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 !نه به واليت فقیه، آری به رفراندوم

بروز گسترش پیدا می کند، شھرھای بیشتری را در برمی گیرد و مشخصأ جمھوری اسالمی و در راس آن علی ز رواعتراضات مردم 
خامنه ای را زير ضرب می گیرد. حرکتی که راه افتاده در اندک مدتی از اعتراضات دارای جنبه اقتصادی و معیشتی به مطالبه سیاسی 

فریاد می زنند جمھوری اسالمی نمی خواھیم. شعارھا علیه ديکتاتور و علی خامنه ای  فراگیر و "نه" به حکومت فراروئیده است. مردم
است. مردم پوسترھای خامنه ای را به آتش می کشند و يا پاره می کنند. با تداوم اعتراضات، شعارھا ھرچه بیشتر بر شخص خامنه ای و 

رنده سیاست ھای ويرانگر، مسبب اصلی وضعیت بحرانی کشور و حکومت متمرکز می شود. مردم بدرستی تشخیص داده اند که او پیش ب
 فقر و فالکت مردم و طراح سیاست توسعه طلبانه در منطقه و تصمیم گیرنده برای حضور نظامی در سوريه است.

 ھای اثباتی در قبال اعتراضات روزھای اخیر ھنوز روی شعار ايجابی فراگیر و سمت دھنده متمرکز نشده است. اگرچه حامل ارائه انواع بدیل
سمتگیری ھا و سیاست ھای کالن ویرانگر حکومت اسالمی است. جنبش اعتراضی تاکنون به مطالبه محوری معین فراگیر دست نیافته 
است. موج اعتراضات برخاسته بايد در خدمت گذار به دموکراسی قرار گیرد. به نظر ما، برای موفقیت جنبش اعتراضی، الزم است که 

رگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به شناسنامه حرکت عمومی بدل گردد. خواست برگزاری رفراندوم می تواند به اين خواست ب
  حرکت سیمای ھدفمندی دھد و خواست گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را تقويت و تثبیت کند.

که اين اشعار ايجابی و  تغییر قانون اساسی حمايت کنند و بکوشند ما از نیروھای آزاديخواه کشور می خواھیم از برگزاری رفراندم برای 
   سمت دھنده، به خواست اصلی و مشخص جنبش اعتراض تبديل شود. 

  رفراندوم، رفراندوم، اين است خواست مردم

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

      )٢٠١٧اول ژانويه ( ١٣٩۶ديماه  ١١

 

 



 

  ٢ صفحه  ٩٧شماره     

                                              
 !شرکت کنیم شکل مقتضی و ممکن در اعتراض مردم به ھر            

  

  

، شھرھای ایران صحنه اعتراض مردم علیه جمھوری اسالمی است. این اعتراض که در ساعات نخست ١٣٩۶از ھشتم دی 
جمھوری  حول شعارھایی علیه افزایش بھای بعضی کاالھای مورد نیاز شھروندان شکل گرفت، در ادامه به سرعت کل رژیم

در گردھمایی ھای مردم شنیده » جمھوری اسالمی نمی خواھیم«اسالمی را نشانه گرفت. اکنون شعارھایی چون 
می شود. شعارھای مردم رادیکال شده است و سازماندھی و ھماھنگی بھتری می طلبد. به ویژه باید دریافت که ضرورت 

 تکمیل شعارھای سلبی با شعارھای ایجابی است.  روز،

ای آنکه خواسته ھای مردم مورد سوء استفاده نیروھای غیردمکرات و قدرت ھای خارجی دست اندرکار گسترش سلطه بر
خود بر خاورمیانه قرار نگیرد، حضور پرطنین نیروھای چپ در کنار مردم معترض ضروری است. این، جنبشی برای عدالت و 

ز تجمع ھا نباید پربھا داد. نباید این مردم را در برابر نیروھای آزادی است. به این یا آن شعار سلطنت طلبانه در برخی ا
سرکوبگر حکومت تنھا گذاشت. وظیفه ھمه نیروھای چپ و ھواداران آنھا، دفاع از اعتراض بر حق مردم علیه ستم، فساد 

معترض بازتاب بیابد حکومتی و سرکوب است. تنھا در این صورت است که شعارھا و برنامه ھای چپ می تواند در میان مردم 
و نقش خود را در ھدایت این اعتراض به مسیری که از نظر نیروھای چپ بھترین راه برای تحقق خواستھای مردم است، ایفا 
کند. ضرورت روز را دریابیم و به ھر شکل مقتضی و ممکن در اعتراض مردم شرکت و معترضان را به پرھیز از خشونت و 

     تخریب دعوت  کنیم.

الی که در داخل کشور، ھواداران نیروھای چپ بنا به شرایط مشخص زمان و مکان درباره نحوه پیوستن به اعتراض مردم در ح
تصمیم می گیرند، در خارج از کشور امکان ھماھنگی سازمان یافته نیروھای ما برای شکل دادن به یک کارزار جھانی حمایت 

ا که ھستیم از امکاناتی که داریم حداکثر استفاده را برای یاری رساندن به از مردم معترض در ایران وجود دارد. در ھر کج
   مردم معترض در ایران به عمل آوریم.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٨سوم ژانويه ( ١٣٩۶ديماه  ١٣

  به نیروی انتظامی و نیروھای مسلح جمھوری اسالمی             

 ی انتظامی و نیروھای مسلح جمھوری اسالمی!نیرو

، مردم به ستوه آمده از فقر، بیکاری، ستم، تبعیض و سرکوب، به خیابان ھای ده ھا شھر ایران آمده اند تا بنا به حق قانونی و انسانی خود
ران حکومت اين حق را به زبان به اعتراض بگشایند. حق تظاھرات در قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم پذيرفته شده است. اما س

  رسمیت نمی شناسند و اعتراضات مردم را سرکوب می کند.
سران حکومت ھمواره از شما خواسته است با گاز اشک آور، باتوم و گلوله با حرکات اعتراضی مردم مقابله کنید. اما بدانید که در نھایت، 

کی بسیاری از فرماندھان شما و دولت مردانی که به شما فرمان حکومت شکست خواھد خورد. شما می دانید که موجودی حساب ھای بان
سرکوب می دھند، سر به میلیاردھا می زند. بدانید که بسیاری از آنھا حتی پیش بینی روز شکست حکومت را ھم کرده اند. در چنین روزی، 

. نگذارید شما را شریک جرم جنایاتشان کنند. به روی آنھا با ثروتی که اندوخته اند، خواھند گریخت و شما را به حال خود رھا خواھند کرد
مردم معترض آتش نگشایید. باتوم ھا را از غالف بیرون نیاورید. گاز اشک آور شلیک نکنید. معترضان را دستگیر و روانه شکنجه گاه و 

  سیاھچال نکنید.
ن، سزاوار زندگی به دور از نفرت و خشونت ھستید. شما با پیروی از فرمان سرکوب، بذر نفرت نپاشید. شما نیز مانند ھمه ھم میھنانتا

سزاوار آنید در کشوری متعھد به حقوق ھمه انسانھا زندگی کنید. نگذارید سران حکومت با آلوده   انسانید. شما مانند ھمه شھروندان ایران،
  کردنتان به جنایات خودشان، زندگی شما را تباه کنند.

د، مردم معترض و نیروھای آزادیخواه قدر این کار شما را خواھند دانست. از مادران و پدرانتان بپرسید تا به اگر شما از فرمان سرکوب سرپیچی
سربازانی را که از فرمان کشتن مردم سرباز زدند و به مردم پیوستند روی شانه ھای خود گرفتند و  ١٣۵٧شما بگویند چگونه مردم در انقالب 
  ن شلیک به سوی معترضین، به مردم بپیونديد.گل نثارشان کردند. به جای گشود

  شما شھروند ايران ھستید. حق شھروندی را ادا کنید.

  ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٧دسامبر  ٣١( ١٣٩۶دی ماه  ١٠
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  اعالمیه مشترک 
  

 !از جنبش اعتراضی مردم ایران دفاع می کنیم
  

در سراسر کشور، از فارس، کرد و آذربايجانی دھھا شھر در سراسر ایران صحنه اعتراض مردم علیه جمھوری اسالمی است. مردم ایران 
 گرفته تا بلوچ و عرب و ترکمن علیه تبعیض، بی عدالتی و استبداد به پا خاسته اند. مردم ادامه این وضع موجود را برنمی تابند و خواھان

دای مردم خللی در این خواست تغییر ھستند. فرماندھان سپاه برای مردم خط و نشان کشیده اند. خط و نشان سپاه برای خفه کردن ص
  ایجاد نکرده است و توسل به سرکوب، تنھا به حدت وضع خواھد انجامید.

اعتراض حق مردم است. معترضین چیزی نمی خواھند جز حقوق انسانی خود، حق کار، حق نان، حق زندگی بدون تبعیض، حق انتقاد و 
ی و انتخاب حاکمان. مردم صدای اعتراض خود را تا کنون از راه اعتراض به حاکمان، حق گردھمایی و حق انتخاب نظام سیاس

مسالمت آمیز بیان کرده اند. این حاکمیت و خاصه رھبری جمھوری اسالمی و نھادھای سرکوب تحت فرمان آن است که به خشونت 
اعتراضات مردم برخاسته از  توسل جسته اند. حرکت اعتراضی مردم نه بر دولت خارجی متکی است و نه توسط دولتی ھدايت می شود.

میان گروه ھای محروم و تھی دست جامعه است که جانشان از فقر و تنگدستی و از ديکتاتوری به ستوه آمده و علیه حکومت 
گلوله شوريده اند. آن ھا با مبارزه مدنی می خواھند حکومت منتخب خود را جايگزين جمھوری اسالمی کنند. اگر این بار نیز پاسخ آنھا را با 

و باتوم و ماشین آب پاش و شکنجه ھای وحشیانه بدھند، مسئولیت عواقب چنین سرکوب فاجعه باری مستقیما متوجه سرکردگان 
  جمھوری اسالمی و نھادھای سرکوب آن است.

مردم و سازماندھی برای آنکه چنین نشود، ما ھمه نیروھای آزادیخواه را به اقدام ھماھنگ برای مقابله با سرکوب خشونت بار اعتراض 
یک حرکت بزرگ ھمبستگی با مردم معترض فرا می خوانیم. ما در کنار مردم به ستوه آمده از فساد و دزدی، بی عدالتی و استبداد که به 

دم جلب خیابان آمده اند، ھستیم و توطئه برای سرکوب آنھا را برنمی تابیم. باید افکار عمومی جھان را به حمایت گسترده از اعتراضات مر
کنیم و کارزاری جھانی برای منزوی کردن و تحت فشار گذاشتن حکومت جمھوری اسالمی سازمان دھیم. بدین منظور دست ھمکاری 
  به سوی ھمه نیروھا و جريان ھای آزاديخواه دراز می کنیم. مسئولیت سنگین ھموار کردن راه تحول در ایران بدون خونریزی، بر عھده

ول و بر عھده نیروھای آزاديخواھی است که دل در گرو رھائی مردم از چنگال استبداد حاکم دارند. زمانی جريان ھای سیاسی مسئ
  می توانیم بدین مسئولیت عمل کنیم که ورای مرزھای حزبی و سازمانی، ھمصدا شویم و از مردم معترض حمایت کنیم.

  نقش تاریخی خود را دریابیم.

  ان خلق ایران (اکثریت)ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائی

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

ل کردستان ایران   حزب کوم

  )٢٠١٨سوم ژانويه ( ١٣٩۶دی  ١٣ 

 ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم

 

  !سادچھل سال ف
   محمود میرمالک ثانی  

ظاھرا مسئولین دولتی و حکومتی یکی پس از دیگری عقل سلیم (اگر وجود داشته باشد) را از کف داده اند و با ھزیان گوئی ھای 
 .در بوجود آوردن آنھا نقش داشته اند و دارند مکررخود در پی توجیح نابسامانی ھای ھستند که خود مستقیما

یکی از یھانه ھای حکومت جمھوری (نوپای) اسالمی برای توجی ناتوانی در پاسخ دادن به  ٥٧بھمن  ٢٢چند ین سال پس از انقالب 
بوری اختیار کنند تا مطالبات مردم، حکومت پھلوی را مقصر در به جا گذاشتن مشکالت معرفی می کردند و از مردم می خواستند که ص

 .مسئولین حکومتی تازه بدوران رسیده بدور از ھیاھو به رتق و فتق امور بپردازند

امروز پس از گذشت چھل سال دیگر نمیتوان بھانه ای به نام "پھلوی" را عامل نابسامانی ھای اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و ھمه 
مردم معرفی کرد. حال بایستی بدنبال فرد و یا ارگان دیگری بود تا لباس  کثافتکاری ھایی که طی این چھل سال صورات گرفته، به

احمدی نژاد ملیجک فقیه بزرگ قربانی    ناالیقی حکومت فقھا را به تن آن کرد تا از زیر فشار مطالبات بحق مردم بیرون آیند. در این میان
ش کرده اند و یا خود را به فراموشی سپرده اند که ھر آنچه که خوبی برای حکومت فقھا در این دوران بحرانی خواھد بود. آنان فرامو

 .احمدی نژاد در دورا تصدی ھشت سال ریاست جمھوریی خود صورت داد تماما با اختیارات فقیه بزرگ علی خامنه ای بود و بس

راضی مردم که راس حکومت را بھتر است که آقای روحانی و شرکاء دست از شعبده بازی و دادن آدرس غلط بردارند و از نیروی اعت
ُز گر نباشند  .نشانه گرفته است برای بھبود اوضاع نابسامان کشور سود برده و بدنبال ب

 



 

 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤صفحه   ٩٧شماره     

 ھمکاری و اتحاد، ضرورت لحظه       
               

 آزادیخواھان ایران!

دم در ده ھا شھر کشور پیام ھای بسیاری با خود داشته و دارد. آنھا را دریابیم تا بھتر به وظایف خود عمل کنیم. این خیزش اعتراضی مر
  خیزش:

ناله دیرینه زحمتکشان است که اکنون در فریاد خیابانی به گوش می رسد. ریشه در وضع معیشتی وخیم میلیون ھا زحمتکش کشور ما  -
  ت خود را این حکومت می دانند.دارد. آن ھا مسئولیت فالک

نشانه خشم مالباختگانی متعلق به اقشاری کم توان که سارق اندوخته خود را حکومتی می بینند رانت خوار که به بھای رانده شدن و  -
  پیوستن ھمین قشرھا به محرومین جامعه است که پروار می شود.

یالت دیپلم و بیشتر ھم دانشگاه رفته، در حکومتی که نه تنھا برای کاھش به عصیان در آمدن جوانان بیکار مستاصل با حداقل تحص -
  بیکاری چشم انداز نمی گشاید بلکه خود معترف تشدید آن ھم است.

خیزی که مختص تھران تعیین کننده نیست. شھرستان ھا و گاه حتی شھرھای کوچک در بروز اعتراض از مرکز پیشی گرفته اند. نظام  -
  الش سراسری رو به گسترش در برابر خود.مواجه است با چ

ناقد راھبردھای به بن بست رسیده جمھوری اسالمی در سیاست داخلی و  متجلی در شعارھای مردمی علیه ساختار حاکم و  -
  خارجی است.

ن برای ایستادگی بر سر اعتراضی از ھمان آغاز ھمراه با پرخاش علیه بنیان ھای حکومت والیی، انکار والیت و دعوت از انبوه شھروندا -
  حق خویش.

بیان نضج خودآگاھی ھا و انباشت تجربه ملی در انبوھه مردم. نشانگر بلوغ مردمی که، سالھا رصد کردن رفتارھای حکومتی را در رفتار  -
  واکنشی امروزین خود برای گذر از نظام منعکس می کنند.

  آزادیخواھان ایران!

ھمانا دوام نظام نا کارآمد و سرکوبگر جمھوری اسالمی است که مردم را به شورش کشانده است.  این واقعیت دارد که پیش از ھر چیز
ای برای بروز خشم و اعتراض  این اوست تولید کننده انواع بحران ھا و چونان بختکی افتاده بر جان این جامعه و وجودش ھمه موجب و مایه

  عمومی؛

بع جوشش ھای مردمی، تحوالت اجتماعی ساختاری بزرگ ابعاد در کشور است که حکومت این نیز درست است که اصلی ترین مایه و من
را با مردمی مواجه ساخته که دارند روند شھر نشینی، باسوادی و بلوغ شھروندی را طی می کنند و در نتیجه، دارای ظرفیت باالی 

  فرھنگی برای بلوغ یابی سیاسی؛

و فناوری ھای نوین، امکان ارتباط فکری و سیاسی مردم را در مقیاس بی سابقه ای فراھم  و این ھم ھست که وجود شبکه ھای اجتماعی
آورده و از ھر شھروند حاضر در صحنه یک خبرنگار خبررسان ساخته و سازماندھی افقی بسیار چاالکی را در اختیار جنبش مردمی قرار 

  داده است؛

د و موظفند که نقش آگاه گرایانه و مستمر خود طی زمان و بار آمده در امروز این حرکات اما جریان ھا و نیروھای آگاه، می توانند، حق دارن
ً سنجیده، جھت دھنده، نقادانه قدرت و رفتار قدرت، می تواند حاصل کشف شھود لحظه  غلیانی را به روشنی ببینند. مگر شعارھای عموما

ی آگاھی است در ذھن مردمانی که کارد به استخوان شان رسیده و ای باشد؟! این شعارھای حاوی معنی و جھت، بیانگر نشت تدریج
دل خود و امروز برخاسته اند. تاثیرات کار آگاھگرایانه دراز مدت خود را ببینیم و باور داشته باشیم که جامعه از آنرو رو به آگاھی دارد که در 

یین وضع برخوردار است. برخوردار و متکی از انبوھه فکرسازان و بر متن زندگی روزانه اش از ھزاران عنصر قادر به تجزیه و تحلیل و تب
  سیاست شناسان.

مجموعه اپوزیسیون متشکل و منفرد، از درون مرزی ھای مستقیما میان مردم و با خود مردم تا برون مرزی ھای در اندیشه سرنوشت مردم، 
ش و جوشش نقش ایفاء کرده است. جمھوری اسالمی گرچه از طریق رسانه ھا تا شبکه ھای اجتماعی، در تکوین و پختگی این خیز

مھارت و بیرحمی کم نظیری در حذف فیزیکی مخالفان خود داشته و دارد، اما نتوانسته و نخواھد توانست چراغ فکر و سیاست در جامعه 
فانش را با سیاست نرم افزارانه جوشان ایران را خاموش کند. جمھوری اسالمی بسیار کوشیده تا سرکوبگری سخت افزاری خود علیه مخال

سم پاشی علیه اپوزیسیون و ایجاد فاصله فکری و سیاسی بین آن با جامعه تکمیل کند، اما ناکام مانده است. مردم در مسیر انباشت 
نارضایتی ھا ھمانا از کنشگران سیاسی مخالف این نظام و سیاست ھای آن شنیده و تاثیر پذیرفته است. در لحظه به خیزش 
درآمدن ھاست که مردم و اپوزیسیون در ھم می جوشند تا یکی شوند. ضعف ارتباط حزبی نیروھای آگاه با جامعه، از طریق ھمین کار 

  آگاھگرایانه پیوسته است که جبران می شود.

  آزادیخواھان ایران!

کلیدی است. اینکه، اگر ھم این حرکات از ما در قبال این حرکت جاری وظایف عاجل داریم ولی مقدم بر آن، ضرورت درنگ بر یک موضوع 
ً برخی عقب نشینی ھای موضعی حکومت و دولت در زمینه تحمیالت اقتصادی بر مردمان فروکش  طریق سرکوب و اعمال فشار و مسلما

دیگر تحوالت  کنند، اما آتش زیر خاکستر، کماکان پابرجاست. ما تنھا در قبال این لحظه موظف نیستیم که به حفظ آمادگی در فازھای
  محتاجیم.

این حکومت، دچار بحران ھای بنیانی عدیده است. از بسیاری منابع مالی خود تھی شده و منابع نوین قابل تاکیدی نیز پیش روی خود 
نده و نمی بیند. به دست خود و متاثر از ساز و کارھای ناگزیر برخاسته از خصلت خود، ذخایر انسانی اش را در حد جبران ناپذیری سوزا

وم مدام خود را در برابر انواع مخالفان قرار داده است. گرفتار در فسادی مزمن که باقیمانده توش و توان آن را از درونش می خورد. به مفھ
ی واقعی کلمه، حکومتی تکیه داده بر سر نیزه. نظامی بی آینده که امکان بازسازی و بازپروری کیفی ندارد. و این در حالی که، رو در رو

  ای در تلفیق بیشترین نارضایتی ھا با بلوغ سیاسی ھمچنان رشد یابنده. جامعه

…  
   ۵ادامه در صفحه 

  

 



  
  
  

  ٥  صفحه    ٩٧ مارهش    

 

    

 
 

  ... ھمکاری و اتحاد
  ٤ادامه از صفحه 

بوده و اینھا یعنی اینکه، ایران ما در مرحله گذار قرار دارد. یعنی اینکه، وضع موجود قابل دوام نیست و ناگزیر از تحول است. تحول لحظه ای ن
ایانی روند قرار داریم و نه در آغاز آن. مسئله فقط اینست و این باید نیست بلکه از فازھای مختلف گذشته و خواھد گذشت. نه در نقطه پ

 باشد که تحول در کدام جھت؟ و این، تاکید کننده آن نقش خطیری که نیروی آگاه در قبال وظیفه برون رفت جامعه از این وضع بر عھده دارد.
بر ھمه اینھا پا فشردن بر واقعیت زوال این حکومت  ایفای نقش در سمت آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و توسعه ولی مقدم

نظام اصالح ناپذیر و قدرت اجتماعی جامعه. این، کاراترین دست افزار نیروی تحول خواه در مبارزه تعیین کننده جامعه خواھان رھایی ایران از 
  والیی است. 

  آزادیخواھان ایران!

ندر کار تولید و انتشار پیام ھای جھت دھنده در سمت آزادی، دمکراسی و عدالت لحظه را باید دريافت. اکنون می توان و باید دست ا
  اجتماعی شد تا بتوان ھر چه بیشتر و باز ھم بھینه تر به یاری عملکرد کانون ھای حرکت ساز و حرکت آفرین شتافت.

بھره بردارانه جناح ھای حکومتی. اگر آگاھی دھی فعاالنه به مردم در زمینه پاالیش ھر چه بیشتر جنبش خویش از سم رقابت ھای 
ً از شکاف ھای درون قدرت بھره می گیرند تا سر برآورند، اما نباید که از قایم ماندن بر خود غفل ت جنبش ھای مردمی برای برآمد خود غالبا

ومتی ھا قرار نگیرند و پذیرنده دعوت جویند و بدل به وسیله بازی ھای قدرت شوند. مردم را باید ھشیار کرد تا نردبانی برای ھیچ جناح از حک
از چنین جایگاھی ھم در رفع حبس و حصر ھمه   به توقف حرکت از سوی ھیچ جریان حکومتی نشوند. جنبش باید بر پای خود بیایستد و

به مطالبات آنی و آتی گرفتار آمدگان در چنگ نظام والیی بکوشد. جنبش مردمی الزم است که اعتماد به ھر جریانی را با میزان پایبندی آن 
  خودش تنظیم کند. در این مھم، نیروی آگاه نقش و وظیفه تعیین کننده ای دارد.

ھر نوشته و تحلیل سریع از وضع و انتشار آن در رسانه ھا، ھر ویدیو کلیپ خطابیه ای، ھر مشارکت در فعالیت شبکه ھای اجتماعی، راه 
ز حرکات مردم، کارزارھای اعتراضی سریع علیه بازداشت شدگان جنبش، ھر اقدام مشترک انداختن تظاھرات در خارج کشور به پشتیبانی ا

ھدفمند مشخص و حتی نمادین توسط تشکل ھای سیاسی اپوزیسیون، برگزاری سمینارھا و کنفرانس ھا پیرامون امر تدارک مدیریت گذار 
انی برای اعالم ھمبستگی با جنبش مردمی جاری و در ھمان حال دمکراتیک و خشونت پرھیز ایران از نظام والیی، درخواست از مجامع جھ

افشای برنامه ھای دولت ھای راستگرا و جنگ افروز جھان و منطقه در سوء استفاده آنان از این جنبش و ... وظیفه عاجل نیروھای 
  آزادیخواه در این لحظات حساس است.

  آزادیخواھان ایران!

برود و تعمیق پذیرد، باید ھمه امکانات خود را بسیج کند. شرط سیاسی این تجمیع، پرھیز از تنگ جنبش اگر بخواھد در سمت گذار پیش 
نظری ھای سیاسی است. در امر گذار، ھیچ کسی را که خواھان گذار است نمی توان اراده گرایانه کنار گذاشت. مھم، دمکراتیزه کردن 

ر تجربه غنی کشور خود تکیه کرد. بلوغ سیاسی جامعه ایران را نباید دستکم گرفت. مسیر گذار است از اول تا به آخر آن. در اینجا باید ب
ایران امروز، انقالب بزرگ مشروطه را پشت سر خود دارد، تالش ارزشمند نھضت ملی ـ دمکراتیک ھفتاد سال پیش را، تجربه عظیم انقالب 

ھای نزدیک حرکت اصالحات و جنبش سبز را. بر آموزه ھای اینھا باید تکیه بھمن و در کنار این تجارب کالن، نیز درس ھای برگرفته از آزمون 
کرد تا روحیه ھمکاری و ھمبستگی جمعی در جامعه باالتر برود. از روحیه تعاون مردم در جریان زلزله کرمانشاھان و ابراز بی اعتمادی 

ھای بالقوه و بالفعل جامعه است برای تحوالت دمکراتیک و خطاب نسبت به کل نظام، می باید که الھام گرفت. وظیفه ما، بازتاباندن ظرفیت 
   به خود جامعه. ھمکاری و اتحاد ضرورت لحظه کنونی است. ما می توانیم و موظف به محقق کردن ضرورت اين لحظه ھستیم. 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 

    )٢٠١٧دوم ژانويه ( ١٣٩۶ديماه  ١٢

 

  خواست جنبش اعتراضی:    
  

 ""سوریه را رھاکن، فکری به حال ما کن      

مردم در تظاھرات سه روز گذشته در شھرھای مختلف کشور شعار می دادند: "سوریه را رھا کن، فکری به حال ما کن". معترضین 
ین کشیدند. شعارھا و پائین کشیدن پوستر قاسم سلیمانی، اعتراض به سیاست ھای منطقه ای پوستر قاسم سلیمانی را پائ

جمھوری اسالمی و حضور نظامی در سوريه است. جمھوری اسالمی برای سرپانگھداشتن رژيم بشار اسد که صدھا ھزار تن از مردم 
ھای فاطمیون سازمان داده و راھی جبھه ھای جنگ در سوريه سوريه را کشته است، ايرانی ھا، افغانی ھا و پاکستانی ھا را در لشکر

 .کرده است. صدھا تن از آنان جان خود را در اين جنگ نیابتی از دست داده اند

جمھوری اسالمی ھمه ساله چند میلیارد دالر ھزينه می کند تا رژيم اسد سرپا بماند. ھزينه ھای حزب هللا لبنان و شبه نظامیان در 
يم ايران تامین می شود. حفظ عمق استراتژيک جمھوری اسالمی در منطقه و صدور انقالب اسالمی، ھزينه سنگینی را عراق توسط رژ

روی دوش مردم ما گذاشته است. مردم ما بدرستی درک کرده اند که سیاست ھای توسعه طلبانه جمھوری اسالمی در منطقه 
 .می تواند برای کشور ما فاجعه آفرين باشد

با جنبش اعتراضی خواھان پايان دادن به سیاست توسعه طلبانه جمھوری اسالمی در منطقه و برنامه ريزی برای بیرون آمدن ما ھمراه 
از سوريه ھستیم. مسئولیت حفظ حکومت بشار اسد، تداوم حیات حزب هللا لبنان، شبه نظامیان عراق و حوثی ھای يمن به عھده 

 .کشور ما نیست

 زمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)ھیئت سیاسی ـ اجرائی سا

  )٢٠١٧دسامبر  ٣١( ١٣٩۶ديماه  ١٠

 



 
 
 

 

 

  ٦صفحه     ٩٧ شماره    

 

  در حمایت از  بیانیه جمعی از فعاالن سیاسی و مدنی خارج از کشور
 اعتراضات گسترده مردمی در ایران

صدای اعتراض مردم جان به لب رسیده زیر فشارھای طاقت فرسای زندگی، در ده ھا شھر ایران به خیابان ھا آمده اند تا خود 
خویش باشند. این در حالی است که رھبر جمھوری اسالمی که بخش عمده قدرت را در دست دارد و حاضر نیست که تن 
به رای و خواست اکثریت ملت دھد. این در حالی است که دولت به جای نمایندگی از ملتی که با ھزاران آرزو به آن رای 

ه اما تسلیم سھم ویژه خواران شده است. و باالخره این در حالی است که خیل داده اند از سھم ملت از بودجه ملی کاست
کارگران، زحمتکشان، بیکاران، حاشیه شھرنشینان و اقشار کم در آمد و مال باختگان و ... فریادرسی در ساحت قدرت برای 

 خود نمی یابند.

اعتراضات گسترده مردمی، از حق محروم ترین اقشار ما امضاکنندگان این بیانیه با گرایش ھای مختلف فکری و سیاسی از  
  اجتماعی و جوانان بیکار و ناامیدی که اعتراض شان را به گوش ھمه می رسانند، حمایت می کنیم.

ما این جریان وسیع و گسترده را خودجوش و برخاسته از درد و رنج ھای مردم می دانیم. از نظر ما، متصل کردن اعتراضات  
ھای خارجی یا برخی گروه ھا و گرایش ھای سیاسی عوام فریبی است و ھرگونه بھره برداری از آن برای مردمی به کشور

  رقابت ھا و تصفیه حساب ھای سیاسی داخل حکومت محکوم است.

ما به جد معترضان را به پرھیز از خشونت و تخریب دعوت می کنیم. ھموطنان عزیز نگذارید برنامه سرکوب وسیع و خونین  
  اتفاق بیفتد. به ھر کس که در جمع شما دست به خشونت می زند، به پرھیز از خشونت دعوت کنید. شما

  ما به حاکمان ایران نیز ھشدار می دھیم شما دو راه بیشتر ندارید: 

ان به نفر کشته  شده و بیش از ھزار تظاھرکننده دستگیر شده اند. بھترین راه برای حاکم ٢١در اعتراضات خیابانی تا کنون 
به جای تیغ کشیدن به روی آنان است. با تغییر   خصوص رھبر جمھوری اسالمی تن دادن به خواست ھای مردم

سیاست ھای داخلی در حوزه ھای مختلف و سیاست ھای توسعه طلبانه و پرھزینه خارجی و تامین آزادی و دموکراسی 
یاست و قدرت نمایندگان و سخنگویان اصیل خودشان را پیدا برای اینکه تمام اقشار اجتماعی بتوانند در صحنه اجتماع و س

  کنند، بیش از این مسئول تاریخی افتادن کشور به گرداب فجایع بیشتر نشوند.

راه دوم سرکوب این جریان وسیع است که جز از راه ھای خونین میسر نیست. حتی اگر در کوتاه مدت نیز این جریان وسیع  
صورت   شور را سرکوب کنید شعله ھای کینه ای را بر می افروزید که پس از مدتی دوباره بهو گسترده مردمی در سراسر ک

وسیعتر و خشن تری برخواھد خاست. آگاه باشید که در پیش گرفتن سرکوب مھم ترین عامل به خطر افتادن امنیت ملی و 
  به طمع افتادن قدرت ھای سلطه جوی جھانی و منطقه ای است.

ن سیاسی و مدنی در داخل کشور ھم این است که بدون تردید و تعلل حمایت خود را از اعتراضات گسترده انتظار از فعاال 
  مردمی در ایران اعالم نمایند.

  :امضاھا 
-اسماعیل ختائی  -اژدر بھنام  -احمد فرھادی   -احمد علوی  -احمد حمیدزاده   -احمد پورمندی  -ابوالفضل اردوخانی  
امیر  -امیر اعتدالی  -اکبر مھدی  -اکبر سوری   -افسانه گودرزی  -اصغر خرسند  -شکبوس طالبی ا -اسماعیل زرگريان  

- بھزاد کريمی   -بھروز خلیق  -بھروز جھانزاد  -بھروز بیات  -بابک امیرخسروی  -آينده آزاد  -امیر ممبینی   -حسین بھبودی 
-توران ھمتی  -پروين ھمتی  -پروين ملک  -پروين کوھزادی  - بیژن شاھمرادی -بیژن پیرزاده  -بیژن افتخاری  -بھمن قاضی  
حسن  -حجت نارنجی  -حبیب پرزين  -جواد اکبرين  -جمشید خونجوش  -جمشید اسدی  -جالل کیابی  -تورج ابوذرخانی  

-ه حمید زنگن -حمید احمدزاده  -حعفر حسین زاده   -حسین پورجانکی  -حسن يوسفی اشکوری  -حسن زھتاب  -جعفری 
رضا  -رضا علوی  -رضا چرندابی  -رضا جوشنی  -رضا جعفريان  -رحیم حسینی نسب  -خسرو بندری   -خديچه مقدم  

شاھین  -سیاوش قائنی پور  -سیامک کلھر   -سیامک سلطانی  -ساسان سلیمانی  -رضا يزدی   -رضا کريمی  -علیجانی 
علی  -عصمت بھرامی   -عزيز کرملو  -طھماسب وزيری  -صادق کار  -شھال صالح پور  -شھرير نواختر  -شھرام فداکار  -انزلی 

فرزانه  -فرزاد جواھری  -فرخ نگھدار  -علی گوشه  -علی کالئی  -علی کشتگر  -علی صمد   -علی شاکری  -پورنقوی 
فیروز قريشی  -ی فرھنگ رضائ -فرھاد فرجاد  -فرود سیاوش پور   -فرشته دوانلو  -فرزانه عظیمی  -فرزانه صابری  -روستائی 

محسن  -محسن کاملی  -محسن حیدريان  -مجید سیادت   -گودرز اقتداری   -کیوان ملکی  -کامران امیری  -کاظم علمداری  -
- محمد علی توفیقی  -محمد سلیمانی  -محمد برقعی  -محمد اولیائی فر  -محمد ارسی   -محسن يلفانی  -کديور 

مستوره  -مزدک لیماکشی  -مريم تنگستانی  -مريم اھری  -مرتضی نیکی  -مرتضی صادقی  -محمدصادق علی اصغری  
مناف  -ملیحه محمدی  -معصومه شاپوری  -مسعود لدنی  -مسعود فراز  -مسعود فتحی  -مسعود شب افروز  -احمدزاده 

- ابراھیم زاده  مھدی -منوچھر مقصودنیا  -منوچھر لرستانی  -منوچھر گلشن  -منصوره شجاعی  -منصور انصاری  -عماری 
- مھرداد بھارآراء  -مھرداد احمدزاده  -مھدی نوربخش  -مھدی فتاپور  -مھدی خانباباتھرانی  -مھدی پرويز  -مھدی اخوان  
-نیره توحیدی  -ناصر پساينده  -میالد ملک  -میرحمید عمرانی  -مھرک کمالی  -مھرزاد وطن آبادی  -مھرداد درويش پور  
  يوسف محمدی -رھودی ويدا ف -وھاب انصاری  



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه   ٩٧شماره     

 

  اعالمیه مشترک
  ضرورت حمايت کارگران و تشکل ھای کارگری از جنبش اعتراضی

 !کارگران و زحمتکشان 

استبداد  طی س روز گذشت اعتراضات وسیع مردمی علی گرانی، فقر، بیکاری، دزدی و فساد مسئولین حکومتی، علیه  
روز به اعتراض سراسری فراروئیده است. بازداشت صدھا  ٣و تنھا ظرف  و سرکوب درچند شھر بزرگ و کوچک کشور شروع

تن از تظاھرکنندگان توسط ارگان ھای سرکوب رژيم، قادر نشده است که به تظاھرات حق طلبانه، آزادیخواھانه و عدالت 
 .پژوھانه خاتم بخشد

عتصابات و تظاھرات پرشماری را در سراسر شما کارگران و مزدبگیران طی سال ھای اخیر به ويژه در ماه ھای گذشته ا 
کشور در اعتراض ب اخراج، بیکاری و تعدیل نیروی انسانی، دستمزدھای زیر خط فقر، از میان برداشتن امنیت شغلی و 
قوانین حمایتی و اجتماعی، علیه اقتصاد مقاومتی و سیاست ھای اقتصادی نئولیبرالی و سرکوب و زندانی کردن رھبران و 

 .سندیکایی انجام داده اید فعالین

اغلب کسانی ک در این روزھا صبرشان از سیاست ھای مخرب، ناکارآمدی  حکومتگران و فساد مسئولین حکومتی، لبریز و  
امید ب تغییر و بھبود زندگیشان را از دست دادە اند، جوانان بیکاری ھستند ک خواسته ھای اصلی شان مانند شما نان، کار 

تبدیل شدە و  . مطالبات شما که از مدتھا پیش برای آن تالش و مبارزە می کردید، اکنون ب شعارھای ھمگانیو آزادی است
مقاومت حکومت در مقابل این مطالبات را بسی دشوارتر و امکان رسیدن شما ب مطالباتتان را در صورت شرکت فعال در 

 .اعتراضات مردمی چند برابر نمودە است

 !شانکارگران و زحمتک  

برای رسیدن ب حقوق سندیکائی ، آزادی رھبران سندیکائی، برای ب شکست کشاندن سیاست ھای ضدکارگری حکومت، 
برای پایان دادن ب فقر، بیکاری، بی عدالتی و استبداد، الزم است فعاالن از اعتراضات مردمی به نام تشکل ھای کارگری 

با سیمای خود در اين جنبش اعتراضی شرکت کنند، به توان و قدرت مبارزه  حمایت شود. ما براين باوريم که اگر کارگران
مردم برای عقب راندن استبداد خواھند افزود. ھرچ شرکت و حضور کارگران، معلمان، عموم مزدبگیران و بازنشستگان و 

ان بیشتر خواھد شد. تشکل ھای کارگری در این جنبش بیشتر باشد ب ھمان نسبت امکان رسیدن کارگران ب مطالباتش
تجرب نشان دادە است ک مبارزە صنفی کارگران در کشور ما به جھت استبداد حاکم با مطالبات سیاسی پیوند می خورد. 

 .در شرايط کنونی بدون تغییر ساختار قدرت، مطالبات اساسی شما کارگران و زحمتکشان تامین نخواھد شد

 ق ایران (اکثریت)ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خل 

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧ دسامبر ٣١( ١٣٩۶ ديماه ١٠ 



 
 

   ٨صفحه      ٩٧شماره     

  اعالمیه مشترک

  اعتراضات گسترده علیه گرانی، فساد، سیاست منطقه ای و ولی فقیه
  

ت ھا و کارکردھای جمھوری اسالمی در دو روز گذشته در تعدادی از مردم تنگدست، گرسنه و به تنگ آمده از سیاس
شھرھای کشور به خیابان ھا آمدند و علیه گرانی، فقر، دزدی و فساد، سرکوب، سیاست توسعه طلبانه رژيم در منطقه و 

ائی زندانیان سیاسی ناتوانی حکومت در اداره کشور و علیه روحانیت و ولی فقیه شعار دادند و خواستار تامین آزادی و رھ
شدند. تظاھرات در شھرھای مشھد، نیشابور، کاشمر، شاھرود، کرمانشاه، ھمدان، تبريز، اھواز، ساری، خرم آباد، سبزوار، 
رشت، قم، قوچان، قزوين و .......انجام گرفته است.ھم زمانبا این تظاھرات، در چند شھر دیگر ایران از جمله زنجان و عسلویه 

 که برخی از آنھا با شعارھائی علیه حاکمیت ھمراه بوده است. برگزار شده صنفینیز گردھمائی 

که در تھران آغاز و کانونی گرديده بود، از مشھد شروع و در تعدادی از شھرھای کشور  ١٣٨٨اين بار اعتراضات برخالف سال 
رح و فراگیر شود. ولی اين بار گرچه در آغاز چند ماه طول کشید تا شعار علیه ديکتاتوری ط ٨٨ادامه يافته است. در سال 

شعارھا به مسئله گرانی برمی گشت و علیه حسن روحانی بود، ولی در تداوم خود روی حکومت، ولی فقیه و روحانیت 
  متمرکز شد.

د تظاھرات گسترده مردم به جناح ھای حکومتی و به سلطنت طلبان برنمی گردد. تمرکز شعارھا روی حسن روحانی در مشھ
در آغاز تظاھرات به اين برداشت دامن زد که گويا جناحی از حکومت سازمان گر تظاھرات در شھرھای مختلف کشور است. 
ھرچند ابتدا در مشھد و برخی شھرھای خراسان جناح مخالف روحانی در دعوت به تظاھرات نقش داشتند، ولی تداوم و 

حکومت و روحانیت و طرح شعار علیه ولی فقیه و فرياد شعار "يا تسری اعتراضات به شھرھای ديگر، زير ضرب بردن راس 
مرگ، يا آزادی"، نشان داد که اعتراضات، برخاسته از میان گروه ھای محروم و تھی دست جامعه است که جانشان از فقر و 

  تنگدستی و از ديکتاتوری به ستوه آمده و علیه حکومت شوريده اند.

ی اسالمی و اعالم مخالفت با سیاست ھای ويرانگر آن، دزدی و فساد، فقر، بیکاری، اعتراضات مردم ھشداری به جمھور
شکاف طبقاتی، غارتگری باندھای حکومتی، اختناق حاکم برکشور و سیاست ھای توسعه طلبانه در منطقه و حضور نظامی 

م تنیده ای است که کشور ما را فرا در سوريه است. جمھوری اسالمی ناتوان از اداره کشور و حل بحران ھای انباشته و در ھ
   گرفته است. اين اعتراضات نشانگر گسترش نارضايتی نسبت به حکومت در بین مردم است. مردم خواھان تغییرند.

از سوی دیگر اعتراضات مردم ھشداری است به جریان ھای سیاسی چپ و دموکرات مخالف جمھوری اسالمی. این تظاھرات 
تیجه بی کفايتی حکومت، فساد و دزدی، غارتگری باندھای حکومتی و دیکتاتوری، آماده انفجار نشان داد که جامعه در ن

اگر جریان ھای چپ و  در باال و در میان حکومتیان نیز، جناح ھای رژیم گریبان یکدیگر را گرفته و به جان ھم افتاده اند. است.
رزات مردم نفش ایفا کنند، نیروھای غیردموکرات می توانند به دموکرات نتوانند متحد شوند و در سمت دادن به شعارھا و مبا

  راه بکشانند. کمک قدرت ھای جھانی و منطقه، مبارزه مردم را به کج

مردم مطالبات زيادی دارند که در شعارھای آنا ن بازتاب می يابد. نخستین گام در پاسخ گوئی به مطالبات مردم، آزادی زندانیان 
ا، ريشه کنی فساد و دزدی، کوتاه کردن دست باندھای حکومتی از غارتگری ثروت ھای کشور، اتخاذ سیاسی، تامین آزادی ھ

تدابیر و سیاست ھای ضرور برای غلبه برفقر، بیکاری و تامین عدالت اجتماعی و پايان دادن به سیاست توسعه طلبانه در 
    منطقه و بیرون آمدن از سوريه است.

  فدائیان خلق ایران (اکثریت) ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧دسامبر  ٣٠( ١٣٩۶ديماه  ٩

  

 

بر واليت یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين  

!فقیه ھستیم   
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ای، ھراسناک و ماندە  خامن
  

  پور فرخ نعمت

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ای، بعد از وقف چند روزە، در مورد اعتراضات گستردە مردم ک آن را ب تحریک دشمنان نظام نسبت داد، و نیز اشارە وی ب  سخنان خامن
ھای دیگری ای براستی تشخیص  اینک گفت در این بارە دارد ک ب وقت خود در مورد آن با مردم خواھد گفت، نشان چیست؟ آیا خامن

می دھد ک حاکمیت جمھوری اسالمی در چ شرایط وخیمی قرار گرفت است؟ آیا او می داند با چنین اظھاراتی چ امتیازی ب ھمان 
 دشمنان نظامش می دھد؟

ھای ً سخن از حق مردم برای اعتراض  در حالیک در الی حاکمیت ایران، ھم از جناح اصولگرا و ھم از جناح اصالح طلب و اعتدال گرا برخا
ای در اولین موضع گیری خود نشان داد ک به ھمسرائی با راست افراطی برخاسته  می رود و البت با تاکید بر پرھیز از خشونت، خامن

شمار می آید ک در فلسف سیاسی ھابز تجسم قدرت بدون منازع و بدون رقیب بشمار می است و اوست ک نوک آھنین حاکمیتی ب
ای در این سخنان، تمام و کمال در ھیئت 'لوایاتان' ی ظاھر می شود با ظاھر و رفتاری صرفا سخت افزاری در مقابل مردمی ک  آید. خامن

اند. او تنھ   ا ب قدرت و دفاع از آن می اندیشد.علی دیکتاتوری، گرانی، فقر و تحقیر بپا خواست

ای گرە گشودن کار را در تقابل سخت با مردم و عدم امتیازدھی یافت است. در شرایطی ک ھمپالکی ھایش علی قوە  ظاھرا خامن
لی حاکمیت مجری استارت اعتراضات خیابانی را می زنند، و در ادام آن مردم از شرایط پیش آمدە برای نشان دادن نارضایتی خود ع

ای با چنین ژستی در صدد است کل حاکمیت را حول ریسمان وحدت کالم جمع کند و  تظاھرات را ب اقصا نقاط کشور می کشانند، خامن
ب آنھا بگوید ک الاقل در شرایط کنونی از حق نگویند ک کار بدتر خواھد شد. پیش کشیدن بحث ساییدە و نخ نمای توطئ دشمن ک 

بان دیکتاتورھا در مقابل با مردم خودشان است و سکوت در مورد شرایط دشوار زندگی ملت، ک خود جمھوری اسالمی ھمیش ورد ز
مسبب اصلی آن است، آن ب ظاھر شگردیست ک او بکار می برد، و معلوم نیست ک مسئولیت او بعنوان فرد اول کشور کجاست ک 

ا اغفال کردە و سرتاسر کشور را ب جوالنگاە حضور قدرت و نفوذ خود تبدیل کند! آیا ھمین بقول خود وی دشمن می تواند این چنین مردم ر
خود نشان از ضعف جدی رھبری ندارد ک قافی را ب دشمنش باخت و گفتمانش دود شدە و ب ھوا می رود؟ آیا ھمین نشان از بی 

  ھا کند، و مملکت را از دست نامحرمان ب دست محرمانش بسپارد؟لیاقتی رھبری ندارد ک درست ب ھمین علت باید ارکان قدرت را ر

ھای دیگرش با مردم بگوید؟ چرا او موقعیت را برای ادای چنین درد دلی مناسب نمی بیند؟ چنین ب  ای نخواست از آن گفت اما چرا خامن
ھائی باشد در مورد وضعیت جاری کشور. در مورد تمام آ ن شرایطی ک مملکت را بدین سو برد و زندگی نظر می رسد ک منظور او گفت

  را ب کام مردم زھر کرد. خوب او چرا حاال نمی خواھد در این مورد بگوید؟

کامال واضح است ک سکوت و لب فروبستن او در این مورد ھم، باز ھمانا ب تبعیت از نگرش ھابزی ست ک چنین سخنانی ضعفھای او و 
  ین خالف فرھنگ دیکتاتورھاست. آنان باید ھمیش سخت باشند چ ب گاە آرامش و چ ب گاە بحرانھا!حاکمیتش را برمال می کند، و ا

ای دارد از یک شگرد روانشناسان ھم استفادە می کند. مثال می خواھد با این کار، مردم دست نگ دارند، ساکت  اما شاید علی خامن
ای بسازد برای توقف مردم! و واقعا عجیب بنشینند و ببینند ک رھبر برای آنان چ در چنت  ھا وسیل ای می خواھد از ناگفت دارد! خامن

است ک رھبری این چنین در اوج بحرانھا از یک طرف ھم مسائل را ب دشمن برگرداند و از طرفی دیگر نخواھد با ھمان مردمی سخن 
  چرای نظام حساب می کند. بگوید ک او ھمیش خود را مالک آنان و آنان را پشتیبان بی چون و

ولی شاید بھترین تعبیر موضع گیری اخیر وی این باشد ک سخن گفتن او از دشمن نشان ترس او، و سخن نگفتن با مردم نشان 
واماندگی. برای دیکتاتورھا گشودن بحث از زاوی دشمن ھمیش آسان و گشودن ھمین بحث از زاوی مردم، آنگاە ک مردم با خواستھای 

  اقعی خود ب میدان می آیند، دشوار.و
در واقع رھبر جمھوری اسالمی مردم را ب آیندەای ناروشن ارجاع می دھد. او ھیچ سخنی برای مردم ندارد. او ھم سخنان خود را در 

گر با او و با نظامش ھمان تعبیر خود از کل ماجرا بیان کردەاست. برای او ھمان مردمی ھم ک او ب نام آنھا سخن می گوید دشمن اند ا
  نباشند.

 

  ... را» بد«مردم نه 
  ١٦ادامه از صفحه 

خواھند در کدام سو ھای سیاسی چپ است که تصمیم بگیرند می اکنون نوبت نیروھای ترقیخواه و تحول طلب سیاسی و بویژه سازمان
  گیرند. قرار 

- یت در داخل کشور و بعنوان بخشی از نیروی سوم میھنمان اعالم میاکثر –ما به عنوان جمعی از ھوادارن سازمان فداییان خلق ایران 
ً امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل و مرتج عین داریم فارغ از ھیاھوی طرفداران تغییر رژیم که با اتکاء به نیروھای خارجی خصوصا

طلبان و وابستگان امپریالیسم در اھی با سلطنتای خواھان سرنگونی جمھوری اسالمی ھستند و بدون ترس از اتھام ھمرمنطقه
خیزش مردمی این  راستای اھداف انسانی خود و خواست برحق مردم ایران با جنبش اعتراضی حاضر ھمراه می شویم و معتقدیم 

ر آن شرکت کنیم؛ د دانیم؛ از آن حمایت می روزھای میھن استبدادزده خود را خیزشی مردمی، واقعی و برآمده از بطن جامعه می
باخته در اعتراضات شھرھای مختلف کشور، نیروھای دمکراتیک، مردم دوست، آزادیخواه و  کنیم و با گرامیداشت یاد ھموطنان جان می

ھای سیاسی چپ را به شرکت فعال در این خیزش مردم بر علیه استبداد مذھبی و تمام مظاھر نظام والیت  اعضا و ھواداران سازمان
  خوانیم. آن، فرا میفقیھی در کلیت 

  اکثریت (داخل کشور) –جمعی از ھوادارن سازمان فداییان خلق ایران 

  ١٣٩۶دی ماه  ١١



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه     ٩٧شماره     

 فعالیت اقتصادی مھدی جھانگیری و توازن فساد در حکومت
  

  صادق کار
  یادداشت سیاسی کارآنالین

ز مناظره ھای انتخاباتی ب اتھام جرایم مالی منتشر خبر دستگیری مھدی جھانگیری، برادر اسحاق جھانگیری، مدت کوتاھی پس ا
شد. در آغاز عدەای علت دستگیری برادر معاون اول روحانی را با افشاگری ھای وی علی فساد ھای مالی جریانات رقیب و مخالف 

ً و با زبانی دیپلماتیک علت دستگیری برادرش را مت أثر از مناظرە ھای انتخاباتی و روحانی مربوط می کردند. خود جھانگیری نیز تلویحا
نوعی تصفی حساب با خودش می دانست. مقامات قضایی و دادستانی نیز در مورد علت دستگیری مھدی جھانگیری طفرە می روند و 

وع را ک مھدی جھانگیری دوبارە نام وی را بر سر زبانھا انداخت است و موض ب کلی گویی اکتفا می کنند. این روزھا اما شایع آزادی 
داشت فراموش می شد از حاشی ب متن آوردە است. قراین بسیاری وجود دارند ک نشان می دھند انگیزە اصلی دستگیری مھدی 
جھانگیری ھمان طور ک عدەای گفت بودند نوعی انتقام جویی و گروکشی جناح مخالف دولت روحانی بودە است. اما اطالعاتی ک در 

دیماە در روزنام شرق و ب بھان شایع آزادی وی منتشر شدە، نشان می دھد ک  ٦ مھدی جھانگیری درمورد مؤسسات متعلق ب 
بنا به نوشتۀ روزنامۀ  این ھم ثروت و موقعیت را مھدی جھانگیری نمی توانست بدون برخورداری از رانت و قدرت دولتی ب دست آورد.

رئیس اتاق بازرگانی تھران و صاحب شرکت بزرگ سمگا است، که این  جھانگیِر، نایب "شرق" مھدی جھانگیری، کوچکترین فرزند خانوادۀ
شرکت دارای زیرمجموعه ھای بیشماری است. "شرق" برخی از آنھا را نام برده است. روشن است که اگر سھام کوچکی ھم از ھر 

ثروت انبوھی درمیان است که با حقوق دولتی  یک از این زیرمجموعه ھای گاه غول آسا به شرکت "سمگا" تعلق داشته باشد، پای
 حاصل نمی شود.

ً او مسئولیت ھای دولتی داشت و  اسحاق جھانگیری پس از دستگیری برادرش گفت، برادارش مسئولیت دولتی ندارد، اما نگفت ک قبال
ک ریاست آن را مشایی ب  آخرین مسئولیت وی در دورە ریاست جمھوری احمدی نژاد، معاونت سرمای گذاری سازمان گردشگری

، بودە است. با این وصف چ کسی می تواند بپذیرد ک مھدی جھانگیری با حقوق دولتی ظرف مدت کوتاھی در ھمان  عھدە داشت
، این ھم ثروت برای خودش بھم زدە باشد؟ آنھایی ک مھدی جھانگیری را بازداشت  ای ک مسئولیت اصلی را ب عھدە داشت زمین

ز قبل ب این موضوع اشراف کامل داشتند، ولی دستگیرش نکردند، چون ھنوز برادرش پا در کفش شان نکردە بود. االن ھم از کردند ا
ً علی مھدی جھانگیری آنقدر سند و مدرک  گفتن اتھام واقعی او پرھیز می کنند تا بتوانند با حریف و رقبیشان بدە بستان کنند و حتما

   مطلوب شان برسند!دارند ک بتوانند ب نتیج

در جمھوری اسالمی ک مسئوالن بلندپای و میانی اش ھمگی ب فساد آلودەاند و آن را ب میان زیردستانشان ھم سرایت دادەاند، 
ھم بقدر کفایت مدرک علی ھم دارند ک ھر وقت الزم شد برای ساکت کردن ھم دیگر آنھا را رو کنند و سعی کنند تعادلی را ک 

ان قصد بھم زدنش را ب سود خود دارند، حفظ کنند. نھادین شدن فساد و گسترش فزایندە آن نتیج ھمین توازن جھنمی است رقبایش
  ک ھر دو جناح کم و بیش در آن سھیم اند و فھمیدەاند برھم زدنش ب سود ھیچ کدامشان نیست.

شاگری کرد. ھمین افشاگریھا موجب شد عدە زیادی از مردم اسحاق جھانگیری آن ھم علی فساد در شھرداری تھران و قالیباف اف
رفتند ب لیست اصالح طلبان رای دادند و کنترل کامل شورای شھر ب دست اصالح طلبان افتاد. اما از محاکم قالیباف و 

اش ح طلبان در حال خبری نشد ک ھیچ، ھـچنان سای آنھا بر سر شورای شھر تھران سنگینی می کند وعدەای از اصال دارودست
دلجویی از قالیباف و تجلیل از خدمات وی اند. حاال ھم ک حرف از آزادی مھدی جھانگیری است قطعی نیست ک دلجویی از قالیباف 

با فساد ھیچ کدام از جناح ھا را نباید جدی گرفت. ریش  بی ربط با آزادی احتمالی مھدی جھانگیری باشد. ب این اعتبار ادعای مبارزە 
، بتواند این ک ن کردن فساد موجود مستلزم جریان سومی است ک ب فساد آلودە نباشد و تا باقیماندە مایملک مملکت ب غارت نرفت

  .تعادل ویرانگر را برھم زند

 
 

 !رفیق فاطمه جريری از میان ما رفت    
 
 
 

دی ماه از میان ما رفت و ما را در اندوه عمیقی فرو برد. او دوره درازی بیماری درمان ناپذیری  ۴رفیق عزيز ما، فاطمه جريری در بامداد 
را تحمل کرد و سرانجام ھم بیماری او را از پای در آورد. چھره خندان و مھربانی سرشارش، برای ھمه ياران او فراموش نشدنی 

 . است
دستگیر شد و تحت شکنجه  ١٣۵۴ری مبارز راه آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسیالیسم بود. او در شھریور فاطمه جري

شديد قرار گرفت. تالش شکنجه گران در دستیابی به اطالعات از او به جائی نرسید. به گفته ھم بندانش، او زخم شالق و پانسمان 
زندان قصر شد، بر پیکرخود داشت. فاطمه جريری پای ثابت   وارد بند زنان سیاسی در ، ھنگامی که۵۴چرکین زخم ھا را در آذرماه 

اعتراضات و اعتصابات در زندان بود و نزديک ترين رابطه را با زنان فدائی داشت. رفیق فاطمه جريری که به حبس ابد محکوم شده بود، 
  .از اسارتگاه رژيم شاه آزاد شد و به صفوف فدائیان پیوست ١٣۵٧با باز شدن درب زندان ھا در ماه ھای قبل از انقالب، در بھمن 

فاطی" که نزد دوستانش به اين نام شناخته شده بود، چند سال بعد از انقالب و با شدت گرفتن سرکوب جمھوری اسالمی از ايران "
اتحاد شوروی و سپس آلمان گذراند.  خارج شد و به تشکیالت سازمان در خارج از کشور پیوست. او دوران سخت مھاجرت را ابتدا در

در دوره مھاجرت در شوروی با رفیق ديرينه ما رضا جوشنی ازدواج کرد. متاسفانه در آلمان بیماری عالج ناپذير به سراغ او آمد و او را 
  .زمین گیر کرد. رفیق رضا عمری را بربالین او گذراند و از ھمسرش پرستاری کرد

 
ی شدن در صفوف سازمان ما ماند و برآرمان ھای انسانی خود پای فشرد. ما يکی از استوارترين رفقای رفیق "فاطی" تا زمان بستر 

خود را در مبارزه علیه استبداد و برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسیالیسم از دست داديم. شورای مرکزی سازمان 
"، رفقا و دوستداران سازمان تسلیت می گويد و برای آن ھا صبر و به رفیق عزيزمان رضا جوشنی، سارا جوشنی، خانواده "فاطی

  .شکیبائی آرزو می کند
 

  )دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت

 )٢٠١٧دسامبر  ٢۶( ١٣٩۶دیماه  ۵



 
 

   ١١ صفحه    ٩٧ه شمار    

 ُکنش نمودھای ُکنشی یک انقالب بی
  

 محمد رصا نیکفر

 

  :پردازد ھا می این نوشته به این پرسش

ماه  معنای رخدادھای خیزش دی -
  چیست؟

  آیا ادامه خواھند یافت؟-  

  آیا یک انقالب آغاز شده است؟-  
 

ھای اعتراضی را  توانند حرکت آیا می -  
  مھار و سرکوب کنند؟

 
نھد که آنچه در اوایل  نوشته برمی

ھای ایران جریان  در خیابان ١٣٩۶ماه  دی
” کنش انقالب بی“گری یک  یافت کنش

منظور از آن تحوالت عمیق در  است که
تا  ١٣۵٧جامعه ایران از زمان انقالب 

  .کنون است
شود که  در ادامه این ایده مطرح می

تحوالت پیش رو به احتمال بسیار طبق 
الگوی کالسیک انقالب پیش نخواھد 

” دگرگشت“گرفت. ما پا در روند یک 
  .ایم پیچیده و طوالنی گذاشته

اش  هکنند دگرگشت به نقطه تعیین
رسد آنجایی که به رژیم تحمیل شود  می

اش را به رأی بگذارد. برای  که مشروعیت
تحمیل چنین چیزی به رژیم ابتدا باید یک 
نبرد سنگر به سنگر را پیش برد. تنھا 
اتکا به نبرد خیابانی، خطرناک است. 

  .باید ھمه سنگرھای مدنی را تصرف کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گذرد؟ در عمق چه می
خدادھایی که با تظاھرات در مشھد در ر

آغاز شدند، ناگھانی و  ١٣٩۶دی  ۶روز 
ای از  مقدمه نبودند. به مجموعه بی

خورند که به  ھای دیگر گره می حرکت
ھایی ھستند  واسطه واکنش صورت بی

به مشکالت فقر و گرانی و بیکاری. 
صدای اعتراض مردم علیه تبعیض و 

گوش  فساد و سوءمدیریت از ھر سو به
ھا و مجامع  رسد، حتا در رسانه می

 .حکومتی
فقر و گرانی و بیکاری به صورت 

مردم فشار وارد   ای بر توده خردکننده
کند. تبعیض و فساد و سوءمدیریت  می

ھم واقعیاتی انکارناپذیرند. اما ھمه اینھا 
نظام والیی را از   کیفیت و عمق فاصله

آن دھند. حوادث کنونی از  مردم توضیح نمی
دستی نیستند که ھر روزه در گوشه و کنار 

دھند. آنھا تمام معنای خود را از  دنیا رخ می
گیرند و از  میانجی خود نمی ھای بی انگیزه

این رو بجاست که بپرسیم در عمق چه 
  .گذرد می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کنش بی دوره پایانی یک انقالب 
و  ١٣٨٨گذرد و ما از حوادث  آنچه در ایران می

ایم،  حتا پیشتر از آن نمودھایش را دیده
 :(منفعل” کنش  انقالب بی“پیامدھای یک 

passive)  است که مقصود از آن یک تغییر
کند و طوالنی ساختاری است، انقالبی به 

]، در مورد ما ١”[بدون انقالب“قول گرامشی 
  .بدون تحول محسوس در قدرت سیاسی

 
سی تا امروز به صورتی اسا ١٣۵٧ایران از 

متحول شده، اما این تحول در سیاست 
بازتاب نیافته است. رژیم ھمان بنای کھنه 

بندی و  است که اینجا و آنجایش شکسته
تعمیر شده است. احمد جنتی، دبیر شورای 
نگھبان، به راستی نماد این رژیم است. او 
نماد آن سازوکار قدرت است که تعیین 

ھایی در حیطه  کند چه کسان و گروه می
درت حضور داشته باشند. او پیر فرتوتی ق

خواھد برای جوانان تصمیم  است که می
گیرد، و بخشی از جوانان عاصی فرزندان 
ھمان مردمی ھستند که حکومت اسالمی 
 .بر آنھا اتکا داشته است

به لحاظ میزان جمعیت، به ھم  ١٣۵٧ایران از 
خوردن نسبت میان شھر و روستا، بسط 

، تحرک اجتماعی، داری مناسبات سرمایه
ساختار خانواده، رابطه فرد و جمع، زن و مرد 

ھا و باورھا، الگوھای  و جوان و پیر، ارزش
گیری با جھان و  ادراک زمان، رابطه مصرف، 

تصور از خود دستخوش تغییراتی اساسی 
شده است − تغییراتی انقالبی، قابل 
مقایسه با تغییرات ساختاری در کشور از 

جار تا زمان تثبیت حکومت دوره پایانی قا
پھلوی. در آن دوران حکومت با تغییرات 

ھایی داشت و حتا در  ساختاری ھمراھی
  راند.  ھایی آن را ھمدالنه پیش می عرصه

اکنون حکومت عقب افتاده است، و اگر در 
برد، با  جایی عمال تغییرات را پیش می

عواقب آن مشکل دارد. مثال مناسبات 
دھد که نتیجه آن  می داری را بسط سرمایه

کشاندن روستاییان به شھرھا و توسعه 
شھرنشینی است، اما با فرھنگ شھری 
مشکل دارد و الزامات شھرنشینی را 

یابد، کوشش  یابد؛ و آنجایی که درمی درنمی
کند در پی رویارویی با شھروندان از آنان  می

چیز دیگری بسازد، از آن کسانی که ِسنخ 
ھای  یازھای و توقعمطلوب او نیستند و ن

دیگری دارند. اما این تالش شکست 
خورد و مشکالت دیگری را از پی  می
آورد. رژیم شاه ھم به نوعی این مشکل  می

برد، اما  را داشت. مدرنیزاسیون را پیش می
فھمید که باید به الزام دموکراتیزاسیون  نمی

شود که مثال ھمپای  ھم گردن بگذارد. نمی
باسواد شدن مردم، گسترش شھرنشینی و 

سانسور و کنترل سیاسی را ھم گسترش 
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زا  واسطه بحران تغییر ساختاری به صورت بی
نبوده است. بحران به یک مشکل اساسی 

 ١٣۵٧گردد که انقالب  در ایران برمی
نتوانست آن را حل کند، و اکنون بر زمینه 
دگرگونی ساختاری دوباره به یک منبع 

  .شان اجتماعی تبدیل شده استآتشف

گردد، به  مشکل به تجمیع و مشارکت برمی
انتگراسیون. در دوران شاه جامعه ایران 

ریزی  متحول شد، از جمله به صورتی برنامه
ھای  ساخت”. انقالب سفید“شده زیر عنوان 

مردمی که از   کھن به ھم خوردند اما آن توده
جدید آنھا بیرون آمدند به تمامی در ساختار 

دارانه جذب نشدند، به اصطالح  سرمایه
انتگره نشدند. نمود مشکل انتگراسیون را در 

بینیم که به شھر پناه  انبوه روستاییان می
آوردند اما در آن شانس کمی برای ادغام 

نشینی گسترش یافت و  یافتند. حاشینه می
نشینی  نشین مسئله آفرید. حاشیه حاشیه

ه فرھنگ. فراگیر شد، از جمله در عرص
نشین شدند.  ھای نیرومند ھم حاشیه ارزش

  .حاشیه نیرومندتر از مرکز شد

 ھای اجتماعی متجدد اما از طرف دیگر گروه
 ھم مشکل انتگراسیون، یعنی مشارکت

تر  ، در معنای بنیادی”رژیم“داشتند. مقوله 
 خود، به نوع تجمیع و ساختاربندی و منش

 اشارهھا در قدرت سیاسی،  نھادھا و کانون
  کند. می
...   

   ١١ادامه در صفحه 

گذرد و ما از  آنچه در ایران می
حتا پیشتر از آن و  ١٣٨٨حوادث 

 ایم، نمودھایش را دیده
” کنش  انقالب بی“پیامدھای یک 

است که  (passive :(منفعل
مقصود از آن یک تغییر کند و 
طوالنی ساختاری است، 

بدون “انقالبی به قول گرامشی 
]، در مورد ما بدون ١”[انقالب

تحول محسوس در قدرت 
 سیاسی

 ھای مختلف اجتماعی گروه 
تر از  در ایران بسیار خودآگاه

ھستند. آنان  ١٣۵٧دوران 
تجربه یک انقالب بزرگ، تجربه 

ھای سیاسی  سازمان
مختلف، تجربه جنگ ھشت 
ساله، تجربه مبارزات 
انتخاباتی در چارچوب 
حکومتی، تجربه دوران 

ار اصالحات، تجربه فش
ھای خارجی و تجربه  تحریم

 جنبش سبز را دارند

 درآمِد جنبش آغاز شده پیش 
در آغاز زمستان امسال 

تصابی و ھای اع حرکت
اعتراضی مداوم کارگران از 
حدود دو سال پیش بود، و نیز 

باختگان  تظاھرات اعتراضی مال
ھای اعتباری  موسسه

ورشکسته. رنجبران و باختگان 
در مسابقه بیرحمانه در نظام 
امتیازوری والیی: اینان 

ماه  پیشقراوالن جنبش دی
 ھستند



 
 

   ١٢ صفحه    ٩٧شماره     

  نمودھای ُکنشی
  ١١ادامه از صفحه 

رژیم شاه در این معنا بسته بود، از جمله 
ھای اجتماعی متجدد. تنھا  به روی گروه

بخشی محدود امکان مشارکت 
یافتند. مشارکت با منطق قدرت  می

شد. این مشکل از  استبدادی تعیین می
وجود داشت. او ھم زمان پھلوی اول 

کرد، ھم متجددان  حوزویان را سرکوب می
را: از یکسو امثال داور و تیمورتاش را 

را ” نفر ۵٣“راند و از سوی دیگر  می
کرد که نماد روشنفکری و  محاکمه می

  .تجددخواھی چپ بودند
کشمکش نیروھا در زمان شاه در یک 

 –مثلث جریان داشت: کانون قدرت 
ان. این مثلث، متجدد –گرایان  سنت

انقالب ایران را دوبنی کرد: از یک سو 
متجددان علیه شاه شوریدند، از سوی 

] در جامعه دیوار ٢گرایان.[ دیگر سنت
گرایان  وجود ندارد و طبعا در میان سنت

کسانی متأثر از تجدد و در میان متجددان 
گرایان یافت  کسانی با تمایل به سنت

نی آن شوند. ایدئولوژی ایرانی، یع می
بینی به  چیزی که شاخص یک جھان

نسبت فراگیر در جامعه در حال گذار 
ای از عناصر مدرن و  ماست، ملغمه

  .سنتی است
به پیروزی  ١٣۵٧گرایان در انقالب  سنت

ھای  رسیدند. این امر مقدر نبود و نشانه
ھای پیشتر وجود نداشت. این  آن در سال

امکان وجود داشت که ائتالفی با رھبری 
کننده انقالب شود. در  تجددان، ھدایتم

این صورت اکثر اشراف حوزوی جانب 
  .گرفتند سلطنت را می

ُبنی ختم  انقالب دوُبنی به یک رھبری یک
شد. خمینی و گروھش متجددان را 
راندند و پس از کوتاه کردن دست آنان از 

ھای  عرصه قدرت به سرکوب خونین گروه
 ١٣۶٧مقاوم رو آوردند. کشتار تابستان 

نقطه پایان این مرحله از تثبیت قدرت 
  .اسالمی بود

قدرت تازه از ابتدا انتگره کردن 
نشینان کنده از ساختارھای  حاشیه

سنتی را در برنامه اجتماعی و اقتصادی 
” دولت اجتماعی“خود قرار داد. نوعی 
ای  ھا مدیران تازه تشکیل شد. کارخانه

ر ای ب ھای تازه یافتند. در ادارات چھره
کرسی ریاست نشستند. تغییر رادیکالی 
در کادر گرداننده مملکت رخ داد. کسانی 
به طبقات باالی برج اقتدار راه یافتند که 

 .دیدند خواب چنین عروجی را ھم نمی
 

با تغییر نظام امتیازَوری قاعده مناسبات 
تر شد. در زمان  داری گسترده سرمایه

شدن نیاز به کسب ” ممتاز“شاه برای 
ای از سرمایه اقتصادی یا سرمایه  نهکمی

نمادین (مدرک و تخصص) وجود داشت و 
عبور از دیواری کمابیش نامرئی که در 
ِ َمنِشی و سیاسی بود و  حکم گزینش
داشتن سرمایه اجتماعی الزم (روابط و 

کرد. جمھوری  پارتی) آن را تسھیل می
اسالمی تغییرات مھمی در این نظام 

ھای اول  در سالامتیازوری ایجاد کرد. 
ھایی از  انقالب در را به روی بخش

گشود، و به جای دیوار ” مستضعفین“
نامرئی گذشته دیوار مرئی گزینش 
ایدئولوژیک را نھاد. سیستم جدید با 
تغییرھای اساسی در سیستم امتیازوری 
پیشین مستقر شد، ھمھنگام عناصر و 

ھایی از آن را حفظ کرد. نیاز سیستم  سازه
یک طرف و تالش طبقه متوسط و جدید از 

مرفه برای بقای خود باعث شد که 
متجددان ھم تا حدی در سیستم حضور 
داشته باشند. بخش مذھبی آنھا از 

طلبی شدند.  ھای جریان اصالح برانگیزنده
نظام امتیازَوری جدید شرایط مساعدی را 

داران پدید  برای رشد سنخی از سرمایه
ویژه از رانت گیری  آورد که به دلیل بھره

بورژوازی “حکومت دینی و منش خود آنان، 
  .خوانده تواند شد” اسالمی

 
داری ایرانی،  بندی سرمایه ساز و کار صورت
ساز و  بندِی فراگیر و زمینه استوار بر صورت

دھندٔه نظام امتیازوری است. این  جھت
 ١٣۵٧داوری، ھم در دوره پیش از انقالب 

آن. این صادق است ھم در دوره پس از 
وری از امتیاز موجب  حکم که بھره

شود، مقدم است بر این  کشی می بھره
کشی است که پایگاه طبقه  حکم که بھره
تر  سازد. نظام امتیازوری جامع ممتاز را می

کشی در معنایی  از آنی است که با بھره
اقتصادی توضیح داده شود. یک شاھد این 

ف مدعا دین به عنوان ارز یا به قول معرو
  .است” سکه دین“

برپایه نظام امتیازوری است که دین در 
ایران به عامل موثری در اقتصاد سیاسی 
تبدیل شده است. ارز دینی قابل تبدیل به 
ارز اقتصادی است. این ارز ھم مثل ارزھای 

ارزش شود، اگر دچار  دیگر ممکن است بی
تورم گردد. و اکنون این بال بر سر آن آمده 

ردن را به معنای چاپ است. اسالمی ک
انبوه اسکناس دین فھمیدند. آنقدر چاپ 

ارزش شدن آن  ارزش شد. بی کردند که بی
ھاست. ” خودی“به معنای نارضایتی 

خودی کسی بود که مقدار فراوانی ارز 
توانست  دینی در اختیار داشت و آن را می

به ارز اقتصادی تبدیل کند یا در نظام 
ه قدرت تبدیل جایگاھی بیابد. اما دیگر ن

مانده است و نه جایگاھی که بتوان 
ھا  ھا بر سر جایگاه اشغال کرد. خودی

توانند تنھا با  جنگند اما دیگر نمی می
پشتوانه سرمایه دینی جنگ قدرت را پیش 
برند. بنگاه دین ورشکسته شده است. 
امکان این که نظام با خرج دین مشکل 

اش را  مخارجش و مشکل بحران عمومی
  .ند، بسیار محدود شده استحل ک

شدٔه دین،  ارِز به یکباره پرارزش
ھای متدین را ھم از درون منفجر  جماعت

کرد. در صدد تبدیل آن برآمدند، به پول، به 
مدرک تحصیلی، به سرقفلی پست و 
مقام. دین به بانک تبدیل شد، به انواع و 

ھای اقتصادی،  اقسام موسسه
و بر ھمه  ای، امنیتی. ایدئولوژیک، رسانه

ھا قوانین سخت اقتصاد  این تبدیل
داری حاکم شد. کاالی دین تابع  سرمایه

عرضه و تقاضا شد. دکان کنار دکان 
  .گشوده شد. جنس تقلبی ھم رواج یافت

 
چرخید، در درجه  و کل این چرخه اگر می

نخست به یمن پول نفت بود. تا زمانی که 
توان چرخه  درآمد باالی نفت وجود دارد می

اش. اما تعادل  را چرخاند با ھمه قراضگی
خرج و دخل به ھم خورده است. دولت 
اسالمی یک بوروکراسی عظیم است و در 
اطراف خود انبوھی سازمان ایدئولوژیک و 

اند و اشتھایی  امنیتی دارد که چاه ویل
  .ناپذیر دارند  سیری

نیست. پویش اجتماعی  ١٣۵٧ایران ایراِن 

جتماعی پیش رفته، فراگیر شده، قشربندی ا
داری ھمه روستاھا را ھم شخم  و سرمایه

اند، اما  زده است. والیات به تھران وصل شده
اند. در نظام ارزشی پول  از آن جدا افتاده

کننده   نقشی محوری یافته و ھر جا تعیین
شده طمع و بیرحمی را بر روابط حاکم کرده 

ھایی در  پاره شده و گسل است. جامعه پاره
ر آن پدید آمده که ھر یک به تنھایی سرتاس

تواند باعث زلزله عظیمی شود. در این  می
کننده شده  میان یک گسل اساسی و تعیین

است: گسل میان دولت و مردم. در گذشته 
شد به دلیل  از خطر این گسل کاسته می

وضعیت ویژه نظام حاکم. گرد کانون قدرت 
ای پھن وجود داشت از مردمی که  ھاله

ظام بودند. این ھاله حایل میان نظام حامی ن
و بقیه مردم بود و از این رو گسل به چشم 

کثیری از افراد را   آمد. در ایران توده نمی
دیدیم که در نقشی دوگانه ظاھر  می
شوند: حامی نظام بودند، وقتی در مقام  می

شدند، و مخالف نظام  گیرنده امتیاز ظاھر می
از  شدند وقتی که خود را محروم می

دیدند. این نقش دوگانه منبع  امتیازھایی می
ای شد که اخالق اجتماعی در ایران  دورویی

  .را آلوده کرد
اینک اما آن ھاله ھم ترک برداشته است. 

ھای دوگانه، از جمله  بازیگران نقش
طلبان، مجبورند حرف و عملشان را  اصالح

اند.  یکی کنند و معلوم کنند کجا ایستاده
ھای تزکیه  شی ھمواره دورهھای جنب دوره

تر و با ھم  اخالقی است. مردم ھمبسته
شوند. خشمشان را متوجه  تر می مھربان

  .کنند دشمن مشترک می
انقالب “تحول ساختاری، آنچه از آن به عنوان 

نام بردیم، دیوار میان بخش سنتی ” کنش بی
و بخش متجدد جامعه ایران را برداشته؛ و 

دیواری در اینجا و  ارهاگر باز دیواری باشد، پ
آنجاست. این به معنای متجدد شدن جامعه 

خوردگی و آشفتگی دوران  ھم نیست؛ به
گذار در ھمه جا محسوس است. دوپارگی را 

ای در  توان دید؛ دیوار شکسته ھا می در ذھن
ھا وجود دارد که آواربرداری آن ھنوز  ذھن

نیازمند گذشت زمان است. در دوران جنبش 
گذارد. الزم نیست زیاد منتظر  میزمان زود 

 .بمانیم
 

  جنبش سبز، جنبش ِدی
جنبش سبز را با بھار عربی مقایسه 

کردند، در حالی که این دو ساختار  می
ھای عربی بیشتر  متفاوتی داشتند. جنبش

ماندند. در آنھا نیز  ایران می ۵٧به انقالب 
رژیم−اپوزیسیون “بینیم:  الگوی مثلثی را می

در جنبش ”. زیسیون متجددگرا−اپو سنت
برگشتیم و این ” اینھا- آنھا“سبز به دوگانگی 

خود نمودی بود از تحول ساختاری. در جنبش 
گرانه  نمود کنش” کنش انقالب بی“سبز، 

یافت. عالیمی از پیش دیده شده بود، در 
، در دوره ”سازندگی“دوره به اصطالح 

خاتمی، به ویژه در خیزش دانشجویی تیر 
١٣٧٨. 

جنبش سبز نقش طبقه میانی شھری در 
برجسته بود. اکنون نقش محرومان برجسته 
است. گسل، گسلی است در عمق نظام 

درآمِد جنبش آغاز شده در  امتیازوری. پیش
ھای اعتصابی و  مسال حرکتآغاز زمستان 

اعتراضی مداوم کارگران از حدود دو سال 
پیش بود، و نیز تظاھرات اعتراضی 

ھای اعتباری  هموسس باختگان مال
  ورشکسته. 

...  
   ٣١ادامه در صفحه 

  



 
  

   ١٣ صفحه    ٩٧شماره     

  ... نمودھای ُکنشی
  ١٢ادامه از صفحه 

رنجبران و باختگان در مسابقه بیرحمانه در 
نظام امتیازوری والیی: اینان پیشقراوالن 

  .ماه ھستند جنبش دی
 

  ھد یافت؟آیا جنبش ادامه خوا

کنشگر شده است. ” کنش انقالب بی“
خواھد برشناخته شود؛ زیربنا  می
خواھد روبنا را متناسب با خود کند.  می

پس جنبش ادامه خواھد یافت؛ به طور 
 .عینی ظرفیت و توان تداوم دارد

 آیا ممکن است سرکوب شود؟
سرکوب آن شروع شده بود، پیش از آنکه 

ه خودش شروع شود. و سرکوب ادام
 .خواھد یافت و تشدید خواھد شد

 
در مورد مھار یا فروکش موقتی آن 

بینی قاطعی داشت. ھمه  توان پیش نمی
چیز ممکن است. آشفتگی درونی رژیم 

کند اما از طرف  به نفع جنبش عمل می
شود که بخش  دیگر جنبش باعث می

کانونی قدرت خود را فشرده و متحد کند 
  .تدتا بتواند در برابر جنبش بایس

جنبش در ھمان روزھای اول قدرت خود را 
ھای خشمگینانه  نشان داد: نه در حرکت

و شعارھای تند، بلکه در سرایتش به 
گوشه و کنار کشور. در شھرھای کوچک 

اند. آن انقالب  ھم مردم به پا خاسته
اش را در این  ساختاری یک نتیجه

 .دھد پذیری نشان می پیوستگی و سرایت
که جنبش ادامه پس مطمئن باشیم 

  .خواھد یافت؟ نه. شرط دارد
 

  یک انقالب تازه؟

ھای تداوم، الزم  ابتدا برای بررسی شرط
” انقالب“است تکلیف خودمان را با مفھوم 
رخ  ١٣٩۶روشن کنیم: آیا آنچه در دی 

داد، شروع یک انقالب است؟ منظور از 
اگر یک تحول اساسی باشد که ” انقالب“

به ھم خوردن نظام منجر به تغییر رژیم و 
امتیازوری حاکم باشد، بله، ما پا در راه 

ایم. اما اگر منظور این باشد  انقالب نھاده
 ٢٢که دو صف به مصاف ھم روند و در یک 

بھمن کار یکسره شود، ممکن است روند 
حوادث طبق این الگوی کالسیک پیش 

 .نروند
ھای مشھور  الگوی کالسیک در مورد رژیم

برد روشنی دارد. رژیم کار” پوشالی“به 
جمھوری اسالمی یک رژیم پوشالی 
نیست. این، تمجید از آن و دادن امتیازی 
مثبت به آن نیست؛ توجه به پایگاه 

ای است که نباید دست کم  اجتماعی
گرفته شود. در برآورد از میزان محبوبیت 
رژیم مبنای قضاوت را نباید آن چیزی 
 گرفت که مردم در خلوت و حتا کوچه و

گویند. مبنای قضاوت،  خیابان درباره آن می
نظام امتیازوری است. بخش وسیعی از 

اند، با اتکا  اھالی نان و نمک رژیم را خورده
اند، و از  به آن به امتیازھایی دست یافته

طرف دیگر مردمی ھستند که بر اساس 
کنند  تجربه تلخ انقالب بھمن فکر می

ممکن است وضع از این چه ھست بدتر 
ود. آنھا شاید طرفدار حکومت نباشند، ش

 .اما طرفدار جنبش ھم نیستند
ھای مختلف  نکته مھم این است که گروه

تر از دوران  اجتماعی در ایران بسیار خودآگاه
ھستند. آنان تجربه یک انقالب بزرگ،  ١٣۵٧

ھای سیاسی مختلف، تجربه  تجربه سازمان
جنگ ھشت ساله، تجربه مبارزات انتخاباتی 

چارچوب حکومتی، تجربه دوران اصالحات، در 
ھای خارجی و تجربه  تجربه فشار تحریم

سال است که  ۴٠جنبش سبز را دارند، و 
کنند. آنانی که امتیازھایی  دارند بحث می

اند، از نظر کمیت و روحیه ھمانند ھزار  گرفته
فامیل دوران شاه نیستند. سران نظامی ھم 

د. کسانی مانن ھای پخمه شاه نمی به ژنرال
که در شرکت سھامی جمھوری اسالمی 

تر از الیت  تر و مصمم سھم دارند، خودآگاه
شاھی ھستند. مذھب ھم ھنوز نقش خود را 

کند. تاریخ مذھب تاریخ پناه بردن از  ایفا می
این خدا به آن خدا و از این پیغمبر به آن پیغمبر 
است. چتر مذھب ھم چنان گشوده است و 

یر آن پناه و نقطه اتکایی و حتما دوباره در ز
  .سنگری وجود خواھد داشت

لنین، استاد انقالب، موقعیت انقالبی را با سه 
ھا نتوانند،  کند: باالیی مشخصه معرفی می

ھا برسد و چنان شود  کارد به استخوان پایینی
که آنان روحیه و عزم خیزش بیابند. در حالتی 

 ھا یک جمع محدود نباشند و نظام که باالیی
سیاسی جوش خورده به یک نظام امتیازوری 

ھا یکپارچه  باشد، و در حالتی که پایینی
ھای متفاوت میان  ھایی با نقش نباشند و حایل

باال و پایین وجود داشته باشد، و در حالتی که 
ھا روحیه و عزم یکسانی نداشته  ھمه پایین

شود. ممکن است  تر می باشند، قضیه پیچیده
شود، در این حال در تئوری  روند تحول طوالنی

 ”دگرگشت“سیاسی از 
(ransformation)دگرگشت ٣رود.[ سخن می [
ای با بار تجویزی به اصالح  به صورت مقوله

شود، اما در اینجا کاربردی توصیفی  نزدیک می
دارد. منظور از آن، بیان وضعیتی است که روند 

تری از آنی باشد که شطرنج  تحول پیچیده
آرایی و کیش و مات  ی صفسیاست از الگو

سریع استفاده کند. بارھا ممکن است طرف 
مقابل از پیاده وزیر بسازد و صحنه دگرگون 

 .شود
 
ھم یک نقطه اوج دارد، جایی که ” دگرگشت“

شود. آن حالتی است  ناپذیر می تحول بازگشت
اش را  شود، مشروعیت که به رژیم تحمیل می

یری مردم گ به رأی بگذارد و بر این روند رأی
  .کنترل داشته باشند

 
  چه باید کرد؟

خطر سرکوب شدید وجود دارد. خطر جنگ 
داخلی ھنوز باال نیست، چون بافت شھری 
جامعه ایران، فرھنگ عمومی مردم، قوی بودن 

ساز اھالی، نامحتمل بودن  چسب ھمبسته
درگیر شدن بخشی از نیروھای نظامی با 

پایین  بخشی دیگر احتمال بروز چنین خطری را
احتمال بودن، ناممکن بودن  آورد. اما کم می

  .نیست

اگر بخواھیم این خطر را به طور جدی در نظر 
بگیریم، اگر بخواھیم عیار مدنی مقاومت را باال 
ببریم، اگر موضوع الگوی پیچیده دگرگشت را 

شود به  مبنا بگذاریم − چیزی که باعث می
، نه به یک  یک حرکت درازمدت فکر کنیم

خش انقالبی سریع، و درست از ھمین رو چر
بتوانیم سرکوب را پس زنیم − در این حالت، 
روش مبارزاتی مقابلٔه سنگر به سنگر، که ایده 

]، به عنوان ٤آن را آنتونیو گرامشی پرورانده[

 .کند یک روش بھینه جلوه می
 

جامعه مدنی پر از سنگر است. در ھمه آنھا 
، دانشگاه، باید رژیم را پس راند. کارخانه

ھا، حتا  ھای مختلف، حتا پارک اداره، انجمن
ھمه را باید … مسجدھا، در ادامه محالت

تصرف کرد. حرکت در خیابان اھمیت دارد، اما 
ساز است، آنچه ھر سرکوبی  آنچه سرنوشت

 .کند، تصرف سنگرھاست اثر می را بی
زدایی  در ھر سنگری باید از رژیم مشروعیت

را برانگیخت تا مردم  کرد. جنبش خودگردانی
در ھر جایی خود اختیارشان را به دست 

  .گیرند
دھد که  تجربه کشورھای مختلف نشان می

پیوندند و  شده به ھم می سنگرھای تصرف
کنند، تا جایی که  عرصه را بر رژیم تنگ می

مجبور شود خود را به رأی بگذارد. آنگاه وارد 
 باید خود را” دگرگشت“شویم که  ای می دوره

تثبیت و پاکیزه کند و به صورت تحول 
 .ناپذیر درآید دموکراتیک بازگشت

رھبری در جریان مبارزه سنگر به سنگر شکل 
] واقعی آن ٥خواھد گرفت. اپوزیسیون[

کند و  نیرویی است که سنگری را فتح می
  .تواند آن را نگه دارد می

 --------------------------  
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   ١۴ صفحه     ٩٧ شماره    

و کوچک سرایت کرد و ب جنبشی سراسری  دی ماە از مشھد شروع شد و خیلی زود ب دە ھا شھر بزرگ ٧تظاھرات مردمی ک در 
ولتی و حکومتی، این اعتراض ھا، ھم چنان ادام دارد علی بی عدالتی و استبداد فرا روئید، ب رغم تھدیدھا، بگیر و ببندھا مسئوالن د

 و می رود تا طرحی نو دراندازد.
یکی از ویژگی ھای بارز این جنبش عدالت خواە بودنش است. به ھمین جھت بواسط بی عدالتی ھای گستردەای ک حکومت و  

خوردار است و بر پای اعتصابات و اعتراضات کارگری و گروە سرمای داران در جامع بوجود آوردەاند، از پایگاە بسیار وسیع در جامع بر
جنبش  استوار است، ھم از این رو   ٨٨ھای اجتماعی عدالت خواە و مخالف تبعیض، نابرابری و استبداد دھ ھای گذشت و تجرب

  برای حکومت میسر نیست. ٨٨سرکوب آن ب آسانی جنبش 
ریان ھای فرصت طلب و سود جو برای سرکوب و ب بیراھ کشاندن اھداف این جنبش البت این خصوصیات مانع از تالش حکومت و ج 

نخواھد شد، و جنبش ھم برای خنثی کردن کمین ھای ک بر سر راھش قرار دارد و رسیدن سھل تر ب مقصود، نیاز ب تقویت و 
ر این آزمون مردود نشدە و خودشان سابق پشتیبانی ھم کسانی دارد ک ب راستی طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی ھستند و د

  شرکت در سرکوب و رواج بی عدالتی را نداشت باشند.
به ھمین لحاظ مھمترین نیروی این جنبش در حال و آیندە، کارگران و مزدبگیران و سایر قشرھای پائین و میانی جامع و ب عبارتی  

دبگیران قربانی بی عدالتی نظام فاسد حاکم گشتند و ھر سال وضع اکثریت بزرگ جامع ایران ھستند ک مانند کارگران و مز
  زندگیشان بدتر و طی دوران گذشته فقیرتر از پیش شدەاند.

در واقع این جنبش ریش در تظاھرات، اعتصابات و مطالبات چند دھ گذشت کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران یدی و 
ستیزان و تبعیض آمیز حکومت دارد. پاسخ نگرفتن مطالبات صنفی، سرکوب پیوست اعتصاب ھا و فکری علی سیاست ھای عدالت 

اعتراض ھای حق طلبان کارگران، معلمان و تشکل ھا یشان و محکومیت رھبران تشکل ھای مستقل ب شالق، زندان و اخراج، بخاطر 
ش بیکاری و غارت سرمای ھای صندوق ھای بازنشستگان و عدالت خواھی از سویی و گسترش فقر و شکاف عمیق طبقاتی و افزای

پوچ از کار درآمدن وعدەھای ایجاد اشتغال و حقوق شھروندی مقامات دولتی از سوی دیگر در فراروئیدن این اعتراض ھا ب یک جنبش 
فرایند است. در این  ھمگانی، ک خواست ھایش دیگر صرفا صنفی نیست و مطالبات سیاسی ھم ب آن افزودە شدە، نتیج این

جنبش جوانانی نقش دارند ک بیکار و فقیرند و بخاطر نداشتن درآمد قادر ب ازدواج و تشکیل خانوادە نیستند و خیلی ھایشان ب اجبار 
نظام  سربار پدر و مادر ھایی ھستند ک مستمری ناچیزشان را ھم با چند ماە تاخیر با زور تظاھرات می گیرند. این ھا در چھار چوب

والیی آیندە روشنی برای خود نمی بینند. باز نشستگانی در آن حضور دارند ک نگران غارت ت ماندە ذخیرە صندوق ھا بازنشستگی و 
، خوزستان، تبریز، اصفھان،  ، در عسلوی قطع مستمری ھایشان ھستند، کارگرانی در آن حضور دارند ک در ھپکو، آذرآب، ھفت تپ

و مازندران، زمین ھای این جنبش را فراھم کردند. مال باختگانی ک اندوخت ھای شان مالخور شدە، کسانی ک  تھران، بافق، گیالن
عزیزانش ب جرم آزادیخواھی و اعتراض ب تبعیض و بی عدالتی لگام کسیخت و حق خواھی ب زندان افتادەاند و فریاد دادرسی در 

اری دیگر نیروی این جنبش ھستند ک اکثرشان دیگر چیزی برای از دست دادن برایشان حکومت نمی بینند، این ھا و باال بردن بسی
  نماندە و امیدی ب حکومت ندارند.

از این جنبش باید مثل تخم چشم مراقبت کرد. در آن فعاالن شرکت جست، و با تھدیدات و سوء استفادە ھایی ک از سوی حکومت و 
، گروە گرایان و را تھدید می کند، مقابل  غیر؛ جنبش  ، شونیستی، باستان گرایان  و برای زدودن آن از شعارھای، تفرق افکنان

مذھبی تالش کرد. در پرتو پایداری این جنبش می شود تشکالت سندیکایی و دیگر نھادھای دمکراتیک را باز سازی و توسع داد، 
شستگی را نجات داد، کارگران و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کرد و سطح دستمزد ھا را باال برد اشتغال ایجاد کرد، صندوق ھای بازن

 ب مصادرە دیگران را آن باشیم، مراقب است. خواھان عدالت ما آن از جنبش این  بساط استبداد و بی عدالتی و سانسور را بر چید.
    نکنند. میل

 

  آن! ەقابل مصادردر م اریھوش ران؛یدر ا یجنبش عدالت خواھ
  

 صادق کار                                       
 

  یق محمود نوری (بھزاد)درگذشت ناگھانی یار دیرین سازمان رف                            
                        

     قلبی با تاسف بسیار اطالع یافتیم که یکی از یاران دیرین و وفادار سازمان، محمود نوری (بھزاد) در پی ایست                       
    ناگھانی در آلمان در گذشته است.                                 

     مسائلدر اھواز متولد شد. او تحت تاثیر پدر و اطرافیان پدرش از سنین نوجوانی، به  ١٣٣٢محمود نوری در سال                       
  او بارھا دوران  مند گردید و دردوره خدمت سربازی، "طعم" اسارتگاه پادگان دژبان را چشید. عالقه سیاسی کشور                                 

یاد پرویز داوودی و مبارزانی دیگر، به عنوان دوره ای که بیشترین  زنده   با ھای ھم زندانی بودنش کوتاه اسارت و خاطره                         
  اش داشت، یاد می کرد. تاثیر را در انتخاب مسیر زندگی

یادان فرامرز صوفی و منصور نجفی  همدتی پس از آزادی از زندان، محمود راھی ھند گشت و خیلی زود ھمراه با رفقائی ھم چون زند
، »فریاد«دھندگان سازمان دانشجویی  در کشتار زندانیان سیاسی اعدام شدند، در زمره سازمان ١٣۶٧شوشتری که ھر دو در سال 

تاد مدتی در شھر زادگاھش اھواز، از زمره فعالین س ۵٧ھای فدائی خلق در ھند، قرار گرفت. پس از انقالب  ھوادار سازمان چریک
  ھای ارتجاعی، مجبور به ترک اھواز و در ادامه ایران گردید. سازمان در این شھر بود. اما به علت فشار سنگین گروه

بود که به کابل آمد.  ۶٣ھای بعد انقالب در صفوف انقالبیون ایرانی از جمله در ھند، ناگزیر از ترک ھند شد و اواخر سال  او در پی تنش
حقیقت انقالب «چند سال اقامت در افغانستان، در خدمت مردم رنجدیده افغانستان قرار گرفت. او در روزنامه  فکر و قلم بھزاد طی آن

  قلم می زد.» ثور
ّت بسیار خود را به آلمان رساند و در شھر نورنبرگ اسکان یافت. در تمام دوران  پس از دوران سخت کار و زندگی در افغانستان، با مشق

ه ای نیز از تالش برای فراگیری حرفه جھت تامین خویش باز نایستاد و با کارآموزی در رشته نجاری، با دشواری زندگی در آلمان، لحظ
ھا سرفرود نیاورد. او تا واپسین دم حیات، چشم از  شرایط کاری ساخت و باوجود از دست دادن توانایی جسمی، ھرگز در برابر سختی

  گز بازنماند. ھمه مسئله او رھایی مردمش از استبداد و استثمار بود.کتاب برنداشت و از اندیشیدن و آموختن ھر
درگذشت رفیق محمود نوری، این فرزند شایسته مردم را که ھمواره سعادت و بھروزی مردم دغدغه تا لحظه ایستادن قلب او بود را به 

یت در ھند، و نیز تمامی یاران سازمانی او تسلیت گفته و فعال ھایش در زمان  ای خانواده ارجمند وی، به تمام آشنایان او و بویژه ھمدوره
  خود را در این غم بزرگ، ھمراه خیل عظیم یاران و دوستدارانش می دانیم.

  یادش گرامی و ماندگار باد!

    دبیرخانه مرکزی شورای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٧دسامبر  ٣١( ١٣٩۶دی ماه  ١٠
 

 



  
 

   ١۵ صفحه    ٩٧شماره     

"دوست من، تئوری خاکستری است. اما 
 درخت جاودان زندگی سبز است "

  "گوته، فاوست"

گیری  حوادث چند روز اخیر در ایران و موضع
ه طلبان و متأسفان برخی از اصالح

گیری ضمنی بخش خوشبختانه  موضع
کوچکی از اپوزیسیون خارج مرا به یاد حادثه 

انگیز دیگری نه در ایران بلکه در  غم
  اندازد. ھمسایگی ما می
شناس معروف فرانسوی  ژان بودریار جامعه

مدرن بود. از  پردازان معروف پسا و از نظریه
توان از وانموده  ھای وی می مھمترین ایده

)simulation) و نیز ابرواقعیت (hyper-
reality نام برد. بودریار معتقد بود که در (

توانست واقعیت را  دوران مدرن ھنر می
بازنمایی کند اما در دوران کنونی ممکن 
است رابطه این دو حتی برعکس نیز شود. 
به عبارت دیگر واقعیت تقلیدی از بازنمایی 

تواند تولید  شود. یعنی اینکه واقعیت می
شود. از ھمین رو توجه زیادی به نقش  یم

ھای جمعی برای ارتباطات نمود. او  رسانه
ھای آماری و  بشدت به جزئیات ریز تکنولوژی

داد و در کتاب  ارتباطاتی عالقه نشان می
به مسأله » وانموده و وانمایی«معروف خود 

تبادل ارتباطات در دنیای کنونی ما پرداخت. 
ا توسعه وی ھمچنین عنوان کرد که ب

فرھنگ پسامدرن مردم ھر چه بیشتر 
ھای خود را بر اساس تصاویر و  ھویت
ھای گروھی تعیین  ھای رسانه نشانه

ھای گروھی با  واقع رسانه کنند. در می
افراط در توھماتی که به طرز عالی ایجاد 

ھا را  اند تمام ساختارھای واقعیت شده
برھم ریخته و تمایز بین عینیت و بازنموده، 

کنند. از نظر او  صل و کپی را مغشوش میا
ای در  ) ھیچ پایهsimularcaنمودناک (

  شدند، ، به جز آنکه تولید می»واقعیت«
  نداشت.

طرف وقوع  ھمه ناظران بی ١٩٩٠در سال 
ناپذیر  جنگ آمریکا با عراق را اجتناب

دانستند و ھمه جا صحبت از زمان اغاز  می
  ١٩٩١ویه ژان ٤چنین جنگی بود. بودریار در 
جنگ «ای به نام  در روزنامه لیبراسیون مقاله

» فارس به وقوع نخواھد پیوست خلیج
  ١٦منتشر کرد. نزدیک به دوھفته بعد، در 

ژانویه آمریکا به عراق حمله نمود. این 
ھای بودریار  گویی موضوع با نظریات و پیش

ھمخوانی نداشت. در فوریه حمالت زمینی 
تغییری در نظرات خود  آمریکا آغاز شد.اما او

ای در  دوباره مقاله ١٩٩١مارس  ٢٩نداد. در 
روزنامه لیبراسیون به چاپ رسانید. عنوان 
مقاله چنین بود:"در خلیج فارس جنگی 

  »!بوقوع نپیوست
فارس یک رخداد  از نظر بودریار جنگ خلیج

شد. دلیل اصلی او این بود  محسوب نمی
که سناریوی جنگ مدتھا قبل توسط 

وھای نظامی آمریکا نوشته شده بود. نیر
فارس بوقوع  واقع آنچه که در خلیج در

سازی نظامی بود که  پیوست یک شبیه
توسط پنتاگون تھیه، تنظیم و کارگردانی 

ھای  شد. او برای اثبات اظھارات خود صفحه
زیادی را که مملو از اطالعات تکنیکی بود، 
  سیاه کرد تا بتواند نظر خود در مورد عدم

وقوع جنگ را به اثبات برساند. اگرچه بسیاری از 
ً درست بودند اما تحلیل گفته ھای  ھای او کامال

توانست واقعیات را عوض کنند. این  او نمی
موضوع باعث شد تا بسیاری او را به کور بودن 

و زخمی شدن   در دیدن واقعیات جنگ، کشته
ھا و  خانه  نظامیان، غیرنظامیان، خرابی

واقع او در تنگنای  م کردند. درمؤسسات متھ
نظریات خود گیر کرده بود و رقبا نیز فرصت را 

» مزخرف بودن«غنیمت شمرده و بر 
  پسامدرنیسم وی در عمل انگشت گذاشتند.

عباس عبدی نیز در مصاحبه اخیر خود در مورد 
حوادث اخیر مشھد اظھارنظر نموده است. او 

ا ھ معتقد است که در سرجنبان این تظاھرات
اند. قصد من به  بخش از مخالفین روحانی بوده

ھیچ وجه مخالفت یا موافقت با این موضوع 
نیست، اما مسأله چیز دیگری است. او 

نژاد  ساله احمدی گوید در دوره ھشت می
% افزایش یافتند اما افزایش ٤٤٠ھا  قیمت

% ٦٠قیمت در دوره چھار ساله روحانی کمتر از 
د اشتغال در دوره بوده است. از سوی دیگر رش

% بوده ٤نژاد  % و در دوره احمدی ٤٬٧روحانی 
گذارم که بنا  است. (من این موضوع را کنار می

به آمار دولت در اولین دوران حکومت روحانی 
یعنی یک درصد بیش   ٢٠٬٧درصد بیکاران زن به 

  ١٠٬٥نژاد و بیکاری مردان به  از دوران احمدی
سید. علت ر ١٣٩١% بیش از سال ٠٬١یعنی 

ما را   این قضیه این است که ورود به این مطلب
از موضوع اصلی دور و ما را وارد بحث اینکه بیکار 

کند).  اند... می کیست؟ چرا بیکاران بیشتر شده
ً عبدی نمی گوید که چه کاالھایی گران  ضمنا

شده و یا قرار است گران شوند به عبارتی گران 
سی در ایران شدن برخی از کاالھای بسیار اسا

کند.  در عمل فشار بیشتری به فقرا وارد می
  گوید: بلکه می

دھد  با این مالحظه چه کسی احتمال می«..
نژاد]  که مردم در چنان شرایطی [دوران احمدی

ھیچ اعتراضی نسبت به وضع گرانی و بیکاری 
خود نداشته باشند ولی در شرایط کنونی 
معترض باشند؟ پرسش این است که اگر 

انی بتوانند نسبت به وضع خود معترض کس
شوند و آن را علنی اظھار دارند و به صورت 
جمعی گرد ھم آیند و در خیابان شعار دھند، به 

نژاد باید بیشتر و  طور قطع در دوره احمدی
زدند. چون  تر دست به این اقدام می گسترده

گویند....مثل  آمار تورم و اشتغال که دروغ نمی
 ٩٠یک دستمان را در داخل آب ماند که  این می

درجه بگذاریم ولی ھیچ احساس سوزش نکنیم 
و حتی بخندیم و بگوییم که عجب آب ولرمی 

 ٤٥است. ولی دست دیگرمان را در داخل آب 
درجه بگذاریم و فریاد سوختم سوختم سر 

ً  دھیم! کسی این رفتار را نمی پذیرد. حتما
پشت ماجرا مسائلی غیر از رفتار خودجوش 

  ود دارد." (عباس عبدی، منطق دوگانه چرا؟)وج

ھای  بنابراین، از آنجا که واقعیت موجود با تحلیل
گرایان جور در نمی آید،  اقتصادی اصالح

اعتراضات فعلی ھیچ ارزشی ندارند. طبیعی 
است که جنگ قدرت در باالی نظام وجود دارد و 
ھمه از سیاستمداران تا مردم کوچه و بازار از آن 

ھای  دارند.قصد من دفاع از سیاستاطالع 
نژاد و ھچیک از روسای قبلی  اقتصادی احمدی

جمھوری اسالمی نیست اما اگر بخواھیم از 
وضع فقر مردم بگوئیم ضریب جینی در کل 

  ١٣٩٤و در سال  ٠٬٣٧ ١٣٩١کشور در سال 

افزایش یافت. (ضریب  ٠٬٣٩این ضریب به 
جینی عددی بین صفر و یک است که 

ده میزان نابرابری در ثروت است. دھن نشان
تر باشد، آنگاه توزیع  ھرچه ضریب جینی پایین

تری  ثروت بین مردم کشور به صورت عادالنه
آنکه تصور بھتری از   صورت گرفته است. برای

رابطه نابرابری و شاخص جینی داشته 
توان گفت که در کشورھای  باشیم می

اسکاندیناوی که نابرابری ثروت کمتر است 
قرار دارد و   ٠٬٢٥این شاخص کمی باالتر از 

ھای  )به عبارت دیگر در سال٠٬٤٥در آمریکا 
اخیر در ایران، فقرا فقیرتر و ثروتمندان 

اند. اگر به سھم طبقات  ثروتمندتر گشته
ھای کشور، سھم ده درصد  مختلف در ھزینه

ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت 
ه این نسبت در توان گفت ک نگاه کنیم، می

 ١٣٩٤و در سال  ١٠٬٧٩برابر با   ١٣٩١سال 
رسیده است. این بدان معنی  ١٢٬٦٥به 

است که در طی چند سال اخیر سفره فقرا 
در مقایسه با اغنیا کمتر گشته است.( الزم 
به تذکر است که ارقام باال برگرفته از آمار 

  رسمی است)

آیا این بدان معنی است که نویسنده این 
نژاد است؟  خواھان برائت احمدی سطور

ھیچکدام از روسای جمھور این مملکت اعم 
نولیبرال و کمتر نولیبرال پرونده اقتصادی 

اند. اختالفات کوچکتر از آنی  مناسبی نداشته
است که بتوان یکی را از لحاظ اقتصادی بر 
دیگری ترجیح داد. من برخالف برخی از 

و امروز  اند دوستانی که به روحانی رأی داده
ھای اقتصادی وی ناراضی  از سیاست

ھستند باید بگویم که بسیاری از 
ھای کنونی در برنامه انتخاباتی  سیاست

  روحانی به وضوح توضیح داده شده بودند
فقط بسیاری بدون خواندن آن دیگران را به 

  رأی دادن تشویق نمودند.
ای از نیروھای اپوزیسیون معتقدند  عده
را بازیچه دستان خود برای الھدی مردم  علم

مبارزه با روحانی کرد؟ شاید.اما شاید مردم 
جناح مقابل را بازیچه دست خود کرده و از 

کس  کنند. ھیچ شکاف موجود استفاده می
تواند بگوید که چه چیزی و یا چه  نمی

ای در کدام لحظه باعث غلیان و سرریز  حادثه
گردد. آیا اوضاع اقتصادی  احساسات مردم می
بدتر از یک دھه  ١٣٥٧مردم ایران در سال 

توانست تبعات  تر بود؟ آیا کسی می قبل
خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس را حدس 

  بزند؟
بھتر است برخی از دوستان، به ویژه آنھایی 
که دیگران را به خاطر برخی از گرایشات 

کنند  ایدئولوژیکی معین ھمیشه سرزنش می
ز ھرگونه تعلقات و خود را (البته در خیال) ا

دانند، به واقعیات اطراف  ایدئولوژیکی مبرا می
ھا در چنبره  خود دوباره نگاھی اندازند. آیا آن

اند! این به معنای  ھای خود گیر نکرده تئوری
ً جنبش کنونی در  آن نیست که حتما

شود، متاسفانه  ھای خود موفق می خواسته
دالیل زیادی برای عدم موفقیت آن وجود دارد 

تواند از قبل آن را محکوم به  کس نمی اما ھیچ
شکست تلقی کند. باید آن را در اشکال 
مختلف تقویت نمود. کتمان و یا غیراصیل 
خواندن آن ما را از ھر گونه مشارکتی در آن 

  کند. محروم می

 تنگنای قافیه                    
  کنکاشی در برخی از رفتارھای اپوزیسیون تک ساحتی  

   رضا جاسکی                                
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تظاھرات و تجمعات اعتراضی علیه 
ھا، فقر و گرسنگی، فساد،  عدالتی بی

دزدی و غارت، اختناق سیاسی و گرانی 
روزافزون که در گذشته به کرات از سوی 

و زحمتکشان، معلمین،  کارگران
بازنشستگان، زنان و جوانان و دیگر اقشار 
تحت ستم صورت گرفته بود، در مسیر خود 
به تظاھرات و اعتراضات خیابانی چند روز 

ھای به ستوه  اخیر در کشور فرا روئید. توده
آمده با حضور گسترده در شھرھای کوچک و 
بزرگ کشور به عریانترین شکل راس ھرم 

ی نظام اسالمی را با شعار قدرت سیاس
نشانه گرفتند؛ به » مرک بر دیکتاتور«

ساختار فاسد، به دزدی و غارت، به گرانی 
روزافزون، به وخیم شدن اوضاع اقتصادی و 
معیشتی زحمتکشان و فرودستان جامعه 

خواھی  گری و زیاده اعتراض کردند؛ با مداخله
جمھوری اسالمی در منطقه اعالم مخالفت 

طلب اصولگرا،  اصالح«ا شعار نمودند؛ ب
نه میر میخوایم نه رھبر/ نه «، »تمومه ماجرا

مرز بین خود با » بد میخوایم نه بدتر
را مشخص » اصولگرایان«و » طلبان اصالح«

که با » نیروی سوم«ساختند و به عنوان 
فقیھی و دولت نئولیبرال و  کلیت نظام والیت

امنیتی آن مخالف است و خواھان تغییرات 
نیادین در شرایط اقتصادی و اجتماعی و ب

استقرار عدالت و آزادی در کشور 
باشد، خود را مطرح  استبدادزده ایران می

 نمودند.

این خیزش مردمی در شزایطی صورت  
گیرد که حق فعالیت از تمام سازمانھا و  می

احزاب سیاسی مخالف و حتی منتقد سلب 
  شده است؛ ایجاد و فعالیت ھر گونه تشکل

نفی مستقل ممنوع است؛ از سندیکاھا و ص
شوراھای کارگری خبری نیست؛ زنان بعنوان 

ترین حقوق  نیمی از جامعه از ابتدایی
انسانی خود محروم اند؛ فرھنگیان، 
دانشجویان، جوانان، ھنرمندان و روشنفکران 

ھای مختلف  شھری و روستایی به بھانه
گیرند و  تحت فشار و پیگرد قرار می

و نمایندگان فکری آنان به بند  پیشاھنگان
  شوند. کشیده می

حاکمیت استبداد دینی، در چھار دھه  
گذشته به بھای قلع و قمع تمام جریانات 
سیاسی ترقیخواه و ایجاد ھزینه باالی ھر 
گونه فعالیت سیاسی در جمھوری 

ھا را عمال در  اسالمی، اعتراضات توده
شرایط فاقد سازمانگری و رھبری سیاسی 

ر داده است. در چنین شرایطی است که قرا
اعتراضات و خشم نھفته و تلمبارشده 

ھای تحت ستم در روزھای اول به  توده
کند که دور از  شکل انفجاری خودنمایی می

طلبان حکومتی  انتظار ھم نیست؛ اما اصالح
و آن بخش از اپوزیسیون اصالح طلب بیرون 

بند  از دایره حکومت که به عنوان دنباله

کنند و مبارزه  احی از حکومت عمل میجن
ھا را تنھا در چارچوب نظام والیت فقیھی  توده

و از طریق شرکت در انتخابات فرمایشی و 
رای به جناح اصالح طلب و اعتدال مشروع 

دانند، با دستاویز قرار دادن و برجسته  می
کردن برخی از شعارھای مطرح شده در 

ھد، تجمعات و شروع اعتراضات از شھر مش
ھای به جان آمده از ظلم و  کلیت خیزش توده

عدالتی رژیم اسالمی را زیر سوال  بی
برند؛ آن را نتیجه تحریک اصولگرایان برای  می

مخالفت با دولت حسن روحانی و شورش 
کنند؛ آنھا یا  کور و فاقد آینده ارزیابی می

اند و یا بدون توجه به  سکوت اختیار کرده
» سبز«از دوستان ھای مادی حرکت،  زمینه

خواھند که وارد عرصه شوند و با  خود می
مدیریت خیزش مردم، نگذارند این حرکت 
رادیکالیزه و خیابانی شود و از دایره 

سنگر صندوق «طلبی حکومتی و  اصالح
  خارج گردد.» رای

ای جاری در کشور که استبداد  خیزش توده 
فقیھی و فساد  مذھبی، نظام والیت

نشانه گرفته است، ھم از  ساختاری رژیم را
نظر فراگیری و گسترش سریع به نقاط 
مختلف کشور، ھم به لحاظ نوع شعارھای 
مطرح شده و ھم مرزبندی با ھر دو جناح 

طلب و اصولگرا، در نوع خود قابل تعمق  اصالح
ھای  و توجه ویژه است. ھیچ کدام از خیزش

ھای اخیر در کشور بر بستر  اعتراضی دھه
صادی و معیشتی و ارتقا آن به مطالبات اقت

سطح مطالبات رادیکال سیاسی علیرغم بار 
سنگین امنیتی حضور معترضانه در خیابان به 
این سرعت فراگیر نشده بود؛ بویژه ھمراھی 

ھای زحمتکش، جوانان و دیگر اقشار  توده
اجتماعی در شھرھای کوچک و مناطقی 

معموال از تحرکات سیاسی جاری در    که
مانند،  ای کشور به دور میکالنشھرھ

انداز امیدبخشی را در گذر از چنبره  چشم
و شیفتگان    بازان طلبی دروغین نیرنگ اصالح

پذیری  متوھم آنھا و خروج از بختک اصالح
فقیھی پیش روی مردم ایران  نظام والیت
  کند. ترسیم می

اما این بدین معنا نیست که خیزش 
ھا اجتماعی و سیاسی جاری در بیش از دھ

شھر و مناطق کشور واجد خصوصیات یک 
جنبش سازماندھی شده با اھداف، 
استراتژی و برنامه مشخص سیاسی و 
رھبری متمرکز است. این خیزش و حضور 
مردم در خیابانھا حداقل در شرایط فعلی در 

گیرد که نیروھای ترقیخواه  فضایی صورت می
و پیشرو سیاسی در بطن مبارزات مردم به 

ز ظلم و جور رژیم مستبد دینی جان آمده ا
ای ندارند؛  حضور فعال و سازماندھی شده

پذیری نظام بخش قابل توجھی  توھم اصالح
از نیروھای با تعلق خاطر به آزادی و عدالت 
اجتماعی را از گردونه مبارزات اجتماعی و 

سیاسی واقعی مردم و بویژه کارگران، اقشار 
ھای زحمتکش شھری و  فرودست و توده

ستایی خارج کرده است؛ سرکوب رو
رحمانه ھر گونه اعتراض و زندانی کردن  بی

ھای کارکری، دانشجویی،  رھبران جنبش
جوانان، زنان و تداوم این روند سرکوبگرانه در 
دولت نئولیبرال و امنیتی حسن روحانی عمال 

ھا را از صحنه ھای مرجع آاین جنبش شخصیت
سیاسی کشور حذف کرده است؛ جریانات 
اصالح طلب حکومتی که تفاوت ماھوی با 
نیروھای موسوم به اصولگرا در دفاع از بقاء و 
تداوم نظام والیت فقیھی و مخالفت با ھر 

خیابانی ندارند، به    گونه اعتراضات رادیکال و
ای که در ذات  ھمراه دیگر عوامل محدود کننده

نظام مبتنی بر والیت فقیه نھفته است، 
عمیق و سازمانیابی ھای تداوم و ت ریسک

خیزش مردمی را در عرصه اجتماعی و 
برد. درست به ھمین  سیاسی جامعه باال می

دلیل ھست که رفع خالھای سازمانی، 
ھای مردمی بالفعل  ای خیزش رھبری و برنامه

و بالقوه و حضور سازمانگرانه و ھدفمند در 
بطن مبارزات مردم و بویژه کارگران و 

یی در دستور روز زحمتکشان شھری و روستا
طلب و  نیروھای ترقیخواه و پیشرو، عدالت

گیرند. این  ھای سیاسی چپ قرار می سازمان
خیزش مردمی نشان داد که ظرفیت مادی 
الزم برای ظھور بالفعل یک نیروی سوم 

ھا و  طلب و آزادیخواه که مشخصه عدالت
سوگیری آن نه در چارچوب اصالحات نظام 

انداز حاکمیت  شمفقیھی، بلکه در چ والیت
مردم و استقرار یک نظام سیاسی آزاد، 
دمکراتیک و غیردینی قابل تعریف است، در 

  بطن جامعه استبداد زده ایران وجود دارد. 
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