
  پنجم سازمانهگزارشي از كنگر
 
אیـנ كنگــرה توسـط هیــات   .  تشـكیل شــد ١٣٨١كنگـرה پــنجم سـازماנ در אوאءــل تیـر مــاה    

 .رءیسه سنی و با یادی אز جانباختگاנ رאה آزאدی و عدאلت كار خود رא آغاز كرد
ها، אنتخاب هیـات رءیسـه و تصـویب آءـیנ      دستور كار كنگرה بعد אز تایید אعتبار نامه   

 :ה كنگرה، عبارت بود אز نامه אدאر
 گزאرש عملكرد و مالی  ) ١
 پروژה سیاسی و عملكرد ما ) ٢
 אنتخاب كمیته مركزی  ) ٣

سه موضوع یاد شدה توسط كمیته مركزی پیشنهاد شدה بودكـه توسـط كنگـرה نیـز مـورد       
تایید قرאر گرفت و در عیנ حال یכ موضوع دیگر بر אیנ دستور كار אز طرف كنگرה אفزودה     

 :كه عبارت بود אز شد 
  אساسنامه سازماנ در אرتباط با جایگاה زناנ ٥אفزودנ بندی بر مادה  ) ٤

مصوب كنگـرה  » مشی ما«  سند ٥در همیנ زمینه پیشنهاد دیگری مبنی بر تدقیق بند    
در دستور كار كنگرה گذאشته    )   درصد آرאی موאفق   ٢٨با  ( دوم سازماנ بود كه رאی نیاورد       

در مخالفت با אیנ  پیشنهاد و وאرد شدנ بـه بحـث در بـارה یـכ بنـد            ) ١ شمارה   طرح( .نشد
אز سند برنامه אی سازماנ، אستدلال بیشتر آנ بود كه تدقیق و تكمیل و یا حتی تغییر در              
سند مورد نظر نباید به یכ بند آנ خلاصه شود و جدא אز אیנ بـرאی אیـנ كـار بایـد تـدאرכ           

 .لازم دیدה شود
 
 
        مالیمالیمالیمالی    وووو    عملكردعملكردعملكردعملكرد    گزאرשگزאرשگزאرשگزאرשـ ـ ـ ـ ١١١١

 شـدה  گذאشـته  كنگـرה  אختیـار  در و تهیـه  مركـزی  كمیته توسط سازماנ عملكرد گزאرש
 تحریریـه  ، عمومی روאبط אجرאءی، هیات یعنی אرگانها عملكرد به گزאرש אز بخشی. بود

 אطلاع و آگاهی جهت بیشتر كه دאشت אختصاص كنگرה دو فاصله در  تشكیلات و  سازماנ
 و ضعف و قوت نقاط به گزאرש אیנ אصلی שبخ بود، شدה ءهאرא كنگرה در كنندگاנ شركت
 مـورد  گـزאرש  אز بخـש  אیـנ . بـود  پردאختـه  گذشـته  دوسـال  در سـازماנ  كـار  در هایینارسا
 .گرفت قرאر كنگرה در بررسی و بحث

 : كه بود وאقعیت אیנ تاكید مورد محوری نكته مركزی كمیته گزאرש در
 منظـور  برنامـه  אمـا  ، آمدنـد  در אجـرא  بـه  بـیש  و كم جاری وظاءف مجموع در چه אگر

 به برنامه كامل پیشرفت عدم נאی دلایل عمدה אزجمله و “نرفت پیש خود تمامیت در شدה
 :بود شدה אشارה زیر موאردی

 .سازماנ אعضای جانب אز سطح هم تقریبا یا و  یكساנ كارگیری به عدم”
 با سازماנ بیرونی و لیغیتب نیز و درونی אرتباطات شیوה و نحوה كامل אنطباق عدم”

 “وتكنولوژی אرتباطات های زمینه در عظیم تحولات به توجه با
 كـافی  رא آنهـا  لـی  و كـردה  تاكیـد  ها عرصه אیנ در אقدאمات به سازماנ مركزی كمیته
 .بود ندאنسته

אساس بحث در אرزیابی אز فعالیت سازماנ نیز متوجه نـاتوאنی אز אسـتفادה אز אنـرژی     
علـت آנ بیشـتر در سیسـتم سـازماندهی و     . נ در فعالیتهـای عملـی بـود   كـل אعضـای سـازما   

ناهمخوאنی آנ با شرאءط، عدم אستفادה אز شیوה های אرتباطی و عرصه های فعالیت و نیز                
 .تكنولوژی جدید بود كه بخشا در گزאرש كمیته مركزی نیز به آنها אشارה شدה بود

میل و تدقیق گزאرש كمیته مركزی كنگرה بعد אز بحث و بررسی كمیسیونی رא برאی تك
. אیנ كمیسـیوנ پیشـنهادאت אرאءـه شـدה رא بـه سـه دسـته تقسـیم نمـودה بـود                     . אنتخاب نمود 

شـد، و   بخש مهمی אز אیנ پیشنهادאت كه به ساختار تشـكیلات و شـیوה كـار آנ مربـوط مـی         



ה  بـرאی אرאءـه بـه كمیتـه مركـزی آینـدה بـه هیـات رءیسـه كنگـر                 شـد،   مورد رא شامل می    ١٤
شـد אز دسـتور رאی    هم چنیנ موאرد دیگری نیز كه به كار كمیسیوנ مربوط نمـی           . سپردה شد 

אصــلاحات پیشــنهادی كمیســیوנ بــرאی אفــزودנ بــر  ســند كمیتــه  . گیــری كنــار گذאشــته شــد 
 در صـد آرאی كنگـرה بـه تصـویب           ٤٧ با كسب     مركزی هیچكدאم رאی نیاورد و خود سند نیز       

 .نرسید
 
 
        ماماماما    موقعیتموقعیتموقعیتموقعیت    وووو    سیاسیسیاسیسیاسیسیاسی    پروژהپروژהپروژהپروژה ـ  ـ  ـ  ـ     ٢٢٢٢

در אیנ زمینه אسناد متعددی به كنگرה אرאءه شـدה بـود و در وאقـع بحـث אصـلی كنگـرה                     
 .نیز متوجه אیנ موضوع بود

قطعنامــه אكثریــت كمیتــه مركــزی كــه بــر مبنــای گــزאرש سیاســی آנ تحــت عنــوאנ   ) ١
אیנ گزאرש مستقلا چاפ مـی شـود   (» تحلیلی אز אوضاع سیاسی  אیرאנ در دو سال گذشته     «
 ) ٢ شـمارה  طرح(» ה سیاسی ژچشم אندאز، موقعیت ما و پرو     «  تهیه شدה بود، تحت عنوאנ       )
. 

به زیر كشیدנ نظـام ولایـت فقیـه بـا تكیـه بـر جنـبש تـودה                   «مطلبی تحت عنوאנ     ) ٢
 .)٣شمارה طرح ( » אی

  )٤ شمارה طرح(» تحولات سیاسی ، چشم אندאز و برنامه ما«  ) ٣
 شمارה طرح( » اهی مجدد به ساختار جمهوری אسلامینگ«نوشته אی تحت عنوאנ    ) ٤

٥(  
تزهـاءی دربـارה برنامـه یـכ        ! برאی دمكرאسی و عدאلت   « نوشته אی تحت عنوאנ        )  ٥

  )٦ شمارה طرح( » حزب طرفدאر سوسیالیسم و دمكرאسی
 . ششم برאی به رאی گذאشتנ در كنگرה אرאءه نشدה بودطرح فوق طرحאز مجموع پنج 

 
 

אنـدאزهای آנ متمركـز بـود و تبـادل نظـر         ה حـول تحولـات سیاسـی و چشـم         مباحث كنگـر  
كنندگاנ كنگرה در אیנ مورد بسیار رאهگشا و عامل نزدیكی دیـدگاههای متفـاوت در                شركت

 .هاءی بود كه در عمل یכ حرف به زبانهای  مختلف אرאءه می شد برخی عرصه
د אرאءـه شـدה رא بـه رאی       كنگرה  بعـد אز بحـث و بررسـی بـرאی تعیـیנ سـند مبنـا، אسـنا                   

 :گذאشت كه به ترتیب آرא موאفق در كنگرה عبارت بودند אز 
 درصــد ٦ موאفــق و ی درصــد آرא٥٦»  چشــم אنــدאز ، موقعیــت مــا و پــروژה سیاســی« ) ١

 مخالف 
  موאفق ی درصد آرא٤٧» تحولات سیاسی ، چشم אندאز و برنامه ما« ) ٢
 ی درصـد آرא ١٦» كیـه بـر جنـبש تـودה אی    به زیر كشیدנ نظام ولایت فقیه بـا ت  «  ) ٣
 موאفق 
  موאفقی درصد آرא١٦» نگاهی مجدد به ساختار جمهوری אسلامی« ) ٤

بدیנ ترتیب قطعنامـه אكثریـت كمیتـه مركـزی بـه عنـوאנ سـند مبنـا تاییـد گشـت و بـا             
אنتخــاب كمیســیونی قــرאر شــد پیشــنهادאت و مباحــث تكمیلــی كنگــرה در تنظــیم مجــدد אیــנ  

كمیسیوנ منتخب كنگرה بعـد אز دریافـت پیشـنهادאت، آنهـا رא          . نظر قرאر گیرد  قطعنامه مد   
دسته بندی كردה، برخی אز آنها كه همخوאنی دאشت، وאرد سند نمود و برخـی دیگـر رא بـه       

 آנ بـه رאی  ٥ خود سند نهاءی رא بـا تمـام אصـلاحات و بـدوנ بنـد            ررאی گذאشت و دست آخ    
 مخـالف  كنگـرה بـه تصـویب     ی در صـدآرא ١٩ و  موאفـق ی درصـد آرא ٦١گذאشت كه بـا كسـب    

  )١ مصوب شمارה طرح. (رسید
ــدلیل آנ كــه بــه لحــاظ مضــمونی در         ــد پیشــنهادی كــه كمیســیوנ ب ــیנ یــכ بن هــم چن

 قطعنامه وجود دאشت ، وאرد 



نكردה بود، به دلیل אصرאر رفیق پیشنهاد دهندה جدאگانه به رאی  گذאشته شد كـه بـا             
 :אیנ بند به صورت زیر پیشنهاد شدה بود. ب نرسید درصد آرא موאفق به تصوی١٦

. حفظ جمهوری אسلامی برאی אصلاح طلباנ حكومتی بالاتر אز هر هدف دیگری אسـت        «
رא ) אی خامنـه (אكثریت אصلاح طلباנ حكومتی با אنجام هر عملی كـه موאفقـت ولـی مطلقـه                 

 ». ندאشته باشد، مخالفند
* * * 

بحثهای אصلی كنگرה بود كه عمدتا بر سیاستهای  قطعنامه یكی אز ٥ بحث بر سر بند
ها به  علاوה بر آנ كه در برخی אز قطعنامه    . ما در زمینه אتحادها و אءتلافها تاكید دאشت       

آנ پردאخته شدה بود،  در אیנ زمینه قبلا بحثهایی در روאبط عمومی سـازماנ دאدה شـدה و            
אرزیـابی  «ندی تحـت عنـوאנ   جمعبندی هم אز طرف برخی رفقا صورت گرفتـه بـود و نیـز سـ              

 .به كنگرה אرאءه شدה بود) ٧ شمارה طرح( » عملكرد אتحادعمل برאی دمكرאسی
 :پیشنهادی كمیته مركزی به شرح زیر بود  ٥بند 

به منظور مقابله با پرאكندگی موجود میاנ نیروهای چפ و برאی تقویت نفـوذ و              ـ   ٥« 
یاری رسـاندנ بـه مبـارزאت تـودה אی ، و         تاثیرگذאری אیנ نیروها بر سیر تحولات جامعه و         

با توجه به تلاشهای تاكنونی سازماנ ما و یا دیگر نیروها و جریانات چפ در אیנ زمینه           
. لازم אست سازماנ ما طرح یا طرحهای مشخصی رא پیگیری كردה، و به مرحله אجرא گذאرد

ا و هــ، گروههــدف אیــנ طــرح و یــا طرحهــا نزدیكــی، همگرאءــی و אتحــاد نیروهــا، ســازمانها    
ــارزה مــی      ــرאی سوسیالیســم مب ــرد چــפ אســت كــه ب ــد، بــه אصــول و مــوאزیנ    عناصــر منف كنن

دمكرאتیכ برאی كل جامعه و در مناسبات خود با دیگر نیرو هـا بـاور دאرنـد و ضـمנ حفـظ                     
אسـتقلال و هویــت سـازمانی و هویــت گروهـی و فــردی و تجمعـات، אءتلــاف و یـا אتحادهــای      

. كننـد   نقـש مـوثری در رونـد رویـدאدهای جامعـه رא دنبـال مـی             وسیعتر رא به منظور אیفـای     
 ».هرگاה در אیנ مسیر وحدتهای سازمانی هم میسر باشد، باید אز آנ אستقبال كرد

 . به تصویب نرسید، موאفقی درصد آرא٤٣אیנ پیشنهاد با 
 : در همیנ زمینه پیشنهاد دیگر به شرح زیر بود

د حـول برنامـه و سیاسـت روشـנ و در جریـاנ              אتحاد آیندה چפ مـی توאنـد و بایـ          ) ٥« 
 . عمل سیاسی مشترכ و در متנ جنبש جاری مردم אیرאנ سازماנ دאدה شود

ــر و رאهكارهــای         ــدویנ یــכ برنامــه سیاســی فرאگی ــرאی ت ــا همــه نیروهــای چــפ رא ب م
لترنـــاتیوی متشـــكل آمتناســـب بـــا آנ بـــرאی ســـازماندهی و تقویـــت نقـــש جـــפ در אیجـــاد  

 . خوאنیم ت و مترقی فرאمیאزنیروهای چפ، دمكرא
ر بیנ جریانهای متشكل چـפ אز طریـق   ظبدیهی אست كه همفكری و همكاری و تبادل ن      

ها بر سر مسـاءل אساسـی        های مشترכ، برگزאری سمینارها و كنفرאنس      سازماندهی آكسیوנ 
 ».توאند در خدمت אیנ چشم אندאز قرאر گیرد جنبש و معضلات چפ، می

 . به تصویب نرسیدی درصد آرא٤١ردאری אز אیנ پیشنهاد نیز با برخو
گرה אصلی بحث كنگرה در مورد אیנ بند نقطه عزیمتها، چگونگی برخورد و چشم אندאز 

 .بحث אتحاد چפ و رאبطه آנ با چشم אندאزهای  سیاسی  بود
( » אرزیابی אز عملكـرد אتحـاد عمـل بـرאی دمكرאسـی       «طرح بلافاصله بعد אز אیנ بند،      

  .د آرא تصویب نگشت ص در٤١سب كאیנ سند نیز با .  رאی گذאشته شدبه) ٧سند شمارה 
با אیנ وجود شركت كننـدگاנ كنگـرה در برخـورد بـه وضـعیت فعلـی אتحـاد عمـل بـرאی              
دمكرאســی مباحــث مشــابهی دאشــتند و در مجمــوع آנ رא پــروژה אی بــا موفقیــت و فعــالیتی    

 .رضایت بخש نمی دאنستند
ق پیشنهادאت دیگری نیز به رאی گذאشته شـد كـه خـود         در אیנ زمینه علاوה بر سند فو      

به نحوی بازتاب دهندה مساءل مطرح در بحث אز אیנ אتحاد عمل بودند كه موאرد مهم  آנ 
 : عبارت بودند אز 

 : پیشنهادی مبنی بر ) אلف 



به منظور دخالت موثر و مستقیم در جنبש زناנ، چوאنـاנ، روشـنفكرאנ، كـارگرאנ و               « 
شاנ به سه    كש برאی تحقق درخوאستهای آزאدیخوאهانه سیاسی و אقتصادی       های زحمت  تودה

شود، با حفظ موאضع سیاسی خود در مورد سرنگونی جمهوری אسـلامی             جریاנ پیشنهاد می  
، به جای حركـت אز موضـع نفـی جمهـوری אسـلامی، پلـاتفرم مصـوبه خـود رא بـا تاكیـد بـر                        

 » .وچوה אثباتی شعارهای خویש تغییر دهند
 . درصد آرא به تصویب نرسید٣٤یشنهاد با كسب אیנ پ

 : نه مبنی بر אیנ كه یپیشنهاد دیگری  در همیנ زم) ب 
مبانی אثباتی و بردאشت پلاتفرمی سازماנ ما جهت پیشنهاد به كمیته אتحـاد عمـل               «

بــرאی دمكرאســی، بــه عنــوאנ رאهكــار گســترש دאمنــه همكــاری و אتحــاد در رאســتای تشــكیل  
 : دمكرאتیכ در برאبر جمهوری אسلامی به شرح زیر אست آلترناتیو لاءیכ و

 :ما آمادה همكاری با نیرو هاءی هستیم كه 
شناســـند و حكومـــت رא منتخـــب مـــردم و  حـــق حاكمیـــت مـــردم رא بـــه رســـمیت مـــی! ) 

مردمسـالاری رא بـدوנ هرگونـه پیشـوند و پسـوندی            . دאننـد  خدمتگذאر و پاسخگوی مردم مـی     
و אنتخــاب نــوع  معتقــد هســتند) هــر شــهروند یــכ رאی(نی بــر حــق رאی همگــا. مــی پذیرنــد

 .نگی آנ رא موضوع رאی مردم می دאنندوحكومت و چگ
آزאدیهای بی قید و شرط سیاسی و حق تشكل و تحزب رא به رسمیت شناخته، بـه             ) ٢

پلورאلیسم سیاسی אعتقاد دאرند و در مناسبات خود بـا אحـزאب دیگـر אز همـیנ אمـروز حـق                     
 »ه رسمیت می شناسندحیات آنها رא ب

 . به تصویب نرسید، درصد آرא١٩אیנ پیشنهاد نیز با كسب 
در پایاנ אیנ بخש אز كنگرה، تاكید گردید كه قطعنامه مصوب كنگرה سوم سازماנ در 
زمینه אتحاد ها و אءتلاف ها هم چناנ به قوت خود باقی אست و رאهنمای عمل ما در אیנ            

 .عرصه אست 
    

 
        زناנزناנزناנزناנ    جایگاהجایگاהجایگاהجایگاה    اااابببب    אرتباطאرتباطאرتباطאرتباط    دردردردر    نامهنامهنامهنامهאساسאساسאساسאساس    دردردردر    تغییرتغییرتغییرتغییر ـ  ـ  ـ  ـ     ٣٣٣٣

 بـه كنگـرה אرאءـه شـدה بـود و در بحـث אولیـه אی كـه             طـرح در رאبطه با אیנ موضـوع دو        
مساله عدم حضور رفقای . صورت گرفت جوאنب مختلف אیנ تغییر مورد אرزیابی قرאرگرفت

ه אما طرح مسـاله بـ     . زנ در אرگانهای مركزی سازماנ بویژה كمیته مركزی یכ وאقعیت بود          
شود نیـز، مـورد قبـول و حتـی      شیوה אی كه تصور شود كه אمتیازی برאی رفقای زנ אعطا می    

كنگـرה بـیש אز همـه در جسـتجوی پاسـخی در خـور بـه              . مورد دفاع אز سوی هیچ كس نبود      
لـذא تاكیـد  بـر موאزنـه حضـور رفقـای زנ در  رهبـری          . אیנ نقیصـه אساسـی در كـار مـا بـود           

زنه مثبت با عطف توجه به جایگاה آنها در حیات روزمرה سازماנ بر אساس אیجاد یכ موא
 .سازماנ بود

در پایاנ مباحث حول אیנ تغییـر אساسـنامه אی، یكـی אز پیشـنهادאت بـه نفـع دیگـری                     
پس گرفته شد و پیشـنهاد بـاقی مانـدה  بـه عنـوאנ مبنـا مـورد تاییـد كنگـرה قـرאر گرفـت و                          

ــردנ آנ אنتخــاب شــد     ــاءی ك ــرאی  نه ــ. كمیســیونی ب ــا    كمیس ــذكور رא ب یوנ مربوطــه ســند م
 .پیشنهادאت אرءه شدה تكمیل و به كنگرה אرאءه نمود

  )٢سند مصوب شمارה . (  درصد آرאی موאفق به تصویب رسید٥٣ با طرحאیנ 
 در مورد آرאی אیנ سند لازم به ذكـر אسـت كـه بسـیاری אز شـركت كننـدگاנ در كنگـرה             

توضـیحی قطعنامـه بودنـد، كـم نبودنــد     خوאهـاנ تفكیـכ بنـد אساسـنامه אی אز بخـש אول و      
 .אی موאفق، אما با مقدمه توضیحی آנ مخالف بودند رفقاءی كه با تغییر אساسنامه

  
 

    مركزیمركزیمركزیمركزی    كمیتهكمیتهكمیتهكمیته    אنتخابאنتخابאنتخابאنتخاب ـ  ـ  ـ  ـ ٤٤٤٤
 .آخریנ دستور كار كنگرה אنتخاب كمیته مركزی بود



 درصـد   ٧٠אیـנ تغییـر  شـامل        . در אیנ אنتخابات، كمیته مركزی در אسـاس تغییـر كـرد           
 درصـد אز אیـנ رفقـا بـرאی אولـیנ بـار  در كمیتـه              ٢٩ می شد  كه אنتخاب شدند كه         رفقاءی

 . مركزی אنتخاب می شوند
 .كنگرה در خاتمه אز زحمات و تلاشهای אعضای كمیته مركزی سابق قدردאنی كرد

 
 

        درخاتمهدرخاتمهدرخاتمهدرخاتمهـ ـ ـ ـ         ٥٥٥٥    
كنگرה پنجم سازماנ در عمل و در جریاנ كـار حـاوی پیامهـای ویـژה אی بـرאی فعـالیנ                     

 .زماנ بودسا
 تاكیـــد عمـــومی كنگـــرה بـــر تغییـــرאت  ســـاختاری  در  تشـــكیلات ، אتخـــاذ روشـــها و -
های كار جدید و همخـوאנ و متناسـب بـا تحولـات در جامعـه و جهـاנ پیرאمـوנ و نیـز                         شیوה

 .بیانی متفاوت بود
 در تصمیم گیری تعجیل ندאشت و אز مهر تایید زدנ بـر אیـدה هـای حتـی عمـومی در                -

كرد و نتیجه گیری قطعی در مورد مساءلی رא كـه در جـای خـود مهـم و      با میسطح كنگرה א  
گیـری אز   تصـمیم در مـورد نتیجـه    . كـرد  حیاتی هم هستند به تعقل و كار بیشتر موكـول مـی           

نقد عملكرد سازماנ ، بحث در مورد אتحادها و אءتلافها و در אیנ رאبطـه نقـد אتحـاد عمـل                 
 .برאی دمكرאسی אز אیנ جمله بودند

 تاكید بـر تفـاهم عمـومی در عرصـه كـار مشـترכ رא  در عـیנ אحتـرאم بـه אختلافـات               -
 . خود منعكس می كردیبعضا حاد، در אیנ یا آנ عرصه ، در آرא

 
אز ضــعفهای كنگــرה پــنجم אیــנ كــه بخشــا  بجــز تــدאرכ برگــزאری آנ، تــدאرכ كــافی زیــادی   

یاســی كــار جــدی روی אز نظــر تشــكیلاتی و بخصــوص אز نقطــه نظــر س . بــرאی آנ نشــدה بــود
بسیاری אز אسناد در آستانه برگـزאری كنگـرה، حتـی برخـی             . مباحث آנ صورت نگرفته بود    

اנ كنگرה در אختیار شركت كنندگاנ قرאر گرفتیر جرد  
 


