
 تحوالت سياسی
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 فريد
 

تحوالت سياسی :الف   
 

.جامعه ما در طول پنج سال گذشته دوران پر تالطمی را پشت سر گذاشته است  ) ١    
 تا کنون ، همه حوادث کشور تحت تاثير و در تداوم آن گام بزرگی قرار داشته است که ١٣٧۶از انتخابات دوم خرداد  

ين روز تاريخی برداشتند و برای اولين بار در تاريخ معاصر کشور ما، با سالح رای خود در مقابل مردم ايران در ا
. حکومت ايستادند و ترکيب قدرت را به نفع خود تغيير دادند  

همه حوادث پنج سال گذشته تحت تاثير اين گام مهم و تاريخی و در تالش تکميل آن از سوی مردم و برای جلوگيری 
.ن از سوی قدرت فائقه حکومت گذشته است از ادامه آ  

 
. تالش مردم برای اعاده حق حاکميت خود بوده و هست٧۶مضمون تحوالت بعد از خرداد   

گامی را . ،  امکان بيان اين خواست از سوی مردم را فراهم ساخت ٧۶ خرداد ٢شکاف حاکمبت  در جريان انتخابات
در عين حال با استفاده از . های گذشته شفاف تر و روشن تر ساخته اند برداشتند، در طول سال ٧۶که مردم در خرداد 

ابزار آراء شان در انتخابات متعدد بعدی، راه و روش جديدی را در پيشبرد مبارزه برای اهداف خود  به نمايش گذارده 
 استبداد ساخته و مردم کشور ما در طول اين سال ها با درايت، از انتخابات تحت کنترل حکومت، سالحی عليه. اند

بی اختيار ساختن ارگان های . استفاده ابزاری از انتخابات را برای حکومت اسالمی به يک کابوس تبديل کرده اند
متکی بر رای مردم در داخل حکومت، اعم از دولت و مجلس و تبديل قوه قضائيه و شورای نگهبان به همه کاره 

دادن به اين اقدامات بعنوان تدابيری در مقابل بی » قانونی « پوشش مملکت و استفاده از مجمع تشخيص مصلحت برای
ارزش ساختن رای مردم، و فاقد تاثير ساختن آن، نتوانسته است مردم را از حضور در صحنه سياسی کشور مايوس و 

.سرخورده سازد و اين ابزار يعنی سالح رای برای اظهار نظر را از مردم بگيرد  
 

کارزار برای تحقق حق حاکميت کامل خود از طريق خواست برگزاری انتخابات آزاد در کشور تشويق مردم به ادامه 
تحميل آن به حکومت اسالمی و قبل از همه لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و گردن نهادن به  نظارت بين 

.المللی در اجرا ی آن از اهم وظائف نيروهای سياسی بوده و هنوز هست  
 
از همين رو مساله حفظ .  سيلی بر صورت جناح واليت فقيه اما هشداری به کل حکومت اسالمی بوددوم خرداد  ) ٢

اما راه حل های هرکدام از جناح ها متناسب با موقعيت جديد . حکومت بعد از دوم خرداد اولويت همه جناح های آن بود
.متفاوت بود  

رت  به هم ريخت و ترکيب جديدی از صف بندی در باال  تحول دوم خرداد محاسبات تا آن روزی قدرت را در هرم قد
مشخصه اين صف بندی جديد اين واقعيت بود که آن هائی که با رای مردم بازهم بر اريکه قدرت بازگشته . ايجاد کرد

بودند، و يا بخشا موقعيت خود را بعد از تعويض رياست جمهوری از رفسنجانی به خاتمی حفظ کرده بودند، در 
قد قدرت بودند و آن ها که رای مردم در واقع مستقيما رای نفی آن ها بود، ارگان های کليدی قدرت را در مجموع فا

.دست خود داشتند  
برای جناح ولی فقيه که داعيه قدرت يگانه در کل حکومت را داشت، فردای انتخابات که هنوز گرمای حضور مردم 

ها و » خودی « هنوز کليت نيروهای منتفع از رای مردم جزو .  بودپابرجا بود، مقابله مستقيم با رای مردم خطرناک 
.جز عناصر معينی از آن ها ، قابل تحمل بود، اما عطش انتقام از پيشروی جنبش مردم شعله ور بود  

 
جناح واليت فقيه از دوم خرداد تاکنون همه ابزار های قدرت خود را به کار گرفته است تا آرامش قبل از اين کابوس 

. ا برای خود فراهم کند و اراده مردم را منکوب قهر خود سازدر  
نخست قتل های زنجيره ای سازمان داده شد تا فضای رعب و  وحشت ايجاد شده، راه را برای استقرار حکومت 

. اين گام با مقاومت مردم و افشای موضعی آن از سوی اصالح طلبان به ضد خود تبديل شد. عريان سرنيزه هموار کند
جنبش دانشجوئی مورد حمله قرار گرفت و ضرب و شتم دانشجويان و سپس سرکوب و محاکمه و زندانی کردن آنان 

ادامه .. بستن روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران، حتی زهر چشم گرفتن ازنمايندگان مجلس و.عملی شد 
.  برای اين بخش حکومت را دگرگون نساخته استاما تاکنون هيچکدام از اين اقدامات چشم انداز تيره و تار. يافت

جنبش مردم در انتخاب نقطه حمله در حکومت و فرود آوردن ضربه بر آن، با بی آينده کردن واليت فقيه پايه های 
.استبداد مذهبی را به لرزه در آورده است  

.ت آن تاکيد نمايدسياست ما بايد هم چنان بر کانونی کردن اين نقطه حمله تا درهم شکستن ارکان قدر  



 
جناح موسوم به دوم خرداد و يا اصالح طلبان حکومتی که با رای مردم و بعد از دوم خرداد اهميت و اعتباری يافته 
است، جزئی از ارکان همين حکومت، بخشا اکثريت حاکم آن در دوران جنگ و سال های قبل از رياست جمهوری 

اين جناح . ه نيروئی ناشناخته برای مردم، بلکه ذخيره حکومت اسالمی بودرفسنجانی بوده است و به اين اعتبار نيز ن
بعد از عروج دوباره به قدرت برای حفظ حکومت اسالمی از اصالحات سياسی در ساختار و در چارچوب آن دفاع 

 اين رفرم کرد و اکنون نيز بعد از پنج سال هم چنان از حفظ اين حکومت از طريق رفرم در آن دفاع می کند و بدون
. ها آينده آن را تيره و تار می بيند  

اما امروز .. و » جامعه مدنی « ، » حکومت قانون « عروج اصالح طلبان حکومتی همراه بود با شعار هائی از قبيل 
بعد از پنج سال برخورداری از موقعيت حکومتی نه از حکومت قانون  آن ها خبری هست و نه ديگر حتی شعار 

آن ها نه فقط شعار های خود را در موضع قدرت کمرنگ تر و کمرنگ تر ساخته و مثل . اده می شودجامعه مدنی د
شعار جامعه مدنی بر بوته فراموشی سپرده اند، در مقابل تعرضات بی شمار جناح ولی فقيه به حقوق و آزادی های 

ستخوان رسيده است، حتی دم هم مردم که هيچ ، خود نيز، فقط عقب نشسته اند و جز آن جا که ديگر چاقو به ا
آن ها در طول اين سال ها . برنياورده اند و در بهترين حالت به گله گذاری و شکوه و تهديدی کلی بسنده کرده اند

حمايت آن بخش از مردم را نيز که انتخاب اصالح طلبان برای آن ها صرفا انتخاب بين بد  و بدتر نبوده است، از 
ش ديگر مردم نيز جذابيت خود را به عنوان راه حل نيمه کاره در مقابله با استبداد فقيه باخته دست داده اند و برای بخ

اند و در مسابقه اعتقاد به واليت فقيه و اجرای احکام حکومتی آن از همان بدو قبضه اکثريت کرسی های مجلس ، نه 
. رناتيو درونی حکومت هم عمال خود کشی کرده اندفقط اختيارات قانونی خود را داوطلبانه واگذار کرده اند، بعنوان آلت

سران اين جناح  بيم حذف شدن کامل خود را، اگر هم از دست قوه قضائيه تحت امر ولی فقيه جان سالم به در بردند، 
اما آن ها هنوز نيروی قابل توجهی را در درون جکومت حول خود بسيج می کنند  و به همين . در انتخابات آينده دارند

ليل نيز يکی از دغدغه های اصلی واليت فقيه خالص شدن از شر اصالح طلبان به هر وسيله ممکن، حتی با توسل به د
. ترور چهره های مهم و کليدی آن است  

 
سياست ما در توجه به  همسوئی شعار های اين جناح با برخی از خواست های مردم در عين افشای دفاع آن ها از 

ادامه آن در شرائط امروز نيز برخوردی اصولی با تمامی .  سياستی درست و اصولی بود چارچوب حکومت اسالمی،
نيروهايئی است که مدافع جمهوری اسالمی از جمله بدون ولی فقيه آن،  بعنوان حکومتی مغاير با حق حاکميت مطلق 

.مردم، حتی در خارج از حکومت هستند  
 
صد ها کانون .  گروه های مختلف مردم رشد چشمگيری داشته استدر طول پنج سال گذشته جنبش های اجتماعی ) ٣

و گروه های اجتماعی با خواست ها و مطالبات ويژه . و انجمن در اقصی نقاط ايران پا به عرصه وجود گذاشته است
خود اعالم حضور کرده اند و عليرغم فشار و کارشکنی حکومت تالش نموده اند تا تشکل های ويژه خود را نيز 

عالوه بر اين، تشکل های رسمی بين سخنگوئی حکومت و پاسداری از حقوق صنفی گروه های . جود آورندبو
هر اندازه که اقدام مستقل نيروهای اجتماعی پيشرفت . اجتماعی دچار تناقض شده اند و در سرازيری فروپاشی افتاده اند

.تشکل های رسمی عميق تر می شودمی کند و جنبش های مستقل شکل واقعی تر به خود می گيرد، بحران   
اولين حاصل اين گام بزرگ مردم باز .  تاکنون فضای کشور، تحت تاثير حرکت مردم دگرگون شده است٧۶از خرداد 

شدن فضای سياسی جامعه،  شکوفا شدن عرصه مطبوعات و انتشار اخبار و اطالعات در ميان مردم و  نيز رشد و 
. ال های قبل ريشه دوانده بودند و در فضای ايجاد شده قدرت تنفس بيشتری يافته اندنمو جنبش های اجتماعی  بود که س

.عامل آگاهی و تشکل دو عنصر تعيين کننده در پيشرفت هر جنبشی هستند  
 قتل نويسندگان و مبارزان سياسی در جريان قتل های زنجيره ای و بستن فله ای مطبوعات اصالح طلبان و زندانی 

ن افشاگر، چهره کريه آمران  قتل و جنايت در قلب حکومت اسالمی، بيانگر عمق کينه  نسبت به هر نمودن نويسندگا
گونه روشنگری در باره شاخ و برگ استبداد حاکم از يک سو و ترس آن از شکل گيری و دوام عناصری از جامعه 

.مدنی بود که در فضای روشن اجتماعی امکان ريشه گرفتن و باليدن دارند  
 داريوش فروهر و همسرش  اگر هشداری به نيروهای اندک سياسی در ايران بود که خارج از چارچوب حکومت قتل  

حضوری حتی محدود داشتند، قتل مختاری و پوينده بايد درس عبرتی برای ديگر نويسندگان می شد  که در انديشه 
. سندگان بودندپاسداشت آزادی بيان و عقيده و مصمم به ادامه فعاليت علنی کانون نوي  

بعد از بستن اولين روزنامه يعنی سالم، بايد از جنبش دانشجوئی چنان انتقامی گرفته می شد که کسی را ديگر يارای 
تا راه بستن همه روزنامه ها هموار . اعتراض و سرکشی در برابر هجوم به آزادی های محدود بعد از دوم خرداد نباشد

.شود  
 و سردسته چماقداران و آمران قتل و سرکوب از اقدام نيروهای سرکوب تحت فرمانش  تير، دوم خرداد ديگری شد١٨

طولی نکشيد که ده . اما در پشت پرده ادامه آن شب هولناک، حمله به شيوه های ديگر به اجرا گذاشته شد. زنهار کرد
ه و خود دانشجويان به حبس های يورشگران به خوابگاه های دانشجويان تبرئ. بسته شدند.. ها روزنامه و هفته نامه و 



طويل المدت محکوم شدند و حتی يک قربانی حمله به خوابگاه، در گور خود محکوم شد، در حالی که قاتل او تبرئه 
.شده بود  

با وجود همه اين محدوديت ها و سرکوب، هنوز هم ارتجاع قادر نشده است، همه منافذ تنفس جامعه را مسدود کند، همه 
غير مطيع را از دور خارج کند، همه روزنامه نگاران را به گوشه زندان بفرستد، جنبش ها ی اجتماعی روزنامه های 
.را خفه کند  

 
جناح  واليت فقيه در عين حال در پيشبرد سياست های سرکوب خود در طول دو سال گذشته به موفقيت هائی  ) ۴

:دست يافته است  
 

.زنجيره ای فعال طفره رفته است از زير بار حساب دادن در مورد قتل های -  
. با استفاده از بيدادگاه های خود تا کنون ورق  را در جنايت حمله به کوی دانشگاه به نفع خود برگردانده است-  
. بيش از هشتاد رونامه و هفته نامه را بسته است-  
.لوگيری نموده است ده ها نويسنده و روزنامه نگار را به گوشه زندان فرستاده و از فعاليت آن ها ج-  
 با دستگيری های گسترده نيروهای ملی مذهبی صفوف آن ها را به هم ريخته،  قدرت تحرک آن ها را بعنوان تنها -

. نيروی خارج از حکومت و در عين حال نزديک و همگن با حکومت به حداقل ممکن رسانده است  
بان داخل حکومت را به بن بست رسانده، با استفاده از در عوض  اصالح طل.  هيچ امتيازی به جناچ مقابل نداده است-

ضعف و تزلزل آن ها همه عرصه های حکومت را تحت اختيار ارگان های تحت امر خود در آورده است و تعداد 
زيادی از اصالح طلبان را نيز از هم اکنون به حبس و شالق محکوم نموده و برای تعدادی ديگر پرونده سازی کالن 

. کرده است  
 
جناح اصالح طلب حکومت همواره در مقابل تعرضات واليت فقيه به حقوق و آزادی های مردم و برای به بن  ) ۵

از گفتن حقيقت در مورد قتل های . از اتکا به مردم امتناع ورزيده است. بست کشاندن جنبش مردم، عقب نشسته است
ت واليت فقيه به جنبش دانشجوئی، نه فقط سکوت کرده، در مقابل تهاجما. زنجيره ای در پيشگاه مردم طفره رفته است

نيروهای ملی مذهبی را که در بيرون از حکومت اما پشتيبان آن . بلکه در مقاطع حساس هم رائی نشان داده است
. بودند، درمقابل تعرض تنها گذاشته است، هم زيستی با واليت فقيه را بر مقابله با خودسری های آن ترجيح داده است

. دعوت به آرامش و سازماندهی عقب نشينی، مقاومت در برابر تعرض به حقوق اوليه مردم را تضعيف نموده استبا  
 

چشم انداز ها : ب   
 

ترديدی نيست که اکثريت وسيعی از مردم ايران بعد از تجربه نزديک به ربع قرن جمهوری اسالمی، خواستی عاجل 
در عين حال به اين واقعيت نيز واقف اند که جمهوری اسالمی . رندتر از چيزی جز خالصی از شر اين حکومت ندا

برعکس، نيروهائی که در راس اين حکومت جاخوش کرده اند و در اين ربع قرن . تنها با نخواستن تغيير نخواهد کرد
 و دندان با چنگ انداختن بر هست و نيست اين مملکت قدرت خود را با ثروت های باد آورده همگن ساخته اند با چنگ

هم چنين همين مردم . از موقعيت و منافع خود دفاع خواهند کرد و از هر اقدامی حتی کشتار مردم نيز ابائی ندارند
بخاطر دارند که تنها با يک جنبش همگانی و سراسری است که موقعيت باند های ثروت و قدرت در حکومت را می 

 پيموده شد، هنوز در ۵٧راهی که در بهمن .  اريکه به زير کشيدتوان به لرزه انداخت و قدرتمندترين حاکمان را از
.خاطره مردم زنده است  

 
مردم ايران اينک از تحمل جمهوری اسالمی تا درهم شکستن در زير بار جنگ و سرکوب و کشتار های آن همه را 

.پشت سر گذارده اند  
تبعيض قانونی حاکم بر سرنوشت اجتماعی و . د زنان با بی حقوقی به معنای واقعی کلمه دست و پنجه نرم کرده ان

انسانی شان را با گوشت و پوست لمس کرده و در مقابله با هيوالی سنت و قانون در اين عرصه شخصيت اجتماعی 
و به تعبير يکی از فعالين اين . ديگری يافته اند و نيروی پيشتاز هر جنبشی در اعاده حقوق اوليه تمامی آحاد جامعه اند

ارانی هستند که آرام ، آرام اما، همواره در حال ريزش اند و فضای جامعه را با حضور دائمی و موثر خود جنبش ب
.زندگی ديگری می بخشند و در طول سال های گذشته نقش اساسی در معادالت سياسی ايفا نوده اند  

مه از حکومت سانسور مذهبی و روشنفکران و انديشمندان جامعه، روزنامه نگاران و توليد کنندگان فکری بيش از ه
به همين دليل نيز با خواست آزادی بيان و آزادی انتشار آثارشان . سياسی بر انتشار آثارشان رنج برده اند و می برند

همواره در صف مقدم مقابله با استبداد سياه بوده اند و امروز نيز عليرغم همه قتل و تهديد و زندان ها با ايجاد تشکل 
کانون .  های متعدد عامل مهمی در شکست تدابير سرکوبگرانه مستبدين در عرصه انديشه و قلم هستندهای و انجمن

.نويسندگان ايران در راس همه اين قبيل تشکل ها و به عنوان پيشکسوت همه آن ها، پرچمدار دفاع از آزادی بيان است  



 و در طول دوران حکومت اسالمی هر روز کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه اگر چه درگير تالش معاش خويش اند
بيشتر از روز پيش در ورطه فقر و بی چشم اندازی فرو افتاده اند، اما در دفاع از حق حيات خود همواره به مصاف با 
حکومت و انگل های تحت حفاظت آن برآمده اند و با دفاع از حقوق اوليه و انسانی خود در برخورداری از حق حيات 

. را بارها به نمايش گذاشته اندقدرت عمل خود  
اقليت . مليت های ساکن ايران جز سرکوب خواست های دمکراتيک شان تجربه ديگری از جمهوری اسالمی ندارند

اصالح طلبان . های قومی و مذهبی جز تبعيض رسمی و قانونی شده عليه خود انتظار ديگری از اين حکومت ندارند
که اساس آن چيزی جز برتری روايت شيعی از اسالم » مردمساالری دينی «خالی حکومتی نيز با کوبيدن بر طبل تو 

.بر تمامی اديان و مذاهب ديگر حتی روايت های ديگر از اسالم نيست،  بر ادامه تبعيض در اين عرصه مصراند  
 

 اسالمی بازی  اما بالفعل ترين جنبشی که در طول سال های گذشته تاثيری جدی در تغيير معادالت به ضرر جمهوری
امروز بر هر کسی که از ترکيب جمعيت ايران آگاهی دارد روشن است که  . کرده است، جنبش جوانان در ايران است

سرنوشت جمهوری اسالمی را بيش از همه، نسل جديدی در هم خواهد نورديد که در قفس همين حکومت پرورش يافته 
زندگی در زندان :  که نسل های قبل از او بر دور او تنيده اندو هم اکنون در تقالی شکستن حلقه های زنجيری است

!حکومت اسالمی  
 در کنار جنبش عمومی زنان، جوانان نقش مهمی را در تحول دوم خرداد داشتند و بعد از دوم خرداد هم ٧۶در خرداد 

ن نيرو هم چنان جنبش دانشجوئی به عنوان جلوه بارز حضور اي. موتور تغييرات در فضای سياسی جامعه بودند
عليرغم سياست سرکوب و نفوذ و انشعاب در صفوف آن از سوی ارتجاع ، هم چنان يکی از قوی ترين جنبش های 
اجتماعی در عرصه جامعه است و گام  های جدی را در استقالل عمل از حکومت و در گذار به يک جنبش مستقل 

.برداشته است  
 

 مبارزات مردم عليه ارگان های انتصابی حاکميت و به مصاف خواندن چشم انداز تحوالت سياسی در ايران گسترش
حکومت از طريق اعتراضات موضعی سياسی ، صنفی نيروهای اجتماعی و گسترده تر شدن نافرمانی های مدنی در 

حکومت بويژه ارگانن هائی مثل قوه فضائيه در سطح جامعه، حتی در » قانونی« بی توجهی به احکام ظاهرا 
. نيرو های درون حکومت استچارچوب  

 
برنامه ما) ج   

 
برنامه ما در دوسال آينده بايد پاسخی به نيازهای عاجل جنبش جاری مردم و در راستای تحقق اهداف استراتژيک ما 

. در مبارزه برای ايرانی آزاد و مبتنی بر نظام اجتماعی عادالنه و دمکراتيک برای همه آحاد آن باشد  
 

ه جنبش مردم در طول چند سال گذشته نشان داده است حکومت مبتنی بر واليت فقيه مغاير با اصل همانگونه که تجرب
جمهوريت که اساس آن را تعيين کنندگی رای مردم تشکيل می دهد، است و نهاد واليت فقيه مهم ترين دشمن رای و 

يان گذشته در برابر مطالبات مردم اراده مردم و در راس تمامی آن نيرو ها و باندهای سياهی است که در طول سال
صف آرائی کرده و يورش به صفوف مردم از جمله قتل های زنجيره ای ، حمله به دانشجويان،  ترور مخالفان، توقيف 

سازمان داده است و با استفاده از تمامی وسائل تالش .. روزنامه ها و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و 
.ثير رای مردم در تصميمات حکومتی جلوگيری نمايدنموده است که از تا  

نوک تيز حمله جنبش مردم در مبارزه با حکومت اسالمی در چشم انداز آتی نيز هم چنان متوجه اين نهاد و اقمار آن 
.بمثابه ستاد اصلی استبداد خواهدبود  
:شعار های ما بايد ناظر باشد بر  

اسی مبتنی بر واليت و ايجاد ساختار دمکراتيک سياسی و متکی بر رای  خواست لغو نهاد واليت فقيه و ساختار سي-١
 و اراده مردم 

 تغيير قانون اساسی و تدوين مجدد آن بر اساس حق حاکميت مردم و حقوق و آزادی های مصرح در منشور حقوق -٢
..م جدائی دين از دولت بشر سازمان ملل و در عين تاکيد بر احترام به تمامی مذاهب و اديان موجود در کشور، اعال  

 انحالل تمامی نهاد های انتصابی و ايجاد زمينه انتخاب همه نهاد های حکومتی از طرف مردم از کوچک ترين تا -  ٣
 بزرگ ترين واحد آن که دولت مرکزی باشد

و تاييد اين  تفکيک واقعی قوا و انتخاب ديوان عالی کشور از ميان قضات و از طريق انتخابات درون قوه قضائيه -۴
تشکيل يک کميته ملی حقيقت ياب برای ارزيابی کارنامه قضات فعلی دادگستری . انتخاب از طرف مجلس منتخب مردم

و نيز محاکمه و مجازات تمامی کسانی که با استفاده از موقعيت خود در قوه قضائيه و يا به دستور مقام ديگری به 
خته اندطور غير قانونی به صدور احکام سفارشی پردا  



خواست ..  اعاده آزادی های بی قيد و شرط سياسی اعم از آزادی بيان، عقيده و مرام، آزادی تحزب و تشکل و -۵
معرفی آمرين قتل های زنجيره . آزادی مطبوعات و آزادی تمامی زندانيان سياسی و مطبوعاتی و لغو کامل سانسور 

ان و دستگيری و محاکمه آنان ای و  و ديگر قتل ها عليه فعالين سياسی،  نويسندگ  
  لغو تبعيض اعم از جنسی، ملی، مذهبی و قومی -۶
  دفاع از برابری زنان با مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اعاده موقعيت های برابر برای زنان در -٧

 اين زمينه با عطف توجه به تبعيض اعمال شده در جمهوری اسالمی بر زنان کشور 
برقراری سيستم تامين اجتماعی و به رسميت . يت شناختن حق کار و حق حيات برای همه مردم ايران به رسم-٨

شناختن حق تشکل و حق اعتصاب برای کارگران و ديگر اقشار مردم ايران و نيز ايجاد زمينه برای تشکيل اتحاديه 
 های سراسری در تمامی عرصه ها

اکن ايران و تالش برای ايجاد يک سيتم فدرالی متکی بر خود  به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملل س-٩
مختاری کامل اياالت و مناطق ملی در امور داخلی و تبعيت آن ها در امور مربوط به سياست خارجی، دفاع ملی، 

از دولت مرکزی  بر اساس تقسيم ... آموزش و پرورش، امنيت عمومی و بودجه سراسری و بهداشت همگانی و 
.و مسئوليت هر کدام در قانون اساسیاختيارات   

 اتخاذ سياست خارجی  مستقل و مبتنی بر منافع ملی آحاد مردم ايران بر اساس به رسميت شناختن حق ملل در -  ٩
تعيين سرنوشت خويش و احترام به ميثاق ها و موازين بين المللی و اجرای کامل تعهدات در قبال نهاد های بين المللی 

.سازمان ملل در قانون اساسی و قوانين ديگر..بات مثل منشور حقوق بشر و و وارد کردن مصو  
.  لغو  اعدام و تغيير کامل قوانين جزائی فعلی و تنظيم مجدد آن ها بر اساس عرف و نيز قوانين عرفی موجود- ١٠

دافعين آن ها در ممنوعيت هرگونه قصاص و سنگسار و غيره و محاکمه و مجازات عوامل اعمال اين قبيل مجازات و م
.دادگاه های علنی   

 
:برای تحقق اين برنامه ) ج   

 
:ما آماده همکاری و همگامی با تمامی نيرو هائی هستيم که   

. حق حاکميت مردم را به رسميت می شناشند و حکومت را منتخب مردم و خدمتگذار و پاسخگوی مردم می دانند ) ١
، معتقد )هر شهروند يک رای (بر حق رای همگانی . دی می پذيرندمردمساالری را بدون هرگونه پيشوند و پسون

.هستند و  انتخاب نوع حکومت و چگونگی آن را موضوع رای و اراده مردم می دانند  
آزادی های بی قيد و شرط سياسی و حق تشکل و تحزب را به رسميت شناخته، به پلوراليسم سياسی اعتقاد دارند و  ) ٢

.زاب ديگر از همين امروز حق حيات آن ها را به رسميت می شناسنددر مناسبات خود با اح  
 
 

: ما بعنوان يک نيروی چپ و مبارز در راه برقراری سوسياليسم در ايران معتقديم ) د   
 

اگرچه جنبش چپ در بحرانی عميق به سر می برد و اين بحران در تمامی عرصه های نظری و سياسی و تشکيالتی 
 اين بحران نه قائم به ذات که قبل از همه محصول بی برنامگی سياسی و شکست جنبش چپ در قابل رويت است ،اما

شکی نيست که شکست تاريخی چپ و فرو ريختن تمامی باور های . ايفای نقش موثر در تحوالت سياسی ايران است 
.استايدئولوژيک آن در عرصه جهانی، در  تعميق و تداوم اين بحران نقش قاطعی ايفا نموده   

اما علت تداوم بحران و در نتيجه غيبت بارز چپ در تحوالت اجتماعی و سياسی سال های اخير در ايران و در حاشيه 
:از جمله اين که جنبش چپ ايران هنوز قادر نشده است که . ماندن را بايد در جای ديگری جست  

دی داشته و به تصحيح اشتباهات تاريخی از شکست بزرگ خود در سال های بعد از انقالب بهمن، ارزيابی ج) الف 
خود بپردازد و بدين وسيله راه حضور مجدد و متفاوت و کامال قابل رويت خود در صحنه سياسی ايران را تصريح و 

.به صورت يک برنامه سياسی مدون، ارائه نمايد  
کليف خود را با ميراث با آموزش از تجربيات شکست های جنبش چپ،  چه در اقصی نقاط جهان چه در ايران ت) ب

سنتی خود در عرصه برنامه و نظر روشن نمايد و ايده ها و آرمان های سياسی خود را به صورتی ملموس برای 
.همگان تعريف و ترسيم نمايد  

 
: نيروهای سياسی چپ برای غلبه بر بحران و ايفای نقش موثر در عرصه سياسی ايران بايد  

 
. ئه به جنبش جاری مردم ايران و برای تقويت و پيشرفت آن داشته باشندبرنامه سياسی روشنی برای ارا) ١  

در برنامه نيروی چپ بايد بر هويت اجتماعی و سياسی آن  بعنوان نيروی مدافع حقوق و خواسته های اکثريت مردم 
ای اجتماعی ايران اعم از کارگران، زحمتکشان، روشنفکران و ديگر نيرو های اجتماعی و متحد طبيعی همه جنبش ه

تاکيد گردد و راهکار  سياسی برای تحول سوسياليستی در جامعه جهت .. اعم از جنبش زنان، جوانان، کارگران 



و حاوی . برقراری عدالت اجتماعی و صيانت از حقوق و آزادی های بی قيد و شرط سياسی، مدنی و فردی  ارائه شود
ران باشد شعار ها ی مشخص برای حل معضالت اجتماعی جامعه اي  

 
در پرتو صراحت برنامه ای و تحرک سياسی برای تحقق آن، صفوف درهم شکسته و پراکنده خود را متشکل و ) ٢

.متحد نمايند  
اتحاد آينده چپ می تواند و بايد تنها حول برنامه و سياست روشن و در جريان عمل مشترک با نيروهای سياسی ديگر 

ما همه نيروهای چپ را برای تدوين يک برنامه سياسی فراگير . ان داده شودو در متن جنبش جاری مردم ايران سازم
و راهکارهای متناسب با آن برای سازماندهی چپ، برای تاثير گذاری در تحوالت آتی ايران بعنوان يک نيروی موثر 

.و پيشبرنده تحوالت سياسی در ايران فرامی خوانيم   
 نظر  بين جريان های متشکل چپ از طريق سازماندهی آکسيون های بديهی است که هم فکری و هم کاری و تبادل

مشترک ، برگزاری سمينار ها و کنفرانس ها ی سراسری بر سر مسائل اساسی جنبش، می تواند در خدمت اين چشم 
. انداز قرار گيرد  

 
 


