
 
 موقعيت ما و پروژه سياسيچشم انداز ، 

  
در اين دوره مبـارزات مـردم بـا حكومـت     .  پس از دوم خرداد بود هايد  در فاصله دو كنگره تحوالت جامعه ايران تداوم رون        

در گيري  جناح هـا نيـز بـا    . يافت با جهت گيري مستقل از پيش تداوم     زندگي  و كسب خواسته هاي خود        براي بهبود شرائط    
در ايـن دوره بحـران هـاي موجـود در همـه      .  جناح اصالح طلبان ادامه يافت     وقفهشروي جناح خامنه اي و عقب نشيني بي         پي
 .ي عميق تر شد صه هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماععر

ايـن جنـبش كـه در اسـاس نتوانسـت       . از تحقق اهداف اصـلي خـود بازمانـد    جنبش اصالح طلبانه عمال    طي پنج سال گذشته     
 شعار مردم ساالري دينـي      .روبرو گرديد   موانع ساختاري در حكومت اسالمي      بري در خارج از جناح هاي رژيم بيابد ، با           ره

خود را در عمل به نمايش گذاشت و نشان         بود ، ناممكن بودن     حكومتي  ظر اصالح طلبان    نگر مضمون اصالحات مورد ن    اكه بي 
 اصـلي  اهرم هايي حكومت و تسلط ارگان هاي مذهبي و غير انتخابي بر            ساختار مذهب . داد كه يك شعار اتوپيك بيش نيست        

قدرت و تحكيم موقعيت اين ارگان ها ، چه در قانون اساسي و چه در ساختار حكومت ، شانس هر اقـدام اصـالح طلبانـه  در                         
 .چارچوب اين نظام را به صفر رسانده است 

 چشم انداز
ضايتي مردم و خواست آنها براي تغييراوضاع دارد ، تداوم يافتـه و بـا عبـور از                   جنبش اصالح طلبانه كه ريشه عميق در نار       

حركت هـاي اعتراضـي اقشـار گونـاگون و جنـبش          . رروي خود مي گشايد     ب، راههاي جديدي را     رهبري اصالح طلبان دولتي     
دمكراتيك به وسيع ترين شكل     هاي مردمي براي بهبود و ضعيت و ايجاد تغييرات ، محو استبداد ديني و استقرار آزادي هاي                  

طبعا  بن بست سياسي اصالح طلبان حكومتي و چيرگي جناح خامنه اي ،  . ممكن و عدالت اجتماعي را در چشم انداز خود دارد           
ولي از شـدت و حـدت آنهـا نخواهـد     . با دشواري هاي بيشتري روبرو خواهد كرد          مبارزات مردم را نسبت به چند سال قبل ،        

 . كاست 
 راهكـار متفـاوت را در پـيش    ولبان حكومتي  و نيروهاي پيراموني آنها در تالش براي خروج از بن بست كنـوني ، د             اصالح ط 

 به دنبال تداوم بقاي خـود در   و ادامه سياست آرامش فعال ،» قانون گرائي « بخشي از اين نيرو با تاكيد بر شعار  . گرفته اند   
 .ي خود را معطوف به توافق با جناح خامنه اي ساخته است همچنان تالش اصل گروهاين . حكومت هستند 

گرايش راديكالتري از خـود بـروز داده       ،   دوم خرداد انتقاداتي به سياست هاي تاكنوني جبهه       با  بخش ديگري از اصالح طلبان      
نظـام خـود را    با اين حال اين نيـرو همچنـان در چـارچوب ايـن              . و همچنان خواستار تحقق شعار هاي دو خرداد مي باشند           

موانع تـاكنوني كـه بـر    . تعريف مي كند و همچنان اصرار دارد تا اصالحات مورد نظر خود را در چارچوب اين نظام پيشبرد              
  .بدست نمي دهداين سياست چش اندازي براي موفقيت سر راه تحوالت اصالحي  ، همچنان باقي است و 

 بيشتر جنبش اصالح طلبي و خالي كردن آن از محتوي را دنبـال مـي   جناح خامنه اي سياست محدود كردن هر چه        در مقابل ،  
همزمان بـا تشـديد فشـار بـه مـردم بـا          .  اصالح طلبان از حكومت و يك دست كردن آن مي باشد             حذفهدف اين جناح    . كند  

  .كندجنبش توده ها مقابله كرده و سياست سركوب مردم با موافقت ضمني  اصالح طلبان دنبال مي 
آور ، كاهش قدرت خريد دستمزد و حقـوق بگيـران ،            ماعي ، رشد بيكاري و گراني سرسام         اجت –حران هاي اقتصادي    تداوم ب 

داد فساد مالي ،رانت خواري  فقر و فالكت را هر چـه بيشـتر دامـن زده و هـر روز تعـ                 تورم لجام گسيخته و ركود اقتصادي ،      
فساد شديد حاكم بر تمامي اركـان   ري ،بي برنامگي و ندانم كا  . اند  بيشتري از كارگران و زحمتكشان را به زير خط فقر ميكش          

ضي براي مقابله بـا تهـاجم       ا به چاره جوئي و حركت هاي اعترا       بيش از پيش مردم ر      دولتي همراه با تشديد سركوب و فشار ،       
 .كسب خواسته هاي خود وا مي دارد رژيم و 

 
 اصـالح طلبـان سـعي مـي كنـد           از ياگر چه هنوز جناح   . لترناتيو است   در حال حاضر بزرگترين ناتواني جنبش مردم فقدان آ        

خود را در شكل آلترناتيو حفظ كند ولي اصرار آنهابر حفظ چارچوب نظام ، نهايتا اصراري بر ادامه راهي اسـت كـه در پـنج             
ر شكل گيري نيروي     مذهبي د  –در بيرون از حكومت نيز كوشش برخي از گرايشات ملي           . سال گذشته مردم تجربه كرده اند       

كوشـش هـائي را    سوم تا كنون ناموفق بوده و گرايش جديدي در اين نيرو ها براي رسيدن به توافقاتي بـا جنـاح خامنـه اي ،                
از سوي ديگر جناح كارگزاران نيز با توجه به بن بست كنوني اصالح طلبـان خـود رابـه تـدريج از ايـن جمـع                     . آغاز كرده اند    

د را محلـل بحـران   نقش ميانه اي را بين دو جناح حكومت بازي كـرده و خـو         ه اعتبار موقعيت خود ،    جداكرده و مي كوشد تا ب     
 كنوني نشان دهد 

 سپتامبر ، سلطنت طلبان با حمايـت فعـال          ١١ نيروهاي پيراموني آن در ماه هاي اخير و بويژه پس از             ود ربيرون از حكومت     
بحـران  .  موجود خود را آلترناتيو رژيم اسالمي معرفي كننـد           ند تا در خالء   فعال شده و سعي دار      ،جناح هائي از دولت امريكا      

 و بـا  عي زمان شـاه  اجتما–ا يك مقايسه ساده شرائط اقتصادي براي آنها بوجود آورده ت  اقتصادي كنوني امكان ويژه اي را       
بعيد به نظر مي رسد كه ايده بازگشت سلطنت به ايران از حمايـت               يول.  پيدا كنند مشروعيتي در بين مردم       حكومت اسالمي ،  

ديگر نيروهاي اپوزيسيون نيز در پراكندگي به سر بـرده و چشـم انـداز روشـني نيـز بـراي                     . وسيع توده ها برخوردار شود      



 از اعتبـار برخـوردار       هيچ آلترناتيوي كـه    به اين اعتبار بايد اذعان داشت كه در حال حاضر         . نزديكي اين نيروها وجود ندارد      
 .بوده و بتواند نقطه اتكائي براي مردم باشد ، وجود ندارد 

ار هر چه بيشتر آن بـر  فش گسترش نارضايتي توده اي و ه ديد  توان براي آيند   يين شرائطي محتمل ترين روندي كه م      در چن 
را  يتوده اي حكومت جمهوري اسـالم  ار  يتواند با شورش هاي توده اي همراه شده و نهايتا يك انفج           بر حكومت ميباشد كه م    

بيـرون خواهـد آمـد ، نـاممكن         پيشبيني تحوالت اين روند و اشكال سياسي كه از دل يك انفجار وسيع توده اي                . از بين ببرد    
از سوي ديگر بايد دقت داشت كه اگر چـه ضـعيف ولـي ايـن احتمـال نيـز وجـود دارد كـه در خـالء يـك آلترنـاتيو و                  . است  

ده ها از جنبش اصالح طلبي در اين دوره جناح خامنه اي با يكدست كردن حكومت و سركوب وسـيع ، بـراي               سرخوردگي تو 
 .يك دوره چند ساله ، حكومت ديكتاتوري مذهبي رابه زور سرنيزه ، بر جامعه حكمفرما كند 

شـخص ، مبـارزه مـردم بـراي     برخوردار بوده و با طرح برنامه و شـعار هـاي م    ير يك آلترناتيو كه از اعتبار مردم       شكل گي 
امروز در گـرو عـواملي اسـت كـه فعـال آمـاده               گيرد ، تغيير حكومت اسالمي و شكل گيري يك حكومت دمكراتيك را به دست             

 منافع مردم ايـران در گـرو يـك جابجـائي آگاهانـه حكومـت                .نيستند و تدارك در اين راه وظيفه درجه اول اپوزيسيون است            
 .است 

 
 

 برنامه اي ما
بـراي   .مروز براي تحقق دمكراسي در ايران ، سرنگوني حكومت اسالمي و شكلگيري يك حكومت دمكراتيك ناگزير است    ا-١

آلترنـاتيو مـي    . وظيفه عمده اپوزيسيون تالش همه جانبه براي ايجاد يك آلترناتيو مورد پذيرش توده ها مي باشـد                    اين مهم ،  
مگرائـي سياسـي و طـرح شـعار هـاي واحـد از سـوي مجموعـه نيروهـاي                از نـوعي ه   . تواند به اشكال گوناگون شكل گيرد       

مان هاي سياسـي كـه بـه يكـديگر نزديكـي سياسـي دارنـد و همگرائـي ايـن           تا شكل گيري مجموعه هائي از ساز اپوزيسيون
مجموعه هاي سياسي تا رسيدن به يك جبهه وسـيع كـه بخـش عمـده اپوزيسـيون را حـول يـك برنامـه مشـترك در جهـت                        

 در شـرائط حاضـر و بـا توجـه بـه روانشناسـي       . رژيم و جايگزين كردن آن با يك حكومت دمكراتيـك گـردآورد             سرنگوني
 همگرائي هاي سياسي و رسيدن به شعار هاي واحدي از سوي مجموعـه نيـروي اپوزيسـيون             اپوزيسيون محتمل ترين راه ،    

راه گشايش مبـارزات مـردم    است ،  زيسيون عمل كرده ر بين نيروهاي اپو عليرغم موانع گوناگون كه تا كنون د     .خواهد بود   
 .ايران تنها از اين مسير عبور مي كند و بايد در اين راه تمام انرژي و توان را به خدمت گرفت 

صـنفي ،   سياسي ،  ،شكل گيري سازمان هاي مستقل توده اي    براي گسترش مبارزات مردم و اثر بخشي هر چه بيشتر آن ،           -٢
در عـين حـال ايـن تشـكل هـا خـود پايـه هـاي اسـتقرار و حـافظ           .  از اهميت درجه اول برخوردار است   ي  اجتماعي و فرهنگ  

دفاع از شكلگيري سازمان هاي مستقل توده اي و تبليغ وسيع لزوم سازمان يابي تشكل هاي مستقل                 . دمكراسي خواهند بود    
 . از وظايف دائمي است مردمي

  . و  توده اي و تالش براي تعميق و تحقق اين خواسته هادفاع از مطالبات جنبش هاي اجتماعي -٣
به منظور مقابله با پراكندگي موجود ميان نيروهاي چپ و براي تقويت نفوذ و تاثيرگذاري ايـن نيروهـا بـر سـير تحـوالت            -٤

وها و جريانات چپ جامعه و ياري رساندن به مبارزات توده اي ، و با توجه به تالش هاي تا كنوني سازمان ما و يا ديگر نير           
هدف اين طـرح  . ، در اين زمينه الزم است سازمان ما طرح يا طرح هاي مشخصي را پيگيري كرده و به مرحله اجرا در آورد            

زه يا طرح ها نزديكي ، همگرائي و اتحاد نيروها ، سازمان ها ، گروهها و عناصر منفرد چپ است كه براي سوسـياليزم مبـار                        
ازين دمكراتيك براي كل جامعه و در مناسـبات خـود بـا ديگـر نيروهـا بـاور دارنـد و ضـمن حفـظ          كنند ، به اصول و مو    يم

 ائتالف و يا اتحاد هاي وسيعتر را به منظور ايفاي نقش مـوثري در               ، تجمعات  واستقالل و هويت سازماني و گروهي و فردي         
سازماني هـم ميسـر باشـد بايـد از آن اسـتقبال       يهر گاه در اين مسير وحدت ها.  دنبال مي كنندروند رويدادهاي جامعه را   

 .  كرد 
 
يد تئوري تحـول جامعـه را تـدوين و        ما با . تبليغ و ترويج ايده اي ما براي جامعه اي دمكراتيك و جايگزين حكومت مذهبي             -٥
مبارزه . ده است   ترين مانع تحقق دمكراسي در ايران حكومتي است كه دين و حكومت را با يكديگر تلفيق كر                بزرگ. بليغ كنيم   ت

روي زمينـه هـاي    ركـا   تبليـغ جـدائي ديـن از حكومـت ،         . ، جدا از خواست جدائي دين از حكومت نيسـت           براي تغيير حكومت    
 .تئوريك آن و بهره گيري از تجربه روزمره مردم وظيفه پر اهميتي است 

 
 اكثريت رفقاي كميته مركزي


