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درآمد
آنچه در این کتاب خواهید خواند ،اسناد پایانی سه نشست عادی شورای عالی سازمان
چریکهای فدایی خلق ایران است .این سندها بر پایه گزارشات ارایه به نشستهای شورای عالی
سازمان ،تنظیم گردیده و چکیده بحثها و تبادل نظرهای جامع تری است که پیرامون هر یک
از بخشهای آن در نشستهای شورای عالی صورت گرفته است.
در این اسناد ،همراه با ارایه تصویری مستقل و واقع گرایانه از شرایط مشخص ،ارزیابی و
تحلیل ما از مفهوم تحوالت در خود ،جهتگیری آنها و نیز چشم اندازی که در مقابل دارند،
معرفی شده است.
این نگاه تحلیلی را پرداخت به وظایفی که شرایط مزبور در برابر سازمان و نیروهای آن
به گونه مُشخص و در برابر گردانهای طبقات و اقشار موجود در جامعه به گونه عام می گذارد،
تکمیل می کند.
اگرچه اهمیت دیدگاهها و تحلیلهای نظری یک سازمان سیاسی همواره وزن کمتری از
پراتیک عملی آن دارد ،با این حال اسنادی از این دست ،دریچه هایی هستند که به روی
پهنه عمومی گشوده می شود تا نیروهای دور و نزدیک بتوانند شفاف و از مستندترین زاویه،
حامالنش را قضاوت کنند.
بی گمان یک ویژگی جذاب در مطالعه و مرور این سه سند که در یک بازه زمانی پنج
ساله ( 1388تا  )1393تدوین شده ،وجود امکان تعقیب خطهای ارایه شده در طول زمان و
محک زدن آن با واقعیتهای عینی است؛ چرا که هیچ داوری بهتر از زمان و واقعیتی که بر
جای می گذارد ،برای تعیین درجه انطباق ذهن با عین وجود ندارد.
همچنین برای آشنایی خوانندگان با مبانی نظری که مواضع و دیدگاههای معرفی شده
در سندهای شورای عالی بر آن بنیاد گردیده ،منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در
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پیوست  1این اسناد آمده است« .منشور» ،اصلی ترین جهتگیریهای ایدیولوژیک و دیدگاهی
ما را به گونه موجز در خود جا داده و بیان می کند.
در پایان مفید دانسته ایم که تازه ترین موضعگیری خود پیرامون یک مساله روز (توافق
هسته ای ژنو) که در تمام سالهای سپری شده ،جایگاه ثابتی در قطعنامه های ما داشته را نیز
همراه این مجموعه سازیم( .پیوست )2
این سند نیز به نوبه خود می تواند کمکی برای تعقیب و شناخت خط سیر فکری و عملی
ما باشد و همزمان میزان سازگاری مواضع طرح شده در آن را با رویکردهای مطرح شده در
سه قطعنامه به نمایش بگذارد.
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قطعنامه در باره
تحوالت سیاسی در شرایط کنونی
مصوب ششمین اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
اول تا سوم آبان  1388برابر با  25-24-23اکتبر 2009

این قطعنامه توسط مهددی سدامع قبدل از برگدزاری ششدمین
اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلدق ایدران بده
تشکیالت ارایه شد و در نخستین جلسه اجدالس در اول آبدان
 1388با تغییراتی به اتفاق آرا به تصویب رسید.
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قطعنامه در باره تحوالت سیاسی در شرایط کنونی
بخش اول
زمینه های شکل گیری بحران غیرقانونی(انقالبی) و شکل گیرری خیزشرها و قیرا
مرد
 -1بحران کنونی محصول انکشاف و تعمیق تضادهایی اسدت کده طدی دوران سدی سداله
نظام جمهوری اسالمی در تار و پود جامعه ایران رشد و نمو کرده اسدت .ایدن تضدادها در دو
وجه عام و خاص شمارش می شود:
* تضاد بین زیر بنای اقتصادی جامعده کده بدر مناسدبات سدرمایه داری در یدک کشدور
پیرامونی استوار است با روبنای سیاسی که بر اساس اسدتبداد مدذهبی والیدت فقیده سدامان
یافته ،است .این تضاد به اشکال مختلف بروز پیدا می کند که مهمترین آن تضاد بین جامعده
در گسترده ترین ابعاد آن با حاکمیت سیاسی در تمامیت آن است.
مردم ایران طی  30سال گذشته به اشکال مختلدف و در شدرایط گونداگون تضداد آشدتی
ناپذیر خود با رژیم استبدادی مذهبی والیت فقیه را نشان داده اند.
این تضاد در عرصه های مختلف حیات اجتماعی به اشکال مختلف و از جملده در مبدارزه
طبقاتی کارگران و مزدبگیران ایران ،در پیکارهای اجتماعی/سیاسی دانشدجویان و جواندان،
در مبارزه علیه تبعیض جنسیتی ،مذهبی و ملی و نیز در تضاد مدرنیسم و سدنت گرایدی در
عرصه فرهنگی و در چالش و ستیز بین نیروهای سیاسی دمکراتیک با حاکمیت خود را نشان
داده است.
چند نمونه از میان انبوه نمونه به نقل از رسانه های دولتی گویای چنین وضعیتی است.
براساس آمار منتشره که مربوط به سال 1381می باشد ،نسبت هزینه دهک باال (ثروتمند
ترین خانوارها) به دهک پایین (فقیرترین خانوارهدا)  18/5برابدر اسدت( .خبرگدزاری فدارس،
یکشنبه  14تیر  4 – 1383ژوییه )2004
در حال حاضر شکاف طبقاتی در جامعه ایران به شدت رو به افزایش است .به طوری کده
 3درصد از افراد 70 ،درصد از ثروت جامعه را در دست دارند( .ایلنا ،شنبه  3مدرداد – 1383
 24ژوئیه )2004
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سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انسانی  2004اعالم کرد :نصف درآمد ایدران بده 20
درصد قشر ثروتمند این کشور اختصاص دارد....در عین حال  20درصد قشر فقیر ایدران تنهدا
 5/1درصد درآمد کشور را به خود اختصاص داده اند( .خبرگدزاری فدارس ،شدنبه  10مدرداد
 31 – 1383ژوئیه )2004
* در درون هرم قددرت و ثدروت ،تضداد بدین بخشدهای مختلدف بدورژوازی بده تنشدها و
چالشهای گوناگون در حیات نظام منجر شده است .توضیح و تحلیل اقتصادی ایدن تضدادها و
بررسی عملکدرد بخشدهای مختلدف بدورژوازی ایدران و سدایه روشدنهایی کده گرداگدرد ایدن
گروهبندیها وجود دارد ما را به این سمت هدایت می کند که در کلی ترین تصدویر دو دسدته
بندی اساسی در حاکمیت وجود دارد.
جناحی که بر اسالمیت نظام تاکید مطلق داشته و عناصدر جمهوریدت در قدانون اساسدی
برایش فاقد ارزش عملی است .در این گرایش تا چهار سال پیش جناح بازار و موتلفه اسالمی
و متحدانش در روحانیت نقش تعیین کننده داشته اند.
گرایش دیگر در این جناح که از  4سال پیش به نیروی اصلی در حاکمیدت تبددیل شدد،
جناح نظامی امنیتی است که سمبل آنان محمود احمدی نژاد است.
هر دوی این گرایشها در این جناح بر والیت مطلقه فقیه و به نقش بدی بددیل خامنده ای
تاکید کرده و در عمق به والیت اسالمی به جای جمهوری اسالمی اعتقاد دارند.
جناح دیگر بر عناصر جمهوری در قانون اساسی با اعتقاد بدر والیدت فقیده قابدل کنتدرل
تاکید دارند .کسانی چون رفسنجانی ،خاتمی ،موسوی و کروبی در این جناح جدای دارندد .در
پایان دهه اول حیات رژیم و با مرگ خمینی که نقش مهمی در کنترل تضادها داشت ،چالش
بین این دو جناح در عرصه های مختلف نمود بیرونی پیدا کرد.
* تضاد بین حاکمیت با جامعه جهانی که طی  30سال گذشته به اشدکال مختلدف بدروز
کرده است .مساله اصلی برای حاکمیت والیدت فقیده تدامین امنیدت نظدام از طریدق اعمدال
هژمونی در منطقه و ایجاد خالفت اسالمی است .همه جناحهای درون هرم قدرت و ثروت در
ایران خواستار ادغام هرچه بیشتر در نظم جدید جهانی کده بدر جهدانی سدازی ندو  -لیبدرال
استوار است می باشند .اما اهداف آنان و نوع عمل شان و چگونگی تعامل یدا سدتیز بدا روندد
جهانی سازی مساله مورد مشاجره در درون حکومت بوده و خواهد بود.
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 -2سازمان ما در قطعنامه اجالس قبلی خود که پس از برآمد احمدی ندژاد برگدزار شدد،
اعالم کرد که« :جمهوری اسالمی پس از شکست در جنگ  8ساله و پس از مرگ خمینی ،بدا
چالش انتخاب راه و ترکیب قدرت روبرو بود .طی  16سدال ریاسدت جمهدوری رفسدنجانی و
خاتمی گر چه بنیادهای والیت فقیه پابرجا بود اما از آنجا که والیدت فقیده بده طدور مداهوی
شریک پذیر نیست و نمی تواند بدون منافع محور و عمود خیمه نظام هیچ قانونی را بپدذیرد،
و مهمتر از آن به علت وجود خواستهای انباشت شده مردم ایران بدرای دمکراسدی ،عددالت و
حکومت عرفی ،ولی فقیه نظام با چالشهای مهمی روبرو بود که برای غلبه بر آن راه یک پایده
کردن حکومت را انتخاب کرد .دوران گذار  16ساله سرانجام با تصمیم ولی فقیده ،منجدر بده
قدرت رسیدن احمدی نژاد و باندهای نظامی – امنیتی شد .هدف خامنه ای از ایدن جراحدی
به نسبت سخت و بستن شکاف در باال ،مقابله با جنبش مردم ایران که دارای خصلت براندداز
است و استفاده بهینه از «فرصت» عدراق ،افغانسدتان و لبندان و «حربده» اتدم بدرای گدرفتن
تضمین امنیتی و پیشبرد هدف استراتژیک خود یعنی ایجداد خالفدت اسدالمی مدی باشدد(».
قطعنامه مصوب پنجمین اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایدران  13تاا 15
اکتبر )2006
چهار سال پیش در حالی که والیت خامنه ای در عرصه داخلی بدا چالشدهای اساسدی در
عرصه امنیت نظام روبرو بود ،از فرصت بی نظیری که جرج بدوش در حملده و اشدغال عدراق
برای رژیم ایران فراهم کرده بود استفاده کرد و راه نجدات سدلطنت مطلقده اش را در حدذف
شرکای قبلی پیدا کرد .بدین ترتیب پروسه یک پایه کردن حکومت و تامین امنیت والیت بدا
به گل نشستن کشتی جنگی آمریکا در عراق آغاز شد.
آن چه طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آن با ندام «کودتدا» صدحبت مدی
کنند ،در حقیقت در  4سال قبل و در جریان انتخابات نمایشدی بدرای نهمدین دوره ریاسدت
جمهوری رژیم به وقوع پیوسته است.
وجه خاص تضادهایی که منجر به بحران کنونی شده ،محصول سیاست ولدی فقیده بدرای
یک پایه کردن والیتش و برآمد احمدی نژاد و باند نظامی-امنیتی که در آن سدپاه پاسدداران
نقش اصلی دارد است.
 -3در دوران چهار سال اول گماشته ولی فقیه تمامی تضادهای درونی جامعه به صدورت
هندسی رشد و گسترش و تعمیق یافت .ما در قطعنامه پنجمین شورای عالی سدازمان اعدالم
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کردیم که« :جامعه ایران آبستن تحوالت بزرگی است .تالش خامنه ای برای یکدسدت کدردن
حکومت ،کل رژیم را با بحرانها و مشکالت زیادی روبرو کرده است .درگیری باندهای داخلدی
رژیم در مقابله با باند نظامی-امنیتی تحت امر ولی فقیه باعث شده تا این بحدران بده تمدامی
ارکان جامعه تسری یابد( ».همان جا)
در عرصه اقتصادی و علیرغم افزایش بی سابقه قیمت نفت خام ،اقتصاد ایران سیر نزولدی
پیدا کرد .نقدینگی از  60هزار میلیارد تومان به حدود  200میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و
این حجم از پول نقد در تمام تاریخ پول ایران بی سابقه است.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی می گوید« :نقدینگی به بیش از
 200هزار میلیارد تومان رسیده و هر چه میزان نقدینگی افزایش یابد ،تورم نیز افدزایش مدی
یابد( ».ایلنا اول مهر ماه )1388
همچنین گزارش توسعه انسانی  2004سازمان ملدل حداکی اسدت :در بدین  143کشدور
جهان ،نرخ تورم در ایران از  127کشور بیشتر اسدت( .خبرگدزاری فدارس ،یکشدنبه  28تیدر
 18 – 1383ژانویه )2004
روزنامه سرمایه در روز  25شهریور مداه  1388در مدورد درآمددهای نفتدی در  40سدال
گذشته می نویسد« :بررسی درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان می دهد متوسدط درآمدد
ساالنه در دوره دولت احمدی نژاد  2/ 5برابر متوسط درآمد ساالنه دوره خداتمی 4/ 3 ،برابدر
دوره هاشمی 4/ 8 ،برابر دوره میرحسین موسوی و  5برابر دوره  9ساله آخدر حیدات پهلدوی
بوده است».
با وجود چنین درآمد بی سابقه ای بحران سرمایه گذاری با شددت افدزایش پیددا کدرد و
بسیاری از واحدهای تولیدی در نبود سرمایه گذاری موثر و با وجود ورود بدی رویده بعضدی از
کاالها که در دست شرکای احمدی نزاد بود ،تعطیل و کارکنان آن به ارتش بیکاران پیوستند.
دامنه خصوصی سازی بسا فراتر از دوران  16سداله رفسدنجانی و خداتمی گسدترش پیددا
کرد .سپاه پاسداران با چنگ انداختن بر روی واحدهای بزرگ سود ده نقش مهمی در اقتصاد
ایران کسب کرد.
مدیریت ناکارآمد قبلی بر اقتصاد به کلی ویران و مدیریت احمدی نژادی کده خدود آن را
مدیریت «امام زمانی» می نامد جایگزین آن شد.
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سایت سالم در روز جمعه  15خرداد  1388از قول غالمحسین کرباسچی در مورد وزرای
احمدی نژاد نوشت« :محصولی ،علی آبادی و سعیدلو به عنوان سه تن از اعضای هیات دولدت
احمدی نژاد بیش از تمامی وزرا و روسای جمهور دولتهای گذشته» ثروت دارند.
نرخ تورم با افزایش نقدینگی و با توزیع بی رویه پول و دادن اعتبار به طرحهای زود بازده،
بدون کنترل گردش این اعتبار و به طور کلی با تقویت اقتصاد انگلی و داللی و رانتی افدزایش
بی سابقه پیدا کرده و به حدود  26درصد رسیده است ،شکاف طبقاتی رشد عظیمی پیدا کرد
و زندگی قاطبه مردم به فالکت کشیده شد.
در عرصه سیاسی و اجتماعی فشار ،سرکوبی ،زندان ،شکنجه و اعدام افزایش پیدا کرد .در
عرصه بین المللی با لغو تعلیق غنی سازی چرخه قطعنامه ها و تحریم ها در شورای امنیت به
حرکت درآمد و مساله اتمی به یک موضوع حاد و پیچیده در مناسبات رژیم با جامعه جهدانی
تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد.
اما طی همین دوران چهارساله والیت خامنه ای نتوانست جنبشهای اجتمداعی گونداگون
مردمی را مهار کند و این جنبشها با شدت و حدت ادامده داشدت .در ایدن میدان جنبشدهای
کارگری ،زنان ،دانشجویان ،جوانان و فعالیتهای نیروهای سیاسی دمکدرات ،چدو و آزادیخدواه
نقش آفرین بودند .همچنین حکومت با همه تالشهای وقفه ناپذیرش نتوانست بر تصمیم قدوه
قضائیه اتحادیه اروپا برای خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سدازمانهای
تروریستی تاثیر بگذارد.
سیاست برچیدن کمو اشرف که در قرارداد امنیتی بین رژیم ایران و دولت عراق به امضا
رسیده و خامنه ای در روز  10اسفند  1387در مالقاتی که جدالل طالبدانی ،ریدیس جمهدور
عراق با وی در تهران داشت آن را به شکل آمرانه علنی کرد با مقاومت و پایداری ساکنان این
کمو و حمایت داخلی و بین المللی از حقوق انسانی آنان با چالش جدی روبرو شد.
 -4در چنین شرایطی خامنده ای کده طدرح بیدرون آوردن احمددی ندژاد از صدندوقهای
انتخاباتی را مهندسی کرده بود ،دست به تدابیر گوناگونی زد .برای ولی فقیه نظام الزم بود تا
با اجرای مانور به اصطالح رقابتی هم رقبای داخلی را از طریق رای سازی حذف کند و هم در
مذاکره با اوباما که سیاست مذاکره غیرمشروط با جمهوری اسالمی را اعالم کرده بود از کارت
داشتن مشروعیت انتخاباتی استفاده کند .ظرفیت سازیهای جناح خداتمی و شدرکا بده ولدی
فقیه این امکان را داد که طرح مهندسی شده خود را به شکل موذیانه تدری بده پدیش ببدرد.
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خامنه ای همه تالشهایی که می توانست در مقابل گماشته اش یک جریان رقیب را طراحدی
کند ،مرحله به مرحله از دور خارج کرد .روز چهارشنبه  8آبان  1387او تاکید کرد که" :عده
اى با عجله از حاال مباحث انتخاباتی را شروع کرده اند که این فعالیتهاى زودهنگام انتخابداتی
موجب منحرف شدن ذهنها از مسائل اصلى ،مشغول کردن افراد به یکدیگر ،و برخى بدگوییها
مى شود و این به ضرر مصالح کشور است».
این سخنان را خامنه ای نه در مقابل اصالح طلبان دولتی کده علیده گدروه نداطق ندوری،
محسن رضایی ،علی الریجانی و.....که طرح «دولت وحدت ملی» را در تابستان سال  1387به
بحث درون جناحی گذاشتند ،مطرح کرد .دارو دسته احمدی نژاد که جلسات ناطق ندوری را
به سخره می گرفتند ،این طرح را یک ترفند از نوع «انقالب مخملی» معرفی کردند.
تهدید به ترور خاتمی سبب شد که وی کاندیداتوری خود را با بهانه این که میدر حسدین
موسوی به صحنه آمده است پس گیرد.
سرانجام شورای نگهبان قانون اساسی روز چهارشنبه  30اردیبهشت  1388از میان 475
تن که در وزارت کشور ثبت نام کرده بودند ،صالحیت  4تن را تائید کرد.
 -5قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی ،خامنه ای به بیانهای گونداگون ،بددون آن کده اسدم
بیاورد ،از گماشته اش حمایت کرده بود.
در آن زمان خامنه ای به دنبال آن بود که حتی بر جزئیات این نمایش کنتدرل و نظدارت
داشته باشد .خامنه ای در روز اول فروردین امسال در مشهد اعالم کرد که یدک رای دارد و از
هیچ کاندیدا به طور علنی حمایت نمی کند.
بعدا با سریال سخنرانیهایش در کردستان و آدرسهایی که ارایه داد ،همگان دریافتند کده
کاندیدای «اصلح» از نظر او محمود احمدی نژاد است.
روز  22اردیبهشت  1388خامنه ای در سنندج گفت« :مساله بعدی در انتخابات اینه که
مردم سعی کنند صالح ترین را انتخاب کنند ،آن کسانی که نامزد ریاست جمهوری می شوند
و در شورای نگهبان صالحیت آنها زیر ذره بین قرار می گیرد و شورای نگهبان صالحیت آنها
را اعالم می کند اینها صالحند ،اینها همه شان صالحند ،اما مهم این است کده شدما در بدین
افراد صالح بگردید صالح ترین را پیدا کنید .این جا جایی نیست که مدن و شدما بتدوانیم بده
حداقل اکتفا بکنیم ،دنبال حداکثر باشید بهترین را انتخاب کنید ».خامنده ای در ادامده و در
توضیح مشخصات بهترین شخص گفت« :شاخصهایی وجود دارد .بهترین آن کسی اسدت کده
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درد کشور را بفهمد ،درد مردم را بداند ،با مردم یگانه و صدمیمی باشدد ،از فسداد دور باشدد،
دنبال اشرافیگری خودش نباشد ،آفت بزرگ ما اشرافیگری و تجمل پرستی است......اولین کار
اینه که ما مسئول کشور را ،مسئولین کشور را افرادی انتخداب کندیم مردمدی باشدند ،سداده
زیست باشند ،درد مردم را بدانند ،خودشان احساس درد کنند از درد مردم ،این هم بده نظدر
من شاخص مهمی است ،بگردید ،آگاهانه ،بپرسید و به آن چه که رسیدید و تشخیص دادیدد
اقدام کنید و قصد قربت کنید».
روز شنبه  26اردیبهشت ولی فقیه رژیم در مریوان خطاب بده ایدادیش گفدت« :ایدن کده
مسئوالن ما ،یا نامزدهای انتخاباتی برای جلب توجه دیگران ،حرفهای غربیها را تکدرار کنندد،
امتیازی محسوب نمی شود».
روز دو شنبه  28اردیبهشت خامنه ای در بیجار گفت ...« :معیارها مشخص است .من آن
روز عرض کردم .این هم مکمل آنهاست .در انتخاب خود توجه کنید .کسانی نیایند سر کار با
رای ملت که در مقابل دشمنان بخواهند دست تسلیم باال ببرند و آبروی ملت ایران را ببرندد.
کسانی سر کار نیایند که بخواهند با تملق گویی به غرب ،بده دولتهدای غربدی ،بده دولتهدای
زورگو و مستکبر ،با تملق گویی به آنها بخواهند برای خودشان موقعیتی در سطح بین المللی
به خیال خودشان دست و پا کنند .اینها برای ملت ایران ارزشی ندارد».
خامنه ای همچنین در واکنش به تشکیل «کمیته صیانت از آرا» که از طرف میرحسدین
موسوی تشکیل شده بود روز چهارشدنبه  9اردیبهشدت  1388در یدک سدخنرانی در تهدران
گفت« :به رغم تالش دشمن برای خدشه دار کردن انتخابات در جمهوری اسالمی ایران ،ملت
بزرگ ایران با حضور پر شور و صمیمانه خود در انتخابات ریاسدت جمهدوری ،انتخابداتی مدی
آفرینند که دشمن را خشمگین کند......متأسفانه برخی دوستان بی انصاف و کسانی که جدزو
ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند ،با ناسپاسی علیه ملت حرف می زنند و با
تکرار دروغ دشمن ،سالمت انتخابات را زیر سوال می برند».
بدین ترتیب خامنه ای بدون تردید ،عزم خود برای به کرسی نشاندن یک کوتوله سیاسی
و یک گماشته گوش به فرمان را به اطدالع همگدان رسداند و از پدیش بدا فریداد «دزد ،دزد»
بشارت داد که همه چیز آماده است تا منفورترین بازیگر سیاسی صحنه نمایش را با توسل به
قدرت دولتی به شمول سپاه پاسداران ،بسیج ،ارگانهای علندی و مخفدی امنیتدی و در دسدت
داشتن مجریان اصلی در وزارت کشور و به خصوص اطاق جدادوگری «تجمیدع آرا» ،محمدود
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احمدی نژاد را در دور اول از صندوقهای اخذ رای که در کل کشور  45هزار و  758شعبه که
 14هزار و  180شعبه آن سیار بود بیرون آورد.
 -6برای تبلیغات انتخاباتی سه هفته در نظر گرفته شده بود .در این زمدان خامنده ای بدا
اشتباه محاسبه از بحرانی که به نقطه غلیان آن نزدیک می شد ،تن بده انجدام منداظره میدان
کاندیداها داد .مناظره اول سرد و بی رمق برگزار شد .در مناظره دوم میان میرحسین موسوی
و محمود احمدی نژاد بروز بحدران غیرقدانونی کلیدد خدورد .احمددی ندژاد در مقابدل چشدم
میلیونها ایرانی شکاف در هرم قدرت را بارز کرد .این عمل احمدی نژاد به طور قطدع و یقدین
به فرموده ولی فقیه و برای حذف رفسنجانی به مثابه پدرخوانده جناح رقیب صدورت گرفدت.
اما خامنه ای هرگز تصور نمی کرد که این تاکتیدک در راهکدار مهندسدی شدده اش بده ضدد
خودش تبدیل شود .رفسنجانی طی یک نامه سرگشاده به ولی فقیه خواسدتار پاسدخگویی در
تلویزیون شد .این نامه بدون پاسخ ماند و در آرشیو «بیت رهبر» بایگانی شد.
روز  22خرداد شعبده بازی انتخاباتی برگزار شد .در مورد تقلبهایی که در پروسه برگزاری
این نمایش و در جریان  24ساعت پس از پایان آن تا اعدالم نتیجده صدورت گرفتده اسدناد و
مدارک زیادی منتشر شده که یکی از مهمترینها گزارش کمیته صیانت از آرای موسوی است.
اگر قبل از اجرای نمایش انتخاباتی نیروهای تحریم کننده ایدن شدعبده بدازی از تقلدب ،رای
سازیهای نجومی ،مدیریت به منظور رسیدن به نتیجه از پیش تعیین شده و .......صحبت مدی
کردند ،اکنون این میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که از «شدعبده بدازی»« ،صدحنه
آرایی» و «حاکمیت دروغ و استبداد» اظهار «شگفتی» می کند.
روز شنبه  23خرداد نتایج این نمایش مهر محکمی بر تائید تقلبی و مضحک بدودن ایدن
چشم بندی ناشیانه و بالهت آمیز زد .اطاق تجمیع ارا گُماشته زنگار گرفتده ولدی فقیده را بدا
الک و روغن  62درصد آرا به عنوان رییس جمهور اعالم کرد .از این زمان بحدران غیرقدانونی
که در روز  13خرداد کلید خورده بود ،با واکنش خشمگین و به حق خیل گسترده مردم بارز
شد و مردم را به خیابانها آورد.
روز  23خرداد به بشکه پر از باروت خشم و نفرت مردم جرقه ای زده شد و انفجار خشدم
مردم نشان داد که مردم دیگر نمی خواهند به شکل گذشته زندگی کنند و روانشناسی تغییر
در بین مردم شکل گرفته است .از آن زمان تاکنون تمدامی رویددادها صدحت ایدن تحلیدل از
شرایط را به ثبوت می رساند.
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 -7بدیهی است که در چنین شرایطی قدرت سیاسی به حاکمیت خود ادامه مدی دهدد و
سعی می کند بحران را به سود خود مدیریت کند .اما نکتده مهدم و محدوری ایدن اسدت کده
قدرت حاکم نمی تواند به «شکل گذشته» حکومت کند و ناچار است به دنبال راه حل باشد.
برای خامنه ای در کلی ترین حالت دو راه حدل وجدود دارد .راه اول تدن دادن بده عقدب
نشینی و تجدید انتخابات است .این راه حل قیام و خیزش مردم را با شتاب به سدمت تغییدر
رادیکال جهت می دهد .راه حل دوم ادامه سرکوب تدا جدایی کده در تدوش و تدوانش باشدد.
خامنه ای تاکنون در مسیر دوم حرکت می کند .در شرایطی کده هزینده سدازش بدرای وی و
جناح مغلوب بسیار باال رفته ،وی باید همزمان هم جنبش در پدائین را سدرکوب کندد و هدم
شکاف در باال را ترمیم نماید .بدیهی است که سازش در باال برای ولی فقیه از جنس راه حدل
اول تلقی می شود.
در مقابل قدرت حاکم دو صف بندی در کلی ترین حالت شکل گرفته است .صف رفدرم و
صف انقالب .انباشت تضادها و شدت و حدت آن و نیز شیوه اعمال حاکمیت از جانب قددرت
مسلط وضعیتی به وجود آورده که جبهه رفرم و جبهه انقالب در همسوییهایی با هم بده سدر
می برند .ترکیب خیزشها و تنوع شعارها و شکل سازمانی کده جندبش بده خدود گرفتده ایدن
پدیده خاص در این مرحله را تائید می کند.
ما همچنان که در منشور سازمان مان آمده است برای سرنگونی رژیم استبدادی مدذهبی
والیت فقیه (انقالب سیاسی دمکراتیک) و تحقق یک جمهدوری مسدتقل ،دمکراتیدک و غیدر
دینی تالش می کنیم و از این جهت شعار محوری ما در این شرایط چنین است:
«ما بی شمارانیم و برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی والیت فقیه متحدد و متشدکل
می شویم» و «مرگ بر دیکتاتوری ،مرگ بر خامنه ای ،زنده باد آزادی»
بخش دو
خیزشها و جنبشهای اجتماعی مرد ایران و سازماندهی شبکه ای
 -8جنبش مردم ایران بر بستر بحران انقالبی(غیر قانونی) که طی چند ماه گذشته در تار
و پود جامعه ایران رخنه کرده و سیاست به معنی دقیق آن را در کانون عمل خود قدرار داده،
جنبشی رنگین کمان و آزادیخواهانه است که روز به روز بدر ابعداد آن از نظدر کمدی و کیفدی
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افزوده می شود .خیزشها و قیامهای چند ماهه اخیر به شمول تظاهرات  25خرداد ،شنبه 30
خرداد پس از خط و نشان کشیدنهای خامنه ای در نماز جمعه روز  29خرداد 18 ،تیر ،جمعه
 26تیر(در نماز جمعه که رفسنجانی اجرا کرد) ،روز چهلم شهدای  30خرداد و آخرین جمعه
ماه رمضان  ........نشان می دهد که روانشناسی تغییر در بین توده های مدردم شدکل گرفتده
است .شکل گیری و تکامل روانشناسی تغییر در مردم ایدران محصدول شکسدتن و فروپاشدی
اقتدار ولی فقیه است.
اتوریته عمود خیمه نظام هم در بین توده ها و هم در هرم قدرت به کلی درهدم شکسدته
شده و این دیگر قابل بازسازی نیست.
 -9تضاد عمده در ایران که از خصلت و ماهیت مناسبات اقتصادی و قدرت سیاسی ناشی
می شود ،تضاد بین مردم و قدرت سیاسی یعنی استبداد مذهبی والیت فقیه است .این تضاد
در اصطکاک بین زندگی اجتماعی مردم و رژیم حاکم نمایان می شود .رژیم ایران که مددافع
«آزادی تجارت» به شدکل سدوداگری ،جلدب حمایدت انحصدارات ندو  -لیبرالدی و سداخت و
پاختهای بین المللی است ،به منظور تامین امنیت و کسب هژمونی در خاورمیانده بده صددور
بنیادگرایی اسالمی مبادرت می کند.
حاکمیت ایران بر اساس یک نظام دیندی و بدا سدرکوب در داخدل و توسدعه بنیدادگرایی
اسالمی در خارج به حیات خود ادامه می دهد .ایدن رژیدم تدا کندون بیشدترین کمدک را بده
نیروهای جنگ طلب در سطح جهانی نموده است .مردم ایران با شدعار «نده غدزه ،نده لبندان،
جانم فدای ایران» مخالفت خود را با «سیاست توسعه بنیادگرایی اسالمی» کده ام القدرای آن
در تهران و قلب و مغز آن در بیت ولی فقیه است ،نشان داده اند.
 -10خیزشها و قیامهای اخیر ،جنبشی ضدد دیکتداتوری و ضدد حکومدت دیندی و بدرای
تحقق آزادی و عدالت است .غلبه بر استبداد دینی و تحقدق خواسدت مدردم در ایدن مرحلده
مستلزم سرنگونی رژیم والیت فقیه و استقرار یک جمهوری دمکراتیک بر اساس جدایی دیدن
از دولت است.
اساسی ترین و کلیدی ترین عنصر در قانون اساسی جمهوری اسالمی والیت فقیه اسدت.
با وجود این قانون اساسی و با اختیاراتی که این قانون به ولی فقیه مدی دهدد ،هدیچ امکدانی
برای رفرم و اصالح در چارچوب رژیم وجود ندارد .آن چه تحدت عندوان احیدای مدواد معوقده
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قانون اساسی مطرح می شود ،در بهترین حالت یک توهم کودکانه است .جریانی که به دنبال
تقویت عناصر «جمهوریت» در ساختار نظام والیت فقیه است ،همواره بدا سدد سدتبر والیدت
مطلقه فقیه که ستون فقرات قدرت سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسالمی را تشکیل مدی
دهد مواجه می شود و طی  30سال گذشته هرگدز نتوانسدته کدوچکترین دسدتاورد جددی و
پایدار در جهت اهداف خود داشته باشد.
 -11جنبشها و خیزشهای اجتماعی کنونی ،انفجار مطالبات و خواسته های سرکوب شده
مردم ایران طی  30سال گذشته است .انباشت گونداگونی از خواسدته هدا و مطالبدات ،علدت
شرکت گسترده گروههای اجتماعی با نیازهای مختلف در این جنبش اسدت .بدر محدور نفدی
استبداد مذهبی ،خواسته های زیر ،به واسطه و یا بالواسطه مطرح می شود.
آزادی بدون حد و مرز بیان و اندیشه ،آزادی اطالع رسانی و نفی هرگونه سانسدور ،آزادی
زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو شکنجه و اعدام ،رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان
و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و قضدایی،
لغو هرگونه تبعیض مذهبی ،به رسمیت شناختن حق اعتصاب ،حق تشکلهای مستقل و حدق
برخورداری از یک نظام تامین اجتماعی گسترده برای کارگران ،مزدبگیران و کارمندان بخش
دولتی و خصوصی ،برخورداری اقوام و ملیتهای ساکن ایران از حقوق مساوی و بدون تبعدیض
در همه ی زمینه های حیات کشدور و جلدوگیری از ندابودی طبیعدت و حفاظدت و بهسدازی
محیط زیست بر اساس توسعه پایدار.
 -12جنبشها ،خیزشها و قیامهای کنونی ،در پروسه رشد خود از سازماندهی ویژه و شعور
جمعی برخوردار شد .تمامی تجربیات مبارزه طی دهه های گذشته در این جنبش بده شدکل
مثبت لحاظ شده است .جنبش دانشجویان و جواندان در  18تیدر سدال  1378و پدس از آن،
خیزشهای شبانه در تابستان سال  ،1382جنبش یدک ملیدون امضدا طدی سدالهای گذشدته،
جنبشهای کارگری به شمول ایجاد سندیکای شرکت واحد ،ایجاد سدندیکای کدارگران هفدت
تپه ،ایجاد تشکیالت مسدتقل کدارگران ایدران خدودرو و صددها جندبش اعتراضدی کدارگران،
مزدبگیران ،معلمان و پرستاران طی چند سال گذشته ،مبارزه نیروهای انقالبی ،دمکراتیدک و
چو طی سه دهه گذشته و.....هریک به نوعی و با اشکالی در خیزشهای اخیدر مالحظده مدی
شود .سازماندهی شبکه ها یا جنبش بیشماران ،ترکیبی از شدبکه هدای سیاسدی ،اجتمداعی،
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صنفی ،فرهنگی ،هنری ،محلی ،محفلی ،خانوادگی و......است .جنبش بیشماران گرچده دارای
شعور جمعی است ،اما از یک ستاد واحد رهبری نمی شود .خرد جمعی و نا نوشته گروههدای
گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،هنری ،جنسیتی ،صنفی ،مذهبی ،جنسی ،ملی ،قدومی،
محفلی ،خانوادگی ،محله ای و....شعور جمعی این جنبش را شکل داده است.
پیشرفت سیسدتم اطالعدات و ارتباطدات و شدبکه اینترنتدی نقدش تعیدین کنندده ای در
سازماندهی و آگاهی رسانی در جنبش دارد.
 -13ما به مثابه یک جریان سیاسی چو ،جزیی از جنبش آزادیخواهی بیشماران هستیم.
ما در تمامی خیزشها و قیامهای زنان و مدردان ایدران زمدین شدرکت و مداخلده مدی کندیم.
سیاست تشکیالتی ما در جهت پیشرفت قیام و همگامی با شبکه های بیشماران است .مدا بدا
آشنایی با فورومهای اجتماعی در جنبشهای جهانی و طی سالها کدار تشدکیالتی و تبلیغداتی
باید تمامی تالش خود را معطوف به پیشرفت قیدام بدرای سدرنگونی رژیدم اسدتبداد مدذهبی
والیت فقیه و تحقق آزادی کنیم.
بهترین و موثرترین شکل برای هماهنگی جنبش دمکراتیدک مدردم ایدران ایجداد جبهده
همبستگی از نیروهای سیاسی جمهوریخواه است .با این حال در گذار از وضدعیت کندونی بده
موقعیت مناسب می توان از اشکال مناسب دیگر و به ویژه توافقهای عملی در عرصده مبدارزه
عملی مردم استفاده کرد .ایجاد هسته های گوناگون ،کمیته های عمل ،شدوراهای همداهنگی
و....اشکالی است که می تواند برای هماهنگی مبارزه کارگران ،کارمندان و مزدبگیران ،داندش
آموزان ،دانشجویان و جوانان ،زنان ،روشنفکران و معلمان و فعاالن سیاسدی ،اجتمداعی مدوثر
باشد.
 -14جریان «راه سبز امید» که پالتفرم آن در بیانیه شماره  11میر حسین موسوی اعالم
شده است ،نه کل جنبش را تشکیل می دهد و نه حتی شامل تمامی نیروهای جندبش سدبز
می شود .خود موسوی و نزدیکترین مشاوران وی گفته اند ،و در عمل نیز نشان داده شد کده
تا آن جایی که به جریان میرحسین موسوی و نیروهای در ائتالف با او بر می گدردد ،آنهدا در
پشت مردم حرکت کرده اند و در موارد بسیار مثل  30خرداد و  18تیر هیچ نقشی در شدکل
گیری آن نداشته اند.
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«راه سبز امید» از یک طرف بر خواست احیای مفاد معوقه قانون اساسی تاکید می کند و
از طرف دیگر خواستار «ابطال انتخابات» و یا برکناری دولت احمددی ندژاد کده آن را دولدت
کودتایی اعالم کرده اند می باشد .ما پس از اعالم نتایج انتخابدات قالبدی اعدالم کدردیم کده:
«ابطال انتخابات که آقایان موسوی و کروبی شعار آن را می دهند به تنهایی کافی نیسدت .بدا
وجود دوایری که امکان رای سازی را ممکن ساخته اند ،مانندد شدورای نگهبدان و همچندین
کنترل وزارت کشور ،استانداریها ،فرمانداریها و سدتاد انتخابدات توسدط نظامیدان و امنیتیهدا،
امکان و ابزارهای تقلب و دستکاری همچنان برای گردانندگان نمایش انتخابات باقی می ماند.
در نبود نظارت نهادها و دستگاههای بی طرف داخلی و بین المللی نتیجه هدر انتخابداتی
به سود باندهای ذی نفع برای تاثیرگذاری و چرخاندن آرا است.
خواست مردم ایران برگزاری یک انتخابات آزاد ،دمکراتیک و عادالنه تحت حاکمیت مردم
است .چنین انتخاباتی که همه ی گرایشهای سیاسدی و اجتمداعی بتوانندد در آن بده رقابدت
عادالنه بپردازند ،با عبور از این رژیم ارتجداعی و قدانون اساسدی آن و زیدر نظدارت نهادهدای
اجتماعی ایرانی و بین المللی و بدون مداخله نیروهای نظامی و امنیتی امکان پذیر است .این
درسی است که مردم بپاخاسته ایران با جنبش بر حق خدود بدر آن مهدر تاییدد مدی زنندد».
(بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایدران ،یکشدنبه  24خدرداد  1388برابدر بدا  14ژوئدن
)2009
 -15مفاد بیانیه شماره  11میرحسین موسوی ،گرچه بده گفتده نویسدنده آن بدر اسداس
موارد معوقه قانون اساسی جمهوری اسالمی تدوین شده ،اما نه در گذشدته و نده اکندون کده
رژیم والیت فقیه با مهندسی سید علی خامنه ای به یک پایه کردن والیتش دست زده است،
قابل تحقق نیست .از این رو تا وقتی میرحسین موسوی و طرفداران وی بر همین مدوارد کده
بسیار پایین تر از کدف خواسدته هدای نیروهدای دمکراتیدک و آزادیخدواه اسدت ،پافشداری و
ایستادگی می کنند و تا وقتی که در مقابل جنبش تدوده ای قدرار نگرفتده ،سدازش و آشدتی
میسر نبوده و تضاد در باال را تشدید می کند .هدف خامنه ای و گماشته وی چیزی کمتدر از
تسلیم موسوی و کروبی و طرفداران آنها نیست .جنبش دمکراتیک مردم ایدران از موسدوی و
طرفداران او می خواهد که با تائید رنگین کمان بودن جنبش آزادیخدواهی مدردم ایدران ،بدر
خواسته ها و به طور مشخص بر خواست ابطال انتخابات و یا کنار گذاشتن دولت احمدی نژاد
پایدار بماند.
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 -16ما بر اساس سیاست همیشگی خود در دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی ضمن
محکوم کردن سرکوبی خشن و گسترده خیزش عادالنه مردم ایدران کده منجدر بده شدهادت
تعدادی از هموطنان ما شده است ،ضمن محکوم کدردن دسدتگیریهای گسدترده بده شدمول
دستگیری برخی از اعضای ستاد موسوی و کروبی ،محکدوم کدردن بیددادگاههای نمایشدی و
گرفتن اعتراف اجباری علیه خود و همچنین محکوم کردن سانسور و فیلتر کردن رسانه های
اینترنتی ،از تالش زنان و مردان ایران زمین که با ایجداد رسدانه هدای شدبکه ای بده آگداهی
رسانی گسترده دست زده اند و ضمن حمایت از مبارزه دلیرانه خانواده ها و مدادران شدهدا و
زندانیان سیاسی از سازمانها و نهادهای بین المللی و منجمله از شدورای امنیدت ملدل متحدد
مصرانه می خواهیم که بر سیاست انفعالی خود پایان داده و به رژیم ایران برای رعایت حقوق
بشر و حقوق شهروندی فشار جدی و موثر وارد کنند.
بخش سو :
پروژه اتمی و صدور بنیرادگرایی اسرالمی ابرزار ترامین هژمرونی والیرف فقیره در
خاورمیانه
 -17قیامها و خیزشهای اجتماعی مردم ایران ،جنبشی سیاسدی ،اجتمداعی و فرهنگدی
صلح طلب ،عدالتخواه ،کثرت گرا است.
مردم ایران با حرکت گسترده خود می خواهند سرنوشت شان به دست خودشدان تعیدین
شود .هم از این رو مخالف با جنگ و مخالف با هرگونده آلترنداتیو سدازی از جاندب قددرتهای
بزرگ و نیز مخالف مماشات و زد و بند علیده مندافع ملدی خدود از جاندب قددرتهای جهدانی
هستند.
نیروهای ارتجاعی مذهبی و ناسیونالیستهای افراطی در ایران به خاطر خاستگاه ارتجداعی
و قرون وسطایی خود گرچه با اشکالی از جهانی سازی نو  -لیبرال مخالفدت مدی کنندد ،امدا
همزمان و با شدت و حدت به سرکوب جنبشهای اجتماعی ایران که مخالف جهانی سازی ندو
 -لیبرال هستند ،می پردازند.
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سیاست رژیم ایران در زمینه به دست آوردن سالح اتمی کده آن را تحدت عندوان اندرژی
اتمی الپوشانی می کند تا کنون ضربات سختی به مردم ایران زده و این سیاست ماجراجویانه
کشور و مردم ایران را با رویداد ناگوار و احتمالی جنگ روبرو کرده است.
مسئولیت هرگونه فاجعه ای و به ویژه خطر جنگ ،در درجه اول به عهده نظام حداکم بدر
ایران است.
جنبش آزادیخواهی مردم ایران تاکنون به اشکال مختلف و منجمله در شعارهای «زندگی
انسانی حق مسلم ماست» و «دیکتاتور هسته ای ،بگیر بخواب خسته ای» مخالفت خود را بدا
پروژه اتمی رژیم نشان داده است .جنبش کارگری ایران در عرصه اجتمداعی پیشدتاز مبدارزه
علیه پروژه اتمی رژیم بوده است .روشنگریهای شورای ملی مقاومت نیز نقش تعیدین کنندده
در افشای سیاست ضد مردمی و ماجراجویانه جمهوری اسالمی داشته است.
بنا به دالیل گوناگون اقتصادی و زیست محیطی ،استفاده از انرژی اتمی بده سدود مدردم
ایران نیست.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران خواستار توقف کامل تمامی عملیات و اقدامات رژیدم
ایران در زمینه اتمی است.
مردم ایران حق دار ند در یدک شدرایط دمکراتیدک و بدا توجده بده طدرح آزادانده نظدرات
کارشناسانه در مورد استفاده و یا عدم استفاده از انرژی اتمی تصمیم گیری کنند.
 -18هدف اصلی جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی گسدترش بنیدادگرایی اسدالمی،
صدور ترور و ایجاد «خالفت اسالمی» و کسب هژمونی در خاورمیانه است .آیدت ا خمیندی
چنین راهبردی را در دستور کار رژیم قرار داد.
خمینی در سال  1366در پیامی برای مراسم حج و برائت از مشرکین که منجر به بلدوای
مکه شد نوشت« :به یاری خداوند از قطرات پراکندده پیدروان اسدالم.....و امکاندات کشدورهای
اسالمی باید استفاده کرد و با تشکیل هسته های مقاومت حزب ا در سراسر جهدان ....و بدا
صدور انقالب مان ،که در حقیقت صدور اسدالم راسدتین و بیدان احکدام محمددی اسدت ،بده
سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می دهیم( ».روزنامه کیهان 10 ،مرداد  )1366یک
سال بعد در روز  29تیر  1367خمینی در پیام خود به مناسبت سالگرد بلوای مکه گفت« :ما
این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین المللی اسالمی مان بارها اعالم نموده ایدم
که در صدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم .حال
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اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبدی و تفکدر تشدکیل امپراطدوری بدزرگ مدی
گذارند ،از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم .ما در صددد خشدکانیدن ریشده هدای فاسدد
صهیونیسم ،سرمایه داری و کمونیسم در جهان هستیم».
چند سال پس از مرگ خمینی ،محمد جواد الریجانی ،از تئوریسینهای والیت خامنده ای
که در آن زمان معاون وزیر امور خارجه بود ،در تشریح این سیاست راهبردی گفدت« :امدروز
حیات سیاسی ما در جهان ،به عنوان ام القرای اسالم ،در گرو توسعه یافتن است.......لیکن مدا
هیچ گاه نباید در آرزوی محیط دوستانه جهانی باشیم و یا برنامه های توسدعه خدود را بدرای
اکولوژی مسالمت ،طراحی کنیم( ».رسالت شماره های  26و  27خرداد )72
روز شنبه  14مرداد  1385خبرگزاریهای دولتی سخنان محمود احمددی ندژاد در جمدع
خبرنگاران در نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسالمی را منتشر کردندد .وی مدی گویدد:
«خاورمیانه جدید حتما محقق خواهد شد ،اما بدون رژیم صهیونیسدتی.....رژیم صهیونیسدتی
در حال اضمحالل است و درمان اصلی منطقه حذف رژیم صهیونیستی است».
ولی فقیه نظام برای این که جای هیچگونه شک و تردیدی باقی نگذارد روز سه شنبه 31
مرداد  1385در دیدار رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از مجریدان والیدتش گفدت« :تشدکیل
حکومت اسالمی ...عالج همه دردها و رنجهای امروز جهان اسالم است... .امت اسدالمی امدروز
به تشکیل حکومت اسالمی به معنای واقعی کلمه نیازمند است» (خبرگزاری فارس)
رحیم صفوی ،فرمانده کل سپاه گفته است« :قلب سیاسی جهان اسالم جمهوری اسالمی
ایران است و رهبر معظم انقالب پرچمددار نهضدت بیدداری جهدان اسدالم و ملدل مسدلمان و
نهضت های بیداری ملتهای جهان سوم است( ».ایسنا –  14شهریور )1385
بسیاری از نظریه پردازان جمهوری اسالمی و بسیاری از سرکردگان سپاه پاسداران بارهدا
گفته اند که عمق استراتژیک تا غزه و لبندان امتدداد دارد .روزنامده رسدالت در سدرمقاله روز
شنبه  11مهر  1388می نویسد« :ما تاکتیک گریز و راهبردگرا هستیم و ......عمق استراتژیک
جمهوری اسالمی ایران تنها در درون مرزهای جغرافیایی ما نیست».
در مقابل مردم ایران با شعار «نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ایدران» کده در تظداهرات روز
قدس به طور وسیع بیدان شدده ،نشداندهنده عمدق مخالفدت مدردم ایدران بدا ایدن سیاسدت
ضدمردمی است.
مهار سیاست اتمی و صدور بنیادگرایی اسالمی مستلزم اتخاذ یک سیاست قاطع از جانب
جامعه جهانی در قبال رژیم ایران و همزمان حمایت جهانیدان از جندبش آزادیخدواهی مدردم
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ایران است .صلح جهانی در پیوند تنگاتنگ با نفی استبداد مذهبی در ایران قدرار دارد .بددین
لحاظ ما خواستار فشار سیاسی ،اقتصادی و دیپلماتیک بر رژیم ایدران از طدرف مراجدع بدین
المللی ،دولتها ،سازمانهای اجتماعی ،نهادهای مدافع حقوق بشر و  ...بدوده و از تحدریم رژیدم
ایران در زمینه های نظامی ،سیاسی ،دیپلماتیدک و تکنولوژیهدای دارای مصدارف چندگانده و
تحریم اقتصادی (به جز در مواردی که به تهیه آذوقده ،دارو و مایحتداج عمدومی مدردم ربدط
دارد) حمایت می کنیم.
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قطعنامه پیرامون
بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چپ
مصوب ششمین اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
از اول تا سوم آبان  1388برابر با  25-24-23اکتبر 2009

این قطعنامه توسط منصدور امدان قبدل از برگدزاری
اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فددایی خلدق
ایران به تشکیالت ارایه شد و در نخستین جلسده بدا
تغییراتی به اتفاق آرا به تصویب رسید.
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قطعنامه پیرامون
بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چپ
 -1مشخصات و شناسه ها
 سیستم سرمایه داری در گرداب عمیدق تدرین بحدران خدود از زمدان رکدود بدزرگ درسالهای  1930دست و پا می زند .این بحران برآمد مناسبات و مکانیزم تولید ارزش در نظدم
سرمایه داری است که در فرم "بحران بخش مدالی" ،تضدادهای سداختاری آن را بده نمدایش
گذاشته است.
 با بحران مالی تکان دهنده و گسترش آن به اقتصاد حقیقی ،بیش از همه بی منطقی وظرفیت بحران سازی سرمایه داری خود را در برابر دیدگان همگان آشکار سداخته اسدت .بده
گفته صندوق بین المللی پول ( ،)IMFتنها در عرض چند روز ارزشی برابر بدا بدیش از یدک
هزار میلیارد دالر نابود گردید .بانک توسعه آسیایی میزان ارزش نیست شده در سطح جهدان
را پنجاه هزار میلیارد دالر برآورد کرده است.
 برخالف دیگر بحرانهای پیشین عصر نو  -لیبرال (مکزیک  ،1994آسیا  ،1997روسدیه ،1998آرژانتین  )2001بحران کنونی نه در کشورهای حاشیه بلکه در قلب سیستم سدرمایه
داری جهانی ،آمریکا ،به وقوع پیوسته و در این میان اروپا را هم به کلی در بدر گرفتده اسدت.
این بار مرکز بازارهای مالی نو – لیبرال سرمایه داری آماج قرار گرفته اند.
 بحران بازارهای مالی نو – لیبرال سرمایه داری در مرکز سر باز کرده است و یک علدتمرکزی و سیستماتیک دارد .این بحران توسط خودمختاری بخشهای مالی در برابر بخشدهای
صنعتی و تداخل دادن همه بخشهای اجتماعی در قماربدازی مدالی بیدرون از دایدره هرگونده
تاثیرگذاری اجتماعی یا دولتی شکل گرفته است.
 برای نخستین بار در تاریخ ،یک بحران مالی و اقتصادی جهدانی و یدک بحدران جهدانیزیست محیطی و بحران زیربناهای حیاتی انسان به یکدیگر گره خورده اندد .ایددیولوژی ندو-
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لیبرال در یک چشم برهم زدن در ابعاد جهانی بی اعتبار گردیدده و اعتمداد بده بدازار آزاد در
همین ابعاد متزلزل شده است.
 -2ریشه ها
 بددرخالف تبلیغددات گمددراه کننددده زرادخاندده تبلیغدداتی بددورژوازی ،عامددل اصددلی درهددمفروریختن ستونهای اقتصاد سرمایه داری خطای انسانی و آزمندی پراکنده مدیران مووسسات
مالی نیست و به همین اعتبار نیز بحران فاجع بار کنونی را نمی توان نقص فندی در سیسدتم
جلوه داد.
 سرمایه مالی به مثابه نوع مستقل شده سرمایه به ویدژه در دو دهده اخیدر ،خدود را بدهجایگاه نیروی محرک و غالب کلیت نظام سرمایه داری بر کشیده است .این فدرم مشدخص از
سرمایه ،نه بر تولید کاالیی یا تجارت بلکه ،بر تولید پول در بازارهای جانبی بورس ،وام ،بهدره
که به وجود آورده ،مبتنی است .بازار مالی با کنار زدن بدازار کالسدیک سدرمایه صدنعتی ،بده
موتور اصلی نظام تولید ارزش سرمایه داری بدل گشته است .برای درک این جایگداه مرکدزی
کافی است اشاره شود که ارزش سپرده های مووسسات فعال در بازارهای جدانبی ،سده برابدر
بیشتر از ارزش همه کاالها یا خدمات فروخته شده در سراسر جهان است .این تورم سدرمایه،
منبع رونق و تولید دایمی حبابهای بورسی است که بخش مالی سرمایه داری بده وجدود مدی
آورد و ناچار است که به وجود آورد.
 چیره شدن این ندوع از مناسدبات تولیدد ثدروت بدر کدل اقتصداد سدرمایه داری ،تحدتقانونمندی عام انباشت سرمایه و پروسه ی به همین صورت قانونمند تکامل آن صورت گرفت.
سرمایه ای که در نتیجه بهره کشی از نیروی کار و رشد ظرفیت تولیدد ابدزار و کداال جمدع و
انباشت شده ،براساس ذات و پایه فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه داری یعنی ،کسدب سدود
بیشتر ،به طور ناگزیر به سمت توسعه روابط مالکیدت سدرمایه داری در بخشدها و فعالیتهدای
اقتصادی که هنوز در این مناسبات قرار نگرفتند ،به حرکت در می آید.
 فرم سیاسی این حرکت را به ویدژه ظهدور مددلهای تاچریسدتی و ریگانیسدتی اقتصدادسرمایه داری در دهه هشتاد ترجمه می کند .دولتهای بورژوایی و ماشین قانون گدذاری آنهدا
در این دهه به گونه عریان در نقش هموار کننده مسیر گسترش سرمایه های انباشت شده به
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سوی ایجاد بازارهای جدید و به بیان بهتر ،منابع نوین کسب سدود پدیددار شددند .از ایداالت
متحده آمریکا تا اروپا و آسیا ،دولتهدای کشدورهای متروپدل سدرمایه داری ،خددمتگزاری بده
سرمایه مالی برای تجدید ساختار سازمان اقتصادی سرمایه داری در پهنه ملی و بین المللدی
را در راس وظایف اصلی خود منظور کردند؛ پروسه ای کده در پیشدرفته رفتده تدرین مرحلده
رشد ،فرماسیون نو – لیبرالیسم اقتصادی را از دل خود بیرون داد.
 مهمترین تغییرات ساختاری کده از سدوی طبقده ممتداز سیاسدی کشدورهای متروپدلسرمایه داری صورت گرفت تا فرآیند تبدیل بخدش مدالی بده نیدروی محدرک اصدلی اقتصداد
کاپیتالیستی را تسهیل کند و بدین ترتیب دروازه های جهنم کنونی را به روی بخش بزرگدی
از بشریت بگشاید از قرار زیر است:
الف) قاعده زدایی و حذف قوانین نظارتی بانکها و برچیدن شرطها و محدودیتهای تشکیل
مووسسات مالی جدید .این رشته اقدامات ،نخست حوزه فعالیت کالسیک بانکها (کدارپردازی
سپرده ها ،پرداخت وام و دریافت بهره) را به گونه نامحدود گسترش داد و راه آنها را بده بدازار
بورس ،قمارهای ریسک آمیدز و سدوداگری بداز کدرد و در مرتبده بعدد ،امکدان شدکل گیدری
مووسسه های مالی جانبی (بانکهای سایه) ،صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی و کنسرنهای
اعتباری را فراهم آورد.
ب) آزاد سازی نرخ سود و بهره؛ تحولی که در نتیجه آن کنسرنها و موسسات مالی از قید
رعایت هر تناسب (از نظر اقتصادی) منطقی میان میزان سرمایه اصلی با ندرخ ریسدک و ندرخ
بهره وری با فعالیت اقتصادی حقیقی معاف شده و خود در جایگاه مرجع و تصمیم گیرنده در
این باره نشستند.
ج) واگذاری تعیین نرخ ارز از دولت و بانکهای مرکزی به بازار و بده ایدن ترتیدب تسدهیل
مبادله و تجارت بسته های سهام و اوراق بهادار میان بانکهدای خصوصدی ،شدرکتهای بیمده و
دوایر ارزی کنسرنهای چند ملیتی .تغییر مکدانیزم تصدمیم گیدری در بداره ندرخ ارز از اقددام
سیاسی به منفعت روز بازار در همین حال با هدف ایجاد یک منبع کدالن ،بده سدادگی قابدل
دسترسی و تضمین شده ی کسب سود برای بخش مالی صورت مدی گرفدت کده بدر تفداوت
مصنوعی نرخ روز ارز استوار شده است.
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د) تغییر نقش دولت از نهاد اجتماعی به بنگاه کارگزاری تصمیمها و منافع سدرمایه مدالی
در پهندده هددای مالیددات ،بودجدده ،تنظددیم قددوانین ،کددار و دسددتمزد .آشددکار تددرین آثددار رونددد
لیبرالیزاسیون که با شناسه کاهش دخالدت دولدت و آزادی بدازار خدود را تعریدف مدی کندد،
واگذاری موسسات دولتی و شرکتهای سودآور بخش عمومی به سدرمایه مدالی تحدت عندوان
خصوصی سازی و همینطور رفدع مسدوولیت از خدود دولدت ندو – لیبدرال در ارایده خددمات
اجتماعی است .سیاست مزبور ،رشد تقسیم ثروت از پایین به باال و شکل گیری حجم نجومی
سرمایه قابل استفاده در بورس و بازار سوداگری اوراق بهادار را توان دوچندان بخشید.
 -3راه حلهای نظا سرمایه داری

 بحران کنونی ،شعار استراتژیک سرمایه داری نو – لیبرال مبنی بر خصوصی سازی سودرا به یک مولفه غارتگرانه دیگر یعنی ،اجتماعی کردن زیان ارتقا داده است .دولتهای بورژوایی

آمریکا ،اروپایی و آسیایی یک حرکت سراسری را برای نجات نظم ندو – لیبرالیسدتی اقتصداد
جهانی سرمایه داری سازمان داده اند که مکانیزم آن به سادگی بر پمپاژ هزاران میلیارد دالر،
یورو ،ین و جز آن از خزانه همگانی به بانکها شکل گرفته است.
 هدف بی واسطه این سیاست خالص کردن سرمایه مالی از شر سهام فاسد ،اوراق بهاداربی محل ،اسناد شرط بندی و ضمانت نامه هدای بدی پشدتوانه اسدت .کیفدر تبهکداری مدالی
بازارهای نو  -لیبرال به دوش کارورزان جامعه سرمایه داری ،اقشار ضعیف اجتماعی و جوامدع
"کشورهای پیرامونی" گذاشته شده است.
 همزمان با گسترش بحران بخش مالی به سرمایه صنعتی ،پیامدهای مشخص سیاسدتنجات نظام مالی سرمایه داری به گونه روشن تری خود را به نمایش می گذارد .بر اساس یک
قاعده کلی ،به همان اندازه که بحران گسترده تر و عمیق تر باشد ،در همان حجم هدم فشدار
بر پایین و غارت آن گسترده تر و عمیق تدر خواهدد بدود .از ایدن رو ،حفدره هدای میلیداردی
سرمایه با بیکاری میلیونها نفر در کشورهای سرمایه داری مرکز و سدیه روزی بیشدتر صددها
میلیون تن دیگر در "کشورهای پیرامونی" ،افزایش مالیاتهای موجود و وضع مالیتهای جدید،
اختراع عوارض تازه ،افزایش بهای بخشی از خدمات عمدومی و حدذف بخدش دیگدر ،کداهش
دستمزد و سطح شرایط کار پر می شود.
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 -4گرایشها و پروژه های درون سیستم
 بلوکهای کنونی قدرت در نظم سرمایه داری از آمریکا تا اروپا و از چین و ژاپن تا روسیهو هند در پاسخ به بحران جهانی اقتصاد ،اثار ویرانگر آن و تنگناهایی که برای بخش بزرگی از
بشریت به وجود آورده است ،هیچ راه حلی که مندافع اقشدار و طبقدات پدایینی را نیدز در بدر
بگیرد برای ارایه ندارند.
 بلوکهای یاد شده همچنین رهیافت مشترکی برای نجات نظم جهدانی سدرمایه مدالی ودستگاه مرکزی آن (تشکیل شده از وزارتخانه های دارایی و خزانده داری و بانکهدای مرکدزی
دولتی ،بانکها ،صندوقهای تامین سرمایه گذاری ،بانکهای سایه و بنگاه های ارزش گذاری) نیز
ندارند .اصلی ترین سیاستها و آماجی که گرایشهای گوناگون این مجموعده گدرد آنهدا شدکل
گرفته اند و به صورت موازی با یکدیگر حرکت می کنند را می توان در فهرست زیر جا داد:
الف) چالش بین بنیادگرایی بازار و مداخله گرایی محدود و جدید دولتی
ب) مبارزه بر سر قاعده مند سازی بازارهای مالی بین المللی
ج) رقابت بین مدلهای چند گانه رشد نو – لیبرال انگلوساکسونی (بریتانیدا و آمریکدا) و
تولید صنعتی ،صادرات و بازرگانی (اروپا ،چین و هند)
د) کشاکش بر سر یک پیمان جدید همگانی ()New Public Deal
 با توجه به تضادهای انکارناپذیر و درگیریهایی که تمام این پروژه ها را در بر گرفته انددو با نگاه به گستره بحران حاضر ،در کوتاه مدت هدیچ راه حدل پایدداری نمدی تواندد خدود را
دیکته کند .قدرت هنوز موجود بازارهای نو  -لیبرال مالی سرمایه داری ،گزینه های پایده ای
را بلوکه می کند .رهیافتهای گوناگون در کنار یکدیگر شکل خواهند گرفت و ترکیبی از عددم
تعین و انتقال که شاید یک دهه طول بکشد ،به وجود می آید.
 ویژگی مشترک بلوکهای گوناگون نظم جهانی سرمایه داری را دفاع از موقعیت خود بدههر قیمت تشکیل می دهد .این امر از یک سو شدکل گیدری گرایشدهای نیرومندد اتدوریتر در
ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای متروپل را تقویدت مدی کندد و از سدوی دیگدر بده
رقابت آنها در سطح جهانی بر سر کنترل بازارها و ذخایر معدنی شدت می بخشد.
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 -5تدبیرهای واقعی به جای بیراهه های صوری برای نجات سرمایه مالی
در برابر تالشهایی که به منظور گذاشتن تام و تمام هزینه های بحران بدر دوش اکثریدت
جامعه صورت می گیرد و در نظر به گسترش تدریجی و منظم بحدران بده اقتصداد صدنعتی و
سایر حوزه های کار یدی و فکری ،اقدامهای مشخص زیر پیشنهاد می شود:
الف) صورت حساب باخت هزاران میلیارد یورو -دالری در قمارخانه بازار مالی را خود آنها
باید بپردازند .تغییر سیستم مالیاتی بانکها و بورس و وضع مالیدات بدر سدود و دارایدی ،ملدی
کردن موسسات مالی متضرر ،شفاف سازی دارایی صندوقهای اعتباری ،بانکهدا ،حسابرسدی از
بهشتهای مالیاتی و دارایی مالکان و مدیران ،می تواندد بخدش آشدکار خسدارات وارد آمدده را
جبران کند.
ب) هزاران میلیارد دالر و یورویی که برای نجات سرمایه مالی از محل داراییهای همگانی
اختصاص می یابد ،صرف سرمایه گذاریهای ضروری اجتماعی در حوزه هدایی مانندد حمدل و
نقل عمومی ،مراکز بهداشتی ،مدارس و دانشگاه ها ،مهد کودکهدا ،گسدترش خددمات اندرژی
رسانی (آب ،برق ،نفت و گاز) و  ...بشود.
ج) سرمایه گذاری در بخشهای یاد شده ،منبع تولید انبوه اشتغال برای میلیونهدا جویدای
کار است و می تواند جایگزین واقعی برای جمله پردازیهای مبهم در مورد ایجاد اشتغال باشد
که معموال در شرایط بحران ،مفهوم دیگری جز تقویت و فربه کدردن کنسدرنهای تسدلیحاتی،
موسسات فعال در استخراج و فروش مواد معدنی و در نهایت ،پیش ساختارهای میلیتاریستی
ندارد.
د) بر سیاست خصوصی سازی خدمات عمومی نقطه پایان گذاشته شود .کلیده بخشدهای
تامین اجتماعی ،موسسات تامین انرژی ،سیستم حمل و نقل ،خدمات بهداشتی ،مسکن و جز
آن از سلطه قواعد جنون آمیز بازار بیرون آمدده و زیدر کنتدرل دموکراتیدک و همگدانی قدرار
بگیرد.
ه) بانکها و به ویژه آن دسته که فعالیت آنها حوزه های زنددگی اجتمداعی را تحدت تداثیر
قرار می دهد ،بدون پرداخت غرامت در یک سیسدتم بدانکی همگدانی ،ملدی بشدوند و تحدت
کنترل دموکراتیک و شفاف قرا بگیرند .برای تضمین باز پرداخت پس انددازهای شدهروندان ،
در اختیار گذاشتن وام و سرمایه گذرایهای ضروری این یک گام اجتناب ناپذیر است.
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و) تغییر جهت گیری موسسات مالی دولتی مانند صندوقهای بیمه و بازنشستگی اجتناب
ناپذیر است .سپرده های کارورزان به این موسسدات و بهدره آن نمدی تواندد همچندان ژتدون
قماربازی پر ریسک در کازینوی سرمایه نو  -لیبرال مالی باشدد .همزمدان ،ایجداد یدک چتدر
حفاظتی از منابع دولتی برای تضمین سیستم بیمه هدای درمدانی ،بازنشسدتگی ،بیکداری ،از
کارافتادگی و در مجموع استاندارد زندگی اکثریت جامعه الزم و ممکن است.
ز) به جای برنامه های سطحی و فریبنده زیر عنوان طرحهای مشوق اقتصادی به منظدور
افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و رونق بازار در شرایط بحران ،باید دسدتمزد کدارورزان
متناسب با افزایش هزینه ها و سطح زندگی افزایش یابد .به جای صدقه مدت دار دولتی ،باید
به طور دایمی ارزش واقعی کار پرداخت شود.
ح) در مقابل غارت بیشتر و گسترده تر ذخدایر معددنی بدرای جبدران خسدارات بحدران و
تخریب عمیق تر محیط زیست ،سدرمایه گدذاری علمدی و تحقیقداتی بدرای تولیدد انرژیهدای
تجدید پذیر ،اختصاص منابع برای توسعه ی صنعتی و همگانی آنها و پشتیبانی از ابتکارهدای
اجتماعی در این زمینه باید در دستور کار گذاشته شود.
 -6بحران سرمایه داری و مداخله گری سوسیالیستی
 مدل اجتماعی سرمایه داری برای تنظیم مناسبات کار و معیشت یعنی ،نو  -لیبرالیسمبه یک فاجعه بزرگ با آثار بسیار مخرب برای زیست و کار صدها میلیون انسان خدتم شدده و
به همراه آن همه ادعاهای نقد مارکسیستی در بداره ی متنداقض ،بحدران زا و ویرانگدر بدودن
مناسبات سرمایه داری را به طور قاطعانه تری به اثبات رسانده است .این حقیقت که تئوریهدا
و انگاشتهای مارکسیستی در حال حاضر نه فقط برای روشنفکران و کدارورزان پیشدرو بلکده،
خود تئوریسینها و تحلیل گران سرمایه داری نخستین منبع پاسخگویی به سواالت مشدخص
در باره ریشه ها و دالیل بحران به شمار می رود ،یک دلیل بیشتر برای اثبدات ادعدای مزبدور
است.
 بحران سرمایه مالی و در پی آن سدرمایه صدنعتی ،فقدط یدک بحدران اقتصدادی بداقینخواهد ماند .این یک بحران اجتماعی به معنای بحران مشدروعیت و اعتمداد بده نظمدی کده
هدایت زندگی و کار صدها میلیون انسان را در دست دارد و آنها را بده فالکدت کشدانده هدم
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هست .بی اعتمادی به کارایی و راه حلهای این نظام ،پرسش پیرامون گزینه به طور عام و راه
حلهای بدیل به طور خاص را به کانون درگیریهای طبقاتی انتقال می دهد.
 مسیر مداخله گری سوسیالیستی و طرح گزینه سوسیالیستی به گونه مستقیم با برنامهو راه حلهای عملی و چاره جوییهای مشخص کمونیستها برای چیرگدی بدر بحدران کندونی و
پیامدهای فالکت بار آن پیوند خورده است .کمونیستها زمدانی مدی توانندد جبهده ی مبدارزه
طبقاتی اکثریت جامعه علیه نظام سرمایه داری را آرایش دهد که قادر شده باشد به طبقات و
اقشار فالکت زده مسیر روشنی برای خروج از نکبتی که سیاستها و تددبیرهای نظدم سدرمایه
داری به آنها تحمیل می کند ،نشان دهد .تنهدا در ایدن شدرایط اسدت کده کمونیسدتها قدادر
خواهند بود کارورزان را پیرامون خواسدتها و راه حلهدایی کده آنهدا را بده طدور مسدتقیم بده
رویارویی با نظم اجتماعی حاکم می کشاند ،به میدان بیاورند.
 -7وظایف اصلی کمونیستها
سازمان دادن نبردهای طبقاتی و مرتبط ساختن آنها به یکدیگر از طریق:
 مبارزه علیه فقر ،علیه توزیع ثروت از پایین به باال ،علیده انتقدال بخشدهای عمدومی بدهخصوصی و دامن زدن به بحث فراگیر در باره آنها از طریق اعتراض ،نقد و روشنگری
 پیوند مقاومت در برابر انتقال بار پیامدهای بحدران بدر دوش کدارورزان ،اقشدار ضدعیفاجتماعی و "کشورهای پیرامونی" با ترسیم یک چشم انداز بنا شده بر پایه ارزشهای انسانی و
همبسته سوسیالیستی.
 ایجاد ساختارهای قوی و کارا (اتحادیه ها ،سدندیکاها ،جنبشدهای اجتمداعی ،ابتکداراتشهروندی و نیروهای سیاست حزبی چو) که بتوانند این نبرد را پیش ببرند.
 ایجاد فضای همکاری و خود  -سازماندهی بدرای همده نقدش آفریندانی کده تمایدل یداآمادگی افکندن نگاه فعال به چشم انداز غلبه بر سیسدتم سدرمایه داری توسدط یدک جامعده
دموکراتیک  -سوسیالیستی را دارند.
 ایستادگی با تمام نیرو در برابر بقا و نوسازی نو -لیبرالیسم که با چهره و روشهای تغییریافته ظاهر می شود.
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 پشتیبانی از اشکال پیشرفته دخالت دولتی ،نوسدازی سیسدتمهای خددمات همگدانی وبیمه های اجتماعی ،تغییر سیاستهای زیست محیطی و توسعه همبسته جهانی
 درهم شکستن ابتکار عمل انحصاری حاکمان و مداخله گدری فعدال از طریدق ارایده راهحلها بدیلها و نمونه های مشخص.
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شرایط کنونی و وظایف ما
گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به هفتمین اجالس شورای عالی سازمان
مصوب هفتمین اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 23تا  25بهمن  1391برابر با  11تا  13فوریه 2013

این گزارش توسدط مهددی سدامع قبدل از برگدراری
هفتمین اجدالس شدورای عدالی سدازمان چریکهدای
فدددایی خلددق ای دران بدده تشددکیالت ارای ده شددد و در
نخستین جلسه در  23بهمن  1391بدا تغیراتدی بده
اتفاق آرا به تصویب شورای عالی سازمان رسید.
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شرایط کنونی و وظایف ما
مقدمه
ششمین اجالس شورای عالی سازمان در آبان سال  1388برگزار شد .از آن تاریخ تاکنون
ما طی  35سمینار ،تحوالت سیاسی داخلی ،منطقه ای و جهانی را بررسی کرده و چندین بار
در بیانیه هایی مواضع رسمی سازمان را اعدالم کدرده ایدم .در ایدن مددت ،روزانده در سدتون
«فراسوی خبر» که توسط اعضای هیات دبیران ماهنامده نبدرد خلدق نوشدته مدی شدود و در
سایتهای ایران نبرد و جنگ خبدر منتشدر مدی گدردد ،مواضدع سدازمان در مدورد مهمتدرین
رویدادهای عمدتاً داخلی بیان شده است .این گزارش ،فشرده نظدرات مطدرح شدده از طدرف
سازمان ما طی  38ماه گذشته است.
در این گزارش دیدگاههای ما در مورد شرایط حاکم بر کشور و راه بدرون رفدت از بحدران
کنونی به طور شفاف بیان شده است .همچنین تحلیل و مواضع ما در مورد تحوالت سیاسدی
در شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه و نیز تحوالت مربوط به آمریکدا و اتحادیده اروپدا کده
تحت عنوان جنبش برآشفتگان و جنبش اشغال وال ستریت نامیده شده ،مختصر امدا روشدن
بیان گردیده است.
هنگامی که ششمین اجالس شورای عالی سازمان برگزار می شد ،قیامهای زنان و مدردان
ایران زمین سیر صعودی خود را طی می کرد .طی ماههای پس از آبان  1388تا بهمن همان
سال ،خیزشهای مردم ایران اوج گرفت و در  6دی  88در روز عاشورا به یدک قیدام گسدترده
توده ای و رادیکال فرا روئید .پس از آن تا  25بهمن  1389که جنبشها و خیزشدهای جدیدد
در حمایت از تحوالت کشورهای عربی موسوم به «بهار عرب» دو باره شکل گرفت ،مدا شداهد
اعتراضهای پراکنده که به سرعت سرکوب مدی شدد ،بدودیم .در دو سدال گذشدته حرکتهدای
اعتراضی در ایران به ویژه در عرصه جنبش کارگری گسترش پیدا کرده اسدت .طدی  35مداه
گذشته در حدود  700حرکدت بدزرگ و کوچدک اعتراضدی از جاندب کدارگران و مزدبگیدران
صورت گرفته که دبیرخانه سازمان هر سال در آستانه اول ماه مه فهرست و جمعبنددی آن را
منتشر کرده است .در این فاصله افزون بر خیزشها و قیامها در شهرهای بزرگ ،صدها حرکت
اعتراضی در گوشه و کنار ایران وجود داشته است.
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در فاصله زمانی یاد شده تضادهای درونی در هرم قدرت با شدت و حدت افزایش یافتده و
دامنه این تضادها و کشمکشها گسترش یافته و ولی فقیه رژیم مجبور بدوده بده طدور روزانده
برای مهار آنها به طور علنی و یا مخفی مداخله کند و حتی به آن دسته از ایادی اش کده بده
این تضادها دامن می زنند ،مارک خائن بزند .با همه تالشهای ولی فقیه ،هیچیک از تضادهای
درون هرم قدرت نه فقط کاهش نیافت ،که افزایش بی سابقه ای پیدا کرد.
ریشه بروز این شرایط چیست؟ این شرایط را چگونه باید تعریف کرد؟ و بداالخره وظدایف
ما در قبال این وضعیت چیست؟
در زیر به این سوالها پاسخ می دهیم.
سیر تحوالت سیاسی در درون هِرَ قدرت و در جنبش مرد ایران
 .1مناسبات اقتصادی حاکم بر ایران ،مناسدبات سدرمایه داری در یدک کشدور پیرامدونی
است .تالش رژیم برای ادغام در مناسبات نو-لیبرالیسم جهانی هر روز ابعاد جدیدی یافته که
آخرین آن حذف اندک یارانه ها بر حاملهای انرژی و برخی کاالهای اساسی مربوط به زندگی
و معیشت مردم ،به ویژه اقشار فرودست است .از جهت دیگر ،روبنای سیاسی کشور ،اسدتبداد
مذهبی و والیت فقیه همراه با ادغام کامل مذهب در دولت و بده طدور کلدی در تمدامی امدور
جامعه است .جمهوری اسالمی تمایل دارد روند ادغام در بازار جهانی امپریالیستی را با حفد
روبنای سیاسی خود پیش برد ،در حالی که رژیدم سیاسدی بدا زیربندای اقتصدادی همخدوانی
نداشته و این امر همواره منجر به چالشها و بحرانهای حاد می شود.
از آن جا که نظام حاکم بر ایران نمی تواند مناسبات اقتصادی را به قرون وسطا بازگرداند،
به ناچار باید از نظر سیاسی خود را با الزامات ادغام در بازار جهانی امپریالیستی همساز کندد.
ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن تاکنون در مقابل این امدر و الزامدات ناشدی از آن مقاومدت
کرده و راه انقباض سیاسی و دستیابی به سالح اتمی و توسل به صدور تروریسم و بنیادگرایی
اسالمی برای تضمین امنیت نظام را برگزیده اند .این راه حل را خامنه ای «ریل گذاری جدید
در والیت» تعریف کرده است .اتکا به درآمد ناشی از فروش نفت خام برای ولی فقیه به مثابده
یک فرصت ،این امکان را ایجاد کرده که در مناسبات درون هرم قدرت و ثروت و در مناسبات
اقتصادی با قدرتهای بزرگ اقتصادی یک تعادل نسبی و البته عمیقاً به زیان مردم ایران ایجاد

زیر محک زمان

اسناد هفتمنی اجالس شورای عالی سچفخا38 /

کند .این تعادل نسبی تا سال  1384که با گزینش احمدی نژاد راهبرد «ریل گدذاری جدیدد
در والیت» کلید خورد ،به سود اقتدار ولی فقیه عمل می کرد .سیاست اقتصادی که از طریق
احمدی نژاد به پیش رفت و به هم خوردن تعادل نسبی در درون هرم قددرت و در مناسدبات
حاکمیت با قدرتهای جهانی ،به تشدید تضاد در بین گروهبندیهای صاحب سدرمایه انجامیدد.
«در  103سال گذشته مجموع درآمدهای نفتی ایران بده بدیش از هدزار و  116میلیدارد دالر
رسیده است ...و مجموع درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم بدیش از  531میلیدارد دالر بدوده
است( ».اکبر ترکان ،معاون اسبق وزارت نفت ،خبرگزاری حکومتی مهر 14 ،شدهریور )1391
در همین دوران  7ساله « 483میلیارد دالر از درآمد نفتی صرف واردات کاال از خارج کشدور
شده است( ».همان منبع)
این درآمد کالن طی هفت سال ریاست احمدی نژاد بر قوه مجریه ،آن چنان هزینه شدده
که به افزایش سرسام آور نقدینگی منجر شده و همزمان سدپاه ،بسدیج و نهادهدا امنیتدی بدر
شریانهای حیاتی و بخشهای کلیدی اقتصاد کشور تسلط بالمنازع پیدا کرده اند .در این فاصله
«میزان نقدینگی از حدود  68هزار میلیارد تومان در پایدان سدال  ،84بده حددود  387هدزار
میلیارد تومان در ابتدای تابستان  91رسید»*  .این وضعیت باندهای درون هِرَم قدرت را کده
در فاصله سالهای پس از انقالب تا سال  1384در بهره مندی از منابع کشور سهم می بردندد
و به طور متحدانه مردم را غارت می کردند ،به جان هم انداخته است.
کاهش درآمد ناشی از فروش نفت خام (به علت تحریم) همراه با انقباض سیاسدی ،تضداد
جناحهای سرمایه داری درون و پیرامون قدرت را تشدید کرده (افشای دزدیهای کدالن) و در
نتیجه گرایش مدافع تطبیق نسبی و مرحله به مرحله روبنای سیاسی با زیر بنا ،میدان عمدل
بیشتری یافته است .طی یک سال گذشته فرصتهای ولی فقیده (اتدم ،صددور تدرور و درآمدد
نفت) برای مهار تضاد رژیم سیاسی با مناسبات اقتصادی کاهش جدی پیدا کرده است.
 .2چالش دیگر در درون ساختار جمهوری اسدالمی ،تضداد بدین قددرت واقعدی و قددرت
حقوقی است .این تضاد در قانون اساسی رژیم در تقابل بین «اصل والیت فقیه» و اصولی کده
به «انتخابات» بر می گردد خود را نشان می دهد .گرچه در نظدام حداکم بدر ایدران هرگونده
انتخابات بیش از یک شعبده بازی نیست ،اما خروجی همین شعبده بازی ،فردی را به عندوان
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«منتخب مردم از طریق رای مستقیم» به نمایش می گذارد که با ولی فقیه که «منتخدب بدا
واسطه» است به کشاکش می افتد .تضاد بین احمدی نژاد در نقدش گماشدته ولدی فقیده در
منصب ریاست جمهوری با خامنه ای از همین تضاد ناشی می شود .در شدرایطی کده اقتددار
ولی فقیه توسط قیام مردم ایران در سال  1388درهم شکسته شده و خامنه ای دیگدر قدادر
به کنترل جدالهای درون هرم قدرت نیست ،احمدی نژاد در بی سابقه ترین موضع گیدری در
طول حیات جمهوری اسالمی ،این تضاد را به رُخ او کشاند و از «انتخاب مسدتقیم» خدود در
مقابل «انتخاب با واسطه» ولی فقیه سخن گفت .در این که احمدی ندژاد در هدر دو دوره بده
خاطر پشتیبانی خامنه ای و نهاد های نظامی-امنیتی تحدت امدر ولدی فقیده از صدندوق رای
خارج شد ،تردیدی وجود ندارد ،اما شدت و حدت گرفتن تضادهای درون جامعده و بده ویدژه
خیزشهای مردم ایران در سال  ،1388شرایط را برای چنین عرض انددام بدی سدابقه ای کده
هیچگاه در دوران ریاست خامنه ای ،رفسنجانی و خاتمی دیده و شنیده نشده ،به وجود آورده
است.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در  4دی  1391خواستار برگزاری «انتخاباتی آزاد ،شفاف و
قانونی» و « بازگشت به تعدادل و پرهیدز از حدذف دلسدوزان و وفداداران بده انقدالب و قدانون
اساسی» شد .وی در  3بهمن  1391نیدز دمکراسدی را «نتیجده گسدترش آگاهیهدا و انفجدار
اطالعات و سرنوشت قطعی جوامع امروزی» دانست .در تقابل با این دیدگاه ،علدی خامنده ای
در  19دی  1391گفت« :آن کسانی که راجع به انتخابات توصیههایی میکنند ،حواس شدان
باشد به دشمن کمک نکنند .هی نگویند انتخابات باید آزاد باشد».
کیهان شریعتمداری در شدماره روز شدنبه  18آذر در مقالده ای بده نیابدت از خامنده ای
نوشت« :انقالبیون فرسوده در این برهه حساس قصد دارند با مهندسی هدفمند اوضاع کشور٬
فشار همه جانبهای به رهبری» وارد کنند .وی هدف از افزایش چنین فشارهایی را «نوشدیدن
جام زهر ،عقب نشینی و دست کشیدن از مواضع انقالبی» از سدوی خامنده ای و موافقدت بدا
آغاز مذاکره با آمریکا اعالم کرده است.
خامنه ای با مهندسی «ریل گذاری جدید» برای نظام والیت فقیده ،هدر تصدویر و تدالش
برای «تبدیل والیت به شرکت سهامی» را بر نمی تابد و تا آنجا که قدرت داشته باشد ،بدا آن
مبارزه می کند .خراطی کردن الیه باالیی رژیدم ،نظدامی امنیتدی کدردن ارگانهدای قددرت و
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برگماری افراد گوش به فرمان و کوتوله های سیاسی در نهادهای نظام ،یک سیاست راهبردی
و غیرقابل تغییر برای تضمین امنیت سلطنت مطلقده خامنده ای و بدرای مهدار تضداد قددرت
واقعی و قدرت حقوقی به سود قدرت واقعی خودش است.
خامنه ای روز یکشنبه  24مهر  1390در یک سخنرانی گفت« :در شدرایط فعلدی ،نظدام
سیاسی کشور ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده مدی شدود کده
شیوه خوب و موثری است ،امدا اگدر روزی در آیندده احتمداالً دور ،احسداس شدود کده نظدام
پارلمانی برای انتخاب مسئوالن قوه مجریه بهتر است ،هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلدی
وجود ندارد» .اگر خامنه ای بتواند چنین گامی در جهت حذف انتخابی بودن دومین مقام در
جمهوری اسالمی بردارد  -که بسیار بعید است  -این یک گام اساسدی در جهدت حدل تضداد
موجود در جمهوری اسالمی ،یعنی تضاد قدرت حقیقی و قدرت حقدوقی و در مسدیر تبددیل
جمهوری اسالمی به «حکومت عدل اسالمی» است .به نظر مدی رسدد کده ولدی فقیده نظدام
ضعیف تر از آن است که بتواند چنین گام سخت و دشواری را بردارد و برای همین است کده
قادر به مهار تضادهای درون هرم قدرت نیست.
روز چهارشنبه  10آبان  1391خامنه ای گفت« :از امروز تدا روز انتخابدات ،هرکسدی کده
بخواهد اختالفها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختالفات استفاده کند،
قطعاً به کشور خیانت کرده است» .پس از  36ساعت و در پایان روز پنجشنبه ،احمددی ندژاد
در نامه ای طلبکارانه نه خطاب به علی خامنه ای نوشت؛ اطمینان دارد کده رهبدر جمهدوری
اسالمی «پاسدار» قانون اساسی بوده و با «مخدوش» کردن اختیارات رییس جمهوری مخالف
است .وی همچنین در این نامه از رییس جمهوری با عندوان «بداالتدرین مقدام در جمهدوری
اسالمی پس از مقام رهبری» یاد کرده و با جمله معنی داری نوشت؛ اطمینان دارد کده علدی
خامنهای بر «صیانت از جایگاه رفیع رییس جمهوری منتخب ملت» تاکید دارد .احمدی ندژاد
همچنین در روز یکشنبه  15بهمن  1391با به سخره گرفتن جایگاه مجلدس ،بده افشداگری
علیه برادران الریجانی پرداخت و در مقابل ،علی الریجانی ،رییس مجلس ،رفتار احمدی ندژاد
را مافیایی و توطئه آمیز دانست .بدین ترتیب در یکشنبه سیاه خامنه ای ،روسای دو قوه رژیم
در ردیف اول خیانتکاران قرار گرفتند.

زیر محک زمان

اسناد هفتمنی اجالس شورای عالی سچفخا41 /

برای ترمیم همین موقعیت از دست رفته است که مزد بگیران دربار خامنه ای در نظریده
پردازیهای پوچ و ابلهانه خود مقام او و جایگاه ولی فقیه را در حد پیامبر مسلمان تعریف مدی
کنند .برای مثال روز یکشنبه  11تیر  1391آخوند محمد تقی مصباح یزدی در مورد خامنده
ای گفت« :همانند مقام معظم رهبری به هیچ عنوان نمیتوان بر روی زمین و آسدمانها پیددا
کرد چرا که ایشان نمونه برجسته ای از ائمه اطهار(ع) و اجدادشدان اسدت» .در همدین حدال
مصباح یزدی در ادامه صحبتهایش که خبرگزاری فدارس آن را بازتداب داده ،از منفدرد بدودن
ولی فقیه شکوه و شکایت می کند و می گوید« :جای تاسف است کده چدرا هندوز نتوانسدتیم
امام را بشناسیم و یا نتوانستیم جانشین امام (ره) ،مقام معظدم رهبدری را بده درسدتی درک
کرده و بشناسیم».
یکی دیگر از آخوندهای سرسدپرده خامنده ای در منصدب امدام جمعده موقدت تهدران در
مصاحبه با پاسدار اسالم می گوید« :امام زمان را در حال دعا گویی بدرای رهبدر دیدده اندد».
آخوند کاظم صدیقی اضافه می کند که« :آقای خامنه ای گوهر پاکی است ...به همین دلیدل
مکرر خدمت حضرت تشرف داشته است ،ولی نشناخته».
 .3سومین چالش برای نظام حاکم بر ایران ،تضداد بدا جامعده جهدانی و سیسدتم جهدانی
امپریالیستی و مناسبات نو-لیبرالیستی حاکم بر جهان است .قدرت سیاسی در ایدران بندا بده
خصلت سیاسی و ایدئولوژیک آن در تناقض با روندهای جهانی قرار دارد .همسدوئیهای نظدام
حاکم بر ایران با قدرتهای جهانی در شرایط جنگی و همسویی با جندگ طلبدان اسدرائیل ،در
این واقعیت که سیستم نا به هنگام جمهوری اسالمی نمی تواند به یک انددام ارگانیدک نظدام
جهانی تبدیل شود ،تغییری نمی دهد .گرچه طدی سدالهای حیدات رژیدم ایدران ،کشدورهای
امپریالیستی به اشکال مختلف به این رژیم کمک و یاری رسانده اند و اگدر امدروز رژیدم مدی
تواند به شبکه های مجازی یورش برده و به پیشرفته ترین تکنولوژیها برای کنترل و سرکوبی
مبارزه مردم دست پیدا کند ،به خاطر کمکهای بیدریغ کشدورها و کمپانیهدای بدزرگ غربدی
بوده است .بدون دانش و پشتیبانی لجستیکی آنها ،امکانات و توانائیهای رژیم ایدران بده هدیچ
وجه اجازه گسترش سرکوب در فضای حقیقی و مجازی در این سطح را نمی داد.
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سایر کمکهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به رژیم ایران نیز به همین گونه علیه مبارزه
و مقاومت مردم ایران عمل کرده است .کافی است در گنجاندن نام سازمان مجاهددین خلدق
ایران در لیست تروریستی ایاالت متحد آمریکا و اتحادیه اروپا تامدل کندیم کده فقدط و فقدط
برای خوش آیند استبداد مذهبی حاکم بر ایران صدورت گرفدت .دولتهدای اروپدایی و دولدت
آمریکا به ناچار و فقط به علت احکام دهها دادگاه در اروپا و آمریکا تن به لغو ایدن نامگدذاری
غیرعادالنه و مماشات گرانه دادند.
رژیم ایران با استفاده از سیاست مماشات و شرایط ویژه ای که جنگ اشدغالگرانه آمریکدا
در عراق برای آن فراهم آورده ،به سیاستهای مخدرب و ماجراجویانده خدود ادامده داده و مدی
دهد .این سیاستها در شرایط کنونی به مرز تحمل طرفهای خارجی رژیدم نزدیدک شدده و از
این رو است که فشار و اعمال تحریم ،هرچند به صورت محدود ،بر رژیم ایدران افدزایش پیددا
کرده است.
مساله اصلی برای کشورهای غربی ،دستیابی رژیم ایران به سالح اتمی و توسعه تروریسدم
و بنیاد گرایی اسالمی در خارج از مرزهای ایران اسدت .اسداس تحریمهدا بدر خواسدت دسدت
برداشتن رژیم از ساخت سالح اتمی قرار دارد.
هدف این فشارها و تحریمها -همان گونه که سران کشورهای  5+1تداکنون اعدالم کدرده
اند -نه «تغییر رژیم» که «تغییر رفتار» آن است .تغییر رفتدار بده معندی دسدت برداشدتن از
سالح اتمی ،دست برداشتن از راهبرد هژمونی طلبانه در کشورهایی که اکثریت شهروندان آن
مسلمان هستند و به ویژه در عراق ،سوریه و لبنان ،پایان دادن به سیاست صدور تروریسدم و
بنیاد گرایی اسالمی و قطع عملیات تروریستی در گوشه و کنار جهان است.
خامنه ای ،عصر سه شنبه  3مرداد  1391در دیدار با مسئوالن رژیم گفت« :ما نه تنها در
محاسبات خود تجدید نظر نمی کنیم ،بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه می
دهیم» .وی به تاثیر تحریمها اعتراف کرد و گفت« :فشارهای روزافزون و پیچیده» کشدورهای
غربی «واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود» .ولی فقیه به دوره ریاسدت خداتمی بددون
بردن نام او پرداخت و گفت« :در آن دوره ای که ادبیات مسئوالن ما آمیخته به تملدق گدویی
از غرب و امریکا شد ،در آن دوره به واسطه همراهی با غربیها و عقب نشینی هایی کده انجدام
گرفت ،آنها آن قدر جلو آمدند که من مجبور شدم شخصاً وارد میدان شوم».
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مدتی بعد خامنه ای در روز چهارشنبه  19مهر  1391در بجنورد گفت« :امروز دشدمنان
ما ،رادیوها و بعضیها هم با اینها همراه می شوند و مساله تحریم را بزرگ مدی کنندد .تحدریم
مال امروز و دیروز نیست .از اوایل وجود داشته است ولی آن را تشدید کرده اند ...وانمود مدی
کنند که اگر ملت ایران از انرژی هسته ای دست بردارد تحریمها برداشته می شود؛ دروغ می
گویند».
خامنه ای مساله تحریمها را «بزرگ» نمی داند ،اما روزنامه جمهوری اسدالمی در شدماره
دوشنبه  22آبان  1391از حرفهای محمود احمدی نژاد که گفته بود قطعنامه هدای سدازمان
ملل «ورق پاره» است و «آن قدر علیه ما قطعنامه بدهند تا قطعنامهدانتان پاره شود» انتقداد
کرده و این نوع سخن گفتن «درباره موضوعات حساس و مهم ،عالوه بر نوع ادبیات آن که در
خور جایگاه یک مقام رسمی نظام جمهوری اسالمی نیست» را «اصوال کوچک شمردن واقعه
ای» دانسته که «سرانجام به شرایط امروز منجر» شده است؛ شرایطی که برابری دالر با ریدال
«در مدت زمان کوتاهی حدود  5برابر افزایش» پیدا کرده و «قیمت تمام کاالها و خددمات را
به دنبال خود باال میبرد و گرانی سرسام آوری بر مدردم تحمیدل مدی کندد کده عدوارض آن
اکنون گریبان همه را گرفته است» .چنین اعتراف آشکار به تاثیر تحریمها که مسئول اول آن
ولی فقیه و ماجراجوئیهایش است ،نشان می دهد سیاستی که خامنه آن را بر خدالف مندافع
مردم ادامه می دهد ،در درون هِرَم قدرت نیز مخالفان جدی دارد.
چندی پیش سایت «شبکه خبر» صدا و سدیما نتدایج یدک نظرسدنجی کده در آن اکثدر
کاربران با تعلیق غنیسازی موافقت کرده بودند را منتشر کرد.
این سایت سه گزینه زیر را به نظر خواهی گذاشته بود:
 -1چشم پوشی از غنی سازی در مقابل لغو تدریجی تحریمها
 -2اقدام تالفی جویانه ایران در بستن تنگه هرمز
 -3مقاومت در برابر تحریمهای یک جانبه برای حف حقوق هسته ای
شمار رای دهندگان به گزینه اول از همان لحظات اول رو به افزایش بود و وقتدی بده 63
درصد رسید ،نظرسنجی مزبور از سایت وابسته به صدا و سیما حذف شد.
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جالب اینجاست که در نظرسنجی دیگری که در سایت شبکه خبر صدا و سیما جدایگزین
نظرسنجی درباره تعلیق غنی سازی شد ،در سداعت اول 89 ،درصدد از شدرکت کننددگان بدا
طرح برخی از نمایندگان مجلس برای بستن تنگه هرمز اعالم مخالفت کردند.
امروز دیگر همگان می دانند که ادعای مستقل شدن در انرژی و دستیابی بده تکنولدوژی
اتمی بهانه ای برای دستیابی به جنگ افزار اتمی است .ما بارها خواستار توقف کامدل تمدامی
عملیات و اقدامات رژیم ایران در زمینه اتمی شده ایم و گرچه بنا به دالیل گوناگون اقتصادی
و زیست محیطی مخالف استفاده از انرژی اتمی هستیم ،اما معتقدیم که مردم ایدران در یدک
شرایط دمکراتیک و با امکان توجه به طرح آزادانه نظرات کارشناسانه باید در مورد اسدتفاده و
یا عدم استفاده از انرژی اتمی تصمیم گیری کنند.
در مقابل و از نگاه خامنه ای و مشاوران او ،تن دادن به این خواسته هدا بده معندی خلدع
سالح شدن و از دست دادن ابزارهای مدوثر بدرای قددرت نمدایی اسدت .چنددی پدیش علدی
الریجانی گفت که کشورهای غربی هژمونی ما در منطقه را می پذیرند بدون آنکه قبول کنند
که ابزار آن را داشته باشیم( .نقل به مضمون)
در یک کالم ،موجودیت نا به هنگام نظام حاکم بر ایران ،باوجود منافع کالنی که برای دو
طرف داشته ،در تناقض با روندهای موجود در جهان کنونی است.
 .4اساسی ترین و عمده ترین تضاد و چالش در جامعه ایران ،تضداد بدین رژیدم حداکم و
توده های مردم است .برای جمهوری اسالمی هر ماهیت طبقاتی و هر خصلت سیاسدی قایدل
باشیم ،در این واقعیت که کانون اصلی ستیز در جامعه ایران ،تقابل آشتی ناپذیر بین مدردم و
رژیم حاکم است هیچ تغییری نمی دهد .به گمان ما این کانون سدتیز از نظدر سیاسدی بدین
مردم و استبداد مذهبی والیت فقیه است.
استبداد مذهبی حاکم بر ایران مانع عمده در راه بهبدود زنددگی مدردم و تحقدق توسدعه
پایدار است .بحران کمرشکن اقتصادی باعث گسترش بیکاری و گرانی شده است .پائین بودن
سطح دستمزد ،تعرض بده سدطح زنددگی و معیشدت کدارگران و مزدبگیدران و گدران شددن
تصاعدی کاالهای اولیه بخش زیادی از نیروهای کار را به زیر خط فقر برده و سفره کارگران و
مزدبگیران را خالی تر کرده است .افزایش نقدینگی ،رشد سرسدام آور تدورم و تعطیدل شددن
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بسیاری از واحدهای تولیدی در عرصه های صنعتی و کشاورزی ،اقتصاد کشور را به وضدعیت
فاجعه بار کشانده است.
در همین حال ،کیفیت و سطح زندگی در عرصه اجتماعی و زیرساختارهای آن نیز روز به
روز در حال سقوط عمیق تر است .نمونه های بارز این وضعیت را می توان در واقعیتهای زیدر
به خوبی مشاهده کرد:
 ساالنه  45هزار ایرانی قربانی هوای آلوده می شوند، نرخ سوانح رانندگی در ایران  20برابر میانگین جهانی است ،در هر  19دقیقه یدک نفدردر جادهها جان می سپارد و ساالنه  28هزار ایرانی در سوانح رانندگی کشته و  300هزار تدن
زخمی و یا نقص عضو می شوند -
 از کل جمعیت ایران حدود  10میلیون ایرانی به طور مستقیم معتداد بدوده و سداالنه 3هزار و  650تن تنها بر اثر سو مصرف مواد در کشور جان خود را از دست می دهند
 ساالنه  2هزار و  635ایرانی بر اثر سوختگی می میرند بر اساس آمار دستکاری شده حکومتی ،ساالنه  3هزار و  365تدن در ایدران خودکشدیمی کنند
 ساالنه  30هزار ایرانی به دلیل ابتال به بیماری سرطان جان می سپارند سن ابتالی ایرانیها به سکته مغزی 10سال کمتر از متوسط جهانی اسدت و در شدهریمانند تهران که حدود  12میلیون جمعیت دارد ،روزانه  150تا  200مدورد سدکته مغدزی رخ
میدهد که کمتر از  15درصد بیماران مراجعه به موقع به پزشک دارند
و...
در حالی که مردم در چنین وضعیت بحرانی زندگی می کنند ،حکومت ایدران میلیاردهدا
دالر صرف پروژه اتمی و صدور بنیادگرایی می کند .حسن نصرا  ،سرکرده حدزب ا لبندان،
اعالم می کند که « :عمده کمکهای ارائه شدده بدرای بداز سدازی لبندان ،از سدوی جمهدوری
اسالمی ایران ارائه شده است».
رژیم حاکم بر کشور به جای تامین اولیه ترین نیازهای مردم ،میلیاردها دالر صرف پدروژه
اتمی و صدور بنیادگرایی می کند .خامنه ای برای حف والیتش جز سرکوب مردم ،دستیابی
به سالح اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی هیچ سیاست کاربردی دیگری ندارد.
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رژیم حاکم بار بحران کنونی را بر دوش مردم ستمدیده کشور ما گذاشته است .در حدالی
که طی  32سال گذشته ما شاهد کشتارهای هولناک و پیگردهای بربرمنشانه که مایده نندگ
بشریت است بوده ایم ،در سه سال اخیر سرکوبی و جنایت ابعداد گسدترده تدری پیددا کدرده
است.
برای والیت فقیه هر رویدادی که ذره ای از نارضایتی اجتماعی بتواند در آن برآمد داشته
باشد ،به مثابه یک امر امنیتی تلقی می شود.
خامنه ای در نماز عید فطر در روز چهارشنبه  9شهریور  1390در مورد نمایش انتخابات
مجلس به چالش امنیتی رژیم پرداخت و گفت« :به علت حدواد جداری در منطقده ،مقطدع
مهمی از تاریخ جهان در حال شکل گیری اسدت و ملدت و مسدئوالن در ایدن شدرایط بسدیار
حساس ،باید کامالً هوشیار باشند و اجازه ندهند در این مقطع تعیین کننده تاریخ ،اختالف و
کدورت ،مانع از ایفای وظایف بزرگ ملت ایران و نظام اسالمی شود ...مسئوالن مختلف ،منبر
داران و فعاالن سیاسی و همه کسانی که میتوانند با مردم حرف بزنند ،بایدد از انتخابدات بده
عنوان نعمتی الهی پاسداری کنندد و هوشدیارانه مراقدب چالشدهای ضددامنیتدی و تالشدهای
دشمنان باشند».
این شرایط را چگونه باید تعریف کرد؟
 .5جنگ اشغالگرانه آمریکا در عراق ،برای خامنه ای یک فرصت بی نظیر ایجداد کدرد تدا
بتواند سیاست راهبردی که خمینی نتوانسته بود با شدعار «فدتح قددس از راه کدربال» بده آن
دست یابد را پیگیری کند .خامنه ای چند سیاست کاربردی همزمان را در دسدتور کدار قدرار
داد ،همکاری پنهانی با آمریکا ،نفوذ گسترده در عراق ،تقویت حزب ا لبنان ،ترغیب آمریکدا
به نابودی سازمان مجاهدین خلق ،یکدست سازی حاکمیت ،تالش برای ساخت سالح اتمی و
سر انجام نظامی-امنیتی کردن ارکان قدرت .ولی فقیه بر اساس راهبرد «ریل گدذاری جدیدد
در والیت» ،احمدی نژاد را مناسب ترین فرد تشخیص داد و در سال  1384در یدک شدعبده
بازی غیر حرفه ای او را از صندوقهای رای خارج کرد .دوره اول ریاست احمدی ندژاد بدر قدوه
مجریه و سیاست بی دنده و ترمز او آن چنان ولی فقیه را به وجد آورد که یکسدال ماندده بده
پایان دوره ریاست جمهوری ،خامنه ای آشکارا به احمدی نژاد اعالم کدرد کده بدرای  5سدال
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آینده برنامه ریزی کند .ولی فقیه مصمم بود که با استفاده از سپاه ،بسیج و نهادهای امنیتدی
برای بار دوم در یک نمایش «لوکس» همراه با «مناظره» غرب پسند ،احمدی نژاد را ابقا کند
و چنین کرد.
اما مردم با قیامهای خود شعبده بازی که قرار بود مثل خار در چشم دشمنان والیت فدرو
رود را به ضد خود تبدیل کردند و کاخ سلطان و پایه های استبداد مذهبی و سلطنت مطلقده
خامنه ای را به لرزه درآوردند .آنها با فریاد «مرگ بر دیکتاتور»« ،مرگ بر خامنه ای» ،اقتددار
ولی فقیه را به سخره گرفتند.
این خیزشها یکبار دیگر ثابت کرد که گرانیگاه تحول و کانون اصلی سدتیز در جامعده مدا
بین مردم و قدرت حاکم است .قیامهای مردم برخالف دیدگاه سازشکاران و فرصت طلبان که
با کلی گوییهای فضل فروشدانه  ،کدانون هدر تغییدر و تحدولی را در درون نظدام والیدت فقیده
جستجو می کنند و ظرفیت انفجاری جامعه را با عدوامفریبی و یدا خدودفریبی بده هدیچ مدی
گیرند ،نشان داد که نه رژیم والیت فقیه ظرفیت تحول پذیری از درون دارد و نه مردم ایدران
به الف و گزافه های کسانی که از سر حقارت و یا به علت نادانی بده درونمایده اساسدی صدف
بندی جامعه توجه ندارند ،اهمیت می دهند.
روز  6دی ( 1388روز عاشورا) قیام به اوج خود رسید و رژیدم از نظدر عیندی در آسدتانه
سرنگونی قرار گرفت .در این نقطه که خطر فروپاشی رژیم خود را نشدان داد ،اصدالح طلبدان
حکومتی از ترس جنبش اجتماعی مردم به دامان نظام پناه بردند .خامنه ای با آگاهی دقیدق
به این واقعیت بود که تصمیم گرفت تا از تمامی ظرفیت سرکوبگری استفاده کرده و بدا بهدره
گیری از تزلزل سخیفانه در جبهه اصالح طلبانی که از حاکمیت حدذف شدده اندد ،قیامهدای
مردم را مهار کند .در  22بهمن سال  1388که ساده اندیشان در رویای «اسدب تدراوا» بدرای
گرفتن صحنه از دست طرفداران محدود اما مسلح و وحشی ولی فقیه بودند ،رژیم توانست بدا
بسیج نظامی حداکثری ،جنبش مردم را مهار کند .اما جنبش سدر بازایسدتادن نداشدت و بده
اشکال مختلف و منجمله با حرکات اعتراضی کارگران و مزدبگیران ،با حرکتهای دانشجویان و
با اعتراضهای پراکنده اما مداوم توده ای ادامه یافت.
پس از شعله ور شدن قیامهای موسوم به بهار عرب ،ما شاهد چهدار خیدزش گسدترده در
چهار سه شنبه ماه بهمن و اسفند سال  1389بودیم .خامنه ای با سرکوب بی محابدای قیدام
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کنندگان ،با حصر خانگی موسوی و کروبی و در فقدان سازمان قیام توانست خیزشهای مردم
را مهار کرده و یک تعادل ناپایدار بین مردم و نیروهای سرکوبگر را شکل دهد.
 .6پس از آن تا کنون همچنان که در ابتدا گفته شد ،صدها حرکت اعتراضی توسط مردم
و به ویژه کارگران و مزدبگیران صورت گرفته که نشان می دهد این تعدادل نسدبی شدکننده
بوده و به یک تعادل پایدار به سود ولی فقیه چرخش نکرده است.
خامنه ای و نیروهای سرکوبی او به این واقعیت آگاه بوده و برای همین است کده روزانده
در مورد خطر «فتنه» و «باالتر از فتنه» هشدار می دهند.
*محمدرضا نقدی ،سرکرده بسیج ،با هشدار نسبت به «فتنده هدای پیچیدده پدیش روی
ملت ایران» گفت « :ملت عزیز ما باید بسیار هشدیار باشدند و بسدیجیان عزیدز نیدز بده دقدت
حواد را رصد کنند ،چرا که فتنه هایی که در آینده پیش روی ماست ،پیچیدده تدر اسدت و
باید بدانیم آخرین فتنه آخرالزمان شبیه ترین آن ها به حقیقت است و پیچیدگی آن حتی با
فتنه عمیق  88هم قابل قیاس نیست ...باید بدانیم جنس فتنه های بعدی بدا آنچده در فتنده
 88دیدیم ،متفاوت خواهد بود( ».خبرگزاری ایسنا 31 ،فروردین )91
*سید محمد سعیدی ،امام جمعه قم در خطبه هدای نمداز جمعده هشددار داد« :مراقدب
شکلگیری فتنه جدید در کشور باشید ».وی افزود« :وقتی توطئهای همچون فتنده مندافقین
که از سوی عده ای بی نماز و روزهخوار صورت گرفت مدوثر واقدع نشدد ،ممکدن اسدت فتنده
دیگری از سوی افراد نماز خدوان و روزه گیدر و موجدود در نیروهدای خدودی شدکل گیدرد».
(خبرگزاری مهر 16 ،اردیبهشت )91
*احمد سالک ،مقام امنیتی بیت خامنه ای سالک با بیان اینکه سدناریویی فراتدر از فتنده
سال  88در راه است ،اظهار داشت« :باید همه مراقب باشیم چرا که فتنهای جدید از درون در
حال جوشیدن است ولی با تدبیر رهبری و پشتیبانی مردم خنثی خواهد شدد( ».رویدش17 ،
مهر )91
*حجددت االسددالم روح ا بجددانی ،مسددئول انصددار حددزب ا تبریددز در جمددع بسددیجیان
شهرستان مرند با اشاره به «فتنه در پیش رو» گفت« :دشمنان خارجی و در راس آن شیطان
اکبر "آمریکا و اسرائیل" در آسیب شناسی کودتای نرم و برانداز ناکام خدود در فتنده  88بده
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این نتیجه رسیدند که یکی از غفلت های دشمن این بود کده طبقده بداالی متوسدط را رو در
روی نظام قرار دادند و نتوانستند موفق شوند .آنان برای فتنه خود در سدال  ،92از سدال 90
توطئه اقتصادی را طراحی کردند و در این مرحله از فتنه به دنبدال رو در رو قدرار دادن قشدر
زیر متوسط در برابر نظام اسالمی هستند .فتنه جدید شروع شده است و فتنه گدران داخلدی
به آرامی فتنه انگیزی می کنند .بنده به صراحت در روشنگری امروزم اعالم می کنم کده هدر
مسئولی با کوتاهی عمدی و غیر عمدی اش ،با غنیمت خواری اش موجدب موفدق تدر شددن
دشمنان در این فتنه گردند ،لکه ننگ ابدی تاریخ اسالم خواهد شد( ».عماریون 2،آبان )91
*حجت االسالم محمدرضا تویسرکانی ،مسئول نمایندگی ولدی فقیده در سدازمان بسدیج،
تاکید کرد« :باید برای رویارویی با فتنه جدیدی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری کلیدد
خواهد خورد ،آماده باشیم( ».صراط 10 ،دی )91
*نقوی حسینی ،سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس گفت« :فتنده جدیددی در سدال 92
مشابه یا فزاینده تر از فتنه  88در ایران در راه است ...بله چنین فتنه ای در راه است و بدرای
آن در حال برنامه ریزی هستند( ».خبرگزاری فارس 11 ،دی )91
*عباس سلیمی نمین ،یک کارگزار حکومتی ،در حاشیه همایش تجلی بصیرت در کاشان
تاکید کرد« :نمیتوان تصور کرد حرکت حماسی  9دی مردم به تمدام اقددامات آتدی دشدمن
پایان داده ،بلکه امکان بروز فتنه هایی جدید با ابعادی متفداوت وجدود داشدته کده ایدن امدر
هوشیاری ملت را می طلبد( ».خبرگزار فارس 11،دی )91
*نماینده ولی فقیه در سپاه ،حجت االسالم سعیدی با اشاره به این که دشمن بدا تمرکدز
بر فشار و تحریم در حال ایجاد فتنه جدیدی است ،تاکید کرد« :فتنه آینده ،فتنه ای ترکیبی
است که مقابله با آن هوشیاری مردم را می طلبد .فتنه جدیدد بدرخالف فتنده قبلدی ،محدور
اصلی آن نظام سلطه و سپس ضد انقالب وطنی خدارج نشدین و داخدل نشدین و نیدز برخدی
قدرت طلبانی که در فتنه قبل پشت صحنه در حال برنامه ریزی بودند ،می باشدد و در فتنده
آینده همه آنها دست بکار خواهند شد تا آشوبی جدیدی را ایجاد کنند و این مهم هوشدیاری
بیش از گذشته مردم را می طلبد( ».خبرگزاری ایسنا 13 ،دی)
*پاسدار رحیم صفوی ،دستیار و مشاور عالی خامنه ای «از احتمال فتنه انگیزی جدید از
سوی برخی داخلیها» خبر داد .وی با بیدان اینکده «اگدر خطدری متوجده نظدام شدود ،بدرای
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شکستن توطئه دشمنان به میدان می آییم» ،اظهار داشدت« :ممکدن اسدت برخدی داخلیهدا
بخواهند فتنه جدیدی را سامان دهند( ».خبرگزاری تسنیم 21 ،بهمن )91
*و باالخره خامنه ای که کابوس «فتنه» او را رها نمی کندد ،در روز چهارشدنبه  19مهدر
 1391در بجنورد گفت« :دو ساعت ،سه ساعت یک عده ای در دو خیابان تهران مدی آیندد و
چند سطل زباله را آتش می زنند .آنها آن طرف دنیا ابراز خوشحال می کنند که شلوغ شدد...
در تهران یک عده ای به نام بازاری وارد خیابان شدند که اغتشداش کنندد کده فدورا بازاریهدا
اطالعیه دادند»« .یک عده» که ولی فقیه بدرای تحقیدر جندبش مدردم از آن یداد مدی کندد،
تظاهرات چند ده هزار تن از مدردم تهدران در روز چهارشدنبه  12مهدر  1391در خیابانهدای
مرکزی تهران است.
مبارزه همین «عده» ها که اکنون دیگر به طور روزمره ادامه دارد ،منجر به تشدید هرچه
بیشتر تضادهای درونی هرم قدرت شده و نیروهای هرچه بیشتری از حکومت را در مقابل هم
قرار می دهد« .فتنه»« ،ساکتین فتنه»« ،خواص بی بصیرت»« ،انحدراف» و ...القابیسدت کده
ولی فقیه برای خفه کردن رقبای درون و پیرامون حاکمیت در دهان سرسپردگان خدود مدی
گذارد.
مهمترین عرصه تقابل در درون و پیرامون هِرَم قدرت که هددف آن مشدارکت در والیدت
است ،انتخابات آتی ریاست جمهوری و به بیان درست تر ،انتخداب یدک گماشدته گدوش بده
فرمان تر از احمدی نژاد برای ولی فقیه است .از هم اکنون روشن است که رژیدم بحدران زده
حاکم با این شعبده بازی فرمایشی نمی تواند بر بحران و بن بست خدود غلبده کندد و مدردم
ایران نیز این نمایش انتخاباتی را به سُخره خواهند گرفت.
روز چهارشددنبه  20دی  1391علددی سددعیدی ،نماینددده خامندده ای در سددپاه ،طددی یددک
سخنرانی در اصفهان گفت« :ایران نقش مهمی در ظهور امام زمان دارد ...و ...در انتخابات باید
درست به هدف زد و فردی را انتخاب نمود که دقیقاً در راستای امام زمان حرکدت کندد ،نده
این که نظام را به انفعال بکشاند ...باید در صندوقهای رای کسی را انتخاب کندیم کده قددرت
ایستادگی داشته باشد( ».خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی)
تضادها و چالشهای درون قدرت ،کشاکشهای حاکمیت با جامعه جهانی و مهمتر از همده
خشم ،نفرت و فریاد اعتراض مردم نشان می دهد که ولی فقیه نتوانسته بحران غیرقدانونی را
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مهار کند .فقدان قیامهای گسترده خیابانی دلیل پایان یافتن بحران غیر قدانونی نیسدت .ایدن
بحران ادامه داشته و در ابعاد کالن تعمیدق پیددا کدرده اسدت .گرچده مدا شداهد جنبشدهای
اجتماعی در ابعاد کالن نیستیم و بخشهایی از جامعه از خیابان عقب نشدینی کدرده اندد ،امدا
رژیم پیروز نشده است .توده ها هنوز در تب و تاب تغییر هستند و چون آتش زیر خاکستر در
کمین فرصت مناسب هستند و ولی فقیه و کدارگزارانش بده طدور مدداوم از خطدر «فتنده» و
«انحراف» دَم می زنند.
این است تعریف ما از شرایط کنونی .اما قبل از آن که به وظایف خود بپردازیم ،گذاری بر
بخشی از رویدادهای خاورمیانه و جهان می کنیم.
بهار عرب ،سقوط دیکتاتورها ،ادامه انقالب و چالشهای جدید
 .7در روز  17دسامبر سال  26( 2010آذر  ،)1389محمد بوعزیز ،جوان  26ساله تونسی
در اعتراض به تعرض پلیس بن علی ،خود را به آتش کشید و شعله هدای برافروختده شدده از
گوشت و پوست و استخوان او به خرمن خشم و نفرت مردم تونس جرقده زد و دیدری نپائیدد
که زنان و مردان تونسی و به ویژه جوانان با انقالب یاسمین ،رژیم بن علی را سدرنگون و گدام
اول برای تحقق خواسته های خود را پشت سرگذاشتند.
پس از آن ،دیکتاتوری حسنی مبارک با قیامهای مردم مصر و در کانون آن ،تحصن شبانه
روزی میدان التحریر سرنگون شد.
آلن بادیو در لوموند  19فوریه  2011پیرامون قیامهای مردم مصر و تونس نوشدت« :آری،
ما باید شاگردان این جنبشها باشیم ،نه استادانی ابله برای آنها .چون آنها ،با نبوغ ویژه ای که
در نوآوریهای شان نهفته است ،فصولی چند از سیاست را احیا کدرده اندد کده مدتهاسدت بده
گوش ما خوانده می شود که دیگر اعتباری ندارند .به ویژه این اصل را که «مارا» مدام گوشزد
می کرد :در زمینه آزادی ،برابری ،رهایی ،مدا همده چیدز را مددیون قیدام مردمدی هسدتیم».
(تونس ،مصر :وقتی باد شرق گستاخی غرب را جارو می کند /قیامهای مردم عدرب یدک الگدو
برای رهایی اند -آلن بادیو ،ترجمه منوچهر هزارخانی – نبرد خلق شماره )309
قیام مردم لیبی و به ویژه خیزش مردم بن غازی که منجر به آزاد سازی این شهر شد ،در
ادامه خود و با دخالت نظامی ناتو سقوط دیکتاتوری معمر قذافی را درپی داشت .رژیدم علدی
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عبدا صالح ،دیکتاتور یمن نیز سرانجام تسدلیم اراده مدردم شدد و بدا عدذرخواهی از رفتدار
سرکوبگرانه خود ،کشور را ترک کرد.
قیامها ،جنبشها و خیزشهای ضد دیکتاتوری در کشورهای خاورمیانه و شدمال آفریقدا بدر
تمامی تحوالت سیاسی جهان ما اثر گذاشدته و مهمتدرین تداثیر جهدانی آن فروپاشدی نظدم
مبتنی بر تقسیم بندی پس از جنگ جهانی اول است.
 .8هم اکنون کانون اصلی تحوالت منطقه در سوریه و در قیام پرشور و مداوم مردم علیده
دیکتاتوری بشار اسد که از مارس  2011شروع شد ،قرار دارد .در فوریه  2011که قیام مدردم
سوریه آغاز نشده و چهره جنایتکار بشار اسد هنوز ظاهر نشده بدود ،آلدن بدادیو نوشدت« :مدا
خواهان جنگ نیستیم ،ولی از آن ترسی هم نداریم .در همه جا صدحبت از آرامدش مسدالمت
جویانه تظاهرات غول آساست .و این آرامش را با آرمان دموکراسی انتخابی مورد نظر جندبش
در ارتباط دانسته اند .با این همه باید تصدیق کرد که در این میان صدها نفر هم کشته شدده
اند و باز هر روز کشته می شوند .در بسیاری از موارد این کشته ها ،مبارزان و شهیدان ابتکدار
و بعد حفاظت از خود جنبش بوده اند .و در این میان چه کسی جز جوانان متعلق به محدروم
ترین الیه های مردم از هستی خود مایه گذاشته اسدت؟ بایدد طبقدات متوسدطی کده خدانم
آلیوماری گفته است نتیجه دموکراتیک مرحله کنونی به آنها و فقط به آنها بسدتگی دارد ،بده
یاد بیاو رند که در لحظه تعیین کننده ،ادامه قیام تنها به برکت تعهد بی حدد و مدرز صدفوف
محرومان میسر شد .قهر تدافعی اجتناب ناپذیر است( ».همان جا)
چند ماه پس از آن که تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه توسدط بشدار اسدد بده خدون
کشیده می شد ،مردم سوریه به ناگزیر دست به سالح برده و با جدا شدن تدریجی بخشدهای
مهمی از ارتش بشار ،این مبارزه ابعاد گسترده ای پیدا کرده است .رژیم بشار اسدد حتدی بده
پناهندگان فلسطینی نیز رحم نکرده و در مواردی اردوگاههای آنان را مورد تهاجم قدرار داده
است.
مساله سوریه و آینده آن موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانده را دگرگدون کدرده اسدت .ایدن
وضعیت سبب آن شده که بسیاری از کشورهای غربی بدا تردیدد و تزلدزل بده جندبش مدردم
سوریه نزدیک می شوند و این در حالی است که روسیه و رژیم ایران از رژیدم بشدار اسدد بده
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طور کامل حمایت می کنند .سقوط بشار اسد موقعیت والیت خامنه ای را به کلدی دگرگدون
خواهد کرد و هم از این زاویه است که خامنه ای در یدک موضدع گیدری ننگدین و ارتجداعی،
حرکت انقالبی مردم سوریه را وابسته به غرب اعالم کرد .در استراتژی دفاعی رژیم جمهدوری
اسالمی  -آن گونه که سرکردگان رژیم بارها به روشنی بیان کرده اند ،سوریه جزیی از عمدق
استراتژیک نظام والیت فقیه است .بدون این عمق استراتژیک ،خامنده ای قدادر بده اسدتفاده
بهینه از حزب ا در لبنان که یک تهدید بالفعل بدرای اسدرائیل اسدت ،نخواهدد بدود .اخیدراً
والیتی ،مشاور بین المللی ولی فقیده ،سدوریه را «حلقده طالیدی مقاومدت» دانسدت و گفدت:
«سوریه نقش بسیار اساسی و کلیدی در منطقه برای این که سیاست مقاومت اسدتوار پدیش
ببرد و یا خدای نکرده متزلزل شود ،دارد .به همین دلیل حمله به سوریه ،حملده بده ایدران و
متحدین ایران محسوب می شود»( .خبرگزاری مهر ،وابسدته بده سدازمان تبلیغدات اسدالمی،
شنبه  7بهمن )1391
در برخورد به انقالب مردم سوریه دو گرایش در ابعاد جهانی وجود دارد.
یک گرایش با وجود همه ی تهدیدها و چالشهای درون قیام و انقالب سوریه ،در مجمدوع
خود را در جبهه ضد بشار اسد تعریف می کند
گرایش دیگر با توسل به موقعیت بشار اسد در مقابل اسرائیل و باوجود این کده ارتفاعدات
جوالن یکی از امن ترین نقاط مرزی اسرائیل طی چند دهه گذشته بوده و نیدز بدا توجده بده
ترکیب نیروهای شرکت کننده در قیام ،معتقد است که این جنبش ارتجاعی و نیابتی بدوده و
بنابراین باید ضمن حمایت از اصالحات از سقوط بشار اسد جلوگیری کرد.
این دیدگاه که متاسفانه بخشی از نیروهایی کده خدود را چدو تعریدف مدی کنندد از آن
حمایت می کنند ،در نظر و عمل از دیکتاتوری بشار اسد پشتیبانی می کند.
چالشها ،تهدیدها و نگرانیها تا جایی مترقی است که از دیکتاتوری بشار اسدد عبدور کندد.
نفی مبارزه ضد دیکتاتوری با هر تحلیلی ،در عمل قرار گدرفتن در جبهده سدرکوبگران مدردم
سوریه است.
همزمان با توسعه انقالب سوریه ،بخش قابل تدوجهی از مدردم عدراق علیده دیکتداتوری و
انحصارطلبی نوری المالکی که با حمایدت آمریکدا و رژیدم ایدران قددرت را بده انحصدار خدود
درآورده ،در یک سلسله حرکتهای اعتراضی خواستار سرنگونی این دولت هستند .تضداد بدین
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دولت نوری المالکی با اقلیم کردستان نیز ابعاد جدیدی پیدا کدرده اسدت .بدرای رژیدم ایدران
حف دولت کنونی در پیوند با حف بشار اسد قرار دارد.
پاسدار ناصر شعبانی ،جانشین فرمانده دانشگاه امام حسین ،این پیوند را این گونده بدرمال
می کند« :اگر ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم و تا آذر سال آینده وضع سوریه همین باشد
و عراق با ثبات و ایران نیز این تحریمها را پشت سر بگذارد ،من میگویم که ما در مهندسدی
ساختار قدرت در نظام بین الملل الهام بخشی داریم .اگر تا دو ماه دیگر وضدعیت در ایدران و
سوریه و عراق همین گونه که حال است باشد ،غدرب مدا را دعدوت بده همکداری مدیکندد».
(روزنامه قانون ،دوشنبه  25دی )1391
 .9تحوالت سیاسدی در کشدورهای عربدی همچندان ادامده دارد و مدردم کشدورهایی کده
دیکتاتوری را سرنگون کردند ،با چالشهای جدیدی روبرو شده اند.
در دومین سالگرد پیروزی مرحله اول انقالب تونس ،هدزاران تونسدی در روز دوشدنبه 14
ژانویه  25( 2013دی  )1391در مخالفت با ظهور مجدد دیکتاتوری دست به تظاهرات زدند.
در این تظاهرات گسترده ،نیروهای دمکراتیک و مترقی و مدافع دولت الئیک در مقابل وزارت
داخلی در خیابان حبیب بورقیبه که  2سال پیش قیام گسترده مردم تونس در همدین محدل
سقوط رژیم بن علی را میسر کرد ،اجتماع کردند.
تظاهرکنندگان پالکاردهایی با مضمونهای« :نه بده ظهدور مجددد دیکتداتوری»« ،نده بده
دیکتاتوری مذهبی»« ،نه ترس ،نه وحشت ،قدرت متعلق به مردم است» ،در دست داشتند.
در مصر در دومین سالگرد سرنگونی حسنی مبارک چند صد هزار تدن از مدردم مصدر در
چندین شهر به شمول؛ قاهره ،اسکندریه ،سوئز و ...علیه دولت مورسدی دسدت بده تظداهرات
زدند .در این تظاهرات شعار «مردم سرنگونی رژیم را می خواهند» این بار علیه دولت جدیدد
مصر و جریان اخوان المسلمین سر داده شد.
به گزارش العربیه ،معترضان خواستار استعفای دولت هشام قنددیل ،نخسدت وزیدر مصدر،
تعدیل مواد بحث برانگیز قانون اساسی و نیز کنترل قیمتها شدند.
پلیس مصر در میدان تحریر قاهره با معترضان درگیدر شدد .در روز جمعده  6بهمدن (25
ژانویه روز سقوط مبارک) به دنبال درگیری شدید بین مردم به ویژه کارگران و زحمتکشدان،
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نیروهای امنیتی و انتظامی  9تن را در سوئز کشتند و از روز بعد ارتش مصدر پدس از نداتوانی
نیروهای امنیتی و انتظامی در مهار تظاهرات ،نیروهای خود را در این شهر مستقر کرد.
 .10تحوالت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقدا ،همچندان کده در ایدران ،سده جریدان
اجتماعی مداخله می کنند .این ویژگی خاص کشورهای این بخش از جهان است کده از یدک
طرف حاکمیت آن استبدادی است و از طرف دیگر ،نیروهای بنیادگرا و افراطی مذهبی در آن
پایگاه اجتماعی دارند.
جریان اول؛ نیروهای وابسته و یا طرفدار نظام جهانی امپریالیستی است .برای این جریانها
ادغام در نظام نو-لیبرالیسم جهانی هدف نهایی است.
جریان دوم؛ نیروهای بنیادگرا و افراطی اسالمی است که از ادغام کامل دین و دولت دفاع
می کنند .این جریانها ضمن شراکت نسبی در مبارزه ضد دیکتاتوری می کوشند تا بیشدترین
سود از آن را نصیب خود کنند.
جریان سوم؛ نیروهای دمکراتیک ،ترقیخواه ،الئیک و چو تحول خواه و پیشرو است.
در مقاطع مختلف مبارزه و در پروسده رشدد مبدارزه علیده دیکتداتوری و بعدد از سدقوط
دیکتاتورها این سه جریان همزمان با کشاکشهای خود ،دارای همسوییهایی با هم می شدوند.
برای مثال در مصر که دیکتاتوری مبارک خود وابسته به امپریالیسم بود ،در ابتددا جریانهدای
دوم و سوم با هم همسو و در کنار هم بودند .پس از آن که رژیم مبدارک قدادر بده کنتدرل و
مهار قیام مردم مصر نشد و با ورود ارتش به عرصه تحول و مداخله برای برکناری مبارک ،در
عمل هر سه جریان همسو شدند .سقوط مبارک و گذار انقالب از مرحله سدرنگونی بده دوران
پس از آن ،این سه جریان را از هم تفکیک کرد .با قددرت گیدری جریاندات اسدالمی (اخدوان
المسلمین و سلفیها) و صعود نسبی آنها در پروسه انتخابات مجلس قدانون گدذاری و ریاسدت
جمهوری ،نیروهای گروه اول و دوم با هم همسو شدند .این همسویی در رفراندوم مربدوط بده
قانون اساسی به شکل بارز نمود پیدا کرد .در همین زمان جریان اخوان المسلمین توانست بدا
مانورهای زیرکانه بخشی از جهان امپریالیستی ،به ویژه دولت اوباما را با خود همدراه کدرده و
قانون اساسی را با آرای مثبت اقلیتی محدود از مردم مصر ،تحمیل کند.
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نیروهای بنیادگرای اسالمی تالش می کنند تدا از نارضدایتی تدوده هدای محدروم ،ضدعف
ساختارهای مدنی و عقب ماندگی فرهنگدی-سیاسدی ناشدی از سدالها دیکتداتوری ،در جهدت
منافع سیاسی و طبقاتی خود بهره برداری کنند و از طرف دیگدر ،مداخلده آزمندانده و البتده
موذیانه کشورهای امپریالیستی منجر به تضعیف نیروهای دمکراتیدک ،عددم اتحداد و فقددان
سازماندهی این نیروها و شکاف در درون جنبش دمکراتیک شدده اسدت .ایدن نیروهدا هندوز
نتوانسته اند همچون یک فراکسیون متحد ،منسجم و سازمانیافته در پیشرفت انقالب مداخله
کنند.
با این وجود و علیرغم همه این چالشها و نگرانیها و با وجود ضعف و پراکنددگی نیروهدای
دمکراتیک و پیشرو ،تحوالت موسوم به «بهدار عدرب» یدک گدام بدزرگ بده جلدو در مبدارزه
آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم خاورمیانه است .کافیست به تغییر ادبیات سیاسی پدس از
تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا توجه کرد تدا بده گسدتردگی تداثیر خیزشدهای مدردم ایدن
مناطق پی برد .پس از شروع بهار عرب کلمات «انقالب» و «قیام» که سالها از جاندب نظریده
پردازان ضد انقالبی (برای نمونه اصالح طلبان حکومتی در ایران) مورد تهاجم قرار گرفته بود،
به طور گسترده وارد ادبیات سیاسی شد .پیش از ایدن تحدوالت ،دیکتاتورهدا و حامیدان بدین
المللی آنها به بهانه مخالفت با خشونت که در حقیقت چیدزی جدز تائیدد خشدونت از جاندب
دیکتاتورها نبود ،حرکتهای مردمی و قیامهای توده ای را نفی و با نظریه پردازیهای سدخیفانه
راه انقالب را راه ناکجاآباد اعالم می کردند .طُرفه این است که پس از این تحوالت و با توجده
به بعضی از رویدادهای تلخ در کشورهایی که دیکتاتورها را سرنگون کرده اند ،بعضی از نظریه
پردازان کوته فکر ،این بار از موضع به اصطالح چو و در حقیقت از موضع دفاع از بی حرکتی
و سکون در مقابل دیکتاتورها ،این دگرگونیها را یا به کلی مردود اعالم می کنندد و یدا نقشده
اطاقهای فکر کشورهای امپریالیستی ارزیابی می کنند.
نقطه مشترک و نتیجه عملی نظرات تئوریسینهای امپریالیسدم قبدل از ایدن تحدوالت بدا
نظریات به اصطالح چو پس از این تحوالت ،دعوت مردم به سدکون و بدی عملدی در مقابدل
مستبدان است .اولی با حربه مخالفت با خشونت و انقالب و دومی با دسدتاویز نتدایج انقدالب
شعار «الشعب یرید و اسقاط نظام»(مردم سرنگونی نظام را می خواهند) دسدت رد بدر سدینه
مماشات گران زد و ادامده تحدوالت و انقدالب در میددان تحریدر مصدر و تالشدهای نیروهدای
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اجتماعی مترقی در تونس و ادامه قیام در سوریه ،افشاگر نظرات سخیف ایددئولوگهای دسدته
دوم شده است.
آینده بهار عرب بستگی به این دارد که به چه میزان افراد و جریانات مترقدی ،دمکدرات و
چو در امر جامعه دخالت کرده و توده های مردم را حول خواسته های مشدخص و بده ویدژه
خواست آزادی و دمکراسی گِرد آورند .عبور از شرایط دیکتاتوری یک مرحله از مسیر مبدارزه
برای آزادی است .در این تحوالت نه خوش بینی و نه بد بینی راه به جایی نخواهد بدرد .بایدد
واقعیت عینی در حال انکشاف را دید .تحوالت پرشتاب شرایط عینی را برای حضور نیروهدای
مترقی و پیشرو را ایجاد کرده است .در تاریخ ،انقالبهای لوکس و پاستوریزه وجدود نداشدته و
آزادی و برابری پر هزینه است و آن دسته از افراد و جریانهای سیاسی کده آمدادگی پرداخدت
این هزینه را داشته باشند ،می توانند در روند حرکت انقالب موثر باشدند .نگرانیهدای مطدرح
شده در مورد تحوالت کنونی تا جایی به جنبش دمکراسی خواهی و عدالت طلبی کمک مدی
کند که سدی در مقابل عبور از دیکتاتوری ایجاد نکند .آن دسته از نگرانیهدا در مدورد آیندده
که مبارزه علیه دیکتاتورها را خنثی می کند ،فقط و فقط به تثبیت وضع موجدود یداری مدی
رساند و این در جوهر خود عملی ارتجاعی علیه انقالب و تحول است.
 .11پیرامون تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا اظهدار نظدر دبیرکدل ملدل متحدد در روز
یکشنبه  25دی  1390در کنفرانس بیروت تحت عنوان اصالحات و گذار به دمکراسی ،بیدان
کننده عمق و وسعت این قیامها و مسیر برگشت ناپذیر آن است.
بان کی مون در سخنرانی خود گفت« :بادهای تغییر از وزیدن آرام نخواهند گرفت .شعله
ای که در تونس برافروخته شد ،خاموش نخواهدد شدد .نظدم کهنده ،حاکمیدت تدک نفدری و
انحصار در سرمایه و قدرت ،خاموش کردن رسانه ها و محرومیت از آزادیهای پایه ای در حال
فروریختن است .مردم به همه اینها می گویند :کافی است ،دیگر بس است ...وقایع چشدمگیر
سال گذشته منطقه را دگرگون کرد و جهان را تغییر داد .این داستانی بود کده توسدط مدردم
نوشته شد ،اما این داستان تازه آغاز شده است ».دبیرکل ملل متحد رمز موفقیت دمکراسی را
در چهار محور خالصه کرد و گفت« :اول :اصدالحات بایدد واقعدی باشدد .اغلدب ،ظداهر آن بدا
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دمکراسی آرایش می شود اما در باطن ،بدون محتوی و بدون انتقال قدرت واقعدی بده مدردم
است.
دوم :گفتگوها باید جامع و دربرگیرنده همه باشد .ما باید با کسانی که اختالفات قدومی و
اجتماعی را دامن می زنند ،به مخالفت برخیزیم .ما باید برای ترویج کثرت گرایی با همددیگر
کار کنیم.
سوم :زنان باید در کانون آینده منطقه قرار گیرند .زنان در خیابانهدا ایسدتادند و خواسدتار
تغییرات شدند .آنها اکنون محق هستند که سر میز گفتگوها بنشینند و در تصدمیم گیدری و
اختیارات حکومتی از نفوذ واقعی برخوردار باشند .هیچ دمکراسی ارزشمندی نمی تواند بدون
حضور زنان وجود داشته باشد.
چهارم :ما باید به صدای جوانان توجه کنیم».
این اظهارات و داستانی که نوشتن آن در خیابانها صورت می گیرد ،نشان مدی دهدد کده
بهار عرب تاثیر جدی در حرکت سیاسی جهان ،در روانشناسدی مدردم و در موضدع گیریهدای
مسئوالن مراکز قدرت جهانی به جای گذاشته است.
خیزش برآشفتگان و جنبش اشغال وال ستریف
 .12ما در ششمین اجالس شورایعالی سازمان پیرامدون بحرانهدای حداد جوامدع سدرمایه
داری پیشرفته اعالم کردیم « :سیستم سرمایه داری در گرداب عمیدق تدرین بحدران خدود از
زمان رکود بزرگ در سالهای  1930دست و پا می زند .این بحران برآمد مناسبات و مکدانیزم
تولید ارزش در نظم سرمایه داری است که در فرم "بحران بخش مالی" ،تضادهای سداختاری
آن را به نمایش گذاشته است.
با بحران مالی تکان دهنده و گسترش آن به اقتصاد حقیقی ،بیش از همه بدی منطقدی و
ظرفیت بحران سازی سرمایه داری خود را در برابر دیدگان همگان آشکار سداخته اسدت .بده
گفته صندوق بین المللی پول ( ، )IMFتنها در عرض چند روز ارزشی برابر بدا بدیش از یدک
هزار میلیارد دالر نابود گردید .بانک توسعه آسیایی میزان ارزش نیست شده در سطح جهدان
را پنجاه هزار میلیارد دالر برآورد کرده است ...سرمایه مالی به مثابه نوع مستقل شده سرمایه
به ویژه در دو دهه اخیر ،خود را به جایگاه نیروی محرک و غالب کلیت نظام سرمایه داری بر
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کشیده است .این فرم مشخص از سرمایه ،نه بر تولید کاالیی یا تجارت بلکه ،بر تولید پول در
بازارهای جانبی بورس ،وام ،بهره که به وجود آورده ،مبتنی است .بازار مالی با کنار زدن بدازار
کالسیک سرمایه صنعتی ،به موتور اصلی نظام تولید ارزش سرمایه داری بددل گشدته اسدت.
برای درک این جایگاه مرکزی کافی است اشاره شود که ارزش سپرده های مووسسدات فعدال
در بازارهای جانبی ،سه برابر بیشتر از ارزش همه کاالها یا خدمات فروختده شدده در سراسدر
جهان است .این تورم سرمایه ،منبع رونق و تولید دایمی حبابهای بورسدی اسدت کده بخدش
مالی سرمایه داری به وجود می آورد و ناچار است کده بده وجدود آورد( ».قطعنامده پیرامدون
بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چو ،مصوب ششمین اجالس شورای عدالی سدازمان
چریکهای فدایی خلق ایران ،آبان  1388برابر با اکتبر )2009
 .13در مقابل این وضعیت بحرانی ما شاهد جنبشدها و خیزشدهای بسدیار در کشدورهای
کانونی سرمایه داری بودیم .جنبش محرومان و ستمدیدگان در کشورهای پیشدرفته سدرمایه
داری برآمد جدیدی را در سالهای گذشته به ثبدت رسداند .طدی سده دهده گذشدته ،توسدعه
سرمایه داری نو-لیبرال و گذار آن از رابطه «پدول-کداال-پدول» بده رابطده «پدول-پدول» کده
تحلیلگران اقتصادی آن را کاپیتالیسم کازینویی می نامندد ،زنددگی تدوده هدای مدردم را بده
فالکت کشانده و باعث کاهش سرسام آور قدرت خرید مردم شد .در بحران مالی چندد سدال
گذشته ،هزاران میلیارد دالر از جیب مردم به کیسه گشاد بانکها و انحصارات مالی واریز شدد.
دولتهای بزرگ سرمایه داری و گروه کشورهای  20نتوانستند و در حقیقت نخواستند کده بدر
رفتار انحصارات مالی کنترل و نظارت موثر اِعمال کنند .همه هزینه بحرانهای بزرگ از حساب
مردم برداشته شد و سهامداران و مدیران انحصارات سرمایه داری تا توانستند دست به چپاول
توده های محروم زدند .اولین واکنش در مقابل این ستمگری بی حَد و مدرز در سدیاتل بدروز
کرد و پس از آن در جنبشهای گسترده اجتماعی با شعار «جهانی دیگر ممکن اسدت» ادامده
یافت .فوروم اجتماعی جهان و فورومهای تابعه آن به علل گوناگون نتوانستند و نمی خواستند
که نقش رهبری این جنبشها را به عهده گرفته و به ارایه راه حلهای ریشه ای بپردازندد .پدس
از آن طی دو سال گذشته ما شاهد جنبشهای جدیدی در کشورهای پیشرفته صنعتی بودیم.
جنبش برآشفتگان از مادرید در اسپانیا شروع شد و به سرعت در برخی از کشورهای اروپدایی
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گسترش پیدا کرد و دیری نپائید که هزاران تدن از محرومدان آمریکدایی جندبش اشدغال وال
ستریت را پایه ریزی کردند .جنبش اشغال وال ستریت در راه دشدوار و پرفدراز و نشدیبی پدا
گذاشت .پیرامون آینده این جنبش و سیاستهای راهبردی و کداربردی آن نظدرات گونداگونی
وجود دارد که بحثهای مربوط به آن تا جایی که مقدور بوده ،در نشریه نبرد خلق منتشر شده
و می شود.
در قطعنامه ششمین اجالس شدورایعالی سدازمان اعدالم کدردیم« :مسدیر مداخلده گدری
سوسیالیستی و طرح گزینه سوسیالیستی به گونه مستقیم بدا برنامده و راه حلهدای عملدی و
چاره جوییهای مشخص کمونیستها برای چیرگی بر بحران کنونی و پیامدهای فالکت بدار آن
پیوند خورده است .کمونیستها زمانی می توانند جبهه ی مبارزه طبقاتی اکثریت جامعه علیده
نظام سرمایه داری را آرایش دهند که قادر شده باشند به طبقات و اقشار فالکدت زده مسدیر
روشنی برای خروج از نکبتی که سیاستها و تدبیرهای نظم سرمایه داری به آنها تحمیدل مدی
کند ،نشان دهند»( .همان جا)
از نگاه ما راه مقابله با بربریت ،انتخاب راه سوسیالیسم است و یک نظام سوسیالیستی بده
گمان ما و به همان گونه که در منشور سدازمان چریکهدای فددایی خلدق ایدران آمدده اسدت:
«نظامی دموکراتیک ،پلورالیسدتی ،سکوالریسدتی (جددایی دولدت از مدذهب و ایددئولوژی) و
مبتنی بر دخالت مستقیم مردم در امور خودشان و شناسدایی حدق تعیدین سرنوشدت مدردم
است .سازمان مخالف هرگونه سوسیالیسم غیر دموکراتیک ،مخالف تلفیق حزب کمونیست بدا
دولت ،مخالف هرگونه سوسیالیسم سدرکوبگرانه ،اراده گرایانده و خودکامده ،مخدالف هرگونده
دخالت در زندگی خصوصی افراد جامعه و مخدالف سوسیالیسدم متکدی بدر کدیش شخصدیت
است».
مواضع و وظایف ما
 .14سازمان ما خود را در جبهه نیروهای کار تعریف می کند و برای سوسیالیسم و تحقق
شعار «از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش» مبارزه می کند.
از نظر ما ،همان گونه که در منشور سازمان قید شده« ،دیدگاهها و اندیشه های رهبران و
تئوریسینهای برجسته جنبش جهانی کمونیستی و از جمله مارکس ،انگلس ،لنین و ...نه یک
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«شریعت جامد» ،بلکه «رهنمود عمل» است .از این جهت ما هرگونده سداده اندیشدی ،کپدی
برداری ،دگماتیسم ،شریعت سازی ،مطلق گرایی و تحجر را که بزرگترین مانع تکامل اندیشده
های ترقیخواهانه و انقالبی است ،رد می کنیم .اندیشه و تئوریهدای مدا بایدد انسدان را مرکدز
توجه قرار داده و هماهنگ با دستاوردهای علمی باشد .سازمان به این امر واقف اسدت کده در
اندیشه و تئوری اش ناچاراً محدودیتها ،ناتوانائیها ،چالشها ،ضعفها و تنگناهایی وجود دارد کده
تنها در تالش برای تطابق با پیشرفت عینی جامعه و توجه اکید به دستاوردهای علمی و فنی
بشریت می تواند بر آنها غلبه نماید .سازمان اعتقاد ندارد که بدرای تمدام مسدائل یدک پاسدخ
حاضر و آماده دارد و بنابراین در اندیشه و تئوری ،مدافع مدار ،تسامح ،نقد  ،پژوهش و بررسی
دقیق عمل اجتماعی به مثابه محک تئوری می باشد...ما علیه هرگونه تبعیت و دنبالده روی از
نهادها ،ارزشها و روشهای سنتی که همواره از توسعه علمی و فنی فاصله مدی گیرندد مبدارزه
می کنیم(».مواد  3 ،2و  4منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،آبان ماه )1376
ما بر این اعتقادیم که برای غلبه بر پراکندگی در جندبش کمونیسدتی ایدران در گدام اول
باید بر «شریعت سازی تئوریک» غلبه کرد .بنیانگذاران جنبش پیشتاز فددایی بدا اعتقداد بده
سوسیالیسم به عنوان راه رهایی کارگران و مزدبگیران در گدام اول بدر هرگونده آیدین سدازی
دگماتیک خط بطالن کشیدند .برای آنها دیدگاههای مارکس ،انگلس ،لنین و ...نه یک کدیش
جاودانه ،که رهنمود عمل بود و از همین نگاه بود که با دگم حزب سازی ،در تئدوری و عمدل
مرزبندی قاطع کردند.
همچنان که در گذشته اعالم کرده ایم ،به گمان ما ،حدل بحدران پراکنددگی در جندبش
کمونیستی ایران و شکل گیری یک قطب کمونیستی در جنبش رهایی بخش مردم ایران که
بتواند با ژرف نگری و توجه به شرایط عینی کنونی نقش مداخلده گدر داشدته باشدد ،در گِدرو
تکیه به مضمون و توجه به درونمایه جنبشی پیشتاز فدایی طی سالهای پیش از انقالب بهمن
است .بدون تردید این تکیه و توجه بدون بررسی نارساییها ،انحرافها ،خطاها و کمبودهایی که
چریکهای فدایی خلق در سالهای پس از حماسه سیاهکل تا انقالب بهمن  1357داشدتند ،ره
به جایی نخواهد برد .نیروهای ارتجاعی و دشمنان آزادی ،صلح و سوسیالیسم با عربده جویی
مشمئز کننده و با شیوه های معرکه گیران و رمالهدا دم از ندابودی چدو و بدی بددیل بدودن
لیبرالیسم عنان گسیخته جدید می زنند تا نظام دینی حاکم بر کشور ما را بدی بددیل جلدوه
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دهند .واقعیت این است که در شرایط حساس و پیچیده پس از قیام بهمدن  1357کده یدک
رژیم مذهبی با جنبش توده ای به قدرت رسید ،تا کنون جریانهای چو ایدران چده بده علدت
ضربات حکومت و چه به خاطر ضعفهای درونی آن به عقب رانده شده اند.
درس آموزی از تجربه گذشته جنبش پیشتاز فدایی و درک شرایط جدیدد در ایدران و در
سطح جهان تنها راهی است که می تواند جنبش کمونیستی ایران را در جایگاه واقعدی خدود
قرار دهد.
ما از تمامی فعاالن جنبش کمونیستی ایران که برای استقالل ،آزادی ،دموکراسی ،صدلح،
سوسیالیسم مبارزه می کنند و از همه ی پیروان جنبش پیشتاز فدایی دعوت می کندیم کده
برای گسترش و تقویت نقش کمونیستهای ایران در انقالب دمکراتیک و ضد استبدادی مردم
ایران متحد و متشکل شوند .منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،پیشنهاد ما به همه
ی کمونیستهای ایران برای اتحاد و همبستگی است.
 .15طی سالهای پس از حمله اشغالگرانه آمریکا به عراق ما به طور ممتد شاهد آن بودیم
که محافل و جریانهای گوناگونی صحبت از «خطر جنگ خارجی» می کردند .بعضدی از ایدن
جریانات به تبعیت از خبرگزاری رسمی روسیه ،در مدوارد بسدیار تداریخ دقیدق حملده را هدم
تعیین می کردند بخش گفتمان سازی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی با طراحی پیچیدده
و با استفاده از خواست برحق صلح خواهی در افکار عمومی مردم جهان ،به توهم خطر جنگ
دامن می زد .ما تا کنون و در چشم انداز قابل ارزیابی برای حمله خارجی احتمال کمی قایدل
بودیم ،هرچند در شرایط پیچیده کنونی چنین امکانی را با توجده بده ماجراجوئیهدای والیدت
خامنه ای نمی توان نادیده گرفت .پروژه اتمی خامنه ای منجر بده یدک فاجعده بدزرگ بدرای
مردم و کشور ایران می شود و بدین لحاظ ما از عقب نشدینی حکومدت ایدران از ایدن پدروژه
مخرب استقبال می کنیم و آن را به سدود مدردم و کشدور ایدران دانسدته و گدامی در جهدت
جلوگیری از یک جنگ خانمانسوز می دانیم.
ما در شهریور ماه سال  1382تاکید کردیم« :با هرگونه دخالت نظامی خارجی و هرگونده
جانشین سازی که اراده آزاد مردم ایران برای تحقق حاکمیت ملی را نفدی کندد ،مخدالفیم».
(گزارش سیاسی ،مصوب شورای عالی سازمان 28 ،شهریور  )1382در همین سند وظایف مدا
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در عرصه جهانی چنین اعالم شده است« :فعالیت گسترده در خارج از ایران و استفاده از همه
ی امکانات جهانی (مراجع بین المللی -دولتها -سازمانهای اجتماعی -نهادهای مدافع حقدوق
بشر -و )...بر اساس حف استقالل و رعایت موازین و اسلوبهای شناخته شده بدین المللدی در
جهت هرچه منفرد کرد ن استبداد مذهبی حداکم بدر ایدران و گسدترش مبدارزه مدردم بدرای
سرنگونی رژیم».
در مهر ماه  1385ما در قطعنامه مصوب پنجمین اجالس شدورای عدالی سدازمان ضدمن
تایید مواضع باال تاکید کردیم « :استفاده از امکانات مذکور در صورتی که به دخالدت در امدر
انقالب مردم ایران و یا تن دادن به آلترناتیو سازیها برای آینده ایدران و یدا کمدک بده جندگ
خارجی منجر شود ،نافی استقالل به شمار می رود».
در قطعنامه شورای عالی سازمان همچندین گفتده شدده« :مدردم ایدران در صدورتی کده
کشورهای جهان در قبال مبارزه آنان با رژیم حاکم سیاست بی طرفی اتخاذ کنند ،خود با آن
تعیین تکلیف می کنند ،امر تغییر جمهوری اسالمی و تعیین نظام آینده ایران تنها بده عهدده
مردم ایران است و فشارهای خارجی فقط می تواند به عنوان عامل کمک کننده باشد .از ایدن
رو ما خواستار فشار سیاسی ،اقتصدادی و دیپلماتیدک بدر رژیدم ایدران از طدرف مراجدع بدین
المللی -دولتها -سازمانهای اجتماعی -نهادهای مدافع حقوق بشر -و ...بوده و از تحریم رژیدم
ایران در زمینه های نظامی و تکنولوژیهای دارای مصارف چندگانده ،سیاسدی و دیپلماتیدک و
تحریم اقتصادی (به جز در مواردی که به تهیه آذوقده ،دارو و مایحتداج عمدومی مدردم ربدط
دارد) حمایت می کنیم.
کشورهای امپریالیستی تا کنون با مراودات اقتصادی خود به استبداد مدذهبی حداکم بدر
ایران یاری رسانده اند .رژیم با پشتیبانی مالی و اقتصادی این کشورها بزرگ امپریالیستی و با
هدر دادن منابع ملی مردم ایران به سرکوب گسترده مردم ایران مبادرت ورزیده است .از این
رو ما خواستار آن هستیم که کشورهای طرف معامله با رژیم ایدران تمدامی روابدط اقتصدادی
خود را مشروط به رعایت حقوق بشر از جانب رژیم ایران کنند.
ما رژیم ایران را مسئول اول وضعیت فاجعه بار کنونی ،بده ویدژه در مدورد تحریمهدا مدی
دانیم.
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استفاده از شرایط بین المللی در جهت وادار کردن رژیم ایران بده رعایدت حقدوق بشدر و
تعهد آن به میثاقهای بین المللی در مورد حقوق مردم و دسدت برداشدتن از مداجراجویی در
مورد سالح اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی از جمله وظایف دیگر ماست.
 .16تضادها و چالشهایی که در مواد یک تا چهار آمدد ،وظدایف مدا را تعیدین مدی کندد.
مهمترین و محوری ترین تکلیف ما در مرحله کنونی تدالش و مداخلده بدرای تحقدق انقدالب
دمکراتیک است.
واقعیت این است که بدون تحقق دمکراسی و مشارکت مسدتقیم تدوده هدا در سرنوشدت
خود ،کمونیستها نمی توانند به هدف نهایی خود دست پیدا کنند .بی توجهی بده دمکراتیدزه
کردن حیات سیاسی و از آن بدتر به سخره گرفتن دمکراسی خواهی و سازمانیابی طبقاتی در
یک جامعه دمکراتیک ،خسارتهای زیادی به جنبش کمونیسدتی ایدران وارد کدرده اسدت .در
شرایط کنونی و با وجود استبداد دینی این نیاز به مراتب بیش از گذشته خدود را نشدان مدی
دهد .منافع کارگران و مزدبگیران ایران ایجاب می کند که همسو و همراه بدا دیگدر نیروهدای
اجتماعی برای تحقق یک انقالب دمکراتیک بکوشند .جریانهای سیاسی مدافع نیروهدای کدار
بیش از همه از دمکراتیزه شدن حیات سیاسی جامعه سود می برند .دیددگاهی کده بدا شدعار
«سوسیالیسم اکنون» ،تحقق حداقل خواسته های دمکراتیک مردم را به تحقدق سوسیالیسدم
موکول می کند ،دیدگاهی عمیقاً انحرافی است .مدافعان این دیدگاه از حدذف نیروهدای غیدر
کارگری در جنبش آزادیخواهی مردم ایران شروع و به حذف نیروهای کار می رسند.
سرمایه داری بودن مناسبات اقتصادی ایران نمی تواند بر این واقعیت سرپوش بگذارد که
حاکمیت در ایران بر اساس استبداد مذهبی و بر پایه والیت مطلقه فقیه سازمان یافته اسدت.
این شکل از حاکمیت قرون وسطایی نه فقط با کارگران و مزدبگیران ،که با زیر بندای جامعده
در ستیز است .قیامهای رنگدین کمدان بیشدماران در سدال  ،1388نیداز طیدف گونداگونی از
نیروهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه ایران برای دمکراتیزه کردن حیات سیاسی را به
همه نشان داد .اعتراضهای کارگری طی سه سال گذشته که بیش از  700حرکدت اعتراضدی
بوده ،نیاز به همین امر را بیان می کند.
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ما با توجه به واقعیت عینی جامعه ایران ،انقالب دمکراتیک را نخستین گام بدرای تحقدق
خواسته های عادالنه کارگران و مزدبگیران ایران می دانیم و در شرایط کنونی برای سرنگونی
رژیم استبدادی مذهبی والیت فقیه و تحقق یک جمهوری مستقل ،دمکراتیک و غیدر دیندی
(انقالب سیاسی دمکراتیک) تالش می کنیم.
خواست اولیه و مقدم مردم ایران که همه ی شیفتگان آزادی در راه آن پیکار می کنندد،
سرنگونی رژیم والیت فقیه و استقرار یک نظام دمکراتیک است .این خواست تنها توسط اراده
آزاد و عزم مردم ایران و نیروهای ترقیخواه میسر است .با سرنگونی رژیم حاکم ،مدردم ایدران
می توانند در یک انتخابات آزاد ،بر اساس حق رای همگانی به ایجاد مجلس موسسدان اقددام
کرده و یک قانون اساسی جدید را تدوین و تصویب کنند.
 .17سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای آزادی بددون حدد و مدرز بیدان و اندیشده،
آزادی اطالع رسانی و نفی هرگونه سانسور ،رفع تمامی اشدکال تبعدیض جنسدیتی از زندان و
برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی ،اقتصدادی ،اجتمداعی و قضدایی،
برخورداری اقوام و ملیتهای ساکن ایران از حقوق مساوی و بدون تبعدیض در همده ی پهنده
های دولتی و اجتماعی و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه مدی کندد و از همده جنبشدهای
اجتماعی برای تحقق این خواسته ها و از تالش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلدوگیری
از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست بر اساس توسعه پایدار حمایت می کند.
ما مخالف شکنجه و مجازات اعدام هستیم و برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
مبارزه می کنیم.
ما خواستار اقدام بی درنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقدوق
بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر ،از زندانهای رژیم جمهوری اسالمی و مالقات
با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی هستیم.
 .18ما از مبارزه به حق کارگران ،مزدبگیران و کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی علیه
نظام حاکم و سرمایه داری عنان گسیخته که تعرض بده سدطح زنددگی و معیشدت مدردم را
گسترش بی سابقه داده حمایت می کنیم.
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ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مسدتقل کدارگری و
نظارت سازمان بین المللی کار بر حقوق کارگران ایران و از لغو کار کودکان حمایت می کنیم
و همبستگی خود را با مبارزه کارگران و مزدبگیران ایران اعالم می کندیم و در همده تالشدها
برای تحقق این حقوق خود را سهیم می دانیم.
ما از کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ،از سدازمان جهدانی کدار ،از همده ی سدندیکاها و
اتحادیه های کارگری در سراسر جهان می خواهیم که از مبارزه کارگران و مزدبگیدران ایدران
برای ایجاد تشکیالت مستقل کارگری حمایت و پشتیبانی کرده و رژیم حاکم بر ایدران را بده
خاطر نقض قوانین مربوط به حقوق کار و دستگیری فعاالن کارگری محکوم کنند.
 .19ما از حقوق مسلم زنان و مردان ساکن در کمو اشرف و زنددان موسدوم بده لیبرتدی
حمایت کرده و هرگونه جابجایی اجباری و اخالل در حل مسدالمت آمیدز مسداله پناهنددگی
آنان و غارت اموال آنها از جانب دولدت ندوری المدالکی را محکدوم کدرده و خواسدتار دخالدت
شورای امنیت ملل متحد برای حل مسالمت آمیز این مساله هستیم.
حکومتی که با توپ ،تانک و هواپیماهای آمریکایی به قدرت رسیده و رژیم ایران نیدز بده
طور روزمره و برنامه ریزی شده و به اشکال مختلف آشکار و پنهان در امدور آن دخالدت مدی
کند و اکنون از جانب بخش مهمی از مردم عراق از طریق تظاهرات روزمدره نامشدروع اعدالم
می شود ،نمی تواند و نباید به بهانه «حق حاکمیت» ،حقوق خَدشِه ناپذیر هدزاران زن و مدرد
ایرانی را برای تحقق سیاستهای خامنه ای پایمال کند.
 .20مردم ایران از آستانه انقالب مشروطیت تا کنون برای دمکراتیزه کردن حیات جامعده
و مشارکت مستقیم در سرنوشت خود مبارزه کرده اند .بیش از صدد سدال اسدت کده زندان و
مردان ایران زمین با جنبشهای سترگ خویش برای تحقق آزادی مبارزه می کنند.
ما خاطره تمامی زنان و مردانی که در بیش از یک صد سال گذشته در رزم بدی امدان بدا
ستمگران ،در راه آزادی و عدالت به شهادت رسیدند را گرامی می داریم و به کارگران ،زندان،
جوانان ،روشنفکران و فعاالن سیاسی ،اجتماعی و مدنی که زیدر فشدار و شدکنجه دژخیمدان
خامنه ای مقاومت می کنند درود می فرستد.
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ما به تمامى زنان و مردان ایران زمین که برای آزادی ،دموکراسی ،صلح ،پیشرفت ،عدالت
و جدایی دین از دولت مبارزه می کنندد درود مدی فرسدتیم و بدا مبدارزه مدردم ایدران علیده
استبداد ،فقر ،جهل و تبعیض اعالم همبستگی می کنیم.
 .21سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قیام همگانی و استفاده از تمامی اشدکال مبدارزه
را حق مسلم مردم ایران می داند .ما ایجاد هسته های مخفی مقاومت ،تشدکیل هسدته هدای
کوچک رسانه ای و خبر رسانی ،ایجاد کمیته های مخفی عمل و شدوراهای همداهنگی و ....را
اشکال مناسب و عملی بدرای همداهنگی مبدارزه کدارگران ،معلمدان ،کارمنددان ،مزدبگیدران،
پرستاران ،دانش آمدوزان ،دانشدجویان و جواندان ،زندان ،روشدنفکران ،فرهنگیدان ،معلمدان و
هنرمندان می دانیم و به سهم و توانایی خود در این مسیر تالش می کنیم.
ما با تحریم شعبده بازی انتخابات ضد دمکراتیک و فرمایشی که قرار است در روز جمعده
 24خرداد  1392به صحنه آورده شود ،زنان و مردان آزادیخدواه ایدران زمدین را بده اتحداد و
مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی والیت فقیده و ایجداد یدک جمهدوری الئیدک،
دمکراتیک و مستقل فرا می خوانیم.
* روند نقدینگی در سال های پس از انقالب ،یعنی از سال  58تا  ،91مشاهده می شدود
که طبق اطالعات بانک مرکزی ،میزان این شاخص در طول این سال ها ،از رقم  258میلیارد
تومان در ابتدای سال  ،58به رقم  387هزار و پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال 91
رسیده است .یعنی در این سال ها ،نقدینگی بدا افزایشدی معدادل  387هدزار و  242میلیدارد
تومان مواجه بوده است .به عبارت دیگر ،نقدینگی در طی تقریبا  34سال 1503 ،برابدر شدده
است ...شاخص قیمتکاالها و خدمات مصرفی (تورم) در همین مدت زمان تقریبا  348برابدر
شده است( .آزادنگار  journalismبه نقل از دنیای اقتصاد 7 ،آبان )1391

زیر محک زمان

اسناد هفتمنی اجالس شورای عالی سچفخا68 /

زیر محک زمان

اسناد هشتمنی اجالس شورای عالی سچفخا 69 /

گزارش سیاسی سخنگوی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به هشتمین اجالس شورای عالی
مصوب هفتمین اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 19تا  22بهمن  1393برابر با  8تا  12فوریه 2015

این گزارش قبل از برگراری هشتمین اجالس شورای
عالی سازمان چریکهای فددایی خلدق ایدران توسدط
مهدی سدامع بده تشدکیالت ارایده شدد و در جلسده
دوشددنبه شددب 20 ،بهمددن  1393پددس از بحددث و
بررسی و حک و اصالح توسط شرکت کننددگان ،بده
اتفاق آرا به تصویب رسید.
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گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به هشتمین اجالس شورای عالی
الف :مقدمه ،مروری بر مواضع تاکنونی
هفتمین اجالس شورای عالی سازمان در بهمن  1391برگزار شد .از آن تاریخ تاکنون مدا
طی  24سمینار ،تحوالت سیاسی داخلی ،منطقه ای و جهانی را بررسدی کدرده ایدم .در ایدن
مدت ،روزانه در ستون «فراسوی خبر» که توسط اعضای هیات دبیران ماهنامه «نبرد خلدق»
نوشته می شود و در سایتهای «ایران نبرد» و «جُنگ خبر» منتشر می گردد ،مواضع سازمان
در مورد مهمترین رویدادهای به طور عمده داخلی بیان شده اسدت .در گدزارش سیاسدی بده
هفتمین اجالس شورای عالی سازمان ،سیر تحوالت سیاسی در درون هِرَم قدرت و در جنبش
مردم ایران مورد بررسی قرار گرفت.
در آن گزارش چهار تضاد و چالش مهم در جامعه ایران به تفصیل مورد تجزیده و تحلیدل
قرار گرفت .این چهار تضاد عبارتند از:
 تضاد بین زیر بنای اقتصادی با روی بنای سیاسی.در حالی که زیر بنای اقتصادی در ایدران سدرمایه داری در یدک کشدور پیرامدونی اسدت،
روبنای سیاسی آن قرون وسطایی و متکی بر اصل والیت فقیه است.
 تضاد بین قدرت واقعی و قدرت حقوقی.این تضاد در قانون اساسی رژیم در تقابدل بدین «اصدل والیدت فقیده» و اصدولی کده بده
«انتخابات» بر می گردد خود را نشان می دهد.
 تضاد با جامعه جهانی و سیستم جهانی امپریالیستی و مناسبات نو-لیبرالیسدتی حداکمبر جهان.
 تضاد بین رژیم حاکم و توده های مردم که اساسی ترین و عمده ترین تضداد و چدالشدر جامعه ایران است.
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کانون اصلی ستیز در جامعه ایران ،تقابل آشتی ناپذیر بدین مدردم و رژیدم حداکم اسدت.
استبداد مذهبی حاکم بر ایران مانع عمده در راه بهبود زندگی مردم و تحقدق توسدعه پایددار
است.
در آن گزارش با توجه به شرایطی که جامعه به طور کلی در آن قرار داشت نتیجه گرفتده
شد« :تضادها و چالشهای درون قدرت ،کشاکشهای حاکمیت بدا جامعده جهدانی و مهمتدر از
همه ،خشم ،نفرت و فریاد اعتراض مردم نشدان مدی دهدد کده ولدی فقیده نتوانسدته بحدران
غیرقانونی را مهار کند .فقدان قیامهای گسترده خیابانی دلیل پایان یافتن بحران غیر قدانونی
نیست .این بحران ادامه داشته و در ابعاد کالن تعمیدق پیددا کدرده اسدت .گرچده مدا شداهد
جنبشهای اجتماعی در ابعاد کالن نیستیم و بخشهایی از جامعه از خیابان عقب نشینی کرده
اند ،اما رژیم پیروز نشده است .توده ها هنوز در تب و تاب تغییر هسدتند و چدون آتدش زیدر
خاکستر در کمین فرصت مناسب هستند و ولی فقیه و کارگزارانش بده طدور مدداوم از خطدر
«فتنه» و «انحراف» دَم می زنند .این است تعریف ما از شرایط کنونی.».
بر این پایه ما نتیجه گرفتیم که مهمترین و محوری ترین تکلیف در مرحله کنونی مبارزه
برای سرنگونی استبداد حاکم و مداخله برای تحقق انقالب دمکراتیک است.
در آن گزارش ضمن تاکید بر این مساله که ما خود را به عنوان یک نیروی سوسیالیستی
تعریف می کنیم (پیوست شماره یک) ،تاکید گردیدده کده« :سدرمایه داری بدودن مناسدبات
اقتصادی ایران نمی تواند بر این واقعیت سرپوش بگدذارد کده حاکمیدت در ایدران بدر اسداس
استبداد مذهبی و بر پایه والیت مطلقه فقیه سازمان یافته است .این شکل از حاکمیت قدرون
وسطایی نه فقط با کارگران و مزدبگیران ،که با زیدر بندای جامعده در سدتیز اسدت .قیامهدای
رنگین کمان بیشماران در سال  ،1388نیاز طیف گوناگونی از نیروهای اجتمداعی ،سیاسدی و
فرهنگی جامعه ایران برای دمکراتیزه کردن حیات سیاسی را به همده نشدان داد .اعتراضدهای
کارگری طی سه سال گذشته که بیش از  700حرکت اعتراضی بوده ،نیداز بده همدین امدر را
بیان می کند.
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ما با توجه به واقعیت عینی جامعه ایران ،انقالب دمکراتیک را نخستین گام بدرای تحقدق
خواسته های عادالنه کارگران و مزدبگیران ایران می دانیم و در شرایط کنونی برای سرنگونی
رژیم استبدادی مذهبی والیت فقیه و تحقق یک جمهوری مستقل ،دمکراتیک و غیدر دیندی
(انقالب سیاسی دمکراتیک) تالش می کنیم.
خواست اولیه و مقدم مردم ایران که همه ی شیفتگان آزادی در راه آن پیکار می کنندد،
سرنگونی رژیم والیت فقیه و استقرار یک نظام دمکراتیک است .این خواست تنها توسط اراده
آزاد و عزم مردم ایران و نیروهای ترقیخواه میسر است .با سرنگونی رژیم حاکم ،مدردم ایدران
می توانند در یک انتخابات آزاد ،بر اساس حق رای همگانی به ایجاد مجلس مووسسان اقددام
کرده و یک قانون اساسی جدید را تدوین و تصویب کنند.».
ما در شهریور ماه سال  1382تاکید کردیم« :با هرگونه دخالت نظامی خارجی و هرگونده
جانشین سازی که اراده آزاد مردم ایران برای تحقق حاکمیت ملی را نفدی کندد ،مخدالفیم».
(گزارش سیاسی ،مصوب شورای عالی سازمان 28 ،شهریور  )1382در همین سند وظایف مدا
در عرصه جهانی چنین اعالم شده است« :فعالیت گسترده در خارج از ایران و استفاده از همه
ی امکانات جهانی (مراجع بین المللی -دولتها -سازمانهای اجتماعی -نهادهای مدافع حقدوق
بشر -و )...بر اساس حف استقالل و رعایت موازین و اسلوبهای شناخته شده بدین المللدی در
جهت هرچه منفرد کردن استبداد مذهبی حداکم بدر ایدران و گسدترش مبدارزه مدردم بدرای
سرنگونی رژیم».
در مهر ماه  1385ما در قطعنامه مصوب پنجمین اجالس شدورای عدالی سدازمان ضدمن
تایید مواضع باال تاکید کردیم« :استفاده از امکانات مذکور در صورتی که بده دخالدت در امدر
انقالب مردم ایران و یا تن دادن به آلترناتیو سازیها برای آینده ایدران و یدا کمدک بده جندگ
خارجی منجر شود ،نافی استقالل به شمار می رود».
با تایید کامل موارد باال به مهمترین تحوالت دو ساله اخیر پرداخته می شود.

ب :چند تحول مهم طی دوسال گذشته
طی دو سال گذشته تحوالت مهمدی در عرصده داخلدی ،منطقده ای و جهدانی بده وقدوع
پیوسته که بررسی همه آنها در این گزارش نمی گنجد .در این گزارش تنها به انتخابات رژیم
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و برآمد حسن روحانی ،مذاکرات اتمی ،بحران اقتصدادی و ظهدور و صدعود داعدش (پیوسدت
شماره  )3پرداخته می شود.

 -1اولین عقب نشینی ولی فقیه ،تن دادن به روحانی
در دوره دوم ریاست احمدی نژاد که بحران درون هِرَم قددرت شددت و حددت پیددا مدی
کرد ،خامنه ای به دنبال طراحی دو مسیر دراز مدت و کوتاه مدت بدود .مسدیر دراز مددت او
حذف انتخابات برای ریاست جمهوری بود .خامنده ای روز یکشدنبه  24مهدر  1390در یدک
سخنرانی گفت« :در شرایط فعلی ،نظام سیاسی کشدور ریاسدتی اسدت و ریدیس جمهدور بدا
انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است ،اما اگر روزی در آینده
احتماال دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسووالن قدوه مجریده بهتدر اسدت،
هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
مسیر کوتاه مدت ،مهندسی انتخابات ریاست جمهوری برای انتصاب فردی مناسدب تدر و
گوش به فرمان تر از احمدی نژاد بود .این انتخاب را علی سعیدی ،نماینده ولی فقیه در سپاه
در روز چهارشنبه  20دی  ،1391طی یک سخنرانی در اصفهان این گونه تشریح کرد« :ایران
نقش مهمی در ظهور امام زمدان دارد  ...در انتخابدات بایدد درسدت بده هددف زد و فدردی را
انتخاب نمود که دقیقاً در راستای امام زمان حرکت کند ،نه این که نظام را به انفعال بکشداند
 ...بایددد در صددندوقهای رای کسددی را انتخدداب کنددیم کدده قدددرت ایسددتادگی داشددته باشددد».
(خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی)
مسیر دراز مدت نقشه خامنه ای با موضع گیریهای مخالفان داخلی بدا چالشدهای جددی
روبرو شده است .با این حال اگر خامنه ای بتواند چنین گامی در جهت حذف انتخابی بدودن
دومین مقام در جمهوری اسالمی بردارد  -که بسیار بعید است  ،-ایدن یدک گدام اساسدی در
جهت حل تضاد موجود در جمهوری اسالمی ،یعنی تضاد بین قدرت حقیقی و قدرت حقوقی
و در مسیر تبدیل جمهوری اسالمی به «حکومت عدل اسالمی» خواهد بود .به نظر می رسدد
که ولی فقیه نظام ضعیف تر از آن است که بتواند چنین گام سخت و دشواری را بردارد و بده
همین دلیل است که قادر به مهار تضادهای درون هرم قدرت نیست.
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در مورد مسیر کوتاه مدت نیز انتخاب خامنده ای یدک گماشدته گدوش بده فرمدان تدر از
احمدی نژاد بود .در اوایل سال  1392اکثر مفسران سیاسی این انتخاب را سعید جلیلی مدی
دانستند.
مشکل اصلی خامنه ای این بود که سیاست بی دنده و ترمز احمدی نژاد کده از سیاسدت
ریل گذاری جدید خامنه ای پیروی می کرد و ریخت و پاشهای بی دنده و ترمز وی در زمینه
مالی و تحریم نفتی و بانکی که اثرات آن در یک سدال آخدر ریاسدت جمهدوری او بدارز شدد،
تضادهای درون باندهای اصولگرا را تشدید کرده بود.
جلیلی برای بخشی از سپاه پاسداران فرد مناسبی نبود و شکاف بارز باندهای درون بیدت
ولی فقیه هیچ درمانی نداشت .مناظره اول و دوم سرگرمی جالبی برای مردم بود که به ریش
خامنه ای بخندند .اما در مناظره سوم پرده ها کمی باال رفت و انددکی از ناگفتده هدا از زبدان
نزدیکان خامنه ای گفته شد .علی اکبر والیتی گفت« :دیپلماسی ایدن نیسدت کده در داخدل
کشور بگوییم ما اصولگراییم و انعطاف نداریم .دیپلماسدی خشدونت و سرسدختی نشدان دادن
نیست .دیپلماسی تعامل و بده بستان است .نمی شود که آنها هرچه که ما میخواهیم بدهند
و ما هیچ کاری نکنیم دیپلماسی بیانیه صادر کدردن پشدت تریبدون نیسدت  ...هدیچ چیدزی
حاصل نشده و مدام تحریمها ببیشتر شده و به مردم فشار بیشتری آمده است ».جلیلی اما به
شیوه خامنه ای از سه جریان «فتنه ،انحراف و تردید» در مقابل خط «اصیل انقالب» نام برد.
خامنه ای در روز چهارشنبه  22خرداد طی یدک سدخنرانی گفدت« :مدن دربداره بعضدی
حرفهایی که در مناظره ها زده شد ،حقایق و مطالبی دارم که انشاء ا بعد از انتخابات بیدان
خواهم کرد».
ناهماهنگی درون باندهای اصولگرا و عدم توافق روی سعید جلیلی برای خامنه ای مشکل
اساسی ایجاد کرد و این درحالی بود که باند رفسنجانی به سوی هماهنگی بدا اصدالح طلبدان
حکومتی گام بر می داشت.
قیامهای سال  1388اتوریته ولی فقیه را در کف خیابانها درهدم شکسدت .خانده نشدینی
احمدی نژاد و یاغیگری او و باالخره افشاگری بی سابقه اش در مجلس ارتجاع (یکشنبه سیاه
خامنه ای) این وضعیت را تشدید کدرد .مجموعده یدک سلسدله عوامدل سیاسدی ،اقتصدادی،
اجتماعی ،منطقه ای و بین المللی و در راس آن تحریمها منجر به شکل گیدری یدک جریدان
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جدید در درون هِرَم قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدی نژاد قدرار
داشت ،اما در اصل به دنبال مشروط کردن قدرت ولی فقیه و مهار کردن زیاده خواهی سدپاه
پاسداران بود.
با کناره گیری عارف به سود حسن روحانی ،یک همکاری جدید شکل گرفت .اجزای ایدن
همکاری که به سختی می توان آن را ائتالف نامید ،شامل رفسنجانی ،خداتمی ،نداطق ندوری،
بخشهایی از راست سنتی ،روحانیدت سدنتی ،فرمانددهان سدابق سدپاه و سدرانجام بخشدی از
طرفداران موسوی و کروبی می شد .رفسنجانی که از در بیرون رانده شده بود ،بدا اسدتفاده از
ضعف و درماندگی ولی فقیه که ناشی از قیامهای مردم ایران در سال  1388و در پایان سدال
 1389بود ،از پنجره وارد شد و این همکاری را به طور آشکار با خاتمی شدکل داد .او قبدل از
این جبهه بندی فاش کرد که رد صالحیت اش نه با تصمیم شدورای نگهبدان ،کده بده علدت
دخالت وزیر اطالعات و ترس از پیروزی او بوده است .رفسنجانی با جبهده بنددی مزبدور ایدن
پیام را برای خامنه ای فرستاد که حاضر نیست به سادگی در زیر قطار بدی دندده و ترمدز لده
شود .این در حالی بود که باندهای درون بیت نتوانستند از میان جلیلی ،قالیباف و والیتی بدر
روی یک نفر به توافق برسند .کیهان شریعتمداری به شدت به این ناهماهنگی تاخت و با این
وجود ،مقاله ارگان بیت «آقا» هم کارساز نبود.
به نظر می رسید که روحانی و قالیباف به دور دوم راه خواهند یافت .خامنه ای در آخرین
ساعات روز جمعه از برتری حسن روحانی و اختالف فاحش رای او با دیگدر کاندیدداها مطلدع
شد .او در روزهای قبل ،لَک و پیسی باندهای درون بیت را به چشم دیده بدود .بددین ترتیدب
شرایط در والیت خامنه ای به گونه ای رقم خورد که ولی فقیده قدادر بده مهندسدی انتخداب
مطلوب نشد و باند رفسنجانی نمایش انتخاباتی را به سود خود به ولی فقیه تحمیل کرد.
عربده مستانه خامنه ای در هنگام رای دادن که خطاب به مقامات آمریکا گفت «به دَرَک
که انتخابات ما را قبول ندارید» ،طولی نکشید که به سرگیجه تبدیل شد و او ناچار گردید به
حسن روحانی تن دهد.
البته در بین برخی از کوشندگان و تحلیل گران سیاسدی ایدن نظدر هدم وجدود دارد کده
حسن روحانی انتخاب مطلوب خامنه ای است و تضادهای این دو باندد نمایشدی و مهندسدی
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شده است .بر مبنای این نظر ،انتخاب روحانی دسیسه ولی فقیه به منظور فریب مردم و مهار
بحران است.
اما واقعیت این است که روحانی با وجود همه سوابقی که در سداختار امنیتدی رژیدم و در
جنایتهای آن داشته ،نمی توانست انتخاب مطلوب خامنه ای باشدد .خامنده ای پدس از آنکده
دریافت قادر به تغییر وضعیت نیست و از ترس تجدیدد قیامهدای سدال  ،1388او را بدا نمدره
ناپلئونی (کمی بیش از  50درصد و کمتر از  51درصد) پیروز اعالم کرد تا بار دیگر بدر طبدل
توخالی نمایشات حماسی بکوبد.
البته برای خامنه ای یک امکان وجود داشت که از طریق اطاق تجمیع آرا و یا بده وسدیله
شورای نگهبان تحت امرش ،با باال بردن آرای باطله ،انتخابات را بده دور دوم بکشداند .امدا در
این جا «از این ستون به آن ستون فَرَج است» کارساز نبود و یک هفته پرتالطم کده آبسدتن
قیام دیگری بود ،برای ولی فقیه هزینه بسیار در بر داشت .از این نظر ،خامنه ای قبل از اعالم
اولین نتایج در ساعت چهار صبح شنبه ،شکست را پذیرفته و با تاکتیک فرار به جلو ،به دنبال
بهره برداری از جو بده وجدود آمدده بدرای تحمیدل «حماسده» بدود .همزمدان در یدک اقددام
جنایتکارانه ،زندان موسوم به «لیبرتی» را مورد حمله موشکی قرار داد تا برای مزدوران خدود
قدرت نمایی کند و خسرانهای ناشی از عقب نشینی اش را کاهش دهد.
در همین جا تاکید می کنیم که خاستگاه رقابت باندهای درون هِدرَم قددرت و ثدروت بدا
خامنه ای نه مطالبات برحق مردم ،بلکه مشارکت در والیت به منظور حفد نظدام و تقسدیم
قدرت و ثروت است.
افراد امنیتی درون این جریان ،برای نمونه علی ربیعی ،بارها گفته و نوشته اند کده مدردم
به مرز عدم تحمل رسیده اند و وای به روزی که گرسنگان و بی چیزان فریاد حق خواهی سر
دهند .به همین منظور این جریان می خواهد زیاده طلبی سپاه را مهدار کدرده و در ندوعی از
سازش با غرب ،تحریمها را به تدریج کاهش دهد.
در عرصه منطقه ای و جهانی خواست اصدلی جریدان رفسدنجانی مشدارکت در ترتیبدات
ا منیتی و نه کسب هژمونی در خاورمیانه است .ترس این جریان از جنگ نیست ،چرا که مدی
داند در چشم انداز قابل ارزیابی ،جنگی در کار نیست؛ ترس آن از شورش تهیدستان است.
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حسین عالیی ،از فرماندهان سابق سپاه نوشت« :کسانی که در تبلیغات انتخاباتی خود به
«پایان دادن به وضع موجود» تاکید کرده اند ،از اقبال بیشتری از سوی مردم برخوردار بدوده
اند  ...مردم در انتخاب خود نشان داده اند که سیاست خارجی کشدور در  8سدال گذشدته را
نپسندیده اند؛ سیاستی که منجر به تصویب  4قطعنامه تحریم علیه جمهوری اسدالمی ایدران
شد که در دوران جنگ تحمیلی هم سابقه نداشت( ».سایت سفیر)
همین موقعیت و مواضع است که بانددهای طرفددار خامنده ای را پریشدان کدرده اسدت.
کیهان شریعتمداری در شماره روز شنبه  18آذر 1391در مقاله ای نوشت «انقالبیون فرسوده
در این برهه حساس قصد دارند با مهندسی هدفمند اوضاع کشور ٬فشدار همده جانبدهای بده
رهبری» وارد کنند .وی هدف از افزایش چنین فشارهایی را «نوشیدن جام زهر ،عقب نشینی
و دست کشیدن از مواضع انقالبی» از سوی خامنهای و موافقت با آغاز مذاکره با آمریکا اعدالم
کرد.
خامنه ای همچنان بر پروژه «ریل گذاری جدید در والیت» که همان حرکت «قطدار بدی
دنده و ترمز» است پافشاری خواهد کرد .ولی سیاست یکدست سازی شکست خورده و دیگدر
قابل ترمیم نیست .شکاف در درون هرم قدرت و ثروت عمیق تر و گسترده تر از آن است کده
خامنه ای بتواند آن را مهار کند .این آن پدیده ایست که همه کسانی که به طور جدی بدرای
سرنگونی استبداد مذهبی تالش می کنند ،از آن استقبال خواهند کرد.
در شرایط کنونی دو صف بندی در درون هِرَم قدرت شکل گرفته که خامنه ای قدادر بده
مهار تضادهای آنها نیست؛ رویارویی طرفداران «والیت مشروطه فقیه» و یا به گفتده حسدین
شریعتمداری «انقالبیون فرسوده» در مقابل ذوب شدگان در «والیت مطلقه فقیه».
پس از اعالم پیروزی روحانی ،برخی از چهره های شاخص اصولگرایان به تضادهای درونی
خود پرداختند که چند مورد آن به قرار زیر است:
حبیب ا عسگراوالدی ،دبیرکل جبهه پیروان خدط امدام و رهبدری ،بدا تاکیدد بدر ابعداد
اختالفات گفت« :اگر اصولگرایان بر یک نامزد اجماع می کردند ،می توانستند شانس بیشتری
برای پیروزی در انتخابات داشته باشند  ...در مورد آقای والیتی مدی گدویم کده وی براسداس
اخباری معتقد بود که در بعضی از استانها رای اول را دارد که البته این اخبار ،اخبار درسدتی
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نبود .من می خواستم والیتی را ببینم و به او بگویم که او رای باالیی ندارد و رای قالیبداف از
او باالتر است ،اما نتوانستم وی را ببینم( .».ایلنا)
سایت «الف» متعلق بده احمدد تدوکلی از زاویده مماشدات اصدولگرایان در برابدر اقددامات
احمدی نژاد به تحلیل انتخابات پرداخت و در روز یکشنبه  26خرداد  1392نوشت« :اصولگرا
هیچ نسبتی با جریان احمدی نژاد نداشته و ندارد .اما چون اصولگرایان از ابتدا موضع خدود را
نسبت به این گروه روشن نکردند ،امروز احمدینژاد هم پای این جریان نوشدته مدی شدود ...
اصولگراها چوب مماشات با احمدینژاد را خوردند .کسدانی در ایدن دوره از انتخابدات حضدور
داشتند که طی  8سال حکومت این دولت کمترین انتقادی به آن نداشتند .به دهها مصلحت
خودساخته سکوت کردند .طبیعی است که مردم باور نکنند که نقدهای شب انتخابات از روی
صداقت باشد».
محمد کاظم انبارلویی تا آن جا پیش رفت که اندزوای باندد والیدت را دسدتمایه پیشدبرد
اختالف قرار داد و در سرمقاله «رسدالت» ،دوشدنبه  27خدرداد  1392نوشدت« :گدروه هدای
مرجع در اصولگرایان طی این ده سال مقبولیت خود را در نزد مردم کاهش دادند و به تقویت
گفتمان خود همت نگماردند و متاسفانه در این دوره گروه های مرجدع مقبولیدت خدود را در
نزد نخبگان و به ویژه نامزدهای مطرح هم از دست دادند و تالشدها بدرای رسدیدن بده ندامزد
واحد به نتیجه نرسید .رای پایین مردم به اضالع چهارگانه اصولگرایان در حقیقدت هدم عددم
رضایت و هم نوعی تنبیه گروه های مرجع و نخبگان اصولگرا از سوی مردم تلقدی مدیشدود.
این یک نکته عبرت آموز است که نباید فراموش کرد».
سید مصطفی میرلوحی ،مسوول دفتر مهدوی کنی ،در رابطه با تالش کنی برای وحددت
اصولگرایان و بی محلی والیتی به نامه کنی گفت« :آیت ا برای این که نظر خاتمه دهنده را
ارایه بدهند ،چند بار تماس گرفته بودند و به ناچار نامه هم نوشتند ،اما آقای والیتی توصیهها
را نپذیرفتند .من حتی خودم هم صحبت کردم ،اما آقایان قطدع کردندد و بعدد بده پیغامهدا و
تماسهای ما هم جواب ندادند  ...آقایان نسبت به شخص آیت ا مهددوی کندی حتدی گفتده
بودند "هرچی شما بفرمایید" ،یعنی این طور هم اعالم تبعیت و پیروی کرده بودندد  ...بندده
اطالعی ندارم از این که چرا بین جامعه مدرسین و جامعه روحانیت اختالف افتاد و اکثریتدی
حاصل نشد».
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همچنین از زمان روی کارآمدن روحانی تا کنون ،باوجود برخی تعارفات نسدیه ،بده طدور
نقد تضاد دو جناح اصلی درون قدرت هرچه بیشتر تشدید شدده و مدذاکرات اتمدی و سدقوط
قیمت نفت خام به همراه تحریمها و البته تاثیر مبارزه و کنش تدوده هدای بده جدان آمدده و
کابوس «فتنه» این تضاد را شدید تر کرده و هیچ چشم اندازی برای تخفیف آن وجود ندارد.
تالش روحانی برای استحکا مواضع و پیشروی
روحانی در یکی از مهمترین صحبتهایش جبهه جدیدی در تقابل با باند رقیب باز کرد .او
روز یکشنبه  14دی 1393در اولین کنفرانس اقتصاد ایران گفت« :فساد همه جا ریشه دوانده
 ...نمی شود یک نهاد کار اقتصادی بکند و مالیات ندهد ،اما تدا مدی گدوییم فدالن نهداد بایدد
مالیات بدهد ،بساطی درست می شود  ...اقتصاد باید از رانت نجات پیدا کند و همده دسدتگاه
های دولتی فعالیت اقتصادی شان به صورت شفاف بیان شود .یعنی همه مردم باهم از آمار و
ارقام و طرحهای اقتصادی در یک لحظه باخبر شوند ،چون اینجا پسرخاله و پسدرعمه ندداریم
 ...اساس بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمانها  ...آرمدان مدا بده سدانتریفیوژ
وصل نیست ،بلکه آرمان به مغز و قلب و اراده ما وصل است »..بداالخره اینکده روحدانی بدرای
حل بعضی مسایل سیاسی اقتصادی ،پیشنهاد همه پرسی داد.
روز بعد از این سخنرانی ،روزنامه ها و فعاالن جناح مقابل بده شددت بده روحدانی حملده
کردند .مهمترین تیتر روزنامه «جوان» وابسدته بده سدپاه ایدن بدود« :سدانتریفیوژهدا عینیدت
آرمانهاست» و سرکرده بسیج گفت «آرمان ما نابودی کاخ سفید و اسراییل» است.
اصالحطلبان حکومتی نیز برای پیشدروی بیشدتر و بده دسدت آوردن کرسدی در مجلدس
ارتجاع به دنبال متحد کردن خود برای انتخابات آتی مجلس هستند .گروه های مختلف ایدن
جریان در روز پنجشنبه  25دی امسال همایشی برگزار کردند و با صدور بیانیده ای خواسدتار
«تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد ،قانونمند و رقابتی» شدند.
گرچه در بیانیه این همایش در مورد رفع حصر حرفی زده نشده ،اما تعدادی از سخنرانان
آن خواستار رفع حصر میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و زهدرا رهندورد ،و همچندین آزادی
زندانیان سیاسی شدند.
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همه این پدیده ها ،در باال (درون هِرَم قدرت) و در پایین (توده های جان به لب رسدیده)
نشان دهنده وضعیت خاصی است که آن را «بحران غیر قانونی» تعریف می کنند.

 -2مذاکرات اتمی ،عقب نشینی با عنوان نرمش قهرمانانه
مهمترین مساله روی میز حسن روحانی تحریمها است و از آن جا که تحریمها در پیوندد
با پروژه اتمی رژیم قرار دارد ،سوال مهم این است که آیا این جریان در هماهنگی با غرب می
تواند خامنه ای را مجبور به نوشیدن کامل جام زهر کند؟
خامنه ای که در ضعیف ترین موقعیت قرار گرفته ،اکندون بده هیدات مدذاکره کنندده بده
میزانی برای «نرمش قهرمانانه» اختیار داده است .پروژه اتمی زیر نظر مستقیم خامنه ای و با
شرکت فعال سپاه پاسداران پیش رفته و بنابراین برای امضای «توافق جامع» ،خامنه ای باید
عقب نشینی کند.
ما در سند مصوب هفتمین اجالس شورای عالی سازمان اعالم کردیم« :پروژه اتمی خامنه
ای منجر به یک فاجعه بزرگ برای مردم و کشور ایران می شود ،و بددین لحداظ مدا از عقدب
نشینی حکومت ایران از این پروژه مخرب استقبال می کنیم و آن را به سدود مدردم و کشدور
ایران دانسته و گامی در جهت جلوگیری از یک جنگ خانمانسوز می دانیم».
در جریان انتخابات سال  1392مشخص شد که اکثدر کاندیدداها بده شدمول والیتدی در
سِمَت مشاور عالی خامنه ای ،با پروژه اتمی رژیم که مسوول کامل و بی رقیب آن خامنده ای
است ،مخالفند .در این زمان یک بار دیگر روشن شد که اکثریت قاطع مردم ایدران بدا پدروژه
اتمی مخالف و خروجی واقعی از صندوقها نه «آری» به روحانی ،که «نه» بده سیاسدت اتمدی
والیت خامنه ای بود.
روزنامه «تهران امروز» ،ارگان شهرداری تهران که مدافع قالیباف اسدت ،در سدرمقاله روز
یکشنبه  26خرداد با عنوان «حالل ترین رای » نوشت« :آقای جلیلی شما به قول خودتدان و
حامیان دو آتشهتان ،به تکلیف تان عمل کردید؟ فقط پرسش ما از شما این است که واقعا به
تکلیف تان عمل کردید که انتخابات ریاست قوه اجرایی را به یک رفراندوم هسدته ای تبددیل
کردید؟ برادر گرامی گفته بودی که پشت خیمههای دشمن هستیم و نباید از این ده ضدربه
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شمشیر عقب بکشیم ،اما نگفته بودی کده مصدداق قدرآن سدر نیدزه در ایدن شدباهت سدازی
چیست؟ آقای جلیلی پاس گل آقای روحانی را شما زحمت کشیدید».
با روی کار آمدن حسن روحانی چرخ مذاکرات دوباره به گردش افتاد .آثار تحریمها رژیدم
را به شدت تحت فشار قرار داده است .البته برخالف برخی نظرات ،هدف فشدارها و تحریمهدا
نه «تغییر رژیم» ،که «تغییر رفتار» آن است .این موضوع بارها از جانب سران  6کشور بدزرگ
و به ویژه از طرف سران دولت آمریکا بیان شده است .تغییر رفتار به معنی دست برداشدتن از
سالح اتمی ،دست برداشتن از راهبرد هژمونی طلبانه در کشورهایی که اکثریت شهروندان آن
مسلمان هستند و به ویژه در عراق ،سوریه و لبنان ،پایان دادن به سیاست صدور تروریسدم و
بنیاد گرایی اسالمی و قطع عملیات تروریستی در گوشه و کنار جهان است.
در مقابل سیاست تحریم ،خامنه ای و گماشته اش در منصب ریاست جمهوری بارهدا بده
گزاف سخن گفتند و در حالی که مخالفان این پروژه در درون قدرت موقعیت حاکمیت را در
شرایط محاصره ،ضعف و «شعب ابیطالب» ارزیابی می کردند ،طرفداران او والیت خامنده ای
را در شرایط «بَدر و خیبر» ،یعنی شرایط قوت می دانستند.
اما واقعیت نشان داد که والیت خامنده ای ضدعیف تدر از آن اسدت کده بتواندد در مقابدل
پیشرفت تحریمها ایستادگی کند و «اقتصاد مقاومتی» خامنه ای حرف پوچ و بی مایه اسدت.
در آستانه مذاکرات ،قطار بی دنده و ترمز احمدی نژاد تلوتلو خوران از خط خارج شده بدود و
واگنهای فرسوده آن هریک به سویی در حرکت بودند .رسوایی دروغ و دغلهای احمددی ندژاد
همه جا به چشم می خورد .کاغذ پاره ها در مقابل چشم ولی فقیه به سندهای معتبر تبددیل
شد و قطعنامه دان والیت خامنه ای سوراخ سوراخ شد و تازه اینها هنوز از نتایج سحر بود.
قرار بود در ریل گذاری جدید مقام معظم ،جهان احمدی نژادی شدود .قدرار بدود رمالهدا،
جادوگران ،جن گیران ،شعبده بازان و ساحران در کنار مداحان ،چاقوکشها و اوباشدان دسدت
در دست هم رویای تهوع آور ولی فقیده را تحقدق بخشدند .امدا آن رویاهدای جندون آمیدز و
بیمارگونه ،در مذاکرات ژنو برباد رفت و در این میان البته راز و رمز گو و گفتهدا و توافقهدای
«داوطلبانه» از دید «دشمن»  ،یعنی مردم ایدران ،پنهدان نگهداشدته شدد .ابدر و بداد و مده و
خورشید و فلک دست به دست هم دادند تا فقط مردم ایران به طور روشدن در جریدان امدور
قرار نگیرند .همین موضوع به خوبی نشان می دهد که از نظر سران نظام و به ویژه ولی فقیه،
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این مردم هستند که دشمن باید به حساب آورده شوند و بندابراین امدور حسداس از چشدم و
گوش آنها باید پنهان بماند .خامنه ای بزدالنه و با پنهانکداری مدی خواهدد مدردم را از عمدق
«نرمش» حقیرانه اش بی خبر نگهدارد و هزینه این عقب نشینی اجباری را از جیدب مدردم و
مبارزان سیاسی و به ویژه مجاهدان ساکن در کمو بدتر از زندان «لیبرتی» بپردازد.
توافق ژنو که در روز یکشنبه  3آذر  1392برابر با  24نوامبر  2014تحت عنوان «برنامده
اقدام مشترک» بین رژیم ایران و کشورهای گروه ( 1+5یا  )3+3و نماینده اتحادیه اروپا امضدا
شد ،گرچه صفت موقت و داوطلبانه دارد ،اما بنا به خبرهایی که مضمون آن را بیشدتر بدرمال
می کرد ،نشانگر یک عقب نشینی جدی از جانب خامنه ای است.
خامنه ای می تواند هرچه می خواهد عربده کشی کند و دروغ تحویل مردم دهد ،او مدی
تواند از عقب نشینی اش پشیمان شود و میز مذاکره را وارونه کند ،می تواند با الف و گدزاف،
قدر قدرتی والیت اش را به رخ دیگران بکشد ،اما نمی تواند منکر شود که در ژنو زیر بدار زور
تحریمها رفته ،زیرا که سمبه خیلی پر زور بوده است.
این یک واقعیت انکار ناپذیر است که علت عقب نشینی خامنه ای ،وجود تحریمها اسدت.
اگر تحریمها نبود ،ولی فقیه نه در مورد انتخاب حسن روحانی عقب نشینی می کرد و نده در
مورد پروژه اتمی .آن دسته از افراد و جریانهای سیاسی که به علت عدم درک موقعیت رژیم و
یا به علت منافعی که در ماندگاری رژیم دارند ،عوامفریبانه با تحریمها مخالفدت مدی کردندد،
اکنون راهی جز اعتراف به ارزیابی اشتباه خود و یا مغلطه گویی ندارند.
قابل انکار نیست که تحریمها زیانهایی به مردم می رساند .اما در مورد خاص کشور ایدران
با وجود رژیم والیت فقیه و سیاستهای ضد مردمی آن ،تحریمها برای رژیم شرایط سدختی را
به وجود آورد .رژیم طی سالهای  1384تا  1390که مورد تحریم جدی اقتصادی نبود ،درآمد
هنگفتی از فروش نفت به جیب زد .در حالی که در همان دوران زندگی مردم به شکل فاجعه
باری بدتر شد.
با توافقنامه ژنو ،افسانه «بُرد – بُرد» فقط تا جایی حقیقت پیدا کرد کده همده طرفهدا در
مقابل رسانه ها اظهار شادی کنند .در عمل اما بازنده خود مدی داندد کده افدزوده بدر آن کده
مجبور به از دست دادن تمام ذخایر اورانیوم  20درصدی اش شده ،در مورد غنی سازی کمتر
از  5درصد هم به موارد زیر متعهد شده است:
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 -1توسط طرفین تعریف گردد
 -2مورد موافقت طرفها باشد
 -3سازگار با نیازهای عملی باشد
 -4محدودیتهای توافُق شده بر آن اعمال شود که این توافُقها از این قرارند:
الف) سطح و گستره غنی سازی
ب) ظرفیت غنی سازی
ج) محل غنی سازی
د) سقف ذخایر اورانیوم غنی شده
روز دوشنبه  30دی  ،1392علی اکبر صالحی ،رییس سازمان انرژی اتمی ،گفت« :عمدده
ترین اقدام تعلیق داوطلبانه غنی سازی  20درصدی است که اتصداالت دو آبشدار در نطندز و
چهار آبشار در فردو قطع می شود و تا حوالی ظهر تولید  20درصد عمال متوقف می شدود ...
قرار بوده در تاسیسات اراک ،آب سنگین وارد محوطه راکتور نشود و بازرسان امروز از انبارهدا
بازرسی کردند و مشخص شد که آب سنگین نداریم  ...همچنین بازرسدان امدروز از اصدفهان
بازدید کردند که یکسری اقدامات را برای ساخت سوخت اراک متوقف کنیم( ».ایرندا) وی بده
دروغ مدعی شد« :از ابتدا بارها گفتیم دنبال غنی سازی  20درصد نبوده ایم و پنج سال قبل
تقاضا کردیم و گفتیم که ورود به غنی سازی  20درصد در نیت ما نیست و بده دنبدال غندی
سازی در سطوح باال نیستیم( ».ایرنا)
به جز مواردی که صالحی نام می برد ،اقدامات دیگری هم بر طبق توافق اجرایدی توسدط
رژیم باید انجام گیرد« .صدای آمریکا» در روز جمعه  27دی 1392متن کامل بیانیده معداون
مطبوعاتی کاخ سفید با عنوان «خالصه یادداشت تفاهم فنی مربوط بده اجدرای برنامده اقددام
مشترک در مورد برنامه هسته ای» رژیم را منتشر کرد.
برای همین است که سایت «شبکه خبر» با حسرت و اندوه فراوان حرفهای صالحی را بدا
عنوان «قلب اراک هسته ای از تپش افتاد» منتشر کرد و روزنامه «وطن امروز» با تیتر بدزرگ
«هولوکاست هسته ای» سیاه پوش شد.
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اگر مقام معظم که تا این جا به نرمشهای قهرمانانده تدن داده ،بده همدین «حدق مسدلم»
بسنده کند ،می توان گفت که فعالً (با تاکید باید گفت «فعالً») پروژه اتمی رژیم مهدار شدده
است.
پس از امضای توافقنامه ژنو تا کنون چنددین دور مدذاکرات صدورت گرفتده و هندوز ایدن
مذاکرات ادامه دارد .هنوز نمی توان به طور قطع چشم انداز مذاکرات و میزان بده بسدتانها را
تعیین کرد .شدت پنهانکاری در این باره چنان است که خطیب نمداز جمعده تهدران ،آخوندد
احمد جنتی هم با لکنت زبان می گوید« :من واقعاً نمی دانم درباره هسته ای چی بگم ،چون
نمی دانم چیه ،چه خبره مسایلی است که بعضی اش گفته می شه ،بعضی اش گفتده نمدی
شه شاید هم صالح نباشه گفته بشه ،حاال من نمیتوانم بگم چرا نمی گند ،ممکنه بعضیها ...
[جمله ناتمام جنتی] ،خوب همه مسایل اینجور نیست که بشه گفت( ».رادیو معارف ،جمعده
 30آبان )1393
در همددین راسددتا محمددد ایمددانی در یادداشددت روز سدده شددنبه  20آبددان  1393روزنامدده
«کیهان» ،تحت عنوان «مذاکرات از کجا منحدرف شدد؟» ،نوشدت« :مدذاکرات مسدقط مثدل
مذاکرات وین و ژنو و نیویورک محرمانه خوانده شد و جز چند تصویر و فیلم کوتداه کده نیداز
آمریکا را مرتفع می کرد ،هیچ خبر و گزارش معتبری منتشر نشد امدا مدیتدوان از افدق ژندو،
پشت درهای بسته کاخ بوستان مسقط را دید  ...در عین حال یک پرسش هرگز کهنه نخواهد
شد و آن این که این مذاکرات نسبت به چه کسانی محرمانه اسدت و نامحرمدان چده کسدانی
هستند؟  ...محرمانه نامیدن مذاکره کدام منظور را دنبال میکند؟ آیا قرار است سرمان  -یدا
سر صاحبنظران مان  -را زیر برف کنیم یا عوام و خواص خود را مانند توافق بد ژنو در مقابل
عمل انجام شده قرار دهیم؟ »
در مورد چشم انداز مذاکرات چندین سناریو وجود دارد؛ وارونه کدردن میدز مدذاکرات بده
وسیله خامنه ای ،توافق بد و سرآخر ،نوشیدن جام زهر از جانب خامنه ای.
سناریو اول و سوم برای خامنه ای مطلوب نیست و او می کوشد تا سناریو «توافق بدد» را
به  6کشور تحمیل کند ،هرچند به طور علنی همانند کشورهای طرف مدذاکره بدا توافدق بدد
مخالفت می کند.
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موحدی کرمانی در نماز جمعه روز  23آبان 1393ضمن رجدز خدوانی در مدورد ایدن کده
والیت خامنه ای «حتی یک قدم از توسعه و غنیسازی اورانیوم عقبنشینی نخواهد کرد» ،در
مورد این سناریو گفت« :اوباما و کری می گویند عدم توافق بهتر از توافق بد است ،ما هم می
گوییم همینطوره ،مدا هدم مدی گدوییم عددم توافدق بهتدر از پدذیرش زور ،قلددری و تحمدل
پیشنهادهای ظالمان آمریکاست( ».رادیو معارف)
از برخی حرفهای اوباما هم می توان نتیجه گرفت که ممکن است به توافق بد راضی شود.
هرچند قوه مقننه آمریکا به طور کامل مخالف توافق بد است .اوباما می گوید« :ما چدارچوبی
به ایرانیها پیشنهاد کردهایم که به آنها اجازه خواهد داد نیازهدای صدلح آمیدز اندرژی خدود را
تامین کنند و اگر آنچه رهبری آنها در مورد عدم عالقه به ساخت جنگ افزار هسته ای مدی
گوید درست باشد ،راهی در پیش رو دارند تا جامعه جهانی را مطمئن سدازند و در شدیوه ای
گام به گام و قابل تایید ،به آنها اجازه داده شود از زیر فشار تحریمها بیرون آیند و دوبداره بده
یک عضو کامل جامعه بین المللی تبدیل شوند( ».صدای آمریکا ،پنجشنبه  22آبان )1393
مواضع ما پیرامون پروژه اتمی رژیم
خامنه ای میلیاردها دالر از ثروت مردم ایدران را در راه پدروژه سداخت سدالح هسدته ای
هزینه کرده و در ازای آن زندگی اکثریت مردم را به تباهی کشانده است .تدا آن جدا کده بده
پروژه اتمی بر می گردد ،هر عقب نشینی رژیم در پروژه اتمی به سود مردم خواهد بدود .بایدد
به هر نحو تالش کرد تا این عقب نشینیها به نقطه غیر قابل بازگشت برسد .بدیهی است کده
پس نشستن رژیم در پروژه اتمی برای مردم ایران هم یک فرصت فراهم می کند.
در سند سیاسی هفتمین اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که در
بهمن سال  1391برگزار شد ،آمده است« :امروز دیگر همگان می دانند کده ادعدای مسدتقل
شدن در انرژی و دستیابی به تکنولوژی اتمی بهانه ای برای دستیابی بده جندگ افدزار اتمدی
است .ما بارها خواستار توقف کامل تمامی عملیات و اقدامات رژیم ایران در زمینه اتمی شدده
ایم و گرچه بنا به دالیل گوناگون اقتصادی و زیست محیطی مخالف استفاده از اندرژی اتمدی
هستیم ،اما معتقدیم که مردم ایران در یک شرایط دمکراتیک و با امکان توجه به طرح آزادانه
نظرات کارشناسانه باید در مورد استفاده و یا عدم استفاده از انرژی اتمی تصمیم گیری کنند
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 ...طی سالهای پس از حمله اشغالگرانه آمریکا به عراق ما به طور ممتد شداهد آن بدودیم کده
محافل و جریانهای گوناگونی صحبت از «خطر جندگ خدارجی» مدی کردندد .بعضدی از ایدن
جریانات به تبعیت از خبرگزاری رسمی روسیه ،در مدوارد بسدیار تداریخ دقیدق حملده را هدم
تعیین می کردند بخش گفتمان سازی وزارت اطالعدات جمهدوری اسدالمی نیدز بدا طراحدی
پیچیده و با استفاده از خواست برحق صلح خواهی در افکار عمومی مدردم جهدان ،بده تدوهم
خطر جنگ دامن می زد .ما تا کنون و در چشدم اندداز قابدل ارزیدابی ،بدرای حملده خدارجی
احتمال کمی قایل بودیم ،هرچند در شرایط پیچیده کندونی چندین امکدانی را بدا توجده بده
ماجراجوییهای والیت خامنه ای نمی توان نادیده گرفت .پروژه اتمی خامنه ای منجر به یدک
فاجعه بزرگ برای مردم و کشور ایران می شود و بدین لحداظ مدا از عقدب نشدینی حکومدت
ایران از این پروژه مخرب استقبال می کنیم و آن را به سود مدردم و کشدور ایدران دانسدته و
گامی در جهت جلوگیری از یک جنگ خانمانسوز می دانیم».

 - 3بحران اقتصادی و زندگی فاجعه بار مرد
شرایط فاجعه بار زندگی مردم و بحران ساختاری عمیقی که محصول رژیم والیدت فقیده
است ،هیچ چشم اندازی برای بهبود شرایط اقتصادی ندارد .اکثریت مردم ایران کده نیروهدای
کار را تشکیل می دهند ،هم تحت مناسبات سرمایه داری استثمار می شدوند و هدم عدوارض
ناشی از رژیم قرون وسطایی والیت فقیه را بر دوشهای خود حمل می کنند.
جامعه ایران در تمامی عرصه هدای مددنیت مددرن طدی دوران جمهدوری اسدالمی سدیر
قهقرایی طی کرده است .وقتی خمینی علم اقتصاد را به سُخره گرفت ،پیش بینی نمدی کدرد
که در تکامل این نگاه ،جانشین او یک کوتوله سیاسی را چنان بال و پر می دهد کده اقتصداد
در جمهوری اسالمی هیچ معنی و مفهومی جز رانت خواری ،دزدی ،فساد ،غارت ،چپاول ،فقر
و ویرانی پیدا نمی کند.
متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی ،تراز پرداختها ،نقدینگی ،تورم و اشتغال به عنوان عوامدل
بنیادی اقتصادی نشان می دهد که حکومت ایران چگونه جامعه و کشور را بده فالکدت و بدن
بست کشانده است .در حالی که ندرخ تدورم و بیکداری دو رقمدی اسدت ،ثروتهدای کشدور بدا
سیاستهای امنیتی ،نظامی و تروریستی به یغما می رود.
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اقتصاد ایران را در کلی ترین بررسی می توان اقتصدادی رانتدی ،مافیدایی ،امنیتدی ،شدبه
دولتی و فاسد تعریف کرد .طرحهای عوامفریبانه بنگاه های زودبازده ،هدفمند کردن یارانه ها
(حذف یارانه ها) و مسکن مهر زندگی مردم را بیش از پیش به فالکت کشانده است.
علی خامنه ای یک امپراتوری مالی در اختیار دارد که فقط از طریق مصادره ها و به ویژه
مصادره زمینهای مردم و یا زمینهای عمومی بیش از  90میلیارد دالر چپاول کرده است .هدم
نهادهای اقتصادی تحت کنترل ولی فقیه و هم شرکتهای اقتصادی سپاه خدارج از هدر گونده
کنترل قرار دارند و مالیاتی هم بابت درآمدهای خود نمی پردازند .تداراج مندابع و شدرکتهای
دولتی زیر عنوان خصوصی سازی یکی از سیاستهای ثابت رژیم است که اقتصاد کشور را فلج
کرده است.
احمد خرم ،وزیر راه و ترابری در دولت خاتمی ،در روز یکشنبه  28دی  1393در گفت و
گو با «ایلنا» گفت 70« :الی  80درصد پدروژه هدای بدزرگ کشدور در دسدت دسدتگاه هدای
حاکمیتی است  ...قرا ر نبود دسدتگاه هدای حداکمیتی و دولتدی بدر پدروژه هدایی کده بخدش
خصوصی توان ساخت آن را دارد،مسلط شوند .قدرت دستگاه های حاکمیتی از دستگاه هدای
دولتی بیشتر است و پروژه اگر سود ده هم نباشد،این دستگاه ها پروژه را سود ده می کندد ...
واگذاری پروژه ها به سپاه و دستگاه نظامی کشور و به دنبال آن نظامی کردن فرودگاه ،بندادر
و راه آهن و مسلط کردن این نهادها بر امور وزارت خانه ها مساله ساز خواهد شدد  ...همدین
حضور سپاه در بندر شهید رجایی باعث شد این بندر مشمول تحریم شود و سالها نتدوانیم از
فرصتها و درآمدهای این بندر استفاده کنیم».
فساد گسترده و بی سابقه در درون و پیرامون هِرَم قدرت بیداد می کند و دستگاه قضایی
حکومت نیز با این پدیده که همچون موریانه به جان مردم افتاده ،هیچ برخدورد جددی نمدی
کند .سپاه پاسداران یا به گفته محمود احمدی نژاد «برادران قاچاقچی» ،نه فقط نبض اقتصاد
را در دست دارد ،بلکه یک شریک جدی در امر فساد است.
حبیب ا حقیقی ،رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،روز یکشنبه  21دی  1393در
همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کاال و گفت« :حجم قاچاق کاال در سدال  92معدادل
 20میلیارد دالر بوده که این رقم با احتساب دالر  3هزار تومدانی ،معدادل  60هدزار میلیدارد
تومان است در حالی که کل بودجه عمرانی کشور به رقمی حدود  30هزار میلیارد تومان می

زیر محک زمان

اسناد هشتمنی اجالس شورای عالی سچفخا88 /

رسد ،یعنی حجم قاچاق کاال در سال  1392دو برابر کل بودجه کشور بوده اسدت( .».فدارس)
برای پی بردن به ابعاد قاچاق در رژیم کنونی یادآوری می شود کده «حجدم واردات کاالهدای
قاچاق از رقم یک میلیارد و  300میلیون دالری ابتدای تاسیس رژیم ،به  20میلیدارد دالر در
سال گذشته ،با رشد حدود  16برابر» رسیده است( .همان جا)
قاچاق کاال بخشی از فساد گسترده در حاکمیت است .استفاده از اعتبارات بدانکی کده بدا
افزایش درآمدهای نفتی در دوران  8ساله احمدی نژاد همراه بود ،بده جدای روندق ،گسدترش
تولید و ایجاد اشتغال ،سبب رونق چپاولگری شد .بانکها با استفاده از فروش ارز در بازار آزاد و
با دریافت اعتبار از بانک مرکزی به شرکتهای زیرمجموعه خدود کده وابسدتگان بده حکومدت
بودند ،وام داده اند و هنوز هم این وامها که به گفته یک مقام دولتی حدود  11هزار میلیدارد
تومان (نزدیک به  4میلیارد دالر) است ،به بانکها بازنگشته است.
در حالی که باال رفتن قیمت نفت در دوران  8ساله احمدی ندژاد فرصدت سداز بدود ،امدا
اجرای سیاستهای بی دنده و ترمز ولی فقیه فقط برای ایادی حکومت فرصت دزدی و چپاول
ایجاد کرد و برای زندگی مردم تهدیدهای بی شدمار و منجملده شدرایط «رکدود تدورمی» بده
ارمغان آورد.
موسسه شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خود به بررسی شداخص فسداد اداری و
اقتصادی در بین 175کشور مختلف دنیا پرداخت .طبق این گزارش که مربوط به سال 2014
است« ،ایران در رتبه  136جهانی از لحاظ شاخص فساد اداری و اقتصادی قرار داد( ».روزنامه
جهان صنعت  13آذر )1393
هدر دادن درآمدهای حاصل از صادرات نفف خا
در حالی که کل درآمدهای نفتی از کشف نفت در ایران تا به قدرت رسیدن رژیم جدیدد،
 140میلیارد دالر بوده ،تنها در دوره  8ساله احمدی ندژاد 531 ،میلیدارد دالر نصدیب دولدت
برگزیده خامنه ای شده است .اکبر ترکان در این باره گفت« :در  103سال گذشدته مجمدوع
درآمدددهای نفتددی ایددران بدده بددیش از هددزار و  116میلیددارد دالر رسددیده اسددت  ...و مجمددوع
درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم بیش از  531میلیارد دالر بوده است( ».اکبر ترکان ،معاون
اسبق وزارت نفت ،خبرگزاری حکومتی مهدر 14 ،شدهریور  )1391در همدین دوران  7سداله
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« 483میلیارد دالر از درآمد نفتی صرف واردات کداال از خدارج کشدور شدده اسدت»( .همدان
منبع)
در دوران  8ساله احمدی نژاد افزوده بر درآمد انبوه حاصل از فدروش نفدت خدام ،حددود
 450میلیارد دالر ارز از سایر منابع نصیب رژیم شد.
دستاورد ثروتمند ترین حکومت در تاریخ ایران (حدود  980میلیارد دالر درآمد) ،افزایش
بی حد و مرز اختالف طبقاتی ،افزایش رانت خواری ،کاهش بی سابقه رشد اقتصادی ،سونامی
نقدینگی و به دنبال آن سیر صعودی نرخ تورم،آلودگی محیط زیست ،افدزایش ندرخ بیکداری،
تراکم و انباشت ناهنجاریهای اجتماعی ،رشد اعتیاد و تن فروشی است.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی« ،تنها در فاصله سدالهای  2011تدا ،2013
تولید ناخالص سرانه ملی (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیدت ایدران) از  7006دالر بده
 4763دالر سقوط کرده است .به بیان دیگر ،طی این دو سال هر ایرانی به طدور متوسدط 32
درصد فقیرتر شده است  ...امروز یک ایراندی  800دالر در سدال فقیرتدر از یدک الجزایدری و
 1800دالر فقیرتر از یک عراقی است( ».رادیو فردا  ،سه شنبه  13آبان )1393
همه این حقایق تکان دهنده در شرایطی بود که هنوز تحریمهای نفتی و بدانکی اجرایدی
نشده بود.
نقدینگی
یکی از پارامترهای بحران اقتصادی در ایران افزایش سرسام آور نقدینگی است که یکی از
مهمترین علل تورم افسار گسیخته است.
نقدینگی که پول نقد و مسکوک (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به اضافه سدپرده
های دیداری و سپرده های غیر دیداری) است باید متناسب با میدزان تولیدد کداال و خددمات
باشد .در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
در سال  1357و همزمان با به قدرت رسیدن رژیم جمهدوری اسدالمی ،حجدم نقددینگی
حدود  258میلیارد تومان بود .در سال  1365این میزان به حدود یک هدزار میلیدارد تومدان
رسید و در آستانه روی کار آمدن احمدی ندژاد در سدال  ،1384حجدم نقددینگی بده حددود
هفتاد هزار میلیارد تومان افزایش یافت .در دوران  8ساله احمدی نژاد میزان نقددینگی رشدد
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خیره کننده ای یافت و در شهریور  ،1392یعنی در پایان دولت احمدی نژاد ،به حددود 506
هزار میلیارد تومان رسید .با روی کار آمدن حسن روحانی شتاب افزایش نقدینگی ادامه پیددا
کرد و به گفته رییس بانک مرکزی ،حجم نقدینگی در شهریور امسال به  615هدزار میلیدارد
تومان رسیده است.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی ،حجم نقدینگی در پایان آبدان  1393معدادل  670هدزار
میلیارد تومان بوده است.
جمعیف و اشتغال
جمعیت کل ایران بر اساس آمار دولتی و بنابر نتدایج سرشدماری نفدوس و مسدکن سدال
 ،1390از هفتاد میلیون و  496هزار تن در سال  ،1385با رشد حددود یدک میلیدون در هدر
سال ،به  75میلیون و 150هزار تن در سال  1390افدزایش یافتده اسدت .بدر اسداس آخدرین
برآورد مرکز آمار ایدران ،جمعیدت کشدور در روز شدنبه  8آذر  1393برابدر بدا  77میلیدون و
930هزار و 486تن بوده است.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسدکن در سدال  ،1390جمعیدت سداکن در
روستاها  28.5درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می دهد.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ،از هر سه ایرانی ٬یک نفر مشغول بده کدار اسدت و
 54میلیون ایرانی نقشی در اقتصاد ندارند .طبق این آمار ،از  77.9میلیون تن جمعیت ایران٬
تنها  23میلیون نفر فعال اقتصادی (شاغل و بیکار جویای کار) هستند.
این آمار نشان می دهد که اشتغال در ایران بسیار نازل است .مجموع جمعیت غیر فعدال
به غیر از افراد زیر ده سال و باالی  65سال کمی کمتر از  40.3میلیون نفر است که به طدور
رسمی هیچ فعالیت اقتصادی ندارند.
وقتی دستگاه های مختلف از بیکاری صحبت می کنند ،این  40میلیون به حسداب آورده
نمی شود و درصد بیکاری نسبت به جمعیت فعال حساب می شود .بر اسداس گدزارش مرکدز
آمار ایران ،تعداد بیکاران در فصل پاییز امسال دو میلیون و  520هزار تن بوده است.
به گزارش همین ارگان ،نرخ بیکاری جمعیت ده سداله و بیشدتر تدا پایدان آذر  1393در
میان مردان  8.7درصد و در میان زنان  20.3درصد است.
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تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال بسیار زیاد است .سیاستهای ضد انسانی ولی فقیه برای
افزایش جمعیت هم به تعداد بیکاران می افزاید و هم موجب افزایش هرچده بیشدتر تبعدیض
جنسیتی می شود .تعداد زنان شاغل از حدود  3.96میلیون در سال  1384بده حددود 3.14
میلیون تن در سال  1392رسید( .ایسنا  27شهریور  )1393آمارها نشان میدهد کده «در 8
سال گذشته ساالنه بیش از صد هزار زن از بازار کار ایران کنار رفته اندد»( .دویچده ولده28 ،
شهریور )1393
لشکر بیکاران و وجود تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال ،آتش زیر خاکستری اسدت کده
به طور بالقوه دشمن حاکمان چپاولگر ایران است.

چند «مدال» برای ولی فقیه
موجودیت رژیم والیت فقیه و به ویژه اقدامات ویرانگر علی خامنه ای منجر به هددر دادن
و نابود کردن تمامی منابع کشور مثل آب ،جنگل ،خاک ،منابع زیر زمینی ،نیروی انسانی و ...
شده است .دردهای مزمن رژیم ایران را با چرندیاتی همچون «اقتصاد مقداومتی» نمدی تدوان
درمان کرد .به این نکته هم باید توجه داشت که تحریمهای جدی فقدط در یدک سدال آخدر
دوره دوم احمدی نژاد برقرار شد و بنابراین باوجود افزایش بدی سدابقه درآمدد ارزی ،زنددگی
مردم روز به روز بدتر شده است.
* باالترین میزان سوانح رانندگی
البته والیت خامنه ای در زمینه ویرانگری به کسب مدال مفتخر است .در والیدت خامنده
ای هر  20دقیقه یک تن و ساالنه  28هزار ایرانی در سوانح رانندگی کشته و  300هدزار تدن
زخمی و یا نقص عضو می شوند .نرخ سوانح رانندگی در ایران  20برابر میانگین جهانی است.
در بهار سال  ،1393فرمانده نیروی انتظامی رژیم گفت ،آمار ساالنه کشدته شددگان حدواد
رانندگی ایران برابر با میانگین ساالنه کشته شدگان جنگ ایران و عراق است .ایران در میدان
 190کشور جهدان از نظدر ایمندی و تصدادفات راننددگی رتبده  189را کسدب کدرده و تنهدا
سیرالئون از این نظر وضعیت نامناسب تری دارد .روزنامه «جوان» در شدماره روز دوشدنبه 5
آبان  1393نوشت« :خسارات ساالنه سوانح رانندگی در ایران 47هزار میلیارد تومان است».
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* بیشترین واردات مایحتاج روزانه
روز چهارشنبه  10دی  ،1393مدیرکل همداهنگی خددمات بازرگدانی شدرکت بازرگدانی
وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گفت« :طی  9ماهه سال جاری ،واردات گندم بدا سدهم 90
درصدی در این دوره ،بیشترین سهم از واردات کاالهدای اساسدی را بده خدود اختصداص داد،
روغن و شکرخام در جایگاه های بعدی قرار گرفتند( ».ایلنا)
سهم ایران از حجم مبادالت  45هزار میلیارد دالری جهان در سال  ،2014فقط  45دهم
درصد بوده که  85درصد آن هم به درآمدهای نفتی مربوط می شود.
غالمحسین شافعی ،رییس اتاق بازرگانی ،روز شنبه  13دی 1393در یک همایش در باره
وضعیت صادرات گفت« :در صادرات آنچنان که از خود تعریف می کندیم ،عدددی نیسدتیم.
وقت آن رسیده که به جای وصف العیش ،واقعیتها را ببینیم و بدرای حدل مشدکالت موجدود
تالش کنیم( ».ایسنا)
در حالی که صادرات «عددی» به حساب نمی آید ،مهمترین کاالی اساسی یعنی گنددم،
 90درصد واردات کاالهای اساسی را به خود اختصاص داده است.
آیا این برای ولی فقیه که از «پیشرفت ایران اسالمی» دم می زندد افتخدار اسدت؟ برخدی
موارد دیگری هم وجود دارد که کمتر از ننگ برای حکومت به حساب نمی آید.
* تکان دهنده ترین آمار از سوانح کار
روزنامه «ایران» در شماره روز شنبه  10آبان  1393در گزارشی با تیتر «سقوط خداموش
کارگران در گودال مرگ» نوشت« :طی ده سال و در فاصله سدالهای  83تدا  92دسدتکم 12
هزار و  436نفر در ایران بر اثر حواد کار جدان خدود را از دسدت داده اندد و براسداس آمدار
سازمان پزشکی قانونی ،طی سالهای اخیر «روزانه بیش از پنج کارگر هنگام کار جان خدود را
از دست می دهند».
* مقا اول در فرار مغزها
غالمحسین دوانی ،پژوهشگر اقتصادی ،می نویسد« :طبق آمار صندوق بین المللدی پدول،
ساالنه بین  150تا  180هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده برای خروج از ایران اقدام میکنند و
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ایران از نظر فرار مغزها در بین  91کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از
آن خود کرده است .خروج ساالنه  150تا  180هزار ایرانی با تحصیالت عالی از کشور ،معادل
خروج  150میلیارد دالر سرمایه ساالنه است ،یعنی با وجود آنکه رشد تولید ناخالص داخلدی
در سال  1391و  1392منفی بوده ،کشور در صادرات ثروت انسانی رتبه ممتداز در جهدان را
به دست آورده است( ».اقتصاد ایران آنالین ،پنجشنبه  30مرداد )1393
* در قعر جدول نابرابری جنسیتی
در گزارش ساالنه «مجمع جهانی اقتصاد» درباره چگونگی وضعیت برابری زندان و مدردان
در جهان که روز  6آبان  1393منتشر شد«،چگونگی وضعیت برابری زندان و مدردان در 142
کشور را ارزیابی شده که از این لحاظ ایران در انتهای جدول قرار گرفته است.
بر طبق این گزارش ،وضعیت شکاف جنسیتی در ایران در رتبه  137و تنها خفیدف تدر از
مالی ،سوریه ،چاد ،پاکستان و یمن در قعر جدول ارزیابی شده است( .».رادیو فردا ،شدنبه 10
آبان )1393

 - 4فاجعه تخریب مواد حیاتی رشد و توسعه پایدار
یونانیان باستان معتقد بودند که آب ،خاک ،آتش و هوا عناصر چهارگانده سدازنده جهدان
هستند .با اولیه ترین پیشرفتهای علم شیمی و سرانجام بدا اختدراع جددول منددلیف ،نظریده
چهار عنصر تشکیل دهنده هستی کنار گذاشدته شدد .امدا اهمیدت ایدن چهدار مداده حیداتی
همچنان برقرار است ،به شکلی که می توان گفت توسعه مدرن و پایدار مرهون توجه به ایدن
چهار ماده و استفاده مطلوب از آن است .حکام ایران اما بده جدای اسدتفاده بهینده از عناصدر
چهارگانه ،در جهت تخریب آن گام برداشته اند که در زیر به طور مختصر بدان پرداخته مدی
شود.
* آب
ایران با وجود آب و هوای چهارفصل ،دارای منابع محدود آبی و از نظر تقسیم اقلیمدی در
رده بندی خشک و نیمه خشک ( 90درصد) جا دارد .قبدل از بده قددرت رسدیدن جمهدوری
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اسالمی و با این که جمعیت ایران کمتر از نیمی از جمعیت کنونی بود ،کارشناسان نسبت به
بحران آب هشدار می دادند .خامنه ای بدون در نظر گدرفتن ایدن موقعیدت بحراندی ،در یدک
اقدام ضد انسانی و غیر مسووالنه ،طرح افزایش جمعیت را مطرح می کند.
به گزارش ایرنا ،غالمرضا منوچهری ،مشاور وزیر نیرو ،روز یکشدنبه  6مهدر  1393گفدت:
«خشکسالی و تغییر اقلیم فقط  10درصد در بحران کم آبی ایران نقش دارد و  90درصدد آن
به علت مصرف زیاد ،افزایش جمعیت و فعالیت گسترده صنعت است .مصرف آب در ایدران دو
برابر مصرف در جهان و از خط قرمز عبور کرده است».
به گزارش کارگزاران حکومتی ،بازده آبیاری در ایران  33درصد در کشورهای همسدطح و
یا پایین تر از ایران بیشتر است .به عنوان مثال بازده آبیاری در لیبی ٬هند ٬مصر و سوریه بده
ترتیب  53 ،54 ،60و  45درصد است.
جمهوری اسالمی با اجرای سیاستهای مخرب ،مسبب بحران خشکسالی اسدت .برخدی از
کارگزاران ولی فقیه ،مردم را به علت مصرف بی رویه آب مسوول این بحران معرفی می کنند.
با توجه به ذخایر محدود آب ،این وظیفه حاکمیت است که مصرف آب را با سرمایه گذاری و
آموزش مدیریت کند .حاکمیت مثل بقیه حوزه های مربوط به زندگی مردم ،در زمینه بحران
آب هم شرایط را به نقطه غیرقابل درمان رسانده است .یک کارشناس «روزنامده لوموندد» در
مورد بحران آب در ایران نوشت« :همین حاال نیز برای متوقف نمودن قطدار بحدران کدم آبدی
بسیار دیر شده است».
در شرایط کنونی در  9استان و  34شهر کشور کمبود جدی آب وجود دارد و تا  30سال
آینده بخش بزرگی از ایران به بیابان تبدیل خواهد شد.
بخش بزرگی از ذخایر آبی به کلی نابود شده و در شرایط کنونی کل ذخیدره آبدی کشدور
حدود  130میلیارد مترمکعب است که حدود  50میلیارد مترمکعب آن ذخیدره آب مطمدئن
محسوب میشود .اگر در گذشته به طور متوسط در عمق  20متری آب وجود داشت ،اکندون
تنها بین  300تا  500متری عمق زمین می توان به آب دست یافت .افزون بر این ،بسیاری از
تاالبهای کشور به کلی نابود شده است .برای مثال و به گفته کارگزاران رژیم ،مساحت تداالب
هورالعظیم که یکی از غنیترین و پرتنوع ترین تاالبهای منطقه از نظر زیستی اسدت ،از 307
هزار هکتار به  102هزار هکتار کاهش یافته یعنی  67درصد آن از بین رفته است.
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روز جمعه  28شهریور  ،1393حمید چیتچیان در گفت وگدو بدا «تسدنیم» گفدت« :در
ایران  609دشت وجود دارد .از این تعداد  296دشت دارای بیالن منفی برداشت آب هسدتند
که به نوعی می توان گفت  296دریاچه مانند ارومیه در کشدور داریدم کده در حدال خشدک
شدن هستند  ...تاالبهای بسیاری در کشور وجود دارد که در شرایط بحرانی قرار دارند».
روزنامه «مردم ساالری» در شماره روز دوشنبه  3شدهریور  1393از قدول مددیرعامل آب
منطقه ای خراسان جنوبی نوشت« :خشکسالیهای  16ساله اخیر و مصرف بی رویه و مدیریت
نشده آب سبب شده که حدود پنجاه درصد دشتهای استان شامل  21دشت ،ممنوعده اعدالم
شود».
رضا مکنون ،مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم مدی کندد کده« :سدالیانه
بیش از ده میلیارد مترمکعب که تقریبا پنجداه برابدر حجدم سدد کدرج مدی شدود ،از آبهدای
زیرزمینی اضافه برداشت داریم  ...در حال حاضر بدیش از نیمدی از  600دشدتمدا در کشدور
وضعیت قرمز دارند( ».ایسنا ،دوشنبه  17شهریور )1393
سدسازیهای بیرویه که برخی از کارگزاران رژیم بدان افتخار می کردند و به جیب عمیق
پاسداران پول سرازیر کرده ،اکنون نتایج فاجعه بار خود را نشان می دهد .نزدیک به  600سد
در پنجاه سال اخیر ساخته شده کده هشدتاد درصدد آن بددون بررسدی کارشناسدانه بدوده و
بسیاری از مزارع و مراتع را به بیابان تبدیل کرده اسدت .افدزوده بدر ایدن ،مندابع آبدی پشدت
بسیاری از سدها در مرز ذخایر استراتژیک قرار گرفته است.
به گفته محمدی زاده ،رییس سازمان حفاظت محیطزیست در دولت احمدی نژاد ،ساالنه
 410میلیارد مترمکعب آب از نزوالت و باران در کشور حاصدل مدی شدود کده  280میلیدارد
مترمکعب از این آب به علت تبخیر و تعریدق از دسدت مدی رود 92 ،میلیدارد مترمکعدب بده
جریانهای سطحی و حدود  38میلیارد مترمکعب به تغذیه طبیعی آبهای زیرزمینی اختصاص
دارد( .ایسنا ،جمعه  30مهر )1389
حجم کل آب مصرفی در ایران  94میلیارد مترمکعب است کده بخدش کشداورزی بدا 91
درصد مصرف آب ،بیشترین سهم استفاده از منابع آبی را به خود اختصاص داده است .این در
حالی است که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد به علل مختلف و منجمله واردات بی رویه بده
شدت سقوط کرده است.
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در همین بخش است که سیاستهای مخرب حکومت آشکار می شود .اگر سیستم سدنتی
آبیاری کشاورزی با سرمایه گذاری موثر و مکفی به سیستم مدرن تبدیل شدود ،بخدش قابدل
توجهی از آب مصرفی در کشاورزی ذخیره خواهد شد.
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست ،در دنیا در ازای مصرف هر مترمکعب آب،
دو کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می شود ،در حالی که در ایران محصول تولیدی در ازای
مصرف هر مترمکعب آب تنها  900گرم است( .همان جا)
مصرف بی رویه آب موضوع قابل انکاری نیست .اما در همین مورد هم حکومدت مسدوول
اصلی است .سرانه مصرف آب در دنیا  150لیتر و سرانه مصرف آب در ایران  191لیتر است.
رحمانی فضلی ،وزیر کشور دولت «تدبیر و امید» ،توپ بحران را به زمین مردم پرتاب می
کند .او در مورد بحران آب گفت« :مساله آب در حال تبدیل شدن بده بحدران اسدت و مدردم
باید بدانند بدون مدیریت مصرف آب نمی توانیم خیلی به حل این بحدران امیددوار باشدیم».
(ایسنا ،جمعه  7شهریور )1393
به گزارش «اکونیوز (خبرگزاری اقتصادی ایران)»« ،الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس
اعالم بانک جهانی برای یک نفر در سال ،یک مترمکعب و برای بهداشدت در زنددگی بده ازای
هر نفر ،صد مترمکعب در سال اعالم شده است ،در حالیکه در ایران این رقم به دلیل استفاده
نادرست از آب آشامیدنی برای شستشوی اتومبیل ،استحمام ،آبیاری باغچه ها  ،لباسشدویی و
ظرفشویی حدود هفتاد تا هشتاد درصدد بیشدتر از الگدوی جهدانی آب اسدت  ...میدانگین آب
مصرفی سرانه جهان حدود  580مترمکعب برای هر نفر در سال است که ایدن رقدم در ایدران
حدود  1300مترمکعب در سال است».
با توسل به این آمار ،گردانندگان حکومت می کوشند که مقصدر اصدلی را مدردم معرفدی
کنند .در حالی که در مورد بهره وری در حوزه پساب سرمایه گذاری جدی و مدیریت علمدی
انجام نگرفته و در حوزه کشاورزی که عمده آب موجود را مصرف می کند ،برنامه ریزی علمی
و اختصاص بودجه کافی به منظور افزایش ارزش افزوده بدرای هدر واحدد آب وجدود خدارجی
ندارد .افزون بر این ،بسیاری از حقایق دیگر که به برخی از آن در زیر اشاره می شود ،گویدای
این است که حکومت به عنوان مسوول اول و اصلی به بحران آب توجه ندارد.
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عیسی کالنتری ،وزیر سابق کشاورزی و رییس «خانه کشاورز» ،در مورد بحران آب گفت:

«مشکل اصلی که ما را تهدیدد مدی کندد و از اسدراییل و آمریکدا و دعواهدای سیاسدی و …
خطرناک تر است ،مساله زندگی ملت است؛ این است که فالت ایدران دارد غیرقابدل سدکونت
می شود و کسی به این فکر نیست .مساله اینجاست که آبهای زیرزمینی تحلیدل رفتده اندد و
بیالن منفی آب بیداد می کند و کسی به فکر نیست  ...من همده جدا گفتده ام اگدر وضدعیت
اصالح نشود ،ایران 30سال دیگر کشور ارواح می شود ،چون همه کشور تبدیل به کویر مدی
شود .در کویر اگر بارش هم صورت گیرد ،ثمری ندارد ،چون سفره آب زیرزمینی خشک شده
است ،آب در سطح میماند و تبخیر میشود .در حال حاضر تمامی پیکرههدای آبدی طبیعدی
ایران خشکیده اند .دریاچه ارومیه ،بختگان ،تشک ،پریشدان ،کدافتر ،گداوخونی ،هدورالعظیم،
هامون ،جازموریان و  ...دیگر چیزی باقی نمانده .من از وقوع بحران حدرف مدی زندم .زنددگی
ملت در حال تهدید است( ».بولتن نیوز ،یکشنبه  16تیر )1392
روز شنبه اول شهریور  1393ایسنا گدزارش داد« :وضدعیت آب در بسدیاری از شدهرهای
ایران قرمز اعالم شده و بسیاری دیگر از شهرها در وضدعیت هشددار قدرار دارندد .تدداوم ایدن
بحران باعث می شود کمبود آب حتی گریبان شهرهای شمالی را نیز بگیرد .تهدید کدم آبدی
باعث شده برخی کارشناسان هشدار دهند که ایران به در صورت مدیریت نکردن مندابع آبدی
خود ظرف آیندهای نزدیک ،به جمع کشورهای قحطی زده و گرفتار خشکسالی چون سومالی
خواهد پیوست».
جواد هروی ،عضو مجلس رژیم از قائنات ،گوشه ای از بحران آب را اینگونه افشا می کند:
«بحران آب و خشکسالی ،مرزهای شرقی ایران را خالی از سکنه کرده اسدت ،بده طدوری کده
دویست روستای استان سیستان و بلوچستان خدالی از سدکنه شدده اندد  ...بدا ایدن وضدعیت
مدیریت ،تا پنج سال آینده هیچ کس برای زندگی در مناطق شرقی کشور باقی نخواهد ماند.
بحران کم آبی حتی دامن مناطق اطراف برخی از رودخانههای پر آب کشور مثل ارس را هدم
گرفته است ،تا جایی که سه ماه پیش اعالم شد  11روستا از  17روستای شهرستان مرند در
استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی رود ارس بهدلیل بحران آب خالی از سدکنه شدده اندد».
(رادیو فردا ،سه شنبه  8مهر )1393
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روزنامه «شهروند» در شماره روز یکشنبه  25آبان  1393از قول محمد درویش ،مدیرکل
دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیطزیست ،نوشت« :فاجعه دریاچه ارومیه
وقتی رخ داد که  30سانتی متر سطح آب زیرزمینی در منطقه افت کدرد .حداال بدا شدرایطی
روبرو هستیم که سطح آب زیرزمینی  60دشت اصلی کشور حدود  2متر افت کرده ،اما چون
نمی بینیم ،عمق فاجعه را درک نکرده ایم  ...در جنوب تهران  36سانتی متدر درسدال زمدین
نشست می کند ،درحالی که اگر سالی چهار میلیمتر نشست زمدین در اتحادیده اروپدا اتفداق
بیفتد ،شرایط بحرانی اعالم می شود  ...بر اساس اعالم بنیاد سازمان زمدین شناسدی کشدور و
مطالعات رسوب شناسی ،اتفاقاتی افتاده که در طول چهارصد هزار سال گذشته نظیر نداشدته
است؛ نظیر نداشته که همزمان شاهد عقب نشینی یک کیلومتری تاالب گمیشان در سدواحل
خزر باشیم ،عمق متوسط تاالب انزلی ،در جایی که هر سال بیش از 2هزار مترمکعدب بدارش
دارد ،از 14متر به یک متر برسد ،گاوخونی ،بختگان ،مهرلو ،ارژن و  ...خشک شود ،هامونهدای
سه گانه را از دست دهیم ،جازموریان به یک چشمه تولید گدرد و خداک تبددیل شدود ،سدی
درصد زاگرس خشک شده و بیش از  18میلیون بلوط خشک شده باشد».
رودخانه کارون که روزگاری یکی از تمیزترین رودخانههای جهان و تنهدا رودخانده قابدل
کشتیرانی در ایران بود که به آبهای بین المللی و اقیانوسهای جهان ارتباط داشت ،امروز «بده
دلیل سوومدیریت در کنترل فاضالب شهری و صنعتی و کشاورزی تبدیل به جدوی فاضدالبی
کثیف شده است»( .ایسنا ،یکشنبه  16آذر )1393
«رود مرزی ارس دیگر رمقی ندارد .پای خشکسالی به رودخانه ای که هیچکس فکر نمی
کرد روزی خشک شود هم باز شد .سطح آب ارس آن قدر پایین رفته که مدی گویندد رو بده
خشکی است ،حتی ذخیره سد آن هم به حجم مرده خود رسیده اسدت( ».روزنامده شدهروند،
پنجشنبه  13شهریور )1393
«دشت پرحاصل قزوین طی سالهای متمادی مورد بی مهدری برخدی از سدودجویان قدرار
گرفته است؛ ایجاد چاه های غیرمجاز و بهرهبدرداری از آبهدای زیرزمیندی ،سدطح آبهدای زیدر
زمینی استان را به پایین ترین حد رسانده است  ...باغستانهای سبز شهر تاکستان تدا همدین
چند سال پیش اطراف شهر را تا پای حتی بسیاری از ساختمانها و محدیط شدهری پوشدانده
بودند و فضای دلگشای خوشههای انگور و درختچههای سبز رنگ این محصول خوشرندگ و
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لعاب جشنواره ای از سبز قامتی را برای مردم سدختکدوش کشداورز شدهر تاکسدتان فدراهم
ساخته بود و چشم هر بیننده ای را محو تماشای این باغستانهای پهناور میکرد .اکندون امدا
گذر زمان مسیر آب را برای آبیاری درختچههای انگور تا حدود زیدادی دچدار مشدقت کدرده
است و رنج کم آبی سایه بر روی دیوارههای تولیدد و توسدعه محصدول انگدور کدرده اسدت».
(فارس ،دوشنبه  14مهر )1393
ناصر موسوی الرکی ،از اعضای مجلدس از فالورجدان ،روز جمعده  21شدهریور  1393در
مورد «رکود» در صنعت فوالد ایران صحبت کرد که به دلیل کمبدود آب بدا «چهدل درصدد»
ظرفیت کار می کند .او گفت« :حتی قلب صنعت فوالد کشدور کده در اصدفهان اسدت ،دچدار
رکود شده ،چرا که تقریبا با چهل درصد از ظرفیت خودش کار میکندد( ».خبرگدزاری خانده
ملت)
به گزارش «خبر آنالین» ،روز شنبه  20دی  ،1393معاون شرکت آب و فاضدالب اسدتان
تهران ،وضعیت آب سدهای تهران به خصوص سددهای الر و لتیدان را بحراندی اعدالم کدرد و
گفت« :وضعیت آب سدها آنقدر بحرانی است که مردم باید دعا کنند تا باران ببارد».
* خاک
نزدیک به نود درصد سرزمین ایران از نظر اقلیمی خشک و نیمه خشدک اسدت .براسداس
آمار و اطالعات منتشره ،از  164میلیون هکتار کل اراضی کشور ،درحال حاضر  18/8میلیون
هکتار در چرخه تولید محصوالت کشاورزی قرار دارد .از این مقدار حدود  8میلیون هکتار بده
صورت آبی و حدود  3/6میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آیش آبی و دیم مدورد
بهره برداری قرار دارند .فرسایش خاک زراعدی ،مراتدع و جنگلهدا بیدداد مدی کندد .در دوران
حکومت فعلی این فرسایش از مرز فاجعه گذشته اسدت .ندابودی زمینهدای کشداورزی ،بهدره
برداریهای بی رویه از جنگلها که در اساس توسط سپاه پاسداران صورت می گیرد ،بی توجهی
به بهینه سازی مراتع و فقدان سیاست اصولی برای جلدوگیری از آتدش سدوزی در جنگلهدا و
نبود بودجه و امکانات تکنیکی و انسانی برای خاموش کردن آتدش سدوزی در آنهدا ،از جملده
مواردی است که وضعیت خاک ایران را به این گونه رقم زده است .بر اساس آمار منتشر شده،
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طی حیات جمهوری اسالمی بخش زیادی از جنگلهای ایران به اشدکال مختلدف ندابود شدده
است.
در چهار دهه گذشته از کل مساحت کشور ،وسعتی بدیش از حددود  18میلیدون هکتدار
اراضی زیر پوشش انواع جنگلها در نواحی مختلف ایران بود .اما اکنون بیشتر از  12/5میلیون
هکتار ( 75درصد) از کل وسعت جنگلها باقی نمانده است( .روستا نت ،بدون تاریخ)
خبرگزاری «مهر» روز سه شنبه  8مهر  1393به نقل از وزارت کشور نوشت« :در پنجمداه
نخست سال جاری ،یکهزار و  29مورد آتشسوزی به وسدعت  21هدزار هکتدار در جنگلهدای
کشور رخ دادهاست».
حکومت برای بیابان زدایی و جلوگیری از نابودی خاک ،مراتع و جنگلها سدرمایه گدذاری
جدی نکرده و ایران بدون این که به یک کشور صنعتی ،حتدی در حدد ترکیده تبددیل شدود،
هزاران روستایش یا از نقشه به کلی محو شده و یا به ویرانه خالی از سکنه و تولید کشداورزی
تبدیل شده است.
در سال  1355سهم جمعیت روستایی کشور  53درصد بود .بر اساس نتدایج سرشدماری
عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1390این میزان به  28.5درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،تعداد روستاهای کشور در سال  1365برابر با  65هدزار
و  349آبادی بود که در سال  1385این تعداد به  63هزار و  904آبادی رسیده است.
به گزارش ایرنا ،نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ،روز شنبه  26مهدر 1393
در همایش «استاندارد و محیط زیست» گفت« :سرعت فرسایش خداک زراعدی در ایدران 20
برابر استاندارد است».
روزنامه «خراسان» در شماره روز سه شنبه  20آبان  1393از قول خداکرم جاللی ،رییس
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ایران ،نوشت« :سهم ایران از سرانه بیابانهدا در جهدان دو
برابر است و ایران با داشتن  11اقلیم از  13اقلیم در جهان و با  8هزار گونه گیاهی و جانوری
جزو پنج کشور اول جهان از این لحاظ به شمار می رود در حالی که سرانه ایران از بیابدان دو
برابر جهان است».
مریم خدیوی ،گزارشگر این روزنامه در همین شماره نوشت« :ایران از نظر توسدعه بیابدان
در ردیف پنج کشور نخست جهان قرار دارد به طوری که روزانه چهل هکتدار اراضدی جنگدل
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تخریب و به بیابان تبدیل می شود  ...فرسایش خاک در ایدران سداالنه  15.16تُدن در هکتدار
است ،برخی از کارشناسان منابع طبیعی این آمار را بیست تُن هم ذکر می کنندد ،امدا آنچده
همه مسووالن و کارشناسان منابع طبیعی به آن اتفاق نظر دارند ،فرسایش خاک و در معرض
خطر بودن بخش وسیعی از اراضی کشور است که در معرض بیابان شدن قرار دارند».
به گزارش «ایرنا» در روز سه شنبه  28مرداد  ،1393در یکهفته گذشته با بروز دو آتدش
سوزی ،حدود نهصد هکتار از جنگلهای پدارک ملدی گلسدتان در آتدش سدوخت و در دو مداه
گذشته پارک ملی گلستان هفت بار دچار آتش سوزی شد که موجدب سدوختن درختدان بدا
ارزشی همچون ارس شده .بر اثر این آتش سوزیها حدود صد هکتار از جنگدل و مرتدع پدارک
ملی گلستان در آتش سوخت .وجود یک هزار و  362گونه گیاهی که یک پنجم فلور گیداهی
ایران را شامل می شود و همچنین وجود  302گونه جانوری و  149گونه پرنده نشانه اهمیت
حیاتی این پارک است».
روزنامه «ایدران» در شدماره روز یکشدنبه  2شدهریور نوشدت« :سدریال آتدش سدوزی در
جنگلهای گلستان همچنان ادامه دارد و طی دو ماه ،هشت آتشسوزی بخشدهای گسدترده از
پارک ملی گلستان را خاکستر کرده است  ...جنگل گلستان دو ماه پرآتش را گذراندده اسدت.
در این دو ماه  8بار سوخته است .یکبار چهل هکتار ،بار دیگر پنجاه هکتار ،صد هکتار و  ...تا
اینکه رکورد بزرگترین آتش سوزی گلستان هم ثبت شده و هشتصد هکتار دیگدر تبددیل بده
خاکستر چوبهای سوخته شد .آتشسوزی  19مرداد ماه در پارک ملی گلسدتان ،نمونده ای از
ناهماهنگی و آماده نبودن دستگاه ها [بخوانید رژیم] برای مواجهه با بحران است  ...در صحنه
عملیات فقط یک بالگرد امدادی استان گلستان حضور داشت که کار آذوقدهرسدانی و کمدک
رسانی را برعهده داشت و هیچ عملیات آب پاشی انجام نداد ،در حالی که ستاد بحران کشدور
به سازمان حفاظت محیط زیست برای اعزام بالگرد قول مسداعد داده بدود  ...تنهدا راه مقابلده
سریع با آتش میتوانست استفاده از بالگردهای آتش نشان باشد .چنین تجهیزاتی در اختیدار
سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین سازمان جنگلها و مراتع نیست».
روز شنبه  22آذر  ،1393مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلسدتان در گفدتو
گو با خبرنگار «تسنیم» گفت« :از عصر دیروز تاکنون بدیش از  22هکتدار از اراضدی جنگلدی
استان گلستان در آتش سوخت».
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به گزارش «ایرنا» ،روز یکشنبه  2شهریور  ،1393مددیرکل مندابع طبیعدی و آبخیدزداری
کهگیلویه و بویراحمد گفت« :بیش از شصت هزار هکتار جنگلهای بلدوط ایدن اسدتان در 15
سال گذشته برای تهیه زغال نابود شده است  ...هر سال بیش از یکهزار اصدله درخدت بلدوط
این استان به زغال تبدیل می شود  ...کهگیلویه و بویراحمد دارای نهصد هزار هکتدار پوشدش
جنگلی است».
به گزارش «ایرنا» روز شنبه  1شهریور  ،1393عبدالرحیم رحیمی ،فرماندار گچسداران ،از
یک آتش سوزی مهیب در منطقه گردشگری گناوه خبر داد .بده گفتده وی ،پنجداه هکتدار از
جنگلها و مراتع این شهرستان و در جمع  3500درخت بلدوط و بدادام کدوهی در ایدن آتدش
سوزی که از روز چهارشنبه  29مرداد شروع شده بود ،به خاکستر تبدیل گردید.
روزنامه رسالت در شماره روز چهارشنبه  5شهریور  1393نوشت« :مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت ،از ابتدای سدال جداری تداکنون بدیش از چهارصدد
هکتار از جنگلهای این استان در آتش سوخت .این میزان آتشسوزی در مناطق سخت گدذر
شهرستانهای گچساران ،باشت ،کهگیلویه و بویراحمد و لنده رخ داده است .امسال و همزمدان
با شروع فصل گرما تاکنون بیش از شصت مورد آتشسوزی در منابع طبیعی و جنگلهای این
استان رخ داده که خسارتهای زیادی به این عرصههای ملی وارد کرده است».
به گزارش «ایرنا» ،بخشی از جنگلهای ارتفاعات میکادره از توابع بخدش امدامزاده عبدالده
شهرستان آمل بعد از ظهر روز جمعه  7شهریور  1393دچار آتدش سدوزی شدد و تدا لحظده
انتشار خبر بیش از بیست هکتار از پوششهای جنگلی ایدن بخدش در آتدش سدوخت .صدعب
العبور و صخره ای بودن محل وقوع آتش سوزی ،اطفای حریدق را بدرای نیروهدای امددادی و
ماموران یگان حفاظت و منابع طبیعی شهرستان مشکل کرده است .امکان اعزام ماشین آالت
آتش نشانی به محل آتش سوزی وجود ندارد و فقط با اعزام بالگرد هوایی برای اطفدای آتدش
می توان از افزایش دامنه آتش سوزی جلوگیری کرد».
این فقر امکانات در حالی است که رژیم ساالنه میلیاردها دالر صرف تجهیز ارتش و سدپاه
پاسداران به جنگ افزارهای پیشرفته و منجمله خرید و یا تجهیز بالگرد می کند.
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* آتش (انرژی)
به گزارش «ایسنا»  5شهریور  ،1393سرزمین ایران از نظر منابع انرژی بسیار غنی اسدت
و ساالنه معادل یک میلیارد و  600میلیون بشکه انواع سوخت فسیلی (معادل بشکه نفت) در
کشور مصرف می شود.
وجود سوختهای فسیلی (نفت و گاز) و منابع غیر فسیلی (آفتاب و باد و  )...به طور بالقوه
فرصتهای بسیاری برای توسعه پایدار ایجاد کرده است .ایدران از نظدر مندابع گداز در رده دوم
جهان و بنا به برخی ارزیابیها در رده اول قدرار دارد .در نقداط مختلدف ایدران در طدول سدال
آفتاب وجود دارد .در برخی از مناطق کشور باد به طور مرتب می وزد .همه اینهدا فرصدتهای
بی نظیری است که تاکنون به سود مردم ایران از آن استفاده نشده است.
در مدت  8سال ریاست احمدی نژاد بر قوه مجریه ،از درآمد هنگفت نفت بدرای سدرمایه
گذاری در انرژی غیر فسیلی استفاده نشده و به جای آن میلیاردهدا دالر صدرف پدروژه اتمدی
حکومت شده که به نام انرژی به کام ساخت سالح اتمی ریخته شده و این سیاست ضد مردم
و ضد کشور همچنان ادامه دارد .ما بارها گفته ایم که صرف نظر از اهدداف حکومدت ،اندرژی
اتمی برای ایران نه اقتصادی است و نه مفید و از نظر زیست محیطی به شدت به زیان مدردم
و کشور است.
برای استفاده بهینه از گاز ،برنامه روشن و سرمایه گدذاری جددی وجدود نددارد و همدین
موضوع سبب کاهش سهم مصرف گاز در نیروگاه ها شده است.
بر اساس آمارهای ساالنه شرکت ملی پخش فدرآورده هدای نفتدی ایدران« ،سدهم گداز در
سوخت مصرفی نیروگاه ها از  81درصد در سدال  1384بده  61درصدد در سدال  91کداهش
یافته است .آمارهای سال  92نیز حاکی است که این رقم به  56درصد سدقوط کدرده اسدت.
این در حالی است که سهم نفت کوره و گازوییل در سوخت نیروگاهی طدی بدازه زمدانی یداد
شده ،تقریبا  2.5برابر شده است( ».رادیو فردا ،شنبه  8شهریور )1393
وجود منابع فسیلی و غیر فسیلی ،ایران را به طور مطلق بی نیاز از انرژی اتمی می کندد.
به گزارش «بیرتیش پترولیوم»« :اگر ایران اکتشدافات جدیددی انجدام ندهدد و از چداه هدا و
حوضچههای فعلی خود استفاده کند ،توانایی صادرات نفت تا  50سال آینده و گاز طبیعی تدا
 80سال آینده را دارد( ».ایلنا ،چهارشنبه  10دی )1393
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بنا بر همین ارزیابی« ،برخی از پیشبینیها بر این است که میزان ذخایر گاز ایران حتی از
روسیه نیز بیشتر است و ایران به لحاظ ذخایر گازی در دنیا مقدام اول را دارد .در حدالی کده
میزان ذخیره گاز ایران  1200تریلیون مترمکعب تخمین زده شده ،از لحاظ ذخایر نفتی نیدز
ایران بعد از ونزوئال ،عربستان و کانادا چهارمین کشور است و برآورد میدزان ذخیدره آن 157
میلیارد بشکه است ،یعنی معادل  9درصد از ذخایر نفت جهان».
با وجود منابع عظیم گاز ،به علت نبود سرمایه گذاری برای استفاده بهینه از آن ،کشور بدا
مشکل گاز روبرو مدی شدود .مصدرف گداز بده عندوان سدوخت پداک فسدیلی از دهده شصدت
خورشیدی تاکنون حدود شصت برابر افزایش یافته و هفتاد درصد از سدبد اندرژی طدی یدک
دهه گذشته به این ماده اختصاص دارد.
«تقریبا کل گاز تولیدی کشور در سه بخش صنایع ،خانگی و نیروگاهی مصرف میشود و
گاز مازاد دیگری باقی نمی ماند  ...ایران از سال  2007تاکنون موفق به راه اندازی هیچ پروژه
جدید تولید نفت نشده است  ...بر اساس آمار اداره اطالعات انرژی آمریکدا ،اکثریدت میدادین
فعال نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و به صورت طبیعی ساالنه  8تا  13درصدد از
تولید آنها به خاطر افت فشار نفت کاهش می یابد .این گزارش میگوید که ایران تنها قادر به
تزریق روزانه  77میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی است که جلو افت هر چه بیشتر فشار
نفت را بگیرد .اما ایران بر اساس برنامه پنجم توسعه ،بایدد  260میلیدون مترمکعدب گداز بده
میادین نفتی تزریق کند( ».رادیو فردا 6 ،دی )1393
هم اکنون کشور به افزایش  260میلیون مترمکعبی گاز برای مصارف صنعتی ،نیروگداهی
و تزریق گاز به میادین نفتی نیاز دارد و «ایران اگر بخواهد نیازهای داخلی را در سطح کنونی
جواب ده باشد ،حداقل تا چند سال آینده عمال گازی برای صادرات ندارد»( .همان جا)
با جلوگیری از هدر رفتن ساالنه گاز می توان بر بسیاری از معضدالت و نابسدامانیها غلبده
کرد .به گزارش رادیو «فردا»  14آبان  ،1392در سال  2011میالدی معادل هفت میلیدارد و
 300میلیون دالر از گازهای همراه با نفت ایران سوخته و به هدر رفته است.
اگر چنین حجمی از سرمایه صرف کشاورزی ایران می شد ،ما اکنون در وضعیتی نبودیم
که بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز را از خارج وارد کنیم.
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* هوا
هوای ایران در کالن شهرهای تهران ،کرج ،مشهد ،اصفهان ،تبریز ،اهواز و شیراز به شدت
آلوده و ساالنه هزاران تن از مردم ایران در پیامد آلودگی جدان مدی بازندد ،در تهدران سداالنه
چندین هزار تن به علت عوارض ناشی از آلودگی هوا قربانی میشوند.
به گزارش روز  20آبان  1392فارس ،محمد هادی حیددرزاده ،مددیرکل محدیط زیسدت
استان تهران ،گفت« :آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا زیبنده نامهایی همچون امالقرا که
تهران از گذشته به یدک میکشد ،نیست  ...میزان تلفات آلودگی هوا بیش از تلفدات  8سدال
جنگ تحمیلی بوده است  ...با تمام محدودیتهای موجود ،تهران در چندین دهه بددون طدرح
جامع کاهش آلودگی هوا اداره می شود».
بانک جهانی در سال  2008اعالم کرد« :ساالنه نزدیک بده  7هدزار نفدر در ایدران در اثدر
آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند( ».شفاف ،شنبه  30اردیبهشت )1391
حکومت ایران مسوول اول این کشتار بزرگ است .هیچ توجیهی و منجمله شرایط اقلیمی
و بارش کم نمی تواند مسوولیت حکومت در این باره را تخفیف دهد.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی ،در سال  2013میالدی ایران هشتمین کشور دنیدا از
نظر آلودگی هوا بوده و این سازمان در رتبه بندی خود شاخص آلودگی هوا در ایران در سدال
گذشته میالدی را برابر با  124اعالم می کند .متوسط شاخص آلودگی هوا در دنیدا در سدال
 2013میالدی برابر با  71بوده است.
گرچه غیر استاندارد بودن خودروها ،موتورسیکلتها و خود سدوخت تداثیر چشدمگیری در
آلودگی هوا دارد ،اما علت عمده آلودگی هوای ایران مصرف گازوییل و نفت کوره در نیروگداه
های حرارتی برای تولید برق است و نکته مهم این که بازدهی این نیروگاه ها فقط  37درصد
است .همان طور که در بخش آتش (انرژی) دیدیم ،برای استفاده بهینه از گاز نه تدبیر علمی
وجود دارد و نه سرمایه گذاری جدی.
یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا طی سالهای پایدانی دوران احمددی ندژاد ،بنزینهدای
ساخت کارخانه های پتروشیمی بود .سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سدازمان حفاظدت
محیط زیست تایید کرد که آلودگی «بنزن» ( )c6h6موجدود در بندزین پتروشدیمیها «طدی
سالهای  89تا  92تا چهل برابر حد مجاز بدوده اسدت  ...و خدواب آلدودگی ،گیجدی ،سدردرد،
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ناهشیاری ،تحریک پوست ،چشمها و سیستم تنفسدی ،اخدتالالت خدونی ،اثدر سدوء بدر مغدز
استخوان و کم خونی ،خونریزی بیش از حد ،اختالالت کروموزومی ،آسیب به سیستم ایمندی
و سرطان خون از جمله اثرات سوء بنزن اسدت( ».ایلندا ،چهارشدنبه  5شدهریور  )1393ایدن
سیاست ضد انسانی برای مقابله با تحریمها اتخاذ شد و تا فروردین  1393بده طدور متوسدط
 5٫5میلیون لیتر بنزین «تقلبی» در پتروشیمیها تولید و مصرف شده و سرانجام وزارت نفت
تولید هرگونه بنزین در پتروشیمیها را ممنوع اعالم کرد.
«بنا به برآورد سازمان بهداشت جهانی ،میدزان زیانهدای ناشدی از آلدودگی هدوا در ایدران
ساالنه حدود  16میلیارد دالر است .اگر ایران بتواند به جای سوخت مایع در نیروگاه ها از گاز
استفاده کند ،این امکان فراهم بود که از محل صادرات  28میلیارد لیتر سدوخت مدایع ،سدی
میلیارد دالر کسب درآمد کند ،همچنین آلودگی هوا را بده مقددار چشدمگیری کداهش مدی
یافت( ».رادیو فردا شنبه  6دی )1393
آنچه در مورد زیانهای انسانی از آلودگی هوا گفته شد ،بیشتر مربوط به کالن شهر تهدران
و البته آمار کارگزاران حکومتی بود .کارشناسان مستقل ،زیانهای انسانی ناشی از آلودگی هدوا
در کل کشور را ساالنه بیش از چهل هزار تن ارزیابی می کنند.
واقعیتهایی باال را مردم ایران با پوست ،گوشت و استخوان خود حس می کنند و به طدور
روزمره با آن درگیر هستند .آن چه در باال گفته شد بیانگر عمق فجایعی است کده جمهدوری
اسالمی بر ایرانیان تحمیل کرده است .این حقایق را باید هرچه بیشتر تکرار کدرد تدا نیدروی
حسی به اندیشه و عمل اجتماعی تبدیل شود .افشاگری ،روشنگری و آگداهی رسدانی همدین
نقش را دارد .به گفته مارکس «آگاهی باید به میان توده ها رود تا بده نیدروی مدادی تبددیل
شود» ،و ما در این جهت تالش می کنیم.

ج :رویکردها و اهداف فوری ما
 -1سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای آزادی بدون حد و مرز بیان و اندیشه ،آزادی
اطالع رسانی و نفی هرگونه سانسور ،رفع تمامی اشکال تبعدیض جنسدیتی از زندان و برابدری
کامددل زن و مددرد در تمددامی عرصدده هددای حیددات سیاسددی ،اقتصددادی ،اجتمدداعی و قضددایی،
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برخورداری ملیتهای ساکن ایران از حقوق مساوی و بددون تبعدیض در همده ی پهنده هدای
دولتی و اجتماعی و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه می کند.
ما خواهان فرصتهای برابر در زمینه های آموزش ،بهداشت ،حرفه و  ...بدرای تمدام مدردم
مستقل از جنسیت ،نژاد ،مذهب و تعلق اجتماعی هستیم.
ما از همه جنبشهای اجتماعی برای تحقق این خواسته ها و از هر تالش بدرای جلدوگیری
از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست بر اسداس توسدعه پایددار حمایدت مدی
کنیم.
ما مخالف شکنجه و مجازات اعدام هستیم و برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
مبارزه می کنیم.
ما خواستار اقدام بی درنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقدوق
بشر و پایمالی حقوق و سرکوب فعاالن سیاسدی و مددنی در ایدران و بازدیدد گزارشدگر ویدژه
حقوق بشر از زندانهای رژیم جمهوری اسالمی و مالقات با خانواده شهدا و زنددانیان سیاسدی
هستیم.
 -2ما از مبارزه به حق کارگران ،مزدبگیران و کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی علیده
نظام حاکم و سرمایه داری لگام گسیخته که تعدرض بده سدطح زنددگی و معیشدت مدردم را
گسترش بی سابقه داده حمایت می کنیم .طی سال  1392و ده ماه اول سال  1393بیش از
 1250حرکت اعتراضی از جانب نیروهای کار صورت گرفت.
ما ضمن همبستگی با جنبش اعتراضی نیروهای کار ،از خواسدته هدای فدوری و پایده ای
کارگران و مزد بگیران مندرج در پیوست شماره  2حمایت می کنیم.
 -3ما از حقوق مسلم زنان و مردان ساکن در زندان موسوم به «لیبرتی» حمایت کدرده و
هرگونه اخالل در حل مسالمت آمیز مساله پناهندگی آنان و غارت اموال آنها را محکوم کرده
و خواستار دخالت شورای امنیت ملل متحد برای حل مسالمت آمیز این مساله هستیم.
 - 4مردم ایران از آستانه انقالب مشروطیت تا کنون برای دمکراتیزه کردن حیات جامعده
و مشارکت مستقیم در سرنوشت خود مبارزه کرده اند .بیش از صدد سدال اسدت کده زندان و
مردان ایران زمین با جنبشهای سترگ خویش برای تحقق آزادی مبارزه می کنند.
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ما به تمامى زنان و مردان ایران زمین که برای آزادی ،دموکراسی ،صلح ،پیشرفت ،عدالت
و جدایی دین از دولت مبارزه می کنند ،درود مدی فرسدتیم و بدا مبدارزه مدردم ایدران علیده
استبداد ،فقر ،جهل و تبعیض اعالم همبستگی می کنیم.
ما خاطره تمامی زنان و مردانی که در بیش از یک صد سال گذشته در رزم بدی امدان بدا
ستمگران ،در راه آزادی و عدالت به شهادت رسیدند را گرامی می داریم و بده همده زنددانیان
سیاسی که زیر فشار و شکنجه دژخیمان خامنه ای مقاومت می کنند ،درود می فرستیم.
 -5سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قیام همگانی و استفاده از تمامی اشکال مبارزه را
حق مسلم مردم ایران می داند .ما ایجاد هسته های مخفدی مقاومدت ،تشدکیل هسدته هدای
کوچک رسانه ای و خبر رسدانی ،ایجداد کمیتده هدای مخفدی عمدل و شدوراهای همداهنگی،
سازمانیابی برای نافرمانی مدنی و  ...را اشکال مناسب و عملی برای هماهنگی مبارزه کارگران،
معلمددان ،کارمندددان ،مزدبگیددران ،پرسددتاران ،دانددش آمددوزان ،دانشددجویان و جوانددان ،زنددان،
روشنفکران ،فرهنگیان و هنرمندان می دانیم و به سهم و توانایی خود در ایدن مسدیر تدالش
می کنیم.
ما زنان و مردان آزادیخواه ایران زمین را به اتحاد و مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی
مذهبی والیت فقیه و ایجاد یک جمهوری الییک ،دمکراتیک و مستقل فرا می خوانیم.
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پیوستها:

(پیوسف شماره )1

سوسیالیسم آلترناتیو سرمایه داری
سازمان ما خود را در جبهه نیروهای کار تعریف می کندد و بدرای سوسیالیسدم و تحقدق
شعار «از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش» مبارزه می کند.
از نظر ما ،همان گونه که در منشور سازمان قیدد گردیدده« ،دیددگاه هدا و اندیشده هدای
رهبران و تئوریسینهای برجسته جنبش جهانی کمونیستی و از جمله مارکس ،انگلس ،لنین و
 ...نه یک «شریعت جامد» ،بلکه «رهنمود عمل» است .از این جهت ما هرگونه ساده اندیشی،
کپی برداری ،دگماتیسم ،شریعت سازی ،مطلق گرایی و تحجر را که بزرگتدرین مدانع تکامدل
اندیشه های ترقیخواهانه و انقالبی است ،رد می کنیم .اندیشه و تئوریهای مدا بایدد انسدان را
مرکز توجه قرار داده و هماهنگ با دستاوردهای علمی باشد .سازمان به این امدر واقدف اسدت
که در اندیشه و تئوری اش به ناچار محدودیتها ،ناتواناییها ،چالشها ،ضعفها و تنگناهایی وجود
دارد که تنها در تالش برای تطابق با پیشرفت عینی جامعده و توجده اکیدد بده دسدتاوردهای
علمی و فنی بشریت می تواند بر آنها غلبه نماید .سازمان اعتقاد ندارد که برای تمدام مسدایل
یک پاسخ حاضر و آماده دارد و بندابراین در اندیشده و تئدوری ،مددافع مددار ،تسدامح ،نقدد ،
پژوهش و بررسی دقیق عمل اجتماعی به مثابه محک تئوری می باشدد  ...مدا علیده هرگونده
تبعیت و دنباله روی از نهادها ،ارزشها و روشهای سنتی که همدواره از توسدعه علمدی و فندی
فاصله می گیرند ،مبارزه می کنیم( ».مواد  3 ،2و  4منشور سازمان چریکهدای فددایی خلدق
ایران ،آبان ماه )1376
از نگاه ما راه مقابله با بربریت ،انتخاب راه سوسیالیسم است و یک نظام سوسیالیستی بده
گمان ما و همان گونه که در منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران آمده است« :نظدامی
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دموکراتیک ،پلورالیستی ،سکوالریستی (جدایی دولدت از مدذهب و ایددیولوژی) و مبتندی بدر
دخالت مستقیم مردم در امور خودشان و شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم است .سدازمان
مخالف هرگونه سوسیالیسم غیر دموکراتیک ،مخالف تلفیق حزب کمونیست با دولت ،مخالف
هرگونه سوسیالیسم سرکوبگرانه ،اراده گرایانه و خودکامه ،مخالف هرگونه دخالدت در زنددگی
خصوصی افراد جامعه و مخالف سوسیالیسم متکی بر کیش شخصیت است».
ما بر این اعتقادیم که برای غلبه بر پراکندگی در جندبش کمونیسدتی ایدران در گدام اول
باید بر «شریعت سازی تئوریک» غلبه کرد .بنیانگذاران جنبش پیشتاز فددایی بدا اعتقداد بده
سوسیالیسم به عنوان راه رهایی کارگران و مزدبگیران ،در گام اول بدر هرگونده آیدین سدازی
دگماتیک خط بطالن کشیدند .برای آنها دیدگاه های مدارکس ،انگلدس ،لندین و  ...نده یدک
کیش جاودانه ،که رهنمود عمل بود و از همین نگاه بود که با دگم حزب سازی ،در تئدوری و
عمل مرزبندی قاطع کردند.
ما در قطعنامه «پیرامون بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چو» ،مصوب ششدمین
اجالس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،آبان  1388برابدر بدا اکتبدر 2009
اعالم کردیم« :مسیر مداخله گری سوسیالیستی و طرح گزینه سوسیالیستی به گونه مستقیم
با برنامه و راه حلهای عملی و چاره جوییهای مشخص کمونیسدتها بدرای چیرگدی بدر بحدران
کنونی و پیامدهای فالکت بار آن پیوند خورده است .کمونیستها زمانی مدی توانندد جبهده ی
مبارزه طبقاتی اکثریت جامعه علیه نظام سرمایه داری را آرایش دهند که قادر شده باشند به
طبقات و اقشار فالکت زده مسیر روشنی برای خروج از نکبتی که سیاستها و تدبیرهای نظدم
سرمایه داری به آنها تحمیل می کند ،نشان دهند».
همچنان که در گذشته اعالم کرده ایم ،به گمان ما ،حدل بحدران پراکنددگی در جندبش
کمونیستی ایران و شکل گیری یک قطب کمونیستی در جنبش رهایی بخش مردم ایران که
بتواند با ژرف نگری و توجه به شرایط عینی کنونی نقش مداخلده گدر داشدته باشدد ،در گدرو
تکیه به مضمون و توجه به درونمایه جنبشی پیشتاز فدایی طی سالهای پیش از انقالب بهمن
است .بدون تردید این تکیه و توجه بدون بررسی نارساییها ،انحرافها ،خطاها و کمبودهایی که
چریکهای فدایی خلق در سالهای پس از حماسه سیاهکل تا انقالب بهمن  1357داشدتند ،ره
به جایی نخواهد برد .نیروهای ارتجاعی و دشمنان آزادی ،صلح و سوسیالیسم با عربده جویی
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مشمئز کننده و با شیوه های معرکه گیران و رمالهدا دم از ندابودی چدو و بدی بددیل بدودن
لیبرالیسم لگام گسیخته جدید می زنند تا استبداد دینی حاکم بر کشور ما را بی بدیل جلدوه
دهند .واقعیت این است که در شرایط حساس و پیچیده پس از قیام بهمدن  1357کده یدک
رژیم مذهبی با جنبش توده ای به قدرت رسید ،تا کنون جریانهای چو ایدران چده بده علدت
ضربات حکومت و چه به خاطر ضعفهای درونی آن به عقب رانده شده اند.
درس آموزی از تجربه گذشته جنبش پیشتاز فدایی و درک شرایط جدیدد در ایدران و در
سطح جهان تنها راهی است که می تواند جنبش کمونیستی ایران را در جایگاه واقعدی خدود
قرار دهد.
ما از تمامی فعاالن جنبش کمونیستی ایران که برای استقالل ،آزادی ،دموکراسی ،صدلح،
سوسیالیسم مبارزه می کنند و از همه ی پیروان جنبش پیشتاز فدایی دعوت می کندیم کده
برای گسترش و تقویت نقش کمونیستهای ایران در انقالب دمکراتیک و ضد استبدادی مردم
ایران متحد و متشکل شوند .منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،پیشنهاد ما به همه
ی کمونیستهای ایران برای اتحاد و همبستگی است.
(پیوسف شماره )2

خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از خواسدته هدای فدوری و پایده ای کدارگران و مدزد
بگیران که در زیر آمده حمایت کرده و همبستگی خود را با جنبش نیروهای کدار اعدالم مدی
کند:
* حق ایجاد تشکلهای مستقل کدارگری بدرای نیروهدای کدار یددی و فکدری (کدارگران
صنعتی ،کشاورزی ،معلمان ،پرسدتاران ،کارگران بخش خدمات و )...
* لغو و رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد در حقوق کار و در تمامی شدئون سیاسددی،
اقتدصادی و اجتمداعی و پدذیرش کنوانسیون جهانی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
* به رسمیت شناختن حق اعتصاب ،تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پایه ای نیروهای
کار
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* آزادی کلیه زندانیان سیاسی به شمول فعاالن کارگری
* تامین امنیت شدغلی بدرای همده کدارگران ،لغدو قراردادهدای موقددت و قراردادهددای
شدرکتهای پیمانکداری و سدفید امدضا و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به طور کامل
* به رسمیت شناختن حداکثر  8ساعت کار در روز ،دو روز تعطیل در هفته و یدک مداه
مرخصی ساالنه با حقوق
* تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نماینددگان واقعدی کدارگران و تشدکلهای مسدتقل
کارگری ،متناسدب بدا افدزایش ندرخ واقعی تورم .محاسبه حدداقل حقدوق بدر اسداس تدامین
نیازهای زندگی شرافتمندانه و انسانی یک خانوار چهار نفره
* توقف کامل اخراجهدا و بیکارسدازی و ایجداد سیسدتم بیمده اجتمداعی بدرای تمدامی
نیروهای کار
* لغو کامل کار کودکان
* تامین حقوق بازنشستگان برای زندگی بدون دغدغه اقتصادی
* تعطیل رسمی و همگانی اول ماه مه و لغو هرگونده ممنوعیدت و محددودیت برگدزاری
مراسم روز جهانی کارگران
(پیوسف شماره )3

پیدایش و صعود داعش
تحوالت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با تسلط داعش (حکومت اسالمی) در بخشی
از عراق و سوریه وارد مرحله جدیدی شده است .قبل از بررسی مساله شکل گیدری و صدعود
داعش ،مروری بر مواضع گذشته ما ضروری است.
تحوالت سیاسی در این کشورها از یک طرف در چارچوب مبارزه خلقها علیه دیکتداتوری
و سلطه انحصارات امپریالیستی قرار دارد و از طرف دیگر جزیدی از تدالش کشدورهای بدزرگ
برای برهم زدن نقشه سیاسی جغرافیایی این منطقده اسدت کده پدس از شکسدت امپراتدوری
عثمانی در جنگ جهانی اول و نفوذ سیاسی اقتصدادی اتحداد شدوروی سدابق پدس از جندگ
جهانی دوم شکل گرفت .پیچیدگی تحوالت و هزینه سنگینی که خلقهای این منطقه در حال
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پرداختن آن هستند ،ناشی از مداخله نیروهای گوناگون و متضاد و با منافع همسو و یا متضاد
است که در کلی ترین حالت سه جریان اجتماعی مختلف در آن مداخله و نقدش دارندد .ایدن
ویژگی خاص کشورهای این بخش از جهان است که از یک طرف حاکمیدت آنهدا اسدتبدادی
است و از طرف دیگر ،نیروهای بنیادگرا و افراطی مدذهبی در آن فعالیدت سیاسدی اجتمداعی
دارند.
 جریان اول ،نیروهای وابسته و یا طرفدار نظام جهانی امپریالیستی هسدتند .بدرای ایدنجریانها ادغام در نظام جهانی نو  -لیبرالیستی و پیرامونی بدودن کشدور هددف نهدایی اسدت.
نزدیک به بیشتر گروهبندیهای این جریان یا به طور کامل در قدرت هستند و یدا در حاشدیه
قدرت و به عنوان مخالف خودی عمل می کنند.
 جریان دوم را نیروهای بنیادگرا و افراطی اسالمی تشکیل می دهند که از ادغدام کامدلدین و دولت و اجرای قوانین شریعت دفاع می کنند .این جریانهدا ضدمن شدراکت نسدبی در
مبارزه ضد دیکتاتوری ،می کوشند تا تمامی محصول این مبارزات را مصادره کنند .مهمترین
این نیروهای «اخوان المسلمین»« ،القاعده» و رژیم والیت فقیه حاکم بر ایران است.
به طور تقریبی اکثر گروه های بنیادگرای سنی مذهب یا به طور کامل جزیدی از ایدن دو
جریان (اخوان و القاعده) هستند و یا شاخه های منشعب از آن.
جریان اخوان المسلمین در مصر ایجاد و گسترش پیدا کرد و با سرنگونی رژیم مبارک به
قدرت رسید .سیاستهای سرکوبگرانه و انحصارطلبانه دولدت اخدوان (دولدت مُرسدی) موجدب
شورشها و قیامهای گوناگون توده ای و گسترده شد که ارتش مصر با استفاده از فرصت با یک
کودتا دولت مُرسی را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت.
جریان القاعده در دوران جنگ علیه اشغال افغانستان با کمک همه جانبه غدرب بده طدور
کلی و آمریکا به طور ویژه شکل گرفت.
والیت خامنه ای به عنوان یک رژیم ارتجاعی و بنیادگرا که در قدرت است ،به طور چندد
الیه با این نیروها در رابطه اتحاد و تضاد قرار دارد.
 جریان سوم ،نیروهای دمکراتیک ،ترقیخواه ،الییک و چو تحول خواه و پیشرو هستند.این جریان طیف بسدیار گونداگون از احدزاب و گدروه هدای سیاسدی و جریانهدا و جنبشدهای
اجتماعی را در بر می گیرد .نفوذ این جریان با سدرکوبهای وحشدیانه دیکتاتورهدای حداکم و
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اشتباهات خود آنها و فروپاشی اتحاد شوروی سابق به شدت کداهش پیددا کدرد و در شدرایط
کنونی به جز در چند مورد خاص ،برای نمونه در تدونس ،نقدش مداخلده گرانده ایدن جریدان
ضعیف است .البته با شروع «بهار عرب» خون تازه ای به پیکر رنجور این جریانات وارد شده و
به ویژه جنبش ضد تبعیض جنسیتی و جنبشهای کارگری رشد قابل توجهی پیدا کرده اند.
در مقاطع مختلف مبارزه و در پروسده رشدد مبدارزه علیده دیکتداتوری و بعدد از سدقوط
دیکتاتورها این سه جریان همزمان با کشاکشهای خود ،همسوییها و یا ستیزهایی بدا یکددیگر
پیدا کرده و می کنند.
ما در گذشته گفته ایم که آینده بهار عرب بستگی به این دارد که به چده میدزان افدراد و
جریانهای مترقی ،دمکرات و چو در شکل دهی به رویدادها دخالت کرده و توده هدای مدردم
را حول خواسته های مشخص و به ویژه خواست آزادی و دمکراسی گرد آورند .عبور از شرایط
دیکتاتوری یک مرحله از مسیر مبارزه برای آزادی است .در این تحوالت نه خوش بینی و نده
بد بینی راه به جایی نخواهدد بدرد .بایدد واقعیدت عیندی در حدال انکشداف را دیدد .تحدوالت
پرشتاب ،شرایط عینی را برای حضور نیروهای مترقی و پیشرو ایجاد کدرده اسدت .در تداریخ،
انقالبهای لوکس و پاستوریزه وجود نداشته و آزادی و برابری پر هزینه است و فقط آن دسدته
از افراد و جریانهای سیاسی که آمادگی پرداخت این هزینه را داشدته باشدند ،مدی توانندد در
روند حرکت انقالب موثر باشند .نگرانیهای مطرح شده در مورد تحوالت کنونی تدا جدایی بده
جنبش دمکراسی خدواهی و عددالت طلبدی کمدک مدی کندد کده سددی در مقابدل عبدور از
دیکتاتوری ایجاد نکند .آن دسته از نگرانیها در مورد آیندده کده مبدارزه علیده دیکتاتورهدا را
خنثی می کند ،فقط و فقط به تثبیت وضع موجود یاری مدی رسداند و ایدن در جدوهر خدود
عملی ارتجاعی علیه انقالب و تحول است.
مساله کانونی در شرایط کنونی در این منطقه ،بحران سوریه و ادامه دیکتاتوری بشار اسد
است .در برخورد به انقالب مردم سوریه دو گرایش در ابعاد جهانی شکل گرفتده اسدت .یدک
گرایش با وجود همه تهدیدها و چالشهای درون قیام و انقالب مردم سوریه ،در مجموع خدود
را در جبهه ضد بشار اسد تعریف می کند.
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گرایش دیگر با توسل به موقعیت بشار اسدد در مقابدل اسدراییل و بدا توجده بده ترکیدب
نیروهای شرکت کننده در قیام ،معتقد است که این جنبش ارتجاعی و نیابتی بوده و بنابراین
باید ضمن حمایت از اصالحات ،از سقوط بشار اسد جلوگیری کرد.
چالشها ،تهدیدها و نگرانیهای ناشی از مشارکت نیروهدای ارتجداعی و وابسدته در مبدارزه
علیه رژیم حاکم بر سوریه تا جایی مترقی است که از دیکتداتوری بشدار اسدد عبدور کدرده و
حاکمیت الییک را تضمین کند .نفی مبارزه ضد دیکتداتوری بدا هدر تحلیلدی ،در عمدل قدرار
گرفتن در جبهه سرکوبگران مردم سوریه است.
داعش محصول اشغال و سرکوبی
پس از اشغال عراق در سال  2003توسط آمریکا و نفوذ حکومت ایدران در ایدن کشدور و
همراه با اتخاذ سیاستهای سرکوبگرانه ،جنبش مقاومت ضد اشغال در این کشور شکل گرفدت
که کانونهای آن مناطق سنی نشین بود .یکی از گروه های فعال در این دوران القاعدده عدراق
بود که جریانی تحت عنوان «دولت اسالمی عراق و شام (داعدش)» از آن جددا شدد و نیدروی
جداگانه نظامی تشکیل داد .در آن دوران با اتخاذ سیاست جدید آمریکا در همکاری با بخشی
از نیروهای سیاسی و عشایر عراق که منجر به تشکیل «شوراهای بیدداری» شدد ،داعدش بده
شدت مهار و منفرد شد .دو رویداد مهم پس از آن سالها منجر به تقویت مجدد داعدش شدد:
تسلط نوری المالکی در مقام نخست وزیری در عراق و سرکوب جنبش مسالمت آمیدز مدردم
سوریه.
حکومت نوری المالکی که محصول سازش آمریکا و رژیم ایران بدود ،سیاسدتی بده شددت
سرکوبگرانه ،به ویژه در رابطه با مردم مناطق سنی نشین در پیش گرفت و بسیاری از افسران
رده میانی ارتش که سابقه خدمت در ارتش عدراق در دوران حاکمیدت حدزب بعدث عدراق را
داشتند ،بیرحمانه سرکوب شدند .در دوره دوم نخست وزیری نوری المالکی با حمایدت رژیدم
ایران ،تمام تعهدات در مورد گدروه هدای مخدالف زیدر پدا گذاشدته شدد و سدرکوب سداکنان
استانهای سنی نشین شدت گرفت .در دو سال آخر حکومت المدالکی ،جنبشدی نیرومندد در
چندین استان عراق با محوریت عشایر شکل گرفت که ایدن جندبش مسدالمت آمیدز هدم بده
شدت به وسیله مالکی سرکوب می شد.
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رویداد دوم شروع جنبش ضد دیکتاتوری بشار اسد بود .قیام مردم سوریه در مداه مدارس
سال  2011با تظاهرات مسالمت آمیز علیه حکومت بشار اسد آغاز شد .اما به دنبال سدرکوب
شدید این اعتراضها ،درگیری بین مخالفان و نیروهای دولتی شکلی مسلحانه به خود گرفت.
حکومت بشار اسد با توجه به مجموعه شرایط منطقه ای و جهانی و به خصوص با حمایت
کامل رژیمهای ایران و روسیه تاکنون سرنگون نشده و کشور سدوریه درگیدر جنگدی ویرانگدر
شده که مسوول اول آن دیکتاتوری بشار اسد و رژیمهای ایران و روسیه می باشند.
با شروع جنبش مسلحانه در سوریه ،جریان داعش نیروهای خود را در سوریه سازماندهی
و به جای مبارزه با بشار اسد ،علیه ارتش آزاد عملیات می کدرد .اخبدار و گزارشدات بسدیاری
پیرامون این گونه عملیات در رسانه های همگانی منتشر شده است.
در خالصه ترین شکل می توان داعش را محصول اشغال عراق ،حکومت نوری المدالکی و
حمایت رژیم ایران از این حکومت سرکوبگر و بقای دیکتاتوری بشار اسد معرفی کرد.
وجود افسران کارآزموده ارتش سابق عراق در جریان داعش و فساد بی حد ارتش مدالکی
(ارتش محصول اشغال) و شرایط حاکم بر سوریه سبب تقویت جریان تروریسدتی و ارتجداعی
داعش شد و این جریان که به خوبی از اوضاع درونی ارتش ندوری المدالکی خبدر داشدت ،در
فرصت مناسب و با استفاده از نارضایتی عمومی از مالکی ،رژیم ایدران و دولدت آمریکدا ،یدک
ضربه غافلگیرانه به نیروهای نظامی مستقر در موصل وارد کرد و با از هم پاشیدن کامل ارتش
مالکی ،به بخشهای زیادی از عراق مسلط شد .در مقابل تهاجم و پیشروی داعش ،یک ائتالف
جهانی زیر نظر آمریکا شکل گرفته که با بمبارانهای زیاد برای نابودی داعش تالش می کندد.
این ائتالف و مهمتر از همه حکومت عراق فاقد برنامه روشن برای نابودی داعش است.
داعش از طریق یک سیاست چند جانبه و به دست مدردم عدراق و سدوریه مهدار و ندابود
خواهد شد و برای این باید موارد زیر در گام اول اجرا شود.
 خلع ید از رژیم ایران در عراق و نه سازش و همکاری با آن در مبارزه با داعش استقرار یک حکومت دمکراتیک و پلورالیستی در عدراق و توقدف سیاسدت سدرکوبی درمورد نیروهای اجتماعی در عراق
 حمایت از نیروهای پیشرو در مبارزه علیه دیکتاتوری بشار اسد به منظور سرنگونی ایدنرژیم ستمگر
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 به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت و کشور مستقل خود.بدون مقاومت و مبارزه مردم و بدون یک برنامه روشن متکی بر نیدروی مدردم ،تالشدهای
جهانی به فرض آن که خودغرضانه هم نباشد ،ره به جایی نخواهد برد.
پیروزی رزمندگان منطقه کوبانی علیه داعش ،درس مهمی در مبارزه علیده ایدن جریدان
ارتجاعی و تروریستی را به ثبت رساند.
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(ضمیمه شماره )1

منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
در آستانه ورود به قرن بیسف و یکم
مصوب اجالس شورایعالی سازمان
آبان ماه 1376
 -1سازمان چریکهای فدایی خلق ایران یک سازمان کمونیستی است که علیه امپریالیسم
و انحصارات سرمایه داری و برای تحقق شعار «از هر کس به اندازه استعدادش و به هدر کدس
به اندازه نیازش» مبارزه می کند و سوسیالیسم را تنهدا آلترنداتیو جامعده سدرمایه داری و راه
نجات بشریت از جنگ ،فقر  ...می داند  .از نظر سازمان پیشرفت سوسیالیسم و تحقدق کامدل
آن یک امر جهانی بوده و باید مترادف با روند تضعیف دولت باشد .سازمان خود را جزئی از
جنبش جهانی سوسیالیستی و کارگری می داند و بده طدور پیگیدر علیده لیبرالیسدم ندوین و
تعرض آن به سطح زندگی و معیشت مردم که جامعه جهانی را به سدمت انحطداط و ندابودی
می کشاند مبارزه می کند.
 -2یک نظام سوسیالیستی ،نظامی دموکراتیک ،پلورالیستی ،سکوالریستی (جدایی دولت
از مذهب و ایدئولوژی) و مبتنی بر دخالت مستقیم مردم در امور خودشدان و شناسدایی حدق
تعیین سرنوشت مردم است .سازمان مخالف هرگونه سوسیالیسدم غیدر دموکراتیدک ،مخدالف
تلفیق حزب کمونیست با دولت ،مخدالف هرگونده سوسیالیسدم سدرکوبگرانه ،اراده گرایانده و
خودکامه ،مخالف هرگونه دخالت در زندگی خصوصدی افدراد جامعده و مخدالف سوسیالیسدم
متکی بر کیش شخصیت است.
 -3دیدگاهها و اندیشه های رهبران و تئوریسینهای برجسته جنبش جهانی کمونیستی و
از جمله مارکس ،انگلس ،لنین و ...برای سازمان نده یدک «شدریعت جامدد» ،بلکده «رهنمدود
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عمل» است .از این جهت ما هرگونه ساده اندیشی ،کپی برداری ،دگماتیسم ،شریعت سدازی،
مطلق گرایی و تحجر را که بزرگترین مانع تکامل اندیشه های ترقیخواهانه و انقالبی است ،رد
مدی کندیم .اندیشدده و تئوریهددای مددا بایدد انسددان را مرکدز توجدده قددرار داده و هماهنددگ بددا
دستاوردهای علمی باشد .سازمان به این امر واقف است کده در اندیشده و تئدوری اش ناچداراً
محدودیتها ،ناتوانائیها ،چالشها ،ضعفها و تنگناهایی وجود دارد که تنها در تالش برای تطدابق
با پیشرفت عینی جامعه و توجه اکید به دستاوردهای علمی و فنی بشریت مدی تواندد برآنهدا
غلبه نماید .سازمان اعتقاد ندارد که بدرای تمدام مسدائل یدک جدواب حاضدر و آمداده دارد و
بنابراین در اندیشه و تئوری  ،مددافع مددار ،تسدامح ،نقدد  ،پدژوهش و بررسدی دقیدق عمدل
اجتماعی به مثابه محک تئوری می باشد.
 -4سازمان مدافع پیگیر مدرنیسم بوده و باید همواره خدود را بدا انقدالب علمدی و فندی
پایان قرن بیستم هماهنگ کند .ما علیه هرگونده تبعیدت و دنبالده روی از نهادهدا ،ارزشدها و
روشهای سنتی که همواره از توسعه علمی و فنی فاصله می گیرند مبارزه می کنیم.
 -5سازمان جهت یک توسعه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگدی و نهدادی کدردن آن
مبارزه می کند .اصل توسعه پایدار ،دموکراتیک ،درون زا ،پیوسدته و مدوزون راهنمدای عمدل
سازمان است .سازمان در هر طرح توسعه ،از اصل تقدم توسعه سیاسدی ،ایجداد نظدامی غیدر
متمرکز ،دموکراتیک و متکی بر پلورالیسم سیاسی ،سامان دادن نهادهای دمکراتیک و کلیدی
برای ایجاد جامعه مدنی ریشه دار دفاع می کند.
 -6سازمان مدافع پیگیر عدالت اجتماعی بوده و از حدق تشدکل پدذیری کدارگران ،حدق
اعتصاب و حق کنترل و نظارت کارگری دفاع کرده در انتخاب جهت گیری طبقداتی خدود در
ایران ،دفاع از کارگران و مزدبگیران را مدد نظدر قدرار داده و بدر مالکیدت عمدومی آمدوزش و
پرورش ،بهداشت ،سیستم تامین اجتماعی عمومی ،آب  ،برق ،نفت ،صنایع و معادن بدزرگ و
استراتژیک تاکید می ورزد.
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 -7سازمان مصرانه خواهان رفع هرگونه تبعیض جنسیتی ،ملی ،مذهبی و نژادی است .از
نظر سازمان واحد اصلی جامعه نه خانواده و یا نهادی دیگر بلکه افراد با حقوق برابدر ،صدرف
نظر از رنگ  ،نژاد  ،مذهب  ،ملیت و جنسیت هستند .سازمان اعالمیه جهدانی حقدوق بشدر و
میثاقها و پیمانهای بین المللی آن را نه به خاطر مصالح تاکتیکی و تبلیغاتی ،بلکده بده طدور
استراتژیک و اصولی سر لوحه برنامه خود قرار داده و به طور پیگیر علیه آپارتاید جنسدیتی و
مذهبی حاکم در ایران مبارزه کرده و از جنبشهای فمینیستی زنان ایران حمایت می کند.
 -8سازمان مدافع پیگیر حف و بهبود محیط زیست در سطح داخلی و بین المللی بدوده
و از این رو هر طرح توسعه یکجانبه و ناپایدار را مردود اعالم کرده و تخریب محدیط زیسدت
تحت هر عنوان و به خصوص تحت عنوان عوامفریبانه بهبود شرایط اقتصادی را رد می کند.
 -9سازمان در سطح بین المللی از همزیستی مسالمت آمیز ،صلح و تشدنج زدایدی دفداع
کرده و برای نابودی کلیه سالحهای کشتارجمعی(اتمی ،شدیمیایی ،میکربدی  )..،مبدارزه مدی
کند.
سازمان از جنبشهای مترقی ،جنبشهای کارگری برای بهبود شدرایط زنددگی ،جنبشدهای
فمینیستی ،جنبش برای حف و بهبود محیط زیست ،جنبش جهدانی بدرای پیشدبرد حقدوق
بشر ،جنبشهای فرهنگی  -هنری برای مدرنیزه کردن جامعه ،جنبش جهانی برای جلدوگیری
از رشد جمعیت ،جنبش حمایت از کودکان ،جنبش جواندان بدرای مداخلده در امدور جامعده،
جنبش برای آزادی انتخاب جنسی ،جنبش جهانی علیده بنیدادگرایی و نژادپرسدتی قاطعانده
دفاع می کند.
 -10دسترسی به اهداف باال به مثابه منشور سدازمان چریکهدای فددایی خلدق ایدران در
آستانه ورود به قرن بیست و یکم در گام اول مستلزم سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و نظام
والیت فقیه است.
سازمان ،سرنگونی نظام والیت فقیه و تمام دسته بندیها و باندهای درونی آن را ،از طریق
مبارزه مسلحانه انقالبی و پیوند آن با جنبشهای اجتماعی مردم ایران ،تنها راه اصولی دانسدته
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و مبارزه برای این امر را وظیفه عاجل خود می داند و از هر تالشدی در ایدن راه حمایدت مدی
کند.
 - 11سازمان ،شورای ملی مقاومت ایران را در شرایط کنونی آلترناتیو دموکراتیدک رژیدم
والیت فقیه دانسته و شرکت در این ائتالف براساس اصدل اتحداد  -مبدارزه (بدا عمدده بدودن
سیاست اتحاد) را سیاست اصولی می داند.
 -12سازمان از تمامی کمونیستهای ایران که برای تحقق منشور باال مبدارزه مدی کنندد،
دعوت می کند که بده صدفوف آن بپیوندندد .سدازمان از نیروهدا و شخصدیتهای دمدوکرات و
ترقیخواه دعوت می کند که در مبارزه علیه نظام والیت فقیه و تحقق اسدتقالل ،دموکراسدی،
صلح ،پیشرفت و حاکمیت مردم ،از آن حمایت و پشتیبانی کنند.
سرنگون باد رژیم استبدادی  -مذهبی والیت فقیه با تمام دسته بندیهای درونی آن
هر چه گسترده تر باد مبارزه مسلحانه انقالبی
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بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیرامون عقب نشینی خامنه ای
 -1سرانجام خامنه ای در پی بحرانهای عمیق اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و بین المللی،
تحریمهای گسترده ،افشاگریهای مقاومت ایران و تنفر و انزجار مردم از پروژه هسته ای که بدا
شعار «زندگی انسانی حق مسلم ماست» بارها از جانب نیروهای اجتمداعی ایدران بیدان شدد،
امروز مجبور به یک عقب نشینی اجباری دیگر شد و بر متن نهایی "توافق جامع" مُهر تاییدد
زد .این توافق تا همین میزان اطالعاتی کده تداکنون در مدورد مفداد آن منتشدر شدده ،خدط
قرمزهای ولی فقیه را نادیده گرفته و بنابراین ضربه دیگدری بده اتوریتده خامنده ای در درون
قدرت و در جامعه است.
 -2این عقب نشینی و نوشیدن جام زهر از جانب خامنه ای ،بده علدت عددم قاطعیدت 6
کشور بزرگ و نادیده گرفتن بخشهایی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ،بده
معنی دست برداشتن رژیم از ساخت سالح هسته ای نیست .بین پدذیرش "توافدق جدامع" و
اجرای تعهدات رژیم حفره های زیادی وجود دارد که خامنه ای مدی تواندد از آن بدرای نقدب
زدن به سالح هسته ای استفاده کند.
 -3ما به اعضای دایم شورای امنیت به اضافه آلمان هشدار می دهیم که نباید با تن دادن
رژیم ایران به این عقب نشینی ،نقض حقوق بشر در ایران را الپوشانی کرده و در این مورد بدا
رژیم حاکم بر ایران مماشات کنند.
 - 4پروژه اتمی استبداد مذهبی حاکم بر ایران نه برای تامین اندرژی کده بدرای تضدمین
رژیم والیت فقیه است .برای این پروژه ضد مردمی تا کندون چندصدد میلیدارد دالر از جیدب
مردم ایران و از نان ،آب ،کار ،مسکن و ...آنها هزینه شده است .ما همان طور که بارهدا اعدالم
کرده ایم ،خواستار برچیده شدن کامل این پروژه که هیچ سدودی بدرای مدردم ایدران نددارد،
هستیم.
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 -5ولی فقیه رژیم ایران طی بیش از ده سال گذشته با پافشاری بر این پدروژه و سدرمایه
گذاری کالن پیرامون آن ،زندگی مردم ایران را به تباهی کشدانده و منطقده مدا را در آسدتانه
یک رقابت هسته ای قرار داده است .از این رو خامنه ای و همه کسانی که نقدش اساسدی در
این پروژه ضد ایرانی داشته و دارند ،باید در یک دادگاه صالح به اتهام جنایت علیه مردم ایران
محاکمه و مجازات شوند.
 -6ما مردم ایران و به ویژه کارگران ،معلمان ،پرستاران ،جواندان و کارمنددان را فدرا مدی
خوانیم که برای احقاق حقوق خود ،برای کسب آزادی ،دمکراسی و عدالت و برای تدامین آب،
نان ،بهداشت ،آموزش ،کار و مسکن به مبدارزه متحدد ادامده داده و نگذارندد کده درآمددهای
حاصل پس از نوشیدن جرعه های جام زهر از جانب ولی فقیه ،مثل گذشته صرف سدرکوبی،
توسعه تروریسم ،گسترش بنیادگرایی اسالمی و اختالسهای میلیاردی شود .ایدن حدق مدردم
ایران است که پس از رفع تحریمها خواستار یک زندگی انسانی باشند.
 -7ما از وادار شدن رژیم به عقب نشینی استقبال می کنیم و با این حال وظیفه خود می
دانیم که واقعیت را با مردم ایران در میان بگذاریم .رژیم اسدتبدادی مدذهبی والیدت فقیده و
همه ی باندها و دسته بندیهای درونی آن هرگز به فکر زندگی و معیشت مردم ایران نبدوده و
تنها برای بقای خود برنامه ریزی و اقدام می کنند .از این رو کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه
برای بهبود شرایط ،مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی والیت فقیه در تمامیت آن
و استقرار یک نظام دمکراتیک ،مستقل و غیر دینی اسدت .رژیدم از موضدع ضدعف بده توافدق
هسته ای تن داده است ،از این فرصت باید سود جست.
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