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در اين دوره مبارزات مردم با . اد بودفاصلة دو كنگره، تحوالت جامعة ايران تداوم روندهاي پس از دوم خرد
درگيري . حكومت براي بهبود شرايط زندگي و كسب خواستهاي خود با جهتگيري مستقل از پيش تداوم يافت

در اين دوره بحرانهاي . طلبان ادامه يافت اي و عقب نشيني بيوقفة جناح اصالح جناحها نيز با پيشروي جناح خامنه
 .سي، اقتصادي و اجتماعي عميقتر شدهاي سيا موجود در همة عرصه

هاي خود در قبال مردم  طلبان حكومتي از تحقق مقاصد خود ناكام مانده و به وعده طي پنج سال گذشته اصالح
كه بيانگر “ مردمساالري ديني”. اين جريان با موانع ساختاري در درون حكومت روبرو گرديد. عمل نكردند

ان حكومتي بود، ناممكن بودن خود را در عمل به نمايش گذاشت و تسلط طلب مضمون اصالحات مورد نظر اصالح
ارگانهاي مذهبي و غيرانتفاعي بر اهرمهاي اصلي قدرت و تحكيم موقعيت اين ارگانها، چه در قانون اساسي و چه 

 .طلبانه در چارچوب اين نظام را ناممكن ساخته است در ساختار حكومت، عمالً هر اقدام اصالح
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اي، طبعاً مبارزات مردم را نسبت به چند سال قبل  طلبان حكومتي و چيرگي جناح خامنه بست سياسي اصالح بن

 .با دشواريهاي بيشتري روبرو خواهد كرد
طلبانه كه ريشه در نارضايتي مردم و خواست آنها براي تغيير اوضاع دارند، تداوم  جنبشهاي اجتماعي اصالح

حركتهاي اعتراضي . گشايند طلبان حكومتي، راههاي جديدي را به روي خود مي ري اصالحيافته و با عبور از رهب
اقشار گوناگون و جنبشهاي مردمي براي بهبود وضعيت و ايجاد تغييرات، برچيدن نظام استبداد ديني و استقرار 

 . انداز خود دارد آزاديهاي دموكراتيك به وسيعترين شكل ممكن و عدالت اجتماعي را در چشم
حقوقي به معناي واقعي كلمه دست و پنجه نرم كرده و تبعيض قانوني حاكم بر سرنوشت  ـ زنان كه با بي
كنند، نيرويي پيشتاز در جنبشهاي جاري براي تأمين حقوق  شان را با گوشت و پوست لمس مي اجتماعي و انساني

 . در تحوالت اجتماعي ايفاء خواهند نمودآيند و در آينده نيز نقش بسيار مهمي را اولية آحاد جامعه بشمار مي
نگاران و هنرمندان كه بيش از همه از سلطة حكومت سانسور  ـ روشنفكران و انديشمندان جامعه، روزنامه

برند به رغم همة قتلها و تهديدها و زندانها و ممنوعيتها، پرچم دار دفاع از آزادي بيان و  مذهبي و سياسي رنج مي
 .انديشه هستند

اندازي فرو  چشم گران و زحمتكشان جامعه كه هر روز بيش از روز پيش در ورطة فقر و بيكاري و بيـ كار
 .روند، مبارزات خود را در دفاع از حق كار و حيات همچنان ادامه خواهند داد مي

رند ـ مبارزات ملتهاي ساكن ايران كه جز سركوب خواستهاي دموكراتيكشان تجربة ديگري از جمهوري اسالمي ندا
 .به اشكال گوناگون ادامه خواهد يافت

سرنوشت جمهوري اسالمي را بيش از همه، نسل جديدي هم . ـ جنبش جوانان همچنان در حال گسترش است
 خواهد  نورديد كه در  قفس همين حكومت  پرورش

جنبش دانشجويي به . ست كه دور او تنيده شده است هاي زنجيري  حلقهيافته و هم اكنون در تقالي شكستن
عنوان جلوة بارزي از حضور اين نيرو، عليرغم سياست سركوب و فشار از سوي ارتجاع، همچنان يكي از قويترين 

 .جنبشهاي اجتماعي خواهد بود
 .اتشان ادامه خواهند دادهاي قربانيان رژيم و زندانيان سياسي همچنان به تالشها و مبارز ـ خانواده



بست كنوني، دو راهكار متفاوت را  طلبان حكومتي و نيروهاي پيراموني آنها در تالش براي خروج از بن اصالح
بازدارندگي ”و “ آرامش فعال”و ادامة سياستهايي چون “ قانونگرايي”اغلب آنها با تأكيد بر شعار . اند در پيش گرفته

اين گروه همچنان تالش اصلي خود را معطوف به توافق با . ود در حكومت هستندبه دنبال تداوم بقاي خ“ فعال
 .اي ساخته است جناح خامنه

طلبان حكومتي با انتقاداتي به سياستهاي تاكنوني جبهة دوم خرداد، گرايش راديكالتري  بخش ديگري از اصالح
با اين حال اين نيرو همچنان در . شندبا از خود بروز داده و همچنان خواستار تحقق شعارهاي دوم خردادي مي

كند و همچنان اصرار دارد تا اصالحات مورد نظر خود را در چارچوب اين  چارچوب اين نظام خود را تعريف مي
اندازي براي موفقيت اين  موانع تاكنوني كه بر سر راه تحوالت اصالحي همچنان باقيست و چشم. نظام پيش برد

 .دهد سياست به دست نمي
طلبي و خالي كردن آن از محتوا را  اي سياست محدود كردن هرچه بيشتر جنبش اصالح قابل، جناح خامنهدر م
با تشديد فشار . طلبان از حكومت و يكدست كردن آن ميباشد همزمان، هدف اين جناح، حذف اصالح. كند دنبال مي

طلبان دنبال  ات و توافق ضمني اصالحها مقابله كرده و سياست سركوب مردم را با مماش به مردم، با جنبش توده
 .كند مي

آور، كاهش قدرت خريد، سطح دستمزدها  تداوم بحرانهاي اقتصادي ـ اجتماعي، رشد بيكاري و گراني سرسام
خواري، سوءمديريت، اعتياد، فحشاء، نبود   و عقب افتادن حقوق ماهانه، اخراجها، ركود اقتصادي، فساد مالي، رانت

مبود خدمات عمومي و ناهنجاريهاي اجتماعي ديگر، شرايط زيستي مردم را وحشتناكتر نموده تأمين اجتماعي و ك
و هر روز تعداد بيشتري از كارگران و زحمتكشان و ديگر اقشار اجتماعي را به زير خط فقر و از ان طرف به 

جويي و سمت و  چارهاين وضعيت همراه با تشديد سركوب و فشار، بيش از پيش مردم را به . كشاند مبارزه مي
 .دارد شان براي مقابله با تهاجم رژيم و كسب خواستهاي خود وامي سو دادن حركتهاي اعتراضي

 . در حال حاضر، ضعف بزرگ جنبش مردم فقدان آلترناتيو دموكراتيك و مورد اعتماد اكثريت آنهاست
ر شكل آلترناتيو حفظ كند ولي كند خود را د طلبان سعي مي در داخل حكومت، اگرچه هنوز جناحي از اصالح

. اند اصرار آتها بر حفظ چارچوب نظام، نهايتاً اصرار بر ادامة راهي است كه طي پنج سال گذشته مردم تجربه كرده
كوشد  طلبان، خود را به تدريج از اين جمع جدا كرده و مي بست كنوني اصالح و جناح كارگزاران نيز با توجه به بن

اي را بين دو جناح حكومتي بازي كرده و خود را محلل بحران كنوني نشان  خود، نقش داهيانهتا به اعتبار موقعيت 
 .دهد

مذهبي در شكل گيري نيروي سوم، تاكنون ناموفق (در بيرون از حكومت نيز كوشش برخي از گرايشات ملي 
، كوششهايي را آغاز كرده اي بوده و گرايش جديدي در ميان اين نيروها براي رسيدن به توافقاتي با جناح خامنه

 .است
 سپتامبر، فعال شده و سعي دارند تا ١١طلبان با حمايت فعال جناحهايي از دولت آمريكا، بويژه پس از  سلطنت

رسد كه ايدة بازگشت سلطنت به  ولي بعيد به نظر مي. در خالء موجود خود را آلترناتيو رژيم اسالمي معرفي كنند
 .ا برخوردار شوده ايران از حمايت وسيع توده

انداز روشني  نيروهاي اپوزيسيون چپ و دموكرات در شرايط فعلي از سويي در پراكندگي به سر برده و چشم
 .ها هستند نيز براي نزديكي آنها در كوتاه مدت وجود نداشته و از سوي ديگر فاقد پيوند الزم با جنبش جاري توده

اي است  سترش انفجاري نارضايتيها و بروز شورشهاي تودهدر چنين شرايطي، محتمل ترين روند، از سويي گ
اين احتمال ضعيف نيز وجود دارد . و از سوي ديگر، كشمكشهاي جناحهاي دروني رژيم همچنان ادامه خواهد يافت

اي با يكدست كردن حكومت و سركوب وسيع، براي يك دورة چند ساله، حكومت  كه در اين دوره، جناح خامنه
 .ي را به زور سرنيزه، بر جامعه حكمفرما كندديكتاتوري مذهب

گيري يك آلترناتيو كه از اعتبار مردمي برخوردار بوده و با طرح برنامه و شعارهاي مشخص، مبارزة  شكل
گيري يك حكومت دموكراتيك را ياري و هدايت نمايد، امروز در گرو  مردم براي تغيير حكومت اسالمي و شكل

 . نيستند و تدارك در اين راه وظيفة درجه اول اپوزيسيون چپ و دموكرات استعواملي است كه فعالً آماده
 



    برنامة مابرنامة مابرنامة مابرنامة ما
برنامة ما در دورة آتي بايد پاسخي به نيازهاي عاجل جنبش مردم و در راستاي تحقق اهداف استراتژيك در 

 . د آن باشدمبارزه براي ايراني آزاد و مبتني بر نظام اجتماعي عادالنه و دموكراتيك براي همة آحا
گيري يك حكومت دموكراتيك ناگزير   ـ براي تحقق دموكراسي در ايران، سرنگوني حكومت اسالمي و شكل١
ها  براي اين مهم، وظيفة عمدة اپوزيسيون تالش همه جانبه براي ايجاد يك آلترناتيو مورد پذيرش توده. است
از نوعي همگرايي سياسي و طرح شعارهاي واحد از . تواند به اشكال گوناگون شكل گيرد آلترناتيو مي. باشد مي

هايي از سازمانهاي سياسي كه به يكديگر نزديكي  گيري مجموعه سوي مجموعة نيروهاي اپوزيسيون تا شكل
هاي سياسي تا رسيدن به يك جبهة وسيع كه بخش عمدة اپوزيسيون را  سياسي دارند و همگرايي اين مجموعه

در . سرنگوني رژيم و جايگزين كردن آن با يك حكومت دموكراتيك گرد آوردحول يك برنامة مشترك در جهت 
ترين راه، همگراييهاي سياسي و رسيدن به شعارهاي  شرايط حاضر و با توجه به روانشناسي اپوزيسيون، محتمل

 .واحدي از سوي مجموعة نيروي اپوزيسيون خواهد بود
اي، سياسي،  گيري سازمانهاي مستقل توده تر آن، شكل ـ براي گسترش مبارزات مردم و اثربخشي هرچه بيش٢

هاي استقرار و  در عين حال اين تشكلها خود پايه. صنفي، اجتماعي و فرهنگي از اهميت درجه اول برخوردار است
اي و تبليغ وسيع لزوم سازمانيابي  دفاع از شكل گيري سازمانهاي مستقل توده. حافظ  دموكراسي خواهند بود

 .قل مردمي از وظايف دايمي استتشكلهاي مست
.  ـ بزرگترين مانع تحقق دموكراسي در ايران حكومتي است كه دين و حكومت را با يكديگر تلفيق كرده است٣

تبليغ جدائي دين از حكومت، كار روي . مبارزه براي تغيير حكومت، جدا از خواست جدائي دين از حكومت نيست
اي دموكراتيك،   تجربة روزمرة مردم و بطور كلي برنامة ما براي جامعهگيري از هاي تئوريك آن و بهره زمينه

 . وظيفة پراهميتي است كه ما بايد در انجام آن بكوشيم
 :اي و تالش براي تعميق و تحقق اين خواستها  ـ دفاع از مطالبات جنبشهاي اجتماعي و توده٤

قيده و مرام، آزادي تحزب و تشكل و ـ تأمين آزاديهاي بي قيد و شرط سياسي اعم از آزادي بيان، ع
خواست آزادي مطبوعات و آزادي تمامي زندانيان سياسي و مطبوعاتي و لغو كامل سانسور، معرفي 

اي و ديگر قتلها عليه فعالين سياسي و نويسندگان، و دستگيري و محاكمة آنان، و  آمرين قتلهاي زنجيره
 .سي و عقيدتي طي دوران حاكميت جمهوري اسالميگشودن پروندة قتل عام و اعدامهاي زندانيان سيا
 .ـ لغو تبعيض اعم از جنسيتي، ملي، مذهبي و قومي

هاي زندگي اجتماعي و تأمين موقعيتهاي برابر  ـ دفاع از برابري حقوقي زنان با مردان در تمامي عرصه
 .براي زنان

هاي   نسبت به آنها در عرصهـ تأمين حقوق كودكان و حمايت از آنان در برابر محدوديتها و تعديات
 .مختلف

ـ به رسميت شناختن حق كار و حق حيات و برقراري سيستم تأمين اجتماعي براي همة مردم ايران و به 
 .رسميت شناختن حق تشكل و حق اعتصاب براي كارگران و ديگر اقشار اجتماعي

 .ـ به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملل ساكن ايران
ارجي مستقل و مبتني بر منافع ملي بر اساس به رسميت شناختن حق ملل در تعيين ـ اتخاذ سياست خ

 .المللي سرنوشت خويش و احترام به ميثاقها و موازين بين
 .ـ لغو اعدام و شكنجه، برچيدن محاكم شرعي، لغو احكام شرعي و ممنوعيت قصاص و سنگسار و غيره

 
 


