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سازمان مجاهدين انقالب اسالمي



مقدمه
قبل از اينكه بخواهيم به ديدگاه و مواضع سازمان و سير تطور آشنا شويم  ،الزم است
مقدمه در اين مورد داشته باشيم :
با نگاهي به ديدگاههاي مختلف اين سازمان ،مي توان يكي از معيارهاي جناح بندي در
اي ران را ناشي از اختالفات در درون اين تشكيالت كه بعداً دامنه اين اختالفات به حزب
جمهوري اسالمي تسري پيدا كرد؛ دانست .در نهايت در درون حزب دو جناح فعال و
قدرتمند شكل گرفتند كه از يك طرف افراد روشنفكر مذهبي كه شامل گروهي از مهندسين
و تحصيل كرده دانشگاهها بودند در عين حالي كه ميرحسين موسوي در راس آنها قرار
داشت ،و از طرفي ديگر جناح موسوم به بازار بوجود آمد كه در اين ميان سيدمحمدحسين
بهشتي خاكريز اين دو جناح بوده است ،بطوري كه بعد از ايشان دامنه اختالفات شدت
بيشتري يافت تا اينكه در سال  46دامنه اختالفات به اوج خود رسيد .بطوري كه در معرفي
پست نخست وزيري در پائيز  46از سوي جناح موسوم به راست سنتي ،آيت اهلل مهدوي
كني و از سوي جناح موسوم به چپ ،ميرحسين موسوي را معرفي شد( .از ميان  011نفر از
 041نفر نماينده مجلس دوم به ميرحسين موسوي راي ندادند)  .بعد از اين مرحله بود كه
دو جناح بر سر موضوع «بند ج قانون زمين شهري» « ،قاون كار» و «قانون تعاوني توليدي»
دچار اختالف شديد شدند .كه در ادامه به برخي از اين موضوعات پرداخته مي شود.

 . كتابي در رابطه مواضع و ديدگاههاي سازمان توسط نويسنده در دست انتشار مي باشد.
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تاريخچه و سيرتطور
دوره اول :
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي به طور رسمي پس از پيروزي انقالب اسالمي وارد
عرصه سياسي و اجرايي كشور شد.
اين تشكل از گروههاي هفتگانه اي تاشكيل شده بود كه داراي ايدئولوژي نسبتاً واحدي
نسبت به مبارزه با حكومت پهلوي بودند .پس از پيروزي انقالب اسالمي اعضاء عناصر تشكيل
دهنده سازمان تصميم گرفتند براساس استراتژي واحد فعاليتها خود را تحت عنوان يك
سازمان انقالبي و معتقد به خط امام خميني (ره) سازماندهي نمايند .كه استراتژي واحد آنها
عبارت بود از] :يكم[ ايدئولوژي اسالمي ]دوم[ اعتقاد به تشكيل حكومت اسالمي ]سوم[
پذيرش رهبري امام خميني (ره)] چهارم[ اعتقاد به مبارزه مسلحانه .
انتخاب اين اس تراتژي ها خطي مشي كلي سازمان را با بقيه گروههاي سياسي مشخص
مي كرد.
سازمان در بيانيه اي در  85/0/04به طوررسمي اعالم موجوديت رسمي نمود .بطوري
كه در مراسمي كه به همين منظور در دانشگاه تهران برگزار شد؛ ابوالحسن بني صدر
سخنراني نمود.
در بيانيه اعالم موجوديت سازمان آمده است « :سازمان مجاهدين انقالب ،خود را در
برابر خدا و خلق ،مسئول پاسداري از دستاوردهاي انقالب اسالمي و تكامل و گسترش آن در
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جهان مي داند .اين سازمان متعهد است  .كه با عناصر ،سازمانها ،حكومتها و ابرقدرتها و هر
جرياني كه عليه گسترش و تحقق انقالب اسالمي عمل كند ،از امپرياليسم هاي جهان خود و
راست و چپ و يا متجاوزان صهيونيست گرفته تا عناصر منافق ،منحرف و فرصت طلب
داخلي ،مبارزه ايدئولوژيك – سياسي كرده و در صورت لزوم قاطعانه و با يقين به ياري خدا
با تمامي قدرت دست به حمله نظامي بزند در قلب هايمان اين شوق مي تپد كه جمهوري
اسالمي ما را به ياري خدا ،زمينه اي براي آن حكومت واحد و عدالت گستر جهاني به رهبري
منجي بشر ،ولي عصر(عج) مهدي موعود جهان باشد».

() 0

اين سازمان از لحاظ مواضع با ديگر گروههاي خط امام (ره) داراي مواضعي مشترك بود.
بطوري كه در پاسخ به دعوت ابراهيم يزدي وزير خارجه دولت وقت جهت شركت در همايش
و ميزگرد مشترك گروهها مي گويد «ما به دليل اعتقاد ايدئولوژيكي خويش مبني بر عدم
سازش و پذيرش باطل در هر چهره و همچنين استراتژي برخاسته از متن عقيده مان و به
پيروزي از روش رهبر انقالب اسالمي امام خميني ،در گردهمايي گروههاي سياسي مختلف
با جبهه گيري هاي سياسي عقيدتي معلوم شركت نخواهيم كرد و اعالم مي كنيم اين نوع
سر يك ميز نشستن ما ،به رسميت شناختن عناصر است كه اعمال و ماهيتشان براي توده
مردم مسلمان مشخص است»

()0

در عين حال اين سازمان در اعتراض به عملكرد (دولت مرحوم بازرگان) در مبارزه با
ضدانقالب طي نامه اي خطاب به وي مي نويسد« :الزمه مذاكره با ضد انقالب مبادله امتياز
است ،با كساني كه نه تنها هيچ مقبوليتي و مشروعيتي ندارند ،بلكه غارتگر و قاتل و ضد
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انقالب هستند ،در هيچ صورتي مذاكره نمي توانيم داشت يا بايد از آن منطقه (كردستان)
چشم پوشيد و يا جنگيد و جنگيدن هم الزمه اش كشتن و كشته شدن است»

()3

از سوي ديگر ،پس از انتخاب بني صدر جهت رياست جمهوري سازماني كه بني صدر را
جهت سخنراني در مراسم اعالم موجوديت دعوت كرده بود .به سبب رفتارهاي غيراصولي
بني صدر در مقابل گروههاي خط امام (ره) طي نامه اي سرگشاده به وي نوشت «مشاهده
مي شود كه يك اتحاد ناهمگون ولي همه جانبه از سوي نهضت آزادي ،جبهه ملي،
مجاهدين خلق ،دفتر هماهنگي  ،جاما ،مائووپستهاي تازه مسلمان و برخي از عناصر كج فهم
و روحانيون خصلت دار برقرار شده است كه نخستين بار ما در اولين پيامهايي به مجلس
شوراي اسالمي آن را نشان داديم  .اما آنچه صدور اين نامه سرگشاده را باعث شده و روي
سخن ما را مشخصاً با شما نموده ،تا سف ما از اين موضوع است كه شما با آنكه در موضع
رسمي رئيس جمهوري كشور اسالمي قرار داريم  .عمالً به خواست اين عناصر و گروهها
متضاد ولي مستمر در برابر خط امام تن داديد»

()6

در هر حال فعاليت سازمان در چارچوب اهداف تعيين شده در اولين بيانيه خود بود .اما
در مدتي چند درون سازمان دچار اختالف گرديد .اين اختالف ناشي از  ،صدور بيانيه براي
روز كارگر و درگذشت دكتر علي شريعتي و انتخاب نماينده در جهت ارتباط ميان سازمان و
امام (ره) بود .كه داراي دو انشعاب ( )8از لحاظ فكري -اعتقادي گرديد:
الف) گروههايي كه معتقد به شعارهاي كمونيستي بودند.
ب) گروههايي كه اعتقاد به كمونيسم و شعار كمونيستها نداشتند.

()4
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گروه اول ،روز كارگر را متعلق به كمونيستها مي دانستند .و معتقد به حمايت از كليه
كارگران نمي شدند ،در مقابل ،گروه دوم ،روزكارگر متعلق به همه كارگرها مي دانستند و
اعتقادي به نظريه كمونيستي كارگر نداشتند و كارگران را جزء محرومين و مستضعفين مي
دانستند .اين گروهها در مسائل «سهميه بندي كاالها» و «كوپني كردن ارزاق عمومي» و
«قانون كار» و «اصالحات ارضي» اختالف سليقه داشتند.
دامنه اختالفات به جايي رسيده بود كه امام (ره) مجبور به دخالت شد و خطاب به
راستي كاشاني كه رابط ايشان بود فرمود« :حتماً خود شما باشيد ،صالح نيست غير از شما!
خود شما باشيد  .چون شما به امور سازمان آشنا هستيد ،به كارتان ادامه بدهيد .بيش از
پيش هم بايد و بيشتر و بهتر از قبل هم كارتان را انجام دهيد .نظارتتان را هم بيشتر كنيد تا
ببينيم با اينها چه بايد كرد(.»)4
در جايي ديگر امام (ره) اشاره نمودند« :من به هيچ وجه آقاي راستي را عوض نمي كنم،
برويد با ايشان مسئله را حل كنيد» ( )5از سوي ديگر امام در  40/3/03در مالقات با راستي
كاشاني فرمودند « :اينكه نظارت نمي شود ،نظارت آن است كه نظر ناظر دخيل باشد ،شما
محكم بگيريد ،هر كسي خواست مي ماند و هركس نحو است دنبال كار ديگر مي رويد ».

()9

در هر حال به سبب عدم حل و فصل مسائل دروني سازمان و تاكيد امام (ره) بر ابقاء
راستي كاشاني در زمستان سال  ،40بهزاد نبوي ،محمد سالمتي و محسن آرمين از اعضاء
شاخص جناح موسوم به چپ سازمان استعفا مي دهند و دوره اوليه فعاليت سازمان به پايان
مي رسد.
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دوره دوم :
اعضاي مستعفي سازمان بعد از اين مسئله به خدمت در نهادهايي همچون سپاه
پاسداران و جهاد سازندگي اقدام ورزيدند د عين حال امام شركت نيروهاي نظامي در
گروههاي سياسي را نادرست توصيف نمود .كه برخي از اعضاء سازمان خدمت به سپاه

()01

در آن موقع را بر كار سياسي ترجيح داده اند .و به سبب موقعيت جنگي به فعاليت بيشتر
اعضاء سازمان در مناطق جنگي و پشتيباني از جنگ فعاليت سياسي آنها به سردي گرايده
بود.
در نهايت راستي كاشاني در مهر  0348طي نامه اي خطاب به امام (ره) با اشاره به
درگير بودن بسياري از اعضاء سازمان در مسائل جبهه و جنگ از ايشان تقاضاي انحالل
سازمان را نمودند كه امام (ره) با انحالل سازمان موافقت نمودند.

دوره سوم:
پنج سال پس از پايان جنگ تحميلي ،جناح موسوم به چپ سازمان با افزودن پسوند
«ايران» به انتهاي عنوان سازمان در سال  0341موفق به مجوز فعاليت از وزارت كشور
شدند كه عناصر تشكيل دهنده آن عبارتند از -0 :بهزاد نبوي  -0محمدسالمتي  -3محسن
آرمين  -6مصطفي تاج زاده  -8هاشم آغاجري  -4فيض اله عرب سرخي  -4سعيد
حجاريان.
سازمان جديد تاكنون فعاليتي نيمه مخفي و نيمه علتي داشته است  .در عين حال كه
رفتاري كامالً حزبي دارد .اما تاكنون برخالف ديگر احزاب و تشكلهاي سياسي فاقد كنگره
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سراسري بوده است ارگان رسمي سازمان در هفته نامه «عصرما» مي باشد كه از سال 43
تاكنون به تنوير افكار عمومي جهت تعيين مواضع سازمان مي پردازد.

چگونگي فعاليت اعضاء در دولت
اين سازمان مهمترين تشكل گروههاي خط امام (ره) پس از مجمع روحانيون مبارز مي
باشد (با توجه به سابقه فعاليت)  .به دليل اينكه اعضاي برجسته اين سازمان در زندانهاي
رژيم پهلوي دوم (محمدرضا شاه) از ارتباط نزديكي با شهيد رجايي برخوردار بودند ،پس از
تشكيل اولين دولت كه در حاكميت حزب ا ...قرار داشت  .به كمك و همياري با اين دولت
پرداختند .به عنوان مثال ،دو عضو برجسته كنوني سازمان مجاهدين انقالب اسالمي (محمد
سالمتي دبيركل و بهزادي نبوي عضو ديگر اين سازمان) در دولت شهيد رجايي به عنوان
وزير كشاورزي و وزير ،مشاور و سخنگويي دولت انجام وظيفه مي كردند.
در پي شروع جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسالمي ايران و مساله گروهكها،
اعضاي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي از يكسو انديشه سيستم بهينه بندي كاالها و توزيع
آن در سطح كشور را پيگيري كرد كه منجر به سيستم توزيع كوپني كاال به منظور مقابله با
شرايط بحراني كشور شد و از سوي ديگر مقابله فكري با مجاهدين خلق را به عنوان يكي از
گروهكهاي معارض نظام بدنبال كردند .در واقع مقابله و مجادله فكري اعضاي اين سازمان و
مجاهدين خلق در دوران اوليه پيروزي انقالب اسالمي در واقع دنباله مجادله و مبارزه فكري
آنها عليه يكديگر در زندانهاي رژيم پهلوي دوم بوده است .
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نزديكي ظاهري  ،خط و مش اقتصادي مورد نظر برخي از اعضاي سازمان مجاهدين
انقالب اسالمي در اوايل پيروزي انقالب با «نظريه هاي اقتصادي دولت محور» سبب شد تا
رقباي اين سازمان ،آنها را به كپي برداري از خط مشي سوسياليسم متهم كنند .مخالفان اين
گروه با حمله به سياستهاي اقتصادي دولت وقت«كوپنيسم را معادل كمونيسم» مي دانستند
و به آنها انتقاد مي كردند  .از سوي برخي از جناحهاي رقيب مورد سرزنش قرار گرفت و
يكي از اعضاي رده باالي اين سازمان كه در درون دولت قرار داشت  ،متهم به اعمال شيوه
هاي كمونيستي در اداره كشور و حتي خرابكاري شد كه دفاع حضرت امام خميني (ره) از
وي موجب كاهش حمالت عليه او شد.

عناصر و واحدهاي تشكيل دهنده سازمان قبل از انحالل
قبل از پيروزي انقالب اسالمي عالوه بر گروههايي كه آنها را ماركسيستي و التقاطي مي
نامند به مانند( چريكهاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق) برخي از گروهها به صورت
مستقل ضمن فعاليتهاي ايدئولوژيك ،خطي مشي مسلحانه را به عنوان يكي از شيوه هاي
مبارز در پيش گرفتند.
بعد از پيروزي انقالب اين گروهها ،گروه بزرگتري تحت عنوان «سازمان مجاهدين
انقالب اسالمي» شكل گرفت و طي بيانيه اي در  0385/0/04به طور رسمي اعالم وجود
نمود.
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 )1گروه امت واحده
اين گروه از اجتماع تعدادي از نيروهاي انقالبي زنداني و فعال سياسي دوران شاه سابق
از افراد شاخص آن مي توان بهزاد نبوي و محمد سالمتي ،پرويز قدياني ،صادق نوروزي ،علي
شجاعي زند ،احمد عزت شاهي (مطهري) ،محسن مخملباف ،فريدون وري نژاد ،را نام برده
كه فعاليت مسلحانه داشتند به وجود آمد .محمد سالمتي در رابطه با اين گروه مي گويد:
« گروه امت واحده از نيروهاي داخل زندان بودند كه من و مهندس نبوي و تعداد ديگري از
برادران كه در داخل زندان بودند؛ اين گروه را تشكيل داده بوديم

()00

در عين حال حوزه

عمل آنها در داخل زندان ها بود .اين گروهها در نهادها و ارگانهايي مانند :سپاه پاسداران،
كميته انقالب اسالمي و ارتش فعال شدند .آنها از لحاظ فكري به ارزشهاي اصيل اسالمي
اعتقاد داشتند وبه دور از تفكرات ماركيستي و سوسياليستي بودند  .به همين دليل از
سازمان مجاهدين خلق كه تفكرات ماركيستي و سوسياليستي و اسالمي – التقاطي داشت،
متمايز شدند.

()00

سالمتي دبير كل سازمان در رابطه با تمايز اين سازمان با مجاهدين خلق گفت« :تمام
تالش گروههاي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي اين بود كه براساس نص صريح قرآن و
احاديث ،فعاليت كنند و اگر به اين مسئله توجه نمي كردند خيلي راحت تر و بهتر بود كه در
قالب سازمان مجاهدين خلق فعاليت كنند».

 )2گروه منصورون

()03
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اين گروه قبل و بعد از انقالب فعاليت سياسي داشت  .و از سال  0369با تشكيل هسته
هاي مبارزاتي در شهرهاي خرمشهر ،دزفول ،اهواز مبارزات خود را به شكل مخفي و علني
عليه رژيم شاه انجام مي دادند و وجه متمايز آنها با بقيه گروهها اين بود كه مبارزاتشان
بيشتر به شكل مسلحانه بود .از بنيانگذاران شاخص آن مي توان ،محسن رضايي ،علي
شمخاني ،ذوالقدر  ،شهيد غالمحسين صفاتي دزفولي كه نقش ايشان در تشكيل اين گروه در
سال  86حائز اهميت است ،را نام برد  .از اقدامات شهيد صفاتي دزفولي در درون گروه مي
توان به الف) انتخاب نام گروه منصورون كه با توجه به مضمون آيه شريفه «ان جندنا لهم
المنصورون» مي داند .ب) حذف كلمه «خانه تيمي» به انتخاب كلمه «حصن» كه علت
انتخاب آن با توجه به مضمون اين جمله «كلمه ال اله اال اهلل حصني» مي باشد.
ج) حذف روش «انتقاد از خود» كه يكي از ويژگي هاي گروه ماركسيستي بود به انتخاب
روش سفارش يكديگر به حق .

()06

محسن رضايي يكي از بنيانگذاران اين گروه در رابطه اين موضوع مي گويد« :اين اولين
ابداع در ادبيات مبارزه مسلحانه اسالمي بود چون تا قبل از اين ،ادبيات مبارزه مسلحانه
اسالمي به مفهوم ناب وجود نداشت و هرچه بود همان ادبيات ماركسيستي مبارزه بود كه از
جنگهاي «چه گوارا» و يا از چين و جاهايي نظير آن اخذ شده بود».

()08

رضايي تا چندي پيش فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي بود و در حال حاضر
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند وي اكنن كوشش مي كند در عرصه هاي
فرهنگي جهت حفظ نظام تالش كند.
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 )3گروه توحيدي بدر
از افراد شاخص اين گروه مي توان به حسين فدايي ،علي عسگري ،حسن اسالمي ،شهيد
طاهرنژاد ،شهيد فدايي و شهيد اخوت اشاره كرد كه اكنون دبير كل جمعيت ايثارگران
انقالب اسالمي است  .فعاليت گروه توحيدي بدر بيشتر سياسي بوده و به شكل نيمه مخفي
و نيمه علني انجام مي گرفت.

 )4گروه فالح
از افراد شاخص اين گروه ،مي توان به شهيد محمدمنتظر قائم  ،حسن منتظر قائم،
مرتضي الويري اشاره كرد .اين گروه به مانند گروههاي گذشته فعاليت سياسي داشت و
مبارزات آنها به شكل نيمه مخفي و نيمه علني بود.

 )5گروه توحيد خلق
اعضاي اين گروه عمدتاً از دانشجويان مبارز مقيم آمريكا بودند؛ كه مي تان به حسن
واعظي و مصطفي تاجزاده اشاره نمود.

 )6گروه توحيدي صف

 - شهيد منتظر قائم كه در حين بازديد از الشه هواپيماها و هلي كوپترهاي آمريكايي حادثه طبس به شهادت رسيد؛ اين هواپيماها و هلي كوپترها
به دستور ابوالحسن بني صدر بمباران شد.
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از افراد شاخص اين گروه مي توان به شهيد محمود بروجردي ،سلمان صفوي ،اكبر براتي
 ،حسين صادقي ،محمد عطريانفر اشاره كرد .اين گروه مستقر در تهران و اصفهان بود.

 )7گروه موحدين
اعضاي اين گروه به فعاليت سياسي مشغول بودند و مبارزات آنها هم به شكل نيمه
مخفي و نيمه علني بود .گروههاي مذكور در بهار  0385به طور رسمي اعالم موجوديت
كرده و فعاليت خود را به شكل مخفي و علني ،يا نيمه مخفي و نيمه علني آغاز كردند.
بعضي از اين گروهها معتقد بودند كه به سبب عدم انسجام كامل نظام جمهوري اسالمي در
دوران اوليه انقالب بايد به شكل مخفي و نيمه علني فعاليت كنند .شهيد حسن علم الهدي
دانشجوي رشته تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد بود .از افراد شاخصي
بود كه نقش حائز اهميتي در تشديد اين گروه داشت وي در مشهد با مقام رهبري آيت اهلل
خامني ،شهيد هاشمي نژاد و طبسي در ارتباط بود .پس از بازگشت به اهواز در سال 69
اقدام به تشكيل گروه موحدين نمود اين گروه پس از حوادث سال  84تبريز و قم نقش
موثري در مبارزه عليه رژيم شاه داشت؛ در عين حال نقش اين گروه در برنامه اقدام انقالبي
«پل گريم» مستشار آمريكايي حائز اهميت است.

()04

داليل توقف فعاليتها و انحالل سازمان از ديدگاه مسئولين سازمان
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سازمان مجاهدين انقالب اسالمي به سبب وجود اختالف نظرها و تفكرات جديد در
زمينه بسط و گسترش فعاليتهاي سازمان دچار ركود گرديد  .و بعضي از اعضاي آن مانند:
بهزاد نبوي و محمد سالمتي و محسن آرمين ،موسوم به جناح «چپ» ،از سازمان جدا شدند؛
و افراد موسوم به جناح راست از جمله محسن رضايي ،ذوالقدر ،و راستي كاشاني كه ايشان
نماينده امام خميني (ره) در سازمان بود در سازمان ماندند و به فعاليت سياسي پرداختند.
به نظر مي رسد به سبب اينكه ذوالقدر و محسن رضايي سپاهي بودند ،امام (ره) فعاليت
آنها را در گروههاي سياسي منع كرد و آنها از سازمان بيرون آمدند كه اين مسئله به خودي
خود ،به انحالل سازمان انجاميد .
اين سازمان اعتقاد دارد يكي از عوامل انشعاب از ديگر گروههاي سازمان را در بر
خوردهاي تند جناح راست سازمان و حزب جمهوري اسالمي با دولت مهندس موسوي كه
اين مسئله با ميانگيري امام خميني (ره) حل و فصل شد .سالمتي  ،عامل ديگر فروپاشي
سازمان را در مواضع منفي و برخوردهاي پرخاشگرانه غيرعلمي مي داند .در عين حال وي
وجوه مشترك جناح راست سازمان و حزب را در غلبه افكار جناح راست سازمان مي دانست.
و مي گويد« :ج ناح راست متهم شد كه به واليت فقيه اعتقاد ندارد و در جامعه هم اين تلقي
وجود داشت كه آنچه امام مي گويد ،به واليت فقيه اعتقاد ندارند و بعضاً به جاي آن «واليت
فقه» مي گويند».

()04

در عين حال رساتي كاشاني مخالفين خود را به عدم التزام شرعي و

داشتن افكار التقاطي متهم مي كرد.

مواضع و ديدگاهها

()05
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اعضاي سازمان در دوره جديد به طور كامل وابسته به جريان خط امام بودند و به همين
دليل فعاليتهاي اين سازمان در اين مرحله از فعاليت ،كمتر دچار تناقص يا دوگانگي بوده
است .سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را مي توان نزديكترين تشكل سياسي ايران اسالمي
به مفهوم واقعي «حزب» دانست.
با توجه به كادرهاي ويژه اي كه براي يك حزب سياسي قائل شده اند ،اين سازمان
تاكنون سعي كرده است تا خود را به مفهوم يك حزب واقعي نزديك كند .آموزشهاي
سياسي اين سازمان بيشتر از طريق نشريه اي به نام «عصر ما» انجام مي شود .اين نشريه كه
ارگان اين سازمان به شمار مي رود ،هر و هفته يك بار به چاپ مي رسد  .تشكيل جلسه
هاي پرسش و پاسخ با حضور مسئووالن اين سازمان و عالقه مندان از ديگر مواردي است كه
اين سازمان براي آموزش سياسي به كار مي برد .در عين حال هنوز اين سازمان اقدام به
برگزاري كنگره يا جلسه شوراي عمومي ننموده است  .و فعاليت آن به شكل نيمه مخفي مي
باشد .
با وجود آنكه احزاب معموالً سعي مي كنند «فراگير» باشند ،اما سازمان مجاهدين
انقالب اسالمي تاكنون از عضوگيري آشكار خودداري كرده است  .تكيه اصلي اين گروه در
شرايط حاضر بر استفاده از كادرهاي محدود ،اما با كيفيت باالست .ازديگر ويژگي هاي اين
سازمان حاكم بودن روحيه تشكيالتي بر آن است  .به همين دليل نسبت به ساير تشكلها و
گردهمايي كه هم اكنون در كشورها مشغول به انجام فعاليت سياسي هستند ،سازمان
مجاهدين انقالب اسالمي از محدود گروهها و تشكلهايي محسوب مي شود كه عقايد و
ديدگاههاي خود را در موارد بسياري از ابعاد سياست داخلي و خارجي كشور تبيين و روشن
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ساخته است  .در همين راستا اين سازمان اولين تشكلي بود كه سعي كرد طيفهاي سياسي
موجود در كشور را با توجه به بعضي از معيارها و شاخصهاي معمول طبقه بندي كند .حاصل
اين تالش  ،تقسيم بندي گروههاي سياسي موجود در درون نظام به چهار گروه «راست
سنتي» « ،راست مدرن»« ،چپ» و «چپ جديد» بود؛ البته برخي از منتقدان اين تقسيم
بندي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را با شرايط جامعه ايران همخوان نمي دانند .عده اي
ديگر از منتقدان اين دسته بندي ،معتقدند كه معيارهايي كه براي تقسيم بندي درنظر
گرفته شده است (در مورد همه گروهها و تشكلها و جريانها يكسان و هماهنگ نبوده است)
مي تواند تبيين كننده مواضع تمام تشكلها و گروههاي سياسي باشد  .اين عده براين باورند
كه اصطالحات راست و چپ و ...اصطالحات وارداتي از غرب هستند و با فرهنگ و منش
ايرانيان سنخيت ندارد.
از ديگر ويژگي هاي اين سازمان سعي در تلفيق برخي ديدگاههاي علمي و تئوريك علوم
اجتماعي بويژه علوم سياسي با مسائل روز ايران است .اين تالش اگرچه در برخي مواقع
داراي سودمندي هايي بوده است ،اما در برخي موارد نيز به دليل پيچيده كردن فهم مطالب
و مفاهيم تلفيق آنها براي عموم مردم مشكل ساز بوده است .

الف :سياست خارجي



از ديدگاه سازمان ،در سياست خارجي محور اصلي آمريكاست و اعتقاد بر استكبار
ستيزي ملت دارد .بنابراين براين باور است كه براساس همين مسلك سياست خارجي خود
 - مواضع حزب در ديدگاه مقايسه اي مجمع روحانيون و تشكلهاي وابسته آمده است .
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را ادامه دهيم  .سازمان گسترش رابطه با همسايگان از جمله سوريه ،يمن و سودان كه مورد
تهاجم آمريكاست را در اولويت قرار مي دهند و با كشورهايي كه مخالف آمريكا هستند،
تاكيد بر تقويت روابط دارد .در هر حال اين سازمان ايجاد اتحاديه هاي منطقه اي ،سياسي و
اقتصادي را جهت توسعه روابط خارجي مورد اهميت قرار مي دهد.

ب :سياست داخلي
استراتژي كنوني اين سازمان بر محور «جلوگيري از حاكميت انحصاري جناح بازار بر
كشور» و دفاع از «جمهوريت نظام در كنار اسالميت آن» استوار است  .به اعتقاد اين سازمان
«استراتژي جن اح خط امام عالوه بر حفظ هويت و كسب جايگاه واقعي خويش در عرصه
سياست كشور ،جلوگيري از حاكميت انحصاري جناح بازار است » .در يك موضعگيري ديگر
اين سازمان يادآور شده است « :به اعتقاد ما نه تنها جناح چپ ،بلكه همه طيفها و جريانهاي
فكري و سياسي كه معتقد به وجود فضاي بازسياسي و برخورد سالم آرا و عقايد هستند ،مي
بايست با تمام توان از روندي كه منجر به حاكميت انحصاري يك طيف خاص و خصوصاً
طيفي كه از نظر تئوريك حقي براي مردم و حقوق و آزادي هاي آنان قائل نيست و قادر به
اداره كشور نيستند ،ممانعت به عمل آورد».

]يكم[ قانون اساسي :دفاع از قانون اساسي و قانونمندي در اداره كشور يكي از مهمترين
موضوعاتي است كه مقامات اين سازمان بر آن تاكيد دارند .در همين راستا سازمان مذكور
يكي از شرايط اصلي فعاليت گروهها و تشكلهاي سياسي در كشور را پايبندي به قانون
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اساسي داشته كه هر گروهي مي تواند در چارچوب اين قانون به فعاليت بپردازد  .در واقع از
نظر سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ،پذيرش قانون اساسي يكي از معيارهاي تعيين كننده
نيروهاي خودي و غيرخودي نظام جمهوري اسالمي به شمار مي رود .

]دوم[ جايگاه دولت  :سازمان مجاهدين انقالب اسالمي به دليل تحليل تئوريك خاص
خود از شرايط جامعه ايران ،معتقد به نوعي «دولت اقتدارگرا» است  .يكي از موارد اختالف
اين گروه با رقباي آن دقيقاً همين مفهوم متفاوتي است كه اين سازمان از دولت و جايگاه آن
در ذهن دارد  .اين سازمان در بخشي از ديدگاههاي خود در اين باره براين باور است كه ،بر
خالف رويكردهاي ضد دولتي سرمايه دارانه و به رغم وجود تئوري آدام اسميت مبني بر
معجزه دست نامريي بازار ،جامعه توسعه نيافته و عقب مانده ايراني جز از طريق وجود
«دولتي نيرومند» « ،برنامه ريز» و «مداخله گر» به عنوان موتور محرك توسعه ،راه به جايي
نخواهد برد .
از لحاظ سياسي اين سازمان يكي از مشكالت فراروي ايران را در «عدم امنيت» در
توسعه سياسي مي داند  .بنابراين استحكام امنيت ملي از طريق تصويب قوانين اعمال نظارت
بر ارگانهاي مختلف كشور و پيگيري هاي متعدد ،شناسايي ريشه هاي خشونت را مورد تاكيد
قرار مي دهد.

()09

در عين حالي كه اين سازمان عمالً در رابطه با اعمال نظارت شركت

پتروپاس كه بهزاد نبوي مسئول آن بوده است و اين شركت زير نظر دولت است  .با توجه به
ديدگاه آن كه اعمال نظارت را مورد تاييد قرار مي دهد .نوعي پارادوكسيكال آشكار با
 - ترور سعيد حجاريان را يكي از عوامل عدم امنيت مي داند
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ديدگاههاي آنها وجود دارد .اعمال نظارت در اين مورد را نوعي «توهم توطئه» از سوي
برخي جناحهاي رقيب مي دانند .

]سوم[ اقتصاد :مخالفت با «سرمايه داري تجاري » موجود در جامعه ايران از ويژگي هاي
اصلي تفكر اقتصادي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي است  .اين سازمان در همين راستا به
انحاي مختلف درصدد ثابت كردن نقش منفي داللها و عناصر طفيلي سرمايه داري تجاري
در ايران است .
به اعتقاد اين سازمان ،متاسفانه قشر دالل پس از پيروزي انقالب به حيات انگلي خود
ادامه دادند و حتي قدرتمندنر از گذشته و بدون حضور رقباي مولد و مدرن خود (سرمايه
داري صنعتي) به تركتازي پرداخته اند و با بهره جويي از بي ثباتي سياسي و اقتصادي
سالهاي اوليه پيروزي ،بحراني هاي ناشي از جنگ تحميلي و سياستهاي ناصواب اقتصادي
پس از جنگ نظير دروازه هاي باز و غيره ،فربه تر و ذي نفوذتر از گذشته حتي در صحنه
هاي سياسي به ميدان آمده اند .از نظر اقتصادي اين سازمان همچنين مخالف «سياست
تعديل» بوده و معتقد است كه اين سياست نمي تواند كارگشاي مسائل اقتصادي كشور
باشد.
از سوي ديگر اين سازمان براين باور است كه هر تفكر اقتصادي كه در آن «عدالت
اجتماعي» لحاظ نشود ،نمي تواند مسير توسعه اقتصادي در ايران را دنبال نمايد .زيرا
معتقدين اين تفكر را باعث به بن بست رسيدن برنامه هاي اقتصادي و بدهكار نمودن كشور
به خارج مي داند .در عين حال از ديدگاه سازمان در قانون اساسي جهت توسعه اقتصادي
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«اقتصاد مختلط» مورد تاكيد قرار گرفته است  .يعني بايد بخش دولتي قوي تر ،سپس
بخشهاي تعاوني و خصوصي د ر اولويت بعدي قرار گيرد كه اين ديدگاه را از لحاظ علمي
مستدل دانسته ،بطوري كه دبيركل حزب با انتقاد از بخش خصوصي سازي براين باور است
كه از لحاظ تئوريك و قابليت اين بخش با مشكل مواجه است كه مي توان گفت يك
مرزبندي مشخصي ميان سه بخش خصوصي ،دولتي و تعاوني در ايران وجود ندارد .بنابراين
دولت مي بايست خط قرمز بخش خصوصي و دولتي و تعاوني را مشخص نمايد .در عين حال
عدم نظارت بر سياست كنترل قيمتها و نرخ ارز و نيز رفع محدوديت از سياستهاي بازرگاني
در سال  0346را باعث تشديد تورم شده است .
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انتخابات
انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي ،
مهمترين گروه وابسته به جناح خط امام بود كه ليستي از نامزدهاي مورد حمايت خود را در
اين انتخابات معرفي كرد  .اين ليست دربردارنده تعدادي از اعضاي اين سازمان  ،تعدادي از
نيروهاي وابسته به خط امام و تعدادي ديگر از كانديداهاي وابسته به ساير جريانهاي سياسي
بود .نمايندگاني كه از اين سازمان به مجلس شوراي اسالمي راه يافتند به همراه نمايندگان
وابسته به گروه »جمعي از كارگزاران سازندگي» مجمع به نام «مجمع حزب اهلل» تشكيل
دادند.
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دوره هفتم رياست جمهوري
انتخابات رياست جمهوري از اين نظر حائز اهميت بود كه جناحهاي مختلف نظام هر
كدام در رقابت بودند تا با معرفي كانديداي خودشان وارد كارزار انتخابات رياست جمهوري
شوند .سالمتي دبير سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در مورد انتخابات دوره هفتم رياست
جمهوري چنين مي گويد « )00( :اين انتخابات از نظر تاريخي زماني صورت مي گيرد كه
تركيب و توازن قوا در جامعه بين المللي دگرگون شده است و ما از سوي آمريكا بسيار تحت
فشار هستيم  .از لحاظ داخلي سياستهاي اتخاذ شده تاثيرات عميقي را در جامعه به وجود
آورده است  .تعديل اقتصادي و شكاف بين طبقات و قوانيني كه به تصويب رسيده پاسخگوي
نياز جامعه نيست و عدالت اجتماعي لحاظ نشده است» .
ايشان درباره افراد داوطلب در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري چنين مي گويند:
«در اين انتخابات اجماع روي شخص خاصي صورت نگرفته است .قبالً جناحهاي مختلف
نظام بر روي فرد معيني به توافق مي رسيدند ،اما در اين دوره اجماع نظر وجود ندارد و
گروههاي مختلف نظام در رقابت هستند تا هر كدام كانديداهاي خاص خود را معرفي كنند.
در دوره پيش ناهمگوني كه در اين دوره وجود دارد ،وجود نداشت و روند سياسي طوري
پيش مي رفت كه تغيير ديدگاه در انديشه مندان به وجود آمده است .
سالمتي در مورد وظايف رئيس جمهوري و مساله عدالت اجتماعي و مواضع رئيس
جمهوري آينده در سياست داخلي و خارجي و مسائل فرهنگي چنين مي گويد« :رئيس
جمهوري دومين شخص مملكت است و بايد واجد شرايط خاصي باشد كه بتواند اين مقام را
پذيرا باشد و به آنچه كه مي گويد معتقد باشد  .مسئله گراني ،تورم و مسكن و غيره را
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مدنظر داشته باشد .بايستي عدالت اجتماعي و توسعه را همراه با هم درنظر داشته باشد ،در
سياست داخلي مخالف هر گونه انحصار طلبي باشد ،تشكلهاي سياسي را تقويت و آنها را در
جامعه فعال كند ،مسئله قانون شوراهاي اسالمي را جدي بگيرد تا اينكه مردم در سرنوشت
خودشان شركت داشته باشند.

مواضع سازمان در مورد گروههاي رقيب
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي معتقد است كه؛ از لحاظ حكومتي نيروهايي به نام
خودي و غيرخودي نداريم ،به اين سبب از نظر دولت و حكومت تمام شهروندان خودي
هستد .و هيچ شهروندي برديگري برتري و تمايز ندارد .و همه حق راي دارند و دولتمردان بر
ديگران برتري ندارند  .و همه در برابر قانون مساوي هستند.
سازمان معتقد است كه جناحهاي مختلف از هرديني باشند ،غيرخودي محسوب نمي
شوند ،اما از لحاظ تش كيالتي و چارچوب ايدئولوژي اين مسئله مي تواند گروهها را به خودي
و غيرخودي تقسيم كند ،زيرا معتقدند كه در چارچوب تشكيالت سياسي نمي توان همه
گروهها را خودي تلقي نمود.
دبير كل سازمان در رابطه با گروههاي خودي و غيرخودي مي گويد« :سازمان مجاهدين
انقالب به سبب داشتن تفكر و ايدئولوژي اسالمي ،با گروههاي ماركسيتي اختالف دارد .و
نمي تواند گروههاي ماركسيتي را خودي بنامد و اين گروهها اگر قصد براندازي حكومت را
نداشته باشند بايد به آنها اجازه فعاليت سياسي داد .و گروهي كه به كليت نظام و ديدگاه
سازمان مفيد باشد خودي است ».
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در عين حال اين سازمان از لحاظ تشكيالتي تفكرات مكمل با خود را خودي و در غير
اين صورت ،غيرخودي محسوب مي نمايد.

 )1نهضت آزادي
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي معتقد است كه نهضت آزادي ديدگاهش با ديدگاه
سازمان مجاهدين در تناقص است  .و حركتهاي نهضت آزادي را خارج از قانون اساسي
دانسته و حرمتهاي آنها را جهت محدود كردن آزادي ها و تحت فشار قرار دادن دولت
خاتمي مي داند .در اين حال عملكرد گروه نهضت آزادي را جهت براندازي نظام ندانسته،
هرچند كه اين نظام و چارچوب آن را و همچنين ايدئولوژي اسالمي را كه در قانون اساسي
وجود دارد ،قبول ندارد .بنابراين از ديدگاه سازمان آنها را در قالب گروههاي غيرخودي ها
تعريف مي شوند .
يكي از ويژگي هاي نهضت آزادي را «مظلوم نمايي» مي داند و مي گويد« :اينها راحت
مي توانند حرف بزنند و تحليل سياسي و اقتصادي و فرهنگي بدهد ،اما چون در اين زمينه
ها حرفي براي گفتن ندارند ،فقط مطالبي را با مظلوم نمايي در سطح جامعه و با فحش و
ناسزا مطرح مي كنند تا در سطح جامعه مطرح شوند» .
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از ديدگاه سازمان ،ويژگي ديگر اين گروه تحريك احساسات است  .زيرا اعتقاد دارد
نهضت آزادي با عملكرد خود و شركت در ميتينگ ها و شعارهايي كه مي دهد ،اين امر
بوضوح ديده مي شود .درهر حال از ديدگاه سازمان نهضت آزادي با توسل به شخصيتها،
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درصدد تغيير جو موجود به نفع خود است كه اين مسئله ،سوءاستفاده از آزادي مي دانند نه
استفاده به حق از آزادي .
در عين حال سازمان معتقد است نبايد صلتحيت اين عناصر را در انتخابات رد كرد و
اعتقاد دارد ،جناح راست سنتي براي اينكه تعداد بيشتري از طرف مقابل را از دور خارج كند،
صالحيت تعدادي از آنها را تائيد كرد و اين گروه ،متوجه شدند ،راي نمي آورند  ،كنار رفتند.
نهضت آزادي در انتخابات شوراها هم شركت كرد و تا حدي نيز راي آورد .هر چند اينها
زمينه كسب راي ندارند اما توانستند در انتخابات شركت كنند.
نكته قابل بحث در رابطه با ديدگاه سازمان در مورد انتخابات اين است كه سازمان
معتقد است نبايد طرفداران نهضت آزادي رد صالحيت شوند و از طرف ديگر معتقد است
كسي كه قانون اساسي و چارچوب نظام را قبول ندارد ،غيرخودي است  .موضع گيري اين
سازمان در قبال رد صالحيت و يا تائيد صالحت سازمان با ديدگاه ايدئولوژي و قانون اساسي
كه سازمان مورد تائيد قرار مي دهد ،در تناقص مي باشد .زيرا كه يكي از شرايط افرادي كه
نامزد انتخاباتي مي شوند ،اعتقاد به قانون اساسي و واليت فقيه است .
سازمان مجاهدين دررابطه با جناح راست معتقد است با توجه به اختالف زيادي كه با
جناح راست دارد ،اما به سبب اينكه اين جناح ،نظام و قانون اساسي را قبول دارد و قصد
براندازي نظام را ندارد از گروه خوديهاست  .و زماني كه اين گروه قصد برخورد خصمانه با
دولت خاتمي را داشته باشد جزء گروههاي غيرخودي به شمار مي آورد .بنابراين اين ديدگاه
با ديدگاه سازمان كه اعتقاد به «نقادي»« ،تساهل» و «مدارا» سنخيت ندارد.
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از سوي ديگر سازمان معتقد است ،طرح بحث شهروند درجه يك و دو ،توسط جناح
راست افراطي ،باعث شد كه نهضت آزادي بحث خودي و غيرخودي را مطرح نمايد و روي
آن را مانور بدهد .بحث شهروند درجه يك و دو جناح راست افراطي از منظر حكومتي مطرح
است .
محمد سالمتي مي گويد« :اعتقاد به وجود شهروند درجه يك و درجه دو يعني اينكه
جامعه به دو دسته تقسيم مي شود يك دسته كه حق راي دارند و به اسالم ناب محمدي
معتقدند و دسته ديگر كه حق راي ندارند و به اسالم ناب معتقد نيستند و آنهايي كه به
اسالم ناب معتقدند ،مي گويند همانا ،فقط خود حق راي دارند كه جمهوري ناب را تشكيل
بدهند .آنها هم عده معدودند ،تازه آنها كه هم راي مي دهند تشريفاتي است ،حرف اصلي را
چند نخبه مي گويند .در نتيجه توده مردم حق راي ندارند محسوب مي شود .وقتي كه جناح
راست اين حرف را زد و يك عده مثل نهضت آزادي بهانه تراشي نمودند و ديدگاه ما را شبيه
ديدگاه خود تصور كردند .آنها اصالً به دموكراسي و انتخابات اعتقادي ندارند .به اين جمهوري
معتقد نيستند و براي راي مردم اهميتي قائل نميشوند و به مريد و مرادي اعتقادندارند».
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 )2جبهه مشاركت اسالمي
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ،به سبب اينكه ،جبهه مشاركت اسالمي از لحاظ تفكر
به تفكر نيروهاي سازمان نزديك است ،با اين جبهه داراي اختالف عقيده نيست .و «جبهه

 . در عين حال مصطفي تاج زاده و سعيد حجاريان هم اكنون عضو سازمان و جبهه مشترك هستند.
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مشاركت اسالمي» را يك حزب مي داند؛ در عين حال معتقد است كه ،چون جبهه مشاركت
از احزاب مختلف تشكيل نشد ،نمي توان آن را «جبهه» ناميد.
سالمتي دبيركل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي مي گويد« :درست است كه جبهه
مشاركت اسمي به نام «جبهه» روي خود گذاشته اما يك «حزب» است .جبهه معموالض از
احزاب و شخصيتهاي مختلف تشكيل مي شود».
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ايشان در جايي ديگر مي گويد« :جبهه از شخصيتها و افراد تشكيل شده ،نه از احزاب
گوناگون»
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اين سازمان معتقد است ،جبهه مشاركت فقط اسم جبهه را يدك مي كشد و يك حزب
وتشكيالت سيا سي مستقل است و افرادي كه در آن حزب عضو هستند؛ به عنوان شخصند و
نماينده حزب و گروهي نيستند .بنابراين براين باور است كه ،جبهه بايد از حالت دوگانگي
ميان «حزب» و «جبهه» بيرون آيد  .تا ابهامات برطرف گردد.



 )3مواضع سازمان مجاهدين و ديگر گروههاي «خط امام»
گروههاي خط امام از عناصر زير تشكيل شده اند كه عبارتند از :

 - به نظر مي رسد جبهه مشاركت در بعضي موارد داراي اشكال مي باشد؛ زيرا اگر جبهه مشاركت مي خواهد كاركرد حزبي داشته باشد ،بنابراين با
تعريف حزب كه بايد داراي سازماني منسجم و تفكرات مشترك و داراي سازمانهاي محلي منسجم و فعاليت مستمر و تمام وقت باشد ،سنخيت
ندارد .در عين حال كه بعضي از خصوصيات حزب را داراست .با توجه به تعاريف ويژگي هاي حزب در حال حاضر نمي توان اين تشكيالت را
«حزب» ناميد .البته بعضي از خصوصيات يك حزب را دارا مي باشند.
نكته ديگر اينكه ،در مك ورد حزب بودن جبهه مشاركت بايد گفت ،جبهه مشاركت داراي سازمان حزبي كامل و سازمانهاي محلي به شكل حزب
نيست .در عين حال اين گروه از شخصيتها و گروههاي مختلف با تفكرات متفاوت مي باشد.
به عنوان مثال :مي توان موضع گيري هاي اين گروهها را بيشتر در مقابل عملكرد جناح راست در مقطعي خاص درنظر گرفت .چه بسا در درازمدت
و شفافيت مواضع گروهها ،اين تشكيالت ضرورت دائمي پيدا نكند و تفكرات متفاوت ديگري در آن پديد آيد و مي توان اين گروه را يك جناح ناميد
تا حزب!
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 .0مجمع روحانيون مبارز
 .0سازمان مجاهدين انقالب اسالمي
 .3انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور (تحكيم وحدت)
 .6انجمن اسالمي مهندسان
 .8انجمن اسالمي جامعه پزشكي
 .4انجمن اسالمي دانشگاهيان
 .4جناح خط امام مجلس شوراي اسالمي
 .5انجمن اسالمي معلمان ايران

اين گروهها به سبب تفكرات نزديك به هم ،مضمونهاي مشترك ،بيانيه ها و موضع
گيري هاي مشابه نسبت به مسائل مختلف ،آنها را يك تشكيالت «خط امامي» مي دانند؛ كه
در اوضاع بحاني مواضع اين گروهها در قبال مسائل مختلف بيشتر روشن مي شود .در عين
حال اين سازمان اختالف گروهها را سليقه اي مي داند نه عقيده اي؛ سالمتي در مورد
مواضع سازمان نسبت به ديگر تشكيالت موازي و دفتر تحكيم وحدت مي گويد « :اما هر
تشكيالت در جريان كار سياسي ممكن است برخي از اقداماتش اشكاالتي داشته باشد ،لذا به
عملكرد تشكيالت اشكال وارد مي شود ،اين اشكاالت به معني غلط بودن ريشه اي كار آنها
نيست ،كسي كه وارد كار سياسي شد و ديكته نوشت ،غلطهايش مشخص مي شود .البته
طبيعي است كه ما به هيچ وجه انتظار نداريم كارهايي كه دفتر «تحكيم وحدت» انجام مي
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دهد ،كامالً بي نقص و صددرصد درست باشد .ممكن است ما به برخي كارهاي آنها اشكاالت
برادرانه بگيريم و مي گيريم و» ...
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ارتباط سازمان و حزب «جمهوري اسالمي ايران»
اين سازمان معتقد است كه حزب به سبب ارتباطات نزديكي كه در ديدگاهها و تفكرات
خود داشتند .و با هم هماهنگ عم ل مي نمودند ،به طوري كه در گذشته در انتخابات ليست
مشترك ارائه مي دادند.
سالمتي در مورد عملكرد حزب «جمهوري اسالمي ايران» مي گويد« :حزب فقط كار
سياسي انجام مي داد و سازمان هم كار سياسي و هم كار نظامي انجام مي داد».
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به هر حال اين سازمان تاكنون همگام با مجمع روحانيون و ديگر تشكلهاي وابسته در
فرآيندهاي سياسي مختلف نظام نقش فعالي داشته است و در حال حاضر ،با «جبهه دوم
خرداد» و ديگر گروههاي همفكر در انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسالمي و دوره
هشتم رياست جمهوري مواضع تقريباً يكساني در قبائل مسائل مختلف نظام دنبال مي كنند.
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