکشان

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

ــی  ــص ارز ترجیح ــذف تخصی ــرح ح ــرای ط ــاز اج ــا آغ ب
ــت،  ــط اردیبهش ــی از اواس ــای اساس ــه کااله ــی( ب )۴2۰۰ تومان
ــی مــی شــد، مــوج ســهمگین دیگــری از  همانطــور کــه پیش بین
ــه اعتراضــات  ــأ ب ــرا رســید و متقاب ــاج عمومــی ف ــی مایحت گران
ــه  ــن زد ک ــور دام ــف کش ــهرهای مختل ــتان در ش ــدید تهیدس ش

ــه دارد. ــش، ادام ــم، کمابی ــوز ه هن
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، عــالوه بــر آن، 
ــه بیشــترین  ــکا، ک ــت آمری ــه دول ــای اقتصــادی یک جانب تحریم ه
ــروم  ــای مح ــت توده ه ــه اکثری ــار آن متوج ــه ب ــرات فاجع تأثی
ــل  ــدیدأ مخت ــادی را ش ــای اقتص ــت، فعالیت ه ــش اس و زحمتک
کــرده اســت. در چنیــن شــرایطی کــه حــدود ده میلیــون نفــر از 
ــی  ــد و گران ــد- محرومن ــل ممــر درآم کار و اشــتغال- و از حداق
ــی  ــای حکومت ــمی ارگانه ــار رس ــق آم ــه طب ــم )ک ــزون ه روزاف
نــرخ تــورم در مــاه اردیبهشــت بــه ۴۰ درصــد رســیده( گــذران 
ــاده دشــوار ســاخته اســت. ــا را فوق الع ــب خانواره زندگــی غال

ــر مســند  ــم ب ــری رژی ــم رئیســی، گماشــته رهب ــت ابراهی دول
ریاســت جمهــوری، ســه مــاه بعــد از تشــکیل آن، الیحــه ای را بــه 
قصــد حــذف ترجیحــی، بــا قیــد دو فوریــت، بــه مجلــس رژیــم 
ــم در  ــتجات اولیگارشــی حاک ــا و دس ــه جناح ه ــرد. هم ــه ک ارائ
ایــن بــاره همداســتان بودنــد ولــی، عمدتــأ در هــراس از بازتــاب 
ــرش  ــرا، پذی ــی اج ــه چگونگ ــع ب ــی آن، راج ــی و سیاس اجتماع
مســئویت مســتقیم و نیــز موعــد اجــرای آن، اختــالف نظر داشــتند. 
ــال  ــرای س ــت ب ــه دول ــی بودج ــوب بررس ــت، در چارچ در نهای
۱۴۰۱، ایــن 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 
ــن کاالهــای اساســی را،  ــرای تأمی ــده ب ــاه مصــرف کنن ــان رف زی
ــق  ــور پزشــکی از طری ــرگ الکترونیکــی، و در ام ــق کاالب از طری
ــه انجــام رســانده  ــن ب ــن مطمئ ــق جایگزی ــا از طری ــا، ی ــه ه بیم
ــات  ــا و خدم ــن کااله ــد ای ــراد بتوانن ــه اف ــه طــوری ک باشــد، ب
را بــه نــرخ پایــان شــهریور ۱۴۰۰ و 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 ابــالغ ایــن قانــون، 
ــه بگیــر  بــرای دهــک بنــدی در آمــدی کلیــه خانوارهــای یاران
ــدی  ــه نق ــذف یاران ــه ح ــبت ب ــاخص ها ... و نس ــق ش از طری
ــی  ــد«. در پ ــدام کن ــد اق ــای پردرآم و طــرح معیشــتی خانواره
برگــزاری جلســه »شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی« ســران 
ــه ارگان  ــی هم ــر و هماهنگ ــاق نظ ــدد »اتف ــالم مج ــوا و اع ق
ــی کاالهــای اساســی و  ــاره حــذف ارز ۴2۰۰ تومان نظــام« در ب
ــاز  ــا«، آغ ــه ه ــع یاران ــه کــردن توزی ــی ســازی و عادالن »مردم

اجــرای ایــن طــرح در ۱۹ اردیبهشــت رســمأ اعــالم شــد.
ــه نقــدی«  ــه جــای »یاران طبــق ایــن طــرح، از ایــن پــس ب
)نفــری ۴۵۵۰۰ تومــان کــه پرداخــت آن از ۱۳۸۹ شــروع شــده( 
و »یارانــه معیشــتی« )نفــری ۵۵ هــزار تومــان کــه بعــد از آبــان 
ــرار  ــده(، ق ــی ش ــت م ــا پرداخ ــی از خانواره ــرای بخش ۹۸ ب
اســت خانوارهــای دهــک هــای اول تــا ســوم بــه میــزان نفــری 
۴۰۰ هــزار تومــان، و خانوارهــای دهــک هــای چهــارم تــا نهــم 
ــت  ــه دریاف ــاه یاران ــان در م ــزار توم ــری ۳۰۰ ه ــزان نف ــه می ب
ــه  ــا ک ــد خانواره ــز )ده درص ــم نی ــک ده ــه ده ــد و یاران کنن
پردرآمــد محســوب مــی شــوند( قطــع شــود. بــه عنــوان مثــال، 
ــدی و  ــه نق ــت یاران ــه مشــمول دریاف ــره ک ــوار ۴ نف ــک خان ی
ــه  ــان یاران ــزار توم ــوع ۳۵۴ ه ــأ در مجم ــوده و قب ــتی ب معیش
ــدی،  ــای درآم ــه دهک ه ــق ب ــب تعل ــاال، برحس ــت، ح می گرف
ــون و  ــک میلی ــا ی ــان ی ــزار توم ــون و ۶۰۰ ه ــک میلی ــأ ی جمع
2۰۰ هزارتومــان در مــاه دریافــت می کنــد. تعــداد دقیــق 
ــم  ــد ه ــای جدی ــت یارانه ه ــمول دریاف ــراد مش ــا و اف خانواره
تاکنــون معلــوم نشــده و مســئوالن ذیربــط نیــز ارقــام متفاوتــی 
ــالم  ــت اع ــاس فهرس ــد: براس ــرح می کنن ــاره مط ــن ب را در ای
ــون و  ــدود 2۳ میلی ــه ح ــموالن یاران ــاون، مش ــده وزارت تع ش
ــر  ــی را در ب ــون ایران ــه 72 میلی ــت ک ــوار اس ــزار خان ۶۸۰ ه
مــی گیــرد. در حالــی کــه پیــش از ایــن جمعیــت یارانــه بگیــر 
کشــور حــدود 7۸ میلیــون نفــر اعــالم شــده بــود. از آنجــا کــه 
پــس از ســال ۱۳۹۳ تــا کنــون هیــچ گونــه ثبــت نــام جدیــدی 
ــراد و  ــادی از اف ــداد زی ــه تع ــت ک ــه، پیداس ــورت نگرفت ص
ــران  ــه بگی ــق از فهرســت یاران ــن طری ــد از ای خانوارهــای جدی
ــر  ــی کــه ب ــد، گذشــته از آن دســته خانوارهائ حــذف گردیده ان
اثــر دهــک بنــدی وزارت تعــاون )کــه ضوابــط و معیارهــای آن 
ــه  ــر، ب ــن ام ــده اند. ای ــته ش ــار گذاش ــده( کن ــالم نش ــأ اع اص
نوبــه خــود، موجــب شــکایات و اعتراضــات فراوانــی از ســوی 

ــدگان« و »حــذف شــدگان« گشــته اســت. »جامان
گرداننــدگان حکومتــی از ماه هــا پیــش تمامــی تــوان 
تبلیغاتــی، اطالعاتــی، امنیتــی و قضائــی خــود را بــرای 
ــه کار  ــان ب ــد جدیدش ــن ترفن ــردن ای ــاده ک ــن و پی جاانداخت
گرفته ا نــد. از خطبه هــای نمــاز جمعــه گرفتــه تــا ســخن 
ــه  ــش س ــزاری »همای ــون، از برگ ــو تلویزی ــای رادی پراکنی ه
جانبــه اطالعاتــی« )وزارت اطالعــات، ســازمان اطالعــات ســپاه 
پاســداران و نیــروی انتظامــی( بــرای »پیشــگیری از بــروز فتنــه 
و حــوادث« تــا »ارتقــای« نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی 
ــکیل  ــالمی« و تش ــوری اس ــی جمه ــی کل انتظام ــه »فرمانده ب
»ســازمان اطالعــات« جدیــد در ایــن نیــرو، از حمایــت »تمــام 
ــا  ــت ت ــرح دول ــم از ط ــه رژی ــوه قضائی ــه« ق ــه جانب ــد و هم ق

و  اســتان ها،  مراکــز  دادســتان های  هماهنگــی  برنامه هــای 
»آمادگــی همــه اســتانداران و مدیــران« و ... همگــی نشــان دهنده 
ــرکوبگری  ــکاری و س ــات فریب ــا وامکان ــترده نیروه ــیج گس بس
حکومــت در راســتای پیشــبرد طــرح مــورد بحــث، و مقابلــه بــا 
واکنشــهای توده هــای مــردم اســت. لکــن ایــن طــرح، صرفنظــر 
ــان در  ــران و زحمتکش ــای کارگ ــا مقاومته ــای آن و ی از پیامده
ــا ابهامــات و تناقضــات بســیاری روبروســت  برابــر آن، خــود ب
کــه تــداوم اجــرای آن را زیــر عالمــت ســئوال قــرار مــی دهــد.

ــد  ــرار می کنن ــأ تک ــا مرتب ــن روزه ــی در ای ــئوالن دولت مس
ــن دو  ــای ای ــود و به ــع نمی ش ــان و دارو قط ــید ن ــه سوبس ک
ــت  ــرار اس ــرأ ق ــت. ظاه ــد داش ــی نخواه ــه افزایش هیچگون
ــه  ــک ب ــن( الکترونی ــرگ )کوپ ــان، کاالب ــع ن ــت توزی ــه جه ک
ــه«  ــک »پایان ــود و ی ــتا داده ش ــهر و روس ــوار در ش ــر خان ه
)کارتخــوان( مخصــوص در هــر نانوائــی نصــب گــردد، ســپس 
ــدون  ــا »آزاد« )ب ــرای نانوائی ه ــم ب ــنتی ه ــان س ــت آرد ن قیم
یارانــه دولتــی( اعــالم شــود، ولــی مصــرف کننــده نــان مــورد 
نیــازش را بــه مقــدار جیــره تعییــن شــده )هــر نفــر روزانــه ۳۱۰ 
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 
ــرد، و  ــه قیمــت »آزاد« انجــام بگی ــز ب ــرگ، نی ــتفاده از کاالب اس
ایــن ترتیبــات جدیــد تهیــه نــان هــم، بــه صــورت آزمایشــی، 
در اســتان زنجــان در حــال اجراســت تــا نتایــج حاصلــه بررســی 
ــون پیداســت  ــم داده شــود... از هــم اکن ــه کل کشــور تعمی و ب
ــرای  ــی را ب ــکالت مضاعف ــه مش ــرح چ ــن ط ــرای ای ــه اج ک
ــرد.  ــد ک ــا ایجــاد خواه ــب خانواره ــه اغل ــه خــوراک اولی تهی
در حالــی کــه هنــوز قیمــت آرد و نــان ســنتی رســمأ افزایــش 
ــای  ــود، گزارش ه ــکار می ش ــم ان ــی آن ه ــش آت ــه و افزای نیافت
متعــدد حاکــی از بــاال رفتــن ۳۰ تــا ۴۰ درصــدی بهــای نــان در 
ــا و  ــل نانوائی ه ــام در مقاب ــود و ازدح ــا کمب ــا و ی برخــی جاه

ــان در مناطــق دیگــر اســت. اختــالل در توزیــع ن
در مــورد چگونگــی تهیــه و توزیــع دارو و تجهیــزات 
ــا،  ــد از حــدف ارز ترجیحــی تخصیصــی آنه ــز، بع پزشــکی نی
ــت  ــوم نیس ــت. معل ــده اس ــالم نش ــخصی اع ــیوه مش ــچ ش هی
کــه ترتیــب تأمیــن دارو، چگونــه و از طریــق کــدام »بیمــه هــا« 
ــه ای  ــه بیم ــأ از هیچگون ــر اص ــا نف ــه میلیونه ــی ک )در وضعیت
برخــوردار نیســتند( و بــه چــه قیمــت انجــام خواهــد گرفــت؟ 
لکــن بــر پایــه واقعیت هــای ملمــوس و روزمــره، کامــأ 
ــای  ــا و فریبکاری ه ــه برخــالف همــه حرف ه آشــکار اســت ک
ــی  ــالم داروئ ــی بســیاری از اق ــود و گران ــم، کمب مســئوالن رژی
ــه اســت.  ــر شــدت مضاعــف یافت ــای اخی ــی در هفته ه و درمان
عــالوه بــر نــان و دارو، چنانکــه از گفته هــا و نوشــته های 
ــود، حــذف  ــی ش ــتنباط م ــی اس ــانه های حکومت ــات و رس مقام
ــز در راه اســت، هــر چنــد  ــرژی نی سوبســیدیهای حامل هــای ان

ــی شــود. ــب م ــه صــورت رســمی تکذی ــأ و ب ــه فع ک
ــه  ــی پرداخــت یاران ــن مال ــع تأمی ــا، منب ــر از اینه ــا، فرات ام
ــام جــدی اســت. در بودجــه  ــرض ابه ــز درمع ــد نی ــای جدی ه
ســال جــاری 2۵۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای ایــن کار منظــور 
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ــی ۱۰  ــادل ریال ــا مع ــت ب ــأ برابرس ــه تقریب ــت ک ــده اس ش
ــاوت ارز  ــه التف ــا ب ــان )م ــرخ 2۵ هــزار توم ــه ن ــارد دالر ب میلی
ــازار آزاد(، لکــن در راســتای  ۴2۰۰ تومانــی و قیمــت دالر در ب
سیاســت رژیــم مبنــی بــر حــذف ارز ترجیحــی و تــالش بــرای 
ــابقأ  ــه س ــل ارز )ارزی ک ــر تبدی ــردن ارز، دیگ ــی ک ــک نرخ ت
بــا نــرخ ترجیحــی بــرای واردات کاالهــای اساســی اختصــاص 
داده مــی شــد( بــه ریــال معنایــی نخواهــد داشــت. هــرگاه قــرار 
ــد  ــب جدی ــه ترتی ــدی ب ــای نق ــت یارانه ه ــه پرداخ ــر ادام ب
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 
ــر  ــت. اگ ــت اس ــا از دوش دول ــار آنه ــتن ب ــا و برداش یارانه ه
ــا  ــد، ب ــتمرار یاب ــا اس ــن یارانه ه ــت ای ــه پرداخ ــد ک ــرار باش ق
ــزار  ــه 2۵۰ ه ــود ک ــی ش ــک حســاب سرانگشــتی روشــن م ی
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 اســالمی، تقریبــأ بــه صــورت متفــق 
القــول، توجیهــات مشــابهی ماننــد »مقابلــه بــا رانــت و فســاد« و 
»مبــارزه بــا قاچــاق« را بــرای اتخــاذ سیاســت حــذف ارز ۴2۰۰ 
تومانــی در مــورد کاالهــای اساســی، عنــوان کــرده و از آن بــه 
ــن  ــرده و درهمی ــام ب ــروی ن ــادی« ض ــی اقتص ــوان »جراح عن
ــئوالن«  ــردم و مس ــرای م ــی ب ــان اله ــک امتح ــال آن را »ی ح
وانمــود می کننــد کــه ایــن، در واقــع وحشــت آنهــا از واکنــش 

مــردم کارد بــه اســتخوان رســیده را نیــز نمایــان مــی ســازد.
ــه  ــان ک ــوس و عی ــت ملم ــن واقعی ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــه  ــرا گرفت ــم را ف ــم حاک ــرتاپای رژی ــت« س ــاد« و »ران »فس
ــد.  ــه می مان ــه مضحک ــتر ب ــات بیش ــل توجیه ــن قبی ــت، ای اس
ــی  ــت و رانت جوئ ــا ران ــراه ب ــواره هم ــرمایه داری هم ــام س نظ
ــران،  ــه و بحــران زده ای ــم ریخت ــورد اقتصــاد دره ــوده و درم ب
اساســأ بــه یکــی از خصوصیــات اصلــی کارکــرد نظــام تبدیــل 
گشــته و عمــأ هرگونــه تصمیم گیــری یــا تصویبنامــه در حــوزه 
ــد شــده و می شــود.  اقتصــادی موجــب ایجــاد رانت هــای جدی
ــرار  ــن ق ــأ از همی ــت عین ــز وضعی ــاق« نی ــئله »قاچ ــاره مس درب
ــا،  ــام کااله ــواع و اقس ــی ان ــا خروج ــاق ورودی ی ــت: قاچ اس
ــی از  ــورت بخش ــه ص ــود ارز، ب ــای کمب ــأ در دوره ه خصوص
ــواردی  ــی درم ــده و حت ــادی درآم ــادی« اقتص ــای »ع فعالیت ه
ــور از  ــن منظ ــوص بدی ــکله های مخص ــادی و اس ــبکه ها، مب ش
ــاد  ــی ایج ــای حکومت ــا و بنیاده ــا، نهاده ــی بانده ــب برخ جان
ــق گــزارش مراجــع رســمی  ــه طب ــه طــوری ک شــده اســت. ب
ــه  رژیــم، در فاصلــه ســالهای ۹۹- ۱۳۹2، نســبت کل قاچــاق ب
تولیــد داخلــی بطــور متوســط ســاالنه نــه و نیــم درصــد رشــد 
کــرده و بــه بیــش از ده درصــد تولیــد داخلــی در ســال ۱۳۹۹ 

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 

ــه وســیله دولــت رفســنجانی و دولتهــای  »تعدیــل اقتصــادی« ب
بعــدی، پیــاده کــردن طــرح افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی 
و هدفمندســازی یارانه هــا، از ســال  ۱۳۸۹، و ســپس ســه برابــر 
شــدن بهــای بنزیــن در آبــان ۱۳۹۸، کــه تبعــات همــه اینهــا در 
رانــدن قشــرهای وســیعتری از توده هــا بــه زیــر خــط فقــر و بــه 
محرومیــت افزونتــر کامــأ آشــکار اســت. اکنــون، دولت رئیســی 
ــده ســفره، قــوت الیمــوت،  ــن طــرح، باقــی مان ــا اجــرای ای ب
خانوارهــای زحمتکــش و کــم درآمــد را نشــانه گرفتــه اســت.

رژیمــی کــه در نتیجــه مجموعــه سیاســتهای خــود، حیــف 
ــطه  ــه واس ــن ب ــج، و همچنی ــری رای ــع و چپاولگ ــل مناب و می
ــدید  ــی ش ــای مال ــی، در تنگن ــای بین الملل ــارهای تحریم ه فش
و در آســتانه ورشکســتگی کامــل قــرار گرفتــه، نمــی خواهــد از 
ــد  ــی و تشــریفاتی خــود بکاه ــی، امنیت ــای گــزاف نظام هزینه ه
ــای  ــه خرجی ه ــه خاص ــد ب ــه می توان ــد و ن ــه می خواه و ن
و اعطــای امتیــازات اختصاصــی بــه دســتجات، نهادهــا و 
بنیادهــای مذهبــی، سیاســی، نظامــی و اقتصــادی، کــه مجموعــأ 
اولیگارشــی حاکــم را تشــکیل می دهنــد، پایــان بدهــد. حــذف 
سوبســید کاالهــای اساســی )کــه آن هــم طــی ســال های اخیــر 
از 2۵ قلــم بــه ۵ قلــم کاال کاهــش یافتــه( محملــی اســت کــه 
ــم ســنگین تر بحــران  ــاز ه ــار ب ــال ب ــت انتق ــم جه ــون رژی اکن
ــه  ــران و زحمتکشــان ب ــر دوش مــزد و حقــوق بگی اقتصــادی ب

ــه اســت. کار گرفت
ــی،  ــای اساس ــه کااله ــی ب ــص ارز ترجیح ــذف تخصی ح
تــالش 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 نابرابری هــای طبقاتــی و اجتماعــی 
انجامیــده اســت. در ایــران نیــز، بــا توجــه بــه تجربــه گذشــته، 
ــد و  ــد ش ــر نخواه ــر منج ــای دیگ ــر از جاه ــه ای بهت ــه نتیج ب
ــادی  ــی و اقتص ــای سیاس ــن ویژگی ه ــر گرفت ــا درنظ ــه ب بلک
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. 
ــی  ــود تورم ــران رک ــف بح ــی تخفی ــرأ در پ ــه ظاه ــی ک طرح
ــه نحــو بیســابقه ای ایــن بحــران را  حاکــم اســت، برعکــس، ب

شــدت خواهــد بخشــید.
ــی پیــش از آغــاز رســمی اجــرای  ــاه پیــش، حت ــد م از چن
ایــن طــرح کــه اخبــار مربــوط بــه حــذف احتمالــی ارز ۴2۰۰ 
تومانــی منتشــر می گردیــد، رونــد تــورم قیمتهــا شــتاب 
ــای ضــروری  ــای کااله ــه به ــژه در زمین ــه و بوی ــتری گرفت بیش
بازتــاب می یافــت و ایــن رونــد نیــز خــود بــه واســطه صعــود 
ــای  ــش به ــا افزای ــد. ب ــت می ش ــازار آزاد تقوی ــرخ ارز در ب ن
کاالهــا و خدمــات عمومــی، و همچنیــن مالیات هــا و عــوارض، 
ــی  ــری از گران ــوج دیگ ــال م ــدای امس ــه ۱۴۰۱، از ابت در بودج
ــه طــوری کــه مثــأ قیمــت  ــرا رســید، ب ــز از ایــن طریــق ف نی
برنــج ایرانــی در فروردیــن مــاه بیــش از دو برابــر شــد. در پــی 
اعــالم حــذف سوبســید آرد صنعتــی، قیمتهــای ماکارونــی، نــان 
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ــر شــد. درهمــان روزهــای اول آغــاز طــرح بهــای شــیر، مــرغ و تخــم مــرغ،  ــد براب ســاندویچی، شــیرینی جات و ... ناگهــان چن
روغــن و ... دو یــا ســه برابــر و حتــی پنــج برابــر گشــت و کمبــود و احتــکار نیــز رواجــی مضاعــف یافــت. در ایــن آشــفته بــازار، 
طبعــأ، اعــالم »قیمتهــای رســمی«، افزایــش اختیــارات »ســازمان تعزیــرات حکومتــی« و بگیــر و ببندهــا ثمــری نخواهــد بخشــید. 
ــورم افسارگســیخته را پدیــد خواهــد آورد کــه مســلمأ  ــدی بیســابقه از ت ــه یکدیگــر پیوســته و رون ــی ب امــواج پــی در پــی گران
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 ۳۰۰ یــا ۴۰۰ هــزار 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 ۴۵۵۰۰ تومانــی طــی فقــط چنــد ســال عمــده 
ارزش خــود را از دســت داد و بــه نوعــی »صدقــه« اهانت آمیــز تبدیــل گردیــد. »صدقــه دهــی« و یــا رواج »صدقــه بگیــری« یکــی 
ــه مــردم را در چنــگ خــود  ــع و دارائی هــای متعلــق ب از شــیوه ها و شــگردهای حکومــت اســالمی اســت کــه بخــش عمــده مناب
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  ارگان هــای 

حکومتــی بنمایــد.
امــا ایــن مــوج عظیــم تــورم قیمت هــا، بــه نوبــه خــود، رکــود مزمــن موجــود در اقتصــاد ایــران را نیــز تشــدید خواهــد کــرد. 
ــری و  ــای کارگ ــاز را از دســترس خانواره ــورد نی ــات م ــا و خدم ــأ بخشــی از کااله ــزون طبیعت ــی روزاف ــه نخســت، گران در وهل
ــه کســادی و رکــود در بخشــی از فعالیت هــای اقتصــادی  کارمنــدی و بازنشســته و مســتمری بگیــر خــارج می کنــد و ایــن نیــز ب
ــای  ــر شــدن به ــد براب ــن، چن ــالوه برای ــا شــود. ع ــف رشــد قیمته ــم موجــب توق ــدون آنکــه، در شــرایط حاک ــد ب ــن می زن دام
مــواد اولیــه مصرفــی کارگاه هــای کوچــک و متوســط )مثــل آرد، شــیر، روغــن، دانــه هــای روغنــی، خــوراک دام و طیــور( ایــن 
قبیــل کارگاه هــا را نیــز بــا کمبــود شــدید ســرمایه در گــردش مواجــه می ســازد کــه )در فقــدان دسترســی بــه تســهیالت بانکــی و 
کمکهــای دیگــر( بخــش بزرگــی از آنهــا را بــه ورشکســتگی و تعطیلــی می کشــاند و ایــن نیــز مســلمأ بــه تشــدید بیــکاری منجــر 

می شــود.
ــه معیشــت و گــذران زندگــی شــان، کــه از همــان اواســط  ــم ب ــه و جدیــد رژی ــر تعــرض همــه جانب مقاومــت مــردم در براب
ــان و دیگــر مــواد غذائــی ضــروری، نخســت در برخــی از شــهرهای خوزســتان  ــه کمبــود و گرانــی ن اردیبهشــت، در اعتــراض ب
ــارزات حــق  ــرات و مب ــازه ای از تظاه ــرآغاز دور ت ــید، س ــف رس ــق مختل ــر در مناط ــهر دیگ ــا ش ــه ده ه ــپس ب ــد و س ــروع ش ش
ــه  ــر چ ــدن ه ــکار ش ــا آش ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــان ب ــران و زحمتکش ــژه کارگ ــردم و بوی ــای م ــه توده ه ــت خواهان ــه و عدال طلبان
ــب رســیده،  ــه ل ــان جــان ب ــان و مردم ــت اســالمی، محروم ــداز سیاســت های حکوم ــار و خانمــان بران ــب مصیبت ب ملموس ترعواق
بــرای دفــاع از حــق حیــات، کار و معیشــت انسانی شــان، 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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کنگرۀ نوزدهم سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(

در خدمت مردم و میهن! 
در راستای تحقق منافع کارگران و زحمت کشان!

سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(

ســازمان فداییــان خلــق ایــران )اکثریــت( ســازمانی مردمــی، 
ــت و  ــک اس ــم دموکراتی ــه سوسیالیس ــد ب ــت و باورمن میهن دوس
ــی و  ــت اجتماع ــتقالل، آزادی، عدال ــای واالی اس در راه آرمان ه

ــد. ــارزه می کن ــی( مب ــع مل ــردم و کشــور )مناف ــع م ــن مناف تامی
ــود در راه  ــوب خ ــه مص ــه برنام ــدی ب ــا پایبن ــازمان ب س
ــی حقــوق  ــه مبان ــد ب ــی و متعّه ــِی غیردین تحقــق جمهــوری عرف
بشــر و اصــول دموکراســی و مبتنــی بــر اراده و آرای آزاد، 
ــد و  ــارزه می کن ــان مب ــردم میهن م ــک م ــوق و دموکراتی برابرحق
ــی و  ــی، موروث ــی، دین ــای غیرانتخاب ــف حکومت ه ــه مخال قاطعان

ــت. ــک اس ایدئولوژی
ــارزه  ــن هــدف مب ــق ای ــرای تحق ــرد سیاســی ســازمان ب راهب
ــر  ــه ب ــق تکی ــی از طری ــاختار سیاس ــی س ــر در راه دگرگون پیگی
جنبش هــای  برآمــد  و  کنش گــری  مســالمت آمیز،  مبــارزه 
ــت. از  ــی اس ــه مدن ــار جامع ــاِل فش ــور و اِعم ــود در کش موج
ــه،  ــت فقی ــاختار والی ــا س ــت ب ــازمان مخالف ــت س ارکان سیاس
ــا اســتبداد و مبــارزه در راه تأمیــن شــرایط انتخابــات  مخالفــت ب

آزاد از جملــه از راه حــذف نظــارت اســتصوابی و تغییــر در نظــام 
ــت. ــور اس ــی کش انتخابات

ســازمان بــه تحقــق همبســتگی اجتماعــی و رفــاه مــردم پایبنــد 
ــه  ــع همــه تبعیض هــای اجتماعــی از جمل اســت؛ در راســتای رف
در زمینه هــای طبقاتــی، سیاســی، جنســیتی، اجتماعــی، اقتصــادی، 
اعتقــادی و ملی-قومی-منطقــه ای می کوشــد؛ و باعزمــی راســخ در 
ــان  ــران، زحمت کش ــران، برزگ ــع کارگ ــوق و مناف ــن حق راه تأمی

ــد. ــارزه می کن ــه مب ــای محــروم  جامع و دیگــر اقشــار و گروه ه
ســازمان در مبــارزه سیاســی خــود و در مخالفــت بــا جمهوری 
اســالمی تنهــا بــه مــردم ایــران اتــکاء دارد، بــا هرگونــه مداخلــه 
ــه  ــل ب ــه و توس ــران مقابل ــور سیاســی ای ــه در ام ــای بیگان نیروه
ــل خارجــی و مشــارکت در  ــه کمــک حکومت هــا و محاف هرگون
ائتالف هــا و آلترناتیوهــای ســاخته و پرداختــه بیگانــگان را قاطعانــه 
رد می کنــد. هرگونــه گفت وگــو بــا نهادهــای بین المللــی و 
نماینــدگان دولت هــا و احــزاب و نیروهــای خارجــی بایــد علنــی 

و شــفاف باشــد.
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چارچوب سیاست گذاری سازمان فداییان خلق ایران 

)اکثریت(
کنگــرۀ نوزدهــم ســازمان در راه دســتیابی بــه اهــداف فــوق، 
بــا اعتقــاد عمیــق بــه ثمردهــی شــیوه مبــارزه مســالمت محور و 
تأکیــد و تکیــه بــر اعتراضــات، برآمدهــا و جنبش هــای مطالباتــِی 
صنفــی، طبقاتــی و همگانــی، فّعاالنــه بــرای تحقــق اصالحــات 
دموکراتیــک و خواســت های برحــّق مــردم و تحمیــل آن هــا بــه 
ــه  ــود را ب ــت گذاری خ ــوب سیاس ــارزه و چارچ ــت مب حکوم

ــد. ــن می کن ــر تعیی  صــورت زی

در زمینۀ مبارزات و مطالبات مردم
ــق و  ــات برح ــالمت آمیز و مطالب ــارزات مس ــتیبانی از مب پش
ــهروندی،  ــای ش ــا جنبش ه ــی ب ــردم؛ همراه ــۀ م عدالت خواهان
و  جنبش هــا  درهم تنیدگــی  و  هم پوشــانی  بــر  تاکیــد 
و  اجتماعــی  و  شــغلی  گروه هــای  اقشــار،  خواســت های 
ــاری  ــکاری و همی ــر هم ــد ب ــن تاکی ــون، همچنی ــات گوناگ طبق
آن هــا بــا یکدیگــر بــرای وادار کــردن حکومــت بــه تــن دادن به 
خواســت آنــان و بــه رســمیت شــناختن حــق اعتــراض مــردم؛ 
ــی و  ــالف طبقات ــل اخت ــت تعدی ــالش جه ــه ت ــاع از هرگون دف

ــور. ــر در کش ــش فق کاه
ــدان،  ــان، کارمن ــران، معلم ــع کارگ ــوق و مناف ــاع از حق دف
ــار  ــر و اقش ــران دیگ ــان، مزدوحقوق بگی ــاورزان، زحمت کش کش
کم درآمــد و مبــارزه در راســتای تامیــن آزادی تشــکل های 
ــتقل،  ــوراهای مس ــندیکاها، ش ــا، س ــان )اتحادیه ه ــی آن صنف
تعاونی هــا(؛ مبــارزه بــرای تامیــن و گســترش قوانیــن بهداشــت 
ــرای  ــارزه ب ــی؛ مب ــن اجتماع ــای تامی ــت کار و بیمه ه و امنی
ــارزه  ــراض و اعتصــاب و تحصــن؛ مب ــی شــدن حــق اعت قانون
برعلیــه بازداشــت و زندانــی کــردن فعالیــن کارگــری و صنفــی.

پافشــاری بــر برابرحقوقــی زنــان و مــردان در همــۀ 
عرصه هــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، به ویــژه حــق 
سرپرســتی بــر فرزنــدان؛ مبــارزه و کوشــش در راســتای تامیــن 
امکانــات بــرای زنــان جهــت ایســتادگی در برابــر زورگویــی و 

ــیتی. ــر جنس ــن نابراب ــر قوانی ــرای تغیی ــارزه ب ــونت؛ مب خش
ــارزه در راه تامیــن و تضمیــن قانونــی حقــوق کــودک و  مب
ــات الزم و  ــن امکان ــه تامی ــت ب ــزام دول ــودک و ال ــع کار ک من
ــژه  ــان، به وی ــت و بی خانم ــودکان بی سرپرس ــرای ک ــته  ب شایس

در زمینــۀ مســکن، معیشــت و آمــوزش.
ــات  ــردن خدم ــی ک ــازی و پول ــا خصوصی س ــت ب مخالف
دولتــی و موسســه های آمــوزش و پــرورش عمومــی )دبســتان ها، 
عالــی  مدرســه های  حرفــه ای،  مدرســه های  دبیرســتان ها، 
ــه و  ــرای هم ــگان ب ــوزش رای ــر آم ــاری ب ــگاه ها(؛ پافش و دانش
برنامه ریــزی بــرای ریشــه کن کــردن کامــل بی ســوادی از 
ــی؛  ــگاِن همگان ــت و ورزش رای ــرای بهداش ــارزه ب ــور؛ مب کش
ــواری،  ــی )رانت خ ــادی و سیاس ــادهای اقتص ــا فس ــارزه ب مب

ــاء، ...(. ــالس، ارتش اخت
ــت  ــط حکوم ــر توس ــوق بش ــت حق ــارزه در راه رعای مب
آزادی هــای  از  شــهروندان  برخــورداری  ســطح  ارتقــا  و 
ــرام  ــوق بشــر، احت ــی حق ــه جهان ــدرج در بیانی جهان شــمول من
ــتن  ــرای داش ــق او ب ــان و ح ــر انس ــه ناپذیر ه ــان خدش ــه ش ب

زندگــی در شــان انســان و برخــورداری از یــک محیــط پــاک، 
ــدار. ــالم و پای س

ــت، آزادی  ــن از حکوم ــی دی ــزوم جدای ــر ل ــاری ب پافش
ــون؛  ــب گوناگ ــان و مذاه ــه ادی ــرام ب ــی، احت ــای عقیدت باوره
ــای  ــی همــه گروه ه ــن برابرحقوق ــن و تضمی ــرای تامی ــارزه ب مب
ملی-قومــی؛ پافشــاری بــر احتــرام بــه فرهنگ هــا، آداب، 
ــت از  ــن؛ حمای ــترۀ میه ــون در گس ــای گوناگ ــنت ها و زبان ه س
ــخ  ــری در پاس ــی و هن ــای فرهنگ ــران حوزه ه ــت کنش گ فعالی
بــه نیازهــای همگانــی جامعــه؛ پافشــاری بــر احتــرام بــه حــق 
ــت  ــردم و مخالف ــوی م ــی از س ــیوۀ زندگ ــۀ ش ــاب آزادان انتخ
ــه حــق  ــرام ب ــر احت ــاری؛ پافشــاری ب ــا حجــاب اجب ــر ب پی گی

ــودن. ــرای شــاد ب ــردم ب م
دفــاع از آزادی هــای 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.
آلوده ســازی محیــط  و  تخریــب  مقابــل  در  ایســتادگی 
ــه آب،  ــی، ازجمل ــع طبیع ــه از مناب ــتفادۀ بی روی ــت و اس زیس
ــاز  ــر نی ــد ب ــا؛ تاکی ــا و رودخانه ه ــا، دریاچه ه ــوا، جنگل ه ه
بــه برنامه ریــزی درازمــدت بــرای توســعه و ترویــج کشــاورزی 
ســالم و پایــدار؛ تاکیــد بــر توســعه و ســرمایه گذاری در 
ــاز  ــر نی ــد ب ــاک؛ تاکی ــای پ ــا انرژی ه ــری ب ــامانه  های تراب س
بــه اعمــال سیاســت های محدودســازی آلودگــی هــوا و 
برنامه ریــزی بــرای گســترش منابــع تجدیدپذیــر انــرژی و 
ــت بوم  ــتای زیس ــیلی در راس ــای فس ــن از انرژی ه ــه گرفت فاصل

ــدار. ــوازن و پای مت
ــازی  ــد خصوصی س ــالح رون ــرورت اص ــر ض ــاری ب پافش
کنونــی کــه بــر اســاس دیدگاه هــای نولیبرالــی صــورت 
می گیــرد؛ پافشــاری بــر ضــرورت کاهــش وابســتگی اقتصــاد بــه 
رانــت دولتــی مرتبــط بــا درآمــد نفــت و ســایر معــادن و منابــع 
ــتم های  ــی و سیس ــات دولت ــروش تاسیس ــا ف ــت ب ــی؛ مخالف مل
ــن، و  ــرق، تلف ــه آب، ب ــوم ازجمل ــاز عم ــورد نی ــات م خدم
شــبکه های مخابراتــی و ترابــری بــه بخــش خصوصــی؛ 
ــرار اســت  ــارزه در راه واگــذاری نهادهــای اقتصــادی کــه ق مب
ــان همــان  ــه تعاونی هــا و شــوراهای کارکن خصوصــی شــوند ب
نهادهــا؛ مخالفــت بــا واگــذاری حــق اســتفاده از منابــع طبیعــی 
به شــمول نفــت و میعانــات گازی بــه وابســتگان بــه حاکمیــت.

ــه  ــدی ب ــۀ نق ــامانۀ یاران ــل س ــزوم تبدی ــر ل ــاری ب پافش
ــد  ــه درآم ــی ک ــه خانوارهای ــاش ب ــن مع ــق تامی ــت ح پرداخ

ــرار دارد. ــر ق ــط فق ــر خ ــا زی آن ه
ــتای  ــادی در راس ــزی اقتص ــرورت برنامه ری ــر ض ــد ب تاکی
ــر  ــروش ذخای ــه ف ــت ب ــد دول ــکا و وابســتگی درآم کاهــش ات
ــر  ــی ب ــت های متک ــاِل سیاس ــا اِعم ــت ب ــژه نف ــوختی به وی س
ــات ســرمایه گذاری  ــه و ایجــاد امکان کســب مالیات هــای عادالن

ــی. ــی و فن ــدات صنعت ــۀ تولی در زمین
تاکیــد بــر نیــاز صنایــع فرســوده از ادارۀ ناکارآمد چهل ســالۀ 
جمهــوری اســالمی، به شــمول صنایــع تولیــدی مصــادره شــده 
در دوران انقــالب، بــه روزآمــد شــدن و بــه ســرمایه گذاری های 
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ــای  ــری از الگوه ــر بهره گی ــد ب ــازی؛ تاکی ــرای بازس ــزرگ ب ب
ــر  ــد ب ــرمایه گذاری ها؛ تاکی ــن س ــرای ای ــود ب ــف موج مختل
ــع  ــظ مناف ــه حف ــی شــفاف و محــدود ب ــت به صورت ــش دول نق
ــردم  ــمند م ــات ارزش ــاول امکان ــگیری از چپ ــی و پیش عموم

ایــران.
مبــارزه بــا اِعمــاِل تبعیــض حکومتــی کــه پــس از یک دســت 
شــدن حکومــت امــکان بیشــتری نیــز یافتــه اســت؛ مبــارزه برای 
ــان ها  ــی انس ــن برابرحقوق ــه تامی ــت ب ــردن حکوم ــف ک موظ
فــارغ از جنســیت، موقعیــت شــغلی، مالــی، تعلــق ملــی- قومی، 
و باورهــای دینــی و مذهبــی؛ حمایــت از تمرکززدایــی؛ مطالبــۀ 
برنامه ریــزی و بودجه بنــدی در راســتای منافــع مــردم و کشــور 
ــروم  ــی مح ــان و نواح ــت از زحمت کش ــی( و حمای ــع مل )مناف

مانــدۀ کشــور و بــه دوراز باندبــازی و مالحظــات محفلــی.

در زمینۀ مناسبات با نیروهای سیاسی
همــکاری، نزدیکــی، هم گرایــی، ائتــالف و اتحــاد بــا 
عدالت خــواه؛ و  چــپ  نیروهــای  و  ســازمان ها  احــزاب، 

ــی«،  ــای »مل ــا نیروه ــالف ب ــل و ائت ــاد عم ــکاری، اتح هم
»ملــی- مذهبــی« و جمهوری خواهــان باورمنــد بــه دموکراســی، 
در راســتای منافــع مــردم و میهــن )منافــع ملــی( و مردم ســاالری 

در ایــران؛
اعــالم آمادگــی بــرای گفت وگــوی علنــی بــا همــۀ نیروهــای 

سیاســی ایران و اســتقبال از آن.

در زمینۀ سیاست خارجی
نــگاه صلح آمیــز بــه جهــان و بــاور بــه حــق زندگــی همــۀ 
انســان ها در صلــح، امنیــت، آرامــش و رفــاه؛ مخالفــت و مقابلــه 
ــتی؛  ــلطه جویانه و امپریالیس ــه، س ــت های تجاوزکاران ــا سیاس ب
ــادی  ــکاری اقتص ــز و هم ــالمت آمی ــت مس ــتقبال از رقاب اس
به ویــژه بــر پایــۀ تغییــرات دوران ســاز جــاری و تحــول مثبــت 

ــی. ــه چندقطب ــی ب ــش تک قطب ــان از آرای ــور جه عب
ــت  ــورها در جه ــی کش ــای سیاس ــت از موضع گیری ه حمای
ــگ در  ــز از جن ــی و پرهی ــت اجتماع ــح، عدال ــت از صل حمای
ــر  ــا همدیگ ــورها ب ــل کش ــت از تعام ــان؛ حمای ــای جه جای ج
ــۀ  ــه عــدم مداخل ــاد ب ــا؛ اعتق و همزیســتی مســالمت آمیز ملت ه
کشــورها در امــور داخلــی همدیگــر؛ مخالفــت بــا تقابــل نظامی، 
ــک شــمالی  ــی آتالنتی ــده شــدن پیمــان نظام ــزوم برچی ــغ ل تبلی
ــان دادن  ــت از پای ــی؛ حمای ــای نظام ــر پیمان ه ــو( و دیگ )نات
بــه هرگونــه تحریــم و محاصــرۀ اقتصــادی؛ حمایــت از تقویــت 
ــایل  ــل مس ــت از حل وفص ــد؛ حمای ــل متح ــازمان مل ــش س نق
ــق گفت وگــوی مســتقیم  ــان کشــورها از طری ــورد مناقشــه می م

ــی. ــازمان های بین الملل ــطۀ س ــا واس ــا ب ی
تاکیــد بــر اینکــه تســلیحات هســته ای در هــر کشــوری کــه 
باشــد تهدیــدی خطرنــاک علیــه هســتی جامعــۀ بشــری اســت و 
ــی  ــان از ســالح های کشــتار جمع ــت از عاری ســازی جه حمای
و در راس آن هــا ســالح های هســته ای، شــیمیایی و بیولوژیــک.

تاکیــد بــر لــزوم برقــراری روابــط سیاســی و عادالنــۀ ایــران 
بــا همــۀ کشــورها بــر پایــۀ منافــع مــردم و کشــور )منافــع ملی( 
ــادل  ــل، متع ــرام متقاب ــۀ احت ــر پای ــوق و ب ــبات برابرحق و مناس

ــرف  ــوق و ع ــۀ حق ــر پای ــور ب ــی کش ــت خارج ــردن سیاس ک
ــوق  ــی، بســط مناســبات برابرحق ــر مناســبات بین الملل ــم ب حاک
ــا همــۀ کشــورها و لــزوم گفت وگــوی  و همــکاری اقتصــادی ب
رودررو و مســتقیم میــان دولت هــای جمهــوری اســالمی ایــران 
و ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و احیــای مناســبات دیپلماتیــک بیــن 

دو کشــور.
ــی مناقشــه و حــل مجموعــه مشــکالت  حمایــت از پایان یاب
ــا »برنامــۀ جامــع اقــدام مشــترک« )برجــام( از طریــق  مرتبــط ب
ــق  ــن و مصادی ــا موازی ــل ب ــاق کام ــک در انطب ــق دیپلماتی تواف
ــور  ــردم و کش ــع م ــوب مناف ــل و در چارچ ــوق بین المل حق
ــلب  ــرای س ــالش ب ــه ت ــر گون ــا ه ــت ب ــی(؛ مخالف ــع مل )مناف
اعتبــار از برجــام از هــر ســو کــه باشــد و پافشــاری بــر پایبندی 
طرف هــای توافــق بــه تعهــدات موضوعــی خــود در چارچــوب 

آن.
ــایل  ــک مس ــل دیپلماتی ــل و فص ــرورت ح ــر ض ــد ب تاکی
ــزی مناســباتی  ــا همــه کشــورهای منطقــه و پی ری ــا ب کشــور م
ــر  ــد ب ــه؛ تاکی ــورهای منطق ــت کش ــظ امنی ــرای حف ــازنده ب س
ــل نگرانی هــای موجــود  ــرای تنش زدایــی و رفــع متقاب تــالش ب
ــالمت آمیز،  ــتی مس ــت همزیس ــردن سیاس ــال ک ــه ای، دنب منطق
حســن همجــواری، داشــتن مرزهــای امــن و عــدم دخالــت در 
امــور یکدیگــر؛ تاکیــد بــر ضــرورت پایــان دادن بی درنــگ بــه 
ــض  ــت نق ــر محکومی ــد ب ــن؛ تاکی ــزی در یم ــگ و خون ری جن
حقــوق فلســطینیان توســط دولــت اســرائیل و حمایــت از پایــان 
ــا  ــطین ب ــراییل و فلس ــار اس ــن وخون ب ــل دیری ــه معض دادن ب
پذیــرش و شناســایی موجودیت دو کشــور فلســطین و اســرائیل.

از ســالح های  منطقــه  از عاری ســازی  فعــال  حمایــت 
ــت  ــان امنی ــاد پیم ــرورت انعق ــر ض ــد ب ــی؛ تاکی ــتار جمع کش
دســته جمعی بیــن کشــورهای منطقــه به مثابــۀ جای گزیــن 
معاهــدات فراهم آورنــدۀ بهانــۀ حضــور نظامــی نیروهــای 
ــرای  ــن ب ــای نوی ــترها و فرصت ه ــتقبال از بس ــه ای؛ اس غیرمنطق
بهره گیــری از منافــع متقابــل در کنــار شــرایط خطرنــاک 
ــرای  ــر برابرحقوقــی و همــکاری و همگامــی ب منطقــه؛ تاکیــد ب
توســعۀ پایــدار و پیشــرفت؛ تکیــه بــر نیــاز فزاینــده بــه ایجــاد 
ــم انداز  ــاری در چش ــای تج ــادی و راهروه ــای اقتص اتحادیه ه
ــردم  ــروزی م ــح و به ــاه، صل ــترش رف ــت گس ــده در جه آین

ــه. منطق

یکشنبه، 2۹ خرداد ۱۴۰۱ )۱۹ ژوئن 2۰22 میالدی(
کنگرۀ نوزدهم سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(


