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وسرمايه داران » دولت امام زمان «  با تباني 

  .مال خور شد
مقتدر «  امنيتي اش و نصب باصطالح –با گماردن احمدي نژاد پيش كرده واليت فقيه و شركاي نظامي 

ري وزير كابينه بر مسند وزارت كار تعرض و تهاجم به كارگران گستره ، شدت و شتاب بيشت» ترين 
ها و باندهاي  دار و بزرگترين كارفرماي كشور ، گروه عالوه بر دولت به عنوان بزرگترين سرمايه.يافت 

داران و كارفرمايان فرصت كم نظيري يافتند  تا از يك سوبر شعاع دامنه تعرض به  مختلف سرمايه
عرصه تغيير، مسخ ، نقض تا هم در عرصه قانوني وهم در . باقيمانده حقوق كارگران و زحمتكشان بيفزايند

وحذف قانون كار و حاكم كردن هرج ومرج وقانون جنگل در روابط كار با پايمال و تحديد حقوق  
واز سوي ديگر با فضا و شرايطي كه . كارگران و زحمتكشان غارت واستثمار آنان را  گسترش دهند 

مه جانبه اقتصاد سرمايه داري ايران تر بار بحران حاد، مزمن وه دولت فراهم كرده،  هرچه بيشتر و سنگين
« تا در چنين فرآيندي سهم و نصيب بيشتري را از .  را بر دوش كارگران و مزد حقوق بگيران منتقل كنند

  . خاصه آن كه درآمد نفتي سال گذشته رقم چشم گير و بي نظيري است. گير كنند  دندان» غنائم جنگي 
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چگونگي مناسبات با روحانيت، چند دستگي وجود دارد 
حاكم . تر هم ناروشن است هاي پايين و واكنش رده

هاي خارجي  شدن فضاي مخاصمه و جنگ با قدرت
رساند،  ي ميقطعاً به تقويت مقام و موقعيت نظاميان يار
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افزايش حداقل دستمزد 
دولت « كارگران با تباني 

وسرمايه داران » امام زمان 
  .مال خور شد

  
كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان 

  خلق ايران
    بقيه از صفحه اول

از جمله عرصه هائي كه سرمايه داران و كارفرمايان با 
تباني وزارت كار تعرض خود را عليه كارگران 
گسترش دادند ، موضوع تعين حداقل دستمزد 

گرچه توافقات ميان .  است 85كارگران در سال 
ين حداقل دستمزد دولت و سرمايه داران به هنگام تع

پنهان ماند و در آن باره اطالع رساني صورت نگرفت 
اما رقابت و اختالفات در به دست آوردن سهم بيشتر . 

ميان گروه هاي مختلف سرمايه داران و دولت به 
هريك از . عنوان بزرگترين سرمايه دار شدت گرفت 

آن چه . طرفين ديگري را به نقض تعهدات متهم نمود 
 با عنوان سياست هاي 85ر برنامه بودجه كه رسما د

خودماني ( پولي و مالي ، سياست خصوصي سازي 
داران ،  هاي كالن به سرمايه ، پرداخت وام)سازي 

در تبصره هاي * امكانات مختلفي كه درقانون بودجه
  يه " كمك " و " حمايت "در جهت  ) 6، 4، 2( 

 ميليارد دالر از 8بخش خصوصي و اختصاص 
 به بخش " حساب ذخيره ارزي  " موجودي

هاي كم بهره ، اعطاي  خصوصي ، واگذاري وام
هاي ديگركه در  تسهيالت بالعوض و پرداخت يارانه

 آنان را راضي گيرد، يداران قرار م اختيار سرمايه
 ماهه جرائم كارفرمايان در 6حتي بخشودگي . نكرد

سال گذشته و يا بخشودگي، معافيت و تقسيط 
داران به سازمان تامين اجتماعي  ئم سرمايهمطالبات جرا
آن گونه كه از همان روزهاي   . دنيز افاقه ننمو

آغازين اعالم مصوبه شوراي عالي كار در خصوص 
 ، اختالفات و اعتراضات 85حداقل دستمزد سال 

 نايب رييس اتاق "جمشيد عدالتيان".  شدت گرفت 
رگترين به عنوان بز( بازرگاني و صنايع ومعادن ايران 

مصوبه دستمزد «  :معتقد است ) داري  تشكل سرمايه
 به زيان بخش 85سال .....  عالي كار ورايش

 5/22پرداخت يكباره «  و  » .شود   خصوصي منجر مي
درصد اضافه دستمزد براي بخش خصوصي 

   ) 21/12/84ايلنا ( » . فرسا است   طاقت
  عضو كانون عالي كارفرمايي "پرور  عباس وطن" 

با  :   هاي توليدي كشور، گفت  كشور و رئيس تعاوني

توجه به مصوبه شوراي عالي كار در مورد 
 ، كارفرمايان بخش خصوصي 85دستمزدهاي سال 

با دقت نظر بيشتري قراردادهاي كارگران خود را 
وي با اشاره به نگراني . تمديد خواهند كرد  

 و نهادهاي كارفرمايي بخش خصوصي در ارفرمايانك
نگاه دولت :     ، گفت85ورد مساله دستمزدهاي سال م

دربحث تعيين دستمزدها ، تنها باعث اعمال فشار « 
تعديل بيشتر نيروي انساني , بيشتر به بخش خصوصي 

، ايجاد اختالف و بروز تنش ميان كارگر وكارفرما 
     )19/12/84ايلنا  ( » . مي شود 

ه  هزار تومان حاشي30 ، در خصوص پرداخت وي
« :    امنيت شغلي به كارگران قراردادي ، گفت

پرداخت اين مبلغ فاقد تعريف و جايگاه قانوني بوده و 
تنها باعث رواج و متداول كردن تعهدات بي پايه و 

  «  . شود  ثمر براي شركاي اجتماعي مي بي
 همچنين ، با بيان اينكه با وجود گزارش بانك وي

 ، 84رم سال  درصدي تو13مركزي مبني بر ميزان 
 درصدي تورم 20نهادهاي خصوصي مدعي ميزان 

بهتر بود شركاي اجتماعي با توجه به :   هستند ، گفت 
 ، در مورد 84 درصدي رشد گراني در سال 40ميزان 

ايلنا  . ( دستمزدها عاقالنه تصميم مي گرفتند 
19/12/84(      
 نماينده بخش خصوصي در "حسين فروتن مهر "

ممكن است تصور :   اجتماعي گفت  مينشوراي عالي تا
 هزار تومان بابت 30 به دليل پرداخت 85شود در سال 

حاشيه امنيت شغلي به كارگران قراردادي و محاسبه 
 هزار 180حق بيمه اين كارگران بر اساس دستمزد 

 حل قرارداديتوماني مشكل بيمه بيكاري كارگران 
ام تعديل شود اما احتمال دارد كه كارفرمايان با انج

نيروي كار باعث افزايش بيكاري شده و بر بحران 
  « )   ايلنا84/ 12 /24(افزايند  صندوق بي

 رئيس شبكه خانه هاي صنعت "هادي غنيمي فرد  " 
هاي سياسي   را به بازي85و معدن ، دستمزد هاي سال 

آلوده و به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف 
   . سياسي ، دانست

  نماينده سرمايه داران در "دي زاده حسين احم "
كارفرمايان « كند كه   شوراي عالي كار تصريح  مي

هاي جبراني دولت نظير كاهش   تنها به شرط حمايت
سهم بيمه ، كاهش سود تسهيالت بانكي و معافيت 
هاي مالياتي با مصوبات شوراي عالي كار به ويژه 

 هزار تومان حاشيه امنيت شغلي به 30پرداخت 
  05/03/1385» . ارگران قراردادي موافقت كردند ك
 نفر از سرمايه داران 560 ادامه اين مخالفت ها در

كارفرمايان به ديوان عدالت اداري در باره حداقل 
  .  شكايت كردند85دستمزدهاي سال 

 در طي سه ماه اول سال بر اساس روايت هاي همچنين
 منابع مختلف رژيم، از جمله اعالم رسمي وزارت

 هزاركارگررا اخراج  و 50كارسرمايه داران بيش از 

بر اساس گزارش روزنامه اعتماد ملي آمار اخراج 
از همين .  هزار نفر هم رسيد 200كارگران تا سقف 

ناچار شد تا در » دولت امام زمان « رو وزارت كار
هائي توسط معاونت روابط كار اين وزارتخانه  نشست

محال و بختياري ، هاي اصفهان ، چهار در استان
فارس،كهكيلويه وبويراحمدي و بوشهر با حضور 

 نفر از سرمايه داران و كارفرمايان و 250بيش از 
آ نان » رفع ابهام « مديران بخش خصوصي براي 

  و راضي كردن آنان ستمزدنسبت به مصوبه افزايش د
  . توجيهات الزم را بعمل آورد

ايلنا  . از اين رو وزير كار به مجلس احضار شد 
10/02/1385  
داران بخش خصوصي  اين اعتراضات مختص سرمايه  

برخي نمايندگان در مجلس هم نسبت به مصوبه . نبود 
 " احمد مهدوي ". شوراي عالي كار معترض بودند 

نماينده ابهر در مجلس هفتم و مخبركميسيون صنايع و 
معادن مجلس تاكيد دارد كه مصوبه شوراي عالي كار 

و اشتباهي   » نسنجيدهتصميم «  سال گذشته  در پايان
   . ( 05/04/1384ايلنا ( بسيار بزرگ بوده است 

نهايتا  احمدي نژاد و خامنه اي  مجبور به دخالت در  
«  به گزارش روزنامه فردا . اين موضوع شدند

تصميمات غلط وزارت كار در باره حقوق پايه 
يل كارگران و نتيجه آن ، به يك معضل بزرگ تبد

شد و دخالت رهبري براي بررسي مجدد اين 
اين  ) 06/04/1385.  تصميمات را به همراه داشت

به دنبال ارائه گزارش : شودكه  آور مي  يادوزنامهر
تهيه از سوي وزارت اطالعات  درباره پيامدهاي 
تصميم شوراي عالي كار در تعيين حداقل دستمزد به 

ي  به اي و ارجاع اين گزارش از سوي و خامنه
احمدي نژاد، خواستار رسيدگي سريع به اين وضعيت 

 به وزارت رشد و رئيس جمهور هم با ابالغ اين نظ
  . كار، دستور پيگيري داد

ناچار » دولت امام زمان «  اين اساس وزارت كار بر
گرديد در گزارشي تفصيلي كه تهيه كنندگان آن را 

  "هاي آماري و اصول علمي   معيار"متكي به 
 توجيهات و ديدگاه ها راجع به "با عنوان . دانند  مي

 شوراي عالي كار  1385مصوبه حداقل دستمزد سال 
 دليل اقتصادي ، 12«    به مجلس ارائه و با ذكر"

سياست هاي ناظر بر مصوبه » حقوقي و اجتماعي 
شوراي عالي كار در مورد افزايش دوگانه  حداقل 

 13ب ها و ارائه دستمزد كارگران و تحليل برخي بازتا
راهكار جهت فراهم كردن تسهيالت براي سرمايه 
داران ودر راستاي تحقق خواست هاي  آنان ، برخي 

 خود به حقوق كارگران را تهاجمبنيان هاي تعرض و 
   . افشا كند

                                  .........  
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 مقاله در ادامه كوشش دارد ، ترفند وزارت كار اين

براي تعرض و تهاجم به حقوق كارگران و همنوائي 
سرمايه داران در اين خصوص را علي رغم مخالف 
خواني هاي آنان و مظلوم نمائي  از سوي آنان را 

  مورد كنكاش قرار دهد
با .  پيش از آن يادآوري يك نكته ضروري است  اما
 در صد 95ناد به تاكيد جهرمي  وزير كاركه است

كارگاه هاي كشور را واحدهاي كمتر از ده كارگر 
اين كارگاه ها به موجب آئين نامه .  تشكيل مي دهند 

 قانون كار و تمديد آن از شمول 191اجرائي ماده 
بسياري از مواد قانون كار و از آن جمله از شمول 

عالي كار مصوبه افزايش حداقل دستمزد شوراي 
ابوالقاسم مختاري عضو كميسيون .  اند  خارج

اجتماعي مجلس در مورد شمول افزايش حداقل 
ما كاري به شاغالن در واحدهاي « دستمزد مي گويد 

 نفركه به هر دليلي از مزاياي 10كوچك و كمتر از 
قانوني بهره هستند ، نداريم ؛ اكنون صحبت از حق و 

حدهاي بزرگ است حقوق كارگران قراردادي در وا
    « . كه تحت نظارت سازمان هاي ذي ربط هستند

 

  ض براي پنهان كردن تعرهياهو  
 اعتراضات وگسترش مخالفت هاي سرمايه داران دامنه

با افزايش دستمزد كارگران مانند هميشه  به طور 
مستقيم و بالواسطه دستمزد و ديگر حقوق كارگران  

   .  را هدف گرفت
 خود يورش و تهاجم عليه از آن جا كه دولت 

كارگران راگسترش داده سرمايه داران نيز فرصت را 
براي به دست آوردن سهم بيشتر . مغتنم شمردند 

ضمن مخالفت با مصوبه دولت ،  شروع به اخراج 
   . كارگران كردند

» دولت امام زمان «  اسفند ماه گذشته وزارت كار در
ل هاي نمايندگان تشك( به همراه ديگر شركايش  

سرمايه داري و كارفرمائي ، مانند اتاق بازرگاني 
صنايع و معادن ايران ،كانون عالي انجمن هاي صنفي 

عوامل ( » گروه كارگري « و ) كارفرمائي ايران 
 بسيج و جوامع هوزارت كار و باندهاي وابسته ب

در توافق با هم حداقل دستمزد ) اسالمي كار 
 ابراهيم ". كردند  تعيين 85كارگران را براي سال 

حداقل « .  معاون وزير كار اعالم كرد "نظري جاللي 
دستمزد كارگران مشمول قانون كار 

ريال به پنج هزار تومان درروز 4تومان و86هزارو4از

 دستمزد در سال داقلكه نسبت به ح.  افزايش يافت 
ايلنا دهم . (  در صد افزايش داشته است 3/22جاري 

با توجه به نرخ «  ي گفت و.   » 1384)اسفند  
درصدي تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي ، 13

 ، به ميزان 85حداقل دستمزد كارگران در سال 
 در صد بيشتر از نرخ تورم اقزايش يافته است 9حداقل 

   )بعهمان من(»   .
 در مورد حداقل دستمزد كارگران "نظري جاللي  "

ه هاي با موافقت گرو« . قراردادي اعالم كرد 
حداقل مزد كارگران »  كارگري « كارفرمائي و 

 . قراردادي روزانه شش هزار تومان تعيين شده است
» .  
 رئيس هيات مديره كانون عالي "محمد عطارديان  "

انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران در باره حداقل 
مصوبه شوراي عالي «  گفت  1385دستمزد در سال 

ان  كارفرمائي برابر است كار با ديدگاه هاي نمايندگ
از اين رو كارفرمايان از حداقل دستمزد تعيين شده 

       )  13/12/1384 ايلنا ( .«اعالم رضايت مي كنند
 به استناد آمار و ارقام رسمي  اعالم شده در اما       

گزارش فوق الذكر وزارت كار، متوسط حداقل سبد 
خانوار هزينه زندگي شامل ارقام مصرفي ماهانه يك 

 ) 261810(  در كشور بالغ 1384كارگري در سال 
 ماهانه 1384ولي حداقل مزد در  سال . تومان  است 

اين خود بمعناي . تومان بوده است  ) 122590( برابر 
 درصد 7/46آن است كه مزد ماهانه كارگران برابر 

مزدي كه آنان به روايت جمهوري اسالمي بايد 
رگاه  حداقل مزد كارگران ه.   دريافت كنند ،  است 

 يعني 1358  را با حداقل دستمزد در سال 84در سال 
با توجه به آن كه در . سال اول انقالب مقايسه كنيم 

 ريال در روز بوده و 567 دستمزد برابر داقلآن سال ح
با در .  ريال در روز رسيده است 40864 به 84در سال 

تا سال 1358نظر گرفتن و اعمال نرخ تورم بين  سال 
 378 به رقم 1384 ، حداقل دستمزد در سال 1384

به عبارت ساده تر حداقل مزد . ريال  بالغ مي گردد 
 دستمزد قل ريال حدا378 معادل 84در سال 

هرگاه ابن ارقام را به صورت .   است 1358سال
حداقل دستمزد در سال .  شاخص ها نشان دهيم 

قل دستمزد حدا. واحد در نظر بگيريم 100 را 1358
و حتي با استناد . مي رسد*67به شاخص1384در سال 

به گزارش فوق الذكر مي بايد حداقل دستمزد 
.  گرديد ي تومان تعين م261810كارگران معادل 

 ثابت 84حتي اگر ميزان مبلغ حداقل معيشت در سال 
  . انگاشته شود

 شوراي 1382 همين اساس در ماه هاي پاياني سال بر
وري اسالمي تصميم گرفت تا حداقل عالي كار جمه
به استناد مصوبات اين .  كند " واقعي "دستمزد ها را 

شورا ، توافق گرديد تا با توجه به خالء يك ميليون 
ريالي ميان حداقل دستمزد و سبد هزينه هاي يك 

 از سوي بانك شدهنفري و تورم اعالم 5خانوار 
 مركزي ، حداقل دستمزد طي چهار سال هر سال با

 هزار تومان به مبلغ منتج از نرخ تورم اعالم 25افزودن 

اين موضوع . شده از سوي بانك مركزي ترميم شود 
 به بهانه 83بلكه در در سال . نه تنها عملي نگرديد 

مصوبه طرح تثبيت قيمت ها از سوي مجلس  هفتم ، با 
هماهنگي بعمل « توافق وزارت كار و سرمايه داران  

.   سال آينده پرداخت شود 6 طي آمد تا اين تفاوت
/ 26/12.ايلنا  . خواجه نوري معاون وزير كار وقت(
و تا امروز هيج گاه اين تفاوت پرداخت .  » 1384)

  . نگرديده است
 همين ارقام و اعداد هم روشن است كه آن چه با

وزارت كار و اين رژيم با عنوان دفاع از افزايش 
هاي  ظر بر سياستدستمزد پشت آن پنهان مي شوند، نا

عميقا ضد كارگري و در راستاي حمايت و دفاع از 
ونه تنها به تعهدات قبلي . منافع سرمايه داران است 

 به آن چه كه توجهخود عمل نكرده است ، بلكه با 
 با دستمزد بر 85افزايش دستمزد سال . اشاره شد 

اساس نرخ تورم و سبد هزينه چه  فاصله وحشتناكي 
   .دارد

  
    و تهاجم وزارت كاردترفن

هاي  سياست هاي ضد  از آن جا كه يكي از مولفه 
كارگري رژيم بر اساس طرح مجلس هفتم  ناظر بر 
آن است كه نه تنها كارگران قراردادي بلكه كليه 

را از شمول ) چه دائم و چه قراردادي ( كارگران
بر اساس اهداف و .  قانون كار خارج كند 

 چهارم مهتا پايان برنا« ن طرح هاي  ناظر بر اي سياست
اشتغال موقت نيروي كار جديد در كليه كارگاه ها ....

و مشاغل پيش بيني شده در قانون كار بر اساس توافق 
كتبي شاغلين و كارقرمايان بوده و از شمول قانون كار 

ها  معطوف به  فرايند اين سياست.  » . معاف هستند 
 قانون كار به لغو تعهدات سرمايه داران و تبديل

 اي و نه اجرائي و همچنين حذف توصيهقانوني 
اشتغال دائم و بكارگيري كارگران به شكل موقت و 

  . قراردادي است
و باز از آن جا كه  كه دولت بعنوان بزرگترين  

دار و كارفرماي كشور بايد مساله و معضل  سرمايه
و يا به عبارت ديگر . كارگران قراردادي را حل كند

براين اساس سياست . مساله را پاك كند صورت 
شالق و  شيريني در تعين حداقل دستمزد سال 

 ورايترفند وزارت كار و ش. بكار گرفته شد 1385
اين بود كه ، براي بكار » دولت امام زمان « عالي كار 

گرفتن  كارگران  به صورت قراردادي و پاك كردن 
هزار  30 ،  با " قرارداد هاي موقت "صورت مساله 

با رضايت اجباري ،  » حاشيه امنيت « تومان  يه عنوان 
  . آنان را به تمكين وادارند

مورد نظر وزارت كار هيچ مفهومي » حاشيه امنيت   « 
جز عدم امنيت شغلي، عدم برخورداري از بيمه 
بيكاري، در مان، تامين اجتماعي و بازنشستگي و 

بر اثر ديگر حقوق قانوني و امتيازاتي كه كارگران 
     .مبارزات خود بدان دست يافته اند، ندارد

 رئيس هيات مديره كانون عالي "محمد عطارديان   "
انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران   در باره اين 
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دهيم  هزار تومان بيشتر مي30« سياست ها گفت 
 اسفند ماه 13ايلنا .( كارگر دائم استخدام نمي كنيم 

توان گفت كه از نظر اين  به بيان ديگر مي. » )  84
 مبلغ پول مي توان  يننماينده سرمايه داران با ا

  . تعهدات قانون كار را نقض كرد
  
   دو نوع حداقل دستمزدنيتعي
ريزي وزير    معاون برنامه"جواد فرشباف ماهريان" 

كار و امور اجتماعي در مورد اهداف تعيين  دو نوع 
هدف «   .  چنين مي گويد85حداقل دستمزد در سال 

  85اصلي دولت از تعيين حداقل دستمزدها در سال 
وي همچنين . » تبديل قراردادهاي موقت به دائم است 

 به قرارداد در برگه هاي يرسيدگ« تاكيد مي كند كه  
سفيد امضا بايد با فرهنگ سازي و به تدريج انجام 

تعين حداقل : كه   شود عالوه بر اين  وي تصريح كرد
ر انطباق هر چه بيشتر ميزان در آمد د« دستمزد 

كارگران با سطح معيشت و مقتضيات بنگاههاي 
هاي توليد  كاهش هزينه« و » اقتصادي و كارفرمايان 

ايلنا   .(  اهداف اصلي دولت استگراز دي
تراز  تر و مضحك دليلي  فريبكارانه.  »1385/)02/02

گويند نخواهد بود،  آن چه كاربدستان اين رژيم مي
 براي جلوگيري از قراردادي شدن كارگران به آنان تا

البنه وزير كار، شركا و معاونين .  پول بيشتري به دهند 
 هاي مستقل شكلوي در شرايطي كه كارگران از ت

برخودار نيستند ويا فعالين تشكل هاي مستقل 
مهارت . سركوب، بازداشت و روانه زندان مي شوند

 بر مناسبات كار خاصي در وارونه كردن حقايق حاكم
وزارت كاررژيم ، وزيركار و . در ايران دارند 
اي را به  توانند خزعبالت و يا هر ياوه معاونين وي مي

 دو نوع حداقل دستمزد يكي عيينعنوان دليل براي ت
براي كارگر دائم و يكي براي كارگر موقت سرهم 

اما اين سياست ضد كارگري رژيم هيچ . كنند 
ذف و لغو قانون كار ومحدود مفهومي ديگري جز ح

كردن دامنه شمول آن و گسترش مناسبات كار 
اصلي ترين هدف اين . قراردادي نخواهد داشت 
و توافق »  طرفينترضي« سياست ها حاكم كردن 

شفاهي ويا كتبي در روابط كارفي مابين كارگرو 
البته و با تاكيد، مطابق ميل و . سرمايه دار خواهد بود

در حالي كه در بسياري از . ارخواست سرمايه د
ماه تا دو سال حقوق 3كارگاه كارگران حداقل بين 

اند و به عبارتي اصل كارو حقوق روي هواست  نگرفته
 نفر با توجه 10 كارگاه هاي كوچك تر از درو يا . 

به اوضاع و شرايط اقتصادي ، دستمزد كارگران 
بمراتب  بسياركمتر از ميزان مصوبه شوراي عالي 

و همچنين با وجود ارتش .   آن است 2/1و حتي  كار
 ميليوني بيكاري و فقدان نهادي براي حمايت از 6

 هكارگران و وجود وزارت كار ضد كارگر، آن چ
پيش مي رود ، فقط سياست ضد كارگري تبديل كار 
دائم به كار قراردادي و تبديل همه كارگران به 

واهد كارگران قراردادي و حذف و محو قانون كار خ
   .حاكم مي گردد.»قانون جنگل « و در يك كالم . بود

 قانون كار جمهوري اسالمي ، 41 اساس ماده بر
شوراي عالي كار همه ساله موظف است ، ميزان 

حداقل دستمزد كارگران را براي نقاط 
مختلف كشور و يا صنايع مختلف با 

   . توجه به دو معيار تعين نمايد
 از سوي نرخ تورم اعالم شده : يكم

بدون توجه به : دوم . بانك مركزي 
مشخصات جسمي وروحي كارگران و 
ويژگي هاي كار محول شده ، حداقل 

اي باشدكه  دستمزد بايد به اندازه
. زندگي يك خانواده را تامين كند 

تعداد متوسط خانوار از سوي مراجع 
    . رسمي اعالم مي شود

 كار ، معاونين و شركايش وزير
 براي يك شغل دو نوع دستمزد تعين مي فريبكارانه 

اين بر خالف نص صريح قانون كار همين .  كنند
هاي سازمان جهاني  رژيم و بر خالف تمام مقاوله نامه

و .   است 110 و 95كار و به ويژه مقاوله نامه هاي 
عالوه بر آن موضوع حداقل دستمزد را با حداقل 

ر وزير كا.  كارگران مخدوش مي كنند دريافتي
 قانون كار به صراحت 36 ماده 3داند ، تبصره  مي

اي از قبيل  مزاياي رفاهي و انگيزه«  كند كه  روشن مي
كمك هزينه مسكن ، خواربار و كمك عائله مندي ، 
پاداش افزايش توليد و سود ساالنه جزو مزد ثابت و 

 عبارت ديگر به. » .مزد مبنا محسوب نمي شوند
ملزم به پرداخت آن و يا داران و دولت اوال  سرمايه

ثانيا در مورد كارگران . همان ميزان تعين شده نيستند
خارج از شمول قانون كار مصوبات شوراي عالي كار 
.     نفوذي ندارد و خود به خود بي اعتبار است 

 روز 29كارگران قراردادي حتي اگر مثال يازده ماه 
از مزاياي قانوني پايان .  كار كرده باشند اهيدر كارگ

كار و يا حق عائله مندي ، طرح طبقه بندي مشاغل ، و 
مهم تر از همه از تامين شغلي و حقوق بيمه بيكاري و 
. بيمه هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي محروم اند 

سرمايه داران مي توانند به هر دليل قرارداد كار را لغو 
تر از قرارداد قبلي،   قوق بسيار پائين حوو يا با شرايط 

بدون آن كه ملزم به . قرارداد جديدي منعقد كنند
    . پاسخ گوئي باشند

 كار و سرمايه داران در پس اين هياهو و وزارت
جنجال ، ترفند و تهاجم ديگري را تدارك ديده  و 

حذف . آن چه آنان در پي آن هستند.دنبال مي كنند 
در ادامه به آن خواهيم . و لغو قانون كار است 

اما كشمكش هاي وزارت كار و سرمايه . پرداخت 
 و صنايع انيداران منجر به آن گرديد گه اتاق بازرگ

ومعادن با وزارت كار به توافقي ، بر عليه كارگران و 
  . در حمايت از سرمايه داران دست يابند

  
  توافق وزير كار با اتاق بازرگاني 

كار رژيم، تعيين دستمزد  مصوبه شوراي عالي نقض
 توافق كارگران قراردادي با توافق كارگر وكارفرما

 هاي سرمايه داران كشمكش فيلم« و » كشك « يعني 

و وزارت كار با اقداماتي نظير اخراج كارگران ،عدم 
تمديد قرارداد ، نپرداختن  دستمزد مصوب ، شكايت 

شدت ....و نامه به ديوان عدالت اداري و وزارت كار و
هاي   رئيس هيات مديره كانون عالي انجمن. يافت 

اي به وزير كار  صنفي كارفرمايي كشور در نامه
انتقاد « وي با تاكيد بر.  اصالح اين مصوبه شداستارخو

و اشاره به اين كه » هاي سرمايه داران    ها و گاليه
مكاتبات كارفرمايان و انجمن هاي آن ها در اين 

باشد ،  درخواست كرد كه به   ميكانون عالي موجود 
آثار نامطلوب مصوبه دستمزد « منظور برطرف كردن 

 و يا رفع آن ها از هر طريق ه، از راه اصالح مصوب» 
ديگر با مذاكرات سه جانبه ، راه حل قاطعي به طور 

  .عاجل جستجو گردد
 نشست گروهي از سرمايه داران متشكل از در

 از جمله سنديكاي  تشكل صنعتي30نمايندگان حدود 
كاران، لوله و پروفيل،  ،كنفدراسيون  آلومينيوم

صنعت، انجمن صنايع نساجي، صنايع بتن و مصالح 
فروشان  با  ساختماني، سيم و كابل، مس و آهن

 د،عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن برگزار ش
اين گرو از سرمايه داران با اشاره بر اين كه كاهش 

هاي تعيين   يان يكي از پيش شرطسهم بيمه كارفرما
درصدي 12   خواستار كاهش 85دستمزدهاي سال 

نرخ بيمه كارفرمايان شدند،خبرگزاري فارس 
در ادامه همين اعتراضات بود كه  .   »19/2/85
 و اني نايب رئيس اتاق بازرگ"جمشيد عدالتيان"

صنايع ومعادن ايران از توافق وزارت كار با اين تشكل 
«  . وي درباره اين توافق گفت . ن خبر داد سرمايه دارا

در جلسه  اعضاي اين اتاق با وزير كار ،  پرداخت 
 كارگران قراردادي كارگاههاي 85دستمزدهاي سال 

كوچك ، خارج از مصوبه شوراي عالي كار تشخيص 
  . « ( 10/03/1385ايلنا (داده شد 

در پي گسترش فشارها و اعتراضات براي تغير و  
عالي   وبه حداقل افزايش دستمزد، شوراياصالح مص

كار همچنان بر مخالفت  تغير مصوبه خود  تاكيد مي 
روابط عمومي وزارت كار اعالم كرد، در جلسه . كرد

, نمايندگان دولت . كه بدين منظور برگزار شد
هاي خود بر اجراي  كارگر و كارفرما با طرح ديدگاه

فت  تاكيد كرده و مخال85مصوبه دستمزد سال 
عالي كار با درخواست تجديد نظر در دستمزد   شوراي

  .را اعالم نمودند
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 توجه به گسترش اختالفات اتاق بازرگاني و انجمن با
صنفي كارفرمايان ، و اين كه به ادعاي اتاق بازرگاني 
، دولت در انجمن صنفي كارفرمايان نفوذ كرده است 

ارت هاي پنهاني ميان وز وبا توجه  توافقات و سازش. 
كار و انجمن صنفي كارفرمايان و اينكه وزارت كار و 

كردند امتيازات   تالش ميعادنوزارت صنايع و م
 درصدي نرخ بيمه 12بيشتري مانند كاهش 

 ، "احمدي". كارفرمايان ، به سرمايه داران بدهند 
نماينده اين گروه از سرمايه داران با اشاره به اين كه 

ترين تشكل كارفرمايي   انجمن صنفي كارفرمايان عالي
كشور است ،عليرغم مخالفت هاي قبلي با مصوبه 

با آگاهي كامل از آثار :    عالي كار گفت ايشور
 در تامين امنيت شغلي نيروي كار و 85دستمزد سال 
ايم و   وري ، دستمزد را قبول كرده  ارتقاي بهره

اظهارات برخي از اعضاي اين تشكل جنبه شخصي 
هاي صنفي   اييد كانون عالي انجمنداشته و مورد ت

  )02/03/1385ايلنا .( نيست
 ، ضمن مخالفت با تجديد نظر در مصوبه مزد ، وي

بر اساس طرح واقعي كردن دستمزدها «  :   يادآور شد 
عالي كار است ، حداقل دستمزد در   كه مصوبه شوراي

شد ،   سال جاري بايد بيش از رقم كنوني تصويب مي
 گذشته به خاطر تصويب طرح تثبيت چرا كه در سال

.  نظر افزايش نيافت وردها دستمزد به ميزان م  قيمت
   » )همان منبع(

 نهايتا مصوبه شوراي عالي كار به زيان كارگران ولي
. و در جهت حمايت از سرمايه داران تغيير يافت 

بخشنامه جديد شوراي عالي كار در مورد پرداخت 
ساس توافق كارگر و دستمزد كارگران قراردادي بر ا

 نماينده "زاده   حسين احمدي".كارفرما تنظيم شد 
 ايران در رماييكانون عالي انجمنهاي صنفي كارف

شوراي عالي كار گفت با موافقت دولت و گروه 
اين شورا با اصالح « كارگري و گروه كارفرمائي 

مصوبه دستمزدها، پرداخت دستمزد به كارگران 
ن كارگر و كارفرما واگذار شد قراردادي، به توافق ميا

 نرخي 2وي علت اين اصالح را شوك ناشي از . 
ايلنا (  دانست رشدن دستمزدها بر بازار كا

30/03/1385(  
 كردن دستمزد كارگران قراردادي به توافق موكول

سرمايه دار و كارگر هيچ مفهومي جز گسترش تعداد 
كارگران قراردادي و حذف كار دائم ، در يافت 

ل حقوق چند برابر زير خط فقر، محدود و حداق
محدودتر كردن دامنه شمول قانون كار،عدم 

 ينبرخورداري كارگران از بيمه بيكاري ، درمان و نام
اجتماعي و بيمه بازنشستگي ، گسترش فشار و محدود 
كردن حقوق كارگران شاغل و در نهايت سلب حق 
حيات ازكارگران و راندن آنان در مهلكه نيستي ، 

اين بمعناي فراهم كردن كارگران بسيار ارزان . ندارد 
    . قيمت و مطيع براي سرمايه داران است

نماينده ابهر در مجلس هفتم  در "احمد مهدوي "
مورد بخشنامه جديد شوراي عالي كار در مورد 
پرداخت دستمزد كارگران قراردادي بر اساس توافق 

 " كشك" و"فيلم"توافق :   گفت, كارگر و كارفرما 
  )05/04/1384ايلنا  . ( است
 عرصه 85 شك تعين حداقل دستمزد براي سالبدون

ديگر تهاجم رژيم و سرمايه داران براي حذف قانون 
كار و مسخ و تغير آن در راستاي منافع سرمايه داران 

    . و امنيت سرمايه است
  

    قانون كارحذف
 پرداختن به چگونگي پروسه تمهيدات رژيم گرچه
ري اسالمي براي حذف قانون كار از حوصله جمهو

اين نوشته خارج است ، ولي رويدادهاي در ارتباط با 
دولت امام زمان « اين موضوع پس از روي كار آمدن 

و جهرمي وزيركار جديد از اهميت خاص » 
بويژه آن كه تعيين حداقل دستمزد در . برخودارند 

 حذف اي دقيق و روشن در ارتباط با  به گونه85سال 
  . قانون كار تعيين شده است

 بدو گماشته شدن جهرمي به وزارت كار كميته اي از
  وزير مامور گرديدند، تا قانون كاررا در 5مركب از

وزيركار در . راستاي منافع سرمايه داران تغيير دهند
ما موظفيم كه اصالح قانون : باره تغير قانون كار گفت

اجتماعي به مجلس , كار را مطابق با شرايط اقتصادي 
اصالح قانون كار حكم .  كنيم ائهشوراي اسالمي ار

   »  )03/03/1385. ايلنا ( برنامه چهارم توسعه مي باشد 
ديگر قانون كار « كند با تغير قانون كار   اضافه ميوي

از سوي كارفرمايان به عنوان بزرگترين مانع 
اتاق . » گذاري و اشتغال تلقي نخواهد شد   سرمايه

زرگاني به رياست علي نقي خاموشي مشخصا در با
 رسما طي نامه اي از وزير كار وقت خواستار 81سال 

اتاق بازرگاني  خود را . تغيير قانون كار گرديد 
بزرگ ترين تشكل كارفرمائي كشور معرفي و نماينده 
هزاران عضو و صدها تشكل صنفي و بازرگاني و 

 قانون كار از نظر اتاق بازرگاني. خدماتي مي داند
فعلي غير مولد ، مشكل ساز راه پيشرفت  اقتصادي و 

از نظر اتاق قانون كار به . صنعتي كشور تلقي مي شود 
   .  و اساسي در موارد ذيل بايد تغير كندهطور عمد

 5بر اساس مواد يك و : گستره و شمول قانون كار -1
قانون كار گستردگي و شمول از دو ديدگاه مورد 

از نظر : ب . از نظر نوع كار : الف .  استايراد اتاق 
گرچه با اجراي . اندازه كارگاه ها و تعداد كارگران 

تا حدود زيادي در اين مورد اقدام 189و191مواد 
    .  نيستندكافيشده ولي اين اقدامات 

از نظر .عدم امكان مديريت يا محدود كردن آن -2
 اتاق بر اساس برخي مواد قانون كار فعلي امكان

اعمال مديريت ناديده انگاشته و يا آن را محدود مي 
 -25 و 21 و 14 و 2 و 12در اين عرصه مواد . كند 

 كه 27يراي مثال ماده .  بايد حذف و يا تغيير كند 27
   .  اشاره دارداربه امكان فسخ قرار داد ك

  .تعهدات و الزامات يك سويه براي سرمايه داران -3
  .موضوع تشكل هاي كارگري -4
لزوم توجه به نقش ارشادي و بستر سازي دولت و -5

كمك به تشكل هاي كارگري و كارفرمائي  در هر 

بخش در تنظيم روابط و انعقاد قرارداد هاي دسته 
  .  جمعي

 همين رو تغيير مصوبه افزايش حداقل حقوق از
كارگران قراردادي و تنظيم آن بر اساس توافق 

ه بر اساس اعالم نرخ دار، و ن فيمابين كارگر و سرمايه
اي   ماده6به دنبال آن پيشنهاد  وتورم و سبد هزينه 

 يكي ديگر از وزيركار در باره تغيير قانون كار
داران به كارگران  ههاي تهاجم رژيم و سرماي حلقه
                                                       .است

ولي ملكي   " كميسيون صنايع و معادن مجلس  مخبر 
 بند وزير كار مي 6   در باره پيشنهاد مكتوب به "

هاي آن ،   و تبصره27ايجاد تغييراتي در ماده « گويد ، 
 قانون كار، افزودن 21اضافه شدن يك بند به ماده 

 قانون در ارتباط با تغيير در 191يك تبصره به ماده 
 تبصره 2 اضافه شدن وچك،تعريف كارگاههاي ك

 قانون و 41 بند به ماده 2نون كار، همچنين  قا7به ماده 
اضافه شدن يك عبارت متني در ارتباط با صندوق 

 قانون كار از مندرجات پيشنهاد 30بيمه به ماده 
) 02/04/1385خبرگزاري فارس   . (مذكور مي باشند

 نون قانون كار يعني لغو و فسخ قا27تغيير در ماده . »
ميال و منافع كار و سپردن سرنوشت كارگران به ا

اين تغييرات  مفهومي جز تهاجم . سرمايه داران
وتعرض همه جانبه و گسترده در سطوح مختلف از 

داران به حداقل معيشت و  سوي دولت و سرمايه
زندگي همه كارگران وپرداخت دستمزدي بسيار 

تر از خط فقر و پايمال كردن حقوق بيمه هاي  پائين
   . خواهد داشتبيكاري درمان و تامين اجتماعي ن

 توجه به آن چه كه  اشاره رفت، اهداف و سياست با
و سرمايه داران » دولت امام زمان « هاي وزارت كار

تنها تامين امنيت سرمايه و  تامين منافع سرمايه داران و 
راندن كارگران به ورطه نيستي وگسترش فقر و 

به يقين مبارزه . فالكت براي آنان را دنبال مي كند 
 كاري مترقي و منطبق با انونان براي تحقق قكارگر

خواست هاي آنان، عرصه ديگري از مبارزه آنان بر 
.  داري و جمهوري اسالمي خواهد بود عليه سرمايه

اين مبارزات همانند مبارزه براي افزايش دستمزد 
 وبايد با تواند ياين مبارزات م. گسترش خواهد يافت 

 بدارگري پيوند يامبارزه براي برپائي تشكل مستقل ك
و نهايتا  اين كه ، تحقق خواست ها و منافع همه مزد . 

حقوق بگيران، كارگران شاغل و بيكار، قراردادي و 
دائمي، زن ومرد و همچنين شرط موفقيت و پيروزي 
پايدار اين مبارزات تبديل اين مبارزات به جنبشي 

  . سراسري و فراگيرو آگاهانه و متشكل است
------------------------------------ 

تاكيد داريم كه ارقام واقعي بيانگر اوضاع بمراتب  *
آمار ارائه شده از . وخيم تر و وحشتناك تر است 

سوي جمهوري اسالمي كامال تلطيف و بهداشتي مي 
اين آمار ها بگونه اي تنظيم مي شوند كه اين . شود 

  .رژيم مورد انتقاد و سئوال قرار نگيرد
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  )2(هاي دروني رژيم  بندي نگاهي به دسته
 محمود بهنام

 ماليان و پاسداران 
 نسبي موقعيت ماليان و، متقابالً، كاهش

باال آمدن بيشتر بخشي از فرماندهان پاسدار و مسئوالن 
هاي سياسي و اجرائي، از جمله  امنيتي در عرصه

ها و تغييرات مهم در ساختار حكومتي  يجاي جابه
 گذشته بوده است كه جمهوري اسالمي طي سالهاي

انتخابات هفتمين دوره مجلس و نهمين دوره رياست 
جمهوري رژيم نيز آن را به نحو بارزي نمايان 

  .سازد مي
پس از استقرار جمهوري اسالمي، چنان 

و ها  دانيم، روحانيت توانست با تصرف موقعيت كه مي
هر .  خود سازدمناصب كليدي، نقش غالب را از آن

به تنهايي قادر به اداره امور نبود زيرا چند كه اين قشر 
كه در آن هنگام حدود صد هزار (كه نه تعداد آنها 
براي قبضه كردن همه كارها ) شد نفر برآورد مي

 در آن زمان كرد و نه شرايط عمومي جامعه تكافو مي
داد و ، گذشته از  اري را مياجازه اين قبضه انحص

 اقتصادي از اينها، امور گوناگون اجرائي، سياسي و
دگي برخوردار بود كه يسطحي از گستردگي و پيچ

بوروكراتها و گيري از توان و تخصص  بدون بهره
اما ماليان حاكم . بود ها ميسر نميتكنوكراتها اداره آن

توانستند كه، به هر ترتيب، مواضع مشرف بر ساختار 
حكومتي را در دست بگيرند و در هر جا هم كه 

و دخالت مستقيم نداشتند، امكان يا توان حضور 
مانند ايجاد (نمايندگان و ناظران خويش را بگمارند 

در ارگانهاي نظامي و » عقيدتي ـ سياسي«دواير 
ولي فقيه در مؤسسات آموزش انتظامي، نمايندگي 

  )....عالي، و
طي دوران حاكميت جمهوري اسالمي 
نيز، روحانيت همواره تالش كرده است كه اين 

 امتيازات اختصاصي خود را همچنان يت فائقه وموقع
و بدين منظور طرحها و شگردهاي . ايدحفظ نم

» مطلقهواليت «بسط واليت فقيه به گوناگوني هم، از 
 و اعطاي »مديريت فقهي«تا » نظارت استصوابي «و

. مدارك دانشگاهي به طالب، به كار گرفته است
اهللا مهدوي كني، از ماليان  همانطور كه مثالً، آيت

هاي گوناگون سياسي  شناس حكومتي كه مسئوليتسر
و اجرائي بر عهده داشته و سالهاي متمادي دبير كل 

: كند هم بوده است، تأكيد مي» جامعه روحانيت مبارز«
اين انقالب بدون پشتوانه روحانيت و واليت فقيه به «

روحانيت نبايد از صحنه «و » پذير است شدت آسيب
همو، . »كنار رودسياسي و مسائل اجرائي كشور 

كنند  پيشنهاد مي» كارگزاران«هنگامي كه برخي از 
سازم، شما برويد ارزشها را  بنده فقط پارك مي«كه 

تازد  ، شديداً بر آنها مي»در جاي ديگر درست كنيد
اند آنها كه  بعضي از دوستان مطرح كرده«كه 

مسئوليت سازندگي دارند بروند كار سازندگي را 
. ادي هم بروند ارزشها را تبليغ كنندانجام دهند و افر

اين حرف، حرف آنهايي است كه دين را از سياست 
  .»دانند جدا مي

ها و تأكيدها، از  اما به رغم همه آن تالش
موقعيت اجتماعي ماليان در ساليان گذشته شديداً 
كاسته شد و اعتبار و آبروي آنان، روز به روز، نقصان 

 آخوندهاي معروف به طوري كه حتي بعضي از. يافت
آبرويي بيشتر، از  و پر سابقه نيز، براي پرهيز از بي

تصدي برخي مناصب و يا نامزدي در انتخابات هم ـ 
بوده ـ امتناع » ها خودي«كه گزينشي تنها در محدودة 

ها و  ها، تبهكاري كنند و داستان دزدي مي
هر مجلس و » نقل«هاي ماليان حاكم،  كفايتي بي

 نمايش كوتاه مدت  فيلم .محفلي شده است
كه به اعتراف كارگردان آن، در دفاع از (» مارمولك«

و بازتاب اجتماعي آن، ) روحانيت هم ساخته شده بود
  .باختگي بود  از اين آبرو روشنينشانه

اري و بدنامي، البته اعتب عامل عمده اين بي
ايست كه بخش غالب حكومتگران و   فساد گسترده

به گواهي تاريخ، .  برگرفته استبويژه اين قشر را در
فرهنگ و ادبيات اين سرزمين، واعظان، محتسبان، 

اما . اند فقيهان و قاضيان شرع، قشر خوشنامي نبوده
عملكرد حكومتي آنها، بر اكثريت مردم و حتي بخش 

هاي مذهبي نيز آشكار ساخت كه اين  زيادي از توده
 به امر«و » ارشاد خلق«و مدعيان » ارزشها«مبلغان 

 اگر نه فاسدترين افراد و ،»معروف و نهي از منكر
اقشار، در جرگه بدترين آنها به لحاظ اخالقي و 

، فقط »ها آقازاده«ماجراهاي . اجتماعي هستند
د فراگير سردمداران حكومتي ي از اين فسايها گوشه
  .مال ساخته استرا بر

ها  تداوم و تشديد اختالفات در ميان گروه
اگون ماليان نيز عامل ديگر در هاي گون و گرايش

تنزل موقعيت و مشروعيت روحانيت بوده كه هيچگاه 
جدا از آن دسته از مالياني . هم يكپارچه نبوده است

كه خارج از دستگاه حكومتي بوده و هستند، رقابت و 
اختالف در ميان آخوندهاي حكومتي و طرفدار 
جمهوري اسالمي نيز، به داليل متعدد، طي دوره 

بعد از تعيين . ه رو به افزايش داشته استگذشت
 و ، فراتر ياي به عنوان ولي فقيه و جانشين خمين خامنه

از آن، تراشيدن مرجعيت براي وي پس از مرگ 
مراجع «اي از دعواي بين  اهللا اراكي، دور تازه آيت
هم آغاز گرديده است، چنان كه هم اكنون، » تقليد

.  حضور دارندفقط در قم، بيش از ده مدعي مرجعيت
و تشكيل نهاد » جامعه روحانيت مبارز«انشعاب در 

، و 1367، در سال »مجمع روحانيون مبارز«رقيب آن، 
جامعه روحانيت « از »كارگزاران سازندگي«جدا شدن 

، 1374ي آن، در سال »همسو«هاي  و تشكل» مبارز
هاي مشخصي از تشديد منازاعات بين ماليان  نمونه

هاي متقابل و  افشاگري. گذارد ميحاكم را به نمايش 
مقطعي، دستجات حاكم، حتي در سطحي محدود نيز، 

آبرويي مجموعه آنها را فراهم آورده  موجبات بي
گيري تعدادي از  عالوه بر اينها، حذف و كناره. است

اهللا منتظري و  مراجع و ماليان سرشناس مانند آيت
ت طاهري اصفهاني، كه بعضاً موضعي انتقادي هم نسب

. اند، در اين زمينه مؤثر بوده است به رژيم اتخاذ نموده
گذشته از همه اينها، بايد خاطر نشان كرد كه براي 
بخش غالب نسل جواني كه در دوران جمهوري 

مذهبي، «اسالمي سر برآورده است، نه تنها سوابق 
 حاكم هيچ اعتبار و روحانيت» سياسي و انقالبي

 بلكه، برعكس، آورد مقبوليتي برايشان به وجود نمي
ي آنها كه چيزي جز خفقان، نونككارنامه حكومتي تا
اندازي نبوده است، موجب  چشم فساد، نابساماني و بي

  .شود رويگرداني و بيزاري بيشتر از آنها مي
اعتباري و بدنامي  در واكنش به اين بي

اند كه، ضمن  فزاينده، دستجات حاكم تالش كرده
ر قدرت، احزاب و هاي اصلي ساختا حفظ اهرم

ها، يا نامزدهاي انتخاباتي و يا متصدياني، با  جريان
جوان «يا » لمقبو«عناوين جديد و با ظاهري نسبتاً 

مثالً در انتخابات مجلس . ندآور، به ميدان »پسند
هاي  ، تقريباً هيچ كدام از چهره1382هفتم، در اسفند 
» رزجامعه روحانيت مبا«دار وابسته به  سرشناس و سابقه

، »همسو«و گروههاي » جامعه مدرسين حوزه علميه«و 
در عوض، مكال، داوطلب نشدند وم و اعم از معم ،

، »مهندس«و » دكتر«اي را با عنواين  عناصر ناشناخته
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يران ائتالف آبادگران ا«هايي با نام  در فهرست
بعد از تشكيل اين . ردندو نظاير آن، معرفي ك» اسالمي

يب، اكثريت آن نصيب جناح مجلس كه، به هر ترت
اي، شده بود، موضوع تعيين  خواه، جناح خامنه تماميت

بر . رئيس آن هم يكي از مسائل مهم مورد مجادله بود
اي در رژيم جمهوري اسالمي،  حسب قاعده نانوشته

و بعد از دو انتخابات اوليه، (منصب رياست مجلس 
. مختص ماليان بوده است) مسند رياست جمهوري نيز

، نه تنها تعداد معممين كمتر از ما در مجلس هفتما
نفوذ لي بود بلكه آخوندهاي معروف و باجالس قبم

ند و، به هم اصالً نامزد و وارد اين مجلس نشده بود
 بود كه يك مكال به هم بر آن» مصلحت«عالوه، 

بدين ترتيب، بعد از جر و . رياست آن تعيين شود
 انتقادات برخي هاي بسيار و با وجود اشارات و بحث

عادل، به علي حداداز ماليان صاحب نام، نهايتاً غالم
  .، به رياست مجلس گمارده شد»رهبر«توصيه 

در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري 
نيز، هيچ يك از ماليان معروف وابسته به جناح غالب 
وارد ميدان نشدند و چون نتوانستند بر سر كانديداي 

سند، چهار نفر كه همگي هم واحدي نيز به توافق بر
را » سپاه پاسداران انقالب اسالمي«سابقه عضويت در 

هاي غير آخوند اين نامزدهمه . داشتند، داوطلب شدند
انتخابات نيز، به طور صريح يا ضمني، بر اين ويژگي 

 جلب آرا تأكيد داشته و آن را از امتيازات خود جهت
تأييد در بين هفت كانديداي . آوردند به حساب مي

شده كه نهايتاً وارد رقابت انتخاباتي شدند، فقط دو 
كه اين بار غالباً با نام (رفسنجاني : آخوند وجود داشت

بر آن بود كه با ) شد مطرح و تبليغ مي» هاشمي«
ند رياست جمهوري شايد شكست بازگشت به مس

بار خود در انتخابات مجلس ششم را جبران  فضاحت
صد داشت با طرح كند، و مهدوي كروبي كه ق

شعارهاي عوامفريبانه در باره مسائل اقتصادي مردم 
اما . شايد اعتباري براي خود و روحانيت فراهم آورد

: روحانيت حاكم نيز، بيش از پيش، دچار تفرق بود
كاران آن نظير مهدوي كني، مشكيني،  برخي از كهنه

واعظ طبسي و جوادي آملي از رفسنجاني حمايت 
 كروبي پشت  سرِ» ع روحانيون مبارزمجم«كردند،  مي

كه ظاهراً بر محمدباقر قاليباف نظر » بيت رهبري«بود، 
داشت، سه روز پيش از موعد انتخابات به حمايت از 

نژاد برخاست كه مورد پشتيباني  محمود احمدي
 هم مصباح يزدي و احمد جنتي نيز بود، برخي ديگر

هايت، اما، در ن ...طرفدار علي الريجاني بودند و
سرنوشت اين انتخابات به نحو ديگري رقم خورد و 

هاي پيش از  سنجيترين مكالها، كه در نظر ناشناخته

آن اعالم » برنده«گيري نيز در رديف آخر بود،  رأي
 در كابينه. ند رياست جمهوري نشستشد و بر مس

هاي اطالعات و كشور  نژاد هم، كه وزارتخانه احمدي
تعداد آخوندها در همچنان در دست مالهاست، 

هاي قبلي كمتر است، در حالي  مقايسه با اغلب دولت
كه حداقل هشت تن از وزرا داراي سوابق نظامي يا 

  .يتي هستندامن
  

  پاسداران در عرصه سياسي
 و رسوا شدن روزافزون تبارعا بي

حكومتگران، بطور اعم، و ماليان حاكم، بطور اخص، 
تر مقامات نظامي ساز حضور و نفوذ بيش تواند زمينه مي

و امنيتي در عرصه سياسي باشد، لكن به تنهايي 
گر اين پديده در جمهوري اسالمي،  تواند توضيح نمي
براي توضيح اين .  سال گذشته، باشد15 ـ 10در 

مسئله بايد نگاهي، هر چند اجمالي، به چگونگي 
مناسبات نهادهاي نظامي و امنيتي با حكومت و 

  .روحانيت حاكم انداخت
يش از هر چيز، بايد يادآور شد كه پ

ممنوعيت رسمي و قانوني مداخله نظاميان در مسائل 
سياسي، كه از دوره خميني برقرار شده است، 

اسداران مبهم و دوپهلو بوده مورد سپاه پخصوصاً در 
سپاه كه . و، در عمل، هم غالباً رعايت نشده است

پاسداري از انقالب اسالمي و رژيم » مأموريت«
، نه فقط در مقابل دشمنان وري اسالمي راجمه

هم، » هاي داخلي دشمنان و فتنه«خارجي بلكه در برابر
رد، به همين عنوان نيز، در امور داخلي به  دابر عهده

پاسداران سپاه . كند اشكال مختلف دخالت كرده و مي
كردن صداي وب و خاموش كه بارها و بارها در سرك

شينان و محرومان، ن اشيهات مردم، عصيان حاعتراض
 ...هاي مختلف و هاي اعتراضي اقوام و مليت حركت

به كار گرفته شده، با دستاويز همين كار نيز به 
موضعگيري آشكار در مسائل سياسي كشور مبادرت 

هاي  كرده است، گذشته از اين كه در مناسبت
هاي  گوناگون مانند فراخوان به شركت در راهپيمايي

شركت در انتخابات نيز، به حكومتي و يا دعوت به 
صورت صريح يا ضمني، به اتخاذ مواضع سياسي و يا 

نيروي «. پردازد جانبداري از جناح غالب حكومتي مي
نيز يكي ديگر از ابزارهاي حكومتي » مقاومت بسيج

براي سركوب و پيشبرد مقاصد سياسي است كه اداره 
  .و كنترل آن در دست سپاه است

ن و عراق نيز، بعد از پايان جنگ ايرا
موقعيت سپاه پاسداران، به عنوان يكي از نهادهاي 

و مورد توجه خاص ماليان حاكم، روز » نورچشمي«

نه تنها كسي امكان طرح اين : به روز تقويت گرديد
اي با آنهمه ويراني و  سئوال را نيافت كه جامعه

ترين  ماندگي كه از پاسخگويي به ابتدائي عقب
ده است چه احتياجي به وجود دو نيازهاي مردم باز مان

د آنها كه تعدا(ارتش موازي و اينهمه نيروهاي مسلح 
دارد، بلكه امكانات و )  نيم ميليون نفر استمتجاوز از
 به همان ،افت وتصاصي سپاه مرتباً افزايش يبودجه اخ
حتي در .  نيز افزوده شداقتدار فرماندهي آننسبت، بر 

سپاه دست باال جايي هم كه ادغامي صورت گرفت، 
مثالً در پي ادغام نيروهاي دريايي ارتش و . را يافت

شمخاني به فرماندهي آن تعيين شد و » سردار«سپاه، 
، )شهرباني(بعد از يكپارچه شدن نيروي انتظامي 

ها و ژاندارمري، و تشكيل نيروي انتظامي فعلي  كميته
نيز، رؤساي آن غالباً از ميان فرماندهان سپاه پاسدران 

  .مارده شده استگ
ها و صنايع  در جريان واگذاري بنگاه

 نيز، كه در 1368دولتي به بخش خصوصي بعد از 
ي عمومي ها عمل به صورت حراج و تاراج دارايي

 و از جمله يك واحد پيش رفت، تعدادي از آنها
بر پايه . بزرگ خودروسازي هم نصيب سپاه گرديد

يم  از تصويب مجلس رژ1373قانوني كه در سال 
هاي عمراني و خدمات  شركت«گذشت اجازه تشكيل 

. به نيروهاي مسلح، و از جمله سپاه، داده شد» فني
توجيه ظاهري اين كار آن بود كه با واگذاري اجراي 

دولت به اين شركتها از امكانات » طرحهاي عمراني«
» دوران سازندگي«فني و مهندسي سپاه و ارتش در 
 موقعيت اجرائي و استفاده شود، لكن بدين ترتيب

. اقتصادي سپاه در ساختار حكومتي باز هم تقويت شد
و هايي با ميلياردها ريال بودجه در زمينه سد  پروژه
 و احداث تأسيسات، به شركتهاي وابسته به سازي راه

غالب اين شركتها تحت كنترل . سپاه واگذار گرديد
هستند كه خود مجموعه بزرگي از » بنياد تعاون سپاه«

هاي گوناگون صنعتي، خدماتي و بازرگاني را  ليتفعا
ظاهر قضيه اينست كه سودهاي حاصل . گيرد در بر مي

اين نهاد واريز و » تعاون«ها به صندوق  از اين فعاليت
اما، در . پاسداران مصرف شود» امور رفاهي«براي 

واقع، سهم غالب اين سودها نصيب فرماندهان و 
ت، عضويت در هيأت مسئوالن سپاه، كه ضمناً مديري

مديره و يا مجامع عمومي اين شركتها را بر عهده 
شود و يا به مصارف اختصاصي ديگر  دارند، مي

هاي  اين نهاد كه از ابتدا هم به انتشار بولتن. رسد مي
خبري و مجله مبادرت كرده، اخيراً روزنامه هم منتشر 

، گاه هم براي خود داير كرده است وكند، دانش مي
هاي نظامي و امنيتي و ارتباطات خود با  به فعاليتالبته، 
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جريانات اسالمي افراطي در سطح منطقه هم ادامه 
 با دستاويز هاي اقتصادي سپاه نيز غالباً فعاليت. دهد مي

از همان اندازه نظارت و كنترل كه در » پوشش امنيتي«
. شود، مصون است مورد ارگانهاي دولتي اعمال مي

در سالهاي گذشته كه نهادها و بنيادهاي مختلف 
حكومتي و دولتي، وابسته به همه جناحهاي رژيم، 

هاي اختصاصي ورود و صدور  مبادي ورودي و اسكله
كاالها، فارغ از هر گونه كنترل قانوني و گمركي، 

اند، سپاه هم مبادي خاص خود  براي خود ايجاد كرده
 آنها هم، نه در بنادر دور افتاده را دارد كه يكي از

بلكه در مركز كشور، در فرودگاه مهرآباد، واقع 
  .است

  سپاه» بسيج«
م سپاه پاسداران بازوي اصلي رژياگر 

 و جمهوري اسالمي در سركوب گسترده مخالفان
نيز به »  سپاهسيجنيروي مقاومت ب«معترضان بوده، 

عاب، عنوان بازوي اين نهاد، نه فقط در سركوب و ار
بلكه براي دخالت در امور سياسي هم عمل كرده و 

  .كند مي
هر چند كه تشكيل بسيج، در قالب شعار 

، در اساس براي »ايجاد ارتش بيست ميليوني«
هاي  ههبه جب» داوطلب«آوري و اعزام نيروهاي  جمع

جنگ ويرانگر بود، ولي از همان آغاز نيز حالتي دو 
ي كه توسط سپاه نيروهاي. داشت» شتر مرغي«پهلو و 

گرديد، در  ها بسيج مي ههپاسداران براي اعزام به جب
همان دوران جنگ نيز بعضاً براي اجراي 

هاي امنيتي، مقابله با تظاهرات مردمي و  مأموريت
. شد اندازي تظاهرات فرمايشي به كار گرفته مي راه

بعد از پايان جنگ، كه قاعدتاً به معني پايان بسيج و 
بود، رژيم حاكم تالش كرد كه  ن هم مياعزام داوطلبا

با سازماندهي مجدد و منظم اين نيروي شبه نظامي آن 
را در جهت مقاصد امنيتي و سياسي خود در داخل به 

تشكيل و توسعه بسيج «بدين جهت، طرح . كار گيرد
جذب، آموزش و «به منظور » آموزي دانش

، در »آموزان مدارس سراسر كشور سازماندهي دانش
 1377سال  به تصويب مجلس رسيد و، در 1374سال 

تشكيل، تقويت و توسعه «طرح مشابهي نيز در مورد 
 گرديد كه سازماندهي و تصويب» بسيج دانشجويي

» نيروي مقاومت بسيج سپاه«ها هم بر عهده اجراي آن
در همين حال، طرحهاي متعددي . گذاشته شده است

 تسهيل ورود رزمندگان و جهادگران«نيز براي 
تصويب و به مورد » ها داوطلب بسيجي به دانشگاه

عالوه بر اينها، بر مبناي قانون . اجرا گذاشته شد
هم به بخشي از » ضابط قوه قضائيه«ديگري، مأموريت 

ها محول گرديد، به طوري كه، طبق گزارش  بسيجي
 هزار نفر از 230، حدود 1375فرماندهي سپاه در سال 

 مركز در 240لب در قا» ضابطين قضائي بسيجي«
سراسر كشور  سازماندهي شدند تا به انجام وظايف 

» امر به معروف و نهي از منكر«مربوطه و خصوصاً 
هاي مقدماتي نظامي را  ها كه آموزش بسيجي. بپردازند

ند، بعضاً حتي در مانورهاي بزرگ بين زير نظر سپاه مي
شود شركت  ظامي كه به وسيله اين نهاد اجرا مين

تأمين «و اغلب در مانورهايي كه با عنوان كنند  مي
در شهرهاي بزرگ » ضد شورش«يا » امنيت داخلي
هاي  گردان«هايي از قبيل  گردد با نام برگزار مي

  .حضور دارند» عاشورا
روي مقاومت بسيج سپاه در مجموع، ني

 هزار نفر برآورد 500 هزار تا 300ها از  آندكه تعدا(
گيرد كه   بر ميتشكيالت وسيعي را در) شود مي

ها، مدارس، محالت، ادارات  شگاهناعضاي آن، در دا
حكومت » چشم و گوش«هاي بزرگ،  و كارگاه

هاي امنيتي و كنترل را به  هستند، بعضي از مأموريت
رسانند، در مواقع مقتضي براي ارعاب و  انجام مي

شوند، نمازهاي  سركوب مردم به كار گرفته مي
هاي حكومتي را  ر نمايشها و ديگ جمعه، راهپيمايي

بگير سپاه و  ها حقوقبخشي از آن... بخشند و مي» رونق«
رات و مؤسسات محل خدمت خود هستند ولي ايا اد

بخش بزرگترشان، عالوه بر مشاغل و درآمدهايي كه 
هاي محوله مزد  ها و مأموريت دارند، بر مبناي فعاليت

، »اهللا حزب«گاهي در لباس . دارند خود را دريافت مي
شوند، زماني به  و امثال اينها ظاهر مي» اهللا انصار حزب«

به انجام مأموريت » لباس شخصي«صورت 
عمل » ضابط قضائي«پردازند، مواقعي با عنوان  مي
در هر حال، سپاه پاسداران عالوه بر ... كنند و مي

كه در حدود (امكانات و نيروهاي اختصاصي خود 
با در دست داشتن ) شود  هزار نفر تخمين زده مي125

يز از قدرت و نفوذ وسيعي در يج ناداره و كنترل بس
هاي حكومتي، و در مقايسه با  ديگر نهادها و ارگان
شود كه نشانه بارزي از آن، در  آنها، برخوردار مي

هاي حكومتي در سالهاي  برخورد با يكي از جناح
  .اخير، هم آشكار گرديد

  
  طلبان حكومتي مقابله با اصالح

اي در  ست رسواكننده جناح خامنهبا شك
انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري رژيم، كه در 

هاي نظامي و امنيتي هم پشت سر  آن فرماندهان ارگان
رقيب خاتمي قرار گرفته بودند، ضربه سختي بر آن 

اما با بررسي تركيب آرا و آشكار . جناح وارد شد

ه شدن اين نكته كه بخش بزرگي از پاسداران هم ب
اند، معلوم گرديد كه شكاف  خاتمي رأي داده

تي گشوده  حكوم رقيبيها شديدي كه بين جناح
امي آن هم رخنه كرده شده تا اعماق نهادهاي نظ

  .است
خورده، در تالش براي  جناح شكست

آوري نيروهاي باقي مانده و مقابله  جبران مافات، جمع
 و با رقيبان، بيش از پيش به نهادهاي قضائي، امنيتي
اين . نظامي رژيم، و بويژه سپاه و بسيج روي آورد

امي ـ سياسي، رسماً و علناً، چنين بود كه اين نهاد نظ
وارد كارزار سياسي به نفع يك جناح و عليه جناح 

اصلي، » دغدغه« نظام، در شرايطي كه حفظ. ديگر شد
طلبان  هاي بارز اصالح و ترديد و تعلل از ويژگي

داران نيز، به سهم خود، حكومتي بود، سپاه پاس
هاي زيادي در مسير  توانست موانع و محدوديت

  .حركت دولت خاتمي به وجود آورد
به قصد (ا ه شكايت مكرر از روزنامه
، حمله به )توقيف آنها به وسيله دستگاه قضائي

هاي  ها، گسترش دستگاه تجمعات مردمي و سخنراني
هاي اختصاصي،  اطالعاتي موازي و ايجاد زندان

تهديد و ترور مخالفان، از جمله اقدامات نهادها و 
ه و خواه بود كه سپا دستجات وابسته به جناح تماميت
لب آنها نقش عمده بسيج در سازماندهي و اجراي اغ

برخي از فرماندهان سپاه، آشكارا، . را بر عهده داشتند
تهديد » زدن گردن«و » بريدن زبان«مخالفان به 

ه در سركوب تظاهرات نقش اصلي سپا. كردند مي
، اكنون به اذعان 1378دانشجويان و جوانان در تير ماه 

. خود مسئوالن حكومتي هم كامالً آشكار شده است
 نفر از فرماندهان سپاه به خاتمي، در انتقاد و 24نامه 

در بهار همان سال، » ها شكني حرمت«هشدار نسبت به 
مقابله با بيانگر مداخله مستقيم آنها در مسائل سياسي و 

نمائي  اما بارزترين نمونة قدرت. دولت خاتمي بود
سياسي و اقتصادي سپاه پاسداران، در ماجراي افتتاح 

، بود كه 1383فرودگاه جديد تهران، در ارديبهشت 
در آن با محاصره زميني و هوايي فرودگاه و 
جلوگيري از نشستن هواپيماي مسافربري، مانع از 

 دولت خاتمي را، در گشايش آن شده و درماندگي
بهانه . آخرين سال عمر آن، بر همگان آشكار ساختند

ظاهري فرماندهي پاسداران براي اين اقدام، طبق 
بود ولي، همانطور كه برخي » ائل امنيتيمس«معمول، 
هاي حكومتي هم نوشتند، دليل اصلي اين كار  روزنامه

تالش سپاه جهت كسب قراردادهاي مربوط به 
كه به شركتي ( ه اين فرودگاه مديريت و توسع
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هاي وابسته به  براي شركت) اي واگذار شده بود تركيه
  .خود بوده است

هاي سپاه فقط به  اما، در اين مرحله، تالش
طلبان حكومتي  راندن اصالح تراشي و عقب مانع

شده و به فعاليت براي حضور بيشتر و نفوذ محدود ن
 گسترش هاي سياسي و اجرائي نيز مستقيم در عرصه

مسئوالن نظامي و امنيتي رژيم كه قبالً هم، در . يافت
سطحي محدودتر، به عنوان وكيل و وزير وارد 

 شده بودند، اين بار به دنبال سهم رژيمساختار سياسي 
در آستانه انتخابات مجلس هفتم، كه . افزونتري بودند

شوراي نگهبان هم با قلع و قمع وسيع رقيبان زمينه را 
ار كرده بود، رحيم صفوي، فرمانده كل كامالً همو

» مجلس مقتدر«سپاه پاسداران، خواستار تشكيل يك 
، گرديد و يكي ديگر از »دولت مقتدر«و بعد 

چرا «: فرماندهان، با صراحتي بيشتر، در اين باره گفت
امروز اگر همان مديران ... ما بايد ساكت بنشينيم؟

سارت نفسي با شهيدان، ج جنگ، با همان روحيه هم
اهللا جلو بيايند و  الياً قربت... داشته باشند و نترسند

كانديد بشوند، بايد به مجلس بفرستيمشان، و گرنه 
در پي اين . »شهدا فردا يقه ما را خواهند گرفت

انتخابات، كه با رويگرداني گسترده مردم نيز همراه 
اي اكثريت وسيع مجلس  بود، دار و دسته جناح خامنه

 80 تا 70ت آوردند كه از ميان آنان هفتم را به دس
نماينده نيز مربوط به سپاه و بسيج و ديگر نهادهاي 

  .امنيتي است
در انتخابات نهمين دوره رياست 

نژاد انجاميد،  احمدي» يپيروز«جمهوري، كه به 
: سابقه بود دخالت مستقيم اين نهاد كامالً آشكار و بي
ها و   گرايشنه فقط چهار كانديدا، با سوابق سپاهي، با

اي متفاوت به ميدان آمده بودند، بلكه بسيج هم ه نقش
رسماً و علناً وارد جرگه مجريان و ناظران اين 

شوراي نگهبان كه در دوره اخير . انتخابات گرديد
» نظارت استصوابي«تشكيالت وسيعي را براي اعمال 

هاي عملي بسيج در اين  خود ساخته است، از كمك
رسماً اعالم » شورا«نگوي اين سخ. باره بهره گرفت

با توجه به اين كه بسيج يك نيروي مردمي «: كرد
است و به عبارتي كل كشور بسيجي هستند و تعبيري 

توان حضور بسيجيان در انتخابات را به  عام است، نمي
سرلشكر . »معناي حضور نظاميان تلقي كرد

نيز » ستاد نيروهاي مسلح«فيروزآبادي، رئيس كل 
يت بسيجيان بدون عنوان و لباس بسيجي عضو«: گفت
هاي اجرائي و نظارت انتخابات بالمانع  هيأتدر 
و با همكاري » رهبري«بدين ترتيب، با تأييد . »است

، در ابعادي »حزب پادگاني«سپاه و شوراي نگهبان، 

و گسترده، شكل گرفت كه هم مدعي انتخابات بود 
اعتراضات نامزدهاي . هم مجري و ناظر آن

من به «: خورده و از جمله كروبي كه گفت شكست
گويم اگر  آقاي حجازي كه مسئول بسيج است مي

خواهد كار سياسي بكند، حزب تشكيل بدهد و  مي
شود كه بسيج پول  اين نمي. خودش دبيركل آن بشود

» المال را بگيرد و به نفع افراد وارد انتخابات بشود بيت
 دوم انتخابات نيز به جايي نرسيد و اين دخالت در دور

چگونگي برگزاري اين انتخابات، . هم عملي گرديد
چند هفته بعد از پايان آن، از زبان يكي از 

ذوالقدر، جانشين فرمانده » سردار«دهندگان،  سازمان
: كل سپاه پاسداران، به اندازه كافي گوياست

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در نوع خود «
هم حضور حداكثري ... الهينظير بود و با عنايت  بي

كه راهبرد تضمين شده از سوي مقام معظم رهبري 
در شرايط   ... . اي بود تحقق يافت و هم فرد شايسته

هاي  هاي خارجي و جريان پيچيده سياسي كه قدرت
فزونخواه در داخل، از مدتها قبل مترصد بوده و 

ريزي كرده بودند كه نتيجه انتخابات را به نفع  برنامه
گيري يك دولت كارآمد  د تغيير دهند و از شكلخو

شد  گرا جلوگيري نمايند، بايد پيچيده عمل مي اصول
گرا بحمداهللا با طراحي درست و  و نيروهاي اصول

تنگ، توانستند در يك رقابت واقعي و تنگاچند اليه 
حمايت اكثريت مردم را به خدمتگزاري بيشتر و 

  .»مؤثرتر به آنها جلب نمايند
 تصرف مسند رياست جمهوري هم بعد از

عملكرد «و » طراحي چند اليه«اين » پاداش«پرداخت 
نه فقط تعدادي از : ، بالفاصله شروع شد»پيچيده
» آدمهاي«هاي كليدي دستگاه اجرائي نصيب  پست

هاي عظيم  واگذاري طرحسپاه و امنيتي گرديد بلكه 
به اين نهاد هم شتابي دو چندان يافت » پر آب و نان«
نخستين  (1385 قانون بودجه سال 9 طبق تبصره و،

سازمان بسيج سازندگي «، )نژاد بودجه دولت احمدي
نيز رسماً به » هاي تابعه نيروهاي مقاومت بسيج و رده

شناخته شد كه » هاي عمراني مجري طرح«عنوان 
  .شود ها هم به آن سپرده مي بخشي ديگر از همان طرح

توان  ، ميچه كه در باال آمدتوجه به آنبا 
اعتباري و  گيري كرد كه اوالً تشديد بي نتيجه
هاي قديمي و سرشناس  آبرويي سردمداران و چهره بي

اليان حاكم، زمينه را جمهوري اسالمي و خصوصاً م
 و عرض اندام بخشي از مسئوالن دني رو آمبرا

تر و رده دوم رژيم، بويژه در ميان كادرهاي  ناشناخته
ادشان در درجات باال سال به نظامي و امنيتي كه تعد
ثانياً . شود، فراهم كرده است سال هم متراكم مي

حساب  هاي بي برخورداري از امكانات كالن و بودجه
و نفوذ آنها را و كتاب، طي ساليان گذشته، موقعيت 

ها را براي كسب قدرت، بيشتر تقويت و اشتهاي آن
تر  گيري هر چه وسيعتر و علني ثالثاً بهره. نموده است

از ارگانهاي نظامي و امنيتي جهت حذف و عقب 
راندن رقيبان حكومتي نيز موجب تقويت باز هم بيشتر 

خواهي  يت گردانندگان اين ارگانها و سهمموقع
 رابعاً تحوالت اخير منطقه،. افزونتر آنها شده است

لشكركشي آمريكا و متحدانش به افغانستان و عراق، 
، به همراه يم آنو تهديدات مستقيم و غير مستق

هاي رژيم اسالمي،  گري ها و مداخله ماجراجويي
باعث نظامي و امنيتي شدن مضاعف جو حاكم و 
ميدان گرفتن بيشتر مسئوالن نظامي و امنيتي گرديده 

 اين روندها و تغييرات، اكنون  مجموعهجهدر نتي. است
ديگر سپاه پاسداران تنها سر نيزه سركوبگري و فقط 

ت اسالمي نيست بلكه خود حافظ قدرت حكو
  .شريك روحانيت در اين قدرت است

ي تاكنون» قاعده بازي«سئله نه فقط اين م
زند بلكه  در ميان جناحهاي حكومتي را بر هم مي

موقعيت خود ولي فقيه را هم در برابر توقعات و 
. كند تر مي هاي فرماندهان نظامي شكننده طلبي جاه

 كه براي ادامه ناز ماليان حكومتي، ضمن آبسياري 
حكومتشان شديداً نيازمند نهادهاي نظامي و امنيتي 

ها به عرصه نهستند، از ورود وسيعتر فرماندهان آ
در اين شراكت، هنوز . سياسي، هراسان و ناخشنودند

ماليان دست باال را دارند و، عالوه بر كنترل مستقيم 
بخش بزرگي از نهادها و بنيادها و تداوم شيوه 

ايفي خاص جمهوري اسالمي، نمايندگان الطو ملوك
و ناظران خود در ارگانهاي نظامي را هم حفظ 

اما دور از انتظار نيست كه فرماندهي اين . اند كرده
كه نوعي (نهادها گوشه چشمي هم به تجربه پاكستان 

 و يا )ستهاژنرالجمهوري اسالمي با حاكميت عمده 
ند و تجارب احزاب بعث در سوريه و عراق داشته باش

خياالت كسب قدرت فائقه و تقليل موقعيت ماليان به 
را در سر » مبلغان ارزشها«و يا » ها ايدئولوگ«حد 

ولي در ميان فرماندهان نيز، از جمله در . بپرورانند
مورد چگونگي مناسبات با روحانيت، چند دستگي 

تر هم ناروشن  هاي پايين وجود دارد و واكنش رده
اصمه و جنگ با حاكم شدن فضاي مخ. است
هاي خارجي قطعاً به تقويت مقام و موقعيت  قدرت

رساند، اما گسترش و اوجگيري  نظاميان ياري مي
هاي ماليان  تواند نقشه هاي اجتماعي جاري مي جنبش

  .و پاسداران آنها را نقش بر آب سازد
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  اوضاع سياسي، چشم اندازها و سياست ما: قطعنامه در باره
  
همراه با وخامت اوضاع و تشديد بحران در عرصه هاي سياسي،  -1

اجتماعي و اقتصادي و به رغم تداوم سركوبگري هاي رژيم جمهوري اسالمي كه 
بحران سازي در مناسبات خارجي را نيز وسيله اي براي تيز كردن تيغ سركوبش در 

 و همچنين پوششي براي درماندگي اش در پاسخگوئي به مطالبات بيشمار داخل
مردم كرده است، دو سال گذشته شاهد گسترش و اوجگيري جنبش هاي 

در واقع، يكي از انگيزه هاي . اجتماعي در زمينه ها و اشكال گوناگون بوده است
م براي  امنيتي احمدي نژاد نيز، تالش رژي-روي كار آوردن دارو دسته نظامي

  .مقابله شديدتر و مهار جنبش ها بوده است
طبقه كارگر ايران، در شرايطي سخت و طاقت فرسا، مبارزه براي حق  -2

تعرض به حقوق اوليه كارگران، عدم پرداخت . حيات و كار را به پيش مي برد
بموقع دستمزدهاي اندك، معلق كردن رسمي قانون كار موجود در مورد بخش 

 در روابط كار را كامال "قانون جنگل" و بنگاه ها، حاكم شدن اعظم كارگاه ها
صدها حركت اعتراضي، اعتصاب، تحصن و بستن جاده ها از . آشكار ساخته است

سوي كارگران معترض به وقوع پيوسته كه غالب آنها براي مطالبه دستمزدهاي 
 مهم ترين اما. عقب افتاده و يا مقاومت در برابر اخراجهاي دسته جمعي بوده است

تحول سال هاي اخير، تالش هاي گسترده گروه هاي زيادي از كارگران براي 
ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري بوده است كه نمونه برجسته آن، مبارزات 

كارگران شركت واحد با اقدام به . كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران است
بع قرن گذشته، پرچم يك احياي فعاليت سنديكاي خود، براي اولين بار در ر

تشكل مستقل صنفي در يك بنگاه بزرگ خدماتي را برافراشتند و خواست 
اگر چه با . كارگران را در متشكل شدن براي دفاع از حقوق خود عملي ساختند

تهاجم همه جانبه رژيم در زنداني كردن رهبران سنديكا، گروگانگيري خانواده 
 از هزار نفر از كارگران شركت واحد، هاي فعاالن سنديكايي و دستگيري بيش

اين مبارزات به نتيجه مطلوب نرسيده است اما، اين حركت، كه حمايت وسيع 
فعالين جنبش هاي اجتماعي و نيروهاي سياسي و نيز مجامع كارگري در سطح بين 
المللي برخوردار شده، آغازگر روندي در جنبش كارگري ايران است كه 

  .توقف آن نخواهد بودجمهوري اسالمي قادر به 
آخرين نمونه گردهمايي و حركت اعتراضي زنان در تهران، در خرداد  -3

گذشته، نيز به روشني نشان داد كه جنبش زنان از پايدارترين و دامنه دارترين 
جنبش هاي اجتماعي در ايران است و تهديدات، فشارها و هجوم وحشيانه 

زنان كشور .  تواند آن را متوقف نمايدقداربندان خامنه اي و احمدي نژاد هم نمي
ما اولين قربانيان سياست تبعيض رسمي و قانوني در جمهوري اسالمي بوده اندو 

در دو سال گذشته . همواره در اشكال مختلف به مقاومت در برابر آن برخاسته اند
هم تالش هاي گسترده اي در ميان فعاالن جنبش زنان براي تغيير قانون اساسي و 

 قوانين، جهت رفع تبعيضات قانوني و تامين برابر حقوقي كامل با مردان، در ديگر
قالب فعاليت كانونها، تشكيل انجمن ها، برگزاري اجتماعات و انتشار نشريات 
مختلف، صورت گرفته و چهره خشن و غير انساني نظام كنوني را، بيش از پيش 

  .افشا كرده است
 و پيكارهاي خود براي تامين حقوق جنبش دانشجوئي ايران به تالش ها -4

صنفي و سياسي، و خصوصا در دوره اخير، براي مقابله با سياست هاي دولت 
جديد در جهت اسالمي كردن بازهم بيشتر محيط هاي دانشگاهي و آموزشي و 

اين جنبش همچنين، نقش . اعمال سلطه نهادهاي مذهبي برآنها، ادامه مي دهد
فرهنگ مقاومت در برابر استبداد و بي حقوقي و اعالم واسط بسيار مهمي در اشاعه 

اعتراضات به وضعيت زندانها و (همبستگي با ديگر جنبش هاي جاري اجتماعي
گرايش به استقالل . ايفا مي كند) زندانيان سياسي، بازداشت وبالگ نويسان و غيره

ن طور  قابل رويت بود، هما1378 تير 18در جنبش دانشجوئي، كه نطفه هاي آن از 
كه موضع گيري آن در مورد نمايش انتخاباتي نهمين دوره رياست جمهوري هم 

اين جنبش در زير . نشان داد، به گرايش غالب در اين جنبش تبديل شده است
فشار شديد بوده و فعاالن آن همواره در معرض محروميت از تحصيل، بازداشت و 

اوم حضور خود از يك حبس قرار دارند اما در عين حال، در تالش براي تد
استحكام نسبي برخوردار شده كه رژيم ديگر قادر نيست به سهولت آن را قلع و 

  .قمع كند
اي در تغيير فضاي سياسي  جنبش روشنفكري در كشور ما نقش برجسته -5

و فراهم نمودن صحنه در جهت رشد و گسترش جنبش هاي ديگر دارد و به همين 
 و تهديد دائمي دستگاه هاي سركوب قرار داشته دليل نيزهمواره در زير ذره بين

طي دو سال اخير و در اوج يكه تازي دولت جديد، جنبش روشنفكري و . است
فرهنگي و از جمله كانون نويسندگان ايران و گروه وسيعي از روزنامه نگاران، 
هنرمندان و و كيالن دادگستري، در مقابل تهاجمات نه تنها سكوت نكرده بلكه با 

آزادي نشر . ت تحسين برانگيزي، با نام و نشان، دست به اعتراض زده استجسار
كتاب و مطبوعات، بازهم محدودتر شده است، در عين حال، امكانات و تالش 

تشكيل و . هاي مبارزه با سانسور و مقابله با خفقان حاكم نيز افزايش يافته است
 مسائل و مطالبات فعاليت هزاران سازمان غير دولتي در عرصه هاي گوناگون

جوانان، زنان، كودكان، محيط زيست و همياري هاي اجتماعي، نشانه بارزي از اين 
انواع دخالت هاي دولتي در امور اين نهادهاي مدني و يا تالش . تالش هاست

ارگان هاي حكومتي براي تابع نمودن آنها و مهمتر از اينها، برخورد امنيتي رژيم با 
   .ده رشد و گسترش آنهاستآنها، همچنان مانع عم

زندانيان سياسي و خانواده هاي آنها نيز، همچون گذشته نقش مهمي در تداوم 
اعتراضات عليه سياست هاي سركوب و افشاي ماهيت سركوبگرانه جمهوري 

  .اسالمي داشته است
معلمان و پرستاران ايران به مقاومت در برابر فشارهاي طاقت فرساي اقتصادي و  

سي ادامه داده و خواستهاي صنفي و سياسي شان را به اشكال گوناگون، اختناق سيا
  .مطرح و پيگيري كرده اند

حوادث دو سال گذشته در كردستان و خوزستان و اخيرا در  -6
آذربايجان، نيز نشان داد كه جنبش ها و      خواست هاي ملي همچنان يكي از 

ا انكار حقوق دموكراتيك ب. مهمترين عرصه هاي چالش با جمهوري اسالمي است
مليت ها و اقوام ايراني، رژيم حاكم كماكان بر سياست سركوب، زندان و اعدام و 
محو حقوق اوليه مليت ها تاكيد دارد و از هيچ فرصتي براي پيشبرد اين سياست 

مقاومت مردم در برابر اين سياست و مقابله با ستمگري هاي . فروگذار نمي كند
ش ها براي تامين حقوق ابتدائي، به همراه تاثيرات اوضاع روزمره و توسعه تال

جاري در منطقه، رشد و گسترش چشمگيري را در جنبش هاي ملي در چار گوشه 
حل مساله ملي بر مبناي اراده . ايران و به ويژه در كردستان، به وجود آورده است

ت شناختن آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايراني آزاد و دموكراتيك و به رسمي
خقوق سياسي و فرهنگي مردم كرد و عرب و بلوچ و تركمن در اقصا نقاط ايران، 
همچنان در سر لوحه خواستهاي اين جنبش هاست و بدون تحقق اين خواستها نيز 

  .استقرار دموكراسي در كشور ما غير ممكن خواهد بود
راكنده  فقدان ارتباط و هماهنگي كافي در ميان حركت ها و پيكارهاي پ --7

در هر كدام از جنبش هاي جاري، و خاصه درون جنبش كارگري، و فراتر از آن، 
فقدان پيوند الزم در بين جنبش هاي اجتماعي، با وجود اهداف مشترك و 
اشتراكات بسيار آنها، همچنان ضعف بزرگ آنها در فراروئي به جنبش فراگير و 
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براي آزادي، دموكراسي و سراسري عليه استبداد و حاكميت جمهوري اسالمي و 
  .عدالت اجتماعي است

عدم شكل گيري تا كنوني جنبش مقاومت سراسري در مقابل استبداد  -8
مذهبي و نبود اپوزيسيون مستقل نيرومند، كماكان از عوامل عمده ادامه حاكميت 
رژيمي است كه بيش از هر زمان ديگر متكي به سرنيزه است و با حيف و ميل و 

اما تداوم و .  و دارائي هاي عمومي سعي در حفظ بساط خود داردتاراج ثروتها
گسترش جنبش هاي اجتماعي و همچنين مسائل و تحوالت منطقه اي نيز به نوبه 
خود، دگرگوني هائي در صف بنديهاي سياسي حكومت و درون جناح هاي 

  .حكومتي پديد آورده است
 بعد از تصرف تعيين محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري رژيم، -9

مجلس در دو سال پيش، گام مهم ديگري در كنار زدن رقبا و تصاحب همه قوا و 
تمركز بيشتر قدرت و يكدست تر كردن نسبي حكومت به نفع خامنه اي و جناح 

اكنون تمامي قواي سه گانه رسمي، به عالوه . وي، جناح تماميت خواه بوده است
ناح است و از اين لحاظ نيز، مستقيما در ارگانهاي متعدد ديگر، در اختيار اين ج

برگزاري انتخابات نهمين دوره . معرض اعتراضات و مبارزات مردمي قرار دارد
. رياست جمهوري، نمايش ديگري از تقلب، دغلبازي و بي اعتباري حكومت بود

 مليون نفر از دارندگان 20با وجود همه تمهيدات آن، طبق ارقام رسمي، حدود 
هر چند كه تبليغات انتخاباتي پيرامون . كت در آن خوداري كردندحق راي از شر

 و نظاير اينها در كشاندن "مسائل جوانان" و "مشكالت معيشتي"رسيدگي به 
اقشاري از مردم به پاي صندوق ها و دادن راي به كانديداهايي مانند كروبي و 

الح طلبان حكومتي احمدي نژاد، تا اندازه اي، موثر بوده، و اگر چه بي اعتباري اص
و بي آبروئي گسترده رفسنجاني، در تركيب نهائي آراي نامزدها تاثير داشته است، 

 احمدي نژاد، همانا دخالت وسيع و سازمان "پيروزي"اما عامل تعيين كننده در 
 با كارگرداني شوراي نگهبان و اجراي سپاه "بيت رهبري"يافته جناح خامنه اي، 

نهادهاي وابسته ديگر، در جريان اخذ و شمارش و اعالم پاسدارن و بسيج و برخي 
اين جناح كه حتي قادر به توافق بر سر كانديداي واحدي هم نشده . آرا بوده است

 خود بر روي نامزد "حزب پادگاني"بود، توانست با تباني و تمركز عمده نيروهاي 
 رفسنجاني ،"حركت با چراغ هاي خاموش"نا شناخته تر و بهره گيري از تاكتيك 

 به مسند رياست "سردار سازندگي"و طرفدارانش را كه در انتظار بازگشت مجدد
اما نحوه برگزاري و سرهم بندي دو انتخابات اخير . جمهوري بودند، غافلگير كند

بر همگان آشكار كرد كه جناح غالب حكومتي حتي ديگر حاضر به پذيرش 
رسوائي بي سابقه . يز نيست ها ن"خودي"انتخاب در محدوده تنگ و اختصاصي 

دو انتخابات اخير، بيش از هر زمان ديگري، فقدان مشروعيت واقعي اين حكومت 
  .را كامال بر مال ساخت

اصالح طلبان حكومتي، كه هنوز حضور كمرنگي در مجلس، رسانه   -10
ها و بعضي نهادها و انجمن ها دارند، در پي شكست آشكار و تصفيه هاي اخير، 

آنها بعد از هشت سال حضور در راس قوه . گر جناح ها تضعيف شده اندبيش از دي
مجريه، فقط موقعيت خود را در حكومت از دست نداده اند، با بحران هويت، 
تشتت دروني و از دست دادن بخش بزرگي از پايگاه اجتماعي شان رو به رو 

اضعشان در ناتواني اصالح طلبان در عمل به وعده هايشان، تزلزل در مو. هستند
 و انگيزه اساسي آنها بوده، "دغدغه" كه "حفظ نظام"تمامي عرصه ها به غير از 

انفعال و بي ارادگي در مقابل تهاجم نيروهاي مخالف اصالحات در درون 
حكومت و ناديده گرفتن بخش بزرگي از خواستهاي عادالنه توده ها، عوامل 

  .اصلي شكست ديروز و بي هويتي امروز آنهاست
مجمع تشخيص مصلحت «رفسنجاني و دار و دسته او، كه هنوز در  -11
در ميان بخشي از روحانيت، اقليت مجلس، مطبوعات،مديريت بعضي از » نظام
كوشند كه در برابر  هاي دولتي و خصوصي و غيره، حضوري فعال دارند، مي بنگاه

شي از  خود را حفظ و بخ االمكان نيروها و پايگاه تهاجمات جناح غالب، حتي

يا حلقه » محلل«اصالح طلبان  سابق را جذب كرده و ظرفيت خود را به عنوان 
بخشي از . هاي دروني حكومت نگهدارند واسطه در حل مناقشات و بحران

گردانندگان و عناصر اين جناح، و به ويژه خاندان رفسنجاني، طي دو دهه گذشته 
در داخل و خارج هاي كالني  هاي گزافي به چنگ آورده و سرمايه ثروت
كه مورد اشتراك همه دستجات » دغدغه حفظ نظام«اند كه، صرفنظر از  انباشته

حكومتي است، به هيچ وجه حاضر نيستند آنها را در معرض مخاطرات داخلي و 
به همين دليل نيز، عوامل اين جناح در حكومت اكنون در . خارجي قرار بدهند

 جمهوري اسالمي به خاطر جلوگيري ي براي حل بحران اتمي»راه كار«جستجوي 
ها، محاصره اقتصادي و يا تهاجم نظامي خارجي  از خطر مسدود شدن حساب

  .هستند
جناح تماميت خواه كه همگي در تبعيت از ولي فقيه، به منزله سركرده  -12

اول دارو دسته : جناح، همداستانند، عمال از سه دسته مختلف تشكيل مي شوند
 وي رياست يا كنترل بخش بزرگي "كارگزاران"ه عنوان شخص خامنه اي، كه ب

از ارگانهي حكومتي را در دست دارند، دوم جريانات و كادرهاي سنتي تر اين 
جمعيت "، "جامعه روحانيت"جناح كه در نهادهائي چون  شوراي نگهبان، 

 و غيره حضور دارند و سوم دسته اي از فرماندهي سپاه و "آبادگران"، "موتلفه
رژيم و تعدادي از مسئوالن نهادهاي امنيتي و انتظامي قبلي و فعلي و بسيج 

. ارگانهاي ديگر كه حول محور رياست جمهوري احمدي نژاد گرد آمده اند
دولت جديد هم دولتي ائتالفي است كه پست هاي آن، به نسبت هاي متفاوت، بين 

ي به مقام و دسته اخير كه بتازگ. اين سه دسته اصلي تقسيم و تصاحب شده است
موقعيت هاي فعلي خود رسيده است، گروه هايي از مسئوالن و عوامل ارگانهاي 

، انجمن هاي مذهبي حكومتي، بنيادهاي "انصار حزب اله"امنيتي و نظامي رژيم، 
اقتصادي و نهادهاي مشابه آنها هستند كه غالبا از جمله عامالن ترور، بازداشت و 

زندان هاي مخفي، حمله به اجتماعات مردم و شكنجه مخالفان، ايجاد و اداره 
اين دسته، در دوران . مراكز فرهنگي، سانسور و توقيف مطبوعات وغيره بوده اند

دولت اصالح طلبان حكومتي و در روند مقابله آنها و به واسطه اين گونه اقدامات 
ي و تهاجمات، نقش و موقعيت نسبتا باالتري در درون حكومت پيدا نموده و به يك

به غير از يرخي اقشار . از نقاط اتكاي اصلي نهاد واليت فقيه تبديل شده است
متحجر و متعصب مذهبي كه هنوز از اين دستجات طرفداري مي كنند، بخش 
غالب پايگاه اجتماعي اين جناح را افراد و عناصر جيره بگير رژيم، با عناوين 

  .گوناگون، تشكيل مي دهند
انيت  و متقابال، ارتقاي موقعيت فرماندهي سپاه تنزل نسبي موقعيت روح -13

و بسيج در ساختار حكومتي يكي ديگر  از جا به جايي هاي مهم در سالهاي اخير 
بيزاري روزافزون توده ها از حكومت ماليان و بدنامي بيشتر عناصر . بوده است

 دار و سرشناس رژيم، توسل بيش از پيش ولي فقيه به نيروهاي نظامي و سابقه 
امنيتي براي عقب راندن رقيبان و همچنيين سهم خواهي افزونتر بخشي از 
فرماندهان سپاه و مسئوالن اميتي، موجب آن شده است كه اكنون ديگر سپاه 
پاسداران تنها سرنيزه سركوبگري و فقط حافظ قدرت حكومت اسالمي نيست، 

 "عده بازيقا"اين امر نه تنها . بلكه خود شريك روحانيت در اين قدرت است
تاكنوني در ميان جناح هاي حكومتي را بر هم مي زند، بلكه موقعيت خود ولي 
  .فقيه را هم در برابر توقعات و جاه طلبي هاي فرماندهان نظامي شكننده تر مي كند

بازگشت به گذشته يكي از شعارها و سياست هاي دولت جديد است  -14
 و نهايتا "جامعه اسالمي"شه ايجاد  مي نامد و در اندي"دولت اسالمي"كه خود را 

بازتاب بالواسطه اين سياست، تشديد خفقان، .  است"حاكميت جهاني اسالم"
سركوب و سانسور، فشار بيشتر بر زنان و جوانان و محدوديت افزونتر بر فعاليت 
هاي هنري و فرهنگي و انجمن ها و نهادهاي مدني و متقابال ترويج بيشتر تعصبات 

كاروان "، راه اندازي "حوزه ها"بي، اعطاي كمك هاي كالن به و خرافات مذه
، تبديل دانشگاه به گورستان جانباختگان جنگ ويرانگر و نظاير "هاي زيارتي
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تنش آفريني، ستيزه جويي و بحران سازي در روابط خارجي و در صحنه . اينهاست
ح  است كه طر"دولت اسالمي"منطقه اي و جهاني، يكي ديگر از شگردهاي 

 "عمليات استشهادي"شعارهاي يهودستيزانه و نژادپرستانه و تشكيل گروه هاي 
اما در اثر اين قدرت نمائي ها و تحريكات، . از نمونه هاي آشكار آنست) انتحاري(

بحران ناشي از ماجراجويي هاي اتمي جمهوري اسالمي كه از چند سال پيش 
ي يافته، به يك بحران شروع شده، طي يك سال گذشته شدت و دامنه افزونتر

بزرگ بين المللي تبديل گرديده و خطر تقابل و رويارديي با جامعه جهاني را دو 
 اسالمي دولت احمدي نژاد در باره "پوپوليستي"شعارهاي . چندان ساخته است

 ضمن آن كه عمال در آمدهاي سرشار "بردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم"
پاولگري نهادها و بنيادهاي حكومتي موجود و نفتي را هرچه بيشتر در معرض چ

ارگانها و گروه هاي تازه به قدرت رسيده مي گذارد، با تخريب وسيع تر شالوده 
توليدي اقتصاد و دامن زدن به تورم شديد قيمتها، باقي مانده قوت اليموت 

  .محرومان و زحمتكشان را نيز از سفره آنها مي ربايد
ادي اين دولت نيز همان سياست معروف چارچوب اصلي سياست اقتص -15
 است كه در عمل، تلفيقي از ليبراليسم افسارگسيخته و يكه "تعديل اقتصادي"

تازي انواع نهادها و بنيادهاي مافيايي دولتي، خصوصي و اختصاصي وابسته به 
بحران اقتصادي گريبانگير . سران و وابستگان جناحها و دستجات حكومتي است

ه گذشته حادتر شده و با ادامه و اجراي سياستهاي دولت جديد نيز جامعه ما در دور
 كه در -اقتصاد ايران، به رغم برخورداري از درآمدهاي نفتي. شديدتر مي شود

 نه توان پاسخگويي به -چند سال اخير به سطح كامال بيسابقه اي رسيده است
ه روبرو هستند، نه نيازهاي اساسي اكثريت مردم را دارد كه با گراني و فقر فزايند

امكان رقابت با صنايع و توليدات خارجي را دارد كه تعطيلي و بسته شدن روزانه 
كارخانه ها و كارگاه ها گواه آنست و نه قدرت ايجاد اشتغال براي نيروي كار كه 

 مليون از جوانان و 5بيش از . روز به روز معضل بيكاري شديدتر مي شود
ساله بيكاري رنج مي برند كه نزديك به يك مليون جويندگان كار در ايران از م

مساله فقر در جامعه ما، . نفر از آنها را تحصيلكرده هاي دانشگاهي تشكيل مي دهند
كه از ثروتهاي طبيعي و انساني زيادي برخوردارست، چنان ابعادي يافته است كه 

وبه خود، نشانه اين امر به ن.  در صد مردم زير خط فقر مطلق به سر مي برند40 تا 30
رواج بيكاري، . روشني از تشديد بي سابقه نابرابري در توزيع درآمدهاست

گسترش فقر، تشديد نابرابري ها و تبغيضات، اشاعه فساد، تن فروشي، اعتياد، 
رواج . قاچاق و انواع آفات و بزهكاري هاي اجتماعي را به دنبال آورده است

 در ميان جوانان، از نتايج مسلم شرايطي ياس، نوميدي و بي چشم اندازي، به ويژه
  .است كه حاكميت جمهوري اسالمي بر جامعه تحميل كرده است

اپوزيسيون جمهوري اسالمي نيز طي سال هاي اخير شاهد دگرگوني در  -16
طلبان حكومتي، كه بر  شكست اصالح. صف بندي هاي درون خود بوده است

 تحوالت داخلي و بين المللي  نقطه پايان گذاشت و"دموكراسي ديني"توهم 
اكنون . مختلف اثرات پا بر جايي در صفوف دروني اپوزيسيون بر جاي نهاده است

عمده ترين صف بنديهاي درون اپوزيسيون ايران را مي توان به ترتيب زير ارائه 
  :كرد

دولت را تابع راي و .  نيروهايي كه خواهان حق حاكميت مردم هستند-ا لف   
برجدائي        دين از دولت تاكيد مي كنند و هر گونه .  ي داننداراده مردم م

حكومت مذهبي و هر گونه بازگشت به سلطنت را منتفي دانسته خواستار استقرار 
اكثر جريانات، احزاب و شخصيت هاي دمكرات و چپ ايران، . جمهوري هستند

يل را در ميان اين بخش اپوزيسيون بزرگترين پتانس.در زمره اين نيروها    هستند
گر چه از نبود پيوندهاي ضروري با آن . آزاديخواهان و جنبش هاي اجتماعي دارد

  .جنبش ها رنج مي برد
 نيروهايي كه از حكومت مشروطه، چه اسالمي و چه سلطنتي آن، دفاع مي -ب

كنند و در واقع حق حاكميت مردم را به مذهب و متوليان مذهبي يا حق موروثي 

از يك سو جريانات مذهبي كه رسما جدائي نهاد دين از . ي كنندپادشاه مشروط م
نهاد دولت را نپذيرفته اند، در اين زمره اند و از سوي ديگر طرفداران بازگشت به 

گسترش حضور نظامي آمريكا در . مشروطه سلطنتي، در اين گروه بندي قرار دارند
را به تكاپوي تازه اي منطقه، سلطنت طلبان، دشمنان ديرين دموكراسي و استقالل 

انداخته است و برخي جريانات ديگر نيز از هم اكنون به اين حضور و استفاده از 
  .آن براي تغيير رژيم، اميد بسته اند

طي دوره اخير، روند اوضاع سياسي و اجتماعي در داخل، بيش از پيش  -17
يكا، در دولت آمر. در معرض تاثيرات تحوالت منطقه اي و جهاني واقع شده است

و اجراي نقشه هاي درازمدت خود در خاورميانه، ) 1(تعقيب اهداف امپرياليستي 
 حضور و نفوذش را در اين منطقه گسترش مي "خاورميانه بزرگ"تحت عنوان 

عراق و افغانستان همچنان زير اشغال نظامي آمريكا و متحدانش هستند و . دهد
ديگر آن نقشه ها را تشكيل مي ايران، سوريه، لبنان و فلسطين هم آماج عمده 

رژيم جمهوري اسالمي كه خود سابقه اي طوالني در تنش آفريني و دخالت . دهند
جوئي در امور همسايگان و ديگر كشورهاي منطقه داشته و از جريانات افراطي 

 در فلسطين نيز "حماس" و "جهاد اسالمي" در لبنان، "حزب اللـه"اسالمي مثل 
ره گيري از نابساماني هاي افزونتر اوضاع منطقه در پي تهاجم حمايت مي كند، با به

نظامي آمريكا و متحدين آن، و با روي كار آوردن دارودسته احمدي نژاد، شدت 
اكنون جمهوري اسالمي در . و وسعت بيشتري به اين گونه اقدامات خود داده است

ت گذاشتن روي اين دولت با انگش. مركز توجه دولت آمريكا در منطقه قرار دارد
ماجراجوئي هاي اتمي رژيم حاكم بر ايران، توانسته است ديگر قدرت هاي غربي 
و بخش مهمي از كشورهاي جهان را هم به اين نتيجه برساند كه نه تنها استمرار 
حمايتهاي اين رژيم از جريانات مذهبي افراطي و تروريستي، بلكه ادامه برنامه هاي 

  .جهاني استاتمي آن هم خطري براي صلح 
  

  چشم اندازها
در حالي كه با تداوم و تشديد بحران هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي  -18

حاكم، نيازهاي اساسي چون آزادي و تنفس در فضاي آزاد، كار و اشتغال، 
بهداشت و درمان و آموزش، مسكن، آسايش و صلح براي اكثريت عظيم مردم 

برم گشته است، چشم انداز نزديك ايران بيش از هر زمان ديگري محسوس و م
تحوالت كشور ما قبل از همه به چگونگي حل بحران اتمي جمهوري اسالمي گره 

  .خورده است
هدف استراژيك دولت آمريكا در مورد ايران، بعد از يك دوره اميد به  -19

تحوالت دروني جمهوري اسالمي، در اساس تالش براي تغيير رژيم ايران يا تبديل 
 رژيم مطلوب آمريكا با استفاده از هر وسيله ممكن است و پرونده اتمي آن به يك

. جمهوري اسالمي امكان عملي كردن آن را بيش از هميشه فراهم كرده است
 و يا در "طرح عراق"بخش غالب هيات حاكمه فعلي آمريكا، در صدد اجراي 

لكن .  در مورد جمهوري اسالمي است"الگوي ليبي"مساعدترين حالت، پيشبرد 
ورود به "جناح غالب جمهوري اسالمي، با رجز خواني، قدرت نمائي و يا نمايش 

  . پيروي كند" كره شمالي" مي خواهد كه از الگوي"باشگاه اتمي
اتحاديه اروپا كه همواره تالش نموده است با دادن امتيازات اقتصادي و  -20

 اتمي و به تعديل سياسي، جمهوري اسالمي را به دست كشيدن از ماجراجوئي هاي
در سياست هاي منطقه اي خود ترغيب كند، بعد از شكست آخرين مذاكرات 
مستقيم و از سرگيري فعاليت هاي غني سازي اورانيوم به وسيله رژيم، با ارجاع 

 موافقت كرده و عمال در كنار دولت آمريكا "شوراي اميت"پرونده اتمي ايران به 
داليل گوناگون با اعمال تحريمهاي اقتصادي و روسيه و چين به . قرار گرفته است

 "شوراي امنيت" در مورد ايران از مسير "طرح عراق"به طريق اولي اجراي 
اما با ادامه ماجراجوئي هاي رژيم و با توجه به مجموع مالحظات . همراهي ندارند

اي مجموعه پيشنهاده. بين المللي، تغيير موضع اين دولتها نيز بعيد به نظر نمي رسد
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 مختلف در مورد برنامه هسته اي و مناسبات "تهديدات" و "تشويقها"متضمن 
شوراي "خارجي جمهوري اسالمي، كه اخيرا از جانب پنج دولت عضو دائمي 

 و دولت آلمان به رژيم ارائه شده، بروشني بيانگر آنست كه قدرت هاي "امنيت
.  سالح اتمي نيستندبزرگ جهاني حاضر به پذيرش دستيابي احتمالي اين رژيم به

 نيز اعمال تحريم "شوراي امنيت"حتي در صورت عدم توافق اعضاي دائمي 
اقتصادي و يا تهاجم نظامي يكجانبه از طرف دولت آمريكا و متحدانش دور از 

  .انتظار نيست
 در "غرور ملي"رژيم حاكم مي كوشد كه با تحريك احساسات و  -21

تعصبات بخشي از مسلمانان جهان، با تكرار داخل و بهره برداري از حساسيتها و 
 و بستن تنگه هرمز، "سالح نفت"تهديدات در توسعه تروريسم اسالمي، استفاده از 

 سالح هاي اتمي و به طور كلي، با باال بردن هزينه "پيمان منع گسترش "خروج از 
هاي اقتصادي و يا تهاجم نظامي براي دولت آمريكا و ديگر  هاي اعمال مجازات

قدرتهاي جهاني آنها را نا گزير از انصراف از اجراي آن مجازاتها و مذاكره با 
ولي پيشبرد اين سياستها در عمل خطرات تحريم و جنگ با همه . رژيم نمايد

  .دهد تبعات فاجعه بار آنها را افزايش داده  و بازهم افزايش مي
بزرگ بحران سازي هاي جمهوري اسالمي به واقع مي تواند فجايع  -22

ديگري براي جامعه ما به بار آورد اما تقالهاي رژيم براي بازگرداندن عقربه هاي 
بازگشت به شعارها و سياستهاي آغازين جمهوري . زمان ثمري نخواهد داشت

هاي  اسالمي برشدت خفقان و سركوب مي افزايد، ولي قطعا نمي تواند جنبش
المللي و جامعه جهاني امروز نه فقط شرايط بين . اجتماعي جاري را متوقف سازد

بلكه اساسا وضعيت حاضر جامعه ما نسل جواني كه در اين دوران سربرآورده است 
  .اجازه چنين بازگشتي را نخواهد داد

در درون حكومت نيز اراده واحدي پشت همه سياستهاي كنوني وجود  -23
رآميز نحوه قبضه قدرت توسط جناح غالب، از طريق حذف آشكار و تحقي. ندارد

رقباي درون حكومتي و افزودن بر فشارهاي متعدد بر اين رقبا بعد از راندن آنها، 
جا . عمال در درون حكومت هم مقاومت در برابر جريان حاكم را دامن زده است

به جائي هاي گسترده در درون دستجات حكومتي طي دو سال گذشته، هنوز به 
اح غالب و در ميان مجموعه جناح  نرسيده است و دعوادر داخل جن"تعادل"نقطه 

در اين منازعات، چگونگي برخورد به بحران بين . هاي رژيم استمرار خواهد يافت
المللي اتمي نيز مزيد بر علت شده است به طوري كه شكست احتمالي دولت 

 و كنار رفتن اين دولت "ماموريت"احمدي نژاد در اين زمينه مي تواند به خاتمه 
گسترش رويگرداني از . ديهاي دروني ديگري پديد آوردمنتهي شده وصف بن

حكومت مذهبي در ميان طرفداران و حتي كارگزاران ديروز آن، به اشكال 
گوناگون، موجب تضعيف بيشتر باقي مانده پايگاه اجتماعي آن شده و مي تواند به 

  .تقويت اپوزيسيون ياري رساند
د و گسترش مقاومت در برابر سياست سركوب و خفقان، رش -24

اعتراضات در جنبش هاي اجتماعي مختلف و مقابله با مشكالتي كه كارگران ، 
زنان، جوانان، وانشجويان، دانشگاهيان، معلمان، روزنامه نگاران، نويسندگان و 

روشنفكران جامعه با آنها دست به گريبانند، گسترده تر از آنست كه جريان حاكم  
جنبش هاي مدني و . تواند بر آنها غلبه كندبا توجه به شكاف در درون حكومت ب

حركت هاي اعتراضي كارگران و زحمتكشان با حضور خود در صحنه و با طرح 
خواستهايي در كسب حقوق خويش، فضاي جامعه را تغيير مي دهند و جو رعب و 
. وحشتي را كه هدف و ضرورت ادامه سياست سركوب است، درهم مي شكنند

آورند  اين اعتراضات، تشكلها و نهادهاي مستقلي سربرميمهمتر از همه، از درون 
  .كه صرف وجود آنها نفي قدرت مطلق حكومت است

عملكرد رژيم جمهوري اسالمي و تجربه هشت سال دولت اصالح  -25
طلبان حكومتي، براي همه كساني كه در انديشه تحوالت سياسي پايداري در ايران 

حول پايداري بدون تغيير اساس نظام كنوني هستند، نشان داده است كه هيچ گونه ت

نخستين گام براي خروج از نابساماني هاي موجود و حل بحران . امكان پذير نيست
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران، برچيده شدن بساط جمهوري اسالمي و 

  .حاكم شدن اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت كشور است
  

  سياست هاي ما
ما استقرار يك جمهوري دموكراتيك و الئيك به جاي هدف مقدم   -26

براي تحقق اين امر ما همه نيروهاي دموكرات، چپ و . جمهوري اسالمي است
آزاديخواه، همه فعاالن جنبش هاي اجتماعي و مدني، شخصيت ها، جريانات و 
احزاب ملي را به همكاري و اتحاد براي ايجاد يك نظام متكي بر اراده مردم ايران 

شرط ايجاد چنيين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، . ا مي خوانيمفر
جدائي كامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هر 
گونه تبعيض بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد، برابر حقوقي زنان با مردان، به 

  . قوانين از راي مردم استرسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه
ما خواستار تحوالت بنيادين و استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي  -27

از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش هاي سازمان يافته و . در ايران هستيم
آنها جنبش رو به گسترش خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و مهمترين 

پيوند ميان مبارزات آزاديخواهانه و مبارزات عدالت . كارگران و زحمتكشان است
طلبانه توده هاي مردم مردم از نيازهاي اساسي گسترش و تقويت اين مرحله جنبش 
هاي جاري اجتماعي است كه پيكارهاي جمعي جسورانه كارگران براي ايجاد 

ماعي، نمونه برجسته اي از تلفيق ميان آن ها را به تشكل هاي مستقل صنفي و اجت
ما در جهت تحكيم موقعيت اين جنبش ها بمثابه تنها ضامن . نمايش مي گذارد

برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هر گونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر 
   .شكل ديگر، تالش مي كنيم

يخواه دمكران و ما خواستار نزديكي هر چه بيشتر نيروهاي جمهور  -28
الئيك هستيم و تالش در اين عرصه يكي از محوري ترين عرصه فعاليت سازمان 

ما جمهوري را شكل حكومتي دمكراتيك براي ايران . ما را تشكيل مي دهد
دانسته و منشا موروثي و يا الهي براي حكومت را مغاير با حق حاكميت راي مردم  

   .و مشروط نمودن آن مي دانيم
در جهت همگرائي و اتحاد گسترده در ميان نيروهاي چپ ايران ما  -29

براي ايجاد يك قطب نيرومند مدافع حقوق كارگران و ديگر مزدبگيران ايران 
و نزديكي و همسوئي نيروهاي چپ و قدرتمندي آن ها را  . تالش مي كنيم

تضميني براي استقرار دمكراسي و تامين عدالت اجتماعي در آينده كشور مي 
سازمان ما هر گونه همكاري نيروهائي كه براي سوسياليسم مي رزمند در اين . نيمدا

راستا ارزيابي كرده و اقدامات در اين عرصه را جزو فعاليت هاي دوره آتي خود 
  )2(.مي داند

تبعيض و ستم ملي ملي در ايران، مساله اي واقعي است كه انكار آن به  -30
تالش براي حل دموكراتيك و مسالمت .دهر عنوان ، كمكي به حل آن نمي كن

آميز مساله ملي بر مبناي اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب  ايراني آزاد و 
دموكراتيك و به رسميت شناختن حقوق سياسي و فرهنگي مردم ترك ، كرد 

   .،عرب ،بلوچ و تركمن بسيار اهميت دارد
در ميان كارگران و ما از گسترش مبارزات صنفي، مطالباتي و سياسي  -31

زحمتكشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، مليت ها و اقليت هاي 
مذهبي و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعي دفاع مي كنيم و بر همبستگي آنها تاكيد 

از هز گونه تالش كارگران و فعالين سنديكايي براي احياء و تشكيل . مي كنيم
ل كارگري استقبال مي كنيم، تقويت تشكل هاي سنديكاها و اتحاديه هاي مستق

مستقل زنان را امري حياتي براي رفع تبعيض عليه زنان مي دانيم، از ايجاد تشكل 
هاي مستقل و سراسري دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و معلمان براي دفاع از 

 با جنبش براي رفع ستم ملي اعالم همبستگي مي. حقوق خود پشتيباني مي نمائيم
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از حقوق اقليت هاي مذهبي و ديگر گروه هاي اجتماعي كه به دليل اعتقاد . كنيم
يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي، مورد پيگرد قرار مي گيرند، 

  .دفاع مي كنيم
ما، سياست هاي تا كنوني جمهوري اسالمي در زمينه بحران اتمي، بي   -32

ين المللي را عامل اصلي تشديد اين پاسخ گذاشتن مكرر درخواست هاي مراجع ب
بحران و جاده صاف كن هر گونه اقدام  مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه 
كشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست ها 

ما در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد . مي دانيم
ويانه دولت آمريكا و ديگر قدرت هاي جهاني، مسئول هر پيĤمدي از اين سلطه ج

قبيل را در شرائط كنوني رهبران جمهوري اسالمي مي دانيم و معتقديم نك تيز 
حمله همه نيروهاي صلح دوست و مدافع منافع مردم  بايد متوجه جمهوري اسالمي 

در شرايط حاكم، راه . دو مبارزه براي عقب نشاندن رژيم از مواضع كنوني آن باش
  :حل ديپلماتيك و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از تحريم وجنگ، مستلزم

احترام به مقاوله نامه ها، پيمان ها و موازين بين المللي كه ايران هم از  -
   .جمله امضاكنندگان آن هاست

پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني  -
اورانيوم، همكاري كاملبا آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاكرات با سازي 

   اتحاديه اروپا و آغاز مذاكره رسمي و علني با دولت آمريكا بر اساس منافع متقابل
پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از  -

 ساير كشورها  وايجاد جريانات مذهبي افراطي و عدم مداخله  در امور داخلي
   رابطه با تمامي كشورهاي جهان بر پايه منافع متقابل

پيوستن به تالش هاي بين المللي براي صلح عادالنه و پايدار در  -
خاورميانه بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد تشكيل دو دولت اسرائيل و 

ا اشغالگري هاي فلسطين، برسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت ب
آن، پشتيباني از تشكيل دولت مستقل فلسطين و مشاركت فعال در كوشش جمعي 

  .براي خاورميانه عاري از تسليحات اتمي است
ما از فشار سياسي به جمهوري اسالمي براي بازكردن فضاي كشور و رعايت  -33

 مخالف حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين المللي استقبال مي كنيم و
ما معتقديم دمكراسي . هر گونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي كشورمان، هستيم

در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت 
ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش هاي مترقي بين المللي . ايران مستقر خواهد شد

 راه دمكراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت از مبارزات مردم ايران در
ما مخالف هر گونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولت . ايران نمي دانيم

ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين .  هاي خارجي هستيم
  .تكليف با حكومت اسالمي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم

___________________________  
  

نظر اقليت اعضاي كميسيون حذف واژه امپرياليسم از اين بند در عين حفظ  (1)
  .مضمون اين بند بود

 بود و جايگزين 29 و 28نظر ديگري در كميسيون خواهان حذف بند هاي  (2)
  :كردن آن با جمعبندي كلي زير بود

هوري خواه براي استقرار ما خواستار نزديكي هر چه بيشتر نيروهاي جم"
تالش در اين عرصه يكي از محوري ترين عرصه فعاليت ما را . دموكراسي هستيم
ما در جهت همكاري، همگرائي، اتحادگسترده، و وحدت  .تشكيل مي دهد

نيروهاي چپ ايران براي شكل دادن به يك قطب نيرومند مدافع حقوق كارگران 
  "و ديگر مزدبگيران ايران تالش مي كنيم

   كميسيون تدارك سند سياسي
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  قرار كنگره در رابطه با
  اصالحاتي در ساختار تشكيالتي

  
  :ماده واحده براي بررسي ساختار تشكيالتي و تغيير اساسنامه سازمان

  
كنگره، كميته مركزي آينده را موظف مي سازد كه بررسي ساختار تشكيالتي و 

مه جديد را براي انطباق اصول تشكيالتي با شرايط جديد فعاليت ارائه  اساسنا
سازماني، در دستور كار گذاشته، براي آن گروهي كاري تعيين نموده و حداكثر تا 

 6حداكثر ( ماه پيش نويس اساسنامه جديد را ارائه داده و با زمانبندي معين 6ظرف 
ن فاصله چهارچوب در اي. به بحث  در  تشكيالت براي تصويب بگذارد) ماه
، راهنماي فعاليت تشكيالتي قرار "طرحي براي اصالحاتي در ساختار تشكيالتي"

 . خواهد گرفت
  

 

اصالحاتي در طرحي براي 
  ساختار تشكيالتي

  
  :مقدمه

يكي از مباحث كنگره، ارائه طرحي براي اصالحات در ساختار تشكيالتي  
. يدرايط چديد پاسخ گوساختاري كه بتواند به وظائف امروز ما در ش. است

در رابطه با ساختارتشكيالت، از كنگره ششم آغاز شد، اما گرچه بحث 
 در صد آراء موافق، نتوانست به تصويب 50قطعنامه مربوط به آن با كسب 

ميته تشكيالت مامور تهيه طرح اصالحاتي در در دور جديد ك. برسد
ن كميته ضمن اي. ساختار تشكيالتي براي پيشنهاد به كنگره شده است

بررسي تجارب دوساله و با توجه به نقاط ضعف و قوت كار گذشته، طرح 
حاضر را كه در مواردي شامل تغييراتي در ساختار تاكنوني است، تا تهيه 
اساسنامه جديد، بعنوان اساس پيشبرد كار تشكيالتي سازمان پيشنهاد مي 

  .كند
                                                      * * * * * * *  

 
   ماده براي تصويب 2
  
   ساختار تشكيالت -1

ساختار سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، بر گسترش دموكراسي در مناسبات 
تشكيالتي، داوطلبانه بودن پيشبرد وظايف، جلب مشاركت اعضا و استفاده از خرد 

كيالت مدرن مبتني ها و انطباق روزمره با نيازهاي يك تش گيري جمعي در تصميم
 هاي كاري اعضا سازمان عالوه بر شركت در ارگانها، كميسيونها وگروه. است

كه ... هاي عمومي و  نهادهاي دموكراتيك، نشريات، رسانهدر سازماني مي توانند 
راستاست فعاليت كنند و اين  اهداف و وظايف آنها با برنامه و پالتفرم سازمان هم

اعضاي سازمان همچنين . شود التي آنها محسوب ميكار جزئي از فعاليت تشكي
 .حق دارند در جلسات ارگانهائي كه عضو آن نيستند نيز بعنوان ناظر شركت كنند
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  كميته مركزي   -2
 باالترين ارگان سازمان در فاصله دو كنگره بوده و تنها ارگاني است كه توسط 

 تشكيالتي –ايت سياسي وظيفه اين كميته، مديريت و هد. كنگره انتخاب مي شود
ترين مسائل سياسي و  اتخاذ سياست پيرامون عامسازمان در فاصله دو كنگره، 

تشكيالتي و تحوالت جاري، رابطه با احزاب و هماهنگ كردن مجموعه 
  .ها و مسئوليت مالي مي باشد فعاليت

البدل  اعضاي علي.  اعضاي اين كميته شامل اعضاي ثابت و علي البدل مي باشد
موقت يا (در صورت غيبت . كنند  تمامي جلسات و بدون حق راي شركت ميدر

)  به ترتيب آراي حاصله در كنگره(يك عضو اصلي، عضو علي البدل ) دائم
  .خواهد شد) بطور موقت يا دائم(جايگزين عضو غايب 
 ها را براي اجراي مصوبات كنگره تعيين كند و اولويتكميته مركزي بايد 

 در حد امكان در اختيار مسئولين ارگانها، گروههاي كاري و  راالزمامكانات 
  . كميسيونها قرار دهد

كميته مركزي موظف است حداقل هر دو ماه يكبار جلسه اي براي گفت و شنود و 
براي نظارت تشكيالت بر پيشرفت .  مشورت با اعضاي تشكيالت برگزار نمايد

مي جلسات اين ارگان به وظايف توسط كميته مركزي، اعضا حق دارند در تما
  .عنوان ناظر و شنونده  شركت كنند

. با توجه به وظائف اين ارگان، مسئوليتهاي زير بعهده اعضا اين كميته مي باشد
مسئولين نسبت به اجراي وظائف خويش پاسخگو هستند و مي توانند براي پيشبرد 

يا گروههاي كار خود به انتخاب همكار از ميان اعضاي سازمان مبادرت كرده و 
  . كاري براي مشاورت و پيشبرد كارشان تشكيل دهند

  
كميته . م براي سازماندهي تشكيالت پيشنهاد ميكند. كنگره طرح زير را به ك

مركزي مي تواند در صورت لزوم و براي پيشبرد كار، تغييرات الزم را در اين 
  :طرح بدهد

  
 و نيز  كميتهين هماهنگي بين اعضاي ا:مسئول هماهنگي كميته مركزي -

فراخوان جلسات كميته مركزي، . پيگيري امور آن را بعهده دارد
گزارش گيري از مسئولين ارگانها، گزارش جلسات، تصميمات و 
اقدامات و نيز فعاليت هاي ارگانهاي مختلف به تشكيالت را به عهده 

همچنين تعيين يك سيستم منسجم براي گزارش گيري و . دارد
و آنها و نظارت به انجام آن، در حيطه مسئوليت گزارش دهي و آرشي

 كميته مركزي براي پيشبرد وظائف مسئول هماهنگي. وي مي باشد
خويش مي تواند گروههاي كاري تشكيل داده، يا از گروههاي كاري 

مسئول هماهنگي از طرف اعضاي كميته . موجود، كمك بگيرد
قسيم مسئوليتهاي مركزي انتخاب مي شود و بنابراين وي بايد قبل از ت

ساير مسئوليتها در كميته مركزي با توجه به توان، . ديگر، انتخاب شود
. تجربه و عالئق اعضاي كميته مركزي، بين آنان تقسيم خواهد شد

تغيير مسئول هماهنگي يا مسئوليتهاي ديگر در صورت ضرورت و 
 .موافقت اكثريت كميته مركزي امكانپذير خواهد بود

 
يك عضو كميته مركزي مسئول مالي سازمان : مانمسئول مالي ساز -

اين عضو مستقيما با تمام اعضا سازمان براي جمع آوري . خواهد بود
با توجه به درآمد و . حق عضويت و كمك مالي تماس خواهد داشت

 2(وضعيت مالي سازمان، برنامه اي براي تعيين بودجه در دوره دو ساله 
مسئول مالي موظف است . دارائه خواهد كر) ماه پس از انتخاب

. گزارش ماهانه خود را به مسئول هماهنگي كميته مركزي ارائه كند
مسئول مالي مي تواند عالوه بر جمع آوري حق عضويت،  پروژه هائي 

را براي دريافت كمك مالي از اعضا در نظر گرفته و اقدام به جمع 
و يا بيروني، در رابطه با پروژه هاي سازماني (آوري كمكهاي داوطلبانه 

وي . كند...) از جمله كمك به زلزله زدگان، كارگران اعتصابي و 
همچنين مي تواند براي پيشبرد وظائف خود گروه كاري از اعضاي 

 .  داوطلب و صاحب تجربه و تخصص در اين امر تشكيل دهد
 
 سازماندهي اعضا تشكيالت از طريق شركت در :مسئول تشكيالت -

رتباط مستقيم با اعضائي كه بعلت پراكندگي كميته تشكيالت و نيز ا
مسئول تشكيالت . جغرافيائي، فاقد واحد كشوري هستند را بعهده دارد

در كميته مركزي موظف است گزارشات واحدها و اعضا را جمع 
.  كميته مركزي قرار دهدمسئول هماهنگيآوري كرده، آنرا در اختيار 

شركت در جلسات كميته همچنين بعنوان رابط با كميته مركزي، ضمن 
تشكيالت، آنان را در جريان كار كميته مركزي و تصميمات آن قرار 
داده، و اجراي اين تصميمات در سطح كل تشكيالت را از اين طريق 

 . هماهنگ و پيگيري نمايد
 
مسئوليت رابطه با احزاب، سازمانها و تشكلهاي : مسئول روابط عمومي -

كميته مركزي يك نفر از بين خود را . ايراني بعهده كميته مركزي است
مسئول پيگيري سياستهاي سازمان و تصميمات كميته مركزي در اين 
زمينه مي كند كه در عين حال مسئول گزارش دهي ماهانه به مسئول 

 . هماهنگي كميته مركزي مي باشد
  

مسئول اين كميته در جلسات كميته : مسئول انتشارات و تبليغات  -
ت شركت كرده، انتقال مباحث نظري بين كميته انتشارات و تبليغا

مركزي و اين كميته را بعهده دارد و رابط بين اين كميته و كميته 
همچنين وظيفه گزارش گيري از آن و . مركزي محسوب مي شود

 كميته مركزي از جمله وظائف مسئول هماهنگيانتقال گزارشات به 
 .وي مي باشد

  
ندهي كميته بين الملل بعهده مسئول تشكيل و سازما:  مسئول بين الملل -

مسئول اين كميته گزارش . كميته بين الملل در كميته مركزي مي باشد
 .ماهانه فعاليتهاي آنرا به مسئول هماهنگي كميته مركزي ارائه مي دهد

  
 وظيفه پيگيري كار كميسيونهاي :مسئول كميسيونها و گروههاي كاري -

فت كار آنها و در صورت لزوم سازمان، تهيه امكانات كافي براي پيشر
روابط عمومي، بين (هماهنگي كار آنها با ساير ارگانهاي سازماني 

همچنين كسب گزارش و . را بعهده دارد) الملل، انتشارات و تبليغات
 .انتقال آن به مسئول هماهنگي كميته مركزي از وظائف وي مي باشد

  
  :  كميته تشكيالت-2

هر كشوري . گان واحدهاي كشوري استكميته تشكيالت مركب از نمايند
 عضو سازمان فعال بوده و امكان تشكيل جلسات مرتب و 3كه در آن حداقل 

انجام كارهاي جاري تشكيالت كشوري را دارا باشند، مي تواند اقدام به 
تشكيل واحد كشوري كرده، نماينده خود را انتخاب كنند و به عضويت 

د كشوري، عضو كميته تشكيالت نماينده واح. كميته تشكيالت درآيند
در صورتي كه در فاصله دو كنگره، واحد كشوري از بين . محسوب مي شود

رفته، يا واحد جديدي اضافه شود، نماينده آن كشور از كميته تشكيالت 
ساير اعضا كه بدليل پراكندگي . بيرون رفته يا به آن اضافه مي شود

ر واحد كشوري سازماندهي جغرافيائي يا عدم امكان و بهر علت ديگر، د
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نشده باشند، براي پيشبرد وظائف محوله، بطور مستقيم با مسئول تشكيالت در 
كميته مركزي تماس خواهند داشت و مي توانند در ساير ارگانها، گروههاي 

  .كاري و كميسيونهاي سازمان فعاليت كنند
واحدهاي كشوري ضمن برگزاري جلسات مرتب، در فعاليتهاي كشوري 

ر داشته، با شركت در كميته تشكيالت آنرا در سطح كل سازمان در حضو
كشورهاي مختلف هماهنگ نموده، آكسيونهاي محلي از جمله مراسم 
مربوط به سالگردها و مناسبتها را سازمان داده و سياستهاي ارتباطي را در 
سطح كشوري با سازمانهاي ايراني و خارجي در هماهنگي با كميته بين الملل 

براي اجراي اين امر، الزم است كه . وابط عمومي، پيش مي برندو ر
نمايندگان واحدهاي كشوري مستقيما با مسئولين كميته بين الملل و روابط 

واحدهاي كشوري گزارش ماهانه . عمومي در كميته مركزي تماس بگيرند
مسئول . فعاليت خود را به مسئول تشكيالت در كميته مركزي ارائه مي دهند

الت گزارش واحدها و نيز فعاليت اعضاي خارج از واحدهاي كشوري تشكي
  .را به مسئول هماهنگي كميته مركزي ارائه ميدهد

  
  :  كميته انتشارات و تبليغات-3

كميته انتشارات و تبليغات، مسئوليت انتشارات الكترونيكي و چاپي سازمان را 
قال ترجمه هاي  آن همچنين همكاري با كميته بين الملل در انت. بعهده دارد

به سايت سازمان و يا تقاضا براي ترجمه مطالب به فارسي و براي درج در 
سايت و نيز رابطه با كميسيونها براي درج فعاليتها و مطالب آنان، از حوزه 

اين كميته مسئولي را از بين خود براي پيشبرد امور . فعاليتهاي اين كميته است
كميته گزارشات خود را به مسئول آن اين . جاري خويش انتخاب مي كند

  . در كميته مركزي ارائه خواهد داد
  
  :  كميته بين الملل-4

مسئوليت هماهنگي و ارتباطات سازمان با احزاب، سازمانها و رسانه هاي 
اين كميته مسئوليت ترجمه مواضع سازمان . خارجي با كميته بين المل است

ائل مشخصي كه نياز به تبليغات در در رابطه با مسبه زبانهاي گوناگون را، 
اين مطالب بايستي بطور .  به عهده داردسطح بين الملل موجود مي باشد،

همچنين در صورت . منظم و در حد امكان  براي اين مراكز ارسال شود
تقاضاي كميته انتشارات و تبليغات براي ترجمه مطالب و انتشار آنها در 

  .ني مي كندسايت سازمان، اين كميته را پشتيبا
وظيفه اين كميته همچنين بررسي روابط بين المللي موجود سازمان، 

  . هماهنگي فعاليتهاي بين المللي و بررسي امكان گسترش آنها مي باشد
  . اين كميته از اعضاي داوطلب در كشورهاي مختلف تشكيل مي دهند

  
  :  كميسيونهاي سازمان-5

وب كميسيونها فعاليت خواهند كميسيونهاي سازمان بر اساس آئين نامه مص
 *.كرد

اعضاي كميسيونها تالش مي كنند اين كميسيونها را از حوزه سازماني 
خارج كنند و با تشكلها يا افرادي كه در اين حوزه ها كار تخصصي مي 
كنند، فعاليت مشترك انجام داده، بدنبال راههائي براي گسترش و 

  .اثرگذاري هرچه بيشتر آنان باشند
  

  : ميسيون زنان ك- 5-1
كميسيون زنان سازمان، مسئول پيشبرد سياست هاي سازمان در رابطه با 
مسائل زنان و در صورت لزوم سياست گذاري هاي جديد با هدف دفاع از 

  .  حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان مي باشد

كميسيون زنان مي تواند در تمامي امور نسبت به مسائل زنان تصميم گيري 
كميسيون زنان گزارش كاري خود . د و بطور مستقل موضع گيري نمايدنماي

  .را بطور ماهانه به مسئول كميسيونها در كميته مركزي ارائه خواهد داد
  

  :  كميسيون كارگري- 5-2
مسئول پيشبرد سياست هاي سازمان در رابطه با كميسيون كارگري سازمان، 

اي جديد با هدف مسائل كارگري و در صورت لزوم سياست گذاري ه
  .  دفاع از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كارگران مي باشد

كميسيون كارگري مي تواند در تمامي امور نسبت به مسائل كارگري 
كميسيون كارگري . تصميم گيري نمايد و بطور مستقل موضع گيري نمايد

ي گزارش كاري خود را بطور ماهانه به مسئول كميسيونها در كميته مركز
  .ارائه خواهد داد

 
  :  گروههاي كاري-6

 عضو تشكيل مي 3گروههاي كاري براي انجام كاري موقت يا دائم با حداقل 
تشكيل آنها مي تواند داوطلبانه يا بنا به پيشنهاد يكي از ارگانهاي سازمان . شوند

مي ) مثال كار نظري(هاي كاري با توجه به حيطه كار خود،  گروه. صورت گيرد
هاي كار  آئين نامه گروه.  از افراد غير عضو براي همكاري دعوت كنندتوانند

. مسئول گروههاي كاري انتخابي است. شود توسط خودشان تنظيم و تصويب مي
خود را به مسئول ) يا پس از پايان پروژه(گروههاي كار گزارش كار ماهانه 

  .گروههاي كاري در كميته مركزي ارائه مي دهند
  "طرحي براي اصالحاتي در ساختار تشكيالتي"كميسيون تدارك 

  1385 تير 16
 2006 ژوئيه 6
  

------------------------------------------------  
كميته تشكيالت براي اولين بار اين آئين نامه را تنظيم كرد كه به تصويب كميته  *

 . مركزي نيز رسيد
 نيز از وظائف امه جديد بر اساس اساسن بررسي، تدقيق و تكميل اين آئين نامه

  .كميسيون تنظيم اساسنامه آئي طبق قرار كنگره است
  
  اصول ناظر بر چگونگي تشكيل كميسيونها  
 كميسيونها با پيشنهاد كميته تشكيالت و توافق كميته مركزي و يا پيشنهاد كميته -1

  .مركزي تشكيل مي شوند
  . عضو تشكيل مي شوند3 كميسيونها با حداقل -2
ونها بايد برنامه عمل داشته باشند و در فعاليتها از هماهنگي الزم برخوردار  كميس-3

  .باشند
  . مسئول كميسيون بايد عضو سازمان باشد-4
  . كميسيونها از دوستان و نزديكان سازمان مي توانند عضوگيري كنند-5
  . اعضا در كميسونها از حق راي برخوردار هستند-6
 در چهارچوب اسناد سازمان و با هماهنگي و  صدور اطالعيه در كميسونها،-7

  .مسئوليت مسئول كميسيون صادر مي گردد
 پس از سه بار اخطار كميسيون، مبني بر اينكه فعاليتهاي كميسيون پيش برده -8

نمي شود، كميته تشكيالت در خصوص چگونگي ادامه فعاليت كميسيون تصميم 
  .مي گيرد
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  : در بارهقطعنامه

  وحدت حزبيائتالف ها و   
  

اتحاد وسيعي از جريانات و نيروهاي چپ دمكرات و  -1
 آزاديخواه

گيري  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، از بدو پيدايش تا كنون، براي شكل
اتحادي دمكراتيك از سازمانها و احزاب دمكراتيك و انقالبي تالش زيادي كرده 

اتحاد عمل  « قرار داد  شمسي به توافق حول1378حاصل اين تالشها در سال . است
بين حزب دمكرات كردستان ايران، سازمان كارگران انقالبي  » پايدار سياسي

كميته اتحاد عمل «، كه فعاليتهاي خود را تحت نام راه كارگر و ما انجاميد-ايران
 به سه سازمان سياسي محدود  تقريبااگر چه اين اتحاد. ادامه داد» براي دمكراسي 

اما مشكالت .  ابتدا سازمان ما در فكر گسترش صفوف آن بودماند ولي از همان
در يك تحليل . اين اتحاد بيش از آن بود كه تالشهاي ما بتواند بر آنها غلبه كند

 متفاوت هايتوان در برداشت را مي» اتحاد عمل براي دمكراسي«كلي، مشكل اصلي 
 حزب دمكرات سازمان ما و.  از هدف و چشم انداز آن ارزيابي كرداعضاء آن 

اي با هدف فراروئيدن به  كردستان اين اتحاد را در چارچوب همكاريهاي جبهه
ديدند، درحاليكه سازمان راه كارگر اساسا چنين  يك آلترناتيو دمكراتيك مي

اي فراطبقاتي مخالف بود، اين اتحاد را  نظري نداشت و از آنجا كه با تشكيل جبهه
اين . كرد تا به چنين راهي نيز نرود لكه تالش ميديد، ب نه تنها در اين راستا نمي

عمال امكان فعاليت و حركت جدي را ازاين اتحاد سلب » استخوان الي زخم«
و جلب نيروهاي ديگر به آن با موانع » اتحاد«از اين روگسترش اين . كرده بود

  .شد جدي روبرو مي
يته اتحاد  تالشهايي براي گسترش كم1382عليرغم مشكالت برشمرده، در سال

كميته «اين در حالي بود كه .  به نتيجه نرسيد نهايتاعمل براي دمكراسي آغاز شد، و
از مدتي قبل با بحران دروني روبرو بوده و هيچگونه » اتحاد عمل براي دمكراسي

شكست مذاكرات براي گسترش آن ، عمال آن را به تعطيلي . فعاليتي نداشت
  .كشاند

ا در چارچوب ديگري براي شكلگيري يك اتحاد   سه سازمان توافق كردند ت
وسيع تالشهاي خود را از سر گيرند، ولي سير حوادث و تحوالت گوناگون، زمان 

آقاي مصطفي الزم براي نتيجه گيري از اين تالشها را نداد و نهايتا با انتشار پيام 
به رئيس جمهور امريكا، سازمان ايران ل حزب دمكرات كردستان كدبير هجري، 

، به اين »كميته اتحاد عمل براي دمكراسي در ايران«كارگر به همكاري خود با  راه
دليل كه بند هشتم پالتفرم از طرف حزب دموكرات كردستان ايران نقض شده 

اي به دفتر سياسي حزب  ما نيزانتقاد و نگراني خود را طي نامه. است، خاتمه داد
اين باور بوده و هستيم كه همكاري و دمكرات كردستان ايران اعالم نموديم، امابر 

سياسي گيري تر از آن  است كه با يك موضع سوابق اين سه حزب و سازمان عميق
  .خاتمه پيدا نمايد

بايست پايان تالشهاي مشترك هشت ساله را با يك  ما بر آن بوديم كه حداقل مي
 بدنبال با اين حال. بررسي و جمعبندي مشترك، اعالم كنيم، متاسفانه چنين نشد

درست اين بود كه ما پايدار سياسي خروج راه كارگر از قرار داد اتحاد عمل 
  .كرديم  و داليل آن را منتشر مي اين كميتهانحالل
له،  حزب دموكرات، كومه(  حزب و سازمان 4 همكاري محدودي بين اكنون

ضروري است با .  وجود داردوجود داشته و زمينه گسترش آن) اكثريت و ما 
ر احزاب و سازمانها، محافل و فعالين جمهوري خواه و چپ براي شكل دادن ديگ

به يك ائتالف وسيع گفت وگو شود و ظرف سال آتي به ارزيابي از پيشرفت كار 
گيري اتحادي وسيع از جمهوري خواهان براي استقرار  هدف ما شكل. بنشينيم

  .   استدر ايران دموكراسي 

براي شكلگيري يك ائتالف وسيع، عوامل در تجربه بيش از يك دهه تالش 
اي، روابط محفلي و  گوناگوني و از جمله سوابق سياسي، اختالفات نظري، برنامه

پيچيدگي كار . اند غيره گاه به تنهايي و گاه با هم، مانع از موفقيت اين تالشها شده
سياسي و تحوالت دائمي چه در سطح جامعه و حكومت و چه در درون نيروي 

. دهند  ها را تغيير مي به صورت دائم پارامترهاي نزديكي و دوري سازمانسياسي 
اي براي  تجارب نشان مي دهد كه هيچ فرمول ثابت و از پيش تعيين شده

گيري ائتالف سياسي وجود ندارد و متغييرهاي متعددي در لحظه در موفقيت  شكل
ز ادامه تالشهاي به همين دليل راهي ج. كنند يا شكست اين تالشها نقش بازي مي

بايست با تكيه بر پرنسيبهايي كه در سند كنگره   مي ماسازمان. فوق وجود ندارد
ششم براي يك ائتالف وسيع، بر آنها تاكيد شده است همچنان براي شكل گيري 

كميته مركزي آينده بايد تالشهاي تاكنوني را دنبال . يك ائتالف وسيع تالش كند
  . كند

  
  چپهمكاري  -2
 ائتالفها و همكاري هاي موردي بين سازمانهاي چپ تا كنون تالشهاي در زمينه
در اين . اما هيچيك به نتيجه مطلوبي نرسيده است.  اي صورت گرفته است پراكنده

هاي   سازمانهاي چپ با يكديگر در چارچوب حركت سالها بيشتر همكاري
  . دمكراتيك و در درون انجمن هاي دمكراتيك صورت گرفته است

در اين . اي ندارد سازمان ما كارنامه قابل عرضه» اتحاد و ائتالف چپ«مينه در ز
 براي همكاري يا ائتالف بين سازمانهاي سياسي چپ يمتقابلجدي زمينه تمايل 

در درون ما نيز يك نظر واحد، يك . عالوه بر عوامل بيروني. وجود نداشته است
اين . نداردجود و» ائتالف چپ«برداشت يكسان و يك تعريف مشترك از 

اختالفات باعث شد تا در درون سازمان اراده موثري براي پيشبرد اين مسئله شكل 
گيري يك  هاي الزم براي شكل ضمن آن كه در بيرون نيز شرائط و زمينه. نگيرد 

  . در عمل پيش نرفتوظيفه آماده نبود و نتيجتا اين » ائتالف چپ«
اي و بويژه توافق بر سر يك  ديكي برنامه زمينه تفاهم و نز،در چند سال اخير اما

 برنامه سياسي در درون جنبش چپ ايران  و بويژه چهار سازمان سياسي چپ يعني 
از اين رو . شود ، ديده مي و ما اكثريت،كوموله، شوراي موقت سوسياليستها 

 بين نيروهاي هاي سياسي و نظري ي نزديكي، همكاري و هماهنگي فعاليت زمينه
تر است اما هنوز موانعي بر سر راه همكاري گسترده و  ته آماده از گذشچپ
  .  سياسي ، وجود دارد جانبه اين چهار سازمان همه

ما بر لزوم ، همكاري و هماهنگي نيروهاي چپ، بويژه چهار سازمان فوق، كه  
ها را  دانيم كه همكاري در اين رابطه الزم مي. نزديكي بيشتري دارند، تاكيد داريم

در   سطحي كه ممكن باشد، از گفتگو و ديالوگ گرفته تا فعاليتهاي مشتركدر هر
زمينه مسائل كارگري، زنان، جنبش هاي اجتماعي، مسائل نظري، تبليغاتي و 

ي تفاهم بين  انتشاراتي و غيره  تشديد كرده و تالش خود را براي يافتن زمينه
  . نيروهاي چپ افزايش دهيم

  
 گذشته تمايالتي در بين بخشي از نيروهاي سياسي در زمينه وحدت، در چند سال

چپ و سازمان ما براي غلبه بر پراكندگي و لزوم تالش در جهت وحدت حزبي 
تحوالت سياسي و تحوالت بخشي از نيروهاي سياسي نيز . شكل گرفته است

سازمان ضمن تالش براي گسترش . اندازهاي مثبتي را گشوده است چشم
ي سياسي چپ و بويژه چهار سازمان سياسي چپ فوق ها بين سازمانها همكاري

الذكر، به مسئله وحدت در چپ توجه داشته و هر آينه فعاليتها و  اقدامات مشترك 
با ديگر سازمانهاي سياسي به سطحي رسيد كه زمينه وحدت سازماني را مهيا كرد، 

متمركز  سازمان تالشهاي خود را براي رفع موانع پيشاروي آن كميته مركزي آينده
  . خواهد كرد
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  مروري بر ائتالف و اتحاد هاي سياسي
  

  سيروان هدايت وزيري
  

وضعيت و تحوالت د روني جامعه ما ايجاب مي كند كه بر سر مسئله اتحاد و ائتالف 
تاكنون برنامه هاي بسياري براي اتحاد ها و . هاي سياسي باز تاكيد بيشتري شود

يزم عملي اين برنامه ها با ائتالف ها از سوي نيروهاي سياسي ارائه گشته است اما مكان
كم نيستند . توجه به روحيه غالب بر نيروهاي مترقي همواره به بن بست رسيده است

نيروهائي كه براي ارائه برنامه براي اتحاد و ائتالف ها پيش قدم شده اند، اما خود در 
 دامن سكتاريسم افتاده و حتي به برنامه خودشان و مكانيزم هاي عملي آن پايبند  و

آيا جنبش با بحران رهبري . اين مسئله را چگونه مي توان تحليل نمود. وفادار نبوده اند
و تشكيالتي مواجه است؟ و يا خصوصيات جنبش مترقي جامعه ما توليد و باز توليد 

كثيري از سازمان و گروه ها ايجاد شده اند و با ارائه برنامه براي . چنين مكانيزمي است
با . ت نموده اند، اما برنامه هاي آنها تماما در محتوا مشابه بوده اندائتالف اعالم موجودي

اين وجود آنها همواره تالش نموده اند كه هر يك به نحوي برنامه هاي خويش را با 
ولي در حقيقت هيچ . شور و هيجاني فراوان براي افكار عمومي جامعه منعكس نمايند

د و اين مسئله دال بر ناكافي بودن عرصه تغييري در وضعيت كنوني به وجود نياورده ان
حقيقتا هم آنها هنوز به اين نتيجه نرسيده اند كه . هاي عملي اتحاد و ائتالفات است

براي اينكه عرصه براي قدمهائي به جلو باز شود بايد در ابتدا چند قدم عقب گرد 
 راستاي تحوالت اكثر سازمانها به اين نتيجه رسيده اند كه برنامه و عملكردشان در.نمود

. جامعه است بدون اينكه اين قضيه را سنجيده باشند كه بطور عيني بخطا رفته اند
بازتاب اين خطا ها در بن بست حركت هاي عملي براي تحوالت جامعه و انزواي هر 
يك از اين سازمانها در مشاركت در مبارزات مستقيم توده هاي مردم جامعه ايران و نيز 

   . به بخش هاي كوچك مي باشدشقه شقه شدن آنان
سازمان ما با درك اين خطا ها مي رود تا در كنگره خود مسائل را بررسي نموده تا بدين 

  .وسيله بتواند زنده تر در تالطمات پي در پي جامعه كنوني ما دخالت گر باشد
كنگره سازمان در پيش است و يكي از برنامه هاي مورد بحث كنگره بحث اتحاد و 

تا كنون در نشريات سازماني و در كنگره هاي گذشته به اهميت مسئله . هاستائتالف 
اتحاد ها و ائتالف ها سياسي اشاره شده است و چه بسا انرژي فراواني روي اين مسئله 

ولي بايد تاكيد نمود كه كنگره هفتم سازمان به لحاظ شرايط ويژه . حذف شده است
موجود در جنبش و همچنين تغييرات نظري جامعه ايران و صف آرائي سياسي نيروهاي 

و عملي برخي از سازمانهاي نزديك به سازمان اتحاد فدائيان از اهميت ويژه اي 
   .برخوردار مي باشد

روشن است كه كنگره سازمان در مورد چگونگي همكاري و ائتالف با سازمان اكثريت 
ر نهايت اين كنگره زمينه بحث قابل توجه اي را در دستور كار خود قرار خواهد  داد و د

. هاي ائتالف با اكثريت را با توجه به تمايل اين سازمان و بالعكس فراهم خواهد نمود
لذا با توجه به اين نوع انتظارات كنگره بايد مشخص كند كه سازمان اكثريت چه 
پتانسيلي را در همكاري و اتحاد با سازمان دارد و در عين حال سازمان ما تا چه حدي 

  .له اتحاد و ائتالف با اكثريت را جدي گرفته و با اين سازمان ائتالف خواهد كردمسئ
اگر به شمائي از نظرات مطرح شده در سازمان نظري بيافكنيم، نشان مي دهد كه 
سازمان ما در مواردي با سازمان اكثريت همكاري عملي دارد و اكثرا اعالميه هائي در 

اين مسئله خود نمود مقدمات همكاري بيشتري . موارد مشخص مشتركا امضا مي كنند
بي شك مسئله ائتالف با سازمان اكثريت به مزاج . را در ائتالف به وجود آورده است

بخشي از نيروي سنتي چپ نيست و اين در حالي است كه آنان سازمان اكثريت را 
ت از بعنوان يك نيروي ضد انقالبي به حساب مي آورند و همكاري و نزديكي با اكثري

در هر صورت آنان چه قضاوتي را در اين . نظر آنان به مثابه تقويت صف بورژوازي است
مورد دارند ، بحث ما در اين مقاله نيست بلكه بيشتر نظر پرنسيب ائتالف با اكثريت 

سازمان ما هيچگاه از اتحاد و ائتالفات هراسي نداشته است و همواره در . مورد نظر است
از سوي ديگر خود را هيچگاه در حصار . امر را نشان داده استاقدامات عملي اين 

بر هيچ كس پوشيده نيست كه مرزهاي سكتاريسم در سازمان . سكتاريسم نينداخته است
هيچ سازماني بخودي خود گسترش پيدا نمي كند . ما مدتها است كه شكسته شده است

ر صورت جنبش مترقي براي در ه. و در اين راه حتما بايد به اطرافيان خود تكيه كند 

سماجت بر روي مسئله اي كه قبال . رهائي ازتشدت و پراكندگي احتياج به بازنگري دارد
روي داده است نه تنها هيچ كمكي نمي كند بلكه اعتبار چپ را روز به روز كمتر مي كند 

تازه زيان . و هيچگونه كمكي به حل مشكالت كنوني جنبش مترقي ايران نخواهد نمود
مسئله بر . از اين نظر وحدت عمل بايد بر پراكندگي و تشتت غلبه كند. آور هم هست

سر تقويت حركت هاي جدي براي دمكراسي و در عين حال صف مستحكم عليه 
   .ديكتاتوري حاكم بر جامعه ماست

در رابطه با سازمان اكثريت اين مسئله مطرح است كه آنان در گذشته اشتباهات 
ي و نظري در ضديت با اهداف ارتجاعي جمهوري نموده اند اما امروز نبايد آن تاكتيك

اشتباهات را به حسابشان واريز نمود زيرا كه اين سازمان اكنون چه در عرصه هاي عمل 
و چه در برنامه خود نشان داده است كه تمايل اساسي در شركت در صف نيروهاي 

چرا نبايد از اين تمايل استقبال نمود تا . اردجنبش مترقي عليه ارتجاع حاكم بر ايران د
بدينوسيله صف انقالب گسترده تر و محكم تر گردد؟ اگر مسئله اكثريت را موذد بررسي 
قرار دهيم اين سازمان به لحاظ   حقوقي و قضائي قاتل نيست بلكه بايد از لحاظ نظري 

ي نظرات و گرايشات به هيچ وجه نبايد بر رو. گذشته آنان را مورد قضاوت قرار داد
اگر ما به لحاظ تاريخي به مكانيزم هاي . متفاوت فكري براي هميشه خط بطالن كشيد

دولت بلشويكي روسيه در سالهاي بعد و قبل از انقالب نظر بيافكنيم به اين مسئله 
خواهيم رسيد كه حذف فيزيكي و با نظري مخالفين چه ضرباتي به جنبش مترقي 

بلشويك ها اين بود كه براي هميشه روي منشويك ها خط خطاي دولت . خواهد زد
بطالن كشيدند و اساسا آنان را به خاطر نظراتشان بعنوان مرتد و ضد انقالب از صحنه 

جنبش مترقي جامعه ما بايد از اين تجارب درس . سياست جامعه روسيه حذف نمودند
با مخالفين خود برخورد بگيرد و نگذارد كه اين اشتباهات تكرار شود و بايد حساب شده 

ما بايد از اهرم ها و مكانيزم هاي اتحاد و . نمايد و هيچگاه تابع مطلق گرائي نباشد
اين احزاب براي جلوگيري از انشقاق جامعه . احزاب اروپائي درس بگيريم. ائتالف نيروها 

 ترجيح مي دهند حدودا از برخي از مواضع خويش عقب نشيني نمايند تا به اين وسيله
اين مسئله درست عكس آن روندي است كه در باره . بتوانند به ديگران نزديك شوند

اين كامال روشن است كه پراكندگي و تشتت . نيروهاي مترقي ايراني صادق است
در حال حاضر . پتانسيل و انرژي جنبش مترقي را هدر داده و مانع حركت آن مي شود

چه در عرصه عملي تاثيرات تائين كننده فعاليت نيروهاي مترقي چه در عرصه نظري و 
وضعيت كنوني جامعه ما  سيلي از نيروهاي سياسي مترقي را .  در جامعه ايران را ندارد

در اين خصوص بايد منافع مشترك . بوجود آورده است كه بايد در يك جهت جريان يابد
ت مابين آنها مابين نيروهاي مترقي در جهت دمكراسي و رفاه اجتماعي بر تمامي اختالفا

تا حدي كه مرز اختالفات شكسته و در نظر افكار عمومي جامعه ما . سنگيني كند
جنبش فدائي هم نيز از اين . نيروهاي مترقي بصورت يك مجموعه واحد جلوه گر شوند

از اين رو بايد حتما مسئله اتحاد و ائتالف هاي درون طيف فدائي را . قاعده جدا نيست
سيله اين طيف بتواند در تحقق  شعار ها براي تغيير جامعه ما نقشي دنبال نمود تا بدينو

  .تائين كننده داشته باشد
مجموعه طيف فدائي داراي گذشته اي مشترك است و هر كدام به شكل هاي مختلف 

ولي استنباط هاي نظري از   بهره وري از ميراث . خود را ميراث دار آن گذشته مي دانند
حقيقت اين تفاوت هاي نظري آنقدر باالست كه هنوز روند در . گذشته متفاوت است

با اين وجود اقدام جدي . شكل گيري يك تشكيالت واحد در طيف فدائي متصور نيست
. در كسب رويش يك صف آرائي گسترده درون جنبش مترقي جامعه ما محتمل است

طيف شد شكل گيري تشكيالت اتحاد فدائيان خلق خود نقطه آغازي براي نزديكي اين 
در واقع  نقطه آغازي براي يك عمل جدي در چارچوب يك . و مسئله اي مثبت است

. بنظر من اين روند نبايد تحت شعار هاي راديكال مسدود گردد. تشكيالت واحد شد
بلكه بايد راهي منطقي و گسترش دهنده را پيمود تا فضاي جديد تري در جنبش ما 

تحاد در درون تشكل هاي فدائي ، جنبش اقدام بي شك اقدام عملي براي ا. بوجود آيد
براي استقرار دمكراسي و تشكيل يك جامعه دمكراتيك در ايران را مستحكم تر مي 

اگر سازمان ها و گروه ها . نمايد و همچنين راه را براي اتحاد هاي وسيع تر باز مي كند
 جامعه را مي تحت هر عنوان خود را به جنبش فدائي متعلق مي دانند  و واقعيت هاي

بينند و همچنان بر مواضع خودي و در عين حال صوري پافشاري مي كنند، از حركت 
هاي جامعه براي دمكراسي و رفاه اجتماعي باز خواهند ماند و در نهايت به گروه هائي 
تبديل مي شوند كه مردم جامعه ما روي آنان هيچ حسابي دال بر اينكه نيروئي تحول 

      ادامه دارد. ردگر باشند نخواهند ك
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دهي چرا و به چه دالئلي بايد ساختار يا سازمان

تشكيالت و شيوه هاي فعاليت هاي سياسي 
 .سازمان را تغيير دهيم

  
  
  :    شگفتاريپ
  در حال حاضر اعضاي سازمان ما متشكل از افرادي  با عقايد وافكار سياسي -1

ان ما در  سياسي و عقيدتي در سازم-گوناگون است كه  چند صدايي، پلوراليسم فكري 
اين خود يكي از نكات برجسته ، مثبت و قابل دفاع  . عمل برسميت شناخته شده است

سازمان ماست كه ميزان پذيرش و نهادينه شدن دمكراسي در سازمان ما را نشان 
اما به لحاظ حقوقي و اساسنامه اي جايگاه و حد و مرز اين تنوع فكري و اين . ميدهد

  .  و دراساسنامه ما منعكس نشده استپلوراليسم مشخص و روشن نيست
روز به روز نياز، همكاري، اتحاد ، كثرت گرايي و ضرورت فعاليت در جمع هاي  -2

 . بزرگتر و متنوع تر بيشتر و بيشتر ميشود
كميت اعضاي سازمان ما، بيشك منجر به محدود شدن شعاع عمل ما نيزشده   – 3

  .  است
 تقسيم كار و پذيرش مسئوليت و تقسيم كار در .ما از بسيج نيروي خود عاجزيم   -4

  . تشكيالت ما بسيار ناعادالنه و غلط است
 هيچ حزب و سازمان سياسي قادر به تاثير گذاري بروي روند جاري و سياسي جامعه -5

خود نيست مگر آنكه توانايي الزم براي بسيج  و متحد كردن نيروهاي خود را داشته 
اضح است، بهترين و صحيح ترين سياستها بخودي خود علت اين امر بسيار و. باشد

در وهله نخست بنا به نيازهاي  جامعه، بصورت تئوري  توسط افراد و . عملي  نمي شوند
يا نيروهاي سياسي  در جامعه مطرح و سپس در صورت انطباق اين تئوري ها با واقعيت 

ت و تحول در درون ها و نيازهاي  جنبش مردم و روشني  چشم انداز آن ها، به حرك
  . جامعه تبديل شده و با عزم و ارده ملي  پيوند مي خورند

 ": ما در تمامي نوشته ها و پالتفرمهاي سياسي سازمان مي نويسيم و تبليغ ميكنيم كه
عبور از سد جمهوري اسالمي به عنوان مانع اصلي هر تحول دمكراتيك 

ا در شرايط كنوني در ايران و تحقق دمكراسي ، كه نياز مقدم جامعه م
است، نياز به اتحاد و همكاري و همگرايي گستره اي از سازمانها ، 

 اين ادعا بايستي بطورعملي دربرنامه ".شخصيتها و فعالين سياسي منفرد دارد
  .    تشكيالتي ما نمود داشته باشد-هاي سياسي 

وي  به نظر من يكي از تمهيدات الزم و ضروري گشودن درهاي سازمان به ر-6
نيروهاي جديد و تازه نفس، آزاديخواه و دمكرات است كه به ما امكان ادامه حيات 

سازمان ما بايد ظرفي  باشد كه گنجايش  براي تمامي كساني كه عليه جمهوري . ميدهد
اولين . اسالمي و براي آزادي ، دمكراسي و عدات اجتماعي مبارزه ميكنند را داشته باشد

تعريفي كه . تعريف تازه ما از عضو و يا فعاليت سياسي استگام الزم در اين راستا، 
مشروعيت اش را از شرايط سياسي كنوني در ايران و شرايط ما بعنوان يك سازمان 

 .سياسي در تبعيد مي گيرد
  سرنوشت آينده سياسي ايران، تنها با پيشگامي و اراده و تصميمات نيروهاي -7

  مردمي، اتحاد و همبستگي وسيع 
هاي آزاديخواه ، دمكرات و چپ گره خورده و مي تواند به سرانجام برسد و نه با  نيرو

  ايدها و آرمانهاي دست نيافتني 
و برنامه هاي غيرعملي كه سالهاست توسط احزاب و سازمانهاي بسته و روشنفكري 

  . طرح مي شود
دودي در  طرح پيشنهادي، براي گذار از سازمانهاي  بسته و به بن بست رسيده و مح-8

نظرگرفته شده كه ميخواهد  به لحاظ سياسي و تشكيالتي خود را ترميم و باسازي نمايد 
تشكل هاي سياسي موجود، . و در آينده به سازماني سياسي براي كل جامعه تبديل شود

در عمل و تاريخا به لحاظ شكل سازماني و مضمون فعاليت به بن رسيده اند و قابليت ، 
 .ين تغييري را ندارندتوان و استعداد چن

  
  سازمان ما بايد بكوشد كه در تعيين سياست هاي خود، بيانگرخواسته ها و مطالبات -9

عمومي تر، كالن ترو بزرگتري ازبخش هاي جامعه باشد و در سطوح گوناگون ملي ، 
 .منطقه اي و محلي به ايده ها و منافع اعضا و هواداران خود تحقق و اعتبار بخشد

طرح با توجه به سازماني در تبعيد به نگارش درآمده و صرفا مختص به خارج   اين -10
  .از كشور است

 اين طرح پيشنهادي به بخشي از موانع عملي در اساسنامه وچگونگي مناسبات و -11 
  .فعاليت هاي ما پاسخ مي دهد

 در اين طرح تالش شده است قدرت تصميم گيري در سازمان تقسيم شود، حد و -12 
  .، وظايف و حقوق هر فرد و ارگان روشن شودمرز

 در طرح پيشنهادي، تنوع فعاليت هاي سازماني به گونه اي در نظرگرفته شده - 13 
است كه هر عضو سازمان ميتواند با توجه به عالقه، استعداد و تخصص كاري خود،  

  . بطور داوطلبانه در يكي از كميته هاي كاري سازمان، فعاليت نمايد
رح پيشنهادي به برخي از نيازهاي و حوزه اي فعاليتي بسياري مهم و ضروري  ط-14 

كه ما در طي دوره هاي گذشته ، كمتربه آنها  پرداخته ايم، از جمله، كميته داخل، كميته 
  .مالي، كميته بين الملل و ترجمه ، پاسخ داده است

 
  
  

  طرح بحثي پيشنهادي پيرامون ساختار سازماني
  ازمان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانبه كنگره هفتم س

  
  رحمان راميني

  
  معرفي واهداف سازمان : 1پاراگراف 

  
سازمان اتحاد فدائيان خلق سازماني است، سياسي كه عليه هر گونه تبعيض ، استثمار و 

سازمان اتحاد فدائيان براي . مناسبات غير دمكراتيك در جامعه ايران مبارزه مي كند
مبتني برعدالت اجتماعي، تقسيم عادالنه ثروت و تضمين كليه ارزشهاي ايجاد جامعه اي 

. انساني مانند آزادي بي قيد و شرط،، برابري و همبستگي در جامعه تالش مي كند
سازمان اتحاد فدائيان از جهاني بدون جنگ و فقردفاع وازهمبستگي وهمزيستي 

ه هر گونه سلطه جويي سازمان ما  علي. مسالمت آميز بين المللي حمايت مي كند
كشورها و يا دولتهاي خارجي عليه ايران و ديگر كشورهاي جهان قاطعانه مبارزه مي 

 . كند
  

هدف نهايي سازمان ما ايجاد جامعه سوسياليستي است،  چرا كه ما 
براين  باوريم كه نظام سوسياليستي، تنها امكان دست يابي انسان به 

اجتماعي است از همين رو دفاع از آزادي ، برابري سياسي، اقتصادي و 
منافع زحمتكشان و كارگران در اولويت فعاليت هاي سازمان ما قرار 

  . خواهد داشت
  

به اعتقاد ما سوسياليسم ، نه يك ايده ي كلي، نه يك حكم  ازپيش صادر شده و يا جبر 
. امعه استتحوالت اجتماعي، امر انتخاب آزادانه اكثريت ج بلكه برنامه انجامتاريخ است، 

در شرايط كنوني، اولين گام الزم براي گذار به سوسياليسم ، رهايي جامعه از سلطه 
جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي دمكراتيك ومتكي بر اراده آزاد و انتخاب آگاهانه 

  .مردم ايران است
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران مخالف هر گونه دولت ايدئولوژيك  و تداخل دين و 

  .  ياست استس
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در شرايط امروز ايران، تالش در راستاي ايجاد جنبشي مردمي و كثرت گرا، براي رهايي 
از وضعيت حاكم بر جامعه ايران و به فرجام رساندن تحوالت دمكراتيك و شكل گيري 
آلترناتيوي چپ و دمكرات، براي سازماندهي گذار به جامعه اي عاري از ستم، استثمار، 

  .ري از مبرمترين وظايف سازمان ماستتبعيض و نابراب
به اعتقاد ما مبارزه و تالش براي دستيابي به چنين اهدافي، بستگي به حضور فعال همه 
ايرانيان ،همكاري و همبستگي همه احزاب و سازمانهاي چپ و دمكرات، كانونهاي 

 سياسي وهمه فعالين حقوق بشري دارد، تجربه چندين سال گذشته -هنري، فرهنگي
بت كرده است كه، هيج حزب و سازماني به تنهايي قادر به انجام اين امر دشوار نمي ثا

انجام چنين وظيفه اي قبل از هر چيز، نيازمند اتحاد و يگانگي صفوف نيروهاي . باشد
آزاديخواه،  دمكرات و چپ به عنوان پيگيرترين نيروهاي اين تحول و تبدل انرژي و 

 يك نيروي متحد و بالفعل و يك عامل تعيين كننده در پتانسيل بالقوه و پراكنده به 
  .        مبارزات سياسي جاري در جامعه ايران است

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به مثابه ي جزيي از جنبش چپ ايران، تالش براي 
شكل گيري ، سازماندهي و اتحاد اين نيروها تا ايجاد آلترناتيوي دمكراتيك را وظيفه 

  . د ميداندمقدم خو
  

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در مرحله كنوني مبارزات مردم ايران، 
تحقق خواست هاي زير را به عنوان رئوس برنامه و اهداف خود، الزمه 

  : يك تحول دمكراتيك در جامعه ايران مي داند
تالش براي فروپاشي كليت رژيم جمهوري اسالمي، صرف نظر از هر گونه  •

 .و برقراري جمهوري دمكراتيك خلق ايرانجناح ، دسته 
منحل كردن كليه ارگانهايي كه وجود آن ها تهديد و مانعي براي يك  •

 . دمكراسي پايدار در جامعه باشد
تشكيل مجلس موسسان متكي بر انقالب كه با راي آزاد مردم برگزيده مي  •

 .شود تا شكل وقانون اساسي نظام آينده را تعيين كنند
 . هاي بي قيد و شرط سياسي و حق راي همگاني و برابربرقراري آزادي •
 .لغو هر گونه شكنجه و اعدام •
 .جامعه مناسباتجدايي دين از دولت و نفي هر گونه ايدئولوژيك كردن  •
برابري حقوق كليه شهروندان درمقابل قانون، صرف نظر از جنسيت، مليت  •

 .و اعتقادات سياسي و مذهبي
يض عليه زنان و دفاع از حق تشكل مستقل مبارزه با اعمال هر گونه تبع •

 .آنان و تامين حقوق برابر آنان با مردان در همه زمينه ها
تامين آزادي تشكل، اعتصاب و برخورداري از حق كار و تامين اجتماعي  •

 .براي همگان
سازمان ما خواهان ايراني يكپارچه ، متحد و دمكراتيك است و با به رسميت  •

ت ملل ساكن ايران ، از جمله حق آن ها براي شناختن حق تعيين سرنوش
 .جدايي كامل و تشكيل دولت خود مختاردفاع مي كند

 
مبارزه با هر گونه سلطه جويي كشورها ويا دولتهاي ديگرعليه ايران و تنظيم  •

روابط ومناسبات بين المللي بر پايه همبستگي بين المللي و دفاع از حقوق 
 جنگ و فقر جهاني و دفاع از محيط بشر، حق سرنوشت ملل ، مبارزه با

 .  زيست
بكارگيري و دفاع ازكليه شيوه هاي مسالمت آميز براي دستيابي به اهداف  •

 . ذكر شده باال
سازمان ما براي تحقق اهداف ذكر شده در باال از تمامي  نيروهاي سياسي  •

كه براي آزادي، دمكراسي، عدالت   اجتماعي و حقوق بشرمبارزه مي كنند 
  . به همكاري ، مذاكره وگفتگو مي نمايددعوت

  
  عضو گيري عضويت و شرايط : 2پاراگراف 

  

هر فردي كه با كليه اهداف و يا بخشي از اهداف سازمان موافق باشد و بر اساس عالقه 
  . و داوطلبانه در يكي از ارگانهاي سازمان فعاليت داشته باشد ميتواند عضو سازمان شود

ر شرايط كنوني اهداف سازمان، اهدافي عام و دمكراتيك مي  ازآنجا كه د: 1تبصره  
باشد،  لذا هر فردي كه خواهان مبارزه عليه جمهوري اسالمي و شكل گيري آلترناتيوي 

  .دمكرات و مترقي مي باشد، ميتواند عضو سازمان شود
به دالئل امنيتي ، اعضاي جديد بايستي از سوي دو عضو سازمان معرفي :  2تبصره  

معرفين مي بايست حداقل يكسال با متقاضي عضويت سابقه آشنايي و ارتباط . شوند
  .مستمر داشته باشند

 تقاضاي عضويت، اعضاي جديد در واحدي كه فرد در آنجا، تقاضاي  : 3تبصره 
لغوعضويت با تائيد كميته تشكيالت رسميت . عضويت نموده بررسي و تصويب مي شود

  .مي يابد
د و يا اعضاي سابق سازمان كه داراي پيشنيه فعاليت سياسي  اعضاي جدي : 4تبصره 

 تشكيالتي با سازمان هستند و به هر دليلي بغيير از دالئل امنيتي ، مدتي رابطه –
تشكيالتي آنها با سازمان قطع شده ، با شش ماه فعاليت پس از پيوستن به سازمان، 

 تمامي انتخابات سازمان ازحق شركت در كنگره ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در
  .  برخوردار خواهند شد

  حقوق و وظايف اعضاء : 3پاراگراف 
كليه اعضاي سازمان در تمامي انتخابات درون سازماني از حق انتخاب كردن و انتخاب 

 .شدن برخوردارند
بيان آزادانه نقطه نظرات سياسي در تمامي جلسات سازماني، نشريه رسمي سازمان، 

 .تمامي رسانه هاي جمعي ايراني و خارجيسايت سازمان و 
 .حق شركت در تمامي جلساتي كه در مورد شخص يا فعاليت او تصميم گيري مي شود

 .حق شركت آزادانه در فراكسيونهاي سازماني
 .عضو سازمان مي تواند براي فعاليت در كليه ارگانهاي سازمان خود را كانديد نمايد

 . عضو سازمان سياسي ديگري باشدعضو سازمان نمي تواند بطورهمزمان
عضو سازمان نبايستي عليه مواضع رسمي و تصويب شده در كنگره سازمان تبليغ 

 .بيروني كند
عضويت، اعضاي سازمان با پرداخت منظم، حق عضويت ساالنه و يا ماهيانه، رسميت 

  .مي يابد
ميته عضوي كه حق عضويت خود را پرداخت نكند، كميته  تشكيالت و ك: تبصره  

. مالي ميتوانند پس از تماس و بررسي وضعيت او در مورد عضويت وي تصميم بگيرند
چنين عضوي در انتخابات سازماني، از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردار 
نخواهد بود، مگر آنكه وي به دليل ضعف مالي و كم درآمدي، امكان پرداخت منظم حق 

 صورت، عضويت وي به قوت خود باقي خواهد بود عضويت خود را نداشته باشد، در اين
و وي ميتواند درهماهنگي با كميته مالي سازمان نسبت به پرداخت حق عضويتهاي 

  .   عقب افتاده خود درآينده به توافق برسد
  

  لغو و يا تعليق عضويت : 4پاراگراف 
يتي و يا در صورتي كه عضوي بر خالف پرنسيب هاي بنيادي سازمان و يا به دالئل امن

نقض مقررات و مناسبات تصويب و پذيرفته شده در كنگره سازمان اقدام نمايد، عضويت 
پيشنهاد لغو و يا به تعليق درآمدن عضويت . اش لغو و يا به حالت تعليق در خواهد آمد

 "كتبا"فرد بايستي با، ارائه اسناد و مدارك الزم همراه  باشد و از طريق واحد مربوطه  
عضو اخراجي و يا به تعليق درآمده .  تشكيالت وعضو مربوطه ارسال شودبراي كميته

كميته .   به كميته تشكيالت شكايت نمايد"كتبا"حق دارد تا سه هفته پس از آن 
تشكيالت بايستي تا حداكثرظرف مدت سه هفته پس از دريافت تقاضا، موضوع را 

تا هنگام بررسي موضوع . مايدبررسي نموده و نظر خود را بطور كتبي به طرفين اعالم ن
. توسط كميته تشكيالت ، عضويت فرد لغو و يا به حالت تعليق  در نخواهد آمد

لغوعضويت يا ابقاء عضويت در حدود اختيارات كميته تشكيالت بوده و با تائيد اين 
  .كميته رسميت مي يابد

در آنجا چنانچه عضويت فردي توسط واحدي كه در آنجا عضو گيري شده و : تبصره 
به فعاليت سازماني مشغول مي باشد به دالئل امنيتي لغو و يا به حالت تعليق درآيد، كليه 
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ارتباطات سازماني فرد تا مقطع بررسي و تصميم نهايي توسط كميته تشكيالت با 
  . سازمان قطع خواهد شد

  
      5پاراگراف 

  ارگانهاي سازمان 
  كنگره  .1
  كميته مركزي .2
  كميته هاي كاري .3
 اي كشوريواحده .4
  كميسيون ها .5

  
    كنگره-  1

كنگره باالترين ارگان و مرجع تصميم گيري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران است كه 
  .  روز تشكيل مي شود5 و حداكثر 3هر دو سال يكبار بطور عادي بمدت حداقل 

 كنگره فوق العاده سازمان با درخواست كميته مركزي يا درخواست حداقل  :1تبصره 
كميته مركزي مسئوليت .  ماه تشكيل مي شود4اعضاي سازمان در مدت حداكثر  5/2

    . برگزاري و سازماندهي كنگره فوق العاده را برعهده  دارد
همه اعضاي سازمان كه در يكي از ارگانهاي سازمان فعاليت داشته و حق عضويت 

  .   كنندساالنه خود را پرداخت مي نمايند، مي توانند در كنگره سازمان شركت
 نظري، برنامه عمل فعاليت -در كنگره عادي سازمان در صورت لزوم، پالتفرم سياسي 

هاي ارگانهاي مختلف سازمان براي دو سال آينده و طرح ساختار سازماني تدوين و 
در كنگره اسناد و پالتفرم هاي مختلف سازماني با شرايط و تحوالت . تصويب مي شود

فعاليت هاي دو سال گذشته سازمان كه .  داده خواهد شدسياسي ايران وجهان تطبيق 
توسط كميته مركزي و همچنين گزارش مالي دو ساله سازمان كه توسط كميته مالي 
تهيه و تنظيم شده است، ارزيابي و بررسي و وظايف و برنامه عمل فعاليت هاي 

  .پيشاروي دو سال آينده سازمان تعيين و تصويب خواهد شد
موضوعاتي كه قراراست در دستور كار كنگره قرار گيرد بايستي سه هفته كليه اسناد و 

قبل از برگزاري كنگره در اختيار كليه اعضاي سازمان قرار گيرد و بعد از اين تاريخ هيچ 
  .موضوعي به موضوعات دستور جلسه كنگره افزوده نخواهد شد

 مي توانند ازطريق اعضاي سازمان كه به هر دليلي نمي توانند دركنگره حضور يابند
وكالت دادن و يا با ارسال آراي خود به قعطنامه هاي كنگره كه قبال در اختيارهمه اعضا 

  .قرار گرفته است بطوروكالتي راي دهند
  

  كميته مركزي موظف است در همكاري و هماهنگي با كميته تشكيالت  :2تبصره 
ستم پالتاك بطورمستقيم براي سازمان ، جلسات كنگره سازمان را از طريق اينترنت و سي

اعضاي سازمان . اعضاي سازمان كه نتوانسته اند در كنگره حضور يابند ، پخش نمايند
كه بطور فيزيكي در محل كنگره حضور ندارند و از طريق پالتاك ، جريان كنگره را 
بطور مرتب و پيوسته دنبال مي كنند، ميتوانند در كليه راي گيري هاي كنگره شركت 

  .    ند و در شمارش آرا، جزو حاضرين در كنگره محسوب شوندنماي
  

در كنگره گزارش مالي سازمان بررسي و پروژه هاي مالي براي دو سال آينده،  كه 
ميزان حق .  توسط كميته مالي سازمان به كنگره ارائه مي شود بررسي خواهد شد

يين شده براي دو سال عضويت ساالنه اعضاء با توجه به وضعيت مالي و برنامه عمل تع
در خاتمه كنگره ، اعضاي كميته مركزي سازمان . آينده سازمان تنظيم و تعيين مي شود

و مسئول كميته زنان سازمان را در انتخاباتي ويژه و مخفي براي دو سال آينده انتخاب 
  . خواهند شد

 به در صورتي كه. كنگره سازمان با حضور نصف بعالوه يك، اعضاء رسميت مي يابد
دالئلي موجه تعدادي از اعضاي سازمان نتوانند در كنگره حضوريابند، و حد نصف بعالوه 

  .يك تامين نشود، كنگره با هرتعداد كه دركنگره حضور دارند، رسميت مي يابد
كنگره كار خود را با انتخاب هئيت رئيسه سني آغاز مي كند، اعتبار نامه اعضاء را بررسي 

تقاضا مي كند كه گزارش عملكرد دو ساله خود را به اطالع و سپس از كميته مركزي 

گزارش عملكرد كميته مركزي صرفا جنبه اطالع . شركت كنندگان در كنگره برساند
رساني داشته ومحتواي آن بايستي ميزان موفقيت وعدم موفقيت برنامه عملكرد تصويب 

يته مركزي، كنگره از پس از ارائه گزارش كم. شده دو سال گذشته سازمان را نشان دهد
كميته مركزي رفع مسئوليت نموده ، كنگره سپس هئيت رئيسه جديد را انتخاب مي كند 

  . و روال عادي كنگره طبق دستور جلسه تصويب شده آغاز مي شود
  .كليه تصميمات كنگره با اكثريت آرا تصويب و رسميت مي يابد

 كه قرار است در دستور كاركنگره سازمان قرار گيرد توسط  كميته مركزي موضوعاتي
كليه كميته هاي كاري ميتوانند در خصوص فعاليت خود بطور مستقل، . انتخاب مي شود

پيشنهاد ات و طرحهاي پيشنهادي خود را براي دستور جلسه كنگره در اختيار كميته 
 تشكيالتي –تغيير در مواضع سياسي كليه پيشنهاداتي كه باعث . مركزي قرار دهند

 ماه قبل از برگزاري كنگره براي كميته مركزي ارسال 3سازمان شود، بايستي حداقل 
چنانچه كميته . كميته مركزي از حق انتخاب موضوعات كنگره برخوردار مي باشد. شود

ر مركزي با پيشنهادات كميته هاي كاري دررابطه با دستور جلسه كنگره مخالف باشد د
چنين مواردي، كميته هاي كاري طرح پيشنهادي خود را دراختيار تشكيالت قرار مي 

  . تصميم نهايي را كنگره اتخاذ خواهد نمود. دهد
 تشكيالتي سازمان از -به هنگام بررسي و انتخاب موضوعات كنگره، پالتفرم سياسي 

  . اولويت مطلق برخوردار است
  
   كميته مركزي-  2

كنگره ، عالي ترين ارگان رهبري سازمان در فاصله دو كنگره كميته مركزي منتخب 
است كه فعاليتهاي سازمان را در چارچوب مصوبات كنگره هدايت مي كند و بايستي بر 

يكي از مسئوليت هاي اصلي اين كميته، كار . كليه امور سازمان نظارت داشته باشد
ز و تغذيه فكري اعضاي  سياسي رو-تئوريك،  پيرامون مباحث و مسائل ايدئولوژيك 

  . سازمان و سازماندهي اين مباحث در تشكيالت مي باشد
   

 2كميته مركزي غير متمركز است وعضويت در كميته مركزي مشروط به داشتن حداقل 
سال سابقه عضويت در سازمان و محدود به سه دوره متوالي است كه در پايان هر 

  .كنگره انتخاب مي شود
اعضاي علي .  نفر مي باشد9 و حداكثر 7يته مركزي حداقل تعداد اعضاي اصلي كم

 نفرمي باشد كه ميتوانند در جلسات كميته مركزي داراي راي 2البدل كميته مركزي 
  . مشورتي باشند

  .  كميته مركزي درمقابل كنگره مسئول و پاسخگوست
در صورتي كه كنگره حضور عضوي را در جمع كميته مركزي ضروري  : 1تبصره 

يص دهد وعضو نامبرده شده سه دوره قبل نيز عضو كميته مركزي سازمان بوده با تشخ
تصويب  اكثريت اعضاي كنگره مي تواند يك دوره ديگر به عضويت خود در كميته 

  .مركزي ادامه دهد
در جلساتي كه عضوي از اعضاي اصلي كميته مركزي غايب مي باشد، : 2تبصره 

.  را كسب نموده است، از حق راي برخوردار مي باشدعضو علي البدلي كه بيشترين آراء 
در صورتي كه به هر دليلي يكي از اعضاي كميته مركزي نتواند در جلسات كميته 
مركزي شركت فعال داشته باشد، كميته مركزي از اين حق برخودار است كه از بين 

وان عضو اعضاي علي البدل، فردي را كه بيشترين آراء را كسب نموده است را به عن
  .  اصلي كميته مركزي جانشين كند

درصورتي .  زن وجود داشته باشد1در تركيب كميته مركزي بايستي حداقل  : 3تبصره 
كه در ليست كانديداهاي كميته مركزي چند زن وجود داشته باشد و هيچكدام آراي 

رفيق زني كه اكثريت آرا را كسب كرده باشد دردوراول شان به حد نصاب نرسد، 
دوره دوم انتخابات، انتخابات براساس اكثريت آرا انجام . طوراتوماتيك انتخاب مي شودب

  .مي شود
هفته 2 بار در سال جلسه حضوري و حداقل 3اعضاي كميته مركزي بايستي  

شركت كليه اعضاي كميته مركزي در جلسات . يكبارازطريق پالتاك جلسه داشته باشند
 بارمتوالي و بدون دليل موجه 3ز اين كميته چنانچه عضوي ا. كميته اجباري است

درجلسات كميته مركزي شركت نكند، رهبر سازمان ميتواند بطور كتبي از وي تقاضا 
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در صورتي كه فرد . كند كه داليل عدم حضور خود را ظرف مدت سه هفته  توضيح دهد
ت به تعليق به نامه پاسخ ندهد ، پس از تذكر شفاهي ، كميته مركزي اختيار دارد كه نسب

يا سلب عضويت وي از كميته مركزي اقدام نمايد و يكي از اعضاي علي البدل را به 
  .عنوان جانشين وي انتخاب نمايد

كميته مركزي از اين اختياربرخوردار است كه در صورت نياز كادرها و  : 4تبصره 
به مسئولين كميته هاي كاري را براي مشورت و يا هماهنگي فعاليت هاي سازمان 

  .جلسات خود دعوت نمايد
كميته مركزي سازمان از اين حق برخوردار است كه  براي مشورت ،  : 5تبصره 

تشكيالتي، كميسيون ها ي كاري ويژه اي را -تحقيق و بررسي موضوعات مهم سياسي 
  . تشكيل دهد

در بين اعضاي كميته مركزي ، فردي كه بيشترين آرا را كسب ميكند ، بطوراتوماتيك 
  .     عنوان دبير اول سازمان انتخاب مي شودبه 
  

  دبير اول سازمان
دبير اول سازمان براي مدت دو سال انتخاب مي گردد وي در فاصله دو كنگره  به 
عنوان سخنگوي سازمان در كليه مجامع ، جلسات رسمي و بين المللي ، مصاحبه با كليه 

در نبود دبير اول سازمان . درسانه هاي گروهي فارسي و خارجي زبان  شركت مي نماي
فرد ديگري كه با اكثريت آراي كميته مركزي انتخاب مي شود وظايف وي را عهده دار 

  .خواهد بود
  : وظايف دبير اول سازمان

 .  تشكيالتي كميته مركزي-مسئوليت تدارك جلسات سياسي  •
  . نظارت برامورمالي سازمان در همكاري با كميته مالي سازمان •
ازمان بايستي نسبت به كليه موضوعات جاري در سازمان اطالع س  دبير اول •

از همين رو يك نسخه از همه گزارش كميته هاي كاري . داشته باشد
  . سازمان ارسال گردد دبير اولسازمان بايستي  بطور جدا گانه براي 

  
  : جانشين دبير اول

ختيارات وي مي سازمان، جانشين وي عهده داركليه مسئوليت ها و ا دبير اول پس از
  .جانشين وي توسط كميته مركزي انتخاب مي شود. باشد

دبير اول سازمان ميتواند درمواقعي كه حجم كاري وي زياد مي باشد، از جانشين خود 
جانشين بايستي با هماهنگي وي بخشي از مسئوليت هاي وي را درمواقع . كمك بگيرد

را دارا  يارات و وظايف دبير اولدر اين صورت وي تمامي اخت. ضروري به عهده بگيرد
  . مي باشد

  
   كميته هاي كاري-  3

كميته هاي كاري سازمان و واحدهاي كشوري، ساختار كميته هاي 
  :اجرايي سازمان را تشكيل ميدهند

  .   عضو سازمان تشكيل مي شوند3 و حداقل 5كميته هاي كاري با حداكثر 
خود، بطورمستقل و خود مختار آئين نامه كميته هاي كاري با توجه به نوع كار و فعاليت 

داخلي و برنامه فعاليت خود را بر اساس مصوبات كنگره و اهداف سازمان تنظيم مي 
مسئوليت هدايت ، هماهنگي  و نظارت بر فعاليتهاي همه گروه هاي كاري به . نمايند

  .عهده كميته تشكيالت مي باشد
ري بايستي با كميته تشكيالت مشورت در هنگام اتخاذ سياستهاي كالن، كميته هاي كا

در صورتي كه كميته تشكيالت موضوعي را در تضاد با مصوبات . و هماهنگي نمايند
كنگره تشخيص دهد، بررسي و تصميم نهايي در مورد آنرا را به كميته مركزي واگذار 

  .  خواهند شد و كميته مركزي ميتواند تصميم نهايي را اتخاذ نمايد
  

  كميته تشكيالت

اعضاي اين .  عضو سازمان تشكيل مي شود5 و حداكثر 3كميته تشكيالت با حداقل 
كميته مركزي يكي از اعضاي خود را به . كميته توسط كميته مركزي انتخاب مي شوند

  . عنوان مسئول كميته تشكيالت انتخاب مي كند
  

  :وظايف كميته تشكيالت عبارت از
يه و تنظيم  برنامه عمل فعاليت مشاوره ، همكاري و هماهنگي در زمينه ته •

 . كميته هاي كاري بر اساس مصوبات كنگره در فاصله دو كنگره 
 . رسيدگي، سرپرستي و هماهنگي بين كليه كميته هاي كاري •
پاسخگويي به امور جاري و روزانه كليه كميته هاي كاري ، واحد هاي  •

مان، كشوري و اعضاي سازمان كه در واحد ها و كميته هاي كاري ساز
 . سازماندهي نشده اند

 . تدارك جلسات عمومي و كنفرانس هاي سازمان •
 .  انتخاب كميته تدارك كنگره •
  .بررسي شكايات و اعتراضات واحد ها، اعضا و پاسخگويي به آنها •
تهيه گزارش سه ماهه كليه فعاليت هاي ارگانهاي سازمان در سطوح  •

 . مختلف و ارسال آن براي اعضاي سازمان
ريزي، تدارك و سازماندهي كليه مراسم ها ي و سالگردهاي مهم از برنامه  •

 ، ساگرد 67 بهمن تولد سازمان،  سالگرد جانباختگان 19سالگرد ( جمله 
  .......).1357 بهمن سالروز انقالب 22قتل هاي زنجيره اي، 

دعوت از ميهمانان براي كنگره سازمان، بررسي وتصميم گيري در مورد  •
اي مشترك با ديگرسازمانها و احزاب، شركت نمايندگان برگزاري مراسم ه

سازمان در مراسم ها و كنگره ها، جلسات و تجمعات مختلف احزاب و 
 .سازمانهاي ديگر به عهده كميته تشكيالت مي باشد

مسئوليت كليه كارهاي فني سازمان از جمله امور فني و تكنيكي سايت و  •
 از طريق اينترنت به عهده اين تدارك جلسات پالتاكي و ارتباطات سازمان

 .كميته مي باشد
كميته تشكيالت موظف است كه هر دو ماه يكبار جلسه مشتركي از طريق  •

كليه . پالتاك با شركت و حضورمسئولين واحد هاي كشوري برگزار نمايد
  . اعضاي واحد هاي كشوري نيز مي توانند در اين جلسه شركت نمايند

 
  رسمي سازمانكميته تحريره ارگان و سايت

  . اتحاد كار، ارگان رسمي سازمان است
هدايت و نظارت بر نشريه سازمان و همچنين سايت اينترنتي سازمان به عهده كميته 

كميته مركزي مي تواند از ميان اعضاي داوطب، اعضاي كميته تحريره را . مركزي است
عهده يكي ازاعضاي مسئوليت كميته تحريره و سايت سازمان بايستي به . انتخاب نمايد

هئيت تحريره از ميان اعضاي خود سردبيري براي ارگان رسمي . كميته مركزي باشد
  . وهمچنين سايت سازمان انتخاب مي كند

 
 

   كميته كارگري
  .  عضو سازمان تشكيل مي شود5 و حداكثر 3كميته كارگري با حداقل 

وط به مسائل كارگران كميته كارگري سازمان، مسئول سياست گذاري در كليه امورمرب
سياست كميته كارگري سازمان بايستي بر اساس مصوبا ت كنگره و اهداف . مي باشد

بنيادين سازمان استوار باشد وهدفش دفاع از حقوق صنفي ، اجتماعي و فرهنگي 
  .  كارگران  بر اساس همبستگي و برابري باشد

كميته كارگري از . رگران باشدفعاليت هاي كميته كارگري بايستي بيانگر مطالبات روز كا
  .  حق ارائه پيشنهاد مستقيم براي دستور جلسه كنگره برخوردار است

تماس با تشكالت كارگري ايراني و خارجي بويژه تشكالت كارگري در كشورهاي 
ميزبان، برگزاري سمينار هاي ويژه كارگري ، طرح و پيگيري مسائل كارگران ايران در 

كميته كارگري ارگان . مله فعاليت هاي كميته كارگري مي باشدمجامع بين المللي از ج
مستقلي است كه بطور خود مختار مي تواند در تمامي امور نسبت به مسائل كارگران 
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بخشي از ارگان و سايت سازمان . تصميم گيري و بطور مستقل موضع گيري نمايد
ته كارگري انتشارساليانه، يكي از وظايف كمي. بايستي در اختيار كميته كارگري قرار گيرد

  .ويژه نامه كارگري به مناسبت روز اول ماه مه ، روز جهاني كارگر مي باشد
فعالين و عالقمندان به مسائل كارگري كه عضو سازمان نيستند و داوطلب فعاليت در 
  . اين كميته مي باشند ، مي توانند در اين كميته عضو شوند و از حق راي برخوردار باشند

    
  يته ارتباطات داخل كشوركم

اين .  عضو سازمان  بطور داوطلبانه  تشكيل مي شود3 كميته ارتباطات داخل كشور با 
مسئوليت اين كميته به عهده يكي از .  كميته توسط كميته مركزي انتخاب مي شود

وظيفه اين كميته جمع آوري اخبار و گزارشات از . اعضاي كميته تشكيالت مي باشد
باط با كانونها و تشكل هاي  سياسي، صنفي، فرهنگي و هنري فعال در ايران ايران و ارت

  . و همچنين ارتباط با خانواده هاي زندانيان سياسي و جانبختگان در ايران مي باشد
اين كميته مي تواند با ارتباط خود با تشكلهاي سياسي، صنفي و فرهنگي در ايران هر 

 را با مسائل جاري ايران پيوند زده وارتباط  چه بيشتر اهداف و برنامه هاي سازمان
اين كميته بايستي تالش نمايد كه بين . سازمان را با مردم ايران  و مبارزات آنان ايجاد

  . سازمان و نيروهاي آزاديخواه ، هوادارن و اعضاي سازمان در داخل ارتباط  برقرار نمايد
  67 تا 60يان و جانبختگان دهه اين كميته با انعكاس خواسته هاي خانواده هاي زندان

به  بهترين شكل ممكن و جمع آوري كمك هاي مالي و ارسال آن براي كمك به اين 
خانواده ها و همچنين هماهنگي با آنان براي برگزاري تجمعات و مراسم هاي ويژه 

، مراسم نوروز در گلزار خاوران و يا تجمع 67برگزاري سالگرد فاجعه قتل عام ( مانند
هر چه بيشتر و بهتر ) اده ها به مناسبت هاي مختلف در جلوي درب زندان اوينخانو

اين . بتوانند به آنان در راستاي تحقق خواسته هاي برحق شان كمك و ياري رسانند
  .كميته مسئوليت تبليغات سازمان در ايران  را عهده دار مي باشد

   
 كميته زنان

يكي از اعضاي . زمان تشكيل مي شود عضو سا5 و حداكثر 3كميته زنان با حداقل 
  . كميته مركزي به عنوان مسئول كميته زنان انتخاب مي شود

كميته زنان سازمان، مسئول سياسيت گذاري در كليه امورمربوط به حقوق زنان مي 
سياست كميته زنان سازمان بايستي بر اساس مصوبا ت كنگره و اهداف بنيادين . باشد

ش دفاع از حقوق صنفي، اجتماعي و فرهنگي زنان بر اساس سازمان استوار باشد وهدف
  .  همبستگي و برابري باشد

كميته زنان از حق ارائه . فعاليت هاي كميته زنان بايستي بيانگر مطالبات روز زنان باشد
  .  پيشنهاد مستقيم براي دستور جلسه كنگره برخوردار است
يژه تشكالت زنان در كشورهاي تماس و پيوند با تشكالت زنان ايراني و خارجي بو

ميزبان، برگزاري سمينار هاي ويژه زنان، طرح و پيگيري مسائل زنان ايران در مجامع 
كميته زنان ارگان مستقلي است . بين المللي از جمله فعاليت هاي كميته زنان مي باشد

طور كه بطور خود مختار مي تواند در تمامي امور نسبت به مسائل زنان تصميم گيري و ب
بخشي از ارگان و سايت سازمان بايستي در اختيار كميته . مستقل موضع گيري نمايد

يكي از وظايف كميته كارگري انتشارساليانه، ويژه نامه كارگري به . زنان قرار گيرد
  . مناسبت روز اول ماه مه ، روز جهاني كارگر مي باشد

ند و داوطلب فعاليت در اين فعالين و عالقمندان به مسائل زنان كه عضو سازمان نيست
  . كميته مي باشند ، مي توانند در اين كميته عضو شوند و از حق راي برخوردار باشند

     
  كميته مالي 

 نفر عضو داوطلب براي رسيدگي به امور مالي سازمان تشكيل 3كميته مالي سازمان از 
  .مي شود

رح ها و پيشنهادات جديد اين كميته وظيفه برنامه ريزي مالي و اقتصادي و اجراي ط
براي بهبود وضعيت اقتصادي سازمان را به عهده دارد و در پايان هر سال ماه موظف 

وظيفه عمده اين كميته . است گزارش مالي خود را به كميته تشكيالت ارائه نمايد 
پيگيري  و جمع آوري  حق عضويت ها  اعضاي سازمان و ايجاد امكانات مالي براي 

 .شدسازمان مي با

  
 كميته روابط بين الملل و ترجمه 

مسئول هماهنگي و ارتباطات سازمان با احزاب و سازمانهاي خارجي، دولتها و رسانه 
  . هاي گروهي خارجي است

اين . اين كميته مسئوليت ترجمه مواضع سازمان به زبانهاي گوناگون را به عهده دارد
يكي از مسئوليت . مللي ارسال شودمطالب بايستي بطور منظم  براي تمام مجامع بين ال

هاي اين كميته ايجاد ارتباط و برقراري، برگزاري جلسات با احزاب، دولتها و پارلمانهاي 
  . كشورهاي اروپايي با كميته مركزي سازمان است

همچنين اين كميته مسئول رسيدگي به  كليه امورومسائل پناهندگي از جمله، تهيه 
سازمان براي اعضاي سازمان كه قصد پناهندگي دارند مي وكيل ، مترجم و تائيد نامه 

در اين زمينه كميته بين الملل ميتواند براي هماهنگي بيشتر با كميته تشكيالت . باشد
يكي از اعضاي كميته تشكيالت سازمان بايستي در كميته روابط بين . همكاري كند

  . المللي سازماندهي شود
مسئوليت . ز ميان اعضاي سازمان انتخاب مي شونداعضاي اين كميته بطور داوطلبانه ا

يكي از . تشكيل و سازماندهي اين كميته توسط كميته تشكيالت صورت مي گيرد
  .  اعضاي اين كميته بايستي الزاما به زبان انگليسي تسلط كامل داشته باشد

 
  واحد هاي كشوري
د هاي سازمان كليه واح.  عضو سازمان تشكيل مي شود3حداقل واحدهاي كشوري با 

يكي از اعضاي هر واحدي از . بايستي هر ماه يكبار جلسه واحد خود را برگزار نمايند
طريق راي گيري يا بصورت داوطلبانه به عنوان مسئول واحد انتخاب مي شود و با 

مسئوليت واحد ها موظفتد هر دو ماه يكبار گرازش . كميته تشكيالت در ارتباط است
مسئول جمع آوري و دريافت حق . ته تشكيالت ارسال نمايندواحد خود را براي كمي

  .عضويت ها و ارسال آنها براي ككميته مالي با مسئول واحد است
در كشورهايي كه واحد هاي سازماني تشكيل نشود و يا به هر دليلي امكان تشكيل 

 كميته تشكيالت مسئول ارتباط و سازماندهي اعضاي سازمان. واحد وجود نداشته باشد
اين افراد مي توانند بطورمستقيم با كميته . در كميته هاي كاري سازمان مي باشد

عضويت و فعاليت اعضاي سازمان در واحد هاي كشوري ، . تشكيالت در ارتباط باشند
اما عضويت اعضاي سازمان در واحد هاي . امري طبيعي و ايده آل براي سازمان است

  .  كه داوطلبانه استسازماني به هر دليلي، اجباري نيست بل
عضويت اعضاي . واحدهاي كشوري بايستي در فعاليتهاي محلي حضورفعال داشته باشند

سازمان در كميته هاي مختلف كاري سازمان، تناقضي با عضويت در واحد هاي كشوري 
  .  ندارد

  
 :  كميسيون 

 نظري يا –براي تدارك و آماده سازي يا تحقيق و ارزيابي هاي مشخص سياسي 
تشكيالتي،  كميته مركزي ميتواند بنا به تشخيص خود، كميسيون ها ي كاري ويژه اي را 

اين كميسيون ها در موارد و محدوده زماني معيني . از ميان اعضاي سازمان ، تشكيل دهد
تشكيل و نتيجه كار خود را در اختيار كميته مركزي قرار ميدهند و پس از طي شدن دوره 

. كميسيون ها و اعضاي آن از حقوق ويژه اي برخوردارنيستند. ندكاري خود، منحل مي شو
  .دوره كاري اين كميسيونها ميتواند از يك ماه تا يكسال باشد

 
  . حضوراعضاي سازمان درچنين كميسيونهاي اختياري است  :1تبصره 
  . اعضاي كميسيون مي توانند همزمان در ارگان ثابت خود نيزفعاليت نمايند :2تبصره 

  
  : تم انتخاباتي سيس

سيستم انتخاباتي در سازمان بطور فردي صورت مي گيرد و تمامي راي گيريها در 
  .تمامي جلسات در تمامي ارگانها و سطوح سازماني بصورت مخفي انجام مي گيرد

  پيروز باشيد
  2006 جوالي 9
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  تقديم به كنگره
  

باز نگاهي به تركيب طبقاتي  ـ 
اجتماعي حاكميت و موقعيت 

  ذهني آن
   علي

  
اينجانب در كنگره پيشين مطلبي را ارائه كرده بودم كه در اين نوشته گاهي به آن اشاره 

در آنجا در باره چهار گروه اجتماعي كه قشربندي » "نوشته پيشين"«كنم با عنوان  مي
و از جمله يادآوري كردم كه . سازند، سخن گفتم وري اسالمي را ميطبقاتي رژيم جمه

اينك دو نكته را . بديهي است كه مالها نيروي سرآمد در قشربندي حكومت هستند
  :افزايم مي

تضاد اصلي جامعه ايران و مالهاي ايران، تضاد بين علم است و جهل كه  ــ1
  .تضاد استالبته دستگاه روحانيت ايران نماينده جهل در اين 

  (فلسفه: دوستدار عمل بودن(طرفدار علم بودن 
هاي هميشگي علم، باور داشتن به اين اصل است  يعني ضمن آگاه بودن از محدوديت

كه انسان هيچ ابزاري مطلقاً هيچ ابزاري باالتر از علم براي تشخيص سره از ناسره، 
هاي طبيعي و  ء و پديدهراست از دروغ، حق از باطل و براي نزديك شدن به حقيقت اشيا

خرد "از اين روي ادياني كه باور دارند كه . زندگي اجتماعي و كاركرد روان و خرد ندارد
همواره و تا انسان ) پيامها(فرستد و اين پيام  براي انسان پيام مي) خدا(محيط بر هستي 

توانند علم دوست  هرگز نمي. "باشد هست همچون حقيقت مطلق قابل فهم انسان مي
 "اسالم و علم"همينطور است داستان . بوده و به سروري عام علم باور داشته باشند

پراكنند، تاريخ  عليرغم تزهاي كه حتي گاهي اوقات كساني با نام روشنفكر ديني مي
اما در مورد . اسالم عموماً آكنده از ضديت با علم و دانش و دانشمندان بوده و هست

ه مشروطيت علم دنياي مدرن به كابوس اصلي او روحانيت شيعه بخصوص پس از تجرب
   .بدل شده و بدرستي دشمن اصلي دستگاه روحانيت تشخيص داده شده است

اتفاقاً در آشنائي ايرانيان با دنياي مدرن و علوم در دنياي نوين، روحانيون نقش : يادآوري
  :اند اما فعالي داشته

 آشنا شدن، يعني هنگامي اين فعاليت بيشتر پيش از مشروطه است و براي ــ1
  .شناسند هاي علوم را نمي كه آنها هنوز چالش

اين وضع تا زماني ادامه داشت كه سيستم تعليم و تربيت عمومي و طلبگي  ــ2
دين در هم ادغام بود در نتيجه چه بسا كساني عمامه به سر شده بودند در حاليكه 

  .هدفشان نه مال شدن بلكه سواد آموختن بود
ها بيشتر توسط روحانيون منفرد صورت گرفت تا دستگاه  فعاليتاين  ــ3

  .ها منزوي بودند روحانيت، و اين روحانيون منفرد هم معموالً در حوزه
فقه : كنند كه دانش آموزي را توصيه مي) حديث و روايت و آيه(اما در باره متون ديني 

ا هنگاميكه كه جامعه به شيعه صراحتاً توضيح داده كه منظور از علم، علم دين است و ت
   .ممنوع است... مثل رياضي و) علوم ديگر( دارد آموزش چيزهاي ديگر "نياز"مال 

اند كه در آن جا يك برگ تاريخ ايران،  ها درس خوانده مالهاي حاكم بر ايران در حوزه
شد، ديگر فيزيك و  مطالعه نمي... يك برگ تاريخ ادبيات ايران، يك برگ جغرافيا و

يعني شخصي مانند خميني نه تنها حتي يك . كه جاي خود دارد...  رياضي وشيمي و
صفحه از تاريخ ايران، تاريخ ادبيات و يا جغرافيا نخوانده بلكه بويي از فيزيك، شيمي، 

هر چه : گويد هاي خود مي هم اوست كه در يكي از سخنراني. نشميده است... رياضي و
كابوس دانش و دانشگاه براي . يم از دانشگاه استما كشيد) ها پهلوي(بدبختي در دوران 

روحانيت شيعه چنان است كه خميني براي پس از مرگ خود نگران آن است از اين 
روي فرازهاي مهم وصيت نامه سياسي ـ الهيش  به دانشگاه مربوط است كه از جمله 

گويد،  به محض اينكه ديديد استادي در دانشگاه طور ديگري سخن مي«: كند وصيت مي
  .(نقل به معني(» فوراً به حساب او برسيد

انتقام از علم و .  برايش فرا رسيد"يوم انتقام"چنين روحانيتي وقتي به قدرت رسيد 
دانشجويان (آموختگان پيرو روحانيت  دانشگاه زير نام انقالب فرهنگي و به دست دانش

ها و  آنها دانشگاه. انها، دانشجويان و استاد به خاك و خون كشيدن دانشگاه) خط امام
فرستم پزشكي  ها را مي طلبه: خميني گفته بود. مراكز عالي آموزش علوم را حذف كردند

اين سخن (دانستند كه حتي قادر به اداره يك نانوائي هم نيستند  ياد بگيرند امامالها مي

در حاليكه براي حفظ و ادامه كاري كاري ماشين حكومتي به ) خود خميني است
پس آنها به خيال خود به فكر اجراي پروژه تبعيت . ها نياز بود آموختگان، دانشگاه دانش

ها را باز   سال دانشگاه3وحدت حوزه و دانشگاه افتادندو پس از ) زير نام(علم از حوزه 
اما بسيار كوشيدند تا با ايجاد دستگاه گزينش و اعمال جاسوسي روي داوطلبين . كردند

به ... ها و اندن متون ضد علمي حوزه در برنامه درسي دانشگاهورود به دانشگاه و گنج
   .ها، طلبه ـ دانشجو بپرورند خيال خود علم را تابع دين كرده و در دانشگاه

غير ممكن است تا چه رسد به تبعيت علم از دين و ) دانشگاه و حوزه(جمع علم و جهل  
 ساله 27تاريخ . واهد شدداغان خ) حوزه(در اين نبرد بديهي است كه سرانجام جهل 

گفتن اين مقدمه ضروري بود . دهد رژيم آشكارا شكست اين پروژه رژيم را نشان مي
  :زيرا

رژيم به تالش مذبوحانه خود در اين زمينه و به ويژه  با روي كار آمدن  ــ1
  .دهد نژاد، بشدت ادامه مي دولت احمدي

هاي  به زدن به بنيانطي اين سالها رژيم با صرف هزينه سنگين و با ضر ــ2
هايي را كه بدون كنكور  اي طلبهـ دانشجو بپرورد مثالً بسيجي علمي كشور توانسته عده
  : ويژگي دارند3التحصيالن  اين فارغ. به دانشگاه فرستاده است

توانستند در كنكور  به همين دليل نمي(اي الزم هستند  هاي پايه فاقد آموزش ــ1
  .(قبول شوند

اوالً پايه الزم را : اند به دو دليل دانشجويي هم درس نخواندهبه هنگام  ــ2
پس . رژيم به آنها نياز دارد. دانستند كه نمايندگان رژيم هستند نداشتند در ثاني خود مي

التحصيل شدنشان هم دستوري و تضمين  همانطور كه ورودشان دستوري بوده، فارغ
  .شده است

خواري در آنها برجسته  ري و رانتبنا به دو خصوصيت باال خوي فسادگ ــ3
  :نتيجه اينكه. است
 "نسل سوم انقالب"نژاد و كساني مثل ايثارگران و يا  اوالً دولت احمدي ــ

هاشان از اين نوع هستند يعني يا از اول ورودشان به دانشگاه طلبه ـ  خوانده درس
بسيجي "از رانت دانشجو هستند يا نه از ليسانس به بعد دستچين شده رژيم و برخوردار 

ها كه من آنها را طلبه ـ  بنا به آنچه شرح داده شد اين تيپ دانشگاه ديده . "بودن
نامم اصوالً حد شعورشان از نرم معمول و تاريخي دانشجو در ايران كمتر  دانشجو مي

نمايند مثالً آقاي مهندسي را در نظر بگيريد كه نه تنها به  است آنها به نوعي كودن مي
نّه كامالً باور دارد بلكه در فعاليت روزمره خود فعل و انفعاالت اجنّه را نيز در وجود اج
  .گيرد نظر مي

نژاد  ها با شدت از طرف دولت احمدي ثانياً پروژه تابع حوزه كردن دانشگاه ــ
  .شود دنبال مي

  
  اش از نظر خودش هاي اساسي جمهوري اسالمي و چالش

اصل اساسي براي :  بايد بر اين محور باشد كهتحليل رفتار حاكميت جمهوري اسالمي
اي بايد در نظر گرفت كه  ، و در تحليل رفتار سيد علي خامنه)1( است"حفظ نظام"رژيم 

  .نگراني از وضعيت خود در قدرت است) اي به طرز بيمارگونه(روزي ذهن او  مشغله شبانه
  : چيز2كند؟   در نگاه كلي   را تهديد مي"نظام"چه خطراتي 

  هاي مردم و روشنفكران جنبش توده ــ1
  نظام غالب جهاني به رهبري آمريكا ــ2

   جمهوري اسالمي براي رويارويي با اين دو خطر دو
  :گزيده است) كه در عين حال جنبه راهبردي ميان مدت دارند(راهكار

  ـ حل تضاد با نظام غالب جهاني2  ـ سركوب جنبش1
داند پس دو راهكار مزبور را  صل اساسي مي را ا"حفظ نظام"و چون جمهوري اسالمي 

كند كه براحتي  و باز از آنجا كه جمهوري اسالمي گمان مي. داند وظايف اصلي خود مي
هاي مردم و روشنفكران را سركوب كند تنها اگر سازمانهاي جهاني و  تواند جنبش مي

ن، عربستان و يا بين خود چي او در ذهن كوته(المللي دست او را باز بگذارند  روابط بين
تر   مهم"حل تضاد با نظام غالب جهاني"آنگاه بين دو راه كار باال، ) مصر را مد نظر دارد

يا : هاي اتمي خود بنا نهاده به اين خيال كه داند و اين راه كار دوم را هم بر فعاليت مي
اي ه گيرد در اين صورت از فعاليت تضمين امنيتي كافي از آمريكا براي رژيم خود مي

  .آيد اتمي كوتاه مي
آوري بمب اتمي گام بر خواهد داشت و در اين صورت آمريكا و  و گر نه به سوي فن 

يكي از دو حالت « : كند كه رژيم گمان مي. ديگران مجبور به معامله با او خواهد شد
  . «!پس در هر حالت دستش براي سركوب مردم باز خواهد ش. آيد فوق پيش مي

اند كه خود  شان را آنقدر تكرار كرده  ساله خود در باره نظام الهي27مالها الطائالت  
  .اند باورشان شده است و اينك دچار توهم ابر قدرت بودن شده
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  نژاد آمد شرايطي كه بر بستر آن دولت احمدي

  هاي مردمي و روشنفكران ايران وضعيت جنبش ــ
 چنان توان ذهني و به پشتوانه هاي اجتماعي در ايران به پشتوانه تاريخي خود از جنبش

بر خوردارند كه هيچ نيروي ايراني ) عيني(هاي مادي  سطح تكامل جامعه از چنان پايه
آن جنبش عظيم مردمي كه انقالب را به وجود آورد بعد . تواند آنها را شكست دهد نمي

دچار توهم خميني شد و سرانجام در اثر جنگ خسته و فرسوده گشت و در دوران 
هاي  جاني به بازسازي خود پرداخت و در اواخر دوران رفسنجاني به صورت جنبشرفسن

كارگران نفت وتظاهرات بزرگ آنان ن (روشنفكري، دانشجويي، زنان و به ويژه كارگران 
طلبان حكومتي بر بستر آن به قدرت  ، سر بر آورد كه اصالح)از سراسر ايران در تهران
در دوران خاتمي . عقب نشستند) اي دار و دسته خامنه(تر رژيم  رسيدند و جناح ارتجاعي

در اواخر . پرداخت...) ها و NGOها،  انجمن(تر شد و تا حدي به نهادسازي  باز قوي
به ) كارگران معدن(دوران خاتمي با تمام بگير و ببندهاي رژيم و حتي كشتار كارگران 
اعتراضات در شمار . دست نيروي انتظامي خاتمي، ليكن جنبش همچنان در تكاپو بود

وسيع، طومار با امضاي بسيار دراعتراض به كردارهاي رژيم و تحريم انتخابات و تقاضاي 
چنان بود كه گويي ... و) خواهان سرنگوني در قالب حقوقي شدن=در داخل (رفراندم 

  .رود اختيار امور از دست حاكميت به در مي
ها رأي داده بودند در زندگي مردمي كه به آن: طلبان حكومتي تجربه اصالح ــ

مثالً . روزمره سالوس و دورويي آنها و از جمله شخص خاتمي را بيشتر فهميدند
دادند كه اگر قانون را اجرا كنند جلوي تجاوزات به حقوق  طلبان به مردم وعده مي اصالح

 عمل  باالتر از هر قانوني"قانوناً"اما مردم ديدند كه ولي فقيه . اند مردم را سد كرده
 براي رهبر باور "حقي"نهند بلكه به چنين  طلبان نه تنها گردن مي كند و اصالح مي

 "جمهوري اسالمي"شان حفظ نظام   مسأله اصلي"طلبان اصالح"مردم ديدند كه . دارند
شان  پردازند، آنها وظيفه مهم است و در اين راه به سركوب اعتراضات اجتماعي مردم مي

 سال كه در دولت و مجلس دست باال را داشتند 8آنها طي . انندد را بزك كردن رژيم مي
حتي يك قانون عليه فسادهاي مالي سران رژيم يا براي جلوگيري از اين فسادها 

طلبان رأي داده و جناح  ديدند كه به خاتمي و اصالح مردم مي. تصويب نكردند
به وزارت و مقامات ها را  اند اما خاتمي خود آن طرد شده تر را طرد كرده ارتجاعي

 را بخورند و "طلبان اصالح"پس مردم به درستي انديشيدند چرا فريب ... گمارد و مي
بعالوه مردم ديده بودند كه . خود به دست خود با رأي دادن به آنها رژيم را بزك كنند

پس اكثريت . شوند طلبان خود به مانع بالواسطه رشد جنبش مردم بدل مي ديگر اصالح
درستي انتخابات رياست جمهوري را تحريم كردند و بديهي است كه مردم به 

طلبان  طلبان حكومتي هم طرد شدند در اينجا نبايد ناگفته گذاشت كه اصالح اصالح
حكومتي در دوران قدرت خود اصالحات و يا اقداماتي هم كردند كه مردم توانستند براي 

  .(2(پيشبرد مبارزات خود از آنها بهره بگيرند 
  
  اي و انتخابات رياست جمهوري امنهخ

طلبان و مخالفتش  اي با اصالح هاي مردمي و ضديت خامنه در شرايط فعال بودن جنبش
 را گرفت اما از اين ميان امكانات "اصول گرا"با هاشمي او جانب كانديداهاي 

 اي را به خود جلب اي كه ذهن سران رژيم و خامنه بعالوه نكته. نژاد بيشتر بود احمدي
 "تضمين"تواند تداوم رژيم را  مي! نهاد؟! كدام نيرو؟.كرده چگونگي تداوم رژيم است

را ) ارتش پشتيبان نظام آتاتورك(نمونه تركيه ) تنها حزب حاكم(كند؟ آنها نمونه چين 
مد نظر دارند ولي در حكومت ديني ماليان شيعه حكومت تك حزبي نظير چين شدني 

  .نند متفاوت باشندتوا نيست زيرا مراجع تقليد مي
. هاي مردمي را به دور حكومت گرد آورد تا سالهاي اول انقالب دستگاه روحانيت شبكه

هاي اخير نشان داد كه ماليان قم در بين مردم چندان گوش شنوائي ندارند  اما انتخابات
از طرف ديگر سپاه پاسدارها كه پس از جنگ نفوذ اقتصادي هم پيدا كرده بود به دنبال 

اي نقش مهم در سياست بود، به محوريت دستگاه اطالعاتي سپاه و سرانجام ايف
اي او را در مقابل  همانطوريكه در نوشته پيشين گفته بودم تزلزل و ضعف نفس خامنه

هاي آنها  كه داستان تقلب. نژاد به توافق وا داشت، تداركات سپاه بر گرد انتخاب احمدي
گويي ما گام به گام به سوي تكرار . اني شنيديمهاي كروبي و رفسنج را در آه و ناله

  .(3(رويم  ها و سلطان حسين پيش مي كمدي تاريخ قزلباش
  

  :نژاد دولت احمدي
  :آنچه مسلم است اين دولت، دولت پاسدارهاست الف ـ

 درصد وزرا، معاونين وزرا، 60به دليل تركيب دستگاه دولت، بيش از  ــ
  .ن از پاسدارها هستنداستانداران و معاونين استاندارا

  .بسيج به عنوان سازمان حزبي بشدت مورد اتكاي اين دولت است ــ
  .تصميمات اين دولت در چارچوب تقاضاهاي سپاه است ــ
هاي اقتصادي توسط سپاه بر خالف قانون  ميليارد قرارداد اجراي طرح 7 ــ

  .مناقصه و مزايده دولتي
  .هاي نظامي درگيريدامن زدن به تشنجات سياسي به سوي  ــ
  

نژاد بد نيست نگاهي گذرا به سپاه پاسدارها  از اين روي براي شناخت بهتر دولت احمدي
  :بياندازيم

  .سپاه پاسدارها در سركوب نيروهاي داخلي شكل گرفت ــ
بدون داشتن كمترين دانش جنگي و حتي يا تحقير آن در جنگ شركت  ــ

  .كرد
  .ست نظامي و فضاحت استپرونده سپاه در جنگ اصوالً شك ــ

ترين لكه ننگ بر پيشاني سپاه پاسدارها اين است كه در دوران جنگ جوانان و  سياه
آورد و با سوءاستفاده از  نوجوانان و حتي خردساالن كشور را از اقصا نقاط كشور گرد مي

پرستانه و وجدانيات آنان، بدون آموزش و بدون آگاه كردنشان، آنها را  احساسات ميهن
چون سپر هاي گوشتي، فوج فوج به جلوي آتش سهمگين ارتش آموزش ديده صدام 

فرستاد تا پاسدارهاي غنوده در سنگرهاي پشت جبهه در پايان از ارتش صدام،  مي
  .اي بگيرند هاي سرداري از خامنه درجه

چنين نيرويي كه دستانش تا مرفق به خون جوانان بيگناه اين مرز و بوم  ــ
. تواند داشته باشد خواري و فساد، خصلت ديگري نمي هي است جز رانتآغشته است بدي

ها داغ  به طوريكه در آخرين سالهاي دولت خاتمي هنگامي كه دعواي درون حكومتي
هاي  اسكله(فساد اقتصادي . رفت هايي از پرده فساد سپاه پاسدارها باال مي شد گوشه مي

اصوالً مافياي ايران را ...  مواد مخدر و، فساد اخالقي، توزيع)خصوصي اهدايي ولي فقيه
  .رسيد اي كه تعقيب كنيد نهايتاً به سپاه پاسدارها مي در هر رشته

هاي علمي و  سپاه پاسدارها به معناي يك سازمان نظامي از لحاظ آموزش ــ
  .اي هست فرهنگي در وضعيت عقب مانده

  .ظم و انظباط استسپاه پاسداران به مثابه  يك سازمان نظامي فاقدحداقل ن ــ
هاي جاسوسي  بر پايه آنچه گفته شد احتمال حضور و نفوذ دستگاه  ــ

  .كشورهاي خارجي در سپاه پاسدارها بعيد نيست
  .سپاه پاسداران رژيم از نقاط ضعف رژيم است ــ

بر پايه آنچه پيش از اين گفته شد تكنوكراتهاي اين دولت بيشتر از نوع  ب ــ
بيني از مشخصات  ه كودني و بيسوادي همراه با خود بزرگ طلبهـ دانشجو هستند ك

  .عمومي آنهاست
هاي سري، نهاني و  نژاد بر پايه مناسبات  باندي، وابستگي دولت احمدي ج ــ

  .مشكوك مبتني است
رسد كه گردانندگان اصلي اين دولت،  به نظر مي: نژاد سازمان دولت احمدي هـ

نژاد بنا به  دارند، احمدي  خود رااز انظار پنهان مياي از پاسدارها باشند كه هويت هسته
سوابق خود كوچكتر از آن است كه بتواند چهره اصلي سازماني باشد كه كروبي و 

اي را با خود همراه كرده است، با دقت در  هاشمي را به آه و ناله آورده و خامنه
له عبارات تحريك شود كه او برخي عبارات از جم نژاد مشاهده مي هاي احمدي سخنزاني

  .كند هاي غربي را همچون عروسكي كوكي تكرار مي كننده عليه قدرت
اي  مثل رفسنجاني، كروبي، بهشتي، باهنر، خامنه(خميني و ماليان همراه او  وــ
اي خاص را  كردند ولي دسته گر چه جزء حوزه بوده و از حوزه سنتي دفاع مي...) و

كثريت حوزه مثل شريعتمداري، گلپايگاني، مرعشي ا(دادند كه بر بقيه حوزه  تشكيل مي
اما . نمودند اعمال هژموني مي) كردند كه اصوالً حوزه غير سياسي را نمايندگي مي... و

بودنش  كار اي و  محافظه پس از خميني و از جمله به دليل شخصيت ضعيف خامنه
اني، مكارم كم حوزه غير سياسي سر برآورده كساني مثل لنكر ، كم)برخالف خميني(

شيرازي و مصباح يزدي كه در زمان خميني در مقياس حكومتي اصالً مطرح نبودند 
كنند حتي  اكنون به ميدان آمده و فتوا دادن در مسائل عمومي مملكت را تمرين مي

اي، به طوريكه او را در برابر عمل انجام شده قرار  گاهي بطور جمعي و با دور زدن خامنه
... ترهايشان مثل گلپايگاني، شريعتمداري و ر زمان خميني گندهچيزي كه د. دهند مي

نژاد با اين گروه از ماليان قم روابط خاصي  و سازمان حكومت احمدي. جرأت نداشتند
آيا كميته پاسدارهاي اداره كننده حكومت براي باال آوردن خود در صدد تضعيف . دارد

  اي است؟ جايگاه خامنه
ز نوعي تئوري مبهم و مغشوش شبهه ناسيوناليستي با آيد آنها ا به نظر مي زــ

كنند كه من آن را شوونيسم شيعه ـ فارس  گرايش شوونيسم فارسي نيز پيروي مي
  .نامم مي
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. اي بود دهد سه  وزير اين دولت به انتخاب مستقيم خامنه شواهد نشان مي ح ـ
اي سركوب شديد در  نهوزير كشور، وزير ارشاد و وزير اطالعات تا با هدايت مستقيم خام

را كه خواب از چشمان ) جنبش مردم، فرهنگ، سازمانيابي جنبش(اين سه عرصه 
  .اند، پيش ببرند اي ربوده خامنه

نژاد  جزء كميته  مصطفي پورمحمدي وزير كشور دولت احمدي: نكته اي قابل توجه  
بودند، داليل اي بود كه از طرف خميني مأمور قتل عام زندانيان سياسي شده  سه نفره

پليد اين ) 3(دهد كه از بين آن سه  اهللا منتظري نشان مي كافي از جمله شهادت آيت
تر زندانيان سياسي براي اجراي  اصرار بيشتري در كشتار وسيع) پورمحمدي(يكي 
 نفر مخفي شده 3از بعد از آن جنايت هولناك اين . تر منويات خميني را داشت كامل
در بيت ) پورمحمدي(ترين عنصر دستگاه واليت فقيه  ه كه جانياكنون معلوم شد. بودند

كند  و اين بيش از پيش ثابت مي) كرد اي كار مي او در دفتر خامنه(ولي فقيه پنهان بوده 
اي خود تا چه حد در اين كشتار هولناك شركت فعال داشته و خواهان  كه شخص خامنه

  .تر بوده است كشتار هر چه وسيع
  

  :نژاد لت احمديهاي دو برنامه
ريزي در رابطه با  بنا به آنچه از خصوصيات اين دولت برشمرديم آن نه تنها لياقت برنامه

  : چيز است3برنامه اين دولت . اش هم نيست مشكالت مردم را ندارد بلكه اساساً مسئله
  .بقاي حكومت!) ؟(حفظ و تضمين  ــ1
  .باال آوردن سپاه در حاكميت ــ2
هم پاسدارها در غارت ثروت ايران و دسترنج مردم حفظ و گسترش س ــ3

  .ستمديده ما
در رابطه با حفظ و بقاي حكومت، اين دولت دو طرح دارد، سركوب مردم و  الف ـ

  .برنامه اتمي
  :هايش براي سركوب عبارت است از تاكتيك

  .ريزي شده و با سر و صداي كمتر و به ترتيب اولويت سركوب با نقشه و برنامه
نژاد خيال دارد با انبوه پول نفت به هر طريق ممكن از جمله با واردات  مديدولت اح

 دارد تا بدين ترتيب مردم  انبوه كاال و مايحتاج مردم را فراهم كرده و آنها را راضي نگه
آنگاه به ترتيب .تفاوت كند هاي جنبش اجتماعي دور كرده، آنها را بي را از گرد سازمان

هاي اجتماعي را يكي بعد از   كانون"قانوني"دون سر و صدا و االمكان ب اولويت و حتي
هاي اجتماعي را تعيين نكرده با مردم عادي بر  ديگري از بين ببرد و تا تكليف سازمان

  .درگير نشود... سر مسائلي مثل حجاب و فوتبال و
  :نژاد عبارتند از هاي اجتماعي هدف حمله دولت احمدي كانون

  NGO ــ
حمله . سانسور كتاب، نشريه و دستگيري نويسندگان: ي فرهنگيها فعاليت ــ

استادان :  دارد"علميه"هاي  به هر فرد و يا جرياني كه فكري خارج از چارچوب حوزه
فشار به . هاي ديني و مذهبي هاي علوم انساني، اقليت ها به ويژه استادان رشته دانشگاه

  (نشين سنيبه ويژه در مناطق (پيروان آنها براي شيعه شدن 
دستگيري سران آنها، اخراج دانشجويان فعال، : هاي دانشجويي انجمن ــ

  . ...كنترل در پذيرش دانشجو و
هاي ايران در مناطقي مثل خوزستان، بلوچستان، كردستان،  هاي خلق جنبش ــ

دفاع چون ارتش اشغالگر، سانسور شديد  تهاجم نظامي به مردم بي. آذربايجان، تركمن
) و گاهي همدلي(گيري از سكوت  ين مناطق و ترور و اعدام فعالين آنها با بهرهاخبار ا

 "تماميت ارضي" "نگران"برخي نيروهاي به اصطالح ملي و ملي مذهبي كه بسيار 
  .هستند

در يك : مانند آنچه در مورد كارگران شركت واحد ديديم: جنبش كارگري ـ
اج، دستگيري و زنداني كردن  كارگر يك شركت معين، اخر1300روز دستگيري 

  .كارگران
اللهي، تصويب قوانين  هاي زنان حزب ساختن سازمان: جنبش زنان -

  .كننده حقوق زنان و سركوب اعتراضات زنان محدوديت
ترين  تشكيل بسيج در هر واحد كاري همچون سلول حزبي و سپردن مهم ــ

  .ها وابسته به سپاه امور واحد به اين تشكل
  .هاي اتمي رژيم سخن خواهيم گفت هاي پسين در باره برنامه گدر بر ــ

نژاد اين هدف را با  سازمان دولت احمدي: باال آوردن سپاه در حاكميت ب ـ
كند از هنگام روي كار آمدن  هاي نظامي دنبال مي طلبانه و ماجراجويي هاي جنگ طرح

كثر تحريكات در منطقه و آوري حدا نژاد سازمان دولت او با اصرار و تكرار تعجب احمدي
نژاد عليه  هاي مكرر احمدي از آن جمله سخنراني. دهد در رابطه با غرب را انجام مي

  .يهوديان و اسرائيل

  :هاي اتمي رژيم بد نيست نگاهي بياندازيم به پيش از پرداختن به فعاليت  ــ
  

  "منافع ملي"جمهوري اسالمي و 
 اصطالحي نامفهوم است كه توسط طبقات "منافع ملي"ابتدا بايد يادآوري كنيم كه 

اي از تاريخ ابداع شد سپس آن را مقدس كردند تا با  در مرحله) داري سرمايه(استثمارگر 
  .پنهان شدن در پشت آن اعمال سياسي خود را توجيه كنند

آنچه درست، مفهوم و قابل توضيح دادن است منافع مردم است به دو معني منافع 
نگرانه كه محيط است بر اولي  افع استراتژيك تاريخي و آيندهمشخص و روزمره، من

كند و در نتيجه دولتي در عراق روي  فرضاوقتي جمهوري اسالمي در عراق دخالت مي
آيد كه مالً تحت نفوذ جمهوري اسالمي است آيا اين در چارچوب منافع ملي  كار مي

ها از اين وقايع خوششان   مذهبيها و بويژه ملي ـ است يا نه؟ به نظر من بسياري از ملي
كنند   با اين نوع اقدامات رژيم همراهي و يا سكوت مي"منافع ملي"آيد و زير شعار  مي

در حاليكه وقتي از منافع مردم كه بايد در چارچوب منافع استراتژيك و تاريخي مردم ما 
هاي  لتشود كه دخا كنيم به راحتي و روشني و بدون ابهام معلوم مي باشد دفاع مي

   .جمهوري اسالمي در عراق تماماً به ضرر مردم ماست
منافع تاريخي مردم ما يعني آنچه از كار و كوشش و تالش پيشينيان ما به ارث رسيده با 
افتخاراتي كه توسط آنان آفريده شده و ما بايد آنها را حفظ كرده، افزايش داده به 

ي اينكه هيچ اقدامي كه عليه منافع ساير منافع استراتژيك مردم ما يعن. آيندگان بسپاريم
مردم ما هيچ منفعتي . ها و مردمان جهان باشد به نفع مردم ما نيست ها و يا خلق ملت

آيد، ندارند هر اقدام عليه حقوق و منافع  كه از طريق تجاوز به حقوق ديگران بدست مي
  .ساير ملل عليه منافع مردم ماست و زحمتكشان ايران از آن بيزارند

گيرم با دو توضيح نخست   بهره مي"منافع ملي"هاي زيرين من از اصطالح  در خط
 نامفهوم است و منافع مردم "منافع ملي"ها  همانطور كه گفتم از نظر ما كمونيست

چون بهر حال انتظار ندارم كه : دومانً.روشن، درست و بجاست) روزمره و استراتژيك(
نظر كنند و چون اين اصطالح جاري   صرف"ع مليمناف"ها هم امروز از اصطالح  "ملي"

  .كنم است بنابراين سخنان زيرين را من با كاربرد همين اصطالح پيشكش مي
ام مالهاي حاكم بر ايران در تحصيل  هاي پيشين گفته همانطور كه در برگ: نخست

از اي  اند و كلمه حوزوي خود هيچ برگي مربوط به تاريخ، ادبيات، هنر ايران نخوانده
آنها . اند اند و بويي هم از علومي مثل رياضي و فيزيك و شيمي نبرده جغرافيا نشنيده

خوانند و به آن افتخار كرده عموماً آن را  زبان عربي، تاريخ عرب و ادبيات عرب را مي
  .دانند شايد بتوان آنها را بيشتر عربوفيل ناميد برتر هم مي

ضادند زيرا ايرانيت به مفهوم امروزي بيشتر از زمان مالها اصوالً با ايرانيت در ت: دومانً
مشروطه و توسط روشنفكران مشروطه به مثابه يكي از مفاهيم دنياي مدرن طرح 

آن "افثخارات"گرديده كه از جمله ناظر بر طرح ايران باستان و تأكيد بر افتخارات يا 
دم، بدست اعراب و قتل و غارت مر) ايران باستان( است و طبعاً از سقوط آن تمدن 

در حاليكه اسالم از همان آغاز . خورد ناراحت است و بر آن افسوس مي) مسلمانان(
خواهان آن بود كه به تنها هويت فرد پذيرنده اسالم تبديل شود و آنچه را پيش از آن 

نامد و خواهان محو آن است و اين از جمله داليل مبارزه سخت  بوده جاهليت مي
در حاليكه مالها .  قرن حكومت خالفت بر ايران بوده است2ران طي ايرانيان و استيالگ

كنند كه گويا ايرانيان  ها و روشنفكران مذهبي به دروغ تبليغ مي و بويژه ملي ـ مذهبي
  .خود با جان و دل به استقبال اسالم رفته بودند

 به به نظر من علت برداشتن آرم شير و خورشيد از پرچم ايران توسط خميني از جمله
بالفاصله پس از انقالب تمام . پنداشت اين دليل بود كه او آنها را نشان ايرانيت مي

خبرگزاري " همراه بودند تغيير داده شدند مثل "پارس"نهادهاي دولتي كه با نام 
. ، به جاي سازمان شير و خورشيد سرخ، هالل احمر نهادند"نفت پارس"، "پارس

 استفاده نكرد و شايد هم "خليج فارس" اصطالح هاي خود هرگز از خميني در سخنراني
  . به كار برد"خليج فارس" را به جاي "خليج"او بود كه براي اولين بار كلمه 

از زمان خميني تا امروز نه او و نه جانشينان او هرگز عيد نوروز را به مردم ايران 
 و ماليان نه به اي هاي نوروزي خميني و خامنه شادباش نگفتند در تمام به اصطالح پيام

دهد،  در آن روزها رخ مي...) تولد، وفات، اعياد مذهبي و( مذهبي ةنوروز بلكه به يك واقع
مالها ديد ... . هاي رمضان هاي مذهبي مثل عيد فطر يا شب  مناسباتدر. كنند تأكيد مي

 شود ولي تا به حال هيچكس ولو يك بار نشنيده ها پخش مي و بازديد دارند كه از رسانه
  .كه در عيد نوروز مالها ديد و بازديد داشته باشند

ورزند آنها  دشمني مي... سوري و هاي ايران باستان مثل چهارشنبه  نشانهة با هممالها
هاي بوداي باميان دارند اما خود جرأت دفاع آشكار  همان نظر طالبان را در مورد مجسمه

تقيم آثار باستاني ايران را در معرض  غير مسةپس به شيو. از عقايد مرتجعانشان را ندارند
هاي غير مأنوس براي ايرانيان نامگذاري  هاي خود را با نام فراورده. دهند نابودي قرار مي
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حتي اسامي ... ، تانك ذوالفقار...اهللا، ايام فجر، عمليات والفجر، موشك يوم: كنند مثل مي
: كند نقالب چنين امضاء مي ا"الشأن عظيم"كنند مثالً رهبر  خود را به عربي بيان مي

  .السيد العلي الخامنه اي
  
 اينجا زمينه فرهنگي و ذهني عربوفيلي ماليان نموده شد اما از لحاظ عملي و سياسي تا

 اصل "حفظ نظام"اند كه   سال همواره گفته27اند كه ماليان طي اين  همه شنيده
حفظ نظام : فت كه گفتخميني در اين زمينه تا آنجا پيش ر. اساسي و آُسِ اساس است

 او خود توضيح داد كه اگر الزم شد براي حفظ تاز اهم واجبات اس) حكومت مالها(
و يا همه را ترك كرد و انجام نداد بديهي ... جمهوري اسالمي بايد نماز يا روزه يا حج و

... است كه براي چنين رژيمي منافع ملي، منافع و مصالح مردم و سربلندي ايران
 همراهي آنان لبترسند براي فريب مردم و ج گر چه وقتي ماليان مي(است اهميت  بي

دورويي از خصايل ذاتي ) كنند گويند، سرود اي ايران را پخش مي از منافع ملي سخن مي
   .ماليان است
اگر شما از بمب اتمي ": گويد ها خطاب به اسرائيل مي  در يكي از نماز جمعهرفسنجاني

اي از آنان   ميلياردي مسلمانان، عده5/1كنيد با توجه به جمعيت عليه مسلمانان استفاده 
تلف خواهند شد اما اگر كشوري مسلمان عليه شما از بمب اتمي استفاده كند شما نابود 

دهد كه در نفرت نه تنها   به مانند يك مال آشكارا نشان ميني،رفسنجا. "خواهيد شد
برايش ) ريت يهودي و اقليت مسلمانبا اكث(گناه وخداپرست اسرائيل  جان اهالي بي

  .اهميت است اهميت ندارد بلكه فناي ايران و مردم ايران نيز براي او بي
 اسالمي از آغاز اعالم كرد كه در سياست خارجي دفاع از مسلمانان برايش جمهوري

اولويت دارد اما منظور او از مسلمانان، كشورهاي عرب بود زيرا كشورهاي مسلماني مثل 
 ميليون مسلمانان هند و كشورهاي تازه استقالل يافته شوروي 70ستان، پاكستان، افغان

سابق برايش اهميت چنداني در سياست خارجي نداشت و ندارد ـ جمهوري اسالمي در 
طلبان تقاضاي رسمي براي  گرايي خود تا آنجا پيش رفت كه در زمان دولت اصالح عربي

 عرب آن تقاضا را رد ةكه انجام نشد زيرا اتحادي عرب را داد، ةعضويت ايران در اتحادي
 خود، حافظ منافع ملي ايران و ربنابراين جمهوري اسالمي بنا به پندار، گفتار و كردا. كرد

 با منافع "نظام جمهوري اسالمي"منافع ناظر بر حفظ . خواهان سربلندي ايران نيست
ران و با سربلندي ايران در  ايران با منافع و مصالح مشخص و استراتژيك مردم اي"ملي

  .تضاد است
  

   اتمي رژيمهاي برنامه
اينجا . آور براي مردم ما و ميهن ماست  اتمي رژيم آبستن خطرات مرگهاي فعاليت
پرستان دروغين كه  ها در آن دست ميهن اي است كه روشنگري ما كمونيست عرصه

كنند را رو خواهد  يت ميفعال) و يا ملي ـ مذهبي(گرايي  بسيارشان زير نام ملي و ملي
هايي را كه در دفاع تام و تمام از   چپوها  همچنين دست بخشي از كمونيست. كرد

منافع و مصالح مردم ايران بهنگامه كار دچار تزلزل شده و زير شعار مبارزه با امپرياليسم 
 از افشاي نيات مشكوك و خطرناك جمهوري اسالمي "منافع ملي"و در واقع به طمع 

هاي   به اين دستهنكهبراي اي. زنند، را نيز رو خواهد كرد هاي اتمي سرباز مي عاليتدر ف
پردازي داده نشود بحث را با چند سئوال مشخص  فريبكار يا نادان و مردد مجال عبارت

تا ": كنيم از پاسخگويي به اين سئواالت و يا طفره رفتن از پاسخگويي، آنگاه شروع مي
  ."و غش باشدسيه روي شود هر كه در ا

 اول دارد يا ة اولويت درج"حفظ نظام"آيا براي رژيم جمهوري اسالمي  ـ1
   ايران؟"حفظ منافع و مصالح مردم"، "منافع ملي"حفظ 

اگر به فرض جمهوري اسالمي يه سالح اتمي دست يابد، آيا براي مردم  ـ2
  ايران فاجعه بار خواهد بود يا نه؟

اخت سالح اتمي را به دست بياورد، آيا آوري س اگر جمهوري اسالمي فن ـ3
  اي نرود؟ توان به اين رژيم اعتماد كرد كه به سوي ساخت سالح هسته مي

هاي بزرگ غربي بويژه آمريكا تجهيز جمهوري اسالمي به  آيا از نظر قدرت ـ4
بمب اتمي خطري استراتژيك است، يعني خطري است كه منافع و مصالح استراتژيك 

  كند؟ ي آنها را تهديد ميآنها، منافع حيات
آيا جمهوري اسالمي صالحيت دارد كه ايمني تأسيسات اتمي حتي در حد  ـ 5

  نيروگاه برق اتمي را تضمين يا تأمين كند؟
هاي اتمي رژيم در امتداد پژوهش علمي و آكادميك در كشور  آيا فعاليت ـ 6

  است؟
  :هاي باال  من به پرسشپاسخ

  .ام  به پرسش نخست پاسخ داده"و منافع مليجمهوري اسالمي "درپاريچة  ـ1

فرض كنيم كه جمهوري اسالمي به بمب اتمي دست يابد، آنگاه چه خواهد  ـ2
  شد؟
 سال جمهوري اسالمي نشان داده است كه به هيچ اصل و ارزشي پايبند نيست، 27 طي

مسئوليت كه براي حفظ خود دست  ها برايش ارزشي ندارد، رژيمي است بي جان انسان
رژيمي است ناپايدار و از نظر اوضاع دروني در هم ). اگر بتواند(زند  به هر كاري مي

پس قرار گرفتن بمب اتمي در دست چنين رژيمي . انضباظ و حسينقلي خاني ريخته و بي
  .(4(خطري است نابود كننده . براي مردم ما بسيار خطرناك است

هاي منطقه را تهديد كرده و خواهان  حاكم بر ايران تا كنون بارها يكي از كشورمالهاي
   .اند نابودي آن شده

هاي ريز و  نژاد، سران سپاه، امام جمعه اي، هاشمي رفسنجاني، احمدي خميني، خامنه 
اند ـ و چنانكه در   درشت همگي تا به حال بصراحت خواهان نابودي فالن كشور شده

عالوه بر آن سران . تمي كردام هاشمي رفسنجاني حتي تهديد به بمب ا اين نوشته آورده
هاي خطرناكي  رژيم در هنگام پز دادن بر سر دفاع از منافع مسلمين هارت و پورت

مسئله پيش از اينكه بحث بر سر جرأت و جلنُبره مالها براي اجرايي كردن . اند كرده
تهديداتشان باشد، بر سر اين است كه صرف چنين تهديداتي، در صورتي كه جمهوري 

 حمالت رضبه بمب اتمي مسلح شود، كشور ما و مردم ميهن ما را در معاسالمي 
دهد كه اين حمالت  هاي تجاوزگز مثل اسرائيل يا آمريكا قرار مي  دولت"پيشگيرانه"

. ثواند اتمي يا شبه اتمي و در هر حال به شكل كشتار عمومي و ويراني ايران باشد مي
هيچكس در ايران و در دنيا به اين رژيم اگر جمهوري اسالمي به سالح اتمي دست يابد 

هايي مثل بن الدن و   طريق اين رژيم اين سالح به دست تروريستازاعتماد ندارد كه 
  .يا زرقاي نيفتد

 از همه اينها اگر جمهوري اسالمي به سالح اتمي دست يابد در واقع مردم ايران را فراتر
دهد كه  مي به خود اجازه ميبه گروگان گرفته است چون در اين صورت جمهوري اسال

بدون در نظر گرفتن كشورهاي ديگر در مسائل سياسي جهاني ابراز نظر كرده، دست به 
عمل بزند زيرا حسابش اين است كه چون مسلح به بمب اتمي است پس كشورهاي 

 اتمي يا شبه اتمي بكنند و در اين صورت ةديگر اگر بخواهند حمله كنند بايد حمل
يران را خواهند كشت و آنها به خاطر ترس از چنين عملي پس رفتار انبوهي مردم ا

جمهوري اسالمي را تحمل خواهند كرد و همينطور جمهوري اسالمي به خود اجازه 
الملل هر طور  المللي و روابط بين هاي بين دهد كه بدون نگراني از دخالت سازمان مي
، پس )چين را مد نظر دارداو جمهوري خلق (خواهد مردم ايران را سركوب كند  مي

واضح است كه فرض دستيابي جمهوري اسالمي به بمب اتمي، برابرِ گروگان گرفتن 
  .آور مردم ايران است مرگ

شود به  آوري پيشرفته اتمي دست يابد، آيا مي اگر جمهوري اسالمي به فن:  سومپرسش
  آن اعتماد كرد كه به سوي سالح اتمي نرود؟

ز مدتها قبل مرتب و مكرر اعالم كرده كه مخالف دستيابي به جمهوري اسالمي ا: پاسخ
اي در حرام بودن سالح اتمي در اسالم  باالترين مالها و خود خامنه. سالح اتمي است

 سال ثجربةجمهوري اسالمي هيچ اعتمادي به 27اما اكثريت مردم ايران با . اند فتوا داده
 جمهوري اسالمي زير پا نهادن بدون هاي ماهوي  از ويژگيكيگفتارهاي رژيم ندارند ي

 "اسالم"البته يك دليل اين نوع رفتار اين است كه در . ترديد قول و قرارهاي خود است
چند . هايي مجاز دانسته شده و در مواردي هم ستايش شده چنين رنگ عوض كردن

  :نمونه
لي به  در يكي دو سال اول انقالب دستور داده بود كه حق ندارند حتي يك سيخميني

زندانيان بزنند بعد همين خميني زندانياني را باقضاوت اسالمي محاكمه و محكوم به 
، يا در )67تابستان (زندان شده بودند باز با قضاوت اسالمي محكوم به قتل عام كرد 

هاي مردم ما موشك   صدام به شهرها و خانهارتشهنگام جنگ عراق با ايران وقتي 
كه در اسالم حرام است : ها، خميني گفت اي از نظامي دهپرتاب كرد عليرغم تقاضاي ع

كه ما موشك به روي شهرهاي عراق بياندازيم زيرا مردم عراق مسلمانند و بيش از 
اما چندي بعد . كند مردم ما تحت ستم صدام هستند زيرا صدام مستقيماً بر آنها ظلم مي

اي از مسلمانان را سپر  عدهاگر دشمن مسلمين ": گويد به استناد حكمي در اسالم كه مي
هاي سپر شده را  خود قرار داده به ساير مسلمانان حمله كند، مسلمانان بايد آن مسلمان

خميني دستور حمله موشكي به . "بكشند تا به دشمن دست يافته و حساب او را برسند
  . كه زنها و كودكان عراقي در آن حمالت كشته شدنددادعراق را 

گويند كه در  اوالً مالها دروغ مي:  حرام بودن بمب اتميةمالها در بار در مورد فتواي اما
ممكن است اسالم توليد سالح كشتار جمعي را پيشاپيش و . اسالم بمب اتمي حرام است

ولي در اسالم دستوري است كه .  دفاع ضروري داشته باشد، نفي بكندةبدون اينكه جنب
خوب چه .  بايد به اندازه دشمنان و فراتر از آنها مسلح باشندينمسلم: گويد صراحتاً مي

اصلي اسالم كيانند؟ كه از قضا هم ) دشمنان(كسي است كه نداند از نظر مالها دشمن 
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توان فتوايي را  ثانياً چه كسي گفته است كه نمي.   هم مسلح به سالح اتمي"محاربند"
 است و اجتهاد يعني مطابق نيازهاي تهاداجاصوالً فتوا از باب . با فتواي جديد نقض كرد

اش فتواي ميرازي شيرازي در تحريم تنباكو است   تاريخيةنمون. روز حكم ديني دادن
چنين . كه اول حرام نبود، بعد حرام شد و دوباره حالل و امروز نيز تنباكو حالل است

ود در  خ"خداوند"كاري در اسالم امري بديهي است دليلش هم اين است كه اساساً 
يعني در مورد موضوع معيني دو آيه با دو حكم . قرآن احكام خود را نقض كرده است

 قبلي ة جديدتر را قبول دارند و آن را ناقض آيةمتفاوت صادر شده كه شيعيان حكم آي
المقدس قرار داده شده بود بعد آن را عوض كرده  مثالً ابتدا قبله مسلمين، بيت. دانند مي

 دادند و يا در مورد سنگسار كردن ابتدا حكم ديگري براي زناي زنان ارقرو مكه را قبله 
مسلمين خود علت . ، سپس حكم سنگسار آمد)گويا در حد شالق زدن(صادر شده بود 

  .كنند  را تغيير شرايط اعالم مي"خداوند"تغيير نظر 
مردم هاي اسالمي در نشان دادن دروغگويي و فريبكاري و   افزون بر اين همه حجتاما

ولي امر "اگر بمب اتمي در اسالم حرام است و : فريبي ماليان، دم خروس نيز پيداست
بمب اتمي "كند كه   انقالب اسالمي فتوا صادر مي"عظيمالشأن"، رهبر "مسلمين جهان

 آزمايش بمب اتمي پاكستان وزير خارجه حكومت م پس چرا به محض اعال"حرام است
به پاكستان رفت تا ساخت بمب اتمي اسالمي را تبريك اسالمي و مشاور رهبر با شتاب 

ترساند، يادش  يا وقتي رفسنجاني اسرائيل را از بمب اتمي كشوري مسلمان مي. بگويد؟
  .نبود كه اساساً بمب اتمي در اسالم حرام است؟

  (...تجهيز جمهوري اسالمي به بمب اتمي و منافع استراتژيك آمريكا: ( چهارمپرسش
حال . تجهيز هر كشوري به بمب اتمي يك مسئله استراتژيك جهاني استاصوالً : پاسخ

هاي جهاني موجود، باعث  يا اين كشور در حال ابر قدرت شدن است پس در استراتژي
 ةمثال چين در ده. هاي موجود است شود و يا در بلوك يكي از ابرقدرت تجديد نظر مي

ه از لحاظ قدرت ارتش خلق كم پنچاه چه از لحاظ جمعيت چه از لحاظ وسعت خاك و چ
عالوه بر آن مورد پشتيباني شوروي بود، چين آنقدر مهم . و بيش يك ابر قدرت است

گرچه بعد از انقالب (بود كه جزء پنچ قدرت عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل بود 
 بمب اتمي ش، در چنين شرايطي چين به آزماي)چين اين كرسي را به چين تايوان دادند

 نيروي زميني بود و هيچ قدرتي در ةها اساساً بر پاي در شرايطي كه جنگ. ت زددس
هند هنگام دستيابي به بمب اتمي . جهان، قدرت مقابله با نيروي زميني چين را نداشت

نيز تقريباً ابر قدرت بود يعني از لحاظ وسعت خاك، ميزان جمعيت، توان اقتصادي، 
اما نكته مهم در مورد هند دموكراسي پايدار و .  قدرت بودبرصنعتي، علمي در حد ا

نهادينه آن است كه احتمال به حكومت رسيدن نيروي غير مسئول و ماجراجو در آن 
دارد، مسائل  نيست و همين است كه افكار عمومي جهان را به مدارا با آن كشور وا مي

  .ظر داشت بايد در ننيزرا ...) و مسئله پاكستان(همسايگي با چين : ژئوپلوتيكي
يعني . كره شمالي هم در بلوك چين است.  و اسرائيل در بلوك آمريكا هستندپاكستان

 عمل ةتواند به كره حمله كند، از طرف ديگر داير به خاطر دفاع چين از كره كسي نمي
دهد پس  اي است كه چين اجازه مي اش معلوم است، دايره كره در رابطه با بمب اتمي

 كره به بمب اتمي دست يابد دايره بازنگري در رم چين، اگكره ضامني دارد به نا
معلوم است و آن تعادلي است با ) مثالً استراتژي جهاني آمريكا(هاي جهاني  استراتژي

پس بطور خالصه كشوري امكان دستيابي به بمب اتمي را دارد كه . منافع جهاني چين
 مادي توان ابر هاي نني و بنياهاي موجود باشد يا خود به طور عي يا در بلوك ابر قدرت

قدرت شدن را داشته باشد، كه در اين صورت اتمي شدن آن كشور يعني لزوم بازنگري 
  .هاي جهاني خود هاي موجود در استراتژي ابر قدرت
 اسالمي نه در بلوك هيچ ابر قدرتي است و نه در عصر جمهوري اسالمي جمهوري

از توان خاصي ...  فرهنگي، صنعتي، نظامي و علمي، اقتصادي،ةكشور ايران در هيچ زمين
هاي موجود يك شريك جديد كه از نظر  برخوردار است پس چه دليلي دارد كه ابر قدرت

كشد   است و از اين زاويه شاخ و شانه هم ميگراتر تر و واپس  تاريخي از آنها عقبةمرحل
  :م كرده كههاي رسمي دولتي اعال دولت آمريكا بارها و در گزارش. را بپذيرند

  .ترين خطر براي امنيت آمريكاست جمهوري اسالمي اصلي ـ
آوري توليد سالح اتمي را تحمل نخواهد  دستيابي جمهوري اسالمي به فن -

  .كرد
كند كه  شود و فرقي نمي  نظر من اين دو موضوع به نظام آمريكا مربوط ميبه

له اتمي جمهوري اسالمي تا به اتفاقاً در مسئ. جمهوريخواهان سر كار باشند يا دموكراتها
دهد كه اين مسائل را بفهمند و نه  مالها شعورشان قد نمي. اند حال دموكراتها حادتر بوده

سوادتر از آنند كه   آنها نيز كودن تر و بيةگند  آقازاده و شكمهاي تنها اين بلكه ديپلمات
)  مشاوران داوطلبيو در مواردي(اما مالها مشاوراني . قادر به درك اين مسائل باشند

المللي برخوردارند، كه به نظر من به علت  دارند كه از نظر علمي از درجات معتبر بين

دوستي خود را در خدمت   سياسي و بر اثر خودخواهي، احساسات ميهنةفقدان تجرب
  .كنند قرار داده عمالً عليه ايران اقدام مي) جمهوري اسالمي(ترين دشمنان ايران  اصلي
 تأسيسات اتمي و نيروگاه ةصالحيت جمهوري اسالمي در ادار( سئوال پنچم  بهپاسخ
  :(اتمي

كه به نظر من جمهوري اسالمي نه از نظر : ام  نيز گفته2004 كنگره ة در نوشتاينجانب
كه (اخالقي نه از نظر فهم و شعور مديران باال دست خود و نه از لحاظ انظباط 

 تأسيسات اتمي و از جمله ةصالحيت ادار. ..و) انظباطي خصلت اصلي مالهاست بي
  .نيروگاه برق اتمي را ندارد

هاي  هاي اتمي جمهوري اسالمي در ادامه فعاليت آيا فعاليت( به پرسش ششم پاسخ
  (علمي كشور است؟

شود مثالً فقط در يك  هاي علمي همگن هستند يعني نمي  نظر من نه، زيرا پيشرفتبه
() پيشرفت) به ويژه علوم تجربي(هاي علوم   ساير رشتهتر از رشته خاص بسيار متفاوت 

چقدر ... سئوال اين است كه كشور ما در رياضيات، در فيزيك، در شيمي، پزشكي و
كنم كه مالها خود را در آن   صحبت نمينسانيحاال از علوم ا(پيشرفت كرده است 

ور در  تحقيقاتي كشةبودج) دانند  مي"علميه"هاي  مشعشع و آنرا مختص حوزه
دهد؟ آمارهاي معتبر جهاني  هاي غير اتمي چه درصدي از بودجه كل را تشكيل مي زمينه

تر از   فتر از تركيه و مواردي ضعي پيشرفت ايران در علوم و تحقيقات را ضعيف، ضعيف 
اي كه از قضا به  علوم رايانه( انفورماتيك ةمثالً در رشت. دهد عربستان نشان مي

 ةايم؟ البته منظورم در زمين  احتياج ندارد ما چقدر پيشرفت كردهتكنولوژي انحصاري هم
  .افزاري افزاري است و نه سخت نرم

كنم كه كشور  يادآوري مي.  اسالمي خود يكي از موانع رشد در اين زمينه استجمهوري
افزارهاي انفورماتيكي  ميليارد دالر درآمد ارزي از محل توليدات نرم) 30(هند ساالنه سي 

ايم كه حاال در  از اينها گذشته اصوالً ما در علم فيزيك چقدر پيشرفت كرده. داردخود 
گويد   چنانچه جمهوري اسالمي مي"علوم ذرات بنيادي" آن ايه يكي از زير شاخه

، هم جمهوري اسالمي )سانثريفوژ(دهنده  هاي شتاب پيشرفته باشيم؟ در مورد دستگاه
المللي انرژي اتمي  از طرف آژانس بين) وم غني شدهاوراني(ها  برداري گويد هم نمونه مي

و البته شايدتعدادي هم ( هستند ارجدهد كه آنها وارداتي و خريداري شده از خ نشان مي
  .(كپي شده باشند

  
   و جمهوري اسالمي حاكم بر ايرانآمريكا

 در  دعواي جمهوري اسالمي و آمريكا امروزه بر گرد برنامة اتمي اوج يافته، من نيزچون
همانطور كه رفقا به ياد دارند از سالها پيش من . پردازم همين بخش به اين مسئله مي

همواره نظرم بر اين بوده كه تضاد بين جمهوري اسالمي و آمريكا، تضاد فرماسيون 
داريست كه آشتي ناپذير است   سرمايهة پيشرفتسيونداري و فرما ماقبل سرمايه

داري   سرمايهةداري است كه بر جامع قبل از سرمايهجمهوري اسالمي رو بناي نظامات (
پوشي است و جمهوري  و چون موقعيت ايران غير قابل چشم) ايران تحميل شده

كند پس تضاد بين جمهوري  اسالمي هم در سياست خارجي با آمريكا تصادم مي
  .اسالمي و آمريكا از طرف آمريكا غير قابل اغماض است

هاي  نيز بايد دانست، نخست همانطور كه پيشتر گفتم فعاليت نكته ديگر را 2 امروز اما
 ايران ةجامع: دومانً. اتمي جمهوري اسالمي با منافع استراتژيك آمريكا در تضاد است

در پي يك قرن مبارزه ) به ويژه با توجه به موقعيت استراتژيك ايران در مقياس جهاني(
راتيك بزرگي در مقياس كشورهاي  اينك آماده تحول دموكصاديسياسي، فرهنگي و اقت

 ايران را به انجام رساند و "باز زائي"تواند آرزوي تاريخي ايرانيان در  نظيراست كه مي
نظر به نقش تاريخي ايران در منطقه اين تحول تأثيرات فراواني روي منطقه خواهد 

چه .) .. مشروطه، ملي شدن نفت وبانقال(داشت و باز طبق تمام مراحل تاريخي رشد ما 
بسا اين باز زائي با منافع نظام مسلط جهاني به رهبري امپرياليسم آمريكا ناسازگار باشد 

از اين روي هدف استراتژيك آمريكا نه . هاي آنها براي منطقه ناسازگار باشد يا با نقشه
 و مانع تحول ما آن دخالت در كشورةتنها سرنگون كردن جمهوري اسالمي بلكه به بهان

به نظر من (دروني آن شدن و يا به تأخير انداختن و منحرف كردن آن است دموكراتيك 
 آمريكا براي ايران جاي گرفت يا جاي مهمي ة سپتامبر در پروژ11اين برنامه بويژه از 

  .(گرفت
  :توضيح بيشتري بخواهند) خوانندگان( رفقا شايد

ي و تاريخاً تكامل  و ساختمان واقع"دموكراسي"اين كار پس از بحثي بنيادين بر روي ]
به نظر من براي يك : خالصه اينكه.  آن در جوامع معين، شدني خواهد بودةيابند

ها باشد تا   دموكراسي همه جانبه  سياسي، فرهنگي، اقتصادي ـ كه بيشتر در خدمت توده
ـ   امروزه مانع اصلي در مقياس جهاني آمريكاست ! تنظيم كننده روابط بين طبقات دارا

   [.صلي در مقياس ملي، جمهوري اسالميو مانع ا
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گيرند آمريكا چگونه   رابطه با مسائلي كه با منافع استراتژيك آمريكا در تقابل قرار ميدر
دهد كه اين كشور تا پاي جنگ ولو جنگ اتمي  كند؟ تاريخ آمريكا نشان مي رفتار مي

  :رود مي
كاري . اتوم دادآمريكا به اتحاد شوروي اولتيم: بحران موشكي كوبا 1962 ــ

اندازد كه اگر صلح دوستي  بسيار خطرناك كه تا هنوز يادآوري آن لرزه بر اندام جهان مي
  .كرد اتحاد شوروي نبود چه بسا آمريكا جهان را در جنگ اتمي ويران مي

 بحران روابط دو ويتنام، دخالت نظامي آمريكا و ويران كردن منطقه 60 ةده ــ
  .روج آمريكا با شكست ساله و البته خ8طي جنگي 

اولتيماتوم آمريكا، دخالت نظامي آمريكا ـ ويراني :  صدام به كويتةحمل ــ
  . صدامةنشيني مفتضحان عراق، كشتار مردم عراق، عقب 

دخالت نظامي آمريكا در يوگوسالوي سابق ـ بدون اعزام نيروي زميني و  ــ
 مردم بسيار، تسليم بالشرط هاي آن كشور، كشتن فقط بمباران، نابودي تمام زير ساخت

  .ميلوسووسچ
كند و مردم آن را به خاك و خون  آمريكا، عراق را ويران مي: و اين آخري ــ
  .كشد مي
  

   جمهوري اسالمي براي مقابله به مثل در صورت حمله آمريكاتهديدات
هاي نظامي تا بحال تهديدهاي زير را   جمهوري اسالمي و سركردگان دستگاهسران
  :اند كرده
  حمله به سربازان آمريكا در افغانستان و عراق ــ
  حمله به منافع آمريكا در همه جاي جهان ــ
  اقدام عليه اسرائيل ــ
  به حركت در آوردن گروههاي مسلح طرفدار رژيم در منطقه ــ
ـ از حمله به كشورهاي ) استشهاديودن(فرستادن داوطلبين عمليات انتحاري  ــ

  .يات انتحارياروپايي براي انجام عمل
  .هاي اتمي آمريكا در خود آمريكا تهديد حمله به انبار سالح ــ
نژاد،   از طرف احمدي"آرزوي نابودي اسرائيل"و سرانجام تكرار مكرر  ــ

  . ...اي، رئيس مجلس اسالمي و خامنه
  

   از تهديدات جمهوري اسالمي در تقابل با حمله احتمالي آمريكاارزيابي
ديدات توسط سركردگان جمهوري اسالمي اينك مسئله درجه اول  از اعالم اين تهپس

شود يا نه، آيا جمهوري اسالمي توان و يا جربزه  اين نيست كه اين تهديدات عملي مي
انجام آنها را دارد يا نه و در صورت انجام اين يا آن تهديد چه خواهد شد؟  بلكه هم 

  : استده اتفاق خطرناك رخ دا3اكنون 
ين پس آمريكا و حتي اسرائيل براي دستگاه جهان شمول تبليغاتي خود از ا  ـالف

 در افكار "حمله پيشگيرانه"مواد كافي دارند تا حمله احتمالي خود به ايران را زير نام 
  . كنند"قانوني"عمومي جهان توجيه 

عليه جمهوري ) و احتماالً اسرائيل(اگر در شرايطي تبليغات تهديدآميز آمريكا   ـب
اي بر  هاي متقابل لفظي و تند جمهوري اسالمي عليه آنان دور تازه مي و واكنشاسال

دارد و در يك زمان معين از اين جنگ تبليغاتي، عملياتي عليه منافع آمريكا يا عليه 
 جمهوري اسالمي رخ دهد كه حتي بطور واقعي از يداتشهرهاي اروپا در چارچوب تهد

هاي  هاي مشكوك و وابسته به سرويس سازمانجانب جمهوري اسالمي هم نباشد بلكه 
و (افروز عامل آن باشند آنگاه چه خواهد شد؟ احتماالً آمريكا  جاسوسي كشورهاي جنگ

  .كنند ميآن را به جمهوري اسالمي نسبت داده و به كشور ما حمله ) اسرائيل
با اين تهديدات جمهوري اسالمي به آمريكا پيام داده است كه اگر قصد   ـج

ه به ايران را داري سعي كن چنان كني كه كار جمهوري اسالمي را سريع تمام كني حمل
حاال در چنين اقدامي . تا فرصت اجراي تهديداتي اين چنين خطرناك را نداشته باشد

خيال،  بي... كني و  ايران را ويران مياي درجهكشي و يا تا چه  چقدر مردم ايران را مي
   ."اسالم"فداي 

ريكا با جمهوري اسالمي به سوي جنگ رود آنگاه شماي آن چگونه خواهد  تصادم آماگر
  :  بود؟
اي آرزو دارد كه جنگي عليه ايران  بديهي است هر ايراني و هر انسان آزاده ــ

كوشند و درست براي بسيج بيشتر  رخ ندهد و همه با تمام توان در جلوگيري از آن مي
ا بهتر است اتفاقات احتمالي را بخوبي بررسي افكار عمومي و آگاه كردن بيشتر مردم م

كنيم بويژه اينكه جمهوري اسالمي براي پيشگيري از انزواي خود در رابطه با 
: كند داير بر اينكه اي پخش مي هاي اتمي تعمداً اخبار يا اخبار دستكاري شده فعاليت

  ."جنگ نخواهد شد"

  
   احتمالي حمله نظامي به كشور ماحاالت

يسم تجاوزگر آمريكا بخواهد به ميهن ما حمله كند احتماالً از نيروي زميني  امپريالاگر
كوه و (آيد بنا به موقعيت جغرافيائي  بطور عمده استفاده نخواهد كرد زيرا به نظر مي

و تاريخ ايران و ايرانيان، سوداي اشغال ايران به ...  ميليوني70، وسعت و جمعيت )جنگل
واهد موجود اين تجاوز عمدتاً با حمالت هوايي خواهد پس طبق ش. دسرش نخواهد افتا

   .بود
 حداقل انتظار آمريكا از اين جمله اين است كه احتماالً جمهوري اسالمي هيچ ظاهراً

اما اگر . واكنش مهم متقابلي انجام ندهد ثانياً برنامه اتمي رژيم بسيار به تأخير بيافتد
 داشته باشد كه بطور قانع "شك"مريكا آمريكا دنبال اهداف ديگري باشد و يا اگر آ

 اتمي جمهوري اسالمي را به مدت كافي به تأخير بياندازد و يا نامهتواند بر اي مي كننده
احتماالً جمهوري اسالمي واكنش متقابل سختي نشان دهد پس آمريكا حمالت بعدي را 

   دهد و خوب چنين دور تسلسلي به كجا خواهد انجاميد؟ منطقاً انجام مي
احتمال دارد كه آمريكا طوري كشور ما را بمباران كند كه اوالً :  با اين محاسباتپس

 بشود كه برنامه "مطمئن"جمهوري اسالمي امكان واكنش چنداني نداشته باشد و ثانياً 
اتمي دوباره پا نخواهد گرفت اين بيشتر به تسليم يا شكست كامل جمهوري اسالمي 

  .ماند مي
  

   چنين حمله احتمالي چگونه خواهد بود و اشكال فنّيابعاد
آسا خواهد   تحليل باال اگر به كشور ما حمله شود با كمال تأسف اين حمله احتماالً برقبا

وفقه ـ بدون توجه به ميزان تلفات انساني با اعمال سانسور شديد بر  روزي و بي بود شبانه
هاي بزرگ خبري   آژانسهاي جهاني از يك جنبه و از جنبه ديگر همراهي اكثريت رسانه

با (ها، بيوت آقايان بويژه بيت رهبر  ها، تمام پادگان  نابودي تمام فرودگاه،جهان با آمريكا
  .(هدف كشتن تمام اهل بيت

ها، حتي سدها و  ها، پل شبكه آب، شبكه برق، شبكه تلفن، شبكه راه:  تأسيساتنابودي
احتماالً با كاربرد . (خواهند ماندها هم در امان ن احتماالً تأسيساتي مثل بيمارستان

هاي اروپايي و آمريكايي كه عموماً حافظ  رسانه). هاي اتمين  تني و سالح700هاي  بمب
كنند كه جمهوري اسالمي   هستند از مدتها قبل تبليغ مييمنافع نظام مسلط جهان

تأسيسات اتمي خود را در مناطق مسكوني و بطور پراكنده پنهان كرده است آنان 
هاي اتمي رژيم  پراكنند كه گويا مردم ايران خواهان فعاليت مچنان به دروغ چنين ميه

 اين است كه اگر روزي ييهاي آمريكايي و اروپا معني ديگر اين تبليغات رسانه. هستند
هاي مسكوني را روي زنان و كودكان خراب كرديم و آنان  هاي هوايي مجتمع در بمباران

هواپيماها ناچار از بمباران مراكز اتمي بودند "ر عمومي بداند كه افكا. را زنده زنده مدفون
 ستهكه در بين جمعيت پنهان بود و بعالوه اين مردم خودشان چنين سرنوشتي را خوا

  ."بودند زيرا از فعاليت اتمي حمايت كردند
  
  تواند تهديدات خود را عملي كند  جمهوري اسالمي ميآيا
  ! نظر من نه چندانبه

انطور كه پيشتر گفتم سپاه پاسدارهاي رژيم به عنوان باالترين امكان دفاعي  هماوالً
ثانياً اقدام احتمالي جمهوري اسالمي عليه . رژيم خود نقطه ضعف اصلي رژيم است

هاي اصلي شيعه، دولت عراق، مراجع بزرگ شيعه در عراق و  آمريكا در عراق سازمان
حد آمريكا هستند در مقابل جمهوري  و متيكااحزاب كرد را كه خواهان حضور آمر

اسالمي قرار خواهد داد از طرف ديگر با اين همه حمالت روزمره و مسلحانه در عراق 
يا مثالً كمترين . دانند چگونه در دژهاي محكم خود پناه بگيرند سربازان آمريكايي مي

   .خت انگياهدحركت تروريستي در اروپا تمام اروپا را عليه جمهوري اسالمي بر خو
 يك كالم اگر آمريكا عليه كشور ما حمله كند مردم زيادي از ما كشته خواهد شد و در

  .كشور ما براي دهها سال عقب خواهد افتاد و فاجعه بار خواهد بود
  

   جلوگيري از فاجعه حمله احتمالي آمريكا به ايران چه بايد كرد؟براي
  

   شودكنام پلنگان و گرگان  است كه ايران ويران شوددريغ
  

 ما در خطر يك حمله گاز انبري قرار دارند كه يك تيغه آن جمهوري اسالمي و مردم
در حيطه داخلي عامل اصلي خطر حمله آمريكا جمهوري . تيغه ديگرش آمريكاست
 مردم ايران را به گروگان گرفته است تا جمهوري "حفظ نظام"اسالمي است كه براي 

زيرا همانطور كه در صفحات . شود ميتر  لكاسالمي هست چنين خطري روزافزون و مه
هاي اتمي جمهوري اسالمي خودبخود مردم ما را در معرض  قبل شرح دادم فعاليت
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هاي اتمي خود  دهد و هر چه جمهوري اسالمي در فعاليت تهديدات مهلكي قرار مي
  .شود پذيرتر مي چاره تر و كم  تر و نزديك پيشتر برود خطر عليه مردم ما مهلك

آوري  ، و اينكه فن"منافع ملي" نيروها بويژه در ايران در پشت عناويني چون يبرخ
فرصت را ...  و"تماميت ارضي" و "خطر حمله دشمن خارجي"اي حق ماست و  هسته

 آن عفريت را به "دل"كنند  كنند و سعي مي غنيمت شمرده خود را به رژيم نزديك مي
دروغ بودن اين ) تا (  من در صفحات .ندفروش دست آورند يا با سكوت خود غمزه مي

پرسيم آيا هيچ حقي از ايرانيان را سراغ دارند كه  اما باز مي. ام ادعاها را ثابت كرده
  .؟) سال27طي اين (جمهوري اسالمي مدافع آن بوده باشد 

هاي پيشرفته اتمي را به دست آورد، آن را در خدمت  آوري  اگر جمهوري اسالمي فنآيا
  !ه كار خواهد گرفت؟مردم ايران ب

 مردم ايران را سپر بالي خود خواهد كرد؟ "آوري فن"وبا آن  !"حفظ نظام"و يا براي  
  .كن قرار خواهد داد يعني آنها در معرض خطرات مرگبار بنيان

يي را سراغ داريد كه جمهوري اسالمي مدافع آن بوده "منفعت ملي" تا به حال هيچ آيا
   باشد؟

 كه موجب تهديدات فاجعه بار خارجي عليه مردم ما و ميهن ما اي آوري هسته  فنآيا
   است؟"منافع ملي"باشد جزء 

هر گام كه جمهوري اسالمي در : ايم كه بايد گفت  ما در وضعيتي قرار گرفتهامروز
هاي  رود يك گام و بسيار بيشتر مردم ايران در معرض مهلكه اي جلو مي آوري هسته فن
وظيفه اصلي ما در دور كردن فاجعه، تالش در راه عقب راندن . دهد ناپذير قرار مي چاره

 كه ما عليه امپرياليسم آمريكا و نيات تجاوزكارانه استبديهي . جمهوري اسالمي است
ما بايد سعي . مان و ميهن عزيزمان مبارزه و افشاگري خواهيم كرد آن در رابطه با مردم

فشار به آمريكا و متحدين كنيم كه تمام نيروهاي ضد جنگ جهاني را براي 
 جمهوري يتاما در حيطه داخلي، عامل اصلي اين وضع. افروزش بسيج كنيم جنگ

در راه دور كردن فاجعه جنگ وظيفه اصلي ما تالش در راه عقب راندن . اسالمي است
امروز سكوت هر نيروي سياسي به نفع رژيم و كمك به آن در . جمهوري اسالمي است

. عدم رضايت خود را بروز داد. بايد سكوتها را شكست. اش است يهاي اتم راه فعاليت
   .مردم را آگاه كرد

هاي اتمي  تر شوند و رژيم احساس تنهايي و انزوا در فعاليت  نظر من اگر مردم آگاهبه
  .خود بكند، چه بسا ترسيده و عقب رود

  : انتقادات فوق من حق دارم، زيرا اين پرسش مطرح استدر
ومارهاي پر امضا كه حتي در حد تحريم انتخابات نترسيد و موضع  كجاست آن طپس

زنند،  گرفت و به ميدان آمد؟ پس چرا در اين هنگامه بحران اتمي كه همه دنيا حرف مي
گويند؟ اگر با اين سخنان و ايرادات ما مخالفيد اقالً صادقانه به ميدان بياييد،  چيزي نمي

ه مردم به خوبي متوجه شوند موضع خود را شرح صريح و به زباني ك. ما را نقد بكنيد
  .ما را بگوييد) يا انحرافات(دهيد و ايرادات يا خطاها 

نيست بلكه برخي از ) ها ملي ـ مذهبي(ها   اين مشكل تنها در محدوده مليالبته
هاي اتمي  كمونيستها نيز تحت شعار مبارزه با امپرياليسم آمريكا به نوعي با فعاليت

با دستيابي جمهوري اسالمي به بمب ": گويند كه گر چه مي. ي موافقندجمهوري اسالم
 ادعا بيشتر از جهت خالي نبودن عريضه است، چه ناما به نظر من اي. "اتمي مخالفند

كسي امروزه جرأت دارد فاش بگويد كه خواهان دستيابي جمهوري اسالمي به بمب 
  .اتمي است
 خود جمهوري اسالمي پيشاپيش نه تنها با  كه در صفحات    نشان دادم اصالًهمانطور

 "حرام" بلكه با فتوا آن را بر خود و بر همه "مخالفت كرده"تسليح خود به بمب اتمي 
امروز مسئله، آگاه كردن مردم . امروزه مسئله بر سر اعالم شعائر نيكو نيست. كرده است

ز بايد با صداي بلند و امرو. فريبان است  دروغگويان و مردمردناز تمام حقيقت و افشا ك
هاي اتمي جمهوري اسالمي آبستن خطرات  فعاليت: با استدالل كافي به مردم گفت كه

ترين اقدام عليه جنگ  اين اولين و مهم. آور براي مردمان ايران و خود ايران است مرگ
كسي كه آگاهانه از انجام اين وظيفه طفره . اين حداقل وظيفه هر ايراني آگاه است. است

هاي  نظري است كه از شدت خودخواهي رود اگر در خارج از كشور است تنگ يم
روي از جمهوري اسالمي افتاده است و مردم ايران را به سوي  ناسيوناليستي به دنباله
  .دهد پرتگاه مرگبار هل مي

اي كه به كنگره دو سال پيش ما، ارائه  هاي قبلي به ويژه در نوشته  در نوشتهاينجانب
كه بمب اتمي دارند و ... ر باره اينكه برخي كشورها مثل اسرائيل و پاكستان ودادم، د

اكنون الزم است . مفصالً سخن گفتم... كنند و اروپا و آمريكا به آنها كمك كرده و مي
  : يادآوري كنمازدر پايان نكاتي را ب

توان جلو گرفت و نه بايد جلو  فعاليت علمي ـ اتمي هيچ ملتي را نه مي -1
  .فتگر

ما خواهان خلع سالح اتمي جهاني و به ويژه در منطقه خودمان هستيم و به  -2
  .ترين خطر در اين زمينه است نظر ما اسرائيل اصلي

هر كشوري كه به ميهن ما ايران، كمترين تجاوزي بكند ما با تمام توان  -3
  .خويش با آن كشور مقابله خواهيم پرداخت

  
  هاي مردمي  جنبشبرآمد

هاي فرهنگي و صنفي و  وري آنچه  در صفحات   از موقعيت ذهني و عيني جنبش يادآبا
سياسي كشور گفتم و از آن جا كه سيت سازمان همواره به موقع اخبار روزمره اين 

و كميسيون ) هاي پر مراجعه و همينطور ساير سيت(كند  ها را منعكس مي جنبش
كنم كه همه  خوبي فعال است، فكر مي به گريكارگري ما نيز در انتشار اخبار جنبش كار

كنم  ما كم و بيش در جريان مبارزات روزمره مردم ما در داخل هستيم فقط يادآوري مي
نژاد تا به حال  در عقب راندن جنبش موفقيت  كه با همه بگير و ببندهاي دولت احمدي

  .درخوري نداشته است
  

   ملل ساكن ايرانجنبش
هاي متفاوت فارس، عرب، ترك، كرد و بلوچ، تركمن و لر  دانيم كه ايران از خلق  ميهمه

تشكيل شده، اينكه آنها را ملت يا خلق بناميم بسته به تعريفي دارد كه ... و گيلك و
  .دهند روشنفكران اين مردمان از موقعيت خلق خود مي

ها و ملل  ديگر اينكه اميدوارم فرصتي پيش بيايد تا در اين باره يعني خلق ـ
  .ولي در اينجا بايد نكات زير را يادآوري كنم. اي بكنيم ن بحث اساسي و پايهساكن ايرا

،  به نظر من ،به داليل مختلف جمهوري اسالمي بيش از ديگررژيم ــ
  .هاي ايران را به ويژه سني. كند هاي غير فارس ايران را سركوب مي خلق
مه براي سركوب ها برنا نژاد به طور ويژه و بيش از ساير دولت دولت احمدي ــ
استانداران . ها دارد كه از روز آغاز به كار خود آن را به اجرا گذاشته است رحمانه خلق بي

اند كه آشكارا چون نيروهاي  و معاونان استانداران اين مناطق، از پاسدارها گمارده شده
  .پردازند  اين مناطق ميردماشغالگر به سركوب م

ها در مناطق ملي  يم كه سركوب در تمام زمينهما بايد همواره بياد داشته باش ــ
تر از مناطقي مثل  ، بيشتر و خشن...مثل بلوچستان، خوزستان، آذزبايجان، كردستان و

ها و به ويژه وظيفه سازمان ماست كه همواره  بنابراين وظيفه كمونيست. تهران است
زيرا . رار دهندها را در صدر وظايف خود و تبليغات خود ق شدگان خلق دفاع از سركوب

آيد بخشي از  بويژه به نظر مي. خورد عمالً سكوتي در داخل در اين رابطه به چشم مي
 "تماميت ارضي"كساني كه اصرار دارند تا به هر مناسبت يا نامناسبتي خود را نگران 

 و سركوب در مناطق مزبور نهاي ايرا معرفي كنند، تعمداً در رابطه با تضييع حقوق خلق
  .كنند يار ميسكوت اخت

  
  نژاد  دولت احمديآينده

پيشتر گفتيم كه بنا به شواهد، يك تيم از پاسدارهاي سردار، هدايت دولت  ــ
اي براي  اي همراه آنهاست به اين معني كه خامنه نژاد را به عهده دارند و خامنه احمدي

يه طلبان بلكه عل روي كار آمدن آنها دست به هر كاري زد نه تنها عليه اصالح
 اكنون بدون هيچ واسطه و حايلي رو در روي يا ، پس خامنه...رفسنجاني و كروبي و

گفتيم اين دولت براي اقتصاد و امور نابسامان كشور هيچ . جنبش مردم قرار گرفته
اند كه به خيال خود  اي پيش خود گذاشته آنها برنامه. اي به عنوان بازسازي ندارد برنامه
محور اين برنامه تضمين پايدار . مام قوا بكوبند و بروند جلوخواهند ضربتي و با ت مي
  :بر پايه. است"بقاي نظام"

  هاي بزرگ جهاني پروژه اتمي در رابطه با قدرت:  ـ سركوب در داخل   ب الف
  .دانند هاي كالن نفت مي پول: و كاتاليزور اين اقدامات را امداد غيبي 

سركوب و پروژه اتمي با پول نفت آنقدر كنند در مدت اجراي برنامه   خيال ميآنها
هاي فرهنگي و صنفي و  كنند كه مردم را از گرد كانون واردات و بريز و بپاش مي

سر و صدا  ها را تا نابودي كامل آنها به آرامي و بي سياسي دور كرده و حساب اين كانون
اي دارند  هنبايد فراموش كرد كه آنها كلّ!  ولي خوبتاين سوداي آنهاس. خواهند رسيد
  !چون گوسفند

  
  نژاد و سازمان آن حتمي است  دولت احمديشكست

   قواتعادل
در . نژاد موقعيت ذهني آن است اولين نقطه ضعف سازمان دولت احمدي -1

ماندگي مفرط   من عقب"...باز نگاهي به تركيب طبقاتي ـ اجتماعي حاكميت"قسمت 
  .دمنژاد را نشان دا ذهني رژيم همچنين دولت احمدي
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هاي فرهنگي و جنبش مدني و مطالباتي مردم ما از چنان پشتوانه  فعاليت -2
عيني و ذهني برخوردار است و مطالبات اجتماعي چنان انباشت شده كه در عصر 

نژاد بتواند در اجراي  هاي جهاني بعيد است كه دولت احمدي ارتباطات و هم پيوستگي
  .رودسوداي شوم خود در سركوب مردم ايران پيش ب

نژاد طيف وسيعي از نيروهاي درون حكومتي را در مقابل خود  دولت احمدي -3
هايي از  طلبان گرفته تا هاشمي رفسنجاني و همچنين بخش از اصالح. قرار داده است

  .را از خود رانده است) يعني مؤتلفه(ترين گروههاي حاكم  ترين و ارتجاعي راست
خورد و از قضا به نظر  يم شكست ميهاي اتمي رژ به احتمال زياد پروژه -4

  .خورد آيد كه بيشتر از همين نقطه است كه سقوط اين دولت رقم مي مي
وار و افسار گسيخته بر پايه  هاي ديوانه برنامگي اقتصادي بريز و بپاش بي -5

فساد و بحران ذاتي اقتصادي رژيم، خبر از نوعي انفجار در فالكت وضعيت اقتصادي 
  .دهد جامعه مي

 ساله جمهوري اسالمي، اينك نه تنها ايرانيان بلكه همه 27بنا به تجربه  ــ
دانند كه رژيم جمهوري  نگاران اروپا و آمريكا مي دنيا و از جمله سياستمداران و روزنامه

ها، تهديدهاي ظاهري خود به محض اينكه  اسالمي عليرغم داد و فريادها، رجز خواني
در چنين مواقعي اگر (نشيند   شكلي عقب ميضحانهتببيند سمه پر زور است به مف

فرصت كنند اول آن نيروهاي خارج از حاكميتي را كه با آنها همراهي كرده بودند زير 
 در "منافع ملي"قابل توجه آنهايي كه زير عنوان . ضرب و حمله قرار خواهند داد

  .(كنند جمهوري اسالمي دلبري مي
   :ه اين معني مالها اتخاذ موضع ساده است ببراي
يعني اگر كاري را بنا به مذهب بايد انجام بدهيم !  وارد است يا ساقط"تكليف"يا  »

كند و ما كاري نداريم كه نيروي مقابل چه   خودش راه پيروزي را باز مي"خدا"آنگاه 
اندازيم پائين و همينطور  پس سرمان را مي. كند يا خواهد كرد تواني دارد و چه مي

 كه توان مقابله با آنها را نداشتيم آن زمان معلوم برخورديمگر به موانعي رويم جلو ا مي
  « . است"تكليف از ما ساقط"شود كه خدا نخواسته ما پيروز شويم پس  مي
هنگامي كه تكليف ساقط شد هر فضاحت و پستي و : بله مسئله همين است ــ

 در قدرت هستند، اين مالها حاضرند همه چيز را بدهند اما چون. خودفروشي مجاز است
كنند، درست به همين شكل در  دهند و مردم را فداي خود مي ها از كيسه مردم مي جبون

طلبان حكومتي و  اصالح. رخ نمود...  وققضيه گروگانگيري سفارت آمريكا و جنگ عرا
  .دانند كه به مردم بگويند  نمي"صالح"دانند اما  ها اين مسائل را مي ملي ـ مذهبي

ما مأمور به انجام تكليف هستيم و نه انديشيدن به پايان ": گفت ي ميخمين ــ
البته كه اين توجيه ديني ). نقل به معني) (آنها با خود خداست(كار يا چگونگي كار 

  .جاي روحانيت در امور كشورداري است سوادي و دخالت بي لياقتي، بي بي
شود و به  ي شروع مينژاد احتماالً از مسئله اتم شكست دولت احمدي! بله ــ

كنم كه  ام من فكر مي همانطور كه پيش از اين نيز گفته. انجامد سقوط دولتش مي
نژاد سومين رئيس جمهور، جمهوري اسالمي خواهد بود كه كارش در همان دور  احمدي

 آستانه يك برآمد بزرگ قرار خواهد ررسد و در اين صورت جامعه د اول به پايان مي
ما موقعيت را از هم اكنون خوب درك كرده و از هم اكنون براي آن بويژه اگر . گرفت

  .روز كار كنيم
نشيني زير   كه رو در روي مردم به ميدان آمده است در روز شكست و عقباي خامنه

) كه هميشه منفور است(نه تنها از جانب مردم . شديدترين حمالت بالواسطه خواهد بود
 كه رخت "علميه"نيز، از جانب رقبا در حوزه بلكه از جانب نيروهاي درون حكومت 

  .اند خالفت را پيشتر سفارش داده
كند  نشيني مي رژيم در مقابل تقاضاهاي آنها عقب. آورند  اجتماعي سر بر ميهاي جنبش

. اي دست به دامان كساني مثل خاتمي بشود ، چه بسا خامنه)به خيال خودش موقتاً(
شوند تا آنچه در چنته دارند براي فريب مردم  ه ميطلبان آماد خاتمي و بخشي از اصالح

تر مردم   و بازسازي نظام براي سركوب خشن"حفظ نظام"و آرام نگهداشتن آنها براي 
كساني مثل رفسنجاني نيز براي حفظ رژيم ولي اين بار با محدود كردن . به كار گيرند

  .آيند ميبا تمام قوا به ميدان ) در رابطه با رفسنجاني(جدي ولي فقيه 
  
  

   وظايف مااهم
  : بايد به سئواالت زير پاسخ دهدكنگره

) و بر پايه صد سال مبارزه و شرايط عيني اجتماعي امروز(آيا امروزه  -1
فرهنگي و اجتماعي با كادرهاي ورزيده مردمي در پهنه اجثماعي امروز : هاي قوي جنبش

  ايران حضور فعال دارند يا نه؟

هاي اصلي و تعيين   ويژه جنبش طبقه كارگر ايران پايهها و به آيا اين جنبش -2
  كننده دموكراسي مردمي و پايدار در ايران هستند يا نه؟

  ها چقدر است؟ امروز ارتباط ذهني و يا عملي ما با اين جنبش -3
و به (با اين جنبش ) ذهني و عملي(تر از ايجاد ارتباط  اي مهم آيا ما وظيفه -4

   داريم؟)ويژه جنبش طبقه كارگر
  
  

  : كنمخالصه
پس شعار محوري ما مرگ . استراتژي ما سرنگوني جمهوري اسالمي است ــ

  .بر جمهوري اسالمي است
ترين مسئله مردم ما كه با زندگي آنان رابطه بالواسطه دارد  امروز حساس ــ

مبارزه . هاي اتمي رژيم است مسأله فعاليت. يعني تهديد مرگباري عليه حيات ايران است
  .هاي اتمي خود امروزه اولويت اول را دارد راي عقب راندن رژيم از فعاليتب

  
  : چگونهاما

تواند رژيم را به عقب براند و جغد شوم جنگ و نابودي را از   نيرويي كه ميترين اصلي
. هاي ايران است ميهن ما دور كند مردم ايران و اعتراضات مردم ايران و جنبش

هاي مختلف اجتماعي  ارزه اينك جنبش سازمان يافته گروهها مب خوشبختانه پس از دهه
 نويسندگان، دانشجويان و در صدر همه آنها طبقه ران،ايران معلمين، پرستاران، روشنفك
توانند  ترين نيرويي هستند كه مي اين نيروها اصلي. كارگر ايران در ميدان هستند

نشيني وا  مشخص به عقبجمهوري اسالمي را به طور كلي و در مسأله اتمي به طور 
ترين وظيفه ما چه به طور عام به عنوان يك سازمان كمونيستي و چه به  پس مهم. دارند

طور فوري و خاص در رابطه با دور كردن سايه جنگ از آسمان ميهن ما تقويت حلقه 
هاي اجتماعي عمالً موجود براي تقويت آنان وعقب  اصلي دموكراسي، پيوند با جنبش

بنابراين عالوه بر وظايف تبليغي ـ ترويجي كه جزء وظايف هميشگي .  استراندن رژيم
  :كنم دار ما را به شرح زير خالصه مي  و اولويتشخصماست من وظايف م

ترين وظيفه، ما چه به طور مشخص چه در چارچوب اهداف استراتژيك  مهم -1
 جنبش طبقه كارگر هاي اجتماعي ايران و به ويژه برقراري پيوند نظري و عملي با جنبش

  .است
هاي  كند فعاليت ترين خطري كه حيات ايران و ايرانيان را تهديد مي مهم -2

ترين وظيفه ماست و  عقب راندن رژيم در اين عرصه در عين حال مهم. اتمي رژيم است
  .هاي سازمان يافته اجتماعي ايران هستند نيروي اصلي در اين مبارزه جنبش

طلبي اين كشور  يه امپرياليسم آمريكا در رابطه با جنگافشاگري و مبارزه عل -3
  .عليه ميهن ما و به طوركلي عليه نقش مخرب جهاني آن

هاي ايران و مبارزه عليه سركوب آنان و با تمام  دفاع دائمي از حقوق خلق -4
  .شان به جهان و مجامع جهاني تالش رساندن صداي اعتراض و دادخواهي

  
  
  : ائتالفها رابطه با اتحادها ودر

برد،   پيش، زماني كه جنبش مردمي ايران در نوعي ركود و تجديد قوا به سر ميسالها
شد كه نبود آلترناتيو  نمود، آن هنگام چنين پنداشته مي جايگاه و نقش آلترناتيو مهم مي

شود  اما امروز معلوم مي. از جمله عوامل ركود جنبش است...) اتحاد بزرگ اپوزيسيون و(
 تجارب تاريخي خود و مرحله عالي رشد تاريخي خود از جنبش در به ايران بنا كه مردم

اند  مردم ما به درستي تصميم گرفته. رويند آيند و به جنبش براي خود فرا مي خود در مي
هاي اجتماعي خود را  سازمان. كه به جاي هر حزب و سازماني به نيروي خود تكيه كنند

  .ياورنداعي بوجود ببراي اداره روزمره زندگي اجتم
ها و اتحادها اولويت گذشته خود را از دست داده،   اين روي به نظر من امروز وحدتاز

هاي سياسي بايد به طور مشخص و با برنامه  هاي سياسي بين سازمان امروز نزديكي
امروز . هاي مشخص باشد عمل مشخص براي پاسخگويي به نياز مشخص جنبش

 و فقط بزرگ شدن براي داشتن ن سياسي براي بزرگ شدهاي وحدت و ائتالف سازمان
بسيار متأسفم كه بگويم انرژي عمده . امضاهاي گنده اولويت خود را از دست داده است

سازمان ما طي اين سالها صرف بحث پيرامون وحدت، ائتالف و اين نوع مسائل سپري 
 ايدب. ن روند پايان دادگويم بايد به اي ام و باز هم مي اينجانب همواره گفته. شده است

هاي مردمي ايران و پيگيري وظايف ما در قبال  هاي سازمان ما جنبش بحث اصلي حوزه
 .آنها باشد



  بازهم اسرائيل فاجعه آفريد

 

  
دفاع  چندين روز است كه دولت تجاوزگر اسرائيل به بهانه اسارت سربازان خود، مردم ستمديده و بي

هاي خبري، تا كنون بيش  بر اساس اطالع رسانه. كند اي بمباران مي فلسطين و لبنان را به شكل وحشيانه
هاي نيم تني هواپيماهاي اهدائي  شب، با بمبهاي  از صد تن از زنان و كودكان خردسال در نيمه

  .اند هايشان، زنده بگور شده آمريكا در زير آوار خانه
ها، واكنش  كشي فلسطيني جامعه جهاني در برابر اين تجاوز آشكار دولت نژادپرست اسرائيل و نسل

ن جنايات ضد خواهد بر اي روشن نيست جامعه جهاني تا كي مي. اي، نشان نداده است مناسب و شايسته
بشر، نهادهاي دموكراتيك جهان،  معلوم نيست كه چراسازمان ملل، مجامع حقوق. بشري چشم فرو ببندد

هاي سازمان  خواهد با وتوي قطعنامه آورند و تا كي آمريكا مي گري غيرانساني را تاب مي اين وحشي
 جهان با وجود سانسوري كه امروز در عصر ارتباطات، مردم. ملل، مشوق دولت تروريستي اسرائيل باشد

هاي خود  شود، بر پرده تلويزيون هاي آمريكائي، اعمال مي هاي ارتباط جمعي به ويژه رسانه بر رسانه
هاي بزرگ  هاي دولت اسرائيل و شاهد سكوت و برخوردهاي دوگانه اغلب قدرت ناظر وحشيگري

از جوانان كشورهاي مسلمان به هائي به سهم خود در سوق دادن برخي  بي ترديد چنين سكوت. هستند
  .  نمايد هاي تروريستي نظير بن الدن و زرقاوي نقش ايفا مي سوي گروه

حكومت جمهوري اسالمي نيز كه در سركوب آزاديخواهان ايران در صدر ليست كشورهاي 
خواهد وانمود كند كه سنگ مردم  هاي خود مي ستيز جهان قرار دارد، در اين وقايع با دخالت آزادي

فلسطين و لبنان را به سينه مي زند، اما بر بسياري از مردم ايران و جهان پوشيده نيست كه هدف از اين 
ها هم به زيان مردم ايران و  اين دخالت. ها، تخفيف فشارهاي جهاني بر جمهوري اسالمي است دخالت

 امروز جهان و شرايط بحراهم به زيان مردم فلسطين و لبنان تمام مي شود و در اوضاع و احوال سياسي
  .كنوني منطقه خاورميانه، براي مردم ايران بسيار خطرناك است

ني 

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محكوم كردن تجاوزات مرگبار اسرائيل به كشور 
 و مطابق منشور هاي اشغالي و به ويژه فلسطين را از خود، كامال قانوني لبنان، دفاع مردم لبنان و سرزمين

بر اساس گفته منابع لبناني، سربازان اسرائيل پس از تجاوز به خاك لبنان اسير . داند سازمان ملل متحد مي
. تواند درست باشد نظر به تاريخ تجاوزات مكرر اسرائيل به كشورهاي همسايه، اين ادعا مي. اند شده

  .كه از خود دفاع كنداگر اين موضوع صحت داشته باشد، اين حق مردم لبنان است 
هاي جمهوري اسالمي در بحران اين منطقه، از همه احزاب و  همچنين ما با محكوم كردن دخالت

سازمانهاي سياسي و نهادها و مجامع دموكراتيك ايراني انتظار داريم كه در كارزارهايي كه در برابر 
  .يرد، مشاركت فعال نماينداشغالگري اسرائيل و در دفاع از حقوق قانوني مردم منطقه شكل مي گ

  
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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