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ــکلی از  ــر ش ــه ه ــی علی ــی، و انقالب ــی و مذهب ــتم مل ــی، س طبقات
اســتبداد مذهبــی و غیرمذهبــی« و هــدف آن را پایــان دادن همیشــگی 
ــی  ــاز انقالب ــر آغ ــاال« و »س ــدرت از ب ــه ق ــکل گیری هرگون ــه ش »ب
اجتماعــی و مــدرن و انســانی بــرای رهائــی مــردم از همــه اشــکال 
ســتم و تبعیــض و اســتثمار و اســتبداد و دیکتاتــوری« ارزیابــی 
کــرده اســت. ایــن نــگاه یــک رویکــرد آزادیخواهانــه، دمکراتیــک و 
عدالــت طلبانــه اســت کــه »اتحــاد و بــه هــم پیوســتگی جنبش هــای 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــارزه ب ــر مب ــز ب ــی و تمرک ــی و مطالبات اجتماع
وضعیــت ضدانســانی و ویرانگــر موجــود« را هــدف گرفتــه اســت.

ــرط  ــد و ش ــوری و بی قی ــون: »آزادی ف ــی همچ ــرح مطالبات ط
ــان  ــده، بی ــد و شــرط عقی ــان سیاســی ....«، »آزادی بی قی همــه زندانی
ــری  ــی و سراس ــکل های محل ــزب، تش ــات، تح ــه، مطبوع و اندیش
ــرگ و  ــازات م ــوع مج ــر ن ــرای ه ــدور و اج ــوری ص ــو ف ....«، »لغ
ممنوعیــت هــر قســم شــکنجه ....«، »اعــالم بالدرنــگ برابــری کامــل 
حقــوق زنــان بــا مــردان در تمامــی عرصه هــا، لغــو بی قیــد و شــرط 
قوانیــن و فرم هــای تبعیض آمیــز علیــه تعلقــات و گرایش هــای 
جنســی و جنســیتی ....«، »عــدم دخالــت و حضــور مذهــب در 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی و اجتماع ــی و اقتص ــن سیاس ــدرات و قوانی مق
ــوری  ــش ف ــغلی و افزای ــت ش ــی کار، امنی ــن ایمن ــور ....«، »تامی کش
ــدان و همــه زحمتکشــان شــاغل  ــان، کارمن ــران، معلم ــوق کارگ حق
ــق نماینده هــای منتخــب  ــت و تواف ــا حضــور و دخال و بازنشســته ب
تشــکل های مســتقل و سراســری آنــان«، »امحــا قوانیــن و هــر 
ــی ....«،  ــی و مذهب ــتم مل ــض و س ــر تبعی ــی ب ــرش مبتن ــه نگ گون
ــارات  ــر چیــده شــدن ارگان هــای ســرکوب، محــدود کــردن اختی »ب
ــور  ــور کش ــردم در اداره ام ــی م ــتقیم و دائم ــت مس ــت و دخال دول
....«، »مصــادره امــوال همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و نهادهــای 
ــا  ــارت مســتقیم و ی ــا غ ــه ب ــی و خصوصــی ک ــی و شــبه دولت دولت
رانــت حکومتــی، امــوال و ثروت هــای اجتماعــی مــردم ایــران را بــه 
ــت محیطی،  ــای زیس ــه تخریب ه ــان دادن ب ــد ....«، »پای ــا برده ان یغم
زیرســاخت های  احیــای  بــرای  بنیادیــن  سیاســت های  اجــرای 
ــن زندگــی و  زیســت محیطــی ....«، »ممنوعیــت کار کــودکان و تامی
آمــوزش آنــان، ....« و »عــادی ســازی روابــط خارجــی در باالتریــن 
ــا همــه کشــورهای جهــان بــر مبنــای روابطــی عادالنــه و  ســطوح ب
ــالش  ــی و ت ــالح اتم ــه س ــتیابی ب ــت دس ــل، ممنوعی ــرام متقاب احت

ــن ادعاســت. ــر ای ــل روشــنی ب ــی« همگــی دلی ــح جهان ــرای صل ب

ــز  ــدگان منشــور نی ــه خــود تهیه کنن ــن حــال، همانطــور ک ــا ای ب
ــات  ــی مطالب ــای کل ــات، »محوره ــن مطالب ــد ای ــر آن تاکیدکرده ان ب
ــارزه و همبســتگی  ــداوم مب ــدگان« منشــور اســت و »در ت امضــا کنن
ــد  ــه خواه ــا« پرداخت ــه آنه ــری ب ــز و دقیق ت ــورت ری ــه ص ــود ب خ
شــد. بنابــر ایــن، بایــد انتظــار داشــت کــه نســخه جدیــد و تکمیلــی 

از ایــن منشــور بــا مشــارکت تشــکل ها و نهادهــای بیشــتر، بــزودی 
منتشــر گــردد؛ بنحــوی کــه در ایــن مرحلــه از جنبــش انقالبــی مــردم 
ــر  ــام غارتگ ــی و نظ ــتبد دین ــت مس ــه حکوم ــارزه علی ــران در مب ای
ســرمایه داری حاکــم، مطالبــات و منافــع دیگــر گروههــای اجتماعــی 
ــه  ــدن ب ــل  ش ــد تبدی ــا ح ــد و ت ــاب ده ــز بازت ــتم را نی ــت س تح
ــی،  ــر اپوزیســیون مترق ــکاری و  اتحــاد  فراگی ــه هم ــند پای ــک س ی
عدالت طلــب و چــپ کشــور حــول یــک برنامــه سیاســی جایگزیــن، 

ارتقــاء یابــد.

ــی در  ــاد همگرای ــتای ایج ــی« در راس ــات حداقل ــور مطالب »منش
ــان  ــران، معلمــان، بازنشســتگان، زن ــن جنبشــهای اجتماعــی کارگ بی
ــه ای را  ــارزه پیگیران ــته مب ــه گذش ــار ده ــه در چه ــجویان ک و دانش
بــرای تحقــق مطالبــات خــود پیــش بــرده و هزینــه هــای زیــادی را 
ــد. اعــالم حمایــت تشــکلها و  ــز متحمــل شــده اند حرکــت می کن نی
نهادهــای صنفــی اجتماعــی شــناخته شــده دیگــر و بیشــتر جریانــات 
و ســازمانهای سیاســی اپوزیســیون دمکــرات و مترقــی از ایــن ســند، 
نشــان از آن دارد کــه علیرغــم برخــی نارســایی ها و ابهامــات 
ــک گام  ــته و ی ــر و شایس ــل تقدی ــی قاب ــور، اقدام ــود در منش موج
جــدی و مســئوالنه بــرای تحقــق شــرایط ذهنــی همگرایــی فراگیــر 

ــی رود. ــی بشــمار م اپوزیســیون مترق

ــدی  ــی صف بن ــرایط کنون ــی« در ش ــات حداقل ــور مطالب »منش
نیروهــای اپوزیســیون و تــداوم جنبــش انقالبــی جــاری در کشــور، 
پــژواک صــدای ســوم مبــارزه در داخــل کشــور اســت کــه خــواب 
رویاپــردازان بازتولیــد ســاختار ارتجاعــی ســلطنت و نیروهای راســت 
مــورد حمایــت قدرتهــای ســرمایه داری غربــی و ارتجــاع عربــی را از 
یــک ســو و اصــالح طلبــان ورشکســته و شــرمگین را از ســوی دیگر 
آشــفته کــرده اســت. ایــن اقــدام، گامــی مهــم، شایســته و ارزشــمند 
ــدگان تشــکل هایی  ــوی نماین ــنجیده از س ــی س ــار سیاس ــک رفت و ی
ــار منشــور  ــان انتش ــع زم ــح و بموق ــا تشــخیص صحی ــه ب اســت ک
و  اتحــاد  راســتای  در  را  مســئوالنه ای  اقــدام  مطالباتــی خــود، 
همبســتگی مبارزاتــی میــان جنبش هــای اجتماعــی و آزادیخــواه 
کشــور و بــا هــدف پایــان دادن همیشــگی »بــه شــکل گیری هرگونــه 
ــاال« و »رهائــی مــردم از همــه اشــکال ســتم و تبعیــض  قــدرت از ب
و اســتثمار و اســتبداد و دیکتاتــوری« بــه عمــل آورده انــد. بنابــر ایــن، 
بایــد از ســوی تمــام نیروهایــی کــه دل در گــروی آزادی مــردم ایــران 
از ســیطره اســتبداد دینــی و نظــام غارتگــر ســرمایه داری حاکــم دارند 
مــورد حمایــت و پشــتیبانی قــرار گیــرد تــا در یــک فراینــد مشــارکتی 
ــی، اجتماعــی و  ــی، مدن ــر دیگــر تشــکل های صنف و پیوســتن فراگی
سیاســی بویــژه کارگــران و زحمتکشــان شــهری و روســتایی، تقویــت 
شــود و بــه عنــوان ســند پایــه اتحــاد و همــکاری اپوزیســیون مترقــی، 

مبنــای جنبــش مطالباتــی سراســری قــرار گیــرد.

زنده باد همبستگی طبقاتی و تشکل یابی مستقل و سراسری کارگران
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ــه لحــاظ عمــق تاثیرگــذاری  ــاور مــا، جنبــش فدایــی ب ــه ب 1   ب
خــود در مبــارزات مــردم ایــران و پایبنــدی صادقانــه بــه منافــع کارگران 
و زحمتکشــان کشــور، بــه بخــش جدایی ناپذیــر تاریــخ سیاســی کشــور 
تبدیــل شــده اســت و هیــچ عرصــه ای از حیــات اجتماعــی و فرهنگــی 
ــده  ــه دور مان ــش ب ــن جنب ــر ای ــه از تاثی ــت ک ــوان یاف ــردم را نمی ت م
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، اجتماعی 
و فرهنگــی مــردم حضــور ملمــوس دارنــد. متاســفانه، جنبــش فدایــی 
بــا مشــکل تشــتت و پراکندگــی ســازمانی روبروســت و انــرژی قابــل 
توجهــی از گردان هــای ایــن جنبــش بــرای مقابلــه بــا همدیگــر صــرف 

می گــردد.

2   چــپ بعنــوان رادیکال تریــن نیــروی سیاســی کشــور همــواره 
نقشــی تعییــن کننــده در تحــوالت اجتماعــی کشــور داشــته اســت. بــا 
ایــن وجــود، چــپ تحــت تاثیــر عوامــل عینــی و ذهنــی مختلــف، از 
تشــتت، پراکندگــی و فقــدان انســجام ســازمانی رنــج می بــرد و همیــن 
امــر، از دامنــه تأثیرگــذاری و کارآیــی ســازمانگرانه آن بــر رونــد جنبــش 
سیاســی و اجتماعــی رو بــه رشــد در کشــور می کاهــد. بــرای غلبــه بــر 
ایــن آســیب و تقویــت نقــش و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی 
ــر اســاس وجــوه  ــر از اتحــاد ب ــا ناگزی ــران، آنه ــردم ای ــی م و اجتماع
مشــترک سیاســی و برنامــه ای در جبهــه ای واحــد هســتند. ایــن اتحــاد 
ــا  ــک ب ــای دمکراتی ــا اتحاده ــه ب ــالش تقابل گران ــی ت ــه معن ــد ب نبای
نیروهــای ملــی و دمکــرات تفســیر شــود. حضــور نیروهــای چــپ در 
اتحادهــای دمکراتیــک بــه تعمیــق و پررنــگ شــدن دمکراســی خواهی، 
عدالت طلبــی، حقــوق بشــر، مبــارزه بــا ســتم و تبعیــض ملی، جنســیتی، 
نــژادی، مذهبــی و عقیدتــی منجــر خواهــد شــد و بایــد بعنــوان رویکرد 
مــوازی »اتحــاد چــپ« بــا هــدف تاثیرگــذاری کارا بــر جنبــش جــاری 
در کشــور مدنظــر قــرار بگیــرد. مــا بــه عنــوان جمعــی از فدائیــان خلــق 
ــاد  ــرد »اتح ــدن دو رویک ــی ش ــق و عملیات ــرای تحق ــور ب ــل کش داخ
ــرات  ــپ و دمک ــای چ ــن نیروه ــک« در بی ــاد دمکراتی ــپ« و »اتح چ

ــم. ــالش می کنی ــور ت کش

ــت  ــتای تقوی ــاره نشــریه »کار داخــل « در راس 3   انتشــار دوب
نقــش و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم ایران 
و بویــژه مبــارزات صنفــی، سیاســی و طبقاتــی کارگــران و زحمتکشــان 
ــر وجــوه مشــترک  ــه اتحــاد مبتنــی ب کشــور می باشــد. مــا از هــر گون
سیاســی و برنامــه ای در بیــن نیروهــای چــپ و از هــر اقــدام عملــی در 
جهــت وحــدت سیاســی و ســازمانی جریانــات فدایــی خلــق حمایــت 

خواهیــم کــرد.

ــدارد و  ــی ن ــرد ســازمانی و حزب 4   نشــریه »کار داخــل« کارک
بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال ایجــاد تشــکیالت نیــز نمی باشــد. مــا بدیــل 
هیــچ جریــان سیاســی نیســتیم و تنهــا بــه عنــوان گروهــی از »فدائیــان 
خلــق« تــالش می کنیــم درچارچــوب یــک فعالیــت رســانه ای ضمــن 
حمایــت از جنبــش چــپ و مبــارزات آن، کاســتی ها و انحرافــات آن را 
نیــز نقــد کنیــم. بنابــر ایــن، از تمــام رفقــای فدایــی خلــق، فعالیــن چپ، 
نیروهــای آزادیخــواه و برابــری طلــب انتظــار داریــم کــه بــرای پربــار 

شــدن و تــداوم انتشــار آن مــا را یــاری کننــد.

5   رویکــرد اصلــی »کار داخــل « انعــکاس رویدادهــا و 
موضوعــات مرتبــط بــا جنبــش اجتماعــی و سیاســی جــاری در داخــل 
ــی  ــود، ول ــر می ش ــه منش ــورت گاهنام ــال به ص ــت و فع ــور هس کش
ــه  ــه انتشــار آن، بطــور ماهان ــا نظــم بخشــی ب ــرد ب ــم ک ســعی خواهی
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 شــما رفقــا و دوســتان عزیــز 

هســتیم.

چند نکته 
در باره ما و کار داخل
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ــن ســالروز انقــالب پنجــاه و هفــت، شــیرازه  در چهــل و چهارمی
اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی کشــور بــه چنــان گردابــی از بحــران 
و از هــم گســیختگی فــرو رفتــه اســت کــه هیــچ چشــم انداز روشــن 
و قابــل حصولــی را نمی تــوان بــرای پایــان دادن بــه آن در چهارچــوب 
روبنــای سیاســی موجــود متصــور بــود. هــم ازایــن رو اســت کــه مــردم 
ــا  ــان آزادیخــواه و برابــری طلــب - ب ــان و جوان ســتمدیده ایــران - زن
ــر  ــهرها را در سراس ــای ش ــری خیابان ه ــم نظی ــتگی ک ــان گذش از ج
کشــور بــه مرکــز مصافــی تاریخــی و تعییــن کننــده بــرای خاتمــه دادن 
بــه شــرایط ضــد انســانی موجــود تبدیــل کرده انــد و از پنــج مــاه پیــش 
ــد. ــه رغــم ســرکوب خونیــن حکومــت - لحظــه ای آرام نگرفته ان - ب

پرچــم اعتراضــات بنیادینــی کــه امروز به دســت زنــان، دانشــجویان، 
دانــش آمــوزان، معلمــان، کارگــران و دادخواهــان و هنرمنــدان، کوئیرها، 
نویســندگان و عمــوم مــردم ســتمدیده ایــران در جــای جــای کشــور از 
کردســتان تــا سیســتان و بلوچســتان برافراشــته شــده و کــم ســابقه ترین 
ــه خــود جلــب کــرده، اعتراضــی اســت  ــی را ب حمایت هــای بین الملل
علیــه زن ســتیزی و تبعیــض جنســیتی، ناامنــی پایــان ناپذیــر اقتصــادی، 
ــی و  ــتم مل ــی، س ــتم طبقات ــت و س ــر و فالک ــروی کار، فق ــی نی بردگ
ــی و  ــتبداد مذهب ــکلی از اس ــر ش ــه ه ــت علی ــی اس ــی، و انقالب مذهب
غیرمذهبــی کــه در طــول بیــش از یــک قــرن گذشــته، بــر مــا - عمــوم 

مــردم ایــران - تحمیــل شــده اســت.

ــای  ــن جنبش ه ــده از مت ــده، برآم ــر و رو کنن ــات زی ــن اعتراض ای
بــزرگ و مــدرن اجتماعــی و خیــزش نســل شکســت ناپذیــری اســت 
ــیه  ــی و در حاش ــال عقب ماندگ ــخ یکصــد س ــر تاری ــد ب ــه مصمم ان ک
ــران،  ــه و آزاد در ای ــدرن و مرف ــه ای م ــی جامع ــر پای ــان ب ــدن آرم مان

نقطــه پایانــی بگذارنــد.

پــس از دو انقــالب بــزرگ در تاریــخ معاصــر ایــران، اینــک 
ــش  ــری، جنب ــش کارگ ــرو - جنب ــی پیش ــزرگ اجتماع ــای ب جنبش ه
معلمــان و بازنشســتگان، جنبــش برابــری خواهانــه زنــان و دانشــجویان 
و جوانــان و جنبــش علیــه اعــدام و.  .. - در ابعــادی تــوده ای و از پاییــن 
در موقعیــت تاثیرگــذاری تاریخــی و تعیین کننــده ای در شــکل دهی بــه 

ــد. ــرار گرفته ان ــی کشــور ق ــاختار سیاســی و اقتصــادی و اجتماع س

ــه  ــه ب ــرای همیش ــا ب ــت ت ــرآن اس ــش ب ــن جنب ــن رو، ای از همی
شــکل گیری هرگونــه قــدرت از بــاال پایــان دهــد و ســر آغــاز انقالبــی 
اجتماعــی و مــدرن و انســانی بــرای رهائــی مــردم از همــه اشــکال ســتم 

و تبعیــض و اســتثمار و اســتبداد و دیکتاتــوری باشــد.

مــا تشــکل هــا و نهادهــای صنفــی و مدنــی امضــا کننده این منشــور 
ــی  ــای اجتماع ــتگی جنبش ه ــم پیوس ــه ه ــاد و ب ــر اتح ــز ب ــا تمرک ب
ــت  ــه وضعی ــان دادن ب ــرای پای ــارزه ب ــر مب ــز ب ــی و تمرک و مطالبات
ــر  ــی زی ضدانســانی و ویرانگــر موجــود، تحقــق خواســت های حداقل
را بــه مثابــه اولیــن فرامیــن و نتیجــه ی اعتراضــات بنیادیــن مــردم ایــران، 
یگانــه راه پــی افکنــی ســاختمان جامعــه ای نویــن و مــدرن و انســانی 
ــرو  ــه دل درگ ــریف ک ــان های ش ــه انس ــم و از هم ــور می دانی در کش
آزادی و برابــری و رهائــی دارنــد می خواهیــم از کارخانــه تــا دانشــگاه و 
مــدارس و محــالت تــا صحنــه جهانــی پرچــم ایــن مطالبــات حداقلــی 

را بــر بلنــدای قلــه رفیــع آزادیخواهــی بــر افراشــته دارنــد.

1. آزادی فــوری و بی قیــد و شــرط همــه زندانیــان سیاســی، منــع 
جــرم انــگاری فعالیــت سیاســی و صنفــی و مدنــی و محاکمــه علنــی 

آمریــن و عاملیــن ســرکوب اعتراضــات مردمــی.

ــات،  ــه، مطبوع ــان و اندیش ــده، بی ــرط عقی ــد و ش 2. آزادی بی قی
تحــزب، تشــکل های محلــی و سراســری صنفــی و مردمــی، اجتماعات، 
ــی و  ــانه های صوت ــی و رس ــبکه های اجتماع ــی، ش اعتصــاب، راهپیمای

تصویــری.

3. لغــو فــوری صــدور و اجــرای هــر نــوع مجــازات مــرگ، اعدام، 
قصــاص و ممنوعیــت هر قســم شــکنجه روحی و جســمی.

ــردان در  ــا م ــان ب ــوق زن ــل حق ــری کام ــگ براب ــالم بالدرن 4. اع
تمامــی عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و 
خانوادگــی، امحــا و لغــو بــی قیــد و شــرط قوانیــن و فرم هــای تبعیــض 
آمیــز علیــه تعلقــات و گرایش هــای جنســی و جنســیتی، بــه رســمیت 
شــناختن جامعــه ی رنگیــن کمانــِی »ال جی بی تی کیوآی ای پــالس”، 
جــرم زدایــی از همــه تعلقــات و گرایشــات جنســیتی  و پایبنــدی بــدون 
قیــد و شــرط بــه تمامــی حقــوق زنــان بــر بــدن و سرنوشــت خــود و 

جلوگیــری از اعمــال کنتــرل  مردســاالرانه.

ــدرات و  ــد در مق ــراد اســت و نبای ــر خصوصــی اف ــب ام 5. مذه
قوانیــن سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی کشــور دخالــت و 

حضــور داشــته باشــد.

ــوق  ــوری حق ــش ف ــت شــغلی و افزای ــی کار، امنی ــن ایمن ۶. تامی
کارگــران، معلمــان، کارمنــدان و همــه زحمتکشــان شــاغل و بازنشســته 
ــکل های  ــب تش ــای منتخ ــق نماینده ه ــت و تواف ــور و دخال ــا حض ب

ــان. مســتقل و سراســری آن

منشور مطالبات حداقلی
تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران
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۷. امحــا قوانیــن و هــر گونــه نگــرش مبتنــی بــر تبعیــض و ســتم 
ملــی و مذهبــی و ایجــاد زیــر ســاخت های مناســب حمایتــی و توزیــع 
عادالنــه و برابــر امکانــات دولتــی بــرای رشــد فرهنــگ و هنــر در همــه 
مناطــق کشــور و فراهــم کــردن تســهیالت الزم و برابــر بــرای یادگیــری 

و آمــوزش همــه زبان هــای رایــج در جامعــه.

8. بــر چیــده شــدن ارگان های ســرکوب، محــدود کــردن اختیارات 
ــور از  ــور کش ــردم در اداره ام ــی م ــتقیم و دائم ــت مس ــت و دخال دول
طریــق شــوراهای محلــی و سراســری. عــزل هــر مقــام دولتــی و غیــر 
دولتــی توســط انتخــاب کننــدگان در هــر زمانــی بایــد جــزو حقــوق 

بنیادیــن انتخــاب کننــدگان باشــد .

۹. مصــادره امــوال همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و نهادهــای 
ــا  ــتقیم و ی ــارت مس ــا غ ــه ب ــی ک ــی و خصوص ــبه دولت ــی و ش دولت
ــه  ــران را ب ــردم ای ــی م ــای اجتماع ــوال و ثروت ه ــی، ام ــت حکومت ران
ــه فوریــت  ــد ب ــن مصادره هــا، بای ــروت حاصــل از ای ــد. ث یغمــا برده ان
صــرف مــدرن ســازی و بازســازی آمــوزش و پــرورش، صندوق هــای 
بازنشســتگی، محیــط زیســت و نیازهــای مناطــق و اقشــاری از مــردم 
ایــران شــود کــه در دو حکومــت جمهــوری اســالمی و رژیــم ســلطنتی، 

ــد. ــوردار بوده ان ــری برخ ــات کم ت ــروم و از امکان مح

1۰. پایــان دادن بــه تخریب هــای زیســت محیطــی، اجــرای 
سیاســت های بنیادیــن بــرای احیــای زیرســاخت های زیســت محیطــی 
ــاع و  ــده اند و مش ــب ش ــته تخری ــال گذش ــد س ــول یکص ــه در ط ک
عمومــی کــردن آن بخش هایــی از طبیعــت )همچــون مراتــع، ســواحل، 
جنگل هــا و کوهپایه هــا( کــه در قالــب خصوصــی ســازی حــق 

ــه آن هــا ســلب شــده اســت. ــردم نســبت ب ــی م عموم

11. ممنوعیــت کار کــودکان و تامیــن زندگــی و آمــوزش آنان جدای 
ــی از  ــاه همگان ــواده. ایجــاد رف از موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی خان
طریــق بیمــه بیــکاری و تامیــن اجتماعــی قدرتمنــد بــرای همــه افــراد 
دارای ســن قانونــی آمــاده بــه کار و یــا فاقــد توانایــی کار. رایگان ســازی 

آمــوزش و پــرورش و بهداشــت و درمــان بــرای همــه مــردم.

12. عــادی ســازی روابــط خارجــی در باالتریــن ســطوح بــا همــه 
ــل،  ــرام متقاب ــه و احت ــی عادالن ــای روابط ــر مبن ــان ب ــورهای جه کش
ممنوعیــت دســتیابی بــه ســالح اتمــی و تــالش بــرای صلــح جهانــی.

از نظــر مــا مطالبــات حداقلــی فــوق بــا توجــه بــه وجــود 
ثروت هــای زیــر زمینــی بالقــوه و بالفعــل در کشــور و وجــود مردمــی 
ــزه  ــه دارای انگی ــی ک ــان و نوجوانان ــلی از جوان ــد و نس آگاه و توانمن
فــراوان بــرای برخــورداری از یــک زندگــی شــاد و آزاد و مرفــه هســتند، 

ــق و اجراســت. ــل تحق ــت قاب ــه فوری ب

مطالبــات مطروحــه در ایــن منشــور، محورهــای کلــی مطالبــات مــا 
امضــا کننــدگان را لحــاظ و بدیهی ســت در تــداوم مبــارزه و همبســتگی 

خــود بــه صــورت ریــز و دقیق تــری بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه تشکل های دانشجویی دانشجویان متحد
کانون مدافعان حقوق بشر

سندیکای کارگران شرکت نیشکر  هفت تپه
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

خانه فرهنگیان ایران )خافا(
بیدارزنی

ندای زنان ایران
صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد اهواز

کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
اتحاد بازنشستگان

شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو

شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان استان البرز

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی )بستا(
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در دفاع از سوسیالیسم )81(
درود بر ستارگان سیاهکل و راه سرخ شان

جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور(

در پنجــاه و دومیــن ســالگرد حماســۀ ســیاهکل بــار دیگــر بــه یــاد 
تمامــی جانباختــگان فدایــی خلــق، و همــه آنهایــی کــه در راه بهــروزی 
ــی  ــت اجتماع ــق آزادی و عدال ــرای تحق ــان و ب ــران و زحمتکش کارگ
رزمیدنــد و جــان باختنــد و یــا زنــدان و شــکنجه دو رژیــم اســتبدادی 
ــای  ــرام خانواده ه ــه احت ــد، و ب ــه جــان خریدن ــه را ب ــی فقی شــاه و ول
جانباختــگان فدایــی در بیــش از پنــج دهــه گذشــته، بــه پــا می خیزیــم 

ــم. ــم می کنی ــر خ و  س

امســال در شــرایطی پنجــاه و دومیــن ســالگرد حماســه ســیاهکل را 
ارج می نهیــم کــه کشــورمان بــر بســتر خیــزش سراســری »زن، زندگــی، 
آزادی« در التهابــی انقالبــی بســر می بــرد. کشــته شــدن »مهســا امینــی« 
در بازداشــتگاه پلیــس امنیــت اخالقــی رژیــم در اواخــر شــهریور مــاه، 
ــا محوریــت جوانــان  مــردم بــه ســتوه آمــده از ظلــم و بی عدالتــی را ب
بــه خیابانهــا گســیل داشــت تــا بــار دیگــر صــدای اعتــراض خــود بــه 
اقدامــات ســرکوبگرانه اســتبداد دینــی و ارزشــهای اجتماعــی و فرهنگی 
واپســگرای حاکــم را، ایــن بــار بلندتر از گذشــته فریــاد زننــد و خواهان 
پایــان عمــر حاکمیــت دینــی و والیت فقیهــی شــوند. اعتراضاتــی کــه به 
بهــای جــان باختــن بیــش از پانصــد نفــر و بازداشــت نزدیک به بیســت 
هــزار نفــر از مــردم دربنــد اســتبداد دینــی، بیــش از چهــار مــاه اســت 
ــردن  ــش ک ــروز فروک ــد ام ــر چن ــه دارد و ه ــف ادام ــکال مختل در اش
دامنــه آن را در کــف خیابانهــا می تــوان دیــد، ولــی نشــانی از بازگشــت 

اوضــاع بــه پیــش از شــهریور مــاه مشــاهده نمی شــود.

ایــن وضعیــت، اســتبداد دینــی حاکــم را بــا چالشــی بمراتب بیشــتر 

ــوی مــرگ  از گذشــته مواجــه ســاخته اســت؛ چالشــی کــه رنــگ و ب
جمهــوری اســالمی را بــا خــود همــراه دارد. بــه همیــن دلیــل نیــز، رژیم 
مصمــم اســت بقــای نکبت بــار خــود را بــه هــر بهایــی تضمیــن کنــد و 
آن را بــا گســترش ابعــاد ســرکوب، پرونده ســازی، دســتگیری، شــکنجه، 
اعترافــات اجبــاری، صــدور احــکام ظالمانــه، حبس هــای طویــل 
المــدت، وثیقه هــای ســنگین آزادی موقــت بازداشــت شــدگان و اعــدام 

مــردم معتــرض و جوانــان انقالبــی عملــی نمایــد.

در چنیــن شــرایطی امــر همگرایــی سیاســی و اتحــاد همــه نیروهای 
دمکراتیکــی کــه در راه نفــی رژیــم دیکتاتــوری حاکم بر کشــور و تامین 
حاکمیــت ملــی، حقــوق و آزادی هــای دمکراتیــک و عدالــت اجتماعــی 
بــرای مــردم ایــران تــالش می کننــد بیــش از پیــش در دســتور نیروهــای 
سیاســی مترقــی و بویــژه نیروهــای چــپ و از آن جملــه فدائیــان خلــق 
ــوان پیگیرتریــن  ــان نقــش محــوری »چــپ« بعن ــرار دارد. در ایــن می ق
ــژه  ــران و بوی ــردم ای ــت م ــع اکثری ــه نف ــروی تحــوالت اجتماعــی ب نی
ــد و  ــدام متح ــت. اق ــر اس ــی انکارناپذی ــان، نقش ــران و زحمتکش کارگ
یکپارچــۀ نیروهــای ترقیخــواه چــپ و دوری آنهــا از تفــرق و پراکندگی 
در کنــار تدویــن و تبییــن اســتراتژی شــفاف نفــی جمهــوری اســالمی 
و ترویــج هدفمنــد و ســازمانگرانه  برنامــه سیاســی جایگزیــن، در ایــن 
مرحلــه از جنبــش ضددیکتاتــوری، دمکراتیــک و عدالت خواهانــه مــردم 

ایــران بیــش از پیــش اهمیــت یافتــه اســت.

پویایــی سیاســی و ایفــای نقــش تعییــن کننــده در رونــد مبــارزات 
ضداســتبدادی جــاری کشــورمان نیازمنــد حضــور ســازمانی و عملی در 
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جنبــش جــاری کشــور اســت. بــدون تجهیــز بــه ابزارهــای ســازمانی 
ــتراتژی  ــی و اس ــدام عمل ــه  اق ــکیالت، برنام ــتن تش ــدون داش الزم، ب
ــه زور  ــا ب ــه صرف ــی ک ــکیالتی ترین نظام ــر تش ــوان ب ــفاف، نمی ت ش

ــد.  ــق آم ــد فائ ــی می کن ــر کشــور حکمران ســرنیزه ب

ادامــه تفــرق و پراکندگــی در بیــن نیروهــای دمکراتیــک و ترقیخواه 
چــپ و از آن جملــه فدائیــان خلــق، زمینــه مســاعدی را بــرای 
ــای راســت و  ــش جــاری در کشــور توســط نیروه ــی از جنب میوه چین
مرتجــع کــه ســر در آخــور امپریالیســتهای آلترناتیوســاز دارنــد فراهــم 
ــن چــپ داخــل کشــور  ــش فعالی ــان نق ــن می ــد ســاخت. در ای خواه
ــه تفاوتهــای  ــا احتــرام ب از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. بایــد ب
نگرشــی همدیگــر، بــا تاکیــد بــر وجــوه مشــترک و برنامه هــای سیاســی 
قابــل تجمیــع و دوری از تعمیــق اختالفــات، بــر تشــتت و پراکندگــی 
فکــری و ســازمانی موجــود در درون جنبــش چــپ فایــق آمــد. بایــد 
بــا شــکل دهــی بــه اتحــادی پویــا و موثــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
ــم  ــد پرچ ــت. بای ــای الزم را برداش ــق، گامه ــورد تواف ــای م و برنامه ه
اتحــاد عملــی سیاســی و همگرایــی ســازمانی بــر روی وجــوه مشــترک 

ــا احســاس مســئولیت تمــام برافراشــته نگــه داشــت. برنامــه ای را ب

مــا بــه عنــوان »جمعــی از فدائیــان خلــق ایــران )داخــل کشــور(« 
بــا گرایش هــای ســازمانی متفــاوت فدایــی، در آســتانه پنجــاه و دومیــن 
ســالروز حماســه ســیاهکل بــا اتــکا بــه مشــخصه های فرهنــگ مبارزاتی 
ــتقالل رای،  ــت، اس ــون: صداق ــی همچ ــن روز تاریخ ــازان ای حماسه س
پویایــی کمونیســتی، درک ضرورتهــای زمــان و از خــود گذشــتگی، در 
راســتای ایــن هــدف مهــم تــالش خواهیــم کرد. بــار دیگــر با شــادباش 
ــف  ــای مختل ــده طیف ه ــای رزمن ــه رفق ــه کلی ــته ب ــن روز خجس ای
فدائیــان خلــق و همــه مبارزیــن و رهــروان راه اســتقالل، آزادی، عدالــت 
ــی و چــپ را در راســتای  و سوسیالیســم، دســت تمامــی رفقــای فدای
ــی  ــم ضدمردم ــه امپریالیســم، نئولیبرلیســم و رژی ــارزه مشــترک علی مب

ــه می فشــاریم. ــران صمیمان ــر ای حاکــم ب

جمعی از فدائیان خلق ایران )داخل کشور(
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در چنــد مــاه گذشــته، جنبــش اجتماعــی مــردم ایــران مرزهایــی را 
ــل تصــور  ــش از آن قاب ــا پی ــه  ت ــان گســترده شــد ک ــد و چن در نوردی
ــه  ــه ب ــم ک ــاهد بودی ــی را ش ــان تغییرات ــی چن ــان کوتاه ــود. در زم نب
ــتم:  ــت س ــات تح ــار و طبق ــرد. اقش ــور نمی ک ــم خط ــان ه خیال م
ــوام  ــدگان، اق ــیه مان ــتاییان، در حاش ــران، روس ــان، مزدبگی ــان، جوان زن
ــده از  ــه برآم ــد ک ــاد زدن ــعارهایی را فری ــف و...  ش ــای مختل و ملیت ه
ــن  ــود. ای ــتند« ب ــه نمی خواس ــر »آنچ ــان و نمایانگ ــت اجتماعی ش زیس
شــعارها فقــط جنبــه ی ســلبی نداشــتند. شــعار محــوری و ســاده ایــن 
ــت  ــانه رف ــی را نش ــی، آزادی«، عرصه های ــی »زن، زندگ ــش، یعن جنب
کــه خواهــان تغییــرش بودنــد و خواســته هایی همچــون حــق ابتدایــی 
انتخــاب پوشــش، رفــع هــر گونــه ســتم جنســیتی، حــق برخــورداری از 
یــک زندگــی متعــارف، رفــع ســتم و تبعیــض در عرصه هــای مختلــف، 
و آزادی اندیشــه و بیــان را در خــود مســتتر دارد. ایــن وجــوه ایجابــی در 

ــوند. ــر می  ش ــه روز پررنگ ت ــش روزب ــت جنب ــیر پیش رف مس

در ایــن مــدت هــزاران نفــر به رغــم ســرکوب شــدید بــه خیابان هــا 
ــد.  ــاد زدن ــب شعارهایشــان فری ــد و  خواســته های خــود را در قال آمدن
ــروا  ــور و بی پ ــان جس ــرگ چن ــرکوب و م ــا س ــه ب ــان در مواجه آن
ایســتادند کــه در لحظاتــی بــه واقــع تــوان نیروهــای ســرکوب را بریدند. 
ــی کمابیــش فروکــش کــرده ایــن  ــه شــکل خیابان ــارزه ب حــال کــه مب
ــرای ســرکوبگران پیــش آمــده  کــه خیــزش را »جمــع«  تصــور خــام ب
ــرایط  ــور و در ش ــن تص ــا همی ــرکوب. و ب ــش را س ــد و جنب کرده ان
ــوک  ــای ش ــرای  برنامه ه ــت را ب ــده فرص ــاد ش ــت ایج ــق موق تعلی
ــه  ــی ک ــمرده اند. برنامه های ــم ش ــف مغتن ــای مختل ــی در عرصه ه درمان
هــر کــدام می توانــد تبدیــل بــه نقطــه ی آغــاز اعتراضاتــی ماننــد آبــان 
ــد  ــم شــده و می توانن ــن ســوخته ا ی فراه ــه گمانشــان زمی ۹٨ شــود. ب
ــا  ــم ب ــد، آن ه ــت ها کنن ــه سیاس ــن گون ــردن ای ــی ک ــه اجرای ــدام ب اق
ــاد. برنامه هایــی همچــون  تصویــب فــروش نفــت توســط  ســرعت زی
ــی و  ــش بودجــه نهادهــای نظام ــف، افزای اشــخاص و نهادهــای مختل
ــی و  ــه بهــای کاهــش بودجــه نهادهــای حمایت ــی ب ــی و تبلیغات انتظام

خدماتــی، تشــکیل هیــات مــورد اعتمــاد روســای ســه قــوه بــه منظــور 
ــر  ــت(، تغیی ــوان مل ــت )بخ ــای دول ــازی« دارایی ه ــراج و »مولدس ح
ــور،  ــش سانس ــان و افزای ــای خفق ــدید فض ــتای تش ــن در راس قوانی
بازگردانــدن گشــت ارشــاد بــه خیابان هــا و طــرح و تصویــب قوانینــی 
فــوق ارتجاعــی علیــه زنــان، افزایــش بــی وقفــه ی قیمــت دالر و طــال و 

ــت و... ــن سیاست هاس ــه ای ــه نتیج ــی از آن ک ــورم ناش ت

ــل  ــه عم ــیری دو لب ــون شمش ــع همچ ــات در واق ــن اقدام ــا ای ام
خواهــد کــرد، از یــک ســو ممکــن اســت بــه حاکمیــت کمــک کنــد 
ــد،  ــت کن ــا حــدی بحران هــای خــود را مدیری ــا به طــور موقــت و ت ت
امــا در اصــل فقــر و فشــار های اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی  ناشــی 
از آن هــا هیمــه ای خواهــد بــود بــرای آتــش زیــر خاکســتر اعتراضــات 
ــن  ــر همی ــی بیشــتر شــعله بکشــد. و ب ــا قدرت ــار دیگــر ب ــا ب ــردم ت م
ــان  ــوان پیش بینــی کــرد کــه مــوج بعــدی طوف ــه یقیــن می ت اســاس ب
اعتراضــات مــردم ســهمگین تر  و در واقــع برآینــد اعتراضــات دی ۹۶، 

ــود. ــا دی مــاه 1۴۰1 خواهــد ب ــان ۹٨ و شــهریور ت آب

ــی را  ــت نیروهای ــده ماهی ــاد ش ــق ایج ــن تعلی ــر ای ــوی دیگ از س
ــش  ــع خــود از جنب ــت مناف ــی و در جه ــا دوروی ــه ب ــد ک افشــا می کن
ــه  ــه ب ــای خارجــی ای ک ــد: دولت ه ــری می کنن ــی ظاه ــی حمایت مردم
جــز هیاهوهــای تبلیغاتــی و رســانه ای، همچــون هیاهوهــای گســترده 
ــط  ــراج و ضب ــتی، اخ ــت تروریس ــپاه در لیس ــرار دادن س ــت ق درجه
ــی، عمــال  ــچ نتیجــه ی اجرای ــدون هی ــدان مســووالن و... ب ــوال فرزن ام
اقدامــی جــدی  در راســتای تحت فشــار قــرار دادن حاکمیــت جمهوری 
اســالمی انجــام نــداده و نخواهنــد داد، چــرا کــه بقــای ایــن حکومــت 

ــا داشــته و دارد. ــرای آن ه ــع اقتصــادی و سیاســی بســیاری ب مناف

ــا کاهــش شــدت اعتراضــات  ــان ب ــرایطی و هم زم ــن ش و در چنی
خیایانــی، افزایــش اختنــاق، دســتگیری های روزمــره و  افزایــش صــدور 
احــکام  اعــدام و حبس هــای طوالنــی مــدت و تنبیه هــای قــرون 
وســطایی بــرای دستگیرشــدگان، اخــراج اســاتید و کارکنــان دانشــگاه ها، 

طوفانی سهمگین تر در راه است
جمعی از زنان مبارز داخل کشور
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تعلیــق و اخراج دانشــجویان و بازداشــت خبرنــگاران و فعــاالن »صنفی« 
و اجتماعــی، در شــرایطی کــه خســته از جــدال نفس گیــر چنــد ماهــه با 
یکــی از وحشــی ترین نظام هــای فاشیســتی هســتیم و متحمــل هزینه هــا 
و قربانیــان بســیاری شــده  ایم، در شــرایطی کــه بیــکاری، گرانــی و تــورم 
ــخت تر  ــخت و س ــا س ــر م ــی را ب ــه روز زندگ ــیخته روز ب افسارگس
می کنــد، در شــرایطی کــه حکومت ناتــوان از تهیه ســوخت زمســتانی و 
بی اعتنــا بــه ســالمت جــان میلیون هــا انســان ســاکن شــهرهای بــزرگ 
و کوچــک اقــدام بــه مــازوت ســوزی گســترده کــرده، کمپیــن مفتضــح 
ــای  ــا آن فض ــط ب ــای مرتب ــم« و بحث ه ــت می ده ــن وکال ــده ی »م ش
ــم خســته از جــدال  ــه گمــان رژی ــد و ب رســانه ای را از آن خــود می کن
بــا مــردم، و »دوســتان« دورو و فرصت طلــب جنبــش، فرصتــی فراهــم 
می شــود تــا بــه بازســازی خــود و یــا مصــادره ی جنبــش اقــدام کننــد. 
 امــا نــه تنهــا خــود ایــن کمپیــن مفتضــح شــد بلکــه فرصت طلبــان و 
ــده  ــفره آین ــود را از س ــهم خ ــد س ــه می خواهن ــی را  ک عافیت جویان
قــدرت در ایــران ذخیــره کننــد نیــز افشــا کــرد و در عیــن حــال فرصتی 
بــرای مــردم و جنبــش اجتماعــی فراهــم کــرد تــا بــه جنبه هــای ایجابــی 

خواســته های خــود نیــز توجــه بیشــتر بکننــد.

ــتن  ــی انگاش ــپ و یک ــر چ ــرگ ب ــعار م ــرایطی ش ــن ش در چنی
ــر  ــانه های پ ــود و  رس ــاب می ش ــز ب ــپ نی ــالمی و چ ــوری اس جمه
ــکا  ــدای آمری ــی، ص ــی س ــی ب ــو، ب ــن و ت ــرمایه داری )م ــب س مخاط
ــال  ــتباه س ــانه ها، آن را »اش ــن رس ــان ای ــنال( و مخاطب ــران اینترنش و ای
ــی  ــتباه معرف ــالح اش ــه اصط ــن ب ــر ای ــپ را مقص ــد و چ ۵٧« می نامن
ــه در  ــی ک ــال ۵٧، زمان ــه در  س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای می کنن
ــردم  ــاهی، م ــم شاهنش ــی رژی ــت نظام ــای حکوم ــش تانک ه ــر آت زی
ــم و ســتم  ــم، ظل ــوری ســلطنتی را نمی خواهی ــد: دیکتات ــاد می زدن فری
ــرکوب و  ــت، س ــس اس ــردم ب ــوال م ــارت و دزدی ام ــت، غ ــس اس ب
ــرای عدالت خواهــان و آزادیخواهــان بــس اســت؛  ــدان ب شــکنجه و زن
و در زمانــی کــه هنــوز از آنچــه بعــد از ســرنگونی پیــش خواهــد آمــد 
ــپ  ــس گوادال ــی در کنفران ــورهای غرب ــران کش ــتند، س ــی نداش ذهنیت
ــر تــارک اعتراضــات مردمــی نشــاندند.  رژیــم بنیادگــرای مذهبــی را ب
ــم  ــدن رژی ــر روی کار آم ــه مقص ــی ک ــتر چپ های ــان بیش در آن زم
ــیر  ــاواک اس ــای س ــوند، در زندان ه ــی می ش ــوری اســالمی معرف جمه
بودنــد و در جریــان اعتراضــات مردمــی، در نیمــه ی دوم ســال ۵٧ و آن 
ــر شــعار »زندانــی سیاســی آزاد بایــد  ــا پافشــاری ب هــم به تدریــج، و ب
گــردد«، همــراه بــا ســایر زندانیــان سیاســی و بــر شــانه های مــردم آزاد 
شــدند. ســرکوب نیروهــای مترقــی و چــپ از همــان ابتــدا همــزاد بــا 
ــان کــه در نشــریات نیروهــای  ــود. از همــان زم جمهــوری اســالمی ب
ــا  ــره افش ــور روزم ــی به ط ــه و ارتجاع ــت های متحجران ــی سیاس مترق
می شــد، قتــل و اعــدام مخالفــان به ویــژه چپ هــا  از ســال ۵٨ )پــس از 
اســتقرار نســبی   رژیــم تــازه بــه دوران رســیده( آغــاز شــد.  در طــی یــک 
دوره ی نــه ســاله، دســت کم حــدود  ســی تــا چهــل هــزار جــوان آگاه، 
حقیقت  جــو و عدالت خــواه کــه بخــش بزرگــی از آنــان چــپ بودنــد، 
جــان بــر کــف گرفتنــد و گفتنــد: »جمهــوری اســالمی چیــزی نبــود که 

مــا می خواســتیم«. بــه جــز چنــد ســازمان معــدود هیــچ ســازمان چپــی 
از جمهــوری اســالمی حمایــت نکــرد. طرفــه آن کــه ایــن چنــد ســازمان 
ــن تصــور از  ــا ای ــم را ضــد امپریالیســت می دانســتند و ب ــز کــه رژی نی
ــد، از تیــغ ســرکوب جمهــوری اســالمی درامــان  آن حمایــت می کردن
نماندنــد و بســیاری از اعضایشــان دســتگیر، شــکنجه و اعــدام شــدند.

چپ ســتیزی، روی دیگــر بنیادگرایــی مذهبــی بــوده و هســت. رژیم 
ــته و  ــا را نداش ــرخ چپ ه ــان س ــل زب ــچ گاه تحم ــز هی ــاهی نی شاهنش
عدالت خواهــی و آزادی خواهــی آنــان را برنمی تافتــه، از ایــن روســت، 
کــه بــا خیــال خــام یــک »حکومــت رضاخانــی« دیگــر، الزم می دانــد 
موضــع خــود را از همیــن امــروز در رابطــه بــا ایــن گرایش روشــن کند 
و زمینــه را بــرای حــذف آنــان در آینــده ی خیالــی اش فراهــم کنــد.  یکی 
ــی،  ــای ضدمردم ــا و حکومت ه ــل چــپ ســتیزی نیروه دیگــر از دالی
کــه آزادی هــای بنیــادی را بــر نمی تابنــد، اختــالف نظــر بــر ســر حفــظ 
یــا انحــالل نهادهــای ســرکوب )نهادهــای نظامــی وامنیتــی( اســت. بــه 
همیــن دلیــل هــم  در هنگامــه ی جابه جایــی حکومــت شاهنشــاهی بــا 
ــت  ــاهی دس ــاواک شاهنش ــش و س ــاختار ارت ــالمی، س ــوری اس جمه
ــای  ــای نیروه ــن جدال ه ــی از اولی ــن یک ــد. و ای ــی مان ــورده باق نخ
مترقــی چــپ در آن زمــان بــا حکومــت جدیــد بــود. نیروهــای مترقــی 
و مردمــی خواهــان در هــم شکســته شــدن نهادهــای نظامــی و امنیتــی 
و جایگزیــن شــدن آن بــا نهادهــای مردمــی وشــوراها بودنــد، امــا ســال 
۵٧ حکومــت جمهــوری اســالمی پــس از اعــدام  ســران شناخته شــده ی 
ــن  ــرورت تامی ــه ی ض ــا بهان ــش را ب ــاختار ارت ــاواک  س ــش و س ارت
امنیــت کشــور حفــظ کــرد و حســین فردوســت شــخص دوم کشــور 
و دوســت صمیمــی و همکالســی محمــد رضــا شــاه پهلــوی تجربیــات 
ــرار داد و وزارت  ــد ق ــار حکومــت جدی و ســازمان ســاواک را در اختی
اطالعــات را بــرای حکومــت جدیــد ســازمان داد. جالــب آنکــه حــاال 
رضــا پهلــوی نیــز بــا همــان اســتدالل نخ نمــای حفــظ امنیــت کشــور 
ــا یکــی از  ــش اســت. ام ــپاه، بســیج و ارت ــت س ــظ کلی ــتار حف خواس
ــن  ــودی ای ــی، آزادی« ناب ــش »زن، زندگ ــوری جنب ــت های مح خواس
نهادهــای ســرکوبگر و لغــو زنــدان، شــکنجه و اعــدام اســت کــه تنهــا 
ــت های  ــرکوب خواس ــرای س ــتی ب ــای فاشیس ــن نهاد ه ــای  ای ابزار ه

ــت. ــردم اس ــق م به ح

ــی،  ــش »زن، زندگ ــوری جنب ــت های مح ــر از خواس ــی دیگ یک
ــی،  ــت اجتماع ــاه و عدال ــوری رف ــت مح ــر خواس ــزون ب آزادی« اف
ــد و شــرط  ــی قی آزادی هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و آزادی ب
بیــان، اندیشــه و تشــکل اســت. خواســت هایی کــه خوش آینــد 
حکومت هــای انحصارطلــب و ســرکوبگر نیســت. بنابرایــن اهتمــام بــه 
ــت ها  ــرح  خواس ــدف ط ــا ه ــی ب ــتقل و مردم ــکل های مس ــاد تش ایج
و مبــارزه بــرای کســب آن هــا در راســتای تغییــرات بنیــادی از همیــن 
ــداف  ــق اه ــت تحق ــروری در جه ــی ض ــه گام ــن لحظ ــروز و همی ام

ــت. ــی، آزادی« اس ــش »زن، زندگ جنب
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انقــالب بهمــن ۵٧ بــا هــدف اســتقالل، آزادی و عدالــت اجتماعی 
ــا قیــام تبریــز آغــاز و بــا حرکــت حاشــیه نشــینان  کــه از ســال ۵۶ ب
ــرا  ــی در ســطح کشــور ف ــه جنبشــی عموم ــران در شــهریور ۵٧ ب ته
روئیــد، در انــدک زمانــی تمامــی شهرســتانها و روســتاهای کشــور را 
ــه ســرنگونی رژیــم پهلــوی بعــد از ۵٨ ســال  ــا منجــر ب درنوردیــد ت
حکومــت گردیــد. ایــن انقــالب فراینــد نزدیــک بــه یــک قــرن مبــارزه 
مــردم ایــران، احــزاب و گروههــای سیاســی بــود کــه هــر یــک از آنهــا 
ــی  ــردم را نمایندگ ــی از م ــای مختلف ــالت طیف ه ــته ها و تمای خواس

می کردنــد.

ــه در جهــت گسســت  ــی عادالن ــران حرکت ــالب بهمــن ۵٧ ای انق
ــه  ــالب، ن ــن انق ــود. ای ــرمایه ب ــی س ــام جهان ــار نظ ــدار فالکتب از م
ــر طبــق خواســت  ــه ب براســاس خواســت نظــام جهانــی ســرمایه و ن
جناحهــای مختلــف بــورژوازی در قــدرت یــا اپوزیســیون، نه بــه اراده 
ــه و رشــد  ــران ادام ــوع پیوســت. انقــالب ای و خواست اشــخاص بوق
مبــارزات خونیــن و مســالمتآمیز متعــدد و منفــرد و گسســته و مداومــی 
ــفند 12۹۹ و  ــوم اس ــای س ــداز کودت ــال بع ــی ۵٨ س ــه در ط ــود ک ب
کودتــای 2٨ مــرداد 1332 در شــکلهای مختلــف بوقــوع پیوســت و در 
برآینــد خــود بــه مرحلــه کیفــی خــود یعنــی نفــی نظــام ســرمایهداری 

وابســته حاکــم و ســرنگونی دولــت نماینــده آن منجــر شــد.

انقــالب ایــران بیانگــر خواســت طبقــات پاییــن و محــروم جامعــه 

در وســیعترین ســطح بــرای قطــع ســلطه امپریالیســم و نتیجــه عملکرد 
تضادهــای درونــی جامعــه، تقابــل طبقــات، اســتثمار بیرحمانــه 
ــت  ــه و مقاوم ــت حاکم ــان هیئ ــای عری ــان و دیکتاتوریه زحمتکش
ــن  ــود. ای ــام ب ــه آن نظ ــون علی ــار گوناگ ــات و اقش ــارزات طبق و مب
ــارزه، شــعارها،  ــای مب ــیوهها و تاکتیکه ــواع و اشــکال و ش ــالب ان انق
ســازماندهی نهادهــای انقالبــی، اجتماعــی و فرهنگــی را در بطــن خود 
پرورانــد و در طــول رشــد خــود توانائــی بالقــوه تودههــای زحمتکــش 

ــه نمایــش گذاشــت. را ب

ــران  ــه ای ــت حاکم ــه هیئ ــکنی ب ــواب دندانش ــران ج ــالب ای انق
ــر محمــد  ــی دکت ــت مل ــا ســرنگونی دول ــه ب ــکا و انگلیــس ک و آمری
ــران را  ــد و ای ــل کردن ــردم تحمی ــر م ــاه را ب ــوری ش ــدق دیکتات مص

ــود. ــد، ب ــی وارد کردن ــرمایه جهان ــار س ــام فالکتب ــدرون نظ ب

انقــالب بهمــن ۵٧ تــا بهــار آزادی ۵٨ یــک انقالب بــرای نیروهای 
ــه حســاب  ــران ب ــم ســرمایه در ای ــان رژی ــک و دیگــر قربانی دمکراتی
ــه در  ــای عدالتخواهان ــا و حرکته ــایر انقالبه ــد س ــی همانن ــد، ول میآی
کشــورهای پیرامونــی، جایــش را خیلــی زود بــه یــک خــزان طوالنــی 
دردنــاک و ســرد حاکمیــت بــورژوازی مذهبــی والیــت فقیــه داد. ایــن 
اولیــن بــار نیســت کــه در عــرض ٧۰ ســال قبــل از انقــالب بهمــن، 
انقــالب مشــروطیت نیــز در نیمهــراه شکســت خــورد و بهــار زیبای آن 
جــای خــود را بــه خــزان خونبــار و ۵٨ ســال حاکمیــت رژیــم پهلــوی 

نگاهی به »کنفرانس گوادلوپ«
با احتمال تالشی مشابه برای آینده ایران

مقاله رسیده
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بــا کودتــای رضــا شــاه برعلیــه دســتآوردهای انقــالب مشــروطیت داد. 

ــره  ــی در جزی ــران کنفرانس ــن ۵٧ ای ــالب بهم ــا انق ــان ب همزم
ــوت  ــه دع ــب، ب ــای کارائی ــوپ از مســتعمرات فرانســه در دری گوادل
ژیسکاردســتن رئیــس جمهــور فرانســه از 1۴ تــا 1٧ دیمــاه و 
ــی  ــرمایهداری، جیم ــزرگ س ــور ب ــار کش ــران چه ــور رهب ــا حض ب
کارتــر رئیســجمهور آمریــکا، جیمــز کاالهــان نخســتوزیر انگلســتان، 
هلموت اشــمیت صدراعظــم آلمانغربــی و والــری ژیسکاردســتن 
رئیســجمهور فرانســه بــرای بحــث و تبــادل نظــر روی مســائل مهــم 
جهانــی و هماهنــگ نمــودن سیاســت های خارجــی دول امپریالیســتی 
تشــکیل گردیــد. البتــه ایــن کنفرانــس خــود فراینــد ماههــا بحــث و 
تبــادل نظــر و رایزنی سیاســتمداران و کارشناســان سیاســی کشــورهای 
ســرمایهداری بــود. از جملــه مــواردی کــه رهبــران غــرب را در ایــن 
ــت داوود در  ــرنگونی دول ــه: س ــوان ب ــم آورد، میت ــرد ه ــس گ کنفران
افغانســتان، خشــونت های فزاینــده  رژیــم نــژاد پرســت آفریقایجنوبــی، 
ورود ارتــش ویتنــام بــه کامبــوج، جنــگ ظفــار، پیــروزی کمونیســتها 
در یمــن جنوبــی و مهمتــر از همــه بــه انقــالب ایــران کــه اصلیتریــن 
دغدغــه سیاســی رهبــران کشــورهای غربــی محســوب می شد، اشــاره 

نمــود.

ســران کشــورهای آمریــکا، آلمــان، انگلیــس و فرانســه پس از ســه 
ــه ایــن نتیجــه  ــران ب ــه تحــوالت ای روز گفتگــو و مشــورت راجــع ب

رســیدند کــه شــاه ماندنــی نیســت و باقــی مانــدن شــاه در ایران ســبب 
تــداوم بحــران خواهــد بــود و بایســتی بــا اســالم سیاســی وارد مذاکــره 

. ند شو

تصمیمات گوادلوپ
ــان،  ــران و جه ــردم ای ــد م ــوپ از دی ــت گوادل ــات نشس تصمیم
کامــال پوشــیده و مخفــی مانــده اســت. زیــرا در هــر دو دوره، هــم آن 
زمــان و هــم امــروز، امپریالیســت های غربــی منافــع بســیار در پنهــان 
کــردن نقش شــان در بــه قــدرت رســیدن خمینــی داشــتهاند. نیروهــای 
مرتجــع اســالمی و ضــد مردمــی در ایــران، ایــن راز را بــرای چنــد دهه 
مخفــی نگــه داشــتهاند تــا مبــادا بــه ژســت ضدامپریالیســتی کــه بــرای 
رژیمشــان تصویــر نمودهانــد، خدشــهای وارد شــده و رســوائی بــه بار 
آورد. زیــرا، ایــن رژیــم بــا اســتفاده از ایــن ژســت ضــد امپریالیســتی 
و اتــکاء بــه مذهــب، بــرای خــود مشــروعیتی دســت و پــا مــی کنــد. 
ــتمداران  ــرات سیاس ــا و خاط ــه از مصاحبهه ــته و گریخت ــه جس آنچ
ــن  ــات ای ــور تصمیم ــوده، مح ــرون درز نم ــه بی ــی ب ــی و ایران غرب

نشســت عبــارت بودنــد از:

   1- تعیین سرنوشت انقالب؛ جلوگیری از تعمیق و رادیکالیزه شدن 
انقالب و حفظ نظام سرمایهداری 

   2- سرکوب نیروهای چپ و رادیکال مانند سازمان چریکهای فدائی 
خلق، حزب توده و سازمان مجاهدین خلق با اتحاد روحانیت و ارتش
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   3- مبارزه علیه شوروی و مشارکت در طرح امنیتی غرب موسوم به 

کمربند سبز
   ۴- تضمین ادامه جریان نفت

   ۵- حفظ ارتش بعنوان عامل سلطه امپریالیستها در ایران
ــان داد  ــوح نش ــه وض ــر ب ــای اخی ــای دهه ه ــوادث و رویداده ح
کــه جمهــوری اســالمی در اجــرای تعهــدات خــود، در مقابــل حامیــان 
ــه عمــل نمــوده اســت. اگــر فریــب ژســتهای  امپریالیســتیاش صادقان
ضدامپریالیســتی و ضــد صهیونیســتی و حمایت از مســتضعفان رژیم را 
کــه عمدتــاً بــرای خلــع ســالح چــپ و تحمیــق توده هــا بوده اســت را 
نخوریــم، بایســتی صادقانــه اقــرار کــرد، جمهــوری اســالمی پروژهــای 
ــری از  ــران و جلوگی ــردم ای ــالب م ــت انق ــرای شکس ــتی ب امپریالیس
ــه  ــوده اســت ک ــران ب ــی و دمکراســی در ای ــت اجتماع ــرای عدال برق
می توانســت بــه الگویــی عینــی بــرای منطقــه خاورمیانــه تبدیــل شــود. 

امپریالیستها از شاه روی برتافتند
ــیدند  ــق رس ــن تواف ــه ای ــت ها  ب ــوپ امپریالیس ــت گوادل در نشس
ــران، از شــاه  ــه شــرایط »نامطلــوب« اجتماعــی در ای ــا توجــه ب کــه ب
ــی و  ــرای ورود خمین ــور راه را ب ــرک کش ــا ت ــه ب ــود ک ــته ش خواس
ــن  ــع ای ــازد. در واق ــوار س ــی هم ــالم سیاس ــیدن اس ــدرت رس ــه ق ب
ــا   ــد از ماه ه ــی، بع ــه خمین ــاه ب ــت امپریالیســتها از ش چرخــش حمای
مذاکــرات مخفیانــه در ایــران و ســایر کشــور ها ی دنیــا بیــن نماینــدگان 
مختلــف دول امپریالیســتی بــا نماینــدگان گروههــای مذهبــی و خمینی 
صــورت گرفتــه بــود کــه در ایــن کنفرانــس نهایــی گردیــد. پــس از 
ایــن کنفرانــس محمدرضــا پهلــوي کار خــود را بــه کلــي تمــام شــده 
ــرب از وی  ــاي پیشــین غ ــر حمایت ه ــه دیگ ــد ک ــه ش ــد و متوج دی

وجــود نــدارد. و نهایــت تصمیــم بــه خــروج از ایــران گرفــت.

ایــران رژیــم شــاه کــه تــا یکســال قبــل از انقــالب جزیــره آرامــش 
ــواج  ــروع ام ــا ش ــرمایهداری محســوب میگشــت، ب ــان س ــرای جه ب
ــت  ــرآن میتوانس ــه ه ــد ک ــل ش ــته تبدی ــی شکس ــه زورق ــالب ب انق
ــا خــود بــه قعــر آب فــرو بــرد.  سرنشــینان جهــان ســرمایهداری را ب
تحلیــل ســران شــرکت کننــده از وضعیــت شــاه چنــان ناامیــد کننــده 
ــدای  ــود را ف ــه خ ــد دیرین ــاخت متح ــور س ــا را مجب ــه آنه ــود ک ب

ــد.    ــح نظــام ســرمایهداری نماین مصال

جیمزکاالهــان نخســت وزیــر انگلســتان در ایــن کنفرانــس گفــت: 
»شــاه از دســت رفتــه و دیگــر قــادر بــه کنتــرل اوضــاع نیســت. راه حل 
واقعــی بــرای جانشــینی او هــم وجــود نــدارد. مــردان سیاســي کــه در 
میــدان مانده انــد توانایی هــای محــدودی دارنــد. به عــالوه بیشــتر آنهــا 
بــا رژیــم ارتباطاتــی داشــته اند و آلــوده بــه مســائل و مشــکالت ایــن 
رژیــم هســتند. آیــا ارتــش می توانــد در ایــن میــان یــک نقــش انتقالــی 
ایفــا کنــد؟ نــه! ارتــش فاقــد تجربــه سیاســی اســت و فرماندهــان آن 
هــم بــه شــاه وفادارنــد.« انگلیســیها کــه همچــون اســرائیلیها ارتباطــات 
گســترده ای بــا افــراد عــادی جامعــه داشــتند، خیلــی پیشــتر از 
آمریکاییهــا کــه عمــده ارتباطــات آنهــا بــا افــراد نظامــی و فرماندهــان 

ارتشــی بــود، بــه ایــن نتیجــه رســیدند، کــه »شــاه رفتنــی اســت.« 

ژیسکاردســتن معتقــد بــود: »کارتــر بایــد بــراي تثبیــت دولتــی کــه 
پــس از رفتــن شــاه از کشــور در ایــران شــکل میگیــرد، بــه تمــاس بــا 
ــمیت  ــردد.« هلموت اش ــد گ ــی متقاع ــل نهائ ــوان راه ح ــی به عن خمین
کــه نگــران ســرمایهگذاریهای کالن آلمــان غربــی در رژیــم آینــده ایران 
بــود، بــا ایــن همــه بــا عبــور از رژیــم پهلــوی موافــق بــود. کارتــر بــر 
ایــن اعتقــاد بــود: »اوضــاع  ایــران  بــه  کلــی تغییــر کــرده، شــاه  دیگــر 
ــد و دولتمــرد  ــران  دیگــر او را نمی خواهن ــردم  ای ــد، م ــد بمان نمی توان
توانایــی در ایــران  باقــی  نمانــده  اســت  کــه  حاضــر بــه  همــکاری  بــا 
او باشــد، امــا جــای  نگرانــی  نیســت،  نظامی هــا هســتند. آنهــا قــدرت  
ــران  در  ــی  ای ــت. بیشــتر فرماندهــان  نظام ــد گرف ــه  دســت  خواهن را ب
مــدارس  مــا تحصیــل  کرده انــد و فرماندهــان  و رؤ ســای  ارتــش  مــا را 
خــوب  می شناســند. آنهــا حتــی  یکدیگــر را بــه  اســم  کوچــک  صــدا 
می کننــد.« او همچنیــن اضافــه نمــود: »بــه علــت وضعیــت حاکــم بــر 
ایــران، دیگــر امــکان حمایــت از شــاه وجــود نــدارد.« در حالــی  کــه  
حاضریــن  از ســخنان  کارتــر متعجــب  شــدند او ســعی  می کــرد آنــان  
را در ایــن  زمینــه  متقاعــد کنــد. و نهایــت توانســت، ســران ســه کشــور 
دیگــر حاضــر در گوادلــوپ را بــا خــود همــراه ســازد تــا بــرای ارتباط 

بــا دولــت بعــد از رژیــم پهلــوی، بــه برنامه ریــزي بپردازنــد. 

آلترناتیوهای رژیم شاه 
بــا اوجگیــری انقــالب ایــران، کارشناســان برجســته سیاســی دول 
ــرایط  ــل ش ــا تحلی ــا ب ــدند، ت ــیل ش ــورمان گس ــه کش ــتی ب امپریالیس
ــال  ــد دنب ــورها بای ــن کش ــه ای ــیای را ک ــط سیاس ــران، خ ــه ای جامع
مینمودنــد، را تعییــن نماینــد. بدیــن منظــور کارتــر بــا ماموریــت دادن 
بــه جــرج بــال معــاون ســابق و بازنشســته وزارت امــور خارجــه کــه 
ــا مســایل و مشــکالت جنــگ آمریــکا  در کابینــه لینــدون جانســون ب
در ویتنام اشــنا و بــه یــک »سیاســتمدار بــا تجربــه« تبدیــل شــده بــود، 
خــط سیاســی نهایــی را بــرای آمریــکا ترســیم نمــود. جــرج بــال هــم 
از میــان پنــج نیــروی موجــود آن زمــان، ســازمان چریکهــای فدایــی 
خلــق ایــران، ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران، حــزب تــوده، جبهــه 
ــی  ــری یعن ــن آخ ــر روی ای ــی، ب ــی خمین ــته مذهب ــی و دارو دس مل
ــه جایــی قــدرت،  ــرای جــا ب ــوان بهتریــن انتخــاب ب ــه عن خمینــی ب
ــته اش در  ــه وی و دارو دس ــل ک ــن تحلی ــا ای ــت. ب ــت گذاش انگش
ــه قــدرت، نظــام ســرمایه داری موجــود را حفــظ  صــورت رســیدن ب
ــر  ــاد جماهی ــم« و اتح ــد »کمونیس ــوی رش ــدی در جل ــرده و س ک
ــود. در انتخــاب بیــن جبهــه ملــی و روحانیــت،  شــوروی خواهنــد ب
جــرج بــال چنیــن تحلیــل کــرده بــود کــه جبهــه ملــی بــا ائتــالف بــا 
شــاه و بــا ســابقه شکســت تاریخــی اش اعتبــار چندانــی در نــزد مــردم 
ــتن مســاجد و لشــکری از  ــا داش ــت ب ــه روحانی ــی ک ــدارد، در حال ن
آخوندهــا میتوانــد در جهــت حفــظ و کنتــرل اوضــاع تاثیــر عمیقتــری 

ــر تودههــای مــردم داشــته باشــد. ب

ــا  ــت ب ــاً نمی توانس ــرب قطع ــت: »غ ــد اس ــزدی معتق ــم ی ابراهی
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ــوده،  ــی حــزب ت ــات مارکسیســتی و ســنتی یعن ــک از جریان ــچ  ی هی
چریک هــای فدایــی و ســازمان مجاهدیــن خلــق هیــچ نــوع همســویی 
ــه رو مثــل  ــا نیروهــای معتــدل و میان یا اشــتراک نظــر داشــته  باشــد. ب
ــتند و  ــترک داش ــان مش ــه زب ــم، ن ــت  آزادی ه ــي و نهض ــه مل جبه
ــا، چــه نهضــت آزادی و چــه  ــن نیروه ــی. اوالً ای ــکان همگرای ــه ام ن
جبهــه ملــی نســبت بــه دول غربــی ) انگلســتان و امریــکا( بــه علــت 
دخالــت آن هــا در کودتــای 2٨ مــرداد ســال 1332علیــه دکتــر مصــدق، 
حساســیت  داشــتند. آنهــا هــم نســبت بــه ایــن نیروهــا موضع داشــتند. 
ــرد،  ــگ س ــت. در دوران جن ــه داش ــرد ادام ــگ س ــوز جن ــا هن ثانی
امریکایی هــا هیــچ  گاه از یــک جنبــش یــا حکومتملــی حمایــت 
ــارزه  ــه در مب ــدی ک ــا ح ــد ت ــر می کردن ــا اگ ــد ی ــل نمی کردن کام
ــی  ــای مل ــکا، جنبش ه ــر امری ــه نظ ــند، ب ــد باش ــه کمونیســم مفی علی
توانایــی کنتــرل موثــر اوضــاع سیاســي را نداشــتند و مملکــت را بــه 
کمونیســت ها واگــذار می کردنــد. حرفشــان بــه نظــر بنــده - از منظــر 
تاریخــی، یعنــی در شــرایط جنــگ ســرد - درســت بــود. واقعیــت این 
اســت کــه نیروهــای ملــی توانایــی ایــن کــه مملکــت را بــه تنهایــی 
اداره کننــد- کــه دســت کمونیســت ها نیفتــد- نداشــتند . بــراي جبــران 
ایــن وضــع، الزم بــود، جنبــش ملــی بــا روحانیــون ائتــالف می کــرد.«

از طرفــی دیگــر حمایــت آمریــکا از دارو دســته خمینــی در 
ــام »کمربنــد بحــران« هــم  ــه ن راســتای نظریــه سیاســی برژینســکی ب
قــرار می گرفــت. در ایــن نظریــه، آمریــکا بــا برقــراری روابــط نظامــی 
بــا ســه کشــور اســالمی عربســتان، مصــر، پاکســتان و همچنیــن ترکیــه 
ــز  ــان و نی ــا، ســومالی و عم ــی از کشــور ها ی غن ــت نظام ــا حمای و ب
نگهــداری از پایگاههــای ارتشــی خــود در اقیانــوس هند و کشــورهای 
ــر ضــد  ــد آوردن جبههــای اســالمی ب مختلــف دیگــر، در صــدد پدی
ــه  ــزی و منطق ــیای مرک ــا آس ــا ت ــرقی آفریق ــمال ش ــوروی از ش ش
خاورمیانــه بــود تــا امــکان صــدور شورشــهای اســالمی به کشــورهای 
مسلماننشــین اتحادجماهیرشــوروی را فراهــم ســازد!. این در شــرایطی 
ــی  ــدگان خمین ــا نماین ــرات خــود ب ــه امپریالیســت ها  در مذاک ــود ک ب
بــه »ضــد کمونیســت« بــودن خمینــی در مقایســه با شــاه ایمــان آورده 
بودنــد و بدیــن ترتیــب دکتریــن آمریــکا بــرای انقــالب ایــران توســط 
ــاس  ــر اس ــکا( و ب ــور آمری ــس جمه ــر رئی ــاون کارت ــکی )مع برژنس
ــه آموزش هــاي  ــن ارتــش ۴۰۰.۰۰۰ نفــري شــاه ک ــالف بی ایجــاد ائت
ــه  ــون ک ــد و روحانی ــده  بودن ــورش دی ــد ش ــتي و ض ــد کمونیس ض
ــاي  ــیج توده ه ــدرت بس ــتند و ق ــم هس ــد کمونیس ــول ض علي االص
مــردم را هــم دارنــد، جهــت جلوگیــری از تصاحــب قــدرت توســط 
ــا انتخــاب روحانیــت بعنــوان آلترناتیــوی  کمونیســتها تدویــن شــد. ب
بــرای اســتراتژی آمریــکا نــه تنهــا کمونیســتها، بلکــه ملیگراهــا نیــز از 

ــد. تصاحــب قــدرت سیاســی دور ماندن

در ایــن راســتا امپریالیســتها بــه همــراه دوســتان ایرانیشــان از مدتها 
پیــش بعنــوان یــک گزینــه و آلترناتیــوی بــرای رژیــم شــاه، زمینههــای 
الزم را بــرای روی کار آمــدن یــک رژیــم مذهبــی فراهــم میســاختند. 
بــه همیــن منظــور در اواخــر ســال ۵۶ مهــدی بــازرگان در نامــه اي کــه 

بــراي خمینــي بــه نجــف فرســتاد، چهــار مرحلــه را بــراي مبــارزات 
ــه  ــه ب ــد مرحل ــه بای ــن ک ــح مي دهــد، و ای ــه هــدف توضی ــل ب ــا نی ت
مرحلــه حرکــت کننــد و پیــش برونــد و در آخریــن مرحلــه بگوینــد 

»جمهــوري اســالمي«.

ارتباط بین خمینی و آمریکا
ــود  ــکان و خ ــن نزدی ــل بی ــری از قب ــات نزدیکت ــلمآ ارتباط مس
ــده  ــورت پراکن ــه بص ــت ک ــته اس ــود داش ــرب وج ــا غ ــی ب خمین
ــدگان  ــایر نماین ــیا و س ــی س ــازمان جاسوس ــراد س ــرات اف در خاط
امپریالیســت ها  از جملــه آنتونــی پارســونز ســفیر انگلســتان در ایــران، 
ــده  ــه و نماین ــور فرانس ــی کش ــور مل ــر ام ــکی وزی ــکل پونیاتوس مای
ژیسکاردســتن، لــوول بــروس لینجــن کاردار ســفارت آمریــکا، 
رمــزی کالرک دادســتان ســابق کشــور آمریــکا،  هــا ل ســاندرز معــاون 
وزیــر خارجــه در امــور خــاور نزدیــک، والتــر کاتلــر کنســول ســابق 
ــون  ــانی همچ ــا کس ــد ب ــته بودن ــران توانس ــز و دیگ ــکا در تبری آمری
مهــدی بــازرگان، محمــد حســین بهشــتی، مرتضــی مطهــری، محمــود 
طالقانــی، عبداکریــم موســوی اردبیلــی، یــداهلل ســحابی، عبــاس امیــر 
ــی،  ــادق طباطبائ ــران، ص ــی چم ــب زاده، مصطف ــادق قط ــام، ص انتظ
ــی، ابوالحســن بنــی صــدر و بســیاری دیگــر تمــاس  شــهریار روحان
برقــرار کننــد و قــول و قرار هــا  و شــرایط رضایــت و حمایــت خــود 

ــازند.  ــس س ــه وی منعک ــی ب ــده خمین ــم آین را از رژی

پاریــس صــورت  فیمابیــن در  مهمتریــن بخــش مذاکــرات 
گرفــت. 1٨ دی مــاه 13۵٧ دو نفــر از طــرف ژیسکاردســتن ریاســت 
جمهــور فرانســه بــرای دیــدن خمینــی بــه نوفــل لوشــاتو مــی رونــد. 
آنهــا در مالقاتــی بــا خمینــی کــه ابراهیــم یــزدی نیــز حضــور داشــته 
اســت پیامــی از ســوی جیمــی کارتــر رئیــس جمهــور آمریــکا بــرای 
ایشــان آوردنــد. کارتــر از خمینــی خواســته بــود کــه کمــک کنــد تــا 
آرامــش بــه کشــور بازگــردد. ضمــن اینکــه از رفتــن شــاه خبــر داده 
ــه  ــد. البت ــش عکســالعمل نشــان ده ــود ارت ــرده ب ــود و پیشــبینی ک ب
شــخصیت ها ی سیاســی آمریــکا هرکــدام بــه مناســبتی در پاریــس بــه 
ــا ایشــان و افکارشان اشــنا  ــد و از نزدیــک ب ــی مــی رفتن ــدار خمین دی
ــران و اســتاد  ــم کارشــناس مســائل ای ــاًل ریچــارد کات مــی شــدند. مث
علــوم سیاســی دانشــگاه پتســبورگ در دی مــاه بــا خمینــی دیــدار کرد 
و ارزیابــی مثبتــی پــس از دیــدار ارائــه داد. در ایــران نیــز پــس از قطــع 
امیــد کــردن آمریــکا از مانــدگاری شــاه، مقامــات آمریکایــی و غربــی 
ــدگان نیروهــای اســالم  ــا نماین از کانال هــا ی مختلــف وارد مذاکــره ب
سیاســی شــدند. در ایــن مســیر مذاکراتــی بــا چهره هــا ی سرشــناس در 
داخــل کشــور صــورت گرفــت. بطــور اجمــال میتــوان مهمتریــن ایــن 

کانالهــا را بشــرح زیــر طبقــه بنــدی نمــود:

   دکتــر ابراهیــم یــزدی یکــی از بنیــان گــزاران اتحادیه دانشــجویان 
اســالمی هنگامــی کــه خمینــی در پاریــس در تبعیــد بســر مــی بــرد، 
از نزدیــکان او بــود. در حقیقــت مــی تــوان گفــت، مهمتریــن مشــاور 
خمینــی در آن زمــان بــود. او بــا خمینــی بــه ایــران بازگشــت و یکــی 
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از اعضــای رهبــری »شــورای انقــالب« خمینــی و هــم چنیــن وزیــر 
ــک شــهروند  ــوان ی ــه عن ــزدی ب ــت شــد. ی ــت موق امورخارجــه دول
ــی در  ــدرت سیاس ــای ق ــا البیه ــک ب ــیار نزدی ــاط بس ــی ارتب آمریکائ
ــا برخــی  آمریــکا داشــته و حتــی گفتــه میشــود ارتبــاط خانوادگــی ب
ســناتورها و دولتمــردان آمریکایــی دارد. وی با هنری پرشــت، عالیترین 
مقــام مســئول میــز ایــران در وزارت خارجــه آمریــکا - درآن دوره - 
ــتی  ــز دوس ــیا نی ــازمان جاسوســی س ــور س ــم، مام ــا ریچــارد کات و ب
دیرینــه ای داشــته اســت. پیــش از برگــزاری ایــن کنفرانــس، خمینــی 
در اواخــر ســال میــالدی1۹٧٨، ابراهیــم یــزدی را بــه آمریــکا فرســتاد 
ــه زمامــداران  ــی برقــراری آن اســت، ب ــاره حکومتــی کــه درپ ــا درب ت
آمریکایــی توضیــح دهــد. یــزدی بــه همــراه بهشــتی یکــی از دو کانــال 

اصلــی ارتبــاط بــا آمریکائیهــا بــود. 

صــادق قطبــزاده رابــط خمینــی بــا فرانســویها بــود. وزارت امــور 
ــا وی  ــوپ ب ــس گوادل ــل از کنفران ــه قب ــک هفت ــه ی ــه فرانس خارج
ــا خمینــی داشــت، تمــاس گرفتــه و از قــول  کــه نزدیکــی خاصــی ب
ژیسکاردســتن گفتنــد کــه خمینــی مــی توانــد نظــرات و برنامه هــا ی 
ــا بفرســتد  ــرای م ــه طــور مشــخص در نوشــتهای ب ــده خــود را ب آین
ــران  ــا رهب ــوپ ب ــس گوادل ــه آن را در کنفران ــجمهور فرانس ــا رئیس ت
ســه کشــور دیگــر در میــان گــذارد. قطبــزاده ازجانــب خمینــی مأمــور 

ــی  ــاه تحلیل ــیار کوت ــی بس ــردد و در زمان ــزارش می گ ــن گ ــه ای تهی
ــد  ــی بع ــتد. کم ــور خارجــه فرانســه میفرس ــرای وزارت ام ــه و ب تهی
از ســفر رئیــس جمهــور فرانســه بــه گوادلــوپ، خمینــی از قطــب زاده 
ــئله  ــه مس ــور فرانس ــس جمه ــا رئی ــد آی ــق کن ــه تحقی ــد ک می خواه
ایــران را در کنفرانــس مطــرح خواهــد کــرد و آیــا تحلیــل قطــب زاده 
بــه رئیــس جمهــور داده شــده اســت؟ قطــب زاده تمــاس گرفــت. بــه 
ــران را در  ــئله ای ــور مس ــس جمه ــه، رئی ــه »بل ــد ک ــخ داده ش او پاس
کنفرانــس مطــرح خواهــد کــرد و تحلیــل قطــب زاده را دیــده اســت. 
ــرار  ــر ق ــور را تحت تاٌثی ــس جمه ــدری رئی ــه  ق ــب زاده ب ــل قط تحلی
داده اســت کــه ژیسکاردســتن بــه کارتــر توصیــه خواهــد کــرد کــه بــا 
دولــت احتمالــی جدیــد تهــران، کــه ریاســت معنــوی آن بــا خمینــی 

ــود، وارد مذاکــره شــود.« خواهــد ب

ــای  ــران نیروه ــا س ــی ب ــل آمریکای ــز عوام ــور نی ــل کش در داخ
ــازرگان،  ــا کســانی چــون ب ــولیوان ب ــتند. س ــی داش ــی دیدارهائ مذهب
موســوی اردبیلــی و دکتــر ســحابی دیدارهــا و مذاکراتی داشــته اســت. 
وی در خاطــرات خــود از مالقاتــی بــا بــازرگان و موســوی اردبیلــی در 

یــک منــزل یــاد میکنــد. 

ــق  ــتقیماً از طری ــتی مس ــی، بهش ــای ارتباط ــن کاناله ــارج از ای خ
ســولیوان بــا آمریــکا در ارتبــاط بــود. ارتبــاط وی بــا واشــنگتن بحــدی 
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نزدیــک بــود کــه بــرای پیگیــری مســائل خــود و ارتبــاط بــا آمریکائیها 
مســتقیماً بــه آمریــکا مســافرت میکــرد. ابراهیــم یــزدی در مصاحبهــای 
آورده اســت کــه بهشــتی چنــد مــاه قبــل از انقــالب »بــه آمریــکا آمــد. 
مدتــي هــم پیــش مــن- در هوســتون- بــود و بعــد از آن جا یــک ماهي 
بــه واشــنگتن- و نیویــورک- رفــت. ایشــان در جلســات ایراني هــا در 
واشــنگتن و یــا نیویــورک حضــور نیافتنــد و خبــر نداریــم کــه آقــاي 
بهشــتي آن یــک ماهــي کــه در واشــنگتن یــا نیوبــورک بــود، چــه کار 
مي کــرده اســت. آیــا در آنجــا تمــاس و مذاکراتــي هــم بــوده اســت یــا 
نــه. ایــن هــم یــک ســؤال کلیــدي و اساســي اســت.« و اضافــه میکند : 
»بــه نظــر مــن، مهم تریــن ســند و حلقــه مفقــوده در ارتبــاط بــا آمریــکا 
مذاکراتــي اســت کــه مرحــوم دکتــر بهشــتي مســتقیماً بــا ســولیوان در 
تهــران داشته اســت.« احتمــاالً بهشــتی دیــداری هــم بــا ژنــرال  ها یــزر 
در تهــران داشــته، کــه تــا کنــون هیچگونــه اطالعاتــی از ایــن مالقــات 
بــه بیــرون درز نکــرده اســت. در تآئیــد ارتبــاط بهشــتی بــا آمریــکا و 
ــام کــه ســفارت  ــدی از ســران دانشــجویان خــط ام ــاس عب ســیا، عب
آمریــکا را در13 آبــان ۵٨ تســخیر کردنــد، در جایــی گفتــه اســت: »مــا 
اســناد مذاکــرات آقــاي بهشــتی بــا ســولیوان را بدســت آوردیــم، ولــی 
آنهــا را بــه آقــاي خمینــی ارایــه دادیــم. آقــای خمینــی بــه آنهــا نــگاه 
کــرد و گفــت آقــای بهشــتی عضــو شــورای انقــالب اســت و حــاال 

الزم نیســت آن هــا را پخــش کنیــد.«

نقش امپریالیستها در به قدرت رسیدن خمینی
ســردمداران و عوامــل رژیمجمهــوری اســالمی سالهاســت بــرای 
کتمــان حقایــق انقــالب و نقــش امپریالیســتها در بــه قــدرت رســیدن 
ــن  ــه امپریالیســتها هــم در ای ــد و البت نیروهــای مذهبــی تــالش میکنن
تــالش ســهیماند. هنــوز پــس از ۶۹ ســال اســناد کودتــای 2٨ مــرداد 
1332 از بایگانــی ســازمانهای جاسوســی و وزارت امورخارجــه آمریکا 
و انگلســتان بطــور کامــل بیــرون نیآمــده و ســالها طــول خواهد کشــید 
اســناد ایــن پــروژه شــوم امپریالیســتی که رشــد و توســعه کشــورمان را 
صدســال بــه عقــب انداخــت، پروژهــای کــه هنــوز درجریــان اســت، 

منتشــر و در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد. 

پــس از آن کــه در کنفرانــس گوادلــوپ عبــور از رژیــم شــاه نهائــی 
شــد، آمریــکا طــرح جدیــدی را بــکار بســت و بــه قــدرت رســیدن 
ــرار  ــون در دســتور کار دیپلماســی کشــورهای امپریالیســتی ق روحانی
ــی  ــان دادن نارضایت ــه نش ــروع ب ــی ش ــانه ها ی آمریکای ــت، رس گرف
ــه  ــد ک ــه ســر دادن ــرده و زمزم ــه شــاه ک ــردم علی ــده م گســترش یابن
احتمــاال آمریــکا از شــاه حمایــت نخواهــد کــرد. سایرســونس وزیــر 
ــه اعــالم نمــود،  ــکا و ســخنگوی کنفرانــس وقیحان امورخارجــه آمری
ــد و  ــران  بگذارن ــارج  از ای ــود را خ ــالت  خ ــر دارد تعطی ــاه  در نظ »ش
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ــد.  ــد می کن ــاه  را تایی ــم  ش ــن  تصمی ــز ای ــده  نی ــاالت  متح ــت  ای دول
امریــکا احســاس  می کنــد شــاه  دیگــر در آینــده  ایــران  نقشــی  نــدارد.« 
و اینچنیــن بــود کــه شــاه دریافــت »در کنفرانــس گوآدلــوپ، بــا اخراج 
ــد.« و دیگــر او نقشــی در حیــات سیاســی ایــران  مــن موافقــت کردن

نخواهــد داشــت. 

ــات  ــه فرانســه، امکان ــا آوردن خمینــی و اطرافیانــش از عــراق ب ب
ــت  ــری و هدای ــا رهب ــت ت ــرار گرف ــان ق ــار آن ــتردهای در اختی گس
انقــالب مــردم ایــران را در دســت گیرنــد. در مــدت چهــار مــاه اقامــت 
خمینــی در روســتای نوفــل لوشــاتو در جنــوب پاریــس، کشــورهای 
ــی،  ــی س ــی ب ــون ب ــانهای همچ ــم رس ــک امپریالیس ــه کم ــی ب غرب
لومونــد، فیــگارو، اشــپیگل، ا بــی ســی، ســی بــی اس و ان بــی ســی 
توانســتند از خمینــی یــک »امــام« بســازند و او را بــه رهبــری جنبــش 
برســانند، تــا ورود او بــه ایــران بعــد از 1۴ ســال تبعیــد به یــک »حادثه 
تاریخــی« مبــدل شــود! دو هفتــه پــس از خــروج شــاه از ایــران، و بعــد 
از آن کــه امپریالیســتها ســران ارتــش را بــه »بیعــت« بــا خمینــی متقاعد 
ســاختند، بــا نشــان دادن چــراغ ســبز، خمینــی در روز 12 بهمــن 13۵٧ 
)1 فوریــه 1۹٧۹( بــا هواپیمــای اختصاصــی شــرکت »ایرفرانــس« و در 
معیــت نیروهــای امنیتــی فرانســه بــه ایــران وارد و بــه مدرســه علــوی 
ــه 1۹٧۹(  ــن 13۵٧ )۵ فوری ــد در روز 1۶ بهم ــار روز بع ــت. چه رف
هــم او مهــدی بــازرگان را بــه عنــوان نخســت وزیــر دولــت موقــت 

»انقــالب« تعییــن نمــود.

بــه بــاور پارســونز ســفیر انگلیــس خمینــي بــا انتقــال بــه پاریــس 
ــري  ــت منب ــد و در حقیق ــوردار ش ــي برخ ــات ارتباط ــام امکان از تم
ــد. وي مــي  ــار گرفــت کــه تمــام جهانیــان مخاطــب آن بودن در اختی
ــود.  ــات ارتباطــي مــدرن جهــان برخــوردار ب نویســد: »از تمــام امکان
خبرنــگاران رســانه ها ي خبــري از چهــار گوشــهی دنیــا در آن حضــور 
داشــتند. پــر شــنونده ترین منبــر خطابــه جهــان را در اختیــار گرفــت. 
منبــري کــه هرگــز در یک کشــور اســالمي ماننــد ســوریه و الجزایر در 
اختیــار او قــرار نمي گرفــت.« خمینــي در مــدت کمتــر از چهــار مــاه 
اقامــت خــود در پاریــس، مجموعــاً دویســت و پنجــاه و دو ســخنراني، 

پیــام، مذاکــره، مصاحبــه و نامــه داشــته اســت.

وقتــی ســران چهــار کشــور امپریالیســتی توافــق کردنــد کــه شــاه 
بــرود و روحانیــون در اتحــاد بــا ارتــش زمــام امــور را بدســت گیرنــد، 
ــد کــه  ــول کردن ــی را قب ــاًل تعهدات ــز متقاب ــان وی نی ــی و اطرافی خمین
ــد.  ــالش نمودن ــتهها ت ــن خواس ــق ای ــرای تحق ــالب ب ــردای انق از ف
مهمترینشــان آن بــود کــه دامنــه انقالب را فــرو بخواباند و از گســترش 
و تعمیــق و رادیکالیــزه شــدن آن جلوگیــر کننــد. در همیــن راســتا بــود 
کــه بــازرگان نخســت وزیــر خمینــی بــرای خوابانــدن شــور انقالبــی 
ــت  ــد از شــاه نوب ــد »بع ــاد میزدن ــردم فری ــی م ــردم، وقت ــای م تودهه
آمریکاســت« اعــالم داشــت کــه »انقــالب« تمــام شــده و از بازاریــان 
»شــریف« تقاضــا نمــود کــه هر چــه زودتــر کرکرههــای مغازههایشــان 

را بــاال بکشــند.

ــب  ــش را ترغی ــا ارت ــتاد ت ــران فرس ــه ته ــزر را ب ــر ژنرال ها ی کارت
بــه همــکاری بــا روحانیــون بکنــد و ســران ارتــش را بــه خــودداری 
از کودتــا دعــوت نمایــد. وی توانســت ســران ارتــش را بــرای 
همراهــی بــا روحانیــون همــراه ســازد. شــاه بعدهــا در کتــاب »پاســخ 
ــای  ــی نیروه ــاون فرمانده ــزر ]مع ــت: »]ژنرال[ ها ی ــخ« نوش ــه تاری ب
ــا  ــان ب ــه همزم ــو  - ک ــمالی  - نات ــک ش ــان آتالنتی ــی در پیم آمریکای
ــود  ــته ب ــود[ توانس ــده ب ــران آم ــوپ بهای ــس گوادل ــزاری کنفران برگ
تیمســار قره باغــی، رئیــس ســتاد ارتــش مــرا جــذب کنــد... قره باغــی 
از قــدرت خــود بــرای جلوگیــری از کودتــا اســتفاده کــرد.« آمریــکا، 
ــع  ــتاي دف ــش را در راس ــا ارت ــکاري ب ــت در هم ــت روحانی حاکمی

ــد.  ــم الزم مي دی ــر کمونیس خط

ــان  ــا جری ــه م ــت »ک ــالب گف ــا و انق ــي در اوج نا آرامي ه خمین
نفــت را بــه غــرب قطــع نمي کنیــم.« او و مشــاورانش بــه قدرت هــا ی 
غربــی اطمینــان خاطرهــای الزم را بــرای تضمیــن منافــع آنهــا دادنــد. 
خمینــی بــه نماینــدگان کارتــر کــه بدیــدار وی رفتــه بودنــد، گفــت: 
ــن  ــز ای ــی ج ــود، راه ــل ش ــران حاص ــش در ای ــد آرام ــر بخواهی »اگ
نیســت کــه نظــام شاهنشــاهی کــه قانونــی نیســت، کنــار بــرود تــا مــن 
یــک شــورای انقــالب تاٌســیس کنــم بــرای نقــل قــدرت... خــوف آن 
دارم کــه اگــر کودتــای نظامــی بشــود انفجــاری بشــود در ایــران کــه 
ــم از  ــه می کن ــما توصی ــن بهش ــرد. م ــو آن را بگی ــد جل ــی نتوان کس
کودتــا جلوگیــری کنیــد، مــن کودتــا را نــه بهصــالح ملــت می دانــم و 
نــه بهصــالح آمریــکا«. بــا ایــن توافــق و قــول اســالمی قلمــداد کــردن 
ارتــش امپریالیســتی، خمینــی زمینــه را بــرای اجــرای یکــی از مهمترین 
ــوپ فراهــم ســاخت و ایــن اصلیتریــن  خواســت های نشســت گوادل

عامــل ســلطه امپریالیســم را از گزنــد انقــالب مصــون نگــه داشــتند.

ــردن  ــارج ک ــا خ ــوپ ب ــس گوادل ــرار کنفران ــق ق ــت طب حاکمی
تودههــای محــروم از عرصــه مبــارزه و ازبیــن بــردن شــوراهای واقعــی 
کارگــران و آزادیهــای ملــی و دمکراتیــک بدســت آمــده از انقــالب و 
قلــع و قمــع تشــکلهای دمکراتیــک و چــپ و عناصــر میهنپرســت و 
فرهنگدوســت، حملــه بیرحمانــه بــه زحمتکشــان روســتاها و گرفتــن 
ــای  ــک خلقه ــی دمکراتی ــش مل ــرکوب جنب ــان و س ــای دهقان زمینه
ترکمــن، بلــوچ، کــرد، تــرک و عــرب اهــداف انقــالب را نشــانه گرفته 
ــی شاهنشــاهی  ــت ضدخلق ــن حاکمی ــی را جایگزی ــت کنون و حاکمی

کردنــد. 
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روز جهانی زبان مادری را 
گرامی می داریم

ــور را از ارکان  ــوع کش ــای متن ــکوفایی زبان ه ــد و ش ــون رش »کان
ــه  ــر گون ــا ه ــد و ب ــران می دان ــردم ای ــد م ــی و پیون ــالی فرهنگ اعت
تبعیــض و حــذف در عرصــه ی چــاپ و نشــر و پخــش آثــار بــه همه ی 
زبان هــای موجــود مخالــف اســت« اصــل ســوم منشــور کانــون نویســندگان ایــران 

زبــان مــادری گهــواره ی فرهنگــی هــر فــرد اســت و پاسداشــت آن 
از نشــانه های پویایــی اجتماعــی و ســالمت فرهنگــی هــر جامعــه ای به 

ــد.  شــمار می آی

دریغــا! زبان هــای مــادری گوناگــون کــه در سراســر تاریــخ 
کهــن ایــن دیــار رنگین کمانــی دلپذیــر بــر آســمان فرهنــگ آن نقــش  
می زده انــد هرگــز از گزنــد یــورش  حکومت هــای اســتبدادی در امــان 
نمانده انــد و گــواه روشــن آن کوچ هــای اجبــاری 

اقــوام و تحمیــل زبــان معیــار اســت. 

امــروز نیــز تنگ کــردن دایــره ی کاربــرد 
زبــان مــادری و حصــر و حبــس کنش گــران 
ــن حــوزه نشــان از همــان سیاســت حــذف  و  ای
حصــر تاریخــی دارد. حاکمیــت اســتبدادی پیش و 
پــس از انقــالب ۵٧، بــه بهانه هــای پــوچ و واهــِی 
یکپارچه ســازی فرهنگــی، تقویــت زبــان رســمی 
یــا مبــارزه بــا »تجزیــه طلبــی«، آشــکار و پنهــان به 
دشــمنی بــا ایــن میــراث بشــری برخاســته اســت.  

ــران  ــون نویســندگان ای ــد ســوم منشــور کان ــه در بن ــه  ک همان گون
آمــده: »کانــون رشــد و شــکوفایی زبان هــای متنــوع کشــور را از ارکان 
ــه  ــر گون ــا ه ــد و ب ــران می دان ــردم ای ــد م ــی و پیون ــالی فرهنگ اعت
تبعیــض و حــذف در عرصــه ی چــاپ و نشــر و پخــش آثــار بــه همه ی 

ــف اســت«.   ــای موجــود مخال زبان ه

ــه  ــت یابی ب ــان دس ــت، و بی گم ــان اس ــر انس ــت ه ــان هوی زب
ــظ و  ــس حف ــت. پ ــان آزاد اس ــر انس ــق ه ــن ح ــت، بدیهی تری هوی
یادگیــری و آمــوزش زبــان مــادری از مهم تریــن نشــانه های شــکوفایی 
ــه  ــده ب ــدوار و بالن ــوری، امی ــارغ از دیکتات ــه ای آزاد، ف فرهنگــی جامع
ــچ  ــه هی ــی ب ــتگاه و قدرت ــت و دس ــچ حکوم ــد و هی ــمار می آی ش

ــدارد.  ــرکوب آن را ن ــکار و س ــق ان ــه ای ح بهان

کانون نویسندگان ایران  - 2/12/1۴۰1

تداوم بازداشت و حبس
علی اسدالهی و کیوان مهتدی

بــا همبســتگی مــردم متعــرض و پافشــاری آنــان بــر آزادی زندانیان 
سیاســی، حاکمیــت  در هفته هــای اخیــر شــماری از زندانیــان و 
ــای  ــی پرونده ه ــه برخ ــیدگی ب ــد رس ــدگان را آزاد و رون بازداشت ش
سیاســی را متوقــف کــرده اســت. امــا به رغــم ایــن آزادی هــا همچنــان 
ــان نامشــخص اســت. همچنیــن برخــی از  تکلیــف بســیاری از زندانی
ــای  ــرای امض ــز ب ــر نی ــی اخی ــش آزادی خواه ــدگان جنب بازداشت ش

ــد. ــرار گرفته ان ــار ق ــو« تحــت فش ــه و درخواســت »عف تعهدنام

در ایــن میــان وضعیــت علــی اســدالهی و کیــوان مهتــدی، دو عضو 
کانــون نویســندگان ایــران نیــز کماکان نامشــخص اســت. 

علــی اســدالهی، شــاعر و منشــی کنونــی کانــون نویســندگان ایــران 
ــه  ــی ب ــورش نیروهــای امنیت ــا ی ــاه ب کــه 3۰ مهر م
خانــه اش بازداشــت شــده بــود، کمــاکان در »زندان 
ــای  ــی روزه ــت. ط ــوس اس ــزرگ« محب ــران ب ته
ــه ای  ــدور بیانی ــا ص ــاعران ب ــی از ش ــر جمع اخی
خواســتار آزادی بــی  قید وشــرط ایــن عضــو 

ــران شــدند. ــون نویســندگان ای کان

ــو  ــم و عض ــنده، مترج ــدی، نویس ــوان مهت کی
ــت  ــه اردیبهش ــز ک ــران نی ــندگان ای ــون نویس کان
ــه اش  ــه خان ــی ب ــای امنیت ــا هجــوم نیروه 1۴۰۰ ب
ــس  ــه ۶ ســال حب ــدوی ب بازداشــت و در دادگاه ب
محکــوم شــد، همچنــان در زنــدان اویــن بــه ســر 

ــای  ــدی، در روزه ــه بازداشــت مهت ــا ب ــه ی اعتراض ه ــرد. در ادام می ب
اخیــر انجمــن قلــم )پــن( ســوئد نیــز بــا ارســال نامــه ای بــه حاکمیــت 

ــد. ــرط او ش ــد و ش ــتار آزادی بی قی خواس

ــون نویســندگان  ــن از اعضــای کان ــه ی گذشــته دو ت ــک هفت در ی
ایــران، رضــا خنــدان )مهابــادی( و آرش گنجــی، از زنــدان رجایی شــهر 
کــرج آزاد شــدند و رونــد رســیدگی بــه پرونــده ی ســه عضــو دیگــر 
ــدا  ــه ســوهانی و آی ــه، روزب ــران، علیرضــا آدین ــون نویســندگان ای کان

عمیــدی متوقــف شــد.

کانــون نویســندگان ایــران خواهــان آزادی بی قیــد و شــرط دو عضو 
در بنــد خــود، علــی اســدالهی و کیــوان مهتــدی، و نیــز همــه ی زندانیان 

سیاســی و بازداشت شــدگان جنبــش آزادی خواهــی اخیــر اســت.

کلیه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد شوند
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در بارۀ رویدادهای اخیر چه نظری دارید؟
خیــزش اخیــر مــردم علیــه جمهــوری اســالمی مرحلــۀ پراهمیتــی 
ــردم  ــه م ــه ای ک ــم هزین ــران اســت. ه ــالب ای ــتۀ انق ــان پیوس در جری
ــم  ــت و ه ــنگینی اس ــۀ س ــد هزین ــزش پرداخته ان ــن خی ــان ای در جری
دســتاوردهائی کــه بدســت آورده انــد برجســته و مهــم اســت. از جملــه 
در جریــان ایــن خیــزش بســیاری از توهمــات سیاســی کــه پیش تــر در 
میــان برخــی الیه هــای اجتماعــی وجــود داشــت رنــگ باخت. بســیاری 
ــرای ترویــج آنهــا  از انگاره هــای ارتجاعــی و ضدمردمــی کــه ســالها ب
تبلیــغ و هزینــه کــرده بودنــد عمــاًل بــا حرکــت مــردم بی اعتبــار شــد و 

داغ باطــل خــورد.

یکــی از گرایش هــای ارتجاعــی کــه خیــزش اخیــر آنــرا خنثــی و 
ــی  ــژادی و مذهب ــی ن ــات قوم ــتفاده از اختالف ــرد سوء اس ــار ک بی اعتب
اســت. دامــن زدن بــه ایــن اختالفــات کهنــه کــه عمــر تاریخــی آنهــا 
ــه  ــم در منطق ــت های امپریالیس ــی از سیاس ــت، یک ــیده اس ــه سررس ب
بــرای تضعیــف و تجزیــۀ خاورمیانــه اســت. ایــن سیاســت سالهاســت 
از ســوی جمهــوری اســالمی، عربستان ســعودی و ترکیــه دنبــال 
می شــود. یکــی پایــگاه اســالم شــیعه، دیگــری پایــگاه اســالم ســنّی و 
ــه  ــه چگون ــم ک ــا دیدی ــد. اّم ــغ پان ترکیســم در خاورمیانه ان ســومی مبل
خیــزش دموکراتیــک اخیــر، بــه حکــم سرشــت عینــی و مردمــی خــود 
ــی  ــته های عین ــرا خواس ــرد؛ زی ــار ک ــی را بی اعتب ــات ارتجاع ــن القائ ای
ــی ورای ایــن  و واقعــی مــردم را مطــرح و برجســته کــرد کــه چیزهائ
ــی  ــی و واقع ــته های عین ــرا خواس ــت، زی ــاختگی اس ــتاویزهای س دس

مــردم  چــه شــیعه، چــه ســنی، چــه تــرک و چــه فــارس، چــه گیلــک 
و کــرد و بلــوچ، آزادی، برابــری و تأمیــن احتیاجــات زندگــی واقعــی و 
مــادی آنهــا اســت، نــه اختالفــات ســاختگی کــه در راســتای سیاســت 
»تفرقــه انــداز و حکومــت کــن« و بــرای بحــران آفرینــی از بــاال آنهــا را 

ــد. ــغ و شــایع می کنن ــردم تبلی ــان م ســاخته و در می

ــا آن  ــن ی ــال ای ــود بدنب ــخ خ ــی از تاری ــع در دوره هائ ــر جوام اگ
انگاره هــای موهــوم و انتزاعــی هــم رفته انــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
بــه دروغ بــه آنهــا قبوالنده انــد کــه بــا تبعیــت از ایــن الگوهــا نیازهــای 
واقعــی و مــادی آنهــا بهتــر تأمیــن می شــود، اّمــا تجربــۀ عملــی خــود 
زندگــی، توخالــی بــودن ایــن وعده هــای فریب آمیــز را بهتــر و 

ــرده اســت. ــری افشــاء ک ــه بحــث نظ ــریع تر از هرگون س

دســتاورد دیگــر ایــن خیــزش ایــن بــود کــه موعظه هــای 
ــه  ــتن ب ــد بس ــام، امی ــا نظ ــی جــدی ب ــز از رویاروئ ــتی پرهی رفورمیس
ــا  ــات ی ــز انتخاب صندوق هــای بی خاصیــت رأی، نمایش هــای فریب آمی
امیــد بســتن بــه رجاله خانــه ای بنــام مجلــس را کــه آلــت دســت نظــام 
ســرکوب بــرای تحمیــق عوام النــاس و توجیــه ظلــم و جنایت آن اســت 
بطــور کامــل بی اعتبــار کــرد و تــه مانــده ایــن موعظه هــای فریب آمیــز 
را هــم بــا آنچــه مــردم در جریــان ایــن خیــزش بــه چشــم خــود دیدنــد 
ــرا  ــد زی ــه از خشــونت بپرهیزی ــد ک ــان موعظــه می کنن ــاد داد. آن ــه ب ب
ــرای  ــت آن را ب ــد و دس ــه می ده ــت بهان ــت حاکمی ــه دس ــن کار ب ای
اعمــال خشــونت علیــه مــردم بــاز می کنــد. گوئــی جمهــوری اســالمی 
ــرگرم خشــونت و کشــت و  ــون س ــود تاکن ــت خ از روز اّول موجودی

مصاحبه با یک رفیق زندانی سیاسی سابق
درباره جنبش »زن، زندگی، آزادی«
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کشــتار نبــوده اســت و گوئــی همیــن حــاال شــدیدترین خشــونت ها را 
علیــه مــردم اعمــال نمی کنــد کــه توصیــه می کننــد دســت آن را بــرای 
خشــونت بــاز نکنیــد! بــرای دختــری کــه پیکــر تیرخــوردۀ خواهــرش 
را در خیابــان بــدوش کشــیده و تــالش می کنــد آن را از مهلکــه بیــرون 
ببــرد، بــرای کــودک هفــت ســاله ای کــه جلــو چشــمان او مــادرش را با 
شــلیک گلولــه می کشــند، بــرای پــدر و مــادری کــه فرزنــد ده ســالۀ آنها 
ــًا  ــی کــه صرف ــرای نوجوان ــد، ب ــار می بندن ــه رگب را جلــو چشمشــان ب
ــرار داده و پــس از  ــه ق ــان او را مــورد حمل ــه جــرم حضــور در خیاب ب
دســتگیری مســتقیماً بــه چشــمان او شــلیک و بــرای همــۀ عمــر او را از 
نعمــت بینائــی محــروم کرده انــد، بــرای مردمــی کــه بــه جــرم حضــور 
ــه ایــن همــه ظلــم و فســاد اعــدام می شــوند  ــان و اعتــراض ب در خیاب

ــی دارد؟ ــا چــه معنائ ــن موعظه ه ای

اّمــا خیــزش کنونــی بــا وجــود همــۀ دســتاوردها و پیشــرفت هایش، 
ــد توانســت از  ــا برطــرف نشــود، نخواه ــه ت ــم دارد ک کاســتی هائی ه
ایــن فراتــر رود و رســیدن بــه پیــروزی نهائــی بــرای آن ممکــن نیســت. 
مهم تریــن ایــن کاســتی ها فقــدان تشــکیالت فراگیــر، فقــدان رهبــری 
و فقــدان برنامــه و چشــم انداز روشــن و مشــخص بــرای آینــده اســت. 
ــی  ــد تحــّول اجتماع ــرای کاری مانن ــه ب ضــرورت تشــکیالت و برنام
حکــم عقــل ســلیم اســت. هــر کار که بوســیلۀ بیــش از یــک نفــر انجام 
شــود، حتــی اگــر آنــان دو نفــر باشــند نیازمنــد هماهنگــی بیــن آنــان 
اســت در غیــر این صــورت بــه نتیجــه مطلــوب منجــر نخواهــد شــد. 
همیــن هماهنگــی بیــن چنــد نفــر و تقســیم کار بیــن آنــان، برحســب 
توانائی هــا و مهارت هــای هریــک از آنــان و تعییــن وظایــف هــر کــدام 
بــرای انجــام یــک کار مشــترک و رســیدن بــه یــک هــدف مشــترک و 
ــرای  ــت. ب ــه اس ــازمان یابی و برنام ــکل س ــن ش ــخص، ابتدائی تری مش
آن کــه انبــوه مردمــی کــه در انجــام یــک حرکــت اجتماعــی مشــارکت 
دارنــد، ماننــد تــن واحــدی عمــل کننــد، ســازمان و رهبــری الزم اســت. 
هیــچ ارتشــی بــدون ســازمان، بــدون یــک ســتاد قدرتمنــد و حرفــه ای، 
بــدون اســتراتژی و طــرح عملیاتــی مشــخص تاکنــون در هیــچ جنگــی 
ــال اســت. اگــر  ــازی فوتب ــک ب ــال ســاده تر ی ــروز نشــده اســت. مث پی
اعضــای یــک تیــم فوتبــال را بــدون چینــش و تعییــن پســت مشــخص 
ــدون  ــی، ب ــدون مرب ــا یکدیگــر، ب ــا ب ــاط آنه ــان و ارتب ــک از آن ــر ی ه
ــک  ــازی داخــل ی ــرای ب ــی ب ــک قبل ــرح و تاکتی ــدون ط ــوزش و ب آم
زمیــن فوتبــال بفرســتید نتیجــۀ آن چــه خواهــد شــد؟ انقــالب، اگــر آن 
ــراز و  ــرده باشــیم، کاری ســترگ، پرف ــی اش درک ک ــوم واقع را در مفه
نشــیب و انجــام آن نیازمنــد آگاهــی از جنبه هــای گوناگــون اقتصــادی، 
اجتماعــی و سیاســی جامعــه و کنــش و واکنــش متناســب در جریــان 
مبــارزه اســت و ایــن امــری اســت کــه هرگــز بــدون ســازمان، رهبــری 
زیرکانــه و آگاهانــه و برخــوردار از قدرت ســازماندهی و برنامۀ درســت 
ــر یــک تحلیــل دقیــق از وضعیــت اجتماعــی و  و مشــخص، مبتنــی ب
اقتصــادی جامعــه و منابــع آن تحقــق نمی یابــد. حتــی اگــر ایــن را هــم 
بپذیریــم کــه یــک نظــام اســتثماری و ســتمگر ممکــن اســت بــا یــک 
شــورش کــور و بــی ســازمان توده هــای عاصــی مــردم ســرنگون هــم 
بشــود، بــاز هــم بــرای اینکــه هــر فــرد یــا گــروه فرصت طلــب از راه 

رســیده ای خــالء حاصــل از ایــن ســرنگونی را پــر نکنــد و منجــر بــه 
اســتقرار یــک دیکتاتــوری جدیــد نشــود، وجــود تشــکیالت، رهبــری و 

هــدف مشــخص پیــش از ســرنگونی ضــروری اســت.

ــردی  ــری ف ــد ام ــه برخــی تصــّور می کنن ــه ک ــری، آنگون ــا رهب اّم
نیســت. همانگونــه کــه انقــالب کار یــک طبقــۀ اجتماعــی ســازمان یافته 
اســت کــه در مکتــب مبــارزۀ سیاســی پــرورش یافتــه و کار کرده باشــد، 
رهبــری هــم امــری طبقاتــی و جمعــی اســت. »همــه می داننــد ... کــه 
طبقــات را معمــوالَ و در اکثــر مــوارد، دســت کــم در کشــورهای متمدن 
ــی  ــزاب سیاس ــه اح ــد: ک ــری می کنن ــی رهب ــزاب سیاس ــروزی، اح ام
ــی از  ــش ثابت ــم و بی ــای ک ــی، گروه ه ــدۀ کل ــک قاع ــوان ی ــم، بعن را ه
ــد  ــری می کنن ــرادی رهب ــن اف ــن و مجّرب تری ــن، متنفذتری مقتدرتری
ــد و  ــاب کرده ان ــا انتخ ــئولیت ترین عملکرده ــرای پرمس ــا را ب ــه آنه ک
آنــان را رهبــران می نامنــد.«)1( ایــن رهبــران کســانی هســتند کــه طــی 
ــد  ــارزه امتحــان خــود را پــس داده  و ثابــت کرده ان ســالیان طوالنــی مب
خریدنــی نیســتند، فروختنــی نیســتند، دانــش سیاســی و ایدئولوژیــک و 
هشــیاری سیاســی  کــه فریــب نخورنــد و توانائــی ســازماندهی دارنــد 
ــینند.  ــای نمی نش ــود از پ ــۀ خ ــع طبق ــته ها و مناف ــری خواس و در پیگی
جریــان مبــارزه چــون کــورۀ آتشــینی که ســنگ معدنــی ناخالــص در آن 
گداختــه و ناخالصــی آن ســوخته و طــالی نــاب باقیمانــده از آن بیــرون 
ــری  ــن ترتیــب رهب ــه ای ــران آزمــوده می ســازد. ب ــد، از آنهــا رهب می آی

ــد.  ــد می آی ــود و پدی ــاخته می ش ــارزه س ــان مب در جری

لنیــن می نویســد: »هیــچ طبقــه ای در تاریــخ بــه فرمانروائــی نرســیده 
ــدگان  ــی و نماین ــرکردگان سیاس ــود س ــن خ ــه در بط ــی آنک اســت، ب
پیشــروئی را یافتــه باشــد کــه قادر باشــند جنبــش را ســازماندهی و آن را 
رهبــری کننــد.«)2( بــه ایــن ترتیــب چیــزی مضحک تــر و بی معنی تــر 
از ایــن نیســت کــه کســانی بیــرون از صحنــۀ مبــارزۀ عملــی مــردم که با 
ایــن مبــارزه بیگانه انــد، خودشــان خــود را بــه رهبــری انتخــاب کننــد!! 
ــن  ــد و از همی ــه پیشــاپیش خــود را فروخته ان ــه ک جیره خــواران بیگان
حــاال هــم آشــکارا بــه دســت بوســی ایــن یــا آن دولتمــرد ورشکســتۀ 
ــانه های  ــه رس ــانده ای ک ــت نش ــک های دس ــد عروس ــی می رون غرب
ــی  ــد و سرســپردگی خــود را حت ــوق کرده ان ــا را در ب امپریالیســتی آنه
ــه از  ــه ن ــوج ســوارانی ک ــد، م ــش می گذارن ــه نمای ــم ب در رســانه ها ه
ســرناچاری و آزار و تعقیــب جمهــوری اســالمی و نــه بــرای تحصیل و 
تــالش بلکــه از ســر عافیت طلبــی بــه خــارج کشــور رفته انــد و امــروز 
بــی آن کــه در مبــارزات انقالبــی مــردم نقــش و دخالتــی داشــته باشــند، 
ــادرۀ  ــال مص ــذارده  و بدنب ــی گ ــای غرب ــۀ قدرت ه ــرو مداخل دل در گ
ــرای مــردم درون کشــور نســخه می نویســند، و  ــد و ب ــارزات مردم ان مب
ســایر فرصت طلبــان از همیــن جنــس و قمــاش کــه برخــی رســانه ها 
از بــام تــا شــام تــالش دارنــد آنهــا را بــه مــردم حقنــه کننــد، بــا مبــارزه 
واقعــی و بــا جنبــش انقالبــی رو بــه رشــد مــردم بیگانــه و دلخــوش بــه 

ــد. ــات خویش ان توهم
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ــرون مــرزی  اظهــار نظــر  ــژه در رســانه های ب ــه وی ــا برخــی  ب اّم
می کننــد کــه اگــر ایــن خیــزش تشــکیالت، رهبــری و برنامــه نــدارد، 
ــه نقــص آن. شــما چــه می گوییــد؟ ایــن مزیــت ایــن خیــزش اســت ن
ــۀ مشــخص،  ــدون برنام ــازماندهی، ب ــدون س ــی، ب ــچ کار جمع هی
بــدون مدیریــت نمی توانــد بــه انجــام برســد. ایــن حکــم عقــل و منطق 
اســت، اّمــا موضــوع ایــن نیســت کــه جریان هــای دســت راســتی کــه 
ضــرورت تشــکیالت، برنامــه و رهبــری را بــرای جنبش انــکار می کنند، 
واقعــاً ایــن امــور ســاده و بدیهــی را درک نمی کننــد. بــه عکــس آنــان 
ــه و  ــدون تشــکیالت، برنام ــد کــه انقــالب اجتماعــی ب خــوب می دانن
رهبــری کارآزمــوده و هشــیار، تحقــق نخواهــد پذیرفــت، اّمــا در پــس 
ــن  ــدف ای ــه اســت. ه ــی نهفت ــت پنهان ــه نیّ ــن افاضــات عوامفریبان ای
اســت کــه از تشــکل مســتقل، برنامــۀ ســنجیده و مســتقل و شــکل گیری 
رهبــری واقعــی و مســتقل در جنبــش مردمــی جلوگیــری شــود، زیــرا 
اگــر زحمتکشــان از خــود ســازمان سیاســی مســتقل، رهبــری مســتقل 
و برنامــۀ سیاســی ســنجیده و جــّدی کــه بیانگــر منافــع واقعــی آنهــا 
باشــد  داشــته باشــند، فرصت طلبــان راســت، یــا دست نشــاندگان 
ــد  ــش قدرتمن ــر جنب ــی ب ــه راحت ــد ب ــه نمی توانن ــت های بیگان سیاس
ــیده ای را  ــروپای از راه رس ــر بی س ــد ه ــوند؛ نمی توانن ــوار ش ــا س آنه
بــه ضــرب تبلیغــات رســانه ای، بعنــوان یــک چهــرۀ مّلــی بــه آنهــا قالب 
کننــد تــا بعــداً بــه تدریــج زمینــۀ شــکل گیری یــک دیکتاتــوری جدیــد 
ــا  ــرو ب ضدمردمــی را فراهــم ســازد. درواقــع جریان هــای راســت از آن
وجــود ســازمان، رهبــری و برنامــه در جنبــش زحمتکشــان مخالفــت 
ــری خــود و  ــل رهب ــد کــه خــود ســودای مــوج ســواری و تحمی دارن
ــورش  ــک ش ــر ی ــرا ب ــد، زی ــردم دارن ــه م ــود را ب ــت های خ سیاس
ــر  ــه ه ــد و آن را ب ــوار ش ــوان س ــر می ت ــه راحت ت ــکل وبی برنام بی ش

ســو هدایــت کــرد.

ــد  ــای عه ــته، امپراتوری ه ــخ گذش ــول تاری ــاز و در ط      از دیرب
ــمکش های  ــا و کش ــرمایه داری، در جنگ ه ــای س ــا دولت ه ــودال ی فئ
ــا یکدیگــر و بطــور کّلــی در تحــوالت اجتماعــی و تاریخــی،  خــود ب
ــه  ــود را تصفی ــن خ ــابهای بی ــان حس ــان زحمتکش ــا ج ــرو و ب ــا نی ب
ــان همــواره رهبــری و ســرکردگی تحــوالت اجتماعــی را  ــد، آن کرده ان
بعهــده داشــته اند و زحمتکشــان فقــط نیــروی میدانــی و ســرباز پیــادۀ 
ــاًل در  ــد. مث ــات و تحــوالت اجتماعــی بوده ان ــا در انقالب ــن قدرت ه ای
ــا  ــان هســتند، اّم ــروی اصلــی انقــالب دهقان ــر فرانســه نی انقــالب کبی
ــی آن،  ــم سیاس ــه فئودالیســم و رژی ــارزات علی ــری مب ــورژوازی رهب ب
یعنــی اســتبداد مطلقــه را بعهــده دارد. ایــن از نیمــۀ ســدۀ نوزدهــم و بــا 
ورود طبقــۀ کارگــر بــه صحنــۀ مبــارزات تاریخــی اســت کــه ضــرورت 
ســازمان سیاســی و رهبــری مســتقل بــرای زحمتکشــان مطرح می شــود. 
انقــالب اکتبــر در روســیه اولیــن انقــالب بــزرگ اجتماعــی اســت که در 
ــورژوازی، بلکــه در  ــر پرچــم ب ــه زی ــورژوازی، ن ــان و خرده ب آن دهقان
اتّحــاد و تحــت رهبــری طبقــۀ کارگــر و حــزب آن، امپراتــوری تــزار را 

ــد. ــرنگون می کنن س

ــا  ــتیبان آنه ــای پش ــت و قدرت ه ــای راس ــز جریان ه ــون نی     اکن

ضمــن این کــه بــا اســتبداد مطلقــۀ دینــی حاکــم در ایــران تضــاد دارنــد، 
ــروی ســرکوب شــده و  ــم از آزاد شــدن نی ــش از اســتبداد حاک ــا بی ام
تحــت فشــار تــودۀ مــردم، از آزاد شــدن انــرژی خــالق مــردم هــراس 
دارنــد و اینگونــه مصلحــت اندیشــی های آنــان بــرای جنبــش مردمــی 
و انــکار ضــرورت تشــکیالت، رهبــری و برنامــۀ مشــخص و شــفاف 

ــه قابــل درک اســت.  ــرای آن، از همیــن زاوی ب

ــتی از  ــانه های دســت راس ــی در رس ــاهد هســتیم وقت ــی ش      گاه
ایــن قمــاش »تحلیل گــران« ســؤال می شــود بــا انســدادی کــه در نتیجــۀ 
ســرکوب خشــونت بــار خیــزش مــردم در راه تظاهرات خیابانــی بوجود 
آمــده، اکنــون چــه بایــد کــرد؟ آنهــا از جــواب دادن طفــره می رونــد یــا 
بــا پیــش کشــیدن موضوعــات دیگــری کــه هیچ گونــه ربطــی بــه ایــن 
ــدارد، از بن بســتی کــه در آن گرفتــار شــده اند فــرار می کننــد،  ســؤال ن
زیــرا ایــن »رهبــران خــود خوانــده« و شــاهزاده های رســانه ای مباحــث 
و مراحلــی را کــه انقــالب ایــران از ایــن پــس بطــور طبیعــی بایــد وارد 
آنهــا شــود )ماننــد ســازماندهی جــّدی، جنبــش فراگیــر اعتصابــی ... و 
حتـّـی قیــام و ســازماندهی مقاومــت مســلحانه در صورتــی کــه شــرایط 
مشــخص عملــی آن را ایجــاب کنــد( نــه می شناســند. نــه هرگــز بــه آن 
فکــر کرده انــد و نــه توانائــی و اهلیــت ورود بــه آن را دارنــد. ســودای 
ــور  ــک شــورش ک ــه در ی ــن اســت ک ــا ای ــوان پنبه ه ــن پهل بیشــتر ای
شــاید شــرایطی فراهــم شــود کــه آنــان بتواننــد بــا کمــک خارجــی بــر 
ــرا رفتــن  ــا در هــر حــال ف ــارزات مردمــی ســوار شــوند. اّم امــواج مب
از مرحلــۀ کنونــی، کار فعــاالن سیاســی و انقالبــی واقعــی و حرفــه ای 

اســت.

در  برخــی  می نامیــد.  »خیــزش«  را  اخیــر  رویدادهــای  شــما 
گفتگــو از ایــن رویدادهــا آن را یــک انقــالب می نامنــد. ماهیــت ایــن 

ــت؟ ــوادث چیس ح
انقــالب فقــط یــک تظاهــرات خیابانــی یــا حتــی شورشــی نیســت 
ــن  ــد، اگرچــه ای ــم بیانجام ــام حاک ــای نظ ــا نیروه ــه برخــورد ب ــه ب ک
ــا  ــد حلقه هــا و مراحلــی از یــک انقــالب باشــد. اّم رویدادهــا می توانن
انقــالب یــک رونــد طوالنــی و بنیــادی اســت کــه بــه درهــم شکســتن 
رژیــم سیاســی و ســاختار قــدرت  حاکــم بمنظــور دگرگــون ســاختن 
روابــط تولیــد و ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه بیانجامــد و در 
ــرات  ــی از اعتراضــات، تظاه ــک رشــتۀ طوالن مســیر خــود معمــوالً ی
خیابانــی، اعتصابــات و حتـّـی مبــارزات مســلحانه را دربــر می گیــرد تــا 
ــه یــک نظــام نویــن اقتصــادی - اجتماعــی  ــارزات ب ســرانجام ایــن مب
و سیاســی منجــر شــود. آنچــه ایــن روزهــا در ایــران در حــال وقــوع 
اســت حلقــه ای از ایــن زنجیــره اســت، و اگــر چــه حلقــۀ پــر اهمیتی از 
جریــان مــداوم و طوالنــی انقــالب ایــران اســت، اّمــا برخــالف برخــی 
ــن  ــۀ ای ــن حلق ــتی، آخری ــت راس ــۀ دس ــتابزده و بی پای ــات ش تبلیغ
ــا خــون خــود ســنگفرش خیابان هــا  ــی کــه ب ــره نیســت. جوانان زنجی
ــوز  ــا هن ــد، اّم ــزی را نمی خواهن ــد چــه چی ــد می دانن ــن کرده ان را رنگی
ــان دارد،  ــون جری ــه اکن ــد. آنچ ــزی را می خواهن ــه چی ــد چ نمی دانن
فــوران نارضائــی عمومــی اســت، انفجــار خشــم اســت، اّمــا هنــوز یــک 
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وضعیــت انقالبــی نیســت کــه همــۀ اقشــار مــردم را دربــر گرفتــه باشــد 
و بایــد پیــش از هــر انقــالب دموکراتیــک وجــود داشــته باشــد. زمــان 
الزم دارد تــا انقــالب بتوانــد در دیگــر اقشــار مــردم هــم نفــوذ کــرده و 
آنهــا را دربــر گیــرد، وســیع ترین اقشــار مــردم را برانگیــزد و آنــان را بــه 
دور خــود گــردآورد، همــۀ نیروهــای خود را جمــع آوری و ســازماندهی 
کنــد و در عمــق و در ســطح رشــد و گســترش یابــد تــا بــه یــک نیروی 
ســازمان یافتــۀ شکســت ناپذیر تبدیــل شــود. قبضــه کــردن قــدرت تنهــا 
از یــک طبقــۀ اجتماعــی ســازمان یافتــه کــه در مکتــب مبــارزۀ سیاســی 
پــرورش یافتــه باشــد ســاخته اســت. از ســوی دیگــر رژیــم هنــوز قوی 
اســت و می توانــد بــه نیروهــای نظامی)نــه انتظامــی( متوســل شــده و 
حمام هــای خــون بــه راه انــدازد. بــرای این کــه تعــادل قــدرت وارونــه 
ــم نیســت.  ــوز فراه ــه هن ــر الزم اســت ک ــود، برخــی عناصــر دیگ ش
مقدمــۀ ضــروری انقــالب، یــک بحــران مّلــی فراگیــر اســت کــه بایــد 
بــه تدریــج بــه یــک وضعیــت انقالبــی تبدیل گــردد. حلــول ایــن بحران 
مّلــی فراگیــر و تبدیــل شــدن آن بــه یــک وضعیــت انقالبــی مســتلزم 
فراهــم آمــدن برخــی شــرایط عینــی و ذهنــی مشــخص اســت کــه در 
ــی هــم  ــت انقالب ــازه هــر وضعی ــل بررســی اســت. ت جــای خــود قاب

لزومــاً بــه یــک انقــالب منجــر نخواهــد شــد.

ایــن روزهــا، بــه ویــژه از خــارج از کشــور، دعــوت بــه وحــدت زیاد 
شــنیده می شــود، بــدون این کــه در بــارۀ چنــد و چــون ایــن وحــدت 
ــر  ــه فک ــاره چ ــن ب ــود. در ای ــی داده ش ــا توضیح ــی نیروه و هم افزائ

می کنیــد؟
ــی آن دســت  ــوم کّل ــک ســو وحــدت، در نظــر اول و در مفه از ی
کــم در حــرف   مــورد تأئیــد همــه و بــرای پیشــبرد هــر مبــارزۀ اجتماعی 
ــر در  ــی عمیق ت ــا تأمل ــر ب ــوی دیگ ــا از س ــت. اّم ــری ضــروری اس ام
عمــل، منشــاء حرکــت و تغییــر در جامعــه، تضادهــای موجــود و مبارزۀ 
طبقــات بــا یکدیگــر بــر ســر منافــع خویــش اســت. بــه ایــن ترتیــب 
ــه طبقاتــی و  ــا وجــود فواصــل ظالمان وحــدت در معنــای مطلــق آن ب
در جامعــه ای ســراپا تضــاد، در جامعــه ای کــه تعقیــب و حفــظ منافــع 
ــورت  ــت، بص ــاد آن اس ــک از آح ــای هری ــور فعالیت ه ــخصی مح ش
یــک شــعار زیبــا اّمــا توخالــی در می آیــد و بــه همیــن دلیــل هــم بــا 
همــۀ تعــارف و تأکیــدی کــه در حــرف بــرروی آن می شــود، تاکنــون 
نتوانســته اســت عمــاًل تحقــق یابــد. امــروز از کســانی کــه ثروت هــا و 
منابــع طبیعــی و مالــی کشــور را طــی دهه هــای گذشــته غــارت کــرده  و 
بــه امریــکا و کانــادا و اســترالیا برده انــد گرفتــه تــا زحمتکشــانی کــه در 
نتیجــۀ فشــارهای اقتصــادی و معیشــتی و وخامــت شــرایط زندگــی از 
هســتی ســاقط شــده اند، همــه درون طیــف مخالفــان جمهوری اســالمی 
قــرار می گیرنــد. وحــدت بیــن اینــان بــر چــه اساســی باید متکی باشــد؟ 
آیــا انتظــار داریــد همــۀ اینهــا بــرای مخالفــت خــود انگیــزه ای واحــد 
یــا بــرای آینــده هدف هــای واحــد و یکســانی داشــته باشــند؟ بــه ایــن 
ترتیــب وحــدت مطلــق و غیــر مشــروط، هــم بــی معنــی اســت و هــم 
غیــر عملــی. گــرگ و میــش نمی تواننــد بــرای مــدت زیــادی بــا هــم 
وحــدت کننــد. اگــر وحــدت مقطعــی و جبهــه ای هــم مدنظــر باشــد، 
ایــن وحــدت بایــد حــول هدفــی معیــن کــه از پیــش تعریــف و تعییــن 

ــه روی از شــخص  ــه وحــدت در دنبال ــرد، ن شــده اســت صــورت گی
یــا اشــخاص معیــن؛ و اگــر معلــوم نباشــد ایــن وحــدت »برســر چــه« 
ــی در  ــرار اســت چــه راه ــت ق ــه و در صــورت موفقی صــورت گرفت
ــی  ــۀ تاریخ ــن تجرب ــت. نزدیک تری ــی اس ــود، بی معن ــه ش ــش گرفت پی
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد تجربــۀ خیلــی روشــنی اســت و بایــد از 
آن درس گرفــت: شــعار آیــت اهلل خمینــی در جریــان جنبــش علیــه شــاه 
»وحــدت کلمــه« و »همــه بــا هــم« بــود. او همــه را پشــت ســر خــود 
ــی همــه پشــت ســر او حرکــت  ــد گــروه انقالب ــد و جــز چن می خوان
ــۀ بعــدی چیســت و  ــوم باشــد هــدف و برنام ــی آن کــه معل ــد، ب کردن

دیدیــم کــه بــر ســر آن »همــه« چــه آمــد.

بــه مســئلۀ رهبــری برگردیــم. اخیــرًا رســانه ها بــاز هــم در خــارج 
ــه  ــاره چ ــن ب ــد، در ای ــو می کنن ــلبریتی ها گفتگ ــری س ــور  از رهب کش

می تــوان گفــت؟
ــوان طــور دیگــری گفــت: انقــالب  ــا می ت ــن شــوخی اســت، ی ای
ــناریوی  ــن س ــت. ای ــازی نیس ــوخی و ب ــی ش ــای اجتماع و طوفان ه
ــردن  ــع ک ــرای رأی جم ــلبریتی«ها ب ــه از »س ــتفاده عوامفریبان ســوء اس
ــت  ــی اس ــۀ امریکائ ــناریوی ابلهان ــک س ــی ی ــای انتخابات  در بازی ه
ــی و  ــای طبقات ــا و حقانیت ه ــردن مرزه ــدوش ک ــدف آن مخ ــه ه ک
آگاهی هــای سیاســی تــودۀ مــردم اســت. حمایــت و همدلــی باصطــالح 
»ســلبریتی«ها بــا مــردم و مبــارزات آنــان بســیار دلگــرم کننــده، مؤثــر 
ــا هنگامــی کــه برخــی تــالش می کننــد  و درخــور ســتایش اســت، اّم
ــی و  ــش اجتماع ــری جنب ــت رهب ــا را در موقعی ــن چهره ه ــگاه ای جای
ــد: بدیهــی اســت  سیاســی قــرار دهنــد مشــکل کوچکــی پیــش می آی
کــه مثــاًل فوتبالیســت ها بهتــر از همــه می تواننــد فوتبــال بــازی کننــد. 
هنرپیشــگان ســینمائی و بازیگــران ســریال های تلویزیونــی هــم بهتــر از 
همــه می تواننــد فیلــم و ســریال بــازی کننــد، اّمــا آن مشــکل کوچــک 
ــزرگ  ــدن های ب ــر ش ــر و زب ــی و زی ــارزات انقالب ــه مب ــت ک ــن اس ای
اجتماعــی بــازی فوتبــال یــا ســریال تلویزیونــی نیســت و ایــن کار، کار 
ــرورش  ــی پ ــارزات سیاســی و انقالب کســانی اســت کــه در مکتــب مب
ــده  ــورد جراحــی مع ــاًل در م ــردم مث ــند. م ــده شــده باش ــه و آبدی یافت
یــا ترکیبــات شــیمیائی یــا داروئــی بــه راحتــی بــه جــای یــک پزشــک 
جــّراح یــا شــیمیدان اظهــار نظــر نمی کننــد زیــرا پزشــکی یــا شــیمی را 
علمــی علیحــده می داننــد، اّمــا گویــا در مــورد جامعــه شناســی سیاســی 
و تحــوالت اجتماعــی چنیــن بــاوری ندارنــد. در حالــی کــه انقــالب و 
تحــوالت اجتماعــی و هدایــت جامعــه امروز علــم اســت و پیچیدگی ها 
و مالحظــات علــم انقــالب و تحوالت اجتماعی بســی بیش از پزشــکی 
یــا شــیمی اســت. جریانــی کــه توانائــی پیــروزی بــر یــک نظــام ضــد 
دموکراتیــک و ســتمگر را بدســت آورده باشــد، توانائــی خنثــی کــردن 
ــیر  ــت و در مس ــد داش ــم خواه ــه را ه ــای فرصت طلبان ــن بازی ه ای
حرکــت خــود بطــور طبیعــی ایــن ناخالصی هــا را پــاک خواهــد کــرد.

تاریخ مصاحبه: بهمن ماه 1۴۰1
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چکیده بیانیه های احزاب و سازمان های چپ
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 
اپوزسیون بورژوایی ایران

شایسته هیچ اعتمادی نیست
)اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست 

کارگری - حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان )اقلیت( و 
هسته اقلیت(

ــه  ــن دو طبق ــق بی ــکاف عمی ــم. ش ــی قرارداری ــرایط حساس در ش
ــه  ــا اســت ک ــر مدت ه ــرمایه دار و کارگ ــه س ــی جامع ــی اصل اجتماع
گــذار مســالمت آمیــز از وضعیــت مشــقت بــار کنونــی را منتفی ســاخته 
ــان  ــگ می ــان آزادی و اســتبداد و خودکامگــی، و جن ــگ می اســت. جن
ــدرت سیاســی-  ــم و ق ــه حاک ــا طبق استثمارشــدگان و ســتمدیدگان ب
ــان،  ــن می ــده اســت.... درای ــاز ش ــه آغ ــا اســت ک ــی آن، مدت ه مذهب
جریانــات متعــددی از جنــس ســلطنت طلبــان گرفتــه - کــه در دوران 
ــای  ــرکوب نیروه ــا س ــرف ب ــک ط ــوی از ی ــلطنت پهل ــت س حاکمی
ــتن  ــاز گذاش ــا ب ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــی و کمونیس ــپ و مترف چ
دســت روحانیــت در تبلیــغ و ترویــج خرافــات مذهبــی- عمــال یکــی 
ــا  از مســببین اصلــی ســرکار آمــدن رژیــم خونخــوار اســالمی بودند، ت
لیبرال هائــی کــه دســت بــال خمینــی را گرفتنــد و پســت های وزارت و 
وکالــت را عهــده دار شــدند و مرتجعیــن اصــالح طلــب دیــروزی که در 
ســازماندهی ارگان هــای ضــد مردمی رژیــم ابتــکار عمــل را در دســت 
ــتن دانشــگاه ها،  ــه شــصت و بس ــتارهای ده ــل و کش ــتند و در قت داش
ســرکوب تشــکل های کارگــری و ســازمان های سیاســی و مدنــی 
ــواران و دزدان  ــت خ ــرمایه داران و ران ــناختند، س ــا نمی ش ــت از پ دس
رانــده شــده از حاکمیــت و جمهــوری خواهــان رنگارنــگ، و چپ هــای 
رفرمیســت فرصــت طلــب و صدبــار توبــه کــرده کــه بــا شــنیدن کلمــه 
جنبــش انقالبــی رو تــرش می کردنــد و طرفــدار »رواداری« بــا دســتگاه 
جهنمی حاکــم بودنــد. همــه اینهــا امــروز در پرتــو خیــزش انقالبــی توده 
بــه جــان آمــده ردای انقالبــی پوشــیده و بــا پرچــم دروغین دموکراســی 
خواهــی بــه میــدان آمــده انــد تــا مــردم را فریــب داده و بــه دنبــال خــود 
بکشــند. آنهــا بــا مرتجــع تریــن محافــل و شــخصیت های وابســته بــه 
انحصــارات نظامــی  و امنیتــی کشــورهای امپریالیســتی و دول مرتجــع 
منطقــه نشســت و برخاســت می کننــد. خــرده بورژواهــای نــه چنــدان 
ســاده لوحــی نظیــر حامــد اســماعیلیون و ســیلبرتی های رنگارنــگ را 
بــه جلــو صحنــه آورده انــد تــا از بــاالی ســر مــردم کارگــر و زحمتکش، 
ــزش  ــان خی ــا درجری ــد.  آنه ــن کنن ــری تعیی ــس و رهب ــت و مجل دول
ــا شــعارها و خواســت های توده هــای  ــد ت ــر تــالش کردن ــی اخی انقالب

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 
همگام و همراه با مبارزات

زنان شجاع و دلیر ایران
2۵ نوامبــر روز جهانــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنان در شــرایطی 
ــان  ــی مردم ــزش انقالب ــوف اول خی ــان در صف ــه زن ــد ک ــرا می رس ف
ایــران علیــه حکومــت اسالمی ســرکوبگر، ارتجاعــی و زن ســتیز، قــرار 
دارنــد... رونــد مبــارزات کنونــی زنــان ایــران طــی دو مــاه گذشــته، بــا 
فرارویــی از مخالفــت و اعتــراض بــه حجــاب اجباری و گشــت ارشــاد، 
تمامیــت ســاختار حکومــت اســالمی را کــه طــی بیــش از چهــار دهــه، 
بــا تصویــب قوانیــن ارتجاعــی و زن ســتیز، تبعیــض، ســتم و خشــونت 
بــر زنــان را نهادینــه و سیســتماتیک نمــوده، نشــانه گرفتــه اســت. زنــان 
و مردمــان ایــران بخوبــی دریافته انــد کــه دســتیابی بــه آزادی، برابــری 
ــداوم ایــن حکومــت بنیادگــرا و ســرکوبگر  ــا ت ــت اجتماعــی ب و عدال
کــه جــز فقــر و فحشــاء، گرانــی و بیــکاری، بــی عدالتــی، ظلم ، ســتم و 
تبعیــض، حاصلــی نداشــته اســت، میســر نخواهــد شــد.... هــم از این رو 
رژیــم ســرکوبگر و ضــد بشــری اســالمی، هراســان از عدالت جویــی و 
حــق طلبــی مردمــان ایــران و بخصــوص زنــان، می کوشــد بــا کشــتار در 
خیابانهــا، بــا شــلیک و تهاجــم بــه خانه هــای مــردم، بازداشــت هــزاران 
نفــر، بــا راه انداختــن حمــام خــون در سیســتان و بلوچســتان، بــا لشــکر 
کشــی بــه کردســتان، ایــن خیــزش سراســری را ســرکوب کنــد. همزمان 
بــا ایــن جنایــات، اخبــار رســیده از بازداشــتگاهها حاکــی از آن اســت 
کــه تعــدادی از دختــران جــوان در شــهرهای مختلــف ایــران پــس از 
بازداشــت مــورد آزار جنســی و حتــی تجــاوز قــرار گرفته انــد. چندیــن 
مــورد نیــز از تجــاوز بــه پســران جــوان گــزارش شــده اســت. هرچنــد 
آزار و تعــرض جنســی و در مــوارد بســیاری تجــاوز بــه زنــان و مــردان 
زندانــی یکــی از روشــهای دژخیمــان رژیــم در دوران بازداشــت و زندان 
بــوده اســت، امــا ایــن خشــونت وحشــیانه بخصــوص از ســالهای 13٨٨ 
ــرای درهــم شکســتن  ــم ب ــج رژی ــه یکــی از ابزارهــای رای ــه بعــد، ب ب
ــن  ــی  ای ــم تمام ــت. علی رغ ــل اس ــان تبدی ــدگان و زندانی ــتگیر ش دس
ســرکوبها و خشــونتهای وحشــیانه و غیر انســانی، جنبــش آزادیخواهانه، 

حــق و برابــری طلبانــه زنــان و مــردان ایــران، همچنــان ادامــه دارد.

 در آســتانه 2۵ نوامبــر روز جهانــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنان، 
مــا همــگام و همــراه بــا مبــارزات مردمــان ایــران و بخصــوص زنــان که 
ــخ  ــای تاری ــن حکومت ه ــان یکــی از خشــونت بارتری ــن قربانی از اولی
ــد  ــن رون ــه ای ــم ک ــالم می کنی ــتند، همصــدا و متحــد، اع بشــری هس
را ســر بــاز ایســتادن نیســت و دیــر نخواهــد پائیــد کــه مردمــان ایــران 

رنــگ آزادی، برابــری و عدالــت اجتماعــی را خواهنــد دیــد.
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ــوای واقعــی اش  ــه شــعار زن-زندگــی -آزادی را از محت ــردم از جمل م
تهــی کننــد و آنــرا صرفــا به مخالفــت با حجــاب اجبــاری تقلیــل دهند. 
ســرنگونی جمهــوری اســالمی  را از محتــوای اقتصــادی و اجتماعــی آن 
تهــی کــرده بــه شــعار نفــی والیــت فقیــه و مــرگ برخامنــه ای تقلیــل 
ــوی  ــادی و معن ــات م ــه تمــام امکان ــد ک ــالش می کنن ــا ت ــد.... آنه دهن
کشــورهای امپریالیســتی و دول مرتجــع منطقــه را درخدمــت انحــراف 
ــای زحمتکــش  ــی توده ه ــل خواســت های انقالب ــارزه و تقلی مســیر مب
مــردم بــکار گیرنــد تــا از تکامــل خیــزش انقالبــی بــه انقــالب اجتماعی 
و بــه نفــع اکثریــت جامعــه، یعنــی طبقــه کارگــر و انبــوه زحمتکشــان 
ــران  ــری کــرده و نظــام منحــط ســرمایه داری ای و ســتمدیدگان جلوگی
ــه فســاد  ــرده و ب ــادت ک ــر ســرنیزه ع ــه انباشــت ســرمایه زی ــه ب را ک
ــد. آنهــا  ــر ضــرب خــارج کنن و رانــت خــواری مشــهور اســت، از زی
ــد و  ــس دادن ــود را پ ــان خ ــار امتح ــن ب ــرای چندمی ــر و ب ــار دیگ ب
ــه عدالــت طلــب، بلکــه  ــه آزادیخــواه هســتند و ن ــد کــه ن نشــان دادن
بــه انباشــت ســرمایه از طریــق تشــدید اســتثمار و شــراکت در غــارت 
ــات  ــا خراف ــا ب ــند. آنه ــردم می اندیش ــای م ــترنج توده ه ــاول دس و چپ
مذهبــی و ســنت های ارتجاعــی مردســاالر و زن ســتیز نیــز نــه مخالفــت 
جــدی بلکــه سرســازش و مماشــات دارنــد و تنهــا بــه فکــر خزیــدن 
ــی از  ــا در حال ــروت می باشــند. آنه ــدرت و شــریک شــدن در ث ــه ق ب
ــدرت نرســیده  ــه ق ــوز ب ــه هن ــد ک آزادی و دموکراســی حــرف می زنن
ــد  ــه می کنن ــود حمل ــن خ ــه مخالفی ــته جات حــزب اهلل ب همچــون دس
ــان  ــن می ــه انداخت ــا تفرق ــا ب ــد. آنه ــم می زنن ــا را بره ــات آنه و تجمع
ــرکوبگری  ــه س ــال ب ــا عم ــردن آنه ــردرگم ک ــرض و س ــای معت توده ه

ــانیدند... ــاری رس ــای آن ی ــم و عوامفریبی ه رژی

ــچ اعتمــادی نیســت، و  ــم شایســته هی ــی رژی اپوزیســیون بورژوائ
هرگونــه همراهــی و همگامــی  و هــم آوائــی بــا ایــن دســتجات، آلــوده 
ــت هائی  ــداف و خواس ــا اه ــت ب ــا و ضدی ــتی های آنه ــه پلش ــدن ب ش
اســت کــه هــزاران نفــر بــرای رســیدن بــه آن جــان باخته انــد، بــه زندان 
ــد.... نبایــد  ــاده و شــکنجه شــده اند و میلیون هــا نفــر آواره گردیده ان افت
ــری و دول  ــی و ضــد کارگ ــای اپوزیســیون بورژوائ در دام فریبکاری ه
امپریالیســتی کــه برآننــد جنبــش توده هــای مــردم و فــداکاری جوانــان را 
وجــه المصالحــه منافــع اقتصــادی و سیاســی خود کننــد، گرفتار شــد. و 
از اتــکاء به خــود و تــداوم مبــارزه غافــل مانــد. بلکــه افشــا و طــرد آنهــا 
ضامــن انســجام و قدرت منــد شــدن جنبــش طبقــه کارگــر و نیروهــای 
راســتین انقالبــی اســت کــه رســالت و قــدرت به ثمــر رســانیدن انقالب 

زنده باد همکاری، همبستگی و وحدت سازمانی فدائیان خلق

توده هــا و تحقــق خواســت های آنــان را دارنــد.... طبقــه کارگــر و تمــام 
ســتمدیدگان و نیــروی کار و زحمــت تنهــا بــا ســرنگونی انقالبــی رژیم 
ســرمایه داری ایــران، لغــو مالکیــت خصوصــی بر ابــزار تولید، ســرکوب 
ــه  ــق شــوراها اســت ک ــدرت از طری ــال ق ــورژوازی و اعم ــت ب مقاوم
ــرکوب و  ــتثمار و زور و س ــتم و اس ــی و س ــدر قدرت ــه ق ــد ب می توانن
تمامی تبعیضــات موجــود پایــان دهنــد و آزادی و اقتــدار و حــق تعییــن 
ــی و  ــارزه طوالن ــن مب ــد ای ــد. هرچن ــردم بازگردانن ــه م سرنوشــت را ب
راه پرفــراز و نشــیب باشــد امــا تاریــخ راهــی جــز ایــن بــرای رهائــی 

ــروی کار و زحمــت نمی شناســد. نی
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حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

سپاه پاسداران ارگان اصلی سرکوب و 
حفظ جمهوری اسالمی و یک سازمان 

تروریستی است!
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی با وظیفــه ی پاســداری از جمهوری 
اســالمی راه انــدازی شــد و در طول ۴۴ ســاله  گذشــته نقش اصلــی را در 
پاســداری از موجودیــت جمهــوری اســالمی، صــدور انقــالب اســالمی، 
ســرکوب نیروهــای اپوزیســیون در داخــل کشــور، تــرور در خــارج از 
ــا جنبش هــای اجتماعــی،  کشــور، ســرکوب مبــارزات مــردم، مقابلــه ب
اجــرای طرح هــا و نقشــه های حکومــت داشته اســت ... ســپاه در 
واقــع، بــازوی اصلــی ولــی فقیــه اســت و هیــچ نظارتــی بــر اقدامــات و 
ــی فقیــه و دســتگاه  ــدارد و هم چــون خــود ول برنامه هــای آن وجــود ن
رهبــری جمهــوری اســالمی نهادی اســت غیــر پاســخگو، کــه برفــراز 
قوانیــن جمهــوری اسالمی ایستاده اســت و بــا تفســیری کــه از وظیفــه ی 
ــرای  ــور را ب ــت در تمامی ام ــون اساســی دارد، حــق دخال خــود در قان
خــود محفــوظ می دانــد. همیــن هــم نقطــه ی عزیمتــی بــرای بســط و 
ــاد،  ــا اقتص ــت ت ــف از سیاس ــای مختل ــت در عرصه ه ــترش دخال گس
اطالعــاتـ  امنیــت، فرهنــگ، ورزش، سیاســت خارجــی، سیاســت های 
کالن کشــور اســت. اتــکاء خامنــه ای بــه ایــن نیــرو و اســتفاده از آن بــه 
عنــوان یــک حــزب مســلح در طــول ســه دهــه ی گذشــته، بــر اقتــدار 
ســپاه افــزوده و تحــت فرماندهــی خامنــه ای بــه ارگان اصلــی قــدرت 
در جمهــوری اســالمی تبدیل کرده اســت... در حمایــت از جنبــش 
»زن، زندگــی، آزادی«، الزم اســت فشــار بــر ســپاه به لحــاظ سیاســی و 
اقتصــادی افزایــش یابــد، ســپاه تحریــم شــود و در لیســت ســازمان های 
تروریســتی قــرار گیــرد، تــا عرصــه بــر آن تنگ تــر شــود.  ایــن اقــدام بــه 
نفــع جنبــش مــردم اســت. مــا اعمــال تحریــم علیــه نهادهــای ســرکوب 
و پشــتیبانی از خواســت های جنبــش انقالبــی را در خدمــت مبــارزه ی 
مــردم بــرای برچیــدن بســاط جمهــوری اســالمی و تقویــت تالش هــای 

آنــان بــرای رهائــی از اســتبداد حاکــم می دانیــم و تاکیــد داریــم کــه:

1- ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، ســتون اصلی حفــظ حکومت 
جنایتــکار جمهوری اســالمی و ســازمان ویژه ی ســرکوب مردم اســت.

ــد  ــتی، نبای ــازمان های تروریس ــت س ــپاه در لیس ــن س 2- قرارگرفت
مجــوزی بــرای دخالــت نظامی باشــد. بــرای مــا، تحریــم ســپاه و قــرار 
دادن آن در لیســت تروریســتی، از جنبــه ی سیاســی و اقتصــادی مطــرح 

اســت نــه نظامــی. مــا مخالــف دخالــت نظامی بــوده و هســتیم.

ــی از جمهــوری اســالمی و اســتقرار آزادی، دموکراســی و  3- رهائ
برابــری در ایــران، تنهــا بــه دســت مــردم ایــران و مبــارزات همه جانبه ی 

آنــان میســر اســت.

سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(
انتقام کشی و قتل حکومتی فرزندان 

ایران را متوقف کنید!
ــود، از  ــد مردمی خ ــت ض ــول حکوم ــالمی در ط ــوری اس ... جمه
ــب و  ــاد رع ــی و ایج ــای فرمایش ــی دادگاه ه ــدام، برپای ــرکوب و اع س
ــی  ــوان راه کار اصل ــه عن ــا ب ــن بیدادگاه ه وحشــت حاصــل از احــکام ای
ــای  ــر نیروه ــی  و در براب ــای مردم ــات و جنبش ه ــا اعتراض ــه ب مقابل
آزادی خــواه، برابری طلــب و عدالت پــژوه و خالصــی خــود از آنــان، بهــره 
بــرده اســت. شــیوۀ رســوای اعتراف گیــری زیــر شــکنجه های جســمی 
 و روانــی شــدید، چهاردهــه اســت کــه در ایــن نظــام تــداوم دارد... امــروز 
هــزاران معتــرض و فعــال مدنــی، فرهنگــی، اجتماعــی، صنفی و سیاســی 
در بنــد نظــام جمهــوری اســالمی  را تنهــا خطــر صــدور و اجــرای حکــم 
قتــل حکومتــی اعــدام تهدیــد نمی کنــد، اخبــار نگران کننــدۀ بســیاری از 
سراســر ایــران از شــکنجه های جســمی، روانــی و جنســی در حــق ایــن 
هم میهنــان زندانــی وجــود دارنــد کــه بســیاری از آنــان تاییــد شــده اند. در 
کنــار شــکنجه های پیش گفتــه، مرگ هــای مشــکوک و »خودکشــی های« 

ــداردهنده اند. ــده و هش ــیار نگران کنن ــتگان، بس ــارۀ از بندرس یک ب

رهبر جمهوری اســالمی  و نزدیکانش در دســتگاه های تصمیم گیرنده، 
گــوش و چشــم خــود را بــر تمــام هشــدارها و اعتراض هایــی کــه حتــی 
ــه  ــان، ک ــراز می شــوند، بســته اند. آن ــت اب ــی از حکوم از ســوی الیه های
ــن، چشــم   ــه حتــی غــم دی ــه غــم کشــور و ن ــد، ن ــه غــم مــردم دارن ن
ــای  ــرای بق ــت، انتقام کشــی و ســرکوب ب ــه جنای ــا ب وگوش بســته، تنه
ــه ای  حکومــت اســتبدادِی خــود می اندیشــند. دســتگاه حاکمیــت خامن
ناتــوان از مقابلــه بــا جنبــش مردمــی، قصــد دارد بــا شــیوه های دهشــتناک 
در بازداشــت گاه های ناشــناخته و پشــت درهــای زنــدان و بــه ویــژه بــا 
صــدور و اجــرای احــکام اعــدام در بیدادگاه هایــش، از تــداوم و اعتــالی 
ــای  ــن جنایت ه ــاد ای ــه ابع ــده ک ــوز مان ــد. هن ــری کن ــش جلوگی جنب
دهشــتناک روشــن گردنــد. نکتــۀ مهــم در این میــان امــا، ضــرورت و نیاز 
ــه تمرکــز و توجــه همــۀ نیروهــای میهن دوســت بــر خواســت آزادی  ب
زندانیــان سیاســی و هشــدار نســبت بــه حفــظ جــان آنــان چــه در زنــدان 

و چــه پــس از رســتن از بنــد اســت.

ســازمان مــا صــدور و اجــرای احــکام قتــل حکومتــی اعــدام علیــه 
فرزنــدان ســرفراز مــردم و میهــن را بــه شــدیدترین وجه محکــوم می کند 
و بــه مســئوالن نظــام و بــه تصمیم گیرنــدگان آشــکار و پنهــان آن، نســبت 
بــه صــدور احــکام اعــدام در بیدادگاه هــای جمهــوری اســالمی  و اجــرای 
ایــن احــکام و عواقــب آن هشــدار می دهــد. تصــور این کــه محاکمه هــای 
صحرایــی و صــدور و اجــرای قتل هــای حکومتــی ، موجــب آن شــود کــه 
نظــام ســلطه و ســتم شــما مثــل گذشــته بــه بقــای خویــش ادامــه دهــد، 
خطایــی بــزرگ اســت کــه جبــران آن هــر روز کــه بگــذرد، ســخت تر 

ــد... خواهد ش
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برای از کار انداختن ماشین اعدام جمهوری اسالمی، این رژیم را باید سرنگون ساخت!
بــدون شــک اعــدام مخالفین همــواره یکــی از ابزارهــای دیکتاتورها 
جهــت ایجــاد رعــب و وحشــت در جامعــه و ترســاندن مردم می باشــد. 
امــا در شــرایطی کــه توده هــای جــان بــر کــف مــا ســلطه رژیــم دار و 
ــب و  ــه جــای رع ــا ب ــن اعدام ه ــش کشــیده اند ای ــه چال شــکنجه را ب
وحشــت، خشــم و کیــن مــردم مبــارز و انقالبیــون را فزونــی می بخشــد. 
ــش  ــورد آت ــدام محســن شــکاری و مجیدرضــا رهن ــه اع همانطــور ک
ــه  ــه بالفاصل ــود ک ــوده نب ــاخت. بیه ــعله ورتر س ــردم را ش ــارزات م مب
ــای  ــد، توده ه ــدی و محم ــد مه ــدام محم ــر اع ــالم خب ــس از اع پ
مبــارز در شــهرهای مختلــف خشــم و نفــرت خــود از حکومــت را بــا 
فریادهــای »مــرگ بــر جمهــوری اعدامــی«، »مــرگ بــر خامنــه ای«، »هر 
یــه نفــر کشــته شــه هــزار نفــر پشتشــه« و ... اعــالم کــرده و آشــکارا بــر 
تــداوم مبــارزه علیــه جمهــوری اســالمی  و عــزم خــود بر ســرنگونی آن 

تاکیــد کردنــد.

ــم در بن بســتی خــود  ــوری حاک ــه دیکتات ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــا را  ــن توده ه ــر بُکشــد خشــم و کی ــار شــده اســت. اگ ســاخته گرفت
ــع  ــی از وض ــت رهائ ــارزه جه ــرای مب ــا را ب ــد و آنه ــی می بخش فزون
ظالمانــه حاکــم مصمم تــر خواهــد کــرد؛ و اگــر نُکشــد مــردم جــان بــه 
رســیده بــرای پایــان بخشــیدن بــه حیــات ننگیــن جمهــوری اســالمی  با 
ســرعتی فزونتــر و در ابعــاد وســیعتری بــه میــدان وارد خواهنــد شــد. 
ایــن بــن بســت نشــان می دهــد جمهــوری اســالمی  در شــرایطی قــرار 

گرفتــه کــه هــر گامــی  بــردارد شــرایط مــرگ خــود را هــر چــه مهیاتــر 
ــوری  ــکار جمه ــردمداران جنایت ــه س ــت ک ــون مدتهاس ــازد. اکن می س
اســالمی با همــه تــوان و فریبــکاری می کوشــند چنیــن جلــوه دهنــد کــه 
خیــزش مردمــی  بــه پایــان رســیده و آنهــا توانســته اند با دســتگیری های 
وســیع و باورنکردنــی توده هــای ســتمدیده و کشــتار و مجــروح کــردن 
ــا  ــانند. ام ــرو نش ــزش را ف ــن خی ــش ای ــر از معترضــان، آت ــزاران نف ه
هنــوز مرکــب ادعاهــای سخیف شــان خشــک نشــده خــود را بــا مــوج 

ــد. ــه دیده ان ــا مواج ــارزات توده ه ــدی از مب جدی

ــینی در  ــد حس ــی  و محم ــدی کرم ــد مه ــه محم ــدام بیرحمان اع
ــش از  ــارزات بی ــه مب ــه چــه تجرب ــد ک ــوع می پیوندن ــه وق ــرایطی ب ش
چهــار دهــه گذشــته و چــه تجربــه مبــارزات بیــش از صــد روز اخیــر 
بروشــنی نشــان داده انــد کــه دار و دســته حاکــم زبانــی جــز زبــان زور 
ــخن  ــا س ــا آنه ــوان ب ــان زور نمی ت ــز زب ــی ج ــا زبان ــد و ب نمی شناس
ــرض  ــزاران معت ــرای آزادی ه ــه ب ــم چ ــل ه ــن دلی ــه همی ــت. ب گف
ــرای  ــه ب ــالمی  و چ ــوری اس ــیاهچال های جمه ــده از س ــت ش بازداش
ــای  ــه در بیدادگاه ه ــی ک ــد معترض ــش از ص ــدام بی ــری از اع جلوگی
دیکتاتــوری حاکــم بــه مــرگ محکــوم شــده اند چــاره ای جــز تشــدید 
مبــارزه و ادامــه انقــالب جــاری تــا نابــودی جمهــوری اســالمی وجود 

ــدارد....  ن

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
گسترش اعتراضات و تداوم خیزش انقالبی پاسخی درخور به تشدید سرکوبگری 

واعدام زندانیان سیاسی است
رژیــم ددمنــش جمهــوری اســالمی از آغاز اعتراضــات گســترده؛ زن- 
زندگــی- آزادی- بــا بســیج نیروهــای ســرکوب و دســتگاه های انتظامــی 
ــا اعتراضــات عمومــی  را  ــه هــر جنایتــی دســت زد ت  و امنیتــی خــود ب
متوقــف و اوضــاع را بــه حــال عــادی برگردانــد. مافیــای قــدرت و ثروت 
حاکــم در طــی ســه مــاه صدهــا نفــر از زنــان و مــردان معتــرض و ده هــا 
کــودک را بــی رحمانــه بــه قتل رســاندند. هــزاران نفــر را دســتگیر و روانه 
شــکنجه گاه ها کردنــد، امــا نتوانســتند خیــزش ســتمدیدگان را خامــوش 
و توده هــای بجــان آمــده را مرعــوب ســازند. اکنــون بــا اعــدام جوانــان 
انقالبــی محبــوس در زندانهــا و شــکنجه گاه ها، تنها شکســت و درماندگی 
و وحشــیگری خــود را بنمایــش می گذارنــد. اقدامــات جنایتکارانــه ای که 
بــه خشــم و نفــرت بیشــتر مــردم دامــن زده و بــی شــک تــداوم خیــزش 

انقالبــی و گســترش ابعــاد مبــارزه را در پــی خواهــد داشــت....

بــرای مقابلــه بــا ســرکوبگری رژیــم و بــرای تــدارک پیــروزی نهائــی 
انقــالب بایــد بــه ســازماندهی در محــل کار و زیســت و تلفیــق کارعلنــی 

ــرای اشــکال  ــات الزم ب ــدارک امکان ــارزات جــاری و ت ــی در مب و مخف
ــی و  ــمنان داخل ــال دش ــن ح ــت. درعی ــت گماش ــارزه هم ــف مب مختل
خارجــی انقــالب را شــناخت و شناســاند و توده هــای مــردم را از دنبالــه 
روی ازجریاناتــی کــه قصــد مصــادره بمطلــوب مبــارزات و جانفشــانی 
ــدا در  ــت متح ــت. و ضروریس ــذر داش ــد، برح ــردم را دارن ــای م توده ه

داخــل وخــارج کشــور بــه مبــارزه و مقاومــت ادامــه دهیــم.

ــتی،  ــی سوسیالیس ــای اجتماع ــی و جنبش ه ــپ انقالب ــای چ نیروه
ــا طــرح خواســت ها  ــم و ب ــد در اتحــاد باه ــی می بای آزادیخــواه و مترق
ــده و  ــای رنجدی ــی توده ه ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــات اقتص و مطالب
اســتثمار شــده، بــه امــر آگاهــی و ســازمانیابی جنبــش طبقــه کارگــر و 
ســایر جنبش هــای اجتماعــی مترقــی و دموکراتیــک یــاری رســانند. بویژه 
وظیفــه تعطیل ناپذیــر کارگــران سرتاســر ایــران، بویــژه کارگــران پیشــرو 
اســت کــه در برابــر احــکام جنایتکارانــه بیدادگاه هــای جمهوری اســالمی 
 و دســتگیری و شــکنجه و اعــدام زندانیــان سیاســی به اعتــراض برخیزند.
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ــۀ  ــت آگاهان ــت فعالی ــش و اهمی ــن از نق ــان لنی ــل درخش تحلی
ــش  ــه پرس ــه او ب ــخی ک ــی، در پاس ــرایط عین ــردم و ش ــای م توده ه
ــن  ــه بهتری ــد، ب ــات می ده ــن انقالب ــأت گرفت ــی نش ــِی چگونگ اساس
شــکلی ارائــه و نشــان داده می شــود. مارکــس و انگلــس علــل عمقــی و 
ریشــه ای انقــالب را بــا اشــاره بــه تضــاد بیــن نیروهــای مولــد و روابــط 
ــد. امــا ایــن تضــاد در طوفــان رویدادهــای سیاســی  تولیــد نشــان دادن
ــی  ــای سیاس ــان رویداده ــالب، در طوف ــد؟ انق ــل می کن ــه عم چگون
ــی  ــت انقالب ــه حرک ــد؟ چگون ــه می کن ــود و ریش ــه زاده می  ش چگون
ــرایطی  ــد و ش ــدا می کن ــتری پی ــدت بیش ــرو و ش ــردم نی ــای م توده ه
ــت؟  ــرد چیس ــا می گی ــرایط منش ــی از آن ش ــت انقالب ــن حرک ــه ای ک
وقتــی تضــاد بیــن نیروهــای مولــد و روابــط تولیــد بــه نقطــه گسســت 
رســیده باشــد کــدام پدیده هــای سیاســی منجــر بــه انقــالب می شــود؟ 
ــازه و در  ــل شــرایط ت ــا تحلی ــن پرســش ها می بایســتی ب ــه ای پاســخ ب
حــال تغییــر زمــان، جســتجو و یافتــه می شــد. اپورتونیســت ها   اصــرار 
می ورزیدنــد کــه افــراد انســان نمی تواننــد انقالب هــا را عملــی 
ــان  ــد. اراده گرای ــود روی می دهن ــودی خ ــه خ ــا ب ــازند، انقالب ه س
ــون  ــت انقالبی ــزم و اراده و قاطعی ــا ع ــالب ب ــه انق ــد ک ــد بودن معتق

ــود؟ ــه ب ــت چ ــرد. حقیق ــورت می گی ص

 از ســالهای دهــه 1٨۹۰، روســیه داشــت بــه ســرعت بــه ســوی یک 
انقــالب بــورژوا   دموکراتیــک پیــش می رفــت کــه در شــرایط تاریخــی 
نوینــی در حــال شــکل گیری و نشــو و نمــا بــود و ویژگی هــا  ی خــود 
را داشــت بــه ایــن معنــی کــه »از لحــاظ عینــی جنبشــی تــوده ای بــود 
کــه داشــت پشــت تزاریســم را می شکســت و راه را بــرای دموکراســی 

همــوار می کــرد، بــه همیــن دلیــل هــم، کارگرانــی کــه آگاهــی طبقاتــی 
داشــتند آن را رهبــری کردنــد.«2

لنیــن در ســال 1۹۰2 نوشــت: »تاریــخ، اکنــون مــا را بــا یــک وظیفــۀ 
فــوری روبــه رو ســاخته اســت کــه انقالبی تریــن همــۀ وظایــف فــوری 
اســت کــه پرولتاریــای هــر کشــوری بــا آنهــا روبــرو می شــود. انجــام 
ایــن وظیفــه، یعنــی در هــم شکســتن قدرتمندتریــن بدنــۀ ارتجــاع، آن 
ــوان گفــت( ارتجــاع  ــون می ت ــا بلکــه )اکن ــه تنهــا ارتجــاع اروپ هــم ن
آســیا، پرولتاریــای روســیه را بــه پیشــاهنگ پرولتاریــای انقالبــی 

ــد.«3 ــل می کن ــی تبدی بین الملل

ــی داشــت  ــی جهان ــون جنبــش انقالب لنیــن علــت ایــن را کــه کان
ــر نظریــۀ  ــه می دیــد. رویکــرد او ب ــه روســیه منتقــل می شــد، این گون ب
علمی تکامــل اجتماعــی مبتنــی بــود. در نتیجــه نکتــۀ مهــم ایــن بــود که 
طبقــۀ کارگــر روســیه در جریــان رونــد تاریخــی بایــد بــا انقالبی تریــن 
وظیفــه رو در رو شــود و بــه همیــن دلیــل هــم بــود کــه حرکــت کــرد و 

در موضــِع واحــِد جلــودار ارتــش انقالبــی جهــان مســتقر شــد.

ــز  ــالش متمرک ــن ت ــر ای ــش را ب ــی خوی ــروی ذهن ــن تمــام نی  لنی
ســاخت کــه انقــالب اجتماعــی را هم چــون یــک پدیــدۀ زنــده ببینــد 
و بشناســد و بــه شــکلی خســتگی ناپذیــر، بــه کســانی کــه بــه طــور 
قالبــی و جزمــی در هــر شــرایطی بــه یــک نظریــۀ ذهنــی می چســبند و 
مســائل و مغایرت هــا  ی عملــی خــاص هــر مــورد را نمی بیننــد، حملــه 
می کــرد. او می نویســد: »هرکــس کــه انتظــار یــک انقــالب اجتماعــی 
»نــاب« را داشــته باشــد، تــا زنــده اســت هرگز چنیــن چیــزی را نخواهد 

منشاء انقالبات
ترجمه ی بخشی از کتاب »فلسفه و جامعه شناسی«

نوشته گئورگی فرانتسوف1

جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« بــار دیگــر »چگونگــی نشــأت گرفتــن انقالبــات« را در دســتور روز مباحــث سیاســی نیروهــای عالقمنــد 
قــرارداده و در تحلیــل و یادداشــتهای منتشــر شــده، دیدگاه هــای مختلفــی را در خصــوص ماهیت سیاســی حرکــت اخیر مردم ایران شــاهد 
هســتیم. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، ضمــن قدردانــی از رفیــق مترجــم، برگــردان بخشــی از کتــاب »فلســفه و جامعه شناســی« نوشــته: 
گئورگــی فرانتســوف در موضــوع »منشــاء انقالبــات« را جهــت مطالعــه رفقــا، عالقمنــدان و خواننــدگان گرامــی کار داخــل تقدیــم می کنیــم.
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دیــد«.۴ او تصــور قالبــی و ذهنــی از انقــالب سوسیالیســتی را به مســخره 
ــد  ــه صــف می شــود و می گوی ــی ب ــگاه ارتشــی در جای ــت »آن می گرف
»مــا خواهــان سوسیالیســم هســتیم« و ارتــش دیگــری در جــای دیگــری 
ــان امپریالیســم هســتیم« و  ــا خواه ــد »م ــه صــف می شــود و می گوی ب

ایــن یــک انقــالب اجتماعــی خواهــد بــود!«۵

 هنگامی کــه لنیــن پــس از بررســی ویژگی هــای تــازۀ جنبش هــای 
ــک در دوره  ــورژوا دموکراتی ــای ب ــک و مشــخصات انقالب ه دموکراتی
امپریالیســم و ســرکردگی پرولتاریــا در ایــن انقالب هــا، ایــن گــزاره را 
تحــت ضابطــه درآورد کــه وقتــی طبقــۀ کارگــر و دهقانــان، دیکتاتــوری 
انقالبــی خــود را اعمــال کننــد، می تــوان ســازمان سیاســی جامعــه را در 
خطــوط تــازه ای بنــا کــرد و انقــالب بــورژوا دموکراتیــک می توانــد بــا 
رشــد و تکامــل خــود بــه یــک انقــالب سوسیالیســتی تبدیل شــود، افق 

سیاســی بشــریت بــه طــور قابــل توجهــی گســترده شــد.

نظریۀ وضعیت انقالبی 
 نظریــۀ وضعیــت انقالبــی، عنصــر اصلــی تشــکیل دهنــدۀ نظریــۀ 
انقــالب سوسیالیســتی لنیــن اســت. مارکــس در بســیاری از آثــار خــود 
ــای  ــی آن بحران ه ــه ط ــت ک ــرده اس ــل ک ــه و تحلی ــدی را تجزی رون
انقالبــی بــه نقطــه گسســت می رســند. در ایــن زمینــه او ایــن موضــوع 
را کــه چگونــه و چــه عاملــی در ســال 1٨۴٨ در فرانســه موجــب »فوران 
نارضایتــی عمومــی« شــد، و چه عواملــی در آن زمــان »انفجــار انقالب«۶ 

را تســریع کردنــد بــه تفصیــل بررســی و آشــکار ســاخته اســت.

 لنیــن ایــن کار را در شــرایط تــازه، یعنــی در زمانی که ســرمایه داری 
ــتی در را  ــالب سوسیالیس ــود و انق ــده ب ــم ش ــۀ امپریالیس وارد مرحل
ــن  ــن تضــاد بی ــه حادتری ــوط ب ــزارۀ مرب ــرد. او گ ــال ک ــد، دنب می کوبی
نیروهــای مولــد و روابــط تولیــد، یعنــی تضــادی را کــه در آســتانۀ فوران 
بــود، بــه زبان سیاســی ترجمــه کــرد. او نشــان داد که در عرصۀ سیاســی 
چــه وضعیتــی بیــان کننــده و نماینــده ایــن تضــاد اســت، وقتــی ایــن 
ــد  ــه حرکــت در می آین ــر آورد چــه نیروهــای سیاســی ب تضــاد ســر ب
و بحــران سیاســی کــه انقــالب در بطــن آن شــکل می گیــرد و بیــرون 
ــه ایــن موضــوع  ــادی ب ــه ایجــاد می شــود. او توجــه زی ــد چگون می زن
ــا  ی  ــردم و دگرگونی ه ــای م ــات توده ه ــی و تلقی ــه آگاه ــت ک داش
عرصــۀ ایدئولــوژی و روانشناســی اجتماعــی را در شــرایطی کــه بحــران 
ــه و  ــد، تجزی ــدید می یاب ــعه و تش ــود و توس ــر می ش ــی عمیق ت سیاس
ــی  ــل ب ــزرگ علت هــای عمقــی و عوام ــِی ب ــن انقالب ــد. ای ــل کن تحلی
ــل  ــی دخی ــا  ی انقالب ــاد وضعیت ه ــه در ایج ــی را ک ــطه و ممکن واس

هســتند، بررســی و ارزیابــی کــرده اســت.

لنیــن تحلیــل مســئلۀ وضعیت هــای انقالبــی را در آســتانه انقــالب 
ــوان  ــر عن ــه ای زی ــه 1۹۰۵ او مقال ــارم ژانوی ــرد. روز چه ــاز ک 1۹۵۰ آغ
»اســتبداد و پرولتاریــا« منتشــر کــرد کــه در آن می گویــد طبقــه کارگــر 
ــای  ــن توده ه ــا  ی ممک ــن الیه ه ــیع تری ــزد و وس ــا خی ــه پ ــد ب »بای
ــار خــود گــرد آورد، همــه نیروهــای خــود را  اســتثمار شــده را در کن
ــای  ــن تنگناه ــت در یأس آورتری ــه حکوم ــه ای ک ــد و در لحظ فراخوان

خــود، و ناآرامــی  مردمــی در باالتریــن حــد خویــش اســت خیــزش را 
آغــاز کنــد.« ٧

ــه  ــزش ب ــرای خی ــن ب ــم لنی ــه ه ــن مقال ــن جــا و در همی ــا همی ت
ــن  ــت، در یأس آورتری ــه »حکوم ــه ای ک ــل لحظ ــی  از قبی ــرایط مهم ش
تنگناهــای خــود باشــد« و »ناآرامــی  مردمــی  در باالتریــن حــد خویــش 
باشــد« تاکیــد مــی ورزد. در خیــزش انقالبــی ســال 1۹13 او بــه تحلیــل 
ــی و اساســی  ــر می گــردد و گــزارۀ اصل ــن مســئله ب ــون ای خــود پیرام
ــه در  ــت ضابط ــی را تح ــا  ی انقالب ــری بحران ه ــه اوج گی ــوط ب مرب
ــه تنهایــی، هــر قــدر هــم شــدید باشــد، همیشــه و  مــی آورد. »ســتم ب
حتمــاً موجــب پدیــد آمــدن یــک وضعیــت انقالبــی در یــک کشــور 
ــی نیســت  ــن کاف ــک انقــالب ای ــرای ی ــوارد ب نمی شــود. در بیشــتر م
ــد. ایــن  ــه شــیوه گذشــته زندگــی کنن ــد ب کــه طبقــات پاییــن نخواهن
نیــز ضــروری اســت کــه طبقــات بــاال دیگــر نتواننــد بــه شــیوه گذشــته 
حکومــت و فرمانروایــی کننــد.«٨ ایــن دقیقــا همــان زمانی اســت که یک 
بحــران سیاســی مــی رود یــک مقیــاس ملــی به خــود بگیــرد. در روســیه 
ــود،  ــده می ش ــی دی ــری مل ــی سراس ــک بحــران سیاس ــه وضــوح »ی ب
ــی  ــط بخش ها  ی ــه فق ــود و ن ــی موج ــام دولت ــاد نظ ــه بنی ــی ک بحران
ــای  ــی کــه زیربن از آن را، از اســاس دگرگــون خواهــد ســاخت؛ بحران
ســاختمان را دگرگــون می کنــد، نــه نمــای آن یــا فقــط یکــی از طبقــات 
آن را.«۹ در ایــن نکتــه مــورد توجــه لنیــن کــه بحــران بایــد بــه »خــود 
بنیــاد نظــام دولتــی« برســد و بایــد چنــان عمیــق باشــد کــه هیــچ گونــه 
اصالحــی نتوانــد در جهــت غلبــه بــر آن بحــران کمکــی بکنــد، اهمیت 
روش شــناختی عظیمــی  نهفتــه اســت. این نــوع بحــران ســراپای زندگی 
سیاســی جامعــه را دگرگــون می ســازد، ســراپای ســازمان سیاســی آن را 
در بــر می گیــرد و منجــر بــه زیــر و زبــر شــدن ها  ی بــزرگ می گــردد.

 لنیــن ضمــن تجزیــه و تحلیــل رشــد جنبــش اعتصابــی در روســیه، 
یــک ســال پیــش از تیراندازی هــای لنــا، و ضمــن نشــان دادن اینکــه در 
هیــچ کشــور دیگــری در جهــان این همــه شــرکت کننــده در اعتصابات 
ــت نمــودار  ــن واقعی ــه ای ــد ک ــد می ورزی ــدارد، تاکی سیاســی وجــود ن
ــی  ــروز، یعن ــیه ام ــژه ای در روس ــرایط وی ــود »ش ــده وج ــان کنن و بی
وجــود یــک وضعیــت انقالبــی و رشــد یــک بحــران مســتقیماً انقالبــی 
اســت. هنگامی کــه مشــابه ایــن در اروپــا، یعنــی لحظــه رشــد انقالبــی 
در آنجــا نزدیــک شــود، )کــه در آن جــا انقــالب مزبــور یــک انقــالب 
سوسیالیســتی خواهــد بــود، نــه یــک انقــالب بــورژوا   دموکراتیــک مانند 
کشــور مــا( طبقــۀ کارگــر توســعه یافته تریــن کشــورهای ســرمایه داری، 
اعتصابــات، تظاهــرات و مبــارزه مســلحانه انقالبــی بســیار قدرتمندتری 
ــه راه خواهند انداخــت«.1۰  ــتمزد ب ــی دس ــام بردگ ــان نظ ــه مدافع را علی
بــه ایــن ترتیــب، چــه پیــش از انقــالب سوسیالیســتی و چــه پیــش از 
ــی  ــری بحــران انقالب ــن اوج گی ــد ای ــک بای ــورژوا   دموکراتی ــالب ب انق
وجــود داشــته باشــد، زیــرا در هــر دو مــورد، پیــش از فــوران انقالبــی 
بایــد یــک بحــران سیاســی کــه درســت تــا خــود شــالودۀ نظــام حاکمــه 
پیــش رفتــه باشــد و آن نظــام قــادر نباشــد از طریــق اقدامــات نیم بنــد 

سیاســی آن را حــل کنــد، وجــود داشــته باشــد.
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دوســال بعــد، لنیــن، یــک تعریــف کامــل و تمــام عیــار از وضعیــت 
ــتی  ــالب سوسیالیس ــورد انق ــاًل در م ــه کام ــد ک ــه می کن ــی ارائ انقالب
مصــداق دارد. او مجــدداً بــه مســئلۀ نقــش مبــارزه بــرای خواســته های 
دموکراتیــک در تــدارک انقــالب سوسیالیســتی در کشــورهای پیشــرفته 

ــردد. ــم برمی گ ــرمایه داری ه س

او در ســال 1۹1۵ می نویســد: »بــرای یــک کمونیســت ایــن موضوع 
چــون و چــرا نــدارد کــه انقــالب بــدون یــک وضعیــت انقالبــی غیــر 
ممکــن اســت؛ بــه عــالوه هــر وضعیــت انقالبــی هــم منجــر بــه انقالب 
ــت  ــک وضعی ــانه ها  ی ی ــی، نش ــان کل ــم در بی ــس ببینی ــود. پ نمی ش
ــه ســه نشــانۀ اصلــی زیــر اشــاره کنیــم  انقالبــی کــدام اســت؟ اگــر ب

ــم: ــتباه نکرده ای ــاً اش یقین

1. هنگامی کــه بــرای طبقــات حاکــم حفــظ حکومــت شــان بــدون 
ــی اســت  ــن وقت ــر، دیگــر ممکــن نباشــد؛ ای ــه تغیی ــچ گون انجــام هی
کــه بحرانــی، بــه ایــن یــا آن شــکل در میــان »طبقــات باالتــر« وجــود 
داشــته باشــد، بحرانــی در سیاســت جــاری طبقــه حاکــم کــه به شــکاف 
عمیقــی منجــر شــود کــه وقتــی خشــم و نارضایتــی طبقات تحت ســتم 
می ترکــد و فــوران می کنــد، درون آن شــکاف پیــش تــازد. بــرای اینکــه 
انقالبــی روی دهــد، معمــوال ایــن کافــی نیســت کــه »طبقــات پایین تــر 
دیگــر نخواهنــد« بــه شــیوه گذشــته زندگــی کننــد؛ ایــن نیــز ضــروری 
ــته  ــیوه گذش ــه ش ــد« ب ــر نتوانن ــم دیگ ــر ه ــات باالت ــه »طبق ــت ک اس

زندگــی کننــد؛

2. هنگامی کــه رنــج و نیــاز طبقــات تحــت ســتم افزایــش یافتــه و 
شــدیدتر از معمــول شــده باشــد؛

ــردم  ــا  ی م ــت توده ه ــاال، در فعالی ــل ب ــه در نتیجــه عل 3.   هنگامی ک
افزایــش قابــل توجهــی پدیــد آمــده و مشــاهده شــود، توده ها  یــی کــه 
در »زمــان صلــح« بــدون شــکوه و شــکایت اجــازه می دهنــد آن هــا را 
غــارت کننــد، امــا در زمان هــای متالطــم، هــم تمامی شــرایط بحرانــی 
و هــم خــود »طبقــات باالتــر« آن هــا را بــه ســوی اقــدام مســتقل تاریخی 

می راننــد.«11

ــر شــدن هــر دوی طبقــات حاکــم و تحــت ســتم در   فقــط درگی
بحــران نشــان می دهــد کــه بحــران سیاســی عمیــق اســت و دســتگاه 
سیاســی معمولــی و همیشــگی طبقــات حاکــم دیگــر از عهــده آن بــر 

نمی آیــد.

لنیــن همچنیــن نشــان داد کــه »هــر وضعیــت انقالبــی هــم بــه یــک 
انقــالب منجــر نمی شــود. انقــالب فقــط از وضعیتــی زاده می شــود کــه 
در آن تغییــرات عینــی یــاد شــده بــاال، بــا یــک تغییــر عامــل ذهنــی هــم 
همــراه باشــند کــه ایــن تغییــر عامــل ذهنــی بــه معنــای توانایــی طبقــه 
ــِی چنــدان قدرتمنــدی  ــه عمــل تــوده ای انقالب ــرای اقــدام ب ــی ب انقالب
باشــد کــه بتوانــد حکومــت گذشــته را درهم شــکند )یــا مختل ســازد(، 
ــم  ــک دورۀ بحــران ه ــی در ی ــچ گاه، حت ــته هی ــت گذش ــرا حکوم زی
اگــر ســرنگون نشــود خــود »ســقوط« نخواهــد کــرد.«12 بــه ایــن ترتیــب 

وضعیــت انقالبــی بــا ســیر عینــی تکامــل اجتماعــی ایجــاد می شــود و 
هیــچ انقالبــی بــدون یــک چنیــن وضعیتــی ممکــن نخواهــد بــود، امــا 
بــرای اینکــه انقــالب زاده شــود، طبقــۀ انقالبــی بایــد قــادر باشــد بــرای 
ــل  ــه عم ــای تدریجــی آن، ب ــف و الغ ــا تضعی ــت ی ــرنگونی حکوم س
ــت  ــوغ و قابلی ــا بل ــد. همــه این ه ــادرت کن ــی هــم مب ــد انقالب قدرتمن
آن عنصــر نوینــی را نشــان می دهــد کــه توانایــی ویــران ســازی عنصــر 

کهنــه و منســوخ را در زندگــی اجتماعــی دارد.

 در ایــن اثــر لنیــن کــه از آن نقــل قــول کــردم   »زوال بیــن المللــی 
ــک  ــی اول ی ــگ جهان ــاز جن ــا در آغ ــه آی ــد ک ــن می پرس دوم« لنی
وضعیــت انقالبــی بــه وجــود آمــده اســت یــا نــه و بــه ایــن پرســش 
پاســخ مثبــت می دهــد. او همچنیــن ایــن ویژگــی مهــم بحــران 
ــۀ  ــر قل ــا ب ــه حکومت ه ــه: »هم ــد ک ــح می ده ــم توضی ــی را ه سیاس
ــد از  ــان دارن ــا خودش ــه حکومت ه ــد؛ هم ــان خوابیده ان ــک آتشفش ی
ــی  ــکار و قهرمان ــود ابت ــه از خ ــد ک ــوت می کنن ــردم دع ــا  ی م توده ه
بــروز دهنــد.«13 ایــن دعــوت بــه ابتــکار تــوده ای و بیــدار کــردن ایــن 
ــری  ــم اوج گی ــای مه ــی از ویژگی ه ــت، یک ــکار و خالقی ــروی ابت نی
وضعیــت انقالبــی اســت. امــا حتــی در آن دوره، یعنــی در زمــان جنــگ 
هــم لنیــن نشــأت گیــری وضعیت هــا  ی انقالبــی را منحصــراً بــه جنــگ 
ــا  ی سیاســی، او  ــون بحران ه ــواع گوناگ ــان ان ــازد. از می ــوط نمی س مرب
ــد  ــاره می کن ــی اش ــی زمان ــال 1٨۹۴ یعن ــوس در س ــه ماجــرای دریف ب
ــود.  ــی تقســیم شــده ب ــن دو اردوگاه ارتجاعــی و مترق ــه فرانســه بی ک
مثــال دیگــری کــه نقــل می کنــد حادثــه ســال 1۹13 در آلــزاس یعنــی 
هنگامی اســت کــه توهیــن و بــد رفتــاری یــک افســر پروســی نســبت 
بــه جمعیــت فرانســوی زبان، جرقــه انفجــار خشــم مــردم را علیــه ســتم 

ــان پروســی زد. و ســرکوب نظامی

او در مقــام خالصــه و جمــع بنــدی کــردن ایــن واقعیــات 
می نویســد: »انقــالب سوسیالیســتی نــه تنهــا از طریــق یــک اعتصــاب 
ــک  ــا ی ــنگان ی ــا شــورش گرس ــی ی ــم خیابان ــرات عظی ــزرگ، تظاه ب
ــا شــورش مســتعمراتی، بلکــه در نتیجــه یــک بحــران  ــام نظامــی  ی قی
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ـِـرن، ی ــه زاب ــا حادث ــه دریفــوس ی سیاســی ماننــد قضی
یــک رفرانــدوم در زمینــه جدایــی یــک ملــت تحــت ســتم و غیــره هــم 
می توانــد شــعله ور شــود.«1۴ تاکتیک هــای حــزب طبقــه کارگــر نبایــد 
خــود را بــه بیانیه هــای پارلمانــی محــدود ســازد، بلکــه بایــد توده هــای 
مــردم را در اقــدام قدرتمنــد انقالبــی درگیــر ســاخته، مبــارزه را حــول 
ــه  ــترش داده و آن را ب ــک گس ــی دموکراتی ــته ها  ی حیات ــۀ خواس هم

ــورژوازی هدایــت کنــد. ــه ب حمــالت مســتقیم علی

ــران  ــئله بح ــق مس ــل دقی ــح و تفصی ــن توضی ــت همی  در حقیق
سیاســِی تعمیــق یابنــده بــه وســیله لنیــن اســت کــه پیــش از انقــالب 
ــد  ــت می کن ــی هدای ــری پراهمیت ــرف آن نتیجه گی ــه ط ــر او را ب اکتب
کــه دربــاره ی پیشــرفت انقــالب سوسیالیســتی در اروپــا مطــرح کــرده 
اســت. او می نویســد: »انقــالب سوسیالیســتی در اروپــا نمی توانــد هیــچ 
ــوده ای از ســوی همــه و همــه عناصــر  ــارزۀ ت ــوران مب ــر از ف ــز غی چی
ــا  ی  ــر، الیه ه ــاب ناپذی ــه طــور اجتن تحــت ســتم و ناراضــی باشــد. ب
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ــارزه  ــن مب ــم در ای ــده ه ــب مان ــران عق ــورژوازی و کارگ ــرده ب خ
شــرکت خواهنــد داشــت   بــدون چنیــن مشــارکتی مبــارزه تــوده ای، غیر 
ممکــن اســت، بــدون چنیــن مبــارزه ای هیــچ انقالبــی ممکــن نیســت 
ــه آن هــا  ــت ک ــر اس ــه همین انــدازه هــم اجتناب ناپذی   و درســت ب
ــا   و  ــود و ضعف ه ــی خ ــا  ی ارتجاع ــال پردازی ه ــا، خی پیش داوری ه
اشــتباهات خــود را هــم بــه درون جنبــش بیاورنــد. امــا از جهــت عینــی 
ــالب  ــاهنگ انق ــد و پیش ــرار می دهن ــه ق ــورد حمل ــرمایه را م ــان س آن
کــه دارای آگاهــی طبقاتــی اســت، یعنــی پرولتاریایی پیشــرفته، بــا درک 
ــوده ای مرکــب از عناصــر جــور  ــارزۀ ت ــی یــک مب ــن حقیقــت عین ای
واجــور و ناهماهنــگ، یــک مبــارزۀ مختلــط و در ظاهــر تکه تکــه، قــادر 
خواهنــد بــود آن را متحــد ســاخته و راهبــری کنــد، قــدرت را به دســت 
ــا  ــگان از آنه ــه هم ــت ها  یی ک ــد، از تراس ــه کن ــا   را قبض آورد، بانک ه
)اگرچــه هــر یــک بــه دالیــل متفــاوت خــود( متنفرنــد خلــع یــد کنــد، 
و ســایر اقدامــات آمرانــه ای را بــه انجــام رســاند کــه چکیــده آنهــا در 
کلیــت خــود ســرنگونی بــورژوازی و پیــروزی سوسیالیســم می شــود، 
پیــروزی ای کــه بــا ایــن حــال، نمی توانــد بــه هیــچ روی فــوراً خــود را 

ــازد.«1۵ ــا« س ــاک و ره ــی »پ ــای خــرده بورژوائ از تفاله ه

ــه یــک طــرح  ــه عنــوان یــک پدیــدۀ زنــده، ن  تصویــر انقــالب، ب
نظــری بــی روح، یــک چنیــن تصویــری اســت. »ایــن خیــال کــه انقالب 
ــتعمرات  ــه در مس ــک تابع ــل کوچ ــورش های مل ــدون ش ــی ب اجتماع
ــه وســیله بخشــی از خــرده  ــی ب ــدون انفجارهــای انقالب ــا، ب و در اروپ
ــک  ــدون ی ــا  ی آن، ب ــش داوری ه ــات و پی ــه تعصب ــا هم ــورژوازی ب ب
ــی  ــاظ سیاس ــه از لح ــری ک ــه کارگ ــری و نیم ــوده ای کارگ ــش ت جنب
نــاآگاه اســت، علیــه ســتم مالــکان، کلیســا و ســلطنت، علیه ســتم ملی و 
غیــره، شــدنی و قابــل تصــور اســت، همــه ایــن خیــاالت انــکار انقالب 

اجتماعــی اســت«.1۶

ــق  ــی عمی ــران سیاس ــک بح ــدون ی ــد ب ــی نمی توان ــچ انقالب  هی
شــونده کــه بــر اصــل نظــام حاکمــه تاثیــر بگــذارد و هرگونــه راه حــل 
مبتنــی بــر اصالحــات جزئــی را منتفــی ســازد، آغــاز شــود. ایــن بحران 
ــی  ــری، بخش ــه کارگ ــای نیم ــه الیه ه ــر، بلک ــه کارگ ــا طبق ــه تنه ن
ــت  ــر فعالی ــم درگی ــک را ه ــۀ کوچ ــل تابع ــورژوازی و مل ــرده ب از خ
ــه شــکل ها  ی  ــی هــم ب ــی می ســازد. فوران هــا  ی انقالب ــد انقالب قدرتمن
گوناگــون علیــه ســتم مــالکان، ســتم مذهبــی، ملــی و ســلطنتی جهــت 
می گیرنــد. الیه هــای گوناگــون مــردم در بحــران انقالبــی درگیــر و بنــا 
ــا  ــوند و پیش داوری ه ــارزه می ش ــیر مب ــون وارد مس ــل گوناگ ــه دالی ب
ــا  ــم ب ــود را ه ــتباهات خ ــا و اش ــی، ضعف ه ــای ارتجاع و دیدگاه ه
خــود بــه درون جریــان انقــالب می آورنــد امــا بــه طــور عینــی همــه 
آن هــا بــه مبــارزه علیــه ســرمایه می پیوندنــد. وظیفــۀ پیشــاهنگ انقــالب 
ــت  ــا، و هدای ــن الیه ه ــه ای ــاختن هم ــد س ــرفته   متح ــای پیش   پرولتاری
آنــان بــه ســوی جریــان اصلــی انقالبــی اســت کــه منجــر به ســرنگونی 
بــورژوازی، بــه دســت گرفتــن قدرت از ســوی طبقــه کارگــر و پیروزی 

ــود. ــم می ش سوسیالیس

 تصویــر انقــالب سوسیالیســتی در حــال پیشــرفت، ویژگــی 

بحران هــا  ی سیاســی را کــه لبریــز از انقــالب اســت، تکمیــل می کنــد. 
در ایــن نقطــه لنیــن تحلیــل پیشــین خــود از بحران هــای سیاســی عمیق 
شــونده را بــا نشــان دادن الیه هــای گوناگــون اجتماعــی و طریقــۀ ورود 
آنــان بــه بحــران سیاســی و دالیــل بالواســطه درگیــر شــدن هــر یــک 
ــرجمع  ــد س ــد. او می گوی ــل می کن ــان را تکمی ــن جری ــان در ای از آن
ــرار  ــارزه ای ق ــس مب ــی کــه در پ ــی انگیزه هــای گوناگون ــت عین واقعی
ــه انجــام می رســد، در  ــه ب ــل  تک ــوده چه ــن ت ــیله ای ــه وس ــه ب دارد ک
نهایــت »یــورش بــه ســرمایه« اســت و ایــن واقعیــت عینــی بــه وســیله 
طبقــۀ کارگــر بیــان می شــود. رهبــری ایــن طبقــه بــه توده هــای مــردم 
کمــک می کنــد کــه خــود را از »تفاله هــا  ی خــرده بورژوایی«شــان پــاک 

و رهــا ســازند.

 قانون بنیادین انقالب
 پــس از پیــروزی انقــالب سوسیالیســتی اکتبــر، لنیــن بررســی های 
قبلــی خــود را جمع بنــدی کــرد و قانــون بنیادیــن انقــالب را بــه ضابطــه 
درآورد. او در ایــن بــاره می نویســد: »قانــون بنیادیــن انقــالب کــه همــه 
ــیه آن را  ــتم روس ــرن بیس ــالب ق ــه انق ــر س ــژه ه ــه وی ــا و ب انقالب ه

ــه شــرح زیــر اســت: ــد، ب تاییــد کرده ان

ــی نیســت  ــا کاف ــن تنه ــد، ای ــک انقــالب روی ده ــرای اینکــه ی ب
ــی  ــد زندگ ــتم درک کنن ــت س ــده و تح ــتثمار ش ــای اس ــه توده ه ک
برایشــان بــه شــکل گذشــته غیــر ممکــن اســت و خواهــان تغییراتــی 
شــوند؛ بــرای اینکــه انقالبــی رخ دهــد ایــن هــم اهمیــت اساســی دارد 
کــه اســتثمارگران هــم دیگــر قــادر نباشــند بــه شــیوۀ گذشــته زندگــی و 
حکومــت کننــد. تنهــا وقتــی کــه »طبقــات پایین تــر« نخواهنــد به شــیوه 
ــه شــیوۀ گذشــته  گذشــته زندگــی کننــد و »طبقــات باالتــر« نتواننــد ب
ادامــه دهنــد اســت کــه انقــالب می توانــد پیــروز شــود. ایــن حقیقــت 
را می تــوان بــا عبــارت دیگــری بیــان کــرد: انقــالب بــدون یــک بحــران 
ملــی سراســری )یعنــی بحرانــی کــه هم بــر وضعیــت اســتثمار کنندگان 
و هــم بــر وضعیــت اســتثمار شــوندگان تاثیــر بگــذارد(، غیــر ممکــن 

اســت.«1٧

 ایــن بیــان سیاســی تضــاد بیــن نیروهــای مولــد و روابــط تولیــد در 
زمانــی اســت کــه ایــن تضــاد رشــد کــرده و حــاد شــده باشــد، یعنــی 
بیــان حــاد ایــن واقعیــت در حــوزه سیاســت اســت کــه روابــط تولیــدی 
ــل شــده اند و دیگــر  ــی تبدی ــل اجتماع ــی در راه تکام ــه مانع ــم ب حاک

ــرآورده ســازند. ــد نیازهــای آن را ب نمی توانن

ــد و  ــای مول ــان نیروه ــاد می ــناختی تض ــه ش ــون عمومی جامع  قان
روابــط تولیــدی نیازمنــد ایــن اســت کــه بــا قانــون بــروز بحــران ملــی 
سراســری در یــک کشــور معیــن و رســیدن آن بــه نقطــه فــوران خــود، 
بــه زبــان عینــی و ملمــوس بیــان شــود. بحــران بایــد بــا تاکیــد ویــژه بر 
سیاســت و بــر آرایــش نیروهــای طبقاتــی بیــان شــود. طبقــات حاکــم 
بایــد در یــک حالــت بحــران حکومتــی باشــند کــه عقــب مانده تریــن 
توده هــای مــردم را هــم در امــور سیاســی درگیــر و حکومــت را 
ــد کــه عامــل  ــد می کن ــن تاکی ــد.  از ســوی دیگــر، لنی تضعیــف می کن
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ذهنــی، ســطح بــاالی آگاهــی و ســازمان توده هــای مــردم نیــز در ایــن 

مــورد دارای اهمیــت خــارق العــاده اســت.

 در مقــام بیــان ویژگــی امپریالیســم تاکیــد می کنــد کــه »انحصــارات 
ــد،  ــد آمده ان ــن آن پدی ــتند و از بط ــت آزاد هس ــد رقاب ــه نتیجــه رش ک
ــه  ــت آزاد و ب ــر از رقاب ــه باالت ــد؛ بلک ــان نمی برن ــت آزاد را از می رقاب
مــوازات آن وجــود دارنــد و بــه ایــن وســیله موجــب پیدایــش شــماری 
ــا   و  ــدید و برخورد ه ــاد و ش ــیار ح ــر بس ــتی ناپذی ــای آش از تضاده

ــوند.«1٨ ــون می ش ــات گوناگ تعارض

در نتیجــه امــکان بــروز بحران هــا  ی سیاســی در دوره امپریالیســم بــه 
طــور ویــژه ای بیشــتر اســت. تضادهــای گوناگونــی ایــن بحران هــا را بــه 
وجــود می آورنــد، زیــرا تســلط انحصــارات بــه طــور اجتنــاب ناپذیــر 
بــه اینگونــه تضادهــا منجــر می شــود کــه خــرده بــورژوازی و برخــی 
ــد.  ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــم تح ــط را ه ــورژوازی متوس ــا  ی ب الیه ه
مبــارزۀ بیــن انحصــارات، ســاختار سیاســی جامعــه ســرمایه داری را هــم 
از درون می پاشــد. انحصــارات در کشــورهای ســرمایه داری، دموکراســی 
ــه  ــر بقی ــود را در براب ــد و خ ــال می کنن ــم پایم ــی را ه قدیمی بورژوائ
نفــوس جامعــه قــرار می دهنــد. ایــن خــود منشــائی بــرای بــی ثباتــی در 
عرصــه سیاســی کشــورهای ســرمایه داری در عصــر امپریالیســم اســت.

ــه  ــت ک ــم اس ــای امپریالیس ــن تضاده ــن حادتری ــت، ای در حقیق
ــرد  ــود می گی ــه خ ــونده ای را ب ــق ش ــی عمی ــا  ی سیاس ــکل بحران ه ش
ــن شــرایط،  ــد و در ای ــدا کن ــی پی ــاس سراســری مل ــد مقی ــه می توان ک
مبــارزه بــرای خواســته های دموکراتیــک حیاتــی می  توانــد رشــد یابــد 
و بــه تعــرض زحمتکشــان بــه رهبــری طبقــه کارگــر علیــه بــورژوازی 
تبدیــل شــود. انحصــارات پشــتیبان ارتجــاع هســتند. آنهــا اساســاً ضــد 
ــه در  ــان ک ــای زحمتکش ــۀ الیه ه ــارزات هم ــا مب ــد و ب دموکراتیک ان
ــد  ــه عمــل می آورن ــک خــود ب جهــت کســب خواســته ها  ی دموکراتی

عمیقــاً دشــمنی دارنــد.

در ارزیابــی وضعیــت سیاســی معاصــر در جهــان ســرمایه داری ایــن 
پرســش مطــرح می شــود کــه آیــا لنیــن انقــالب و شــورش مســلحانه را 
یکــی می دانســت یــا نــه؟ جــواب منفــی اســت. در همــان ســال 1٨۹۹ 
ایــن مســئله امــکان راه هــای صلــح آمیــز و مســلحانه بــه دســت گرفتــن 
قــدرت بــه وســیلۀ طبقــۀ کارگــر را مــورد بررســی قــرار می دهــد آن جــا 
ــه  ــدرت را ب ــد ق ــح می ده ــه ترجی ــر البت ــۀ کارگ ــه می نویســد: »طبق ک
طــور مســالمت آمیــز بــه دســت گیــرد... }امــا{ ایــن بســیار محتمــل 
ــور  ــه ط ــورژوازی ب ــه ب ــت   ک ــن اس ــی محتمل تری ــاید حت ــت   ش اس
مســالمت آمیز بــه پرولتاریــا امتیــازی ندهــد و در لحظــه تعییــن کننــده 
بــرای دفــاع از مزایــای خــود بــه قهر متوســل شــود. در آن حالــت، برای 
پرولتاریــا راه دیگــری بــرای رســیدن بــه هــدف خــود، غیــر از انقــالب 
باقــی نخواهــد مانــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه برنامــه »سوسیالیســم 
ــه طــور کلــی  ــه دســت گرفتــن قــدرت سیاســی ب طبقــه کارگــر« از ب
گفتگــو می کنــد بــدون اینکــه روش آن را تعریــف کنــد، زیــرا انتخــاب 
ــا آن را  ــم دقیق ــون نمی توانی ــه اکن ــتگی دارد ک ــده ای بس ــه آین روش ب

تعییــن کنیــم.«1۹

ــز و  ــالمت آمی ــای مس ــاره روش ه ــت درب ــن اس ــر لنی ــن نظ  ای
مســلحانه بــه دســت گرفتــن قــدرت بــه وســیله طبقــۀ کارگــر و نظــری 
اســت کــه او در همــه عمــر خــود بــر آن باقــی بــود. او معتقــد بــود کــه 
بــه دســت گرفتــن قــدرت بــه شــکل مســالمت آمیــز و مســلحانه فقــط 
بــه وســیلۀ طبقــۀ کارگــر ســازمان یافتــه ای می توانــد عملــی شــود کــه 
در مبــارزه طبقاتــی آمــوزش دیــده باشــد. بــه دســت گرفتــن قــدرت بــه 
روش مســلحانه، هــرگاه کــه بــورژوازی در آن لحظــۀ تعیین کننــده برای 
حمایــت از منافــع و امتیــازات خــود بــه نیــروی قهرآمیز متوســل شــود، 
ــه طــور مســالمت  ــح می دهــد ب ضــروری اســت. طبقــه کارگــر ترجی

آمیــز قــدرت را بــه دســت بگیــرد.

 انتخــاب روش بــه دســت گرفتــن قــدرت بــه وضعیــت تاریخــی 
ــاپیش روش  ــتگی دارد و رد پیش ــوردی بس ــر م ــخص ه ــی و مش عین
ــر ســرمایه  ــار در براب ــدی و تســلیم خفت ب ــا القی مســلحانه مســاوی ب

ــت. داران اس

وضعیــت تاریخــی در چنــد دهــه بعــدی فرصت هــای چندانــی را 
بــرای طبقــۀ کارگــر بــرای اســتفاده از روش مســالمت آمیــز بــه دســت 
ــد و  ــیار قدرتمن ــوز بس ــورژوازی هن ــرد. ب ــم نک ــدرت فراه ــن ق گرفت
بــرای دفــاع از منافــع و مزایــای خــود همــواره آمــاده توســل بــه نیــروی 
مســلح بــود. امــا هــرگاه بــرای اســتفاده از روش مســالمت آمیــز فرصتی 
ــاًل  ــه مث ــور ک ــرد، همان ط ــزد می ک ــن آن را گوش ــت، لنی ــود داش وج
در مقالــه خــود زیــر عنــوان« دربــاره مصالحــه« در ســپتامبر 1۹1٧ ایــن 
ــش از  ــه خواســته پی ــکان بازگشــت ب ــه ام ــا نظری ــن ب ــرد. لنی کار را ک
ــن نوشــت: »حــاال  ــه شــوراها چنی ــدرت ب ــذاری ق ــی واگ ــه، یعن ژوئی
ــه  ــا دو هفت ــک ی ــا ی ــد روز، ی ــط ظــرف چن ــط حــاال، شــاید فق و فق
ــاًل  ــی کام ــه طریق ــود و ب ــکیل ش ــد تش ــی بتوان ــن حکومت ــک چنی ی
مســالمت آمیز تحکیــم یابــد. بــه قوی تریــن احتمــال چنیــن حکومتــی 
ــن  ــیه را تامی ــالب روس ــالمت آمیز تمامی انق ــرفت مس ــد پیش می توان
کنــد و فرصت هــای اســتثنایی خوبــی را بــرای اینکــه جنبــش جهانــی 
ــردارد،  ــم ب ــروزی سوسیالیس ــح و پی ــوی صل ــه س ــدی ب ــای بلن گام ه
فراهــم ســازد.«2۰ او اضافــه می کنــد کــه »رشــد و تکامــل مســالمت آمیز 
انقــالب«، »فرصتــی اســت کــه در تاریــخ فــوق العــاده کمیــاب و فــوق 
العــاده هــم ارزشــمند اســت.«21 او در پــی نوشــتی بــر ایــن مقالــه کــه 
دو روز بعــد نوشــته شــده اســت تاکیــد می کنــد کــه: »شــاید آن چنــد 
روزِ محــدودی کــه در آن رشــد و تکامــل مســالمت آمیز هنــوز ممکــن 
بــود هــم گذشــته باشــد«.22 لنیــن ایــن فرصــت زودگــذر در انقــالب را 
در لحظــه دریافــت و در ایــن رابطــه طــرح کلــی تغییــر تاکتیــک حــزب 
طبقــه کارگــر را هــم ترســیم و بیــان کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه در آن 
شــرایط تاریخــی امــکان رشــد و تکامــل مســالمت آمیز انقــالب، امکانی 
فوق العــاده کمیــاب بــود، بــه همیــن دلیــل لنیــن ارزش بیشــتری بــرای 
ــور  ــه ط ــک و ب ــا را از نزدی ــود و آن ه ــل ب ــا قائ ــه فرصت ه ــن گون ای

عمیــق مــورد بررســی قــرار مــی داد.
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ــال 1۹1٧  ــز در س ــالمت آمی ــاره فرصــت مس ــن درب اما اندیشــه لنی
ــه انقــالب وجــود  ــود؟ او می نویســد: »اگــر یــک درس در زمین چــه ب
داشــته باشــد کــه مطلقــاً در آن چــون و چرایــی وجــود نداشــته باشــد، 
درســی کــه واقعیــات بــه طــور کامــل آن را بــه اثبــات رســانده باشــند، 
ــا اس.ار. ــویک ها   ب ــادی از بلش ــط اتح ــه فق ــت ک ــن اس آن درس ای
ــوراها  ــه ش ــدرت ب ــه ق ــوری هم ــال ف ــط انتق ــویک ها  ، فق ــا و منش ه
ــرا  ــازد، زی ــر ممکــن س ــیه را غی ــی در روس ــگ داخل می توانســت جن
یــک جنــگ داخلــی کــه بــه وســیله بــورژوازی علیــه چنیــن اتحــادی 
  علیــه شــوراهای کارگــران، ســربازان و دهقانــان   آغــاز می شــد غیــر قابل 
تصــور بــود. یــک چنیــن »جنگــی« حتــی تــا پایــان نخســتین نبــرد هــم 
طــول نمی کشــید... «23 در نتیجــه عامــل اصلــی بــرای رشــد و تکامــل 
ــک، از  ــه عناصــر دموکراتی ــی وحــدت هم ــد انقالب ــالمت آمیز رون مس
کمونیســت ها گرفتــه تــا خــرده بــورژوازی، و منــزوی ســاختن ســرمایه 
اســت. بــه عــالوه لنیــن تاکیــد می کــرد یــک چنیــن حکومتــی بــرای 
ــه  ــد آورد ک ــان خواه ــه ارمغ ــن ب ــان زمی ــرای دهقان ــح، و ب ــردم صل م
ــه  ــر هم ــالب اگ ــل مســالمت آمیز انق ــن صــورت »رشــد و تکام در ای

قــدرت بــه شــوراها منتقــل شــود ممکــن و محتمــل اســت.«2۴

شــوراها نوعــی پارلمــان را تشــکیل می دهنــد کــه کرســی های آن را 
اس.ار.هــا، منشــویک ها و بلشــویک ها اشــغال کرده انــد. مبــارزه بعــدی 
بــرای قــدرت بیــن احــزاب، مبــارزه بــرای عبــور از این مقطــع در جهت 
تغییــر سوسیالیســتی در شــوراها بــه پیــش خواهــد رفــت: »اگر شــوراها 
ــد  ــدرت می توان ــرای ق ــارزه ب ــه طــور کامــل دموکراتیــک شــوند، مب ب
ــن  ــی لنی ــش رود.«2۵ وقت ــه شــکل مســالمت آمیز پی در درون شــوراها ب
ــن  ــور او ای ــوند، منظ ــک« ش ــل دموکراتی ــور کام ــه ط ــت »ب می گف
بــود کــه هیــچ اقدامــی در جهــت محــدود کــردن اصــول دموکراتیــک 
ــزاب، در  ــن اح ــدرت بی ــرای ق ــارزه ب ــر مب ــرد. اگ ــورت گی ــد ص نبای
شــوراها قــرار بــود مســالمت آمیــز باشــد، کامــاًل بدیهــی بــود کــه لنیــن 
شــوراهای متشــکل از اس.ار.هــا، منشــویک و کمونیســت ها   را چیــزی 
ــه صــورت  ــوز ب ــه هن ــرد، ن ــان تصــور می ک ــک پارلم ــاً شــبیه ی ماهیت
ارگان هــا  ی دیکتاتــوری پرولتاریــا. ایــن شــوراها نمی توانســتند چیــزی 
ــند. از  ــان باش ــر و دهقان ــۀ کارگ ــوری طبق ــای دیکتات ــش از ارگان ه بی
ــن احــزاب  ــارزه بی ــه مب ــوان صحن ــه عن ــد آن هــا ب لحــاظ شــکلی، بای

ــد.  ــی نوعــی پارلمــان را تشــکیل می دادن ــدرت، یعن ــرای ق ب

ــورژوازی  ــیه، ب ــالب در روس ــی انق ــورژوازی، ط ــورد ب ــا در م ام
ســپس از حقــوق انتخاباتــی محــروم شــد. در آن زمــان لنیــن نوشــت: 
»امــا ایــن خطــا خواهــد بــود کــه از پیــش تضمیــن کنیــم کــه انقالبــات 
ــا اکثریــت  ــا در شــرف وقــوع اســت همــه ی پرولتاریایــی کــه در اروپ
ــراه  ــورژوازی هم ــی ب ــوق انتخابات ــت حق ــا محدودی ــا ب ــا لزوم آن ه
خواهنــد بــود.«2۶ امــا اگــر حقــوق انتخاباتــی بــورژوازی باقــی بمانــد، 
در نتیجــه بایــد ارگانهــای انتخابــی هــم کــه بــورژوازی نماینــدگان خود 
ــت  ــه ای اس ــن نکت ــد. ای ــی بمانن ــد باق ــاب می کن ــا انتخ ــرای آنه را ب
ــن منکــر روش  ــه لنی ــاد می کشــیدند ک ــه فری ــۀ آن کســانی ک ــه هم ک
مســالمت آمیز پیشــرفت و تکامــل انقــالب بــود، بایــد دربــارۀ آن عمیقــًا 

فکــر کننــد.

 جنبــش جهانــی کمونیســتی و حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی 
در توضیــح جزئیــات پیچیــدۀ مســئلۀ بــه دســت گرفتــن مســالمت آمیز 
ــکام  ــن اح ــود را از ای ــت خ ــر، حرک ــۀ کارگ ــیلۀ طبق ــه وس ــدرت ب ق

درخشــان لنیــن آغــاز و آن هــا را دنبــال کــرده اســت.

 فرصت هــای تــازه ای کــه بــرای بــه دســت گرفتــن مســالمت آمیــز 
ــز  ــش از هــر چی ــۀ کارگــر فراهــم می شــوند پی ــدرت از ســوی طبق ق
دیگــر بــا چگونگــی موازنــۀ قــوا و صف بنــدی نیروهــای کار و ســرمایه 

ــود. ــوط می ش مرب

ــه در  ــترده ای را ک ــای گس ــان فرصت ه ــر هم ــرمایه داران دیگ  س
گذشــته بــرای توســل بــه زور بــرای پشــتیبانی از مزایــا و منافــع خــود 
داشــتند، ندارنــد. در وهلــه دوم ایــن شــرایط تــازه مربــوط می شــود بــه 
ــرد  ــر در کشــورهای ســرمایه داری و گ ــه کارگ ــه طبق ــی ک پیروزی های
آمــدن همــه نیروهــای دموکراتیــک حــول طبقــۀ کارگــر به دســت آورده 
ــرای ایجــاد  باشــد. احــزاب کمونیســت در کشــورهای ســرمایه داری ب
ــرای جــدا کــردن الیه هــا  ی خــرده بــورژوازی از  یــک جبهــه متحــد ب
بــورژوازی و بــرای تقویــت جریــان ضــد انحصــارات همــواره ســرگرم 
ــکان  ــارزه ام ــی مب ــکل های پارلمان ــه ش ــرگاه ک ــان ه ــد. آن کار بوده ان
موفقیتــی را بــرای امر صلح و سوسیالیســم در بر داشــته اســت، اســتفادۀ 
گســترده ای از ایــن شــکل های مبــارزه هــم کرده انــد. ایــن راهــی اســت 
ــم و  ــون مارکسیس ــران گوناگ ــت. تحریف گ ــان داده اس ــن نش ــه لنی ک
ــد ادعــا  ــا صــدای بلن ضدکمونیســت های صــاف و پوســت کنده کــه ب
کرده انــد کــه لنیــن بــا قبضــه کــردن مســالمت آمیــز قــدرت بــه وســیله 
طبقــه کارگــر مخالــف بــود، بایــد آثــار جاودانــی لنیــن را کــه قــادر بــود 
حتــی از تجــارب تاریخــی کــه بــه دالیــل گوناگــون محــدود و نارســا 
ــل آورد،  ــه عم ــک را ب ــا  ی تئوری ــن نتیجه گیری ه ــم عمیق تری ــود ه ب

نند. بخوا

هیــچ تردیــدی وجــود نــدارد کــه تزهــای برجســته لنیــن پیرامــون 
وضعیت هــای انقالبــی، مســتقیماً بــا نظریــه او در زمینــه امــکان پیروزی 
سوسیالیســم در آغــاز در یــک کشــور واحــد ارتبــاط دارنــد. بگذاریــد 
یــادآور شــویم کــه لنین بــه طور هم زمــان بــر روی مســئله وضعیت ها  ی 
انقالبــی و مســئله امــکان پیروز شــدن انقــالب سوسیالیســتی در آغاز در 
معــدودی از کشــورها یــا در یــک کشــور واحــد کار می کــرد. بــه طــور 
طبیعــی وضعیــت انقالبــی و یــک بحــران فراگیــر ملــی نمی تواننــد همه 
ــرمایه داری رخ  ــه کشــورهای س ــان در هم ــور همزم ــه ط ــاره و ب یک ب
دهنــد. ارتبــاط منطقــی بیــن دو مســئله یــاد شــده در ایــن نکتــه اســت.

بــزرگ  »بنیان گــذاران  می نویســد:  لنیــن   1۹1٨ ژانویــه  در 
ــد و  ــه رش ــن ده ــی چندی ــه ط ــس ک ــس و انگل ــم مارک سوسیالیس
ــتی را  ــی سوسیالیس ــالب جهان ــد انق ــری و رش ــش کارگ ــل جنب تکام
زیــر نظــر داشــتند، بــه روشــنی دیدنــد کــه گــذار از ســرمایه داری بــه 
ــک  ــی ی ــان، ط ــی زایم ــای طوالن ــل درده ــتلزم تحم سوسیالیســم مس
ــه  ــه آنچ ــیدن هم ــم پاش ــا، از ه ــوری پرولتاری ــی دیکتات دوره طوالن
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ــکل ها  ی  ــۀ ش ــۀ هم ــی رحمان ــی ب ــق دارد، ویران ــته تعل ــه گذش ــه ب ک
ســرمایه داری و همــکاری کارگــران همــه کشــورها بــا یکدیگــر اســت 
ــا  ــد ت ــق کنن ــا هــم تلفی ــود تالش ها  یشــان را ب ــد ب ــر خواهن کــه ناگزی
پیــروزی کاملشــان تامیــن شــود و آنــان اعــالم کردند کــه در پایان ســده 
ــا آن  ــرد، آلمانی ه ــد ک ــاز خواهن ــن کار را آغ ــم »فرانســوی ها ای نوزده
ــان خواهنــد رســاند«   فرانســوی ها آن را آغــاز خواهنــد کــرد  ــه پای را ب
زیــرا در جریــان چندیــن دهــه انقــالب، آنهــا آن خالقیــت دلیرانــه در 
فعالیــت انقالبــی را کــه آنــان را بــه پیشــاهنگان انقــالب سوسیالیســتی 
ــه ایــن بحــث ادامــه  ــد.«2٧ لنیــن ب ــه دســت آورده بودن تبدیــل کــرد، ب
می دهــد کــه نشــان دهــد در اوایــل ســده بیســتم وضعیــت دســتخوش 
تغییراتــی شــد کــه در آن نیروهای سوسیالیســتی بیــن المللــی در آرایش 
ــه  ــی ک ــا تالش های ــت ب ــن مخالف ــن ضم ــد. لنی ــرار گرفتن ــی ق متفاوت
می کوشــیدند عقــب ماندگــی اقتصــادی را بــه یــک امــر مطلــق تبدیــل 
کــرده و غلبــه بــر آن را یــک شــرط ضــروری بــرای بلــوغ و پختگــی 
انقــالب سوسیالیســتی ســازند، اصــرار مــی ورزد کــه آغــاز کــردن یــک 
انقــالب در کشــورهایی کــه کشــورهای دیگــر را اســتثمار نمی کننــد و 
بــورژوازی آن کشــورها فرصت هــا  ی وســیعی را بــرای رشــوه دادن بــه 

ــت. ــان تر اس ــد، آس ــان« ندارن ــر »خودی ش ــه کارگ طبق

ــرد فروپاشــی  ــالم ک ــذار اع ــاب اقتصــاد دوران گ ــن در کت بوخاری
ســرمایه داری از کشــورهای آغــاز می شــود کــه از لحــاظ فنــی و 
اقتصــادی ضعیف تریــن باشــند، ایــن  اندیشــه لنیــن را تحریــف کــرد. 
ــن  ــت، ای ــا اس ــن خط ــد: »ای ــر می نویس ــن نظ ــد ای ــن نق ــن ضم لنی
ــتیم  ــا نمی توانس ــد. م ــد ش ــاز خواه ــه« آغ ــف میان ــی از »ضعی فروپاش
بــدون ســطح معینــی از ســرمایه داری در ایــن کشــور هیــچ کاری انجــام 
دهیــم.«2٨ بوخاریــن مدعــی بــود کــه انقــالب میــل بــه آغــاز در نظــام 
ــا بلــوغ و  پایین تــر اقتصــاد جهانــی دارد و بلــوغ و پختگــی انقــالب ب
پختگــی روابط ســرمایه داری در این یا آن کشــور نســبت معکــوس دارد. 
لنیــن ایــن پنداشــت را هــم نقــد کــرد و افــزود کــه: »ایــن مخاطره آمیــز 
ــه تناســب  ــود« و »ن ــاز می ش ــن آغ ــه از باالتری ــت »ن ــد گف اســت: بای
مســتقیم دارد.«2۹ بــه ایــن ترتیــب، لنیــن ایــن ادعــای متافیزیکــی را رد 
کــرد کــه انقالب هــا فقــط می تواننــد آن جایــی آغــاز شــوند کــه رشــد 
ــه  ــا او ب ــن ســطح باشــد. ام ــط ســرمایه داری در باالتری ــل رواب و تکام
همین انــدازه هــم بــا آن ادعــای متافیزیکــی مشــابهی مخالــف بــود کــه 
می گویــد انقــالب سوسیالیســتی بایــد از ضعیف تریــن کشــورها آغــاز 
شــود. او بــر دشــواری های آغــاز کــردن انقــالب در کشــورهایی تاکیــد 
ــی  ــه باالی ــه الی ــد ب ــادر بودن ــت ها ق ــا امپریالیس ــه در آنج ــرد ک می ک

طبقــه کارگــر رشــوه دهنــد.

ــر و  ــاوت، نابراب ــور ها  ی متف ــل کش ــد و تکام ــه رش ــا ک  از آنج
نامتــوازن اســت، بحران هــا  ی سیاســی هم زمــان بــا یکدیگــر بــه بلــوغ 
ــود  ــان خ ــق و زم ــرو، عم ــت نی ــه از جه ــند، بلک ــی نمی رس و پختگ
بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد. نقطــه آغــاز حرکــت لنیــن هنگامی کــه او 
ــدا در  ــروزی انقــالب سوسیالیســتی ابت ــکان پی ــاره ام ــه اش را درب نظری
یــک کشــور یــا شــمار معــدودی از کشــورها و عــدم امــکان یــک چنین 

پیــروزی بــه طــور همزمــان در همــه کشــورها بــه ضابطــه در مــی آورد، 
همیــن بــود. امپریالیســم در کلیــت خــود آســتانه انقــالب سوسیالیســتی 
ــون در  ــن قان ــه ای ــن حــرف کار درســتی نیســت ک ــن ای اســت و گفت
مــورد برخــی کشــورهای ســرمایه داری مصــداق نــدارد. نظریــۀ لنیــن در 
زمینــه پیــروزی انقــالب سوسیالیســتی ابتــدا در یــک کشــور واحــد بــه 
هیــچ رو بــه ایــن معنــا نیســت کــه کشــورهای دیگــر در مقابــل انقالب 
سوسیالیســتی بیمــه شــده اند و از چنیــن انقالبــی مصون انــد. بــه عبــارت 
دیگــر فقــط حلقه هــای ضعیــف امپریالیســم، و نــه تمامی ایــن نظــام بــه 
عنــوان یــک کل واحــد، بــود کــه تــا خود آســتانۀ انقــالب سوسیالیســتی 
پیــش آمــده بــود. حتــی امــروز تمایــل برخــی از کســانی کــه »حلقــه 
ــه  ــه نظری ــت ک ــت اس ــن جه ــد در ای ــی می کنن ــف« را بررس ضعی
»وضعیــت انقالبــی« لنیــن را بــه کلــی نادیــده گیرنــد. آنــان معتقدنــد که 
اگــر حلقــه ضعیفــی شناســایی شــود، در آن منطقــه جغرافیایــی معیــن 
نوعــی وضعیــت انقالبــی مــداوم کشــف شــده اســت. و البتــه در حالتی 
ــی مــداوم باشــد،  ــا وضعیــت انقالب ــر وجــود مناطقــی ب کــه فــرض ب
ــا  ی  ــه وضعیت ه ــت ک ــئله نیس ــن مس ــی ای ــه بررس ــازی ب ــر نی دیگ
ــه  ــر هم ــورت دیگ ــرا در آن ص ــد، زی ــد می آین ــه پدی ــی چگون انقالب
چیــز بــه قاطعیــت و نیــروی اراده انقالبیــون بســتگی خواهــد داشــت. 
سرنوشــت کشــورهایی کــه »حلقــۀ ضعیــف« تلقی شــوند، پیشــاپیش به 
شــکل قطعــی و مــداوم انقــالب سوسیالیســتی اســت. ایــن نظــر البتــه 
کامــاًل اشــتباه اســت. نظریــۀ انقــالب سوسیالیســتی لنیــن نتیجــه منطقی 
ــوازن  ــه علــت رشــد نامت ــن امپریالیســم او اســت. ب و ضــروری دکتری
ســرمایه داری، پختگــی و آمــاده شــدن همــۀ شــرایط الزم بــرای انقــالب 
سوسیالیســتی هــم بــه طــور نامتــوازن پیــش مــی رود بــه گونــه ای کــه 
ــز  ــم نی ــرۀ امپریالیس ــای زنجی ــه حلقه ه ــی در هم ــای انقالب وضعیت ه
بــه طــور خــودکار ایجــاد نمی شــود. ضمنــاً بــرای اســتفاده موثــر طبقــۀ 
ــد  ــد می آی ــردن پدی ــل ک ــرای عم ــه ب ــم ک ــی ه ــر از فرصت های کارگ

همیشــه تمامی شــرایط، موجــود و فراهــم نیســت.

بگذاریــد یــادآوری کنیــم کــه لنیــن فرمول بنــدی درخشــان قانــون 
بنیــادی انقــالب خــود را در اثــری ارائــه کــرد کــه آن را در مقابلــه بــا 
ــود. کســانی  »چــپ روی« بیمــاری دوران کودکــی کمونیســم نوشــته ب
ــز راجــع  ــچ چی ــن بیمــاری می شــدند نمی خواســتند هی ــه دچــار ای ک
بــه وضعیت هــای انقالبــی و پختــه و آمــاده شــدن شــرایط الزم بــرای 
انقــالب در ایــن یــا آن کشــور بشــنوند. لنیــن بــا گوشــزد کــردن خطــر 
ــادی  ــون بنی ــه، قان ــی کورکوران ــری و اراده گرای ــی، طاغی گ ماجراجوی

ــت. ــان می آموخ ــه آن ــالب را ب انق

ــه  ــت ها از جمل ــه اپورتونیس ــن، هم ــالب لنی ــن انق ــون بنیادی قان
اپورتونیســت های راســت را هــم بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار 
ــت  ــن واقعی ــز ای ــردم و نی ــای م ــی توده ه ــت انقالب ــه فعالی ــد ک می ده
ــه  ــم ب ــی ه ــرایط عین ــت ش ــر و اهمی ــه تاثی ــد ک ــده می گیرن را نادی
فرصت هایــی کــه آنــان بــرای فعالیــت انقالبــی تــوده ای فراهــم ســازند، 
ــن  ــه وســیله لنی ــن انقــالب ب ــون بنیادی ــدی قان بســتگی دارد. فرمول بن
الگویــی بــرای کاربســت دیالکتیــک ماتریالیســتی در بررســی پدیده های 
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تکامــل اجتماعــی اســت. کشــف این قانــون آن شــالودۀ روش شــناختی 
را نشــان می دهــد کــه لنیــن بــر پایــۀ آن راهبــرد و تاکتیک هــای جنبــش 

کمونیســتی را بــه ضابطــه درآورد.

ــرای آن مســئله  ــن ب ــل توجــه لنی ــای قاب ــن، یکــی از راه حل ه  ای
کلــی هــم هســت کــه او در تمــام طــول عمــر خویــش بــا آن ســر و کار 
داشــت و خــود آن را مســئلۀ رابطــه میــان سیاســت و اقتصــاد می نامیــد. 
لنیــن مســائل عمــده و اساســی تکامــل اجتماعــی را همــواره در پرتــو 
رابطــۀ میــان اقتصــاد و سیاســت مدنظــر قــرار مــی داد؛ زیــرا سیاســت 
تاثیــری بالواســطه بــر میلیون هــا   نفــر از مــردم و درگیــر شــدن آنهــا در 

فعالیــت قدرتمنــد تاریخــی دارد.

 بنابرایــن کامــال بدیهــی اســت کــه تحلیــل لنیــن در زمینــه شــکل 
ــا  ــر ب ــی ناپذی ــه طــور جدای ــاً و ب ــی منطق ــا  ی انقالب ــری وضعیت ه گی
ــاً در  ــروزی انقــالب سوسیالیســتی ابتدئ ــکان پی ــه ام ــه او در زمین نظری

ــاط دارد. ــک کشــور ارتب ی

بحــران فراگیــر ملــی نمی توانــد یکبــاره و هم زمــان در همــه 
کشــورهای ســرمایه داری پدیــد آیــد، وضعیــت انقالبــی نمی توانــد بــه 
طــور همزمــان در سراســر دنیــای ســرمایه داری بــه پختگــی و آمادگــی 
برســد. ایــن نتیجه گیــری بــا عمــق بســیار، بــه شــکل نظــری بــه وســیله 
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لنیــن اثبــات شــد، زیــرا او ثابــت کــرد که ویژگی مشــخص کننــده عصر 
امپریالیســم، رشــد فــوق العــاده نامتوازن کشــورهای ســرمایه داری اســت 
ــد  و نتیجــه ایــن رشــد نامتــوازن ایــن اســت کــه سوسیالیســم می توان

ابتــدا در یــک کشــور یــا معــدودی از کشــورها بــه پیــروزی برســد.

لنیــن در ســپتامبر 1۹1۶ نوشــت: »رشــد و تکامــل ســرمایه داری در 
ــام  ــی رود. در نظ ــش م ــوازن پی ــاده نامت ــون فوق الع ــورهای گوناگ کش
ــه  ــه ب ــه ای ک ــد. نتیج ــد باش ــم نمی توان ــن ه ــز ای ــی ج ــد کاالی تولی
شــکل غیرقابــل انــکار از ایــن واقعیــت حاصــل می شــود ایــن اســت 
کــه سوسیالیســم نمی توانــد در همــه کشــورها بــه طــور هم زمــان بــه 
ــا شــماری از  ــک کشــور ی ــن نظــام نخســت در ی ــروزی برســد. ای پی
کشــورها بــه پیــروزی خواهــد رســید، در حالی کــه کشــورهای دیگــر 
تــا مدتــی بورژوایــی یــا پیشــا  بورژوایی باقــی خواهنــد مانــد.«3۰ پیــش 
از آن، در اوت 1۹1۵ لنیــن این اندیشــه را بــه شــکل زیــر بــه ضابطــه در 
آورده بــود: »رشــد و تکامــل نامتــوازن اقتصــادی و سیاســی یــک قانــون 
مطلــق ســرمایه داری اســت. از ایــن رو پیــروزی سوسیالیســم نخســت 
در چنــد یــا حتــی در یــک کشــور ســرمایه داری امــکان پذیــر اســت.«31 
ــی را  ــل اجتماع ــه علمی تکام ــن نظری ــان لنی ــه ها  ی درخش این اندیش
ــرک  ــی تح ــدام انقالب ــی و اق ــه اجتماع ــاخت و به اندیش ــر س ــی ت غن

عظیمی بخشــید.
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یاد یاران یاد باد 

آن راه     سوم مائیم
یاد رفیق فریبرز رئیس  دانا گرامی باد

بیســت    و نهــم دی   مــاه، ٧٨میــن ســالروز تولــد زنــده یــاد »رفیــق فریبــرز رئیس  دانا«ســت. بــا یــاد و خاطــره ایــن رفیــق گرامــی کــه بیشــترین 
ســالهای عمــر خویــش را وقــف رهایــی کارگــران و زحمتکشــان نمــود، شایســته دیدیــم متــن ســخنرانی وی کــه در فضــای مجــازی بارهــا و بارها 
پخــش شــده اســت را عینــا و بصــورت نوشــتاری بــاز نشــر کنیــم. باشــد کــه در پاسداشــت ایــن مبــارز تــا بــه آخــر انقالبــی، گامــی کوچــک 

برداشــته باشــیم. یــاد یــاران یــاد بــاد!

ــن  ــی اســت. ای ــرد طبقات ــرده؛ نب ــه نب ــک صحن ــان، ی ــه جه »صحن
ــه، اون طــرف هــم شــکل های  ــره. بل ــاد مختلــف شــکل می گی ــو ابع ت
ارتجاعــی خودشــو بیــرون مــی ده. یــا ارتجاعــی کــه از دل خــود نظــام 
ســرمایه بیــرون میــاد، یــا کســانی کــه بعنــوان واکنــش انحرافــی نســبت 
بــه اون شــکل میگیرنــد؛ مــا در اینجــا اتحــادی بــا اونهــا نداریــم. مــا در 

اینجــا  در ســرزمین و وطــن خودمــون هــم همیــن بحثــو داریــم.

مــا متحــد ارتجــاع نیســتیم بــرای اینکه بــا ســتم امپریالیســتی مبارزه 
کنیــم؛ بــه همــون انــدازه هــم متحــد آمریــکا نیســتیم بــرای اینکــه بــا 
خودکامگــی داخلــی مبــارزه کنیــم. مــا در ایــران دو راه نداریــم، ســه راه 
داریــم. آن راه ســوم مائیــم و اون راهــی اســت کــه در واقــع رســتگاری 
را از طریــق اســتقالل، از طریــق آزادی و از طریــق برابــری و عدالــت، 
ــردم  ــای م ــار توده ه ــه از اختی ــه ک ــه آنچ ــت انداختن ب ــق دس از طری
خــارج شــده - یعنــی مالکیــت ابزارهــای تولیــدی- مــا از اون طریــق 
حرکــت می کنیــم، و در ایــن میــان مــا می دونیــم کــه امپریالیســم نمــاد 
اصلــی نظــام ســرمایه هســت در جهــان، و بــه ایــن ســبب مداخلــه اش 
را بــه عیــن و بــه عیــان دیده ایــم. االن دیگــر زمانــی نیســت کــه بگیــم 

ــد،  ــتباه می کنن ــد اش ــه دارن ــانی ک ــد. اون کس ــتباه« می کن ــی »اش کس
ــه قــول دکتــر مصــدق  ــد می کننــد. ب اشــتباه نمی کننــد، »خیانــت« دارن
آدمهــا یــا شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی بــه جایــی می رســد کــه دیگــه 
سیاســتمدارها نمیتوننــد بگــن مــن اشــتباه کــردم؛ یــا خدمــت کــردی یا 

خیانــت، والســالم.

ــم، االن  ــی را دیدی ــه لیب ــم، االن ک ــوریه را می بینی ــا س ــه م االن ک
کــه عــراق را دیدیــم، دیگــه دروغــه بگیــم مــا اشــتباه کردیــم مثــاًل در 
مــورد حضــور نیروهــای آمریکایــی. آمریــکا و ناتــو یعنــی ایــن؛ یعنــی 
کشــتار بــی پایــان، یعنــی نابــود کــردن همــه چیــز؛ ولــی از طــرف دیگر 
ســکوت کــردن هــم یعنــی مــرگ تدریجــی در مقابــل نظامــی ریــاکار و 
خودکامــه. امــا دنیــا بــه همینجــا تمــام نمیشــه، اندیوالیســمی کــه تــوی 
ــر  ــی بش ــته، از کودک ــی، از دوران گذش ــتن از کودک ــا گذاش ــن م دام
شــکل گرفتــه. یــا تاریکــی یــا روشــنایی، یــا اهورامــزدا یــا اهریمــن، 
چنیــن نیســت، چنیــن نیســت، دنیــا دوگانــه نیســت. چندگانــه اســت. 

ــا هســتیم...« ــه اش هــم خــود م یه گان
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ــا وجــود کشــتار  ــه ب ــاه اســت ک ــش از دو م ــی بی ــش انقالب جنب
صدهــا تــن از معترضیــن بــه ویــژه جوانــان، نوجوانــان و کــودکان و 
بازداشــت نزدیــک بــه 1٧ هــزار تــن، بــا شــجاعت در مقابــل دســتگاه 
ســرکوب جمهــوری اســالمی ایســتاده، حکومــت تــا دنــدان مســلح را  
بــه چالــش کشــیده، ســپهر سیاســی کشــور را دگرگــون کــرده، حمایت 
میلیونــی ایرانیــان درون و بــرون مــرزی را جلــب نمــوده و همبســتگی 
ــاالی  ــوان ب ــش ت ــن جنب ــت. ای ــی را برانگیخته اس ــابقه جهان ــی س ب
ــی  ــز و ناتوان ــرکوب و عج ــل س ــود در مقاب ــت خ ــداری و مقاوم پای

ــت. ــان داده اس ــرکوب گران را نش س

ــِر  ــض، تحقی ــه تبعی ــی علی ــی، آزادی«، خیزش ــش »زن، زندگ جنب
و لگدمــال کــردن کرامــت انســانی بــه ویــژه کرامــت زنــان، ســتیز بــا 
ســبک زندگــی امــروزی، قالــب بنــدی جامعــه بــا معیارهــای جامعــه 
ــل  ــا تحمی ــت ب ــاری اســت. حکوم ــل حجــاب اجب اســالمی و تحمی
ــان، کل جامعــه و ســبک زندگــی  ــر زن ــرل ب ــاری و کنت حجــاب اجب
مــردم را بــه بنــد کشــیده اســت. محوریــت زن در جنبــش، تائیــد ایــن 
ــان آن ممکــن  ــدون آزادي زن نظــر اســت کــه »آزادي یــک جامعــه ب

نیســت.«

ــته و  ــائل انباش ــوه مس ــته از انب ــردم برخاس ــزش اعتراضــی م  خی
ــه  ــر بحــران اقتصــادی، ب ــه اب ــن، ب ــه بحران هــای مزم حــل نشــده، ب
میانگیــن رشــد اقتصــادی صفــر درصــد، بــه دو برابــر شــدن فقــر در ۵ 
ســال گذشــته، تــورم بــاالی ۴۰ درصــد، بیــکاری دو رقمــی، شــکاف 
عمیــق طبقاتــی، تراکــم ثروت هــای افســانه ای  در دســت الیــه نازکــی 

بازنشر بیانیه ها و دیدگاه 
سازمان های چپ

ــدی،  ــای تولی ــرانه، ورشکســتگی واحده ــد س ــت درآم ــه، اف از جامع
فســاد ســاختاری، مــوج مهاجــرت نیــروی انســانی بــه خــارج و تهــی 
ــره  ــص، به ــروی کار متخص ــور از نی ــادی کش ــای اقتص ــدن فض ش
بــرداری ویــران گرانــه از طبیعــت ایــران، انباشــت بحران هــای محیــط 
ــای مجــازی و بســتن برخــی  ــرل دنی ــردن و کنت زیســت، محــدود ک

ــده کشــور اســت. ــی از آین ــی و نگران ــبکه های اجتماع ش

 ایــن جنبــش تنهــا بــرای گــذار از جمهــوری اســالمی و جایگزینی 
ــا« و  ــه  »ارزش ه ــه علی ــت، بلک ــک نیس ــت دموکراتی ــا حکوم آن ب
»هنجارهــا«ی بازدارنــده، بــه نبــرد برخاســته و مــی خواهــد خانــواده، 
رابطــه بیــن جامعــه و قــدرت، مناســبات بیــن گروه هــای اجتماعــی و 
رابطــه ایــران بــا جهــان را دگرگــون کنــد. جنبــش انقالبــی بــرای یــک 

تحــول ارزشــی و سیاســی خیــز برداشــته اســت.

 جنبــش»زن، زندگــی، آزادی«، جنبشــی ســکوالر اســت و اولیــن 
حرکــت اجتماعــی در ایــران اســت کــه روحانیــت نــه تنهــا نقشــی در 
آن نــدارد، بلکــه جنبشــی علیــه روحانیــت و اســالم سیاســی اســت. 
ــته یکــی از  ــه گذش ــژه در ۴ ده ــه وی ــت ب عملکــرد مخــرب روحانی
عوامــل موثــر در زمینــه ســازی بــرای اســتقرار حکومــت ســکوالر بــه 

جــای حکومــت فقهــا اســت.

 خیــزش دی مــاه ۹۶ و آبــان ۹٨ و جنبش هــای مطالباتــی گذشــته، 
ــی  ــت محل ــا خصل ــود و ی ــه ب ــی از جامع ــای معین ــراض گروه ه اعت
ــه گســتردگی  ــا توجــه ب ــی ب ــش انقالب ــا جنب ــه ای  داشــت. ام و منطق
جغرافیائــی، اعتراضــات در تعــداد زیــادی از شــهرها، مشــارکت 

نشریه گروهی از فدائیان خلق ایران)داخل کشور(
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ــش  ــان، دانشــجویان، دان ــان، جوان ــی: زن ــف اجتماع ــای مختل گروه ه
آمــوزان، کارگــران، معلمــان، وکال، پزشــکان، مناطــق ملــی ـ کردهــا، 
بــازار و  از کســبه و  ـ گروه هائــی  بلوچ هــا، عرب هــا  ترک هــا، 
ــری و  ــای شــاخص ورزشــی، هن ــان خــارج از کشــور، چهره ه ایرانی
ــه خــرده  ــک پارچــه اســت ک ــر، سراســری و ی ــی، جنبــش فراگی ادب

ــت. ــه اس ــی را در برگرفت ــای اجتماع جنبش ه

ــی و  ــق مل ــردم مناط ــان م ــی می ــی همبســتگی مل ــش انقالب  جنب
سراســر کشــور، مناطــق مرکــزی و مــرزی را  اعتــال بخشــیده کــه در 
ــدار  ــران«، »آذربایجــان بی ــتان چشــم و چــراغ ای ــعاری های »کردس ش
اســت و پشــت و پنــاه کردســتان اســت« و »از زاهــدان تــا تهــران، جانم 
فــدای ایــران« متبلــور اســت. مانــور حکومــت بــرای شــکاف انداختن 

بیــن آن هــا شکســت خــورد.

ــت  ــه حکوم ــارزه علی ــی مب ــای اصل ــی از کانون ه ــگاه یک  دانش
اســت. جنبــش دانشــجوئی در ســال های گذشــته بدالیــل مختلــف از 
جملــه تســلط نیروهــای امنیتــی، بــا رکــود مواجه بــود. اما دانشــجویان 
از ابتــدای خیــزش خیابانــی بــه میــدان آمدنــد و دانشــگاه های سراســر 
کشــور را بــا شــعار »زن، زندگــی، آزادی«، »آزادی، آزادی« و »مــرگ بــر 
دیکتاتــور« بــه صحنــه ایســتادگی در برابــر دیکتاتــوری تبدیــل کردنــد.

جوانــان نســل دهــه ٨۰ نیــروی محرکــه اصلــی جنبش انــد. آن هــا 
ــرار  ــدارس ق ــا، دانشــگاه ها و م در پیشــاپیش اعتراضــات در خیابان ه
دارنــد و بیشــترین جانباختــگان و دستگیرشــدگان بــه ایــن نســل تعلق 
دارد. نســل دهــه ٨۰  مــی خواهــد بــا کرامــت انســانی زندگــی  کنــد، 
ــد و  ــه کن ــود تجرب ــت خ ــان را در زیس ــگ جه ــای رنگارن لذت ه

حکومــت بــرای او زندگــي نامــه ننویســد.

 دستآوردهای جنبش انقالبی
ـ جنبــش راس قــدرت ـ علــی خامنــه ای  ـ را زیــر ضــرب گرفتــه 

و خواهــان گــذار از جمهــوری اســالمی اســت.

ـ جنبــش نیــروی میلیونــی جوانــان، دانشــجویان و دانــش آمــوزان 
را بــه میــدان مبــارزه آورده اســت.

ـ تناســب قــوا و مشــخصاً »تناســب قــوای نــرم« بیــن حکومــت 
و جنبــش، یعنــی تــوان پیشــبرد گفتمــان و تســخیر فضــای اجتماعــی 
تمامــاً بــه نفــع جنبــش و بــه زیــان حکومــت دگرگــون شــده و بعالوه 
نیــروی عظیمــی شــکل گرفتــه اســت کــه خواهــان برکنــاری جمهوری 

اســالمی اســت.

ـ همبســتگی بــی ســابقه بیــن گروه هــای مختلــف اجتماعــی، بیــن 
ایرانیــان درون مــرزی و بــرون مــرزی بــه وجــود آمــده اســت.

ـ ایرانیــان خــارج از کشــور در ابعــاد وســیعی بــه میــدان آمــده و 
ــی برخاســته اند. ــش انقالب ــت از جنب ــه حمای ب

ــی را  ــترده جهان ــت گس ــی، آزادی« حمای ــش »زن، زندگ   ـ جنب

جلــب کــرده اســت. هیــچ  جنبــش اجتماعــی در ایــران نتوانسته اســت 
از چنیــن حمایــت جهانــی برخــوردار شــود.

ـ جنبش هنر و ادبیات ماندگاری را تولید کرده است.

 ـ جنبــش قــادر شــده اســت کــه مناســبات دولت هــای غربــی بــا 
ــد  ــون واقف ان ــن دولت هــا اکن ــر دهــد. ای جمهــوری اســالمی را تغیی
کــه پیشــبرد مذاکــرات برجــام بــدون عنایــت بــه وضــع حقــوق بشــر 
در ایــران، آن هــا را در وضــع دشــوار داخلــی قــرار خواهــد داد. ســوای 
ایــن هــم، سیاســت خــود را بــا فشــار بیشــتری بــر جمهــوری اســالمی 

ــد. ــراه کرده ان هم

 جنبش انقالبی و موقعیت آن
ــه  ــی علی ــت انقالب ــی اس ــی، آزادی«، جنبش ــش »زن، زندگ جنب
ــا شــکل گیــری جنبــش انقالبــی، کشــور وارد  جمهــوری اســالمی. ب
دوره انقالبــی گردیــده اســت. بــا تــدوم و پیشــروی جنبــش، وضعیــت 

ــه ســابق برنخواهــد گشــت. سیاســی کشــور ب

 بــا وجــود بحــران کارآمــدی، بحــران مشــروعیت، بحــران 
اقتصــادی، نارضایتــی اکثریــت مــردم ایــران و تــداوم جنبــش انقالبــی، 
ــم  ــت و علیرغ ــود اس ــات خ ــه حی ــه ادام ــادر ب ــوز ق ــت هن حکوم
تمردهــا و تزلزل هــا در بیــن نیروهــای ســرکوب، اراده حکومــت بــرای 
ــن را  ــان معترضی ســرکوب سســت نشــده اســت. حکومــت هــم چن
ــا را از  ــتگیر و زندان ه ــیعأ دس ــا را وس ــدد، آن ه ــی بن ــه م ــه گلول ب
ــتان و  ــی  ـ بلوچس ــق مل ــرکوب در مناط ــد. س ــر می کن ــن پ معترضی
ــا واقعیــت  ــه ســایر مناطــق شــدیدتر اســت. ام کردســتان ـ نســبت ب
نشــان داده اســت کــه ســرکوب جــواب نــداده و بــه شــعله ور شــدن 

ــده اســت. ــش انجامی جنب

 برخــی مولفه هــای موقعیــت گــذار یــا موقعیــت انقالبــی تکویــن 
ــت.  ــرده اس ــدا نک ــن پی ــوز تکوی ــای آن هن ــی مولفه ه ــه و برخ یافت
اکثریــت مــردم ایــران نمــی خواهنــد مثــل گذشــته زندگــی کننــد، ولی 
جمهــوری اســالمی هنــوز می توانــد ســلطه سیاســی خــود را اعمــال 
کنــد. موقعیــت گــذار و یــا موقعیــت انقالبــی در تــداوم و گســترش 
جنبــش و تکویــن مولفه هــای آن، مــی توانــد فراهــم شــود و گــذار از 

جمهــوری اســالمی تحقــق یابــد.

ــار  ــش را مه ــه جنب ــادر نیســت ک ــت ق  در حــال حاضــر حکوم
کنــد و آن را بخوابانــد. و جنبــش هــم هنــوز قــادر نیســت حکومــت 
را برکنــار کنــد. امــا مشــخص اســت کــه جنبــش انقالبــی از پتانســیل 
ــد  ــود می توان ــترش خ ــداوم و گس ــوده و در ت ــوردار ب ــی برخ باالئ
ــه نفــع خــود تغییــر دهــد. اختالفــات در بلــوک  تــوازن موجــود را ب
قــدرت نســبت بــه برخــورد بــا جنبــش شــکل گرفتــه، ولــی هنــوز بــه 

ــه گــروه بنــدی بیانجامــد، فرانروئیــده اســت. شــکافی کــه ب

ــار  ــی، فش ــیج سیاس ــادی، بس ــران اقتص ــه، بح ــل چهارگان عوام
ــده  ــن کنن ــر تعیی ــت، عناص ــکاف های درون حکوم ــی و ش بین الملل
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ــالمی  ــوری اس ــتند. جمه ــرا هس ــای اقتدارگ ــی حکومت ه در فروپاش
بــا بحــران اقتصــادی، بســیج سیاســی و فشــارهای بین المللــی روبــرو 

اســت.  

چالش ها و سیاست ها
بــا شــروع اعتراضــات رونــد ریــزش در پایــگاه اجتماعــی 
ــوز  ــت هن ــود حکوم ــن وج ــا ای ــت، ب ــه اس ــتاب گرفت ــت ش حکوم
دارای پایــگاه اجتماعــی محــدودی اســت. حکومــت طــی چهــار دهــه 
گذشــته الیه هــای متعــدد ارگان هــای امنیتــی و نظامــی ســاخته اســت. 
ــه،  ــم آمیخت ــوژی، سیاســت و اقتصــاد دره ــت ایدئول ــن حکوم در ای
ــای  ــه ثروت ه ــه، ب ــکل گرفت ــدرت ش ــل ق ــی از قب ــه و الیه هائ طبق
نجومــی دســت یافتــه و منافــع آن بــا حیــات جمهــوری اســالمی گــره 
خــورده اســت. طبقــه و الیه هــای شــکل گرفتــه از منافــع خــود دفــاع 
خواهنــد کــرد. ســپاه بــه حوزه هــای متعــدد بــه ویــژه اقتصــاد کشــور 
ــع  ــه از مناق ــد ک ــد ش ــر نخواه ــادگی حاض ــه س ــه و ب چنگ انداخت
ــد. در  ــذار کن ــدرت را واگ ــذرد و ق ــود بگ ــت خ ــادی و موقعی اقتص

عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه حکومــت به شــدت فاســد شــده، 
ــای  ــه، بحران ه ــاد چنگ انداخت ــر اقتص ــروت ب ــدرت ـ ث ــای ق مافی
مزمــن و درهــم تنیــده بــه ویــژه بحــران اقتصــادی ســراپای حکومــت 
ــی آن افــزوده  ــر ناکارائ ــه و یکدســت شــدن حکومــت ب ــرا گرفت را ف

اســت.

بــرای برکنــاری حکومــت ضــرورت دارد کــه جنبــش تــداوم یابد، 
ــی خــود را حفــظ  اعتراضــات گســترده شــود، دانشــگاه نقــش کانون
کنــد، گروه هــای دیگــر جمعیتــی هرچــه بیشــتر بــه جمــع معترضیــن 
بپیوندنــد، گروه هــای بــی طــرف بــه جانــب جنبــش جلــب شــوند، بــا 
ــرای مشــارکت گروه هــای  ــز شــرایط ب ــارزه مســالمت آمی پیشــبرد مب
حامــی جنبــش در اعتراضــات فراهــم گــردد، گروه هائــی از مدافعیــن 
حکومــت در موضــع بــی طرفــی قــرار گیرنــد، فرآینــد فرســوده کــردن 
حکومــت و بــه ویــژه نیروهــای ســرکوب تــداوم پیــدا کنــد و شــکاف 
و چنــد دســتگی در درون بلــوک قــدرت شــکل گیــرد و گروه هائــی 

از آن بــه بیهودگــی ســرکوب پــی ببرنــد.
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ــه  ــرورت دارد ک ــی ض ــش انقالب ــداری جنب ــداوم و پای ــرای ت ب
اعتصابــات عمومــی و سراســری شــکل گیــرد و اعتراضــات خیابانــی 
بــا اعتصابــات کارگــران واحدهــای بــزرگ تولیــدی و شــرکت نفــت، 
معلمــان، کارمنــدان، کســبه و بــازار، راننــدگان شــرکت واحــد اتوبوس 
رانــی، راننــدگان کامیــون و کامیــون داران، رانندگان تاکســی، ســرپیچی 
بخــش دولتــی و ..... تکمیــل شــود. مــا بایــد در جهــت طــرح ضرورت 
اعتصابــات عمومــی و سراســری و زمینــه ســازی بــرای راه افتــادن آن 

. شیم بکو

ــده اند و  ــراه ش ــی هم ــش انقالب ــا جنب ــران ب ــی از کارگ گروه هائ
ــات و در  ــه افزایــش اســت کــه در اعتصاب ــان رو ب ــد پیوســتن آن رون
ــی از  ــوز بخش هائ ــی هن محــالت کارگرنشــین مشــاهده می شــود. ول
ــدان  ــه می ــه یــک طبقــه ب ــه مثاب ــر« و کارگــران ب »طبقــه متوســط فقی
نیامده انــد. پیوســتن آن هــا تــا حــدود زیــادی بســتگی دارد کــه 
ــد  ــه ح ــا چ ــران ت ــوق بگی ــزد و حق ــایر م ــران و س ــات کارگ مطالب
در جنبــش مطــرح و حمایــت شــود. در حــال حاضــر آنچــه امــکان 
پذیــر اســت طــرح مطالبــات صنفــی و امــر تشــکل یابــی کارگــران و 
ــا مطالبــات جنبــش  ــات کارگــران ب ــد زدن مطالب ــرای پیون کوشــش ب
ــی  ــی م ــش انقالب ــداوم جنب ــی در ت ــات صنف ــی اســت. اعتصاب انقالب
توانــد بــه اعتصابــات سراســری فرارویــد. ایــن موضــوع در رابطــه بــا 
معلمــان و ســایر گروه هــای مــزد و حقــوق بگیــر خاصــه در بخــش 
ــوزان در  ــش آم ــا دان ــی دیگــر صــادق اســت. معلمــان همــراه ب دولت

ــد. پیشــبرد جنبــش نقــش دارن

ــه کار  ــش ب ــه جنب ــان را علی ــونت عری ــالمی خش ــوری اس جمه
ــی  ــش انقالب ــد. جنب ــم نمی کن ــم رح ــودکان ه ــه ک ــی ب ــرد. حت می ب
ــی و آزادی« در  ــعار »زن، زندگ ــت و ش ــز اس ــالمت آمی ــأ مس عمیق
ــی در  ــا دســت خال ــن ب ــز اســت و معترضی ــادش خشــونت پرهی بنی
ــزی  ــونت پرهی ــتاده اند. خش ــت ایس ــن حکوم ــرکوب خش ــل س مقاب
بــرای جنبــش ارزش اخالقــی آفریــده و در جلــب حمایت هــای 
ــف  ــکال مختل ــه اش ــت ب ــت. حکوم ــاده اس ــر افت ــی موث بین الملل
ــر  ــارزه ب ــزار مب ــوان اب ــه عن ــونت را ب ــه خش ــل ب ــد توس می خواه
جنبــش تحمیــل کنــد. الزم اســت تالش هــای حکومــت بــرای 
تحمیــل خشــونت بــر جنبــش را خنثــی کــرد. دفــاع مشــروع در مقابل 
ســرکوب امــر پذیرفتــه شــده ای  اســت و مــردم حــق دارنــد در مقابــل 

ــد. ــاع کنن ــود دف ــرکوب از خ س

حکومــت بیــش از ۴۰۰ نفــر را کشــته و نزدیــک بــه 1٧۰۰۰نفــر 
ــه در داخــل و  ــی ک ــرده اســت. الزم اســت تالش هائ را بازداشــت ک
خــارج از کشــور و در مجامــع بیــن المللــی علیــه ســرکوب، کشــتار، 
اعــدام و آزادی بازداشــت شــدگان و زندانیــان سیاســی صــورت مــی 

گیــرد، تقویــت کــرد.  

ــت  ــت اینترن ــد اس ــای جدی ــس جنبش ه ــی از جن ــش انقالب جنب
ــای  ــش جنبش ه ــکل گیری و پیدای ــه ش ــی، ب ــبکه های اجتماع و ش

ــود  ــی آن، خ ــن ویژگ ــه مهم تری ــده ک ــر ش ــدی منج ــی جدی اجتماع
رهبــر بــودن آن اســت. ایــن جنبش هــا از توانائــی باالئــی بــرای تــداوم 
ــرو  ــری واحــد روب ــا یــک رهب ــد. حکومــت ب اعتراضــات برخوردارن
ــوش  ــات را خام ــد اعتراض ــران بتوان ــتگیری رهب ــا دس ــه ب ــت ک نیس
ســازد. اکنــون تشــکل های جوانــان محــالت از بطــن جنبــش کــه در 
ــای  ــری جنبش ه ــد. شــکل گی ــش دارن ــش نق ــداوم جنب ــت و ت هدای
ــی و  ــکل های صنف ــی و تش ــزاب سیاس ــرورت اح ــی ض ــد ناف جدی
دموکراتیــک نیســت. پیونــد آن هــا، مــی توانــد بــر قــدرت و توانمنــدی 

جنبــش بیافزایــد.

در تــداوم جنبــش، الزم اســت رهبــری سیاســی شــکل گیــرد کــه 
ــور را  ــان کش ــس موسس ــکیل مجل ــا تش ــت و ت ــذار را هدای دوره گ
اداره کنــد. در حــال حاضــر در صفــوف اپوزیســیون و جامعــه مدنــی، 
ــزاب و  ــا، اح ــتیم: بلوک ه ــرو هس ــددی روب ــای متع ــا جریان ه ــا ب م
ســازمان های سیاســی، تشــکل های دموکراتیــک و صنفــی، چهره هــای 
ــه  ــی ک ــکل ها و چهره هائ ــور، تش ــارج کش ــل و خ ــاخص در داخ ش
ــه  ــرورت دارد ک ــوند. ض ــی ش ــده م ــی زائی ــش اعتراض از درون جنب
فعالیــت ایــن مجموعــه علیــه جمهــوری اســالمی هماهنــگ شــود. مــا 
بــر گفتگــو بــرای تشــکیل مرکــز هماهنــگ کننــده نیروهــای دموکرات 
ــد  ــا می توانن ــرات طبع ــای دموک ــز نیروه ــن مرک ــم. در ای ــد داری تاکی
ــا بلوک هــای خــود حضــور داشــته باشــند. اتحــاد نیروهــای چــپ  ب
ــت  ــت سیاس ــی در اولوی ــوری خواه ــای جمه ــل نیروه ــاد ثق و  ایج
ــه لحــاظ  ــزی ب ــن مرک ــری چنی ــرار دارد. شــکل گی ــا ق ــای م اتحاده

زمانــی منــوط بــه ایــن اولویــت نیســت. 

جنبش انقالبی سر باز ایستادن ندارد
ــک،  ــزرگ و کوچ ــهر ب ــش از٧۰ ش ــان در بی ــات همزم اعتراض
ــان  ــه خیاب ــور، ب ــگاه های کش ــادی از دانش ــداد زی ــرات در تع تظاه
آمــدن دانــش آمــوزان در شــماری از شــهرها، اعتصــاب کارگــران ذوب 
آهــن و تعــدادی از واحدهــای تولیــدی، پیوســتن کســبه و بــازار بــه 
اعتراضــات در شــهرهای مختلــف در روزهــای ســالگرد خیــزش آبــان 
ــروی  ــال پیش ــان در ح ــم چن ــی ه ــش انقالب ــه جنب ــان داد ک ۹٨، نش
ــی و  ــع  تهاجم ــش در موض ــدارد. جنب ــتادن ن ــرباز ایس ــت و س اس

ــه اســت.  ــرار گرفت حکومــت در موضــع دفاعــی ق

ــوری اســالمی  ــم جمه ــران از جهن ــردم ای ــه م ــد روزی ک ــه امی ب
رهــا شــوند و بــه خواســت تاریخــی خــود: آزادی، عدالــت اجتماعــی 

و دموکراســی دســت یابنــد.  

شورای مرکزی حزب چپ ایران )فدائیان خلق(
2۹ آبان1۴۰1 - 2۰ نوامبر 2۰22
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باز شاهین رزم اوج گرفت
باز دریای خشم موج گرفت

موج در موج گشت و توفان شد
کوه آتشفشان خروشان شد

»زن، زندگــی، آزادی« شــعاری کــه در بســیاری از شــهرهای  ایــران 
طنین انــداز شــده، حســاس ترین نقــاط  ایدئولــوژی حکومــت اســالمی 
ــارش، از  ــت ب ــت نکب ــی حاکمی ــه ط ــه اســت ک ــود گرفت ــاج خ  را آم
همــان ابتــدا، مبتنــی بــر تبعیــض، تحقیــر و ســتم علیــه زنــان، محــروم 
ــه و  ــی آبرومندان ــا از معیشــت انســانی و زندگ ــت توده ه ــردن اکثری ک
ــا  برعکــس ترویــج مــرگ و »شــهادت« و مــرده  پرســتی، و ضدیــت ب

ــت. ــوده و هس ــی ب ــردی و اجتماع ــای ف ــه عرصه ه آزادی در هم

حرکتــی کــه از 2۶ شــهریورماه، در پــی قتــل مهســا )ژینــا( امینــی، 
دختــر جــوان کــرد، در بازداشــتگاه »گشــت ارشــاد« در تهــران، نخســت 
ــه  ــد ب ــاز ش ــهرها آغ ــتانها و ش ــر اس ــپس در دیگ ــتان و س در کردس
ســرعت حــدود صــد شــهر بــزرگ و کوچــک، در اقصــا نقاط کشــور را 
فــرا گرفــت. ایــن خیــزش کــه در آغــاز بــا انگیــزه اعتــراض بــه حجاب 
اجبــاری، یعنــی یکــی از ابزارهــای اصلــی اعمــال اقتــدار و کنتــرل رژیم 
و یــک نمــاد آشــکار ســلطه شــریعت بــر شــئون جامعــه؛ شــکل گرفت، 
بــه زودی رهبــر، ارکان و تمامیــت رژیــم جمهــوری اســالمی را هــدف 
گرفتــه و گســترش یافــت. هــر چنــد کــه ایــن جنبــش خودجــوش بوده 
ولــی در جامعــه در حــال غلیــان  ایــران، اصــأ غیرمنتظــره نبــود. تــداوم 

حاکمیــت سانســور و ســرکوب، اســتمرار و تشــدید فشــار و ســتم بــر 
زنــان، بــر ملیت هــای تشــکیل دهنده ایــران، بــر پیــروان ســایر مذاهــب 
و انــواع تبعیضــات و تضییقــات دیگــر، رونــد فزاینــده تخریــب محیــط 
زیســت؛ عــدم پاســخگوئی بــه نیازهــای ابتدائــی اکثریــت توده هــا طــی 
ســالیان طوالنــی، بیــکاری و گرانــی بیســابقه و تشــدید روزافــزون فقــر، 
ــا حیــف و  محرومیــت و نابرابری هــای طبقاتــی و منطقــه ای، همــراه ب
میــل درآمدهــا و دارائی هــای عمومــی  بــرای ماجراجوئی هــای داخلــی 
و خارجــی، غارتگــری بیســابقه و رواج فســاد گســترده در تمامی نهادهــا 
ــن  ــوس ای ــی و ملم ــای عین ــه زمینه ه ــی، از جمل ــای حکومت و ارگانه
ــای  ــداد خیزش ه ــود در امت ــت خ ــن حرک ــت. ای ــوده اس ــزش ب خی
دی مــاه 13۹۶، آبــان مــاه 13۹٨ و همچنیــن تظاهــرات گســترده مــردم 
خوزســتان و بخصــوص ملــت ســتمدیده عرب در تیرماه ســال گذشــته 
ــه  ــت. ب ــان اس ــز نمای ــای آن نی ــا و ویژگی ه ــه تفاوت ه ــت، اگرچ اس
رغــم همــه ســرکوبگری ها و تهاجمــات رژیــم بــرای خامــوش کــردن 
ایــن خیــزش اعتراضــی مســالمت آمیــز، ایــن حرکــت متوقف نشــده، و 
طــی هشــت هفتــه گذشــته، بــا فــراز و نشــیب هایی، ادامــه یافتــه اســت.

ــان و مــردان  دختــران و پســران، دانشــجویان و دانــش آمــوزان، زن
ــد و  ــا آمده ان ــن و خیابان ه ــه میادی ــالمند ب ــا س ــال و ی ــوان، میانس ج
ــان،  ــد. زن فریادهــای آزادی خواهــی و برابــری طلبی شــان را ســر داده ان
ایــن بــار، نــه تنهــا بــه صــورت فــردی و گروهــی بلکــه در تجمعــات 
ــراه  ــه هم ــد و ب ــته و در آتش انداختن سراســری روسری هایشــان برداش
ــوای مذهــب،  ــر ل ــن همــه ســال زی ــه ای ــه خشــونت هایی ک ــردان ب م
شــریعت و یــا ســنت بــر آنــان اعمــال شــده و می شــود علنــأ اعتــراض 

بیانیه سیاسی پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
خیزش مردم، حکومت اسالمی را 

به سراشیب سقوط رانده است
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ــه  ــه مطالب ــان را مصران ــال شده ش ــوق پایم ــا و حق ــرده و آزادی ه ک
می کننــد. جوانــان، بــا جســارتی فــوق العــاده، فریادهــای خشــم و نفرت 
ــا و  ــض و بی عدالتی ه ــه سانســور و ســرکوب، تبعی فروخفته شــان علی
ــکاری و بی چشــم اندازی،  ــت، بی ــا، محرومی ــه نابرابری ه ــن علی همچنی
را بلنــد کــرده و حــق کار و حیــات، حقــوق و آزادی هــای دموکراتیــک 

ــد. ــت می خواهن و عدال

در حــال حاضــر، جمعیــت دانشــجوئی کشــور بالــغ بــر ۴ میلیــون 
نفــر اســت کــه اغلــب آنهــا در شــرایط حاکــم هیــچ چشــم اندازی بــرای 
اشــتغال در رشــته تخصصی شــان و حتــی یافتــن شــغل بــه طــور کلــی 
ندارنــد. طبــق آمــار رســمی، نــرخ بیــکاری در میــان فــارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی حــدود ۴۰ درصــد و در بیــن زنــان فــارغ التحصیــل 
ــش  ــک پژوه ــاس ی ــر اس ــت. ب ــد اس ــدود ۵۵ درص ــگاهی ح دانش
بین المللــی، در ســال 13۹۹، از میــان حــدود 1٧ میلیــون نفــر جمعیــت 
جوان ایــران )1۵ تــا 2۹ ســاله(، بیــن ۶ تــا ٧ ملیــون نفــر )3٨ درصــد( 
از آنهــا نــه شــاغلند و نــه دانــش آمــوز و دانشــجو و نــه کارآمــوز، و نــه 
در فهرســت بیــکاران جــای دارنــد. اینهــا »گمشــدگان« آمــاری هســتند 
کــه عمــأ درهیــچ جــا بــه حســاب نمــی اینــد و در واقــع هیچگونــه 
چشــم اندازی هــم بــرای اینده شــان ندارنــد. پیداســت کــه وجــه دیگــر 
ایــن معضــل بــزرگ، رواج بیشــتر اعتیــاد و انــواع گوناگــون بزهکاری ها 

و آفــات اجتماعــی اســت.

بــا وجــود نقــش فعــال و برجســته جوانــان در جنبــش سراســری 
ــه  ــا ب ــوان« )ی ــل ج ــش »نس ــه جنب ــآ ب ــوان آن را صرف ــاری، نمی ت ج
ــن  ــرد. همچنی ــر ک ــدود و منحص ــتادی ها«( مح ــه هش ــالح، »ده اصط
هرچنــد کــه حضــور بیســابقه زنــان و طــرح خواســت های حق طلبانــه 
آنهــا در ایــن خیــرش اعتراضــی بــزرگ کامــأ نمایــان اســت، نمی شــود 
آن را در »جنبــش زنــان« خالصــه کــرد. ایــن حرکــت بــه همــراه جوانان 
ــط  ــن و متوس ــرهای پائی ــات و قش ــیعی از طبق ــف وس ــان، طی و زن
جامعــه ماننــد کارگــران، معلمــان و روشــنفکران را در ایــن رویاروئــی 
ــه هــم در شــعارها  ــدان آورده اســت ک ــه می ــت اســالمی، ب ــا حکوم ب
ــی از  ــی بخش ــدردی علن ــراز هم ــم در اب ــون، و ه ــای گوناگ و بیانیه ه
هنرمنــدان و ورزشــکاران نامــدار بــا خانــواده ) ژینــا ( مهســا امینــی و 
دیگــر جانباختــگان و اعــالم همبســتگی آنهــا بــا معترضــان در خیابان ها 
ــتان و  ــی در کردس ــاب عموم ــت. اعتص ــهود اس ــأ مش ــن، کام و میادی
حرکــت اعتراضــی گســترده در سیســتان و بلوچســتان، کــه با ســرکوب 
و کشــتار وحشــیانه نیروهــای ســرکوبگر رژیــم مواجــه شــدند، گــواه 
دیگــری بــر طیــف متنــوع شــرکت کننــدگان در ایــن خیزش سراســری 

ــت. ــان اس ــخص آن ــت های مش و خواس

ــت  ــن حرک ــای ای ــر از ویژگی ه ــی دیگ ــز یک ــعارها نی ــوع ش تن
خودانگیختــه اســت کــه بــه همــراه شــعار کلــی و عمومــی »زن، زندگی، 
آزادی«، ســر داده می شــوند. مخالفــت آشــکار بــا بنیــان و کلیــت نظــام 
اســتبداد دینــی و ســتمگری های آن در عرصه هــای مختلــف و خواســت 
ــه بیان هــای گوناگــون، مضمــون عمــده شــعارها را تشــکیل  »آزادی« ب
می دهنــد، ضمــن آنکــه خواســت »نــان« نیــز کــه بازتــاب دشــوارهای 

طاقــت فرســای بیکاری، فقــر و محرومیت و نابرابری اســت در شــعارها 
و در ترکیــب جمعیــت معترضــان، مشــاهده می شــود. بــا وجــود همــه 
ــدان  ــل فق ــه دلی ــی اعتراضــات، ب ــب در پیشــبرد تاکنون ــکارات جال ابت
هماهنگــی و ســازمانگری های الزم، پراکندگــی در شــعارها هنــوز نمایان 
اســت و فراتــر از آن، کمبــود شــعارهای ایجابی و اثباتــی سراســری نیــز 
کامــأ محســوس اســت. بــا آغــاز یــا تــداوم اعتصاب هــای کارگــران و 
فرهنگیــان، بــه همــراه توســعه دامنــه جنبش هــای جــاری دانشــجویان 
و زنــان و بــا مشــارکت افزونتــر قشــرهای دیگــری چــون دانشــگاهیان، 
ــدان و  ــتاران، کارمن ــدان، پرس ــندگان، هنرمن ــتری، نویس وکالی دادگس
ــه شــکل  ــد ب ــه می توان ــت طلبان ــه و عدال ــن جنبــش آزادیخواهان ...، ای
بیســابقه ای گســترش یافتــه و بــا طــرح و پیگیــری شــعارها و اهــداف 

مشــترک مشــخص، بــه ســطح باالتــری ارتقــاء یابــد.

امــا ایــن جنبــش، تــا بــه حــال نیــز، نتایــج و دســتاوردهای درخــور 
توجهــی داشــته اســت. پیــش از هــر چیــز، رویاروئــی مــردم بــا رژیــم 
حاکــم وارد مرحلــه تــازه ای شــده و بــاری دیگــر فقــدان مشــروعیت و 
ماهیــت ضــد انســانی و ضــد دمکراتیــک آن را در داخــل و در انظــار 
ــد ایــن خیــزش  جهانیــان برمــال کــرده اســت. حتــی اگــر رژیــم بتوان
ــا  ــه و ی ــور جامع ــیاری از ام ــد، بس ــوش نمای ــرکوب و خام ــم س را ه
ــاز  ــابق ب ــت س ــه حال ــت اســالمی دیگر ب ــبثات حکوم ــات و تش ترتیب

نخواهــد گشــت.

همگرائــی و پیونــد میــان جنبش هــای اجتماعــی کــه هــر کــدام البته 
مطالبــات خــاص خــود را دارنــد، امــا در عیــن حــال »درک مشــترک« و 
خواســتهای مشــترکی هــم داشــته و دارنــد، در ایــن جنبــش بــه صورت 
ــه و  ــواع اعتراضــات حق طلبان ــده اســت. ان ــان گردی چشــمگیری نمای
مطالبــات عدالت خواهانــه و دموکراتیــک از هــر ســو روانــه شــده و در 
شــعارها و تجمعــات سراســری تجلــی یافته اســت. جنبش دانشــجوئی، 
جنبــش ملیت هــا و جنبــش زنــان در صحنه هــای اعتــراض و مقاومــت 
و پیــکار مشــترک، پیوندهــای ضروری شــان را بــاز می یابنــد و 
ــه  ــا خیزش هــای آتــی تجرب ــداوم و گســترش ایــن خیــزش ی ــرای ت ب
می اندوزنــد. جنبش هــای کارگــران و فرهنگیــان کــه در ســال ها و 
ــال  ــت اتص ــام در جه ــد؛ در این ای ــر بوده ان ــز فعالت ــر نی ــای اخی ماه ه
و ایفــای نقــش الزم در ایــن حرکــت سراســری تــالش می کننــد. تقویت 
پیونــد همبســتگی میــان ملیت هــای متنــوع  ایــران هــم یکــی دیگــر از 
ــه  ــوده اســت. هم ــزش جــاری ب ــر خی ــی نظی ــارز و ب دســتاوردهای ب
تقالهــا و ترفندهــای رژیــم جهت ایجــاد تفرقــه بیــن حرکــت سراســری 
ــده  ــی گردی ــان خنث ــیاری مردم ــر هش ــر اث ــا، ب ــای ملیت ه و جنبش ه
و شــعارهای همدلــی و همبســتگی میــان آنهــا در شــهرهای مختلــف 
طنین انــداز شــده اســت. اکنــون بســیاری از مردم ایــران، بیــش از پیــش 
بــه ایــن آگاهــی رســیده اند کــه بــدون رفــع ســتم ملــی و تأمیــن حقــوق 
دموکراتیــک ملیت هــا، برقــراری دموکراســی در ایــران ناممکــن اســت و 
متقابــأ تأمیــن حقــوق آنهــا از طریــق پیونــد و مشارکت شــان در مبــارزه 
متحــد سراســری علیــه رژیــم حاکــم میســر اســت. فدرالیســم بــه مثابــه 
یــک شــکل حکومتــی بــرای عــدم تمرکــز، تقســیم قــدرت مرکــزی و 
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حــل دموکراتیــک مســئله ملــی در ایــران می توانــد پاســخ مناســبی بــرای 

ــران باشــد. ــوق ملیت هــای تشــکیل دهنده ای ــن حق تامی

ابــراز همــدردی و اعــالم همبســتگی جهانیــان نســبت بــه خیــزش 
ــوده اســت.  ــر ب ــی نظی ــا کنــون بواقــع ب ــران، ت اعتراضــی توده هــا در ای
ــعار »زن،  ــران و ش ــارزات زنان ای ــاد مب ــوان نم ــه عن ــا ب ــیمای مهس س
زندگــی، آزادی« بــه مثابــه خواســت مشــترک همــه زنــان آزادی خــواه و 
برابری طلــب در جهــان مطــرح شــد و در تعــداد پرشــماری از شــهرها، 
ــرات  ــان، تظاه ــه و لبن ــا و ترکی ــا اروپ ــیلی ت ــکا و ش ــادا و آمری از کان
بزرگــی صــورت گرفت. ایرانیــان تبعیــدی و مهاجــر نیــز نقــش 
ــهرهای  ــا در ش ــات و راهپیمائی ه ــزاری تجمع ــی در برگ ــیار فعال بس
ــد.  ــا کرده ان ــارزات مــردم در ایران ایف مختلــف جهــان در حمایــت از مب
ــیله  ــه وس ــه، ب ــن رابط ــه، در همی ــری ک ــکارات هن ــا و ابت خالقیت ه
هنرمندان ایرانــی و یــا خارجــی انجــام گرفتــه خیلــی مهــم و مؤثــر بــوده 
ــه  ــت روحی ــب تقوی ــأ موج ــترده، طبع ــای گس ــن حمایت ه ــت. ای اس
جوانــان و معترضــان در ایــران گشــته و برعکــس درماندگــی و انــزوای 
رژیــم در داخــل و خــارج را شــدت بخشــیده اســت. چنیــن وضعیتــی 
از حمایــت افــکار عمومــی  جهانــی، مســلمأ شــرایط مســاعدی را بــرای 
جنبــش دادخواهــی در ایــران، بــرای پیگیــری پرونده هــای جنایــات ایــن 
رژیــم و از جملــه قربانیــان ســرکوب و کشــتار در این جنبش سراســری 
ــی و  ــتقل بررس ــای مس ــکیل هیأت ه ــا تش ــی و ی ــع بین الملل در مراج

حقیقــت یابــی، فراهــم مــی آورد.

واکنــش حاکمیــت اســتبداد مذهبــی- نظامی بــه حرکــت اعتراضــی 
مســالمت آمیــز مــردم طبــق معمــول، چیــزی جــز توســل بــه ســرکوب 
و کشــتار و دروغپردازی هــای مرســوم نبــوده اســت. رهبــر رژیــم، کــه 
خــود آمــاج وســیع ترین شــعارهای نفــرت و بیــزاری و براندازی اســت، 
دوهفتــه بعــد از شــروع جنبــش سراســری گفــت: »ایــن اغتشــاش ها و 
ناامنی هــا، طراحــی آمریــکا و رژیــم غاصــب و جعلــی صهیونیســتی بود 
و حقــوق بگیــران آنهــا و برخــی از  ایرانی هــای خائــن در خــارج بــه آنها 
کمــک کردنــد« و ضمــن تمجیــد از پلیس و بســیج، بر تقویــت نیروهای 
مســلح تأکیــد کــرد. دیگــر ســردمداران حکومتــی و فرمانده هــان نظامــی 
 نیــز قبــل یــا بعــد از او، اینگونــه حرفهــا را تکــرار کــرده و معترضــان 
ــی«  ــد. »پزشــکی قانون را »اغتشاشــگر«، »فتنه گــر« و »محــارب« خواندن
ــاره  ــزش در ب ــف آمی ــی و تحری ــزارش فرمایش ــا گ ــز ب ــت نی حکوم
مــرگ ) ژینــا( مهســا امینــی، ســه هفتــه پــس از قتــل آو، آشــکارا نشــان 
ــزی  ــون« چی ــه از »قان ــته ای دارد و ن ــکی« سررش ــه در »پزش ــه ن داد ک
ــه  ــن گون ــه ای ــت ک ــر از آنس ــی آبروت ــالمی  ب ــت اس ــد! حکوم می دان
حرف هــا و فریبکاری هایــش را کســی بــاور کنــد و اساســأ ایــن رژیــم 
از ســال ها پیــش، بــازی رســانه ای را باختــه اســت. بــه قــول شــاعر »بــر 
هــر طــرف کــه روی کننــد ایــن ســیه دالن - در آبــروی ریختــه خــود 
شــنا کننــد«. ایــن قبیــل قلــب واقعیت هــا، برعکــس موجــب تقویــت 
روحیــه معترضــان و گســترش جنبــش اعتراضــی شــده اســت. قطــع و 
ــار هــم  یا ایجــاد اختــالالت شــدید در ارتباطــات اینترنتــی، کــه ایــن ب
نقــش بســیار مهمــی  در آغــاز و گســترش اعتراضــات جوانــان و دیگــر 

قشــرهای مــردم داشــته اســت، اگرچــه مشــکالت زیــادی را در انتقــال 
اخبــار و اطــالع رســانی در داخــل و یــا بــه خــارج از کشــور ایجاد کــرده 
ولــی موجــب توقــف جنبشــی کــه از اعمــاق جامعــه برخاســته، نشــده 
ــش از  ــون بی ــالمی که اکن ــوری اس ــه جمه ــت پیش ــم جنای ــت. رژی اس
همیشــه متکــی بــه ســرنیزه و ســرکوب و خفقــان اســت، چیــز دیگــری 
جــز ماشــین ســرکوب خــود بــرای مقابلــه بــا مــردم نــدارد. امــا بــه رغم 
کشــتن بیــش از 3۰۰ نفــر از معترضــان و زخمی کــردن شــمار بیشــتری 
از آنــان و بازداشــت هــزاران نفــر بــه وســیله ایــن ماشــین مرگبــار، ایــن 
خیــزش آزادی خواهانــه و حق طلبانــه، طــی هشــت هفتــه بــه حرکــت 

خــود ادامــه داده اســت.

ــالد  ــی، ج ــم رئیس ــت ابراهی ــی دول ــای اصل ــی از مأموریت ه یک
معــروف، کــه در تابســتان ســال گذشــته بــر مســند ریاســت جمهــوری 
نشــانده شــد، همانــا تشــدید ســرکوب و خفقــان بــود و ترکیــب دولــت 
وی نیــز، کــه در آن عوامــل ســپاه و امنیتــی دســت بــاال را دارنــد، بــه 
همیــن منظــور تعییــن گردیــد. قوانیــن و مقــرارت مجــددی در زمینــه 
اعمــال فشــار و کنتــرل بــر زنــان )و از جملــه در مــورد حــق جلوگیــری 
ــری  ــرل افزونت ــت و کنت ــاد محدودی ــن(  ایج ــقط جنی ــارداری و س از ب
ــری  ــه کارگی ــون ب در ارتباطــات فضــای مجــازی، طــرح تشــدید »قان
ــته  ــرا گذاش ــه اج ــن و ب ــلح« و ... تدوی ــای مس ــط نیروه ــالح توس س
ــی،  ــان امنیت ــی در رده فرمانده ــه جائی های ــا ب ــا و ج ــد. تعویض ه ش
اطالعاتــی و نظامی صــورت گرفــت. در اردیبهشــت گذشــته نیــز، 
ــر فرماندهــی کل ســپاه و فرماندهــی کل ارتــش، »فرماندهــی  عــالوه ب
ــوان ســومین رکــن نیروهــای  ــه عن کل انتظامی جمهــوری اســالمی« )ب
مســلح رژیــم(  ایجــاد و »فراجــا« جایگزیــن »ناجا« شــد و یک »ســازمان 
اطالعــات« دیگــر هــم در درون فرماندهــی کل انتظامی تشــکیل گردیــد. 
ــرات و تشــبثات در  ــن تغیی ــادآور شــد کــه ای ــد ی ــن حــال بای در همی
ــم،  ــتجات اولیگارشــی حاک ــان دس ــای جــاری می چارچــوب رقابت ه
ــه  ــه خــود ب ــوده ک ــم نب ــر رژی ــا مســئله جانشــینی رهب ــاط ب ــی ارتب ب

عرصــه دیگــری از کشــمکش در بیــن آنهــا تبدیــل گشــته اســت.

ــرای  ــن »طــرح عفــاف و حجــاب« ب ــاه امســال کــه چندمی از تیرم
ــه  ــا و ... ب ــی، ادارات، بانک ه ــر عموم ــی« در معاب ــا »بدحجاب ــه ب مقابل
اجــرا گذاشــته شــد و جوالن ماشــین های »گشــت ارشــاد« در شــهرهای 
بــزرگ افزایــش یافــت، فضــای جامعــه بیــش از پیــش دچــار اختنــاق و 
التهــاب گردیــد کــه طبعــأ اعتــراض و مقاومــت شــهروندان در مقابــل 
ــاب و  ــو ارع ــاد ج ــه قصد ایج ــران، ب ــد. حکومت گ ــتر ش ــز بیش آن نی
وحشــت و بــا تصــور »پیشــگیری« از انفجــار خشــم مــردم و گســترش 
اعتراضــات، اعدامهــا )اعــم از متهمــان سیاســی و عــادی(، دســتگیری ها 
ــه طــی  ــه طــوری ک ــد. ب ــش دادن ــش افزای ــش از پی ــدات را بی و تهدی
شــش مــاه گذشــته، شــمار زیــادی از فعــاالن مدنــی و سیاســی، وکال و 
مدافعــان حقــوق بشــر، نویســندگان و فعــاالن رســانه ای، ســینماگران و 
هنرمنــدان و فعــاالن حفــظ محیــط زیســت را بازداشــت و زندانــی کرده 

و بــه پرونــده ســازی علیــه آنهــا پرداختنــد.

»امنیتــی« کــردن امــور جامعــه، البتــه از شــگردهای شــناخته شــده 
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اســتبداد مذهبــی- نظامی حاکــم اســت ولــی ایــن بــار عــالوه بــر مســئله 
»حجــاب« و ســرکوب حــرکات و فعالیتهــای صنفی، مدنــی، اجتماعی و 
سیاســی جــاری، مســئله حــذف یارانــه کاالهای اساســی نیز مطــرح بوده 
کــه ایــن هــم یکــی دیگــر از مأموریت هــای دولــت رئیســی، گماشــته 
رهبــر رژیــم، بوده اســت. طــرح حذف تخصیــص ارز ترجیحــی )۴2۰۰ 
تومانــی( بــه کاالهــای اساســی )بــه غیــر از آرد نانوائی هــا و بخشــی از 
داروهــا و تجهیــزات پزشــکی( و پرداخــت یارانه مســتقیم بــه خانوارها، 
ــده شــده و مــورد  کــه از ســوی طراحــان آن»جراحــی اقتصــادی« نامی
»اتفــاق نظــر و هماهنگــی همــه ارکان نظــام« بود از اردیبهشــت گذشــته 
بــه اجــرا درآمــد و بــرای پیــاده کــردن »بــی ســروصدای« آن هــم رژیــم 
ــود.  ــرده ب ــی خــود را بســیج ک ــی و امنیت ــی، اجرائ ــوان تبلیغات تمامی ت
بــا حــدف ارز ترجیحــی، بهــای بســیاری از اجنــاس و ارزاق عمومــی، 
دو، ســه و یــا حتــی پنــج برابــر شــد و بواقــع یــک »ســونامی« افزایــش 
ــفره  ــده س ــی مان ــهمگین آن باق ــواج س ــه ام ــاد ک ــه راه افت ــا ب قیمت ه
ــرد.  ــا خــود می ب ــد را بلیعــده و ب ــم درآم خانوارهــای زحمتکــش و ک
کامــأ آشــکار اســت کــه در چنیــن شــرایطی، یارانــه نقــدی پرداختــی 
ــه هیچوجــه جبــران ســقوط قــدرت خریــد مــزد و حقــوق بگیــران  ب
ــان را  ــن زیســت مایه آن ــرده و تأمی ــه را نک و قشــرهای متوســط جامع
بســیار دشــوار و یــا غیــر ممکن ســاخته اســت. نــرخ تــورم، طبــق ارقام 
رســمی، اکنــون بــاالی ۵۰ درصــد اســت و بیــم آن مــی رود کــه بــزودی 
بــه نــرخ ســه رقمی برســد. ایــن نیــز روشــن اســت کــه اجــرای ایــن 
سیاســت هــم کــه در واقــع محکــوم کــردن بخــش بزرگــی از جامعــه به 
فقــر و مســکنت و ســیه روزی اســت، بــا تعطیلــی بســیاری از واحدهای 
کوچــک و بــزرگ تولیــدی و گســترش بیــکاری، بــه بحــران عمیــق و 
ســاختاری اقتصــادی و رکــود- تــورم مزمــن هرچــه بیشــتر دامــن زده 

اســت.

مقاومــت توده هــا در برابــر ایــن تعــرض جدیــد حکومــت 
ــت  ــاه، نخس ــت م ــان اردیبهش ــان، از هم ــذران زندگی ش ــالمی به گ اس
در برخــی از شــهرهای خوزســتان و ســپس در ده هــا شــهر در مناطــق 
ــوران  ــبعانه مأم ــورش س ــر ی ــا در براب ــت، ام ــوع پیوس ــه وق ــر ب دیگ
امنیتــی و انتظامی رژیــم، نتوانســت اســتمرار و گســترش یابــد. در همیــن 
حــال، اعتصابــات و تظاهــرات کارگــران، حرکتهــای اعتراضــی معلمــان، 
بازنشســتگان، کشــاورزان و کســبه و اصنــاف، در ابعــاد مختلــف، طــی 
ــری  ــان پیگی ــن می ــه در ای ــت ک ــته اس ــه داش ــته ادام ــای گذش ماه ه
تظاهــرات بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی، ســرانجام دولــت را ناگزیــر 
ــان کــرد. جنبــش  ــه عقــب نشــینی و پذیــرش افزایــش مســتمری آن ب
ــد  ــت حمی ــه و محکومی ــی محاکم ــه در پ ــز ک ــران نی ــی در ای دادخواه
نــوری، از عامــالن کشــتار جمعــی زندانیــان سیاســی در تابســتان 13۶٧، 
در ســوئد، نیــروی تــازه ای گرفتــه بــه فعالیت هــای خــود در داخــل و 

ــه داده اســت. خــارج ادام

ــل از  ــأ در داخ ــارش را اساس ــرو و اعتب ــالمی که آب ــت اس حکوم
ــا  ــز ب ــه نی ــای آن در منطق ــا و ماجراجوئی ه دســت داده و دخالتگری ه
وجــود تحمیــل هزینه هــای گــزاف بــه جامعــه به مقاصــد مــورد نظرش 

نرســیده و یــا بعضــأ نتایــج معکــوس بــه بــار آورده، در ایــن دوره، بــه 
سیاســت »چرخــش به شــرق« خــود ســرعت و وســعت افزونتــری داده 
اســت. بــه دنبــال لشکرکشــی و تجــاوز روســیه بــه اوکرایــن و الحــاق 
بخشــی از مناطــق ایــن کشــور بــه خــاک خــود، و موضعگیــری پنهان و 
آشــکار ســردمداران رژیــم در حمایــت از دولــت روســیه و ســفر پوتیــن 
ــه تهــران و امضــای »تفاهــم نامه هــای راهبــردی«، روابــط دو کشــور  ب
در زمینه هــای تجــاری، انــرژی، هواپیمائــی، فضائــی و نظامی گســترش 
چشــمگیری یافتــه اســت. در حالــی کــه هشــت مــاه از جنــگ ویرانگــر 
ــت روســیه از  ــی دول ــن ســپری شــده و هــر دو طــرف، یعن در اوکرای
یــک ســو و دولــت اوکرایــن و حامیانــش آمریــکا و اروپــا و »ناتــو« از 
ــزی دهشــتناک  ــن جنــگ و خونری ــه ای ــر ادام ســوی دیگــر، اصــرار ب
ــاره  دارنــد، گزارش هــای متعــددی هــم در رســانه های بین المللــی در ب
ــران  ــم  ای ــوی رژی ــاد از س ــه پهپ ــالح و از جمل ــل س ــروش و تحوی ف
ــاق  ــه الح ــم نام ــب تفاه ــا تصوی ــت. ب ــده اس ــر ش ــیه منتش ــه روس ب
رســمی ایران بــه »ســازمان همــکاری  شــانگهای« در شــهریور گذشــته، 
گام دیگــر در جهــت ایــن »چرخــش« برداشــته شــده اســت. در همــان 
ــون  ــن پیرام ــت چی ــا دول ــی ب ــات حکومت حــال کــه گفتگوهــای مقام
تــدارک اجــرای »برنامــه همکاری هــای جامــع 2۵ ســاله« )کــه در عمــل 
ــی،  ــای بانک ــکا و محدودیت ه ــترده آمری ــای گس ــود تحریم ه ــا وج ب
ــا  ــان دارد، در دیدارهــای دیگــر ب ــادی روبروســت( جری ــع زی ــا موان ب
ــی  ــی« و »امنیت ــای »دفاع ــت از همکاری ه ــز صحب ــی نی مســئوالن چین
و پلیســی« در میــان اســت. هرچنــد کــه دولــت روســیه، همچــون اکثــر 
ــزش  ــاره خی ــی در ب ــمی  و علن ــر رس ــران، از اظهارنظ ــایگان  ای همس
اعتراضــی جــاری در ایران، خــودداری کــرده، ســخنگوی وزارت خارجه 
چیــن ضمــن اظهــار »مخالفــت بــا تحریمهــای یکجانبــه و غیرقانونــی 
ــا  ــی کشــورها« و ب ــور داخل ــه در ام ــا »مداخل ــکا«، مخالفــت آن ب آمری

ــراز کــرده اســت. ــز اب »ایجــاد انقالب هــای رنگــی در کشــورها« را نی

طــی ماه هــای اخیــر و همــراه بــا کــش و قــوس مذاکــرات پیرامــون 
ــز از جانــب برخــی ســخنگویان و  ــازه ای نی ــای برجــام«، نغمــه ت »احی
عناصــر حکومتــی بــه صــورت علنــی در مــورد »آســتانه اتمــی« و یــا پی 
گرفتــن »الگــوی کــره شــمالی« از ســوی رژیم، ســاز شــده اســت. کمال 
خــرازی، وزیــر اســبق امــور خارجــه و از مشــاوران رهبــر رژیــم، طــی 
مصاحبــه ای در تیرمــاه گذشــته گفــت: »برکســی پوشــیده نیســت کــه ما 
توانائــی فنــی ســاخت بمــب هســته ای را داریــم، امــا تصمیــم بــه انجــام 
چنیــن کاری نداریــم. فقــط در عــرض چنــد روز غنــی ســازی اورانیــوم 
ــم آن  ــی می توانی ــه راحت ــه ۶۰ درصــد رســاندیم و ب را از 2۰ درصــد ب
ــا ۹۰ درصــد برســانیم«. بعــد از او، کســان دیگــری، از جناحهــای  را ت
مختلــف حکومتــی، همیــن مضمــون را علنــأ بــر زبــان آورده انــد. هنــوز 
ــا در  ــا و رجزخوانی ه ــدرت نمائی ه ــل ق ــن قبی ــه ای ــوم نیســت ک معل
ــه ای  ــان منطق ــا مخاطب ــام« و ی ــون »برج ــا پیرام ــا چانه زنی ه ــاط ب ارتب
اســت و یــا اینکــه مســئوالن رژیــم بواقــع می خواهنــد مســیر »آســتانه 
اتمــی« را بــا همــه تبعــات خطرنــاک آن، در پیــش گیرنــد. لکــن همیــن 
قــدر معلــوم اســت کــه افــراد و دســتجاتی کــه از ســالیان پیــش طرفــدار 
»الگــوی کــره شــمالی« بوده انــد، اکنــون صــدای خــود را بلنــد کرده انــد.
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پــس از یــک ســال و نیــم مذاکــره مســتقیم بــا ســه دولــت اروپائــی، 
ــا دولــت  ــا و چیــن و روســیه و مذاکــره غیــر مســتقیم ب اتحادیــه اروپ
آمریــکا، دربــاره »برجــام« تــا کنــون هیــچ توافق قطعــی و نهائــی حاصل 
نشــده اســت. جمهــوری اســالمی  غالبــآ در مــورد موقعیــت و قــدرت 
ــه دنبــال حملــه روســیه  ــوده و ایــن توهمــات ب خــود دچــار توهــم ب
بــه اوکرایــن و صفبندی هــای متعاقــب آن در صحنــه جهانــی، تشــدید 
ــه واســطه درماندگی هــا و بحران هــای  ــم کــه ب ــن رژی شــده اســت. ای
ــه توافقــی در  حــاد مالــی، اقتصــادی و سیاســی خــود، نیازمنــد نیــل ب
مــورد پرونــده هســته ای خــود اســت، بــه مــوازات ادامــه مذاکــرات و 
برخــالف توافقنامــه موجــود، فعالیت هــای اتمی خــود را گســترش داده 
و بــر ســرعت و شــدت غنی ســازی اورانیــوم می افزایــد و از »همــکاری 
کامــل« بــا »آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی«، طفــره مــی رود. دولــت 
ــه »برجــام« و  ــه بازگشــت ب ــل ب ــکا، ازســوی دیگــر، اگرچــه مای آمری
ــالف شــدید در  ــا اخت ــا ب ــای هســته ای ایران اســت، ام ــار فعالیت ه مه
ــه  ــن زمین ــرات در ای ــکا و در حــزب دموک ــه آمری ــأت حاکم درون هی
ــداده و  ــش ن ــری« را کاه ــار حداکث ــز »فش ــن رو نی ــت و از ای روبروس
ــا  ــه اروپ ــد. اتحادی ــال می کن ــع و اعم ــازه ای وض ــای ت ــه تحریم ه بلک
نیــز کــه هــم از دســتیابی رژیــم بــه ســالح هســته ای و وقــوع جنــگ 
بــزرگ دیگــری در خاورمیانــه بیمنــاک و هــم در وضعیت بحــران انرژی 
فعلــی، بــه نفــت و گاز ایــران و همچنیــن بــازار بــزرگ آن نیازمند اســت، 
ــه  ــی تالشــهای آن ب ــد ول ــازی کن ــه ای ب ــد نقــش میانجیگران می خواه
جائــی نرســیده و پیــش نویــس توافقنامــه ای کــه دو مــاه پیــش عرضــه 
کــرده تــا کنــون مــورد پذیــرش هــر دو طــرف،  ایــران و آمریــکا، قــرار 
نگرفتــه اســت. در ایــن میــان رژیــم اســرائیل نیــز بــه انحــای مختلف در 
 ایجــاد تشــنج و جلوگیــری از احیــای »برجــام« کوشــیده و می کوشــد. 
شــورای حــکام »آژانــس« کــه چنــد مــاه پیــش حکومــت اســالمی  را 
ــا  ــه ســواالت و کاهــش ســطح همــکاری ب ــدادن ب ــل پاســخ ن ــه دلی ب
»آژانــس« محکــوم کرده اســت، هنــوز پرونــده اتمی  ایــران را در دســتور 
کار خــود دارد و بنابــر ایــن احتمــال ارجــاع آن بــه »شــورای امنیــت«، 
همچنــان مطــرح اســت. تــا چنــد هفتــه پیــش، مســائل باقــی مانده ایران 
بــا »آژانــس« و همچنیــن انتخابــات میــان دوره ای آمریــکا در مــاه نوامبر، 
از جملــه عوامــل توقــف و تعویــق مذاکــرات »برجــام« عنــوان می شــد. 
امــا اکنــون بــا خیــزش اعتراضــی سراســری مردمــان در  ایــران و حمایت 
افــکار عمومــی  جهــان از آن، تردیدهــای بیشــتری در درون دولت هــای 

آمریــکا و اروپــا در ایــن بــاره بــروز کــرده اســت.

جمعبندی و چشم انداز
مبــارزه مــردم بــا رژیــم حاکم بــرای رســیدن بــه آزادی و دمکراســی 
ــن  ــر در ای ــی اگ ــش حت ــن جنب ــازه ای شــده اســت.  ای ــه ت وارد مرحل
ــور  ــا حکومــت وام ــردم ب ــا رابطــه م ــوش هــم شــود، ام ــه خام مرحل
جامعــه دیگــر آنــی نخواهــد بــود کــه پیــش از قتــل »مهســا امینــی« بود.

ــره  ــری در چنب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــالمی که بی ــت اس حکوم

ــی،  ــای سیاس ــق بحرانه ــرداب عمی ــود و در گ ــی خ ــات درون تناقض
اجتماعــی و اقتصــادی فــرو رفتــه اســت، هنــوز می توانــد بــا »نرمــش 
ــی  ــای غرب ــر قدرت ه ــینی در براب ــه عقب نش ــری ب ــه« دیگ قهرمانان
دســت یازیــده و از ایــن طریــق شــاید چنــد صباحــی بــر عمــر شــوم 
خویــش بیفزایــد. امــا ایــن رژیــم چپاولگــری و فســاد و اســتبداد، بــه 
واســطه ســاختار سیاســی و قالــب  ایدئولوژیــک منجمــدش نمی تواند در 
داخــل، در برابــر مــردم عقــب نشــینی کنــد، مگــر آنکــه وقــوع کودتــای 
احتمالــی در درون رژیــم و بــه قصــد حفــظ آن، جــا بــه جائی هایــی در 

رأس هــرم انجــام داده و آن قالــب را تغییــر دهــد.

در ایــن رویاروئــی بــزرگ بــا مردمــان بپــا خاســته، رژیــم مذهبــی- 
ــدان  ــه می ــود را ب ــتار خ ــرکوب و کش ــوان س ــی  ت ــم تمام نظامی حاک
ــی آن  ــای درون ــیب پذیری ه ــروز آس ــه از ب ــرا ک ــت، زی ــاورده اس نی
ــدت  ــعت و ش ــا وس ــد ب ــت بخواه ــرگاه حکوم ــت. ه ــان اس هراس
بیشــتری بــه کشــت و کشــتار و خونریــزی ادامــه دهــد، دور از انتظــار 
نیســت کــه شــکاف و تفرقــه در صفــوف خــود نیروهــای ســرکوبگر 
ــد. ــان شــده و درماندگــی حاکمــان را بیــش از پیــش، آشــکار کن نمای

جنبــش اعتراضــی نیــز تاکنــون همــه نیروهــای خــود را بــه میــدان 
نیــاورده اســت درحالــی کــه، بــا توجــه بــه دامنــه و ژرفــای نارضایتــی 
ــان، حاشــیه  ــان قشــرهای گســترده تهیدســتان، محروم و نفــرت در می
نشــینان، زحمتکشــان و دیگــر گروه هــای اجتماعــی پائیــن و متوســط، 
در شــهر و روســتا، از پتانســیل عظیمــی  برخــوردار اســت. ایــن جنبــش 
ــای  ــا و ضعف ه ــر کمبوده ــود، ب ــوت خ ــاط ق ــه نق ــه ب ــا تکی ــد ب بای
ــه صحنه هــای  ــا آوردن نیروهــای افزونتــری ب موجــود فائــق آمــده و ب
مقاومــت و مبــارزه، تــوازن قــوا را بــه صــورت قطعــی بــه ســود مــردم 

تغییــر دهــد.

 پیوســتن جنبش هــای اجتماعــی موجــود از جملــه جنبــش 
کارگــران و معلمــان کــه طــی ســال های گذشــته در شــرایط ســرکوب 
ــه  ــان ادام ــی و دموکراتیک ش ــی، اجتماع ــارزات صنف ــه مب ــاق ب و اختن
ــان، دانشــجویان و دانش آمــوزان،  ــه جنبــش سراســری جوان ــد، ب داده ان
ــن جنبــش را بســیار  ــا ای ــه تنه ــا، ن ــردان، و جنبــش ملیت ه ــان و م زن
ــادی  ــدازه زی ــا  ان ــز ت ــتمرار آن را نی ــه اس ــازد بلک ــر می س نیرومندت

ــد. ــن می نمای تضمی

ــا ورود  ــای کار و ب ــه محل ه ــا ب ــارزه از خیابان ه ــا گســترش مب   ب
کارگــران، خصوصــآ شــاغالن در واحدهــای بــزرگ صنعتــی، تولیــدی 
ــه و  ــارزات حق طلبان ــه عرصــه مب ــی ب ــه صــورت جمع ــی ب و خدمات
آزادی خواهانــه جــاری، طبقــه کارگر ایــران می توانــد نقــش ضــروری و 
شایســته خــود را در ایــن جنبش ایفــا کنــد. تلفیــق و ترکیــب شــعارهای 
ــه  ــترک در زمین ــخص و مش ــعارهای مش ــه ش ــیدن ب ــده و رس پراکن
خواســت های اساســی آزادی، رفــع ســتم و تبعیــض، معیشــت انســانی، 
دموکراســی و عدالــت اجتماعــی می توانــد همگرائی و همبســتگی را در 
صحنــه عمــل و مبــارزه تقویــت کــرده و راه را بــرای تظاهــرات تــوده ای 

ــات عمومی سراســری بگشــاید. و اعتصاب
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درجهــت راهیابــی بــرای مســئله اساســی و عاجــل ســازماندهی و 
هماهنگــی پیشــبرد جنبــش، تشــکیل کمیته هــای ســازمانگری و اقــدام 
ــاط  ــراری ارتب در ســطح محــالت، در محل هــای کار و تحصیــل و برق
بیــن آنهــا در ســطح شــهر، ناحیــه و منطقــه کامــأ ضــروری بــه نظــر 
ــد اختــالل و  ــه فقــط می توان می رســد. گســترش کمیته هــای محلــی ن
قطــع ارتباطــات اینترنتــی از جانــب رژیــم را تاحــدودی خنثــی کنــد، 
بلکــه در اســتمرار فعالیتهایشــان، شــکل گیــری هســته های آلترناتیــو از 

»پائیــن« را نیــز میســر نمایــد.

ائتالف دمکراتیک
ــف  ــن تکلی ــور تعیی ــه منظ ــم و ب ــتبداد حاک ــا اس ــارزه ب در راه مب
قطعــی بــا رژیــم اســالمی  تبهــکار و جنایت پیشــه، جنبــش جــاری بایــد 
بتوانــد همــه نیروهایــی را کــه خواســتار آزادی، جدائــی دیــن و دولــت، 
برچیــدن ســتم ملــی و جنســیتی، تأمیــن عدالــت اجتماعــی، اســتقرار 
دموکراســی، حفــظ اســتقالل و صلــح و همزیســتی میــان ملیت هــا، و 
نظــام جمهــوری مبنــی بــر اراده مــردم هســتند، گــرد هــم آورد. تحقــق 
ایــن امــر، از راه تــالش بــرای ســامان دادن بــه یــک ائتــالف دموکراتیک 
همــه نیروهــای چــپ، دموکــرات، ســکوالر، الئیــک و ترقیخــواه میســر 
می شــود. هــر چنــد کــه پیشــبرد ایــن کار اکنــون و در شــرایط حاکــم بــا 
موانــع و دشــواریهای زیــادی در داخــل مواجــه اســت، امــا دور از انتظار 
ــرای  ــاعدی ب ــای مس ــش، زمینه ه ــرفت جنب ــا پیش ــه ب ــت ک ــم نیس ه
ــی در داخــل و خــارج فراهــم گــردد. تــالش  ــن ائتالف ــزی چنی پایه ری
ــات  ــه الزام ــک وســیع، از جمل ــالف دموکراتی ــری ائت ــرای شــکل گی ب
ــود. در  ــوب می ش ــردم محس ــری م ــش سراس ــداوم جنب ــترش و ت گس
ــور  ــارج از کش ــی در خ ــته تالش هائ ــال های گذش ــه در س ــن زمین ای
صــورت گرفتــه اســت کــه ائتــالف »همبســتگی بــرای آزادی و برابــری 
ــالش بخشــی از احــزاب و ســازمان های سیاســی  ــران« حاصــل ت در ای
ــه  ــا توجــه ب ــون ب ــد اکن ــن تالشــها بای اپوزیســیون می باشــد. طبعــا ای

جنبــش جــاری مــردم در داخــل کشــور، ابعــاد وســیعتری پیــدا کنــد.

همگرائی و اتحاد چپ
ــای چــپ  ــن نیروه ــی و اتحــاد بی ــر پراکندگــی و همگرائ ــه ب غلب
ــت  ــی و عدال ــترش دموکراس ــاد و گس ــت  ایج ــت، در جه سوسیالیس
ــا  ــروزه ب ــه ام ــی اســت ک ــتقرار سوسیالیســم، ضرورت ــی و اس اجتماع
خیــزش اعتراضــی مــردم در شــهرهای  ایــران، فقــدان آن بیــش از هــر 
زمــان دیگــری محســوس اســت. نیروهــای چــپ کــه طبیعتــأ از جنبش 
ــد، تنهــا از  ــی از آن می دانن توده هــا اســتقبال کــرده و خودشــان را جزئ
ــارزه جــاری  طریــق همگرائــی و تقویــت نیروهایشــان، حضــور در مب
ــا  ــدم، ب ــارزه در صــف مق ــان و مب ــا آن ــی  و همراهــی ب ــردم، همگام م
ــن  ــته های ای ــورد خواس ــپ در م ــای چ ــعارها و دیدگاه ه ــرح ش ط
ــن دیگــر مســائل سیاســی اجتماعــی و اقتصــادی و  جنبــش و همچنی

ــژه جنبــش کارگــری را  ــا جنبش هــای اجتماعــی و بوی ــد خــود ب پیون
توســعه داده و تحکیــم کــرده، بــه برآمــد گفتمــان و تقویــت موقعیــت 
چــپ در جامعــه و در درون ائتــالف دمکراتیــک گســترده، یاری رســاند.

آلترناتیو
فقــدان آلترناتیــو جمهــوری دموکراتیــک، الئیــک و غیــر متمرکــز، 
ــاد  ــد اعتم ــه بتوان ــی ک ــت. بدیل ــاری اس ــش ج ــی جنب ــل اساس معض
ــش  ــده جنب ــرای این ــنی ب ــم انداز روش ــد، چش ــب کن ــا را جل توده ه
ــک  ــه ی ــی را ب ــی کنون ــزش اعتراض ــاید و خی ــردم بگش ــه م حق طلبان
انقــالب سیاســی بــرای آزادی، دمکراســی و برابــری هدایت کنــد. چنین 
ــه  ــه و ن ــه اراده گرایان ــرد و ن ــبه شــکل می گی ــک ش ــه ی ــوی ن آلترناتی
بیــرون از جنبــش مــردم، بلکــه بــا گســترش و اســتمرار وارتقــاء جنبش 
مــردم می تــوان انتظــار داشــت کــه یــک ائتــالف دموکراتیــک، الئیــک 
ــو  ــاد آلترناتی ــرای  ایج ــه ای ب ــرد و پای ــکل گی ــترده ش و ترقیخــواه گس
جمهــوری خــواه، دموکراتیــک، الئیــک و مردمی شــود. آلترناتیــو طبعــا 
ــک، در  ــول دمکراتی ــران، تح ــول جامعه ای ــاز تح ــخگوی نی ــد پاس بای

حــال حاضــر باشــد. 

ــی،  ــتقل مردم ــل مس ــن بدلی ــری ای ــکل گی ــدم ش ــورت ع در ص
ــیون  ــات اپوزیس ــی جریان ــه برخ ــود دارد ک ــدی وج ــر ج ــن خط ای
غیردموکراتیــک و وابســته بــه قدرتهــای خارجــی، خیــزش آزادیخواهانه 
ــه انحــراف و ناکامــی  بکشــانند. از ایــن رو  ــه مــردم را ب و عدالت طلبان
ــات  ــه جریان ــن گون ــه ای ــر مانورهــای فریبکاران ــز، هشــیاری در براب نی

ــل دارد. ــرورت کام ض
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ــر  ــت س ــی را پش ــای حساس ــی، آزادی« ماه ه ــش زن، زندگ »جنب
گذاشــته اســت. رژیــم والیــی بــا خشــونت فوق العــاده، بــا اعدام هــای 
ــد  ــرد قص ــت ک ــترده ثاب ــیار گس ــت گیری های بس ــا دس ــی و ب پی درپ
ــای  ــه فریاده ــت ب ــر نیس ــدارد و حاض ــردم را ن ــدای م ــنیدن ص ش
ــران  ــان و جوانان ای ــۀ زن ــه و عدالت پژوهان ــه، برابری طلبان آزادی خواهان
ــردن و  ــر محــدود ک ــن خشــونت ب ــد باالگرفت ــد. هرچن گــوش فراده
کاهــش اعتراضــات خیابانــی بی تأثیــر نیســت و کاربســت خشــونت در 
کنــار عوامــل دیگــری ماننــد کنتــرل ارتباطــات اینترنتــی، عمــاًل باعــث 
شــده تظاهــر شــور انقالبــی و برآمــد خیابانــی معترضــان محــدود گردد، 

ــد. ــد جنبــش را خامــوش کن ــا نتوانســته و نمی توان ام

ــدگان  ــران و برگزارکنن ــی از کنش گ ــی، گروه های ــن فضای در چنی
ــا فراخــوان حضــور  ــازه ای را ب اعتراضــات در خــارج کشــور کارزار ت
در مقابــل پارلمــان اروپــا در استراســبورگ آغــاز کردنــد. ایــن تجمــع 
به دعــوت یــک نــم ایندۀ ایرانی تبــار پارلمــان ســوئد کلیــد خــورد و بــه 
ــت برخــی از احــزاب و تشــکل های سیاســی ایرانی  ــا حمای ســرعت ب
ــت های  ــت. درخواس ــود گرف ــه خ ــی ب ــل اعتنای ــکل قاب ــرب ش در غ
پیش نهــاد شــده بــرای ایــن تجمــع عمدتــاً بــر ادامــه درخواســت هایی 
مشــابه بــا راهپیمایــی برلیــن و ســایر اجتماعات خــارج کشــوری برقطع 
روابــط دیپلماتیــک و ختــم مذاکــرات کشــورهای اروپایــی بــا جمهوری 
اســالمی متمرکــز بــود، بــا ایــن تفــاوت کــه این بــار تبلیغــات بیشــتر بــر 
ــالب اســالمی در لیســت ســازمان های  ــرار دادن ســپاه پاســداران انق ق
تروریســتی اتحادیــۀ اروپــا متمرکــز شــده بــود. در ســایۀ ایــن امــر، عماًل 
ــه می توانســت  ــه ای ک ــوق  بشــری بیانی ــت و حق ــاد مثب بســیاری از مف

بــرای معترضیــن داخــل کشــور ســودمند باشــد نیــز زیــر ســئوال رفت.

ــدو  ــالمی از ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــک س ــدون ش ــه ب البت
ــب  ــواه، برابری طل ــای آزادی خ ــرکوب نیروه ــود در س ــکل گیری خ ش
ــش  ــن نق ــت. ای ــته اس ــده ای داش ــش تعیین کنن ــران نق و عدالت پژوه ای
ــه یکــی از ارکان اصلــی قــدرت در دوران  پــس از فراکشــاندن ســپاه ب
رهبــری علــی خامنــه ای، بــه نقشــی نهادینــه بدل شــد. ســازمان ما ســپاه 
ــت  ــرکوب در حکوم ــالب اســالمی را یکــی از ارکان س ــداران انق پاس
ــک  ــی ی ــروی نظام ــرار دادن نی ــود ق ــن وج ــا ای ــد. ب ــی می دان والی
کشــور مســتقل در لیســت تروریســتی کشــورهای دیگــر ســابقه نــدارد. 
ــدون شــک بخشــی از نیروهــای مســلح جمهــوری  ســپاه پاســداران ب
ــاوت  ــل آن متف ــوزۀ عم ــا ح ــات ی ــه اقدام ــت. این ک ــالمی ایران اس اس
از ارتــش جمهــوری اســالمی اســت، آن را بــه یــک واحــد غیررســمی 
ــپاه  ــی س ــش خارج ــه بخ ــدس ک ــپاه ق ــد. س ــل نمی کن ــور تبدی کش
ــیاری  ــرف بس ــه از ط ــت ک ــد مدت هاس ــش می ده ــداران را پوش پاس
کشــورهای خارجــی در ایــن لیســت قــرار داشــته اســت. از ســوی دیگر 
آن چــه دولتایــاالت متحــده آمریــکا در زمــان ریاســت جمهــوری دونالد 
ترامــپ انجــام داد، و دنبالــه روی دولــت جاســتین تــرودو در کانــادا از 
آن، اساســاً بــا سیاســت کشــورهای اتحادیــۀ اروپــا کــه همــۀ 2٧ کشــور 

ــل مقایســه نیســت. ــد، قاب ــران رابطــه دیپلماتیــک دارن عضــو آن با ای

قطع نامــه ۶۰/۴۹ مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد )مصــوب 
ــا  ــه ی ــدف جنایت کاران ــا ه ــال ب ــامبر 1۹۹۴(، تروریســم را »اعم ۹ دس
محاسبه شــده بــرای برانگیختــن وحشــت در عمــوم مــردم، یــک گــروه 

بیانیه هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(
تحول و تغییر در ایران

صرفًا وظیفه ملی مردم  ایران است!



4۶دوره دوم - شماره 6 - اسفند 1401
ــف  ــی ...« توصی ــد سیاس ــرای مقاص ــاص ب ــخاص خ ــا اش ــراد ی از اف
ــف  ــچ تعری ــوز هی ــا هن ــل ام ــازمان مل ــد. کشــورهای عضــو س می کن
مــورد توافقــی از تروریســم ندارنــد و ایــن واقعیــت مانــع بزرگــی بــر 

ــوده اســت. ــی ب ــادار بین الملل ــل معن ــات متقاب ســر راه اقدام

ــمی در  ــداف قانونی- رس ــرای اه ــم را ب ــا تروریس ــۀ اروپ اتحادی
مــاده یــک تصمیــم چارچــوب مبــارزه بــا تروریســم )2۰۰2( تعریــف 
می کنــد. ایــن مــاده تصریــح می کنــد کــه »جرایــم تروریســتی جرایــم 
ــم  ــاً جرای ــامل عمدت ــتی ش ــه در فهرس ــتند ک ــی هس ــری خاص کیف
ــه  ــا زمین ــه ماهیــت ی ــا توجــه ب ــراد و دارایی هــا کــه ب ــه اف جــدی علی
آن هــا، ممکــن اســت بــه یــک کشــور یــا ســازمان بین المللــی آســیب 
جــدی وارد کنــد، جایــی کــه بــا هــدف ارعــاب جــدی جمعیــت یــک 
ــا  ــت ی ــک دول ــه ی ــردن بی روی ــور ک ــا مجب کشــور انجــام می شــود؛ ی
ــی؛  ــر عمل ــام ه ــودداری از انج ــا خ ــام ی ــه انج ــی ب ــازمان بین الملل س
یا ای جــاد بی ثباتــی یــا تخریــب جــدی ســاختارهای اساســی سیاســی، 
قانــون اساســی، اقتصــادی یــا اجتماعــی یــک کشــور یــا یــک ســازمان 

بین المللــی.«

ــتادن  ــگ و فرس ــالن جن ــناد موجــود اع ــدارک و اس ــد در م هرچن
ــده  ــف نش ــم تعری ــان، تروریس ــر نظامی ــا دیگ ــارزه ب ــرای مب ــش ب ارت
ــه اصطــالح  اســت، امــا بســیاری اســتدالل می کننــد کــه دولت هــای ب
»دموکراتیــک« نیــز قــادر بــه اعمــال تروریســم هســتند. اســرائیل به طــور 
ــرب، و  ــان ع ــژه در جه ــدان، به وی ــط منتق ــال ها توس ــرای س ــال ب مث
ــوق  ــازمان های حق ــل متحــد و س ــازمان مل ــای س ــاس قطع نامه ه براس
ــه ارتــکاب تروریســم علیــه جمعیــت ســرزمین هایی کــه از  بشــری، ب

ــود. ــم می ش ــرده، مته ــغال ک ــال 1۹۶٧ اش س

ــد  ــه تروریســم می کنن ــم ب ــاالت متحــده را مته ــدان هم چنینای منتق
ــای  ــر رژیم ه ــه از دیگ ــرائیل، بلک ــغال گری اس ــا از اش ــه تنه ــه ن ک
ســرکوب گری حمایــت می کنــد کــه مایلنــد شــهروندان خــود را بــرای 
ــان  ــد. رزم جوی ــت بیاندازن ــه وحش ــد و ب ــاب کنن ــدرت ارع ــظ ق حف
ــبه نظامیان  ــه را و ش ــرد ترکی ــان ک ــبه نظامی ــرائیل را، ش ــطینی اس فلس
تامیــل ســریالنکا را و البتــه دولت هــا نیــز شــبه نظامیان مخالــف 
رژیم های شــان را تروریســت می خواننــد. در کل ماننــد »زیبایــی«، 
ــارز راه آزادی در  ــد. مب ــا می یاب ــده معن ــز در چشــم بینن »تروریســم« نی

ــر دیگــر اســت. ــک نف ــرای ی ــرد، تروریســت ب ــک ف چشــم ی

بــا توجــه بــه عــدم توافــق بــر ســر یــک تعریــف معیــن در بــاره 
تــرور و تروریســت اســت کــه اطــالق ایــن نــام در بســیاری کشــورها و 
بــه ویــژه در ســپهر دیپلوماتیــک نیــاز بــه نــگاه قضایــی بــه مســئله دارد. 
آقــای ژوزف بــورل مســئول روابــط خارجــی اتحادیــۀ اروپــا بــا عنایــت 
بــه همیــن مســئله تصمیــم پارلمــان اروپــا را صرفــاً نظــر مشــورتی و 
ــب  ــورت تصوی ــی در ص ــداران را حت ــپاه پاس ــورد س ــال آن در م اعم
شــورای اروپایــی متشــکل از وزرای خارجــه و رؤســای دولت هــای 2٧ 

گانــه، منــوط بــه طــی رونــد قضایــی کــرده اســت.

از نظــر امنیــت کشــور و منطقــه، ســپاه به عنــوان بخشــی از نیروهای 

مســلح مســئولیت قانونــی و طبیعــی دارد. متأســفانه امــا مداخــالت نظام 
ــد  ــوری ورود کن ــه ام ــداران ب ــپاه پاس ــت س ــده اس ــث ش ــی باع والی
کــه مطلقــاً در حیطــۀ وظایــف نیروهــای نظامــی یــک کشــور نیســت. 
مشــارکت در اقتصــاد رانتــی کــه به ویــژه بــا گســترش تحریم هــا امتیــاز 
ــرای ســپاه و مجموعــۀ واحدهــای تحــت امــر آن به وجــود  ــژه ای ب وی
ــه  خــود  ــی کشــور را ب ــده ای از اقتصــاد رانت ــاًل بخــش عم آورده، عم
اختصــاص داده اســت. قابــل توجــه این کــه در اثــر تحریم هــای 
ــران  ــرمایه گذاری در ای ــی س ــش خصوص ــران، بخ ــده بر ای ــال ش اعم
بســیار تضعیــف شــد و برعکــس ســپاه پاســداران توانســت در ســایۀ 
ــروش نفــت بشــود  ــازار ف ــه طــور مســتقیم وارد ب ــژه ب ــای وی امتیازه
ــل  ــزرگ اقتصــادی تبدی ــای ب ــه مافی ــا ب ــق دور زدن تحریم ه و از طری
ــد  ــی می نویس ــن پالیس ــه ای  در فاری ــال زاده در مقال ــادی کح ــردد. ه گ
ــری  ــا 2۰21 کــه تحریم هــای حداکث ــه ســال های 2۰1۹ ت کــه در فاصل
ترامــپ اعمــال می شــد، دوازده کمپانــی بــزرگ مهندســی از 1۴ شــرکت 
مجــری پروژه هــای بــزرگ در  ایــران دچــار ورشکســتگی شــده و جــای 
همه شــان را قــرارگاه خاتــم االنبیــاء، وابســته بــه ســپاه پاســداران گرفت.

نکتــۀ مهمــی کــه عمدتــاً از گفتمــان موجــود حــذف شــده،  ایــن 
واقعیــت اســت کــه ســپاه بخشــی از سیســتم »نظام وظیفــۀ« جمهــوری 
اســالمی اســت و هــزاران نفــر بــه اجبــار موظــف بــه خدمــت در ســپاه 
هســتند بــدون آن کــه حــق انتخــاب داشــته باشــند. هم اکنــون هــم قــرار 
گرفتــن ســپاه در آمریــکا و کانــادا در لیســت تروریســتی، برای بســیاری 
از دانشــجویان و فارغ التحصیــالن دانشــگاه های ایرانی و بــه ویــژه 
پزشــکان کــه پــس از خدمــت ســربازی بــه غــرب مهاجــرت کــرده و 
هنــوز تابعیــت ندارنــد، اشــکاالت عدیــده  ایجــاد کــرده و آنــان در خطر 
ــا  ــی در اروپ ــجویان و مهاجران ایران ــداد دانش ــد. تع ــرار دارن ــراج ق اخ
ــکا و کاناداســت. ــب بیشــتر از آمری ــک به مرات ــط دیپلماتی ــل رواب به دلی

از ســوی دیگــر صنایــع نظامی ایــران نیــز کــه از دوران رژیــم ســابق 
ــون مســئول  ــی داد اکن ــش را تشــکیل م ــم ارت ــای مه یکــی از بخش ه
تولیــد تســلیحات دفاعــی  ایران و بخشــی از ســپاه پاســداران اســت.  این 
نــکات بــه قضــاوت در بــارۀ قــرار گرفتن ســپاه در لیســت ســازمان های 
تروریســتی وجــوه دیگــری را می افزایــد. تجربه هــای منطقــه ای نشــان 
می دهنــد کــه اتحادیــۀ اروپــا و ناتــو در مــورد لیبــی توانســتند، حتــی 
ــکار عمومــی  ــا تحــت فشــار اف ــاالت متحــده و بریتانی در زمانی کــه ای
خــود از اســتفاده از امکانــات نظامــی پرهیــز کردنــد، بــرای مداخلــه در 
آن کشــور و تأمیــن اهــداف امپریالیســتی تــا نابــودی رژیم معمــر قذافی 

پیــش برونــد.

ــپاه در لیســت ســازمان های تروریســتی  ــن س ــن قرارگرفت ــر ای بناب
ــه  ــد. از جمل ــاد می کن ــی  ایج ــت مل ــرای امنی ــژه ای را ب ــات وی تبع
ــن  ــاط  ای ــه ارتب ــت ک ــرار گرف ــش ق ــن پرس ــل  ای ــوان در مقاب می ت
ــرایط  ــه در ش ــا ک ــۀ اروپ ــل اتحادی ــرد آن در مقاب ــوان و پیش ب فراخ
ویــژه جنــگ اوکــر ایــن قــرار دارد چیســت؟ از کجــا بــا چنیــن ســرعتی 
ــم  ــری رژی ــت رهب ــران در حمای ــه  ای ــام آن ب ــود و پی ــب می ش تصوی
ــه  ــون در منطق ــران تاکن ــت؟  ای ــگ چیس ــیه در آن جن ــپاه از روس و س
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ــا و  ــیاری از مرزبانی ه ــوده و بس ــوردار ب ــبی برخ ــی نس ــات امنیت از ثب
نیروهــای مســتقر در مرزهــای بی ثبــات کشــور عمــاًل از تجهیــزات و 

ــد. ــه می کنن ــپاه تغذی ــل س عوام

درحالی کــه مذاکــرات برجــام در بدتریــن بن بســت دوســالۀ اخیــر 
قــرار دارد،  ایــن مســئله موضــوع بزرگ تــری را بــر ســر راه هــر نــوع 
ــۀ  ــا قطع نام ــل ب ــاد کام ــه در تض ــی ک ــد، موضوع ــرار می ده ــق ق تواف
مصــوب پارلمــان اروپاســت کــه مدعــی می شــود هم چنــان خواســتار 
ــئلۀ  ــه مس ــون ب ــرات تاکن ــف مذاک ــت. توق ــرات اس ــرد مذاک پیش ب
تحریــم ســپاه از ســوی آمریــکا مربــوط بــود، و افــزودن آن بــه لیســت 
ــای  ــرات و ادع ــه پیشــرفت مذاک ــد ب ــی نمی توان ــچ کمک ــی هی اروپای
ارجحیــت توافــق بکنــد. می تــوان گمانه زنــی کــرد متــن  ایــن بیانیــه را 
کســانی دیکتــه کرده انــد و بعــد برخــی از دیپلمات هــای خــود اتحادیــه 
در آن دســت برده انــد و در نتیجــه بــه ملغمــه ای تبدیــل شــده اســت کــه 
شــانس جلــو رفتــن در شــورای اروپــا را نداشــته باشــد. ایــن مشــکلی 
اســت کــه کاًل جنبــش خــارج کشــوری بــا آن روبه روســت و نتیجــه آن 
اســت کــه حتــی دســتاوردهای حقوق بشــری منــدرج در ایــن بیانیــه که 
می توانســت در پذیــرش مهاجریــن و پناهنــدگان تحــت پیگــرد رژیــم و 
حمایــت از آنــان در کشــورهای همســایه مؤثــر باشــد نیــز هم اکنــون در 

بن بســت بیــن پارلمــان و شــورای اروپــا متوقــف شــود.

قطــع نظــر از تمــام جزئیــات فنــی و قضایــی درگیــر بــا این مســئله، 
بــاور مــا طــی بیــش از نیــم قــرن مبــارزه بــرای آبــادی و آزادی  ایــران 
ــای  ــه دســت توان ــوده کــه تعییــن سرنوشــت میهــن مــا تنهــا ب ایــن ب
ــوب  ــند چارچ ــا در س ــد. م ــد ش ــق خواه ــران متحق ــردم  ای ــود م خ
ــت  ــوان »در خدم ــا عن ــم ب ــرۀ نوزده ــازمان در کنگ سیاســت گذاری س
مــردم و میهــن! در راســتای تحقــق منافــع کارگــران و زحمت کشــان!« 
ــرات  ــرای تغیی ــی را ب ــه دول خارج ــه ب ــت مراجع ــه صراح ــز، ب نی
ــازمان  ــم »س ــته و گفته ای ــت دانس ــد وجاه ــور فاق ــک در کش دموکراتی
در مبــارزه سیاســی خــود و در مخالفــت بــا جمهــوری اســالمی تنهــا 
ــه در  ــای بیگان ــه نیروه ــه مداخل ــا هرگون ــکاء دارد، ب ــران ات ــه مردم ای ب
امــور سیاســی  ایــران مقابلــه و توســل بــه هرگونــه کمــک حکومت هــا 
و محافــل خارجــی و مشــارکت در ائتالف هــا و آلترناتیوهــای ســاخته و 

ــد«. ــه رد می کن ــگان را قاطعان ــه بیگان پرداخت

ــی  ــی و نظام ــی، انتظام ــی، قضای ــۀ سیاس ــا مجموع ــاور م ــه ب ب
جمهــوری اســالمی ایران، بــه شــمول ســپاه پاســداران، ارکان ســرکوب 
ــردم  ــر م ــی ب ــم والی ــک رژی ــط غیردموکراتی ــد و رواب ــل عقای و تحمی
ــک  ــه ی ــرای گــذار از جمهــوری اســالمی ب ــه ب ــا قاطعان ــا اســت. م م
جمهــوری مردم ســاالر و مبتنــی بــر مبانــی جهان شــمول حقــوق بشــر، 
بــا تمامــی مردمــی کــه در چنــد ماه گذشــته جــان خــود به دســت گرفته 
و بــه مبــارزۀ مســتقیم بــا رژیــم پرداخته انــد هم ســو و همراهیــم، ده هــا 
ــران  ــان خلق ای ــه و اطالعیــه صــادر شــده از طــرف ســازمان فدایی بیانی
)اکثریــت( گــواه ایــن یگانگــی بــا مــردم اســت. بــه بــاور مــا هرگونــه 
تحــول و تغییــر در ایــران صرفــاً یــک وظیفــه ملــی مــردم ماســت و مــا 
ــروی  ــت خارجــی و نی ــچ دول ــه هی ــل ب ــه آن متوس ــرای حصــول ب ب
نظامــی و امنیتــی کــه امتحــان خــود را بارهــا پــس داده  و خــود مرتکــب 
تروریســم دولتــی، جنایــات جنگــی و جنایــات عدیــده علیــه بشــریت 

ــد. ــم ش ــده اند، نخواهی ش

تالش هــای یادشــده، تحت الشــعاع قــرار دادن و از راه بــه در بــردن 
ــان  ــه در میهن م ــی اســت ک ــه دار داخل ــارزۀ دامن ــش و مب ــگاه جنب جای
بــرای گــذار از جمهــوری اســالمی و برقــراری دموکراســی جاریســت.

دست بیگانگان از امور داخلی کشورمان کوتاه!

تعییــن تکلیــف بــا ارکان حکومــت والیــی تنهــا بــه دســتان مــردم 
آزادۀ  ایــران متحقــق خواهــد شــد!

چهارشنبه، ۵ بهمن 1۴۰1 )۵۴ ژانویه 2۰23 میالدی(
هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(

 


