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 ، با ما ست برما نيستهرکه 
 

های رذيالنه رنگارنگ  ميان امواج سهمگين توطئه خود را ازبا يک تهاجم غيرعادی سياسی ،  بارديگر ايران مقاومت مستقل
ی ملی شورا طرح پيشنهادی.  دفتر مقاومت مردمی می گشايد و فصل تازه ای را در به جلو پرتاب می کند  و بين المللی داخلی 

 برای فهم اين.  ارائه ميکند تمامی صحنه سياسی ايرانرا به " چيز تازه ای" سال ، ٢١ برای اولين بار پس از مقاومت ايران
  و طول بيستدر.  بسيار ضروری  می نمايد نيز"مناسبات کهنه" بازبينی انتقادی" تازه شرايط"، جدای ازاشراف بر "تازهچيز"
 . می دهندقرار خودوحدت نيروها را در دستورکار پروژه  مجاهدين خلق است کهی سومين بار اين مشخصورسال گذشته بطيک
 
 . ١٣٧٣سال گسترش شورا درطرح  و بار دوم با ١٣٦٠ در سال با طرح ايجاد شورا به مبارزه مسلحانه پس از وروداول بار 

پيروز پس از پروژه جبهه ترقيخواهی با تماميت  بهه ارتجاعجتقابل  که گرفت شکل شرايطیدر مقاومت شورای ملیايجاد  طرح
در سرفصل سی خرداد  و با گذار از آخرين آزمايش مسالمت آميز  توسط  مجاهدينحاکميت دوپايه ليبرال ـ ارتجاعیشقه کردن 

رتباط مستقيم با بدنه صحنه سياسی ايران هنوز درافعال درهمچنين سازمانها و احزاب سياسی .   رسيده بودبه مرحله بلوغ
برآن عالوه .  گردن لمس می کردند ازسوی ديگر قرارداشتند  و تيغ ارتجاع  را برتشکيالتی  خود از سويی  و مالء اجتماعيشان

ضربات تشکيالتی آنان درکنارعرض بعاد گسترده نفوذ توده ای  و طول وشدت و حدت درگيريهای مجاهدين با ارتجاع  و ا
موفقيت باال مجموعه عوامل . بود  قرار داده چشم اندازدر ژيم را رر راس نظام ، سرنگونی کوتاه مدت اميشان بانگيز نظ حيرت

 بدنبال  راسياسی جدی  ائتالف يکسياسی جامعه درکادرفعال ممکن ازنيروهای ميزان جمع آوری بيشترين نسبی مجاهدين در
 موجود از مالءمادی ضروری يعنی جدايی کامل جريانات سياسی نه های پروژه گسترش شورا اما بدليل نبود زمي. داشت 

 بر چيزهيچ بهمين دليل هم .  بود ، از آغاز پروژه ای ابترازسوی ديگر" سرنگونیچشم انداز"و نبودن  اجتماعی خود ازسويی
شورای شورا به عضويت   ومجاهدين از هواداران شماری ! جز ارتقاء حاصل کارهم درنهايت چيزی .  نيفزود کيفيت  شورا
 . نداشت نيز بدنبالرا  ملی مقاومت

 

 " جمهوری اسالمی"نگونی رژيم سرچشم انداز 
 

تفاوتهای آن بيشترکفه اپوزيسيون . بسياری  جهات شرايط متحول  ماه های  پيش از سی خرداد را تداعی می کندازشرايط کنونی 
ام   و نظ خمينی رغم افشای گسترده ماهيت سرکوبگر وارتجاعی رژيم ، هنوزدر آنزمان عليفی المثل . رژيم را سنگين می کند

 منجر زيادی نيز به ميزان عامل جنگسوی ديگراز.  برخوردار بود  گسترده پايگاه اجتماعیهمچنان از يک از اوبرآمده ! الهی 
 از.  ردک مي نيروهای انقالب باززوالسيون و اي و دست ارتجاع  را درسرکوب   اجتماعی آزاد شده گرديدهنيروهایبه قفل شدن 
برآيند گذشته ازعمق ارتجاع عقيدتيشان ، نهايتا  حمل می شد که دوش نيروهای خلص ايدئولوژيکینظام خمينی برهمه مهمتر 

يط صف ارتجاع فقط وفقط حاصل و نتيجه شرانيروهايی که چه درصف انقالب و چه در . شرايط انقالبی موجود درجامعه بودند
بسيار  بازسازی و جايگزين کردن اين نيروها اگر نه ناممکن که امری ، جدای اين شرايط .  انقالبی جامعه می باشند مشخص
اجتماعی عنصر واسطهحضوربال ٦٠ شرايط کنونی با دوران پيش ازسی خرداد خصيصه مشترک مهمترين . می باشدمشکل 

 .  ندارد "سر" هنوز  "عنصراجتماعی"اين تفاوت که اينبار اين با .  می باشد" نيروی سوم"و درهيئت  خيابان  در
 

اين شقه درونی .  باشد می  ديگر شرايط کنونی و دوران مذکورخصيصه مشترک رژيم به مرحله بلوغ ،  شقه درونیرسيدن
 هایالب سگ دعواقباال در آن درو انعکاس ماهوی طرفين که برآيند بلوغ تضاد باال و پايين مورد نه محصول اختالفات دوهردر

درهمين راستا .  قابل تبيين است همين چارچوبرفراندوم فقط در خروج ازحاکميت و خواست انجام زمزمه.  بی پايان می باشد
 .ميسرنيست  شورا "تهاجم سياسی"کنونی ، فهم موقعيت بدون درک  ويژگيهای 

 
 " شورای ملی مقاومت"خيراطرح  یبررس

 
اولين بار پس از  در اين ماده برای .  ماده  دوم آن است  می باشد  تازهچيزبيش ازهررجسته ترين نکته ای که در طرح  شورا  ب

مبارزه مسلحانه و سرنگونی اينبار ديگر مخاطبين تنها معتقدين  به !  فرو می ريزد "  انقالب و رفرم" سال ديوار قطورميان ٢١
    و در مقابلمردم حاکميتآنانی که معتقد به تمامی بروی بلحاظ  تئوريک "   ملیجبهه همبستگی"ای دره! نيستند رژيم آميز قهر

 دست بزنند با يک" ساختار شورا"به مجاهدين بی آنکه ! سادگی به همين ! شرطی بی هيچ . باز استهستند " تماميت رژيم"
اصالح طلبی  وگرفتن  انقالبيگری اينکه در اين برهه زمانی کنارهم قرار.  را به زمين مقابل می فرستند توپ ضد حمله سياسی

اين يعنی اگرهدف براستی اصالح  . واليت فقيهمی گردد به ماهيت اصالح ناپذير رژيم مبتنی بر  گردد ، مستقيما برمیميسر
 خواه نا خواه ،  اصالحیهرگونهين بنابرا و بيت رهبری باشد ،!  مستقر در حوزه های علميه رژيم  و نه استحاله وحوش 

 الجرم با گونه اصالح طلبی  واقعیکه هراين واقعيت .  فقيه و نهاد های وابسته  به او می گذردولی  سرنگونیمشخصا از کانال 
 ٧٦ دوم خرداد و بويژه  پس از تحوالت سياسی متعاقب در گذشته  شورای ملی مقاومت، مقاومت مسلحانه همسو خواهد  بود را

تماميت يک رژيم  ازاينکه همراه با جناح مقابلهم جدای می و جناح  دوم خرداد مخالفت با خات. متذکر گرديده  بودنيز بکرات 
شناخت درست که ريشه در اينحال نه ازموضع صرف مخالفت با رفرم ، با دجنايتکار و سرکوبگر را نمايندگی کرده ومی کنن

خود و جناحش درتمامی جنايات آن بيشتر برای رژيمی بود  که خريدن فرجه تنها ماموريتش که اشت دو حقه بازی پليد آخوندک 
 . بودند مستقيم  داشته شراکت

 

١



مبارزه نيز " اسلوب های"جبهه ، به  تضاد ميان نيروهای شرکت کننده  در" هيتما"مشکل شورا گذشته  از حل ماده دوم طرح 
جريانات معتقد به مبارزه   کناردر عتقد به مبارزه مسالمت آميزمان مبارزه مشترک نيروهای يعنی اينکه امک.  می دهدپايان 

 .  به لحاظ  تئوريک  فراهم  می گردد مسلحانه  نيز حداقل
 

 که يا يک آلترناتيو مقتدر و  تبديل گرددتجربه با ارزشینه فعال به صح می تواند" جبهه همبستگی ملی"خالصه اجالس نخستين 
خود را به جانب و يا حداقل تيرهای سهمگين دشمن   محقق کردهسياسی را دردمکراتيک ترين  شکل ممکنده تصاحب قدرت آما

لت موقت جمهوری دو"نه تنها نام  .  است" قابل مذاکره"يز همه چ" مذاکره با رژيم"دراين اجالس به جز . او  برخواهد  گرداند 
از دولت دين اگر جدايی . مذاکره استنيز قابل آن و رئيس جمهوروقت و نخست وزير  دولت مکه حتی خود"  اسالمیدمکراتيک

 .   هم قابل مذاکره است!جدايی کامل کافی نباشد ، 
 

 تا کجا جدی  و به لحاظ عملی قابل اجرا است ، مقوله ای است که  روزها  و هفته های  آينده خود را نشان  طرحايندر اينکه 
در اين جبهه فرضی " عنصر دمکراتيک ــ انقالبی"پيدا کردنل  ايران چقدر در دست باال اينرا هم که چپ  م ــ .  خواهد داد

 نيز بهتر است سخت  واقعيت فرود خواهد آمد را زمين  بروی خود برج عاج تخيالت ذهنی خواهد کرد وازاحساس مسئوليت 
برخورد فعال با اين طرح ازهيچ مشروعيتی برخوردار ترديدی نيست که عدم در اين اما .  به آينده  واگذاشت پيشداوری بی هيچ 

 همه بايددر اين راستا بيش از. زمان آزمون دمکراتيک نيروهای سياسی ايران از راست تا چپ فرا رسيده  است  .نخواهد بود 
 . درا به چالش کشي" ايرانمجاهدين خلق "
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