
 
 
 
 
 
 
 

 ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۱۳۸۳  ردادم

۱۲۰ 

  ماجراجوييهاي اتمي جمهوري اسالمي
  

هيأتهاي ديپلماتيك دولتهاي آلمان، بريتانيا و فرانسه در پاريس )  ژوئيه29( مرداد 8روز پنجشنبه 
امون گرد آمدند تا با هيأتي كه از جانب جمهوري اسالمي بدين شهر اعزام شده بود، باري ديگر پير

شد و موضعگيريهاي پيش از برگزاري  بيني مي طور كه پيشلكن، همان . نندكايران مذاكره » مسئلة اتمي«
اين جلسه از سوي دو طرف نيز بيانگر آن بود، اين دور مذاكره و بحث شديد بين رژيم حاكم بر ايران و 

با اينهمه باب گفتگوي طرفين در اين باره به كلي بسته نشده و، . اي نرسيد سه دولت اروپائي نيز به نتيجه
ها و ماههاي آتي هم، مذاكره، اعمال فشار و تهديد به اشكال گوناگون ادامه خواهد  هفتهاحتماالً،  طي 

  .يافت
و با تفاهم نسبي ضمني با دولت »  اتحادية اروپا«كه در اين زمينه به نمايندگي از طرف (سه دولت اروپائي 
المللي انرژي  نس بينآژا«از همان آغاز، و خصوصاً پس از ارائة آخرين گزارش ) كنند آمريكا عمل مي

توافقنامة «در اواخر ماه مه گذشته، اعالم كرده بودند كه جمهوري اسالمي به تعهدات خود بر پاية » اتمي
كه هنگام سفر وزيران خارجة آلمان، بريتانيا و فرانسه به تهران در اكتبر سال گذشته به امضا (» تهران

    ۲بقيه در صفحه                                                              .پايبند نبوده است) رسيده است

  

  پيرامون اعتصاب غذاي زندانيان سياسي 
آزادی بدون قيدوشرط تمامی زندانيان سياسی 

  !را فريادکنيم 
    ۳صفحه  همايون فرهادی                                                                                  

  !داد معنايي ندارد
  !  بازداشت ، شكنجه و به قتل رسيده است زهراكاظمي

      ۶صفحه 
  گزارش ششمين كنگره سازمان

  
  گرهسندهاي مصوب كن

   سياستهاي ما اوضاع سياسي چشم انداز، مواضع و *   
  قطعنامه درباره اتحادها و ائتالفها*  

  ۱۳ تا ۸صفحات                                                                    

  

فاجعه ملي  كشتار زندانيان 
سياسي هرگز فراموش 

  !نخواهد شد
  ۲۴صفحه 
  

گاهي به طرح ساختار جمهوريخواهان ن
  دمكرات و الئيك
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مالحظاتي بر طرح پيشنهادي گروه كار 
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 ساختار
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 يا ساختن يك  ساماندهي يك جنبش
  حزب؟
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رابتی با قتحقق دموکراسی ، هيچ 

  !قدرتمندان فعلی درعراق ندارد
   ٢٠صفحه                   مهرنوش كيان 

  
متن سخنراني رحمان ساكي در مراسم بزرگداشت 

    نروژ-   جوالي در اسلو 24فرهاد فرهادي در روز 
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 ۱۲۰  1383رداد م اتحاد كار  
 

   ايرانسرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
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  بقيه از صفحه اول
  مهوري اسالميجاتمي  ماجراجوييهاي

  
مه، رژيـم ماليـان ، عـالوه بـر     طبق اين توافقنا  

المللــي، اعــالم  قــول همكــاري كامــل بــا آژانــس بــين 
بــه پيمــان منــع گســترش (» پروتكــل الحــاقي«پــذيرش 

و امضا و اجراي سريع آن و همچنين        ) سالحهاي اتمي 
سـازي اورانيـوم بـه صـورت      توقف همه فعاليتهاي غني  

» اتحادكار«رجوع شود به    (داوطلبانه را قبول كرده بود      
، هرچنــد كــه جمهــوري اســالمي، بعــداً، )1382ان آبــ

سـازي   پذيرش پروتكل الحـاقي و تعليـق فرآينـد غنـي          
اورانيوم را، به صـورت رسـمي، اعـالم كـرد ولـي، از              
ديدگاه دولتهاي اروپائي، نه فقط در جهت تصويب و         
امضاي آن پروتكل اقدام مشخصي انجام نداده بلكه از 

سـازي   هـاي غنـي   تعهد خود در مورد توقف همه فعاليت      
بـه طـور مثـال، پـس از         . اورانيوم نيز سر باز زده اسـت      

سازي، مونتاژ و سـاخت      اعالم رسمي تعليق فرايند غني    
اي كـه     ها و يا دسـتگاههاي شـتاب دهنـده        »سانتريفوژ«

ــراي بهــره  ــد صــورت   مشخصــاً ب ــن فراين ــري در اي گي
گيرد، همچنان ادامه يافته است و، هنگامي كه ايـن            مي

المللـي واقـع      تراض بازرسان و مراجع بـين     كار مورد اع  
ــي اعــالم داشــته  ــد   شــده، مســئوالن ايران ــد كــه تولي ان

اند و تنها به توليد قطعات        سانتريفوژها را متوقف كرده   
  !دهند منفصله همان سانتريفوژها ادامه مي

رژيم جمهوري اسالمي نيز، متقابالً، و به طور      
رف مكرر اعالم كرده است كـه دولتهـاي اروپـائي طـ           

در . انـد   توافقنامه تهران به تعهدات خـود عمـل نكـرده         
ايــن توافقنامــه، دولتهــاي مــذكور ضــمن بــه رســميت  

آميـز از انـرژي       شناختن حق ايران براي اسـتفادة صـلح       
انـد    متذكر شـده  – طبق پيمان منع گسترش      –اي    هسته

به محـض ايـن كـه نگرانيهـاي سـه كشـور كـامالً           «كه  
نتظار داشته باشد كـه بـه       تواند ا   برطرف شود، ايران مي   

آوري مـدرن و اقـالم ديگـري در          طور آسانتري به فن   
مسـئوالن حكـومتي    . »هاي مختلـف دسـت يابـد        حوزه
اند كه اروپائيها از انجام اين بخـش از توافقنامـه             مدعي

اما روشن است كـه، جـدا       . اند  فيمابين خودداري كرده  
از مالحظات سياسي و اقتصادي قـدرتهاي بـزرگ در          

به كشورهاي ديگر،   » آوري مدرن  فن« واگذاري   زمينه
سابق پنهانكاري و ماجراجوييهـاي جمهـوري اسـالمي        

اعتمـادي جامعـة جهـاني        در عرصة اتمي و، نتيجتاً  بـي       
نسبت به مقاصـد واقعـي آن، چنـدان زيـاد و گسـترده              
است كه دولتهاي اروپائي در شرايط حاكم حاضـر بـه    

.  آن نخواهد بود   اي به   تحويل تكنولوژيِ پيشرفتة هسته   
ــه عــالوه، هــدف عمــدة اقــدام اروپاييهــا از امضــاي    ب

 كـه بـه عنـوان مـوفقيتي  نيـز            –توافقنامه در آن مقطع     
 تـالش   –تلقـي شـد     » اتحاديـة اروپـا   «براي ديپلماسـي    

ــراي  ــل آوردن  «ب ــر عق ــر س ــالمي و  » ب ــوري اس جمه

بود » شوراي امنيت «جلوگيري از كشاندن اين قضيه به       
يتاً به ضرر آنهـا و بـه نفـع رقيبشـان،            توانست نها   كه مي 

  .آمريكا، تمام بشود
ــا، در هــر حــال، انتشــار آخــرين گــزارش    ام

المللـي انـرژي اتمـي و انتقـادات           بازرسان آژانس بـين   
ــكار     ــان و آش ــي پنه ــاي اتم ــه فعاليته ــبت ب ــديد نس ش
ــري در راه    ــام ديگ ــل، گ ــالمي، در عم ــوري اس جمه

ة آن بـه    محكوميت احتمالي اين رژيـم و احالـة پرونـد         
، يعني همان هدفي كه دولـت آمريكـا      »شوراي امنيت «

در . كند، برداشته شـد     از مدتها پيش آن را پيگيري مي      
اين گزارش، عالوه بر اين مسئله كه پذيرش پروتكـل          
الحاقي هنوز به تصويب مجلـس نرسـيده اسـت، عـدم            
ــه     ــع ب ــان بخــش راج ــافي و اطمين ــات ك ــة اطالع ارائ

 آلودگي برخـي قطعـات و     سازي، منشاء  فعاليتهاي غني 
تجهيزات به اورانيوم غني شده، ساخت مدلهاي جديد        

، مـورد انتقـاد قـرار       ....،  »2پـي   «سانتريفوژ، موسوم بـه     
  .گرفته بود

المللـي    در اجالس شوراي حكام اژانـس بـين       
نيز كـه جهـت رسـيدگي بـه         )  ژوئن 14( خرداد   25در  

ر ايــن گــزارش تشــكيل شــده بــود و، همچنــين، د     
اي كـه نماينـدگان دولتهـاي فرانسـه،      نويس بيانيـه   پيش

آلمان و بريتانيا براي ارائه به ايـن اجـالس تهيـه كـرده              
ــرار    ــد ق ــورد بحــث و تأكي ــادات م ــد، همــان انتق بودن

رژيــم ماليــان تالشــهاي بســياري كــرد تــا از  . گرفــت
محمـد خـاتمي، بـا      . شدت و دامنة اين انتقادها بكاهـد      

ــراي   ــران ب ــر حــق اي ــد ب ــز از  تأكي  اســتفادة صــلح آمي
اي،  باري ديگر هشـدار داد كـه اگـر             تكنولوژي هسته 

فشار بيشتري بر ايران وارد شود اين كشور به همكاري 
المللـي ادامـه نخواهـد داد و كمـال            خود با آژانس بين   

خرازي، ضمن تكرار اين حرفها، ادامـة طـرح پرونـدة           
 را» دو مسـئلة جزئـي    «ايران در اين آژانس، به واسـطة        

ــد  ــه خوان ــوراي حكــام    . ناعادالن ــت، ش ــا، در نهاي ام
 خرداد از تصويب گذراند كـه در        29اي را در      قطعنامه

آن جمهوري اسالمي با لحني شديد مورد انتقـاد واقـع         
اين قطعنامه، ضـمن درخواسـت همكـاري        . شده است 

دهد كه ابهامـات      همه جانبه از طرف ايران، هشدار مي      
توانـد    اتمـي ايـران نمـي      باقي مانده در مورد فعاليتهـاي     

همچنان تداوم يابد و اين مسائل بايستي ظرف چنـدماه   
اين مصوبه، پنجمين مصوبة آژانس     . آينده روشن شود  

المللي در مورد جمهـوري اسـالمي در طـول يـك              بين
بازرسان اين آژانس نيز چنـدمين دور       . سال بوده است  

بازرسيهاي خود از تأسيسات و مراكز اتمي ايران را از          
  .اوايل تيرماه گذشته آغاز كردند

اما بعد از صدور اين قطعنامه نيز، همـان طـور      
كه مذاكرات پاريس با طرفهاي اروپائي هـم گـواه آن    
بوده است، شگردهاي رايج گردانندگان حكومتي  در        
اين زمينه مبني بر پنهانكـاري و ارائـه اطالعـات قطـره             
چكاني، وقـت گـذراني و اتخـاذ روشـهاي كجـدار و             

ــاقض،    مر ــبهم و متن ــعگيريهاي م ــراه موض ــه هم ــز، ب ي
ــته اســت  ــه داش ــده. كماكــان ادام ــدگان  ع اي از نماين

مجلس رژيم اعالم كردند كه خواستار ادامة فعاليتهاي        
ســازي اورانيــوم در ايــران هســتند و حتــي اخيــراً  غنــي
انــد كــه پــس از پايــان تعطــيالت تابســتاني، ايــن  گفتــه

كـه فراينـد    مجلس از دولت خاتمي خواهـد خواسـت         
برخـي ديگـر از محافـل و        . سازي را از سر بگيـرد      غني

مطبوعات حكومتي، ضمن تداوم حمالت خـود عليـه         
خواهنـد كـه در مقابـل     آمريكا، از مسئوالن دولتي مـي    

حســن . اروپائيهــا هــم كوتــاه نياينــد»  طلبيهــاي زيــاده«
شـوراي عـالي امنيـت    «روحاني، نمايندة ولـي فقيـه در        

را، كه ادارة اين پرونـده از جانـب         و دبير اين شو   » ملي
جمهوري اسالمي را بر عهده دارد و اخيراً  هـم مـورد             

در مجلس  . انتقاد برخي از آن محافل قرار گرفته است       
 تيرمـاه   9رژيم حضور يافته و با اعالم اين كه ايـران از            

ــانتريفوژ را    ــات س ــاژ  قطع ــادگي از ســرگيري مونت آم
اروپـائي  در مـورد      دارد، به نامه ارسالي به سـه دولـت          

هاي اتمي اشاره و اعالم كرد كه ايران حاضر بـه           برنامه
مذاكره با آنها دربارة همكاريهاي بلنـد مـدت فيمـابين       

ــر  . اســت وزارت خارجــه رژيــم هــم، ضــمن تأكيــد ب
ــا، اعــالم داشــته اســت كــه    ــا اروپ همكــاري متقابــل ب
جمهوري اسالمي هـيچ تحميلـي را در هـيچ شـرايطي            

  .پذيرد نمي
زديك شدن موعد بعدي گزارش دهـي و        با ن 

طرح مجدد پرونـدة اتمـي رژيـم در اجـالس آژانـس             
 تناقضـــات و – احتمـــاالً در ســـپتامبر –المللـــي  بـــين

كشمكشهاي درونـي جناحهـا و محافـل حكـومتي در           
گروهــي از آنهــا كــه . گيــرد ايــن بــاره نيــز شــدت مــي

خواستار مذاكره و نوعي مصالحه با دولتهـاي اروپـائي           
 نهـائي و امضـاي  پروتكـل الحـاقي هسـتند             و تصويب 

خواهنـد از ايـن طريـق مـانع از محكوميـت قطعـي                مي
و تبعـات   » شوراي امنيت «رژيم و ارجاع پروندة آن به       

بخشــي ديگــر  كــه آشــكارا الگــوي كــره . آن بشــوند
شمالي را در اين زمينـه در مـد نظـر دارنـد و خواهـان                
ــا جامعــة       ــي ب ــه بهــاي رودرروي ــي ب ــبرد آن حت پيش

انـد، در صـدد تـداوم و تعقيـب هرچـه سـريعتر                هانيج
از نظـر اينـان، گرفتـار       . هاي اتمـي خـود هسـتند        برنامه

ــئلة      ــين مس ــراق و همچن ــاتالق ع ــا در ب ــدن آمريك ش
انتخابات رياست جمهوري آن كشور، فرصت مناسبي       

مجموعــة . گــذارد در ايــن مقطــع در اختيــار آنهــا مــي
د ادامـه   حاكميت همچنان به ماجراجوييهاي اتمي خـو      

دهد، فـارغ از هرگونـه  توجـه بـه منـافع و مصـالح                  مي
عمومي و سرنوشت آتي اين جامعـه، و بـدون آن كـه             
مردم، صاحبان اصلي اين سرزمين، كمترين حق اظهار        
نظر و بيـان اراده و خواسـتهاي واقعـي خـود را داشـته               

  .باشند
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  پيرامون اعتصاب غذاي زندانيان سياسي 
  !آزادی بدون قيدوشرط تمامی زندانيان سياسی را فريادکنيم 

  همايون فرهادی

اعتصاب غذای گروهی از زندانيان سياسی و 

 تيرماه در ۱۴دانشجويان زندانی از تاريخ 

زندان اوين  در اعتراض به سرکوب و 

 تير و همچنين ۱۸دستگيری دانشجويان در 

 و شتم و آواره کردن خانواده پيمان ضرب

پيران و با خواست مرکزی دستگيری و 

 تير و همچنين ۱۸محاکمه عاملين سرکوب 

دکتر آزادی دانشجويان دستگير شده توسط 

احمد _ دکتر فرزاد حميدي _ ناصر زرافشان 

_ سعيد ماسوري _ پيمان پيران _ باطبي 

اميد _ فرهاد دوستي _ سعيد شاه قلعه اي 

غالمرضا _ رضا محمدي _ سعلي نژاد عبا

غالم حسين کلبي _ علي شريعت پناه _ اعظمي 

صدای مقاومت و اعتراضی . آغازگرديد... و 

که از زندان های جمهوری اسالمی بارديگر 

برخاست تا پايمالی حقوق انسان ها توسط 

  . جمهوری اسالمی را بارديگر فرياد زند

 درحمايت از خواست زندانيان اعتصابی

کارزار گسترده ای درداخل و خارج از کشور 

توسط نهادها ، سازمان ها و احزاب مختلف به 

راه افتاد تا به سهم خود پژواک دهنده مبارزه 

ای باشند که در زندان توسط اين آزادگان 

باوجود آن که اين مبارزات .آغاز گرديده بود

حمايتی  نتوانست ابعادی درخور پيدا نمايد اما 

حشت از گسترش اين کارزار به رژيم با و

. حربه های هميشگی خود متوسل گرديد

تاکتيک مسکوت نهادن و بايکوت خبری 

اعتصاب راه حلی است که هميشه مدنظر 

اما اين اقدام . حکومت گران قرار داشته است

روابط در حالی که  . راه به جايي نمی برد

 با هاي استان تهران ي كل زندان عمومي اداره

به  اعتصاب غذاي زندانيان اوين را بی شرمی

طي چند کل منکر می گردد و اعالم می دارد که 

گونه اعتصاب غذايي در  روز گذشته هيچ

و بازداشتگاه اوين صورت نگرفته است 

 .وضعيت بازداشتگاه اوين كامال آرام است

امانهادهای مختلف دانشجويي در ايران  و 

 کانونها و سازمان های سياسی درخارج از

کشور طی بيانيه هايی اين دروغ گويي آشکار 

در تقابل با برگ . رژيم را افشامی نمايند

سوخته ديگر رژيم  که تالش برای ايجاد تفرقه 

و تخريب روحيه اعتصاب کنندگان بود 

. نيزافشاگری های گسترده ای انجام می پذيرد

از جمله در بيانيه منتشرشده توسط 

ش برای دانشجويان دانشگاه تبريز ، تال

ايجادتفرقه و به کارگيری توابين برای  بی 

 اين :...اثرکردن اين اقدام اشاره می شود 

روزها شاهد صدور افترانامه هايي با 

امضاي برخي زندانيان اوين عليه اعتصاب 

قطع نظر از هويت . کنندگان هستيم

صادرکنندگان چنين شايعاتي ما ايجاد تفرقه 

شرايط کنوني و دودستگي بين زندانيان در 

را تنها و تنها خواسته اقتدارگرايان حاکم مي 

دانيم و هر کس که در اين راه گام زند بي 

ترديد سر سپرده و جيره خوار عوامل 

تجربه سال هاي گذشته . مافياي قدرت است

ثابت کرده است که حربه ايجاد اختالف بين 

مبارزان دربند بارها از سوي رژيم به کار 

 اين روست که لزوم گرفته شده و از

هوشياري همه کوشندگان سياسي بيرون از 

زندان آشکار مي شود، چرا که هر گونه دامن 

زدن به اين اختالفات تنها نتيجه اش دلگرم 

کردن سرکوبگران به ادامه اقدامات 

به سران حکومت .غيرانساني شان مي باشد

هشدار مي دهيم که ادامه يافتن اين وضعيت 

ز بروز فاجعه اي انساني نابسامان سبب سا

ست که مسئوليت آن بر دوش همه صاحب 

منصبان جمهوري اسالمي مي باشد و هيچ 

کس نخواهد توانست خود را از مشارکت در 

جبهه متحد . بروز اين فاجعه مبرا کند

دانشجويي نيز طی اطالعيه ای ضمن حمايت 

کامل از خواست اعتصاب کنندگان عنوان می 

اه قضايي در طي اين مدت دستگ:.... دارد که 

بسيار كوشش نموده است كه حاشيه هاي 

اعتصاب زندانيان سياسي را از متن آن پر 

رنگ تر نمايد و بعضا نيز موفق شده است 

با خبرسازي هاي دروغين، از آب گل آلود 

   . ...ماهي بگيرد

در تمام دوره  اعتصاب نيز کميته دفاع از 

يه هايي حقوق اعتصاب کنندگان غذا طی بيان

افکار عمومی را درجريان اتفاقاتی قرار می 

در مصاحبه ای که . دهد که در زندان می گذرد

با   اين کميته پيمان عارف سخنگويآقای

نشريه شهروند تورنتو انجام می دهد چنين 

 تير در زمان حمله به منزل ١٤روز : می گويد 

مصطفي پيران، دستگيري او، ضبط وسايل 

منزل، من در تهران نبودم، خانه شان و پلمپ 

از طريق اينترنت با من تماس گرفته شد، 

آمدم، سعي کردم روزنامه نگاران را براي 

پوشش ماجرا به محل ببرم اما ارگانهاي 

در نتيجه اين حمله .امنيتي مانع از آن شدند

و دستگيري مصطفي پيران، خانواده آنها 

يعني مادر، دو خواهر و يک برادر پيمان عمال 

ي خانه شدند، من از آنها خواستم که به ب

از همان روز .منزل من بيايند و آنها پذيرفتند

 تن از زندانيان سياسي در بند يک اوين ١٢

:  محور آغاز کردند٤يک اعتصاب غذا را حول 

 تير، رفع ظلم صورت گرفته ١٨سالگرد 

نسبت به دانشجويان، محاکمه عامالن و 

 ظلمي که به آمران اين تعدي و تجاوز و رفع

خانواده پيمان پيران رفته بود، اين محورها 

روزهاي اول اين اعتصاب با سکوت . بودند

رسانه ها از يک سو و ايجاد فضايي مسموم 

و مغرضانه توسط دستگاه هاي امنيتي 

داخل و برخي جريانات سياسي خارج از 

 چند تن از افراد داخل .سوي ديگر طي شد

 هاي خاص زندان توسط تماس با رسانه

خارج از کشور اطالعاتي داده بودند که غلط 

بود و اختالف و چند دستگي ميان اعتصاب 

براي مقابله با همين .کنندگان را القاء ميکرد

جو و ايجاد حمايت از خواسته ها و حقوق 

 روز پيش اين کميته ٦اعتصاب کنندگان 

تالش ما اين است که با اطالع . شکل گرفت

م را پيش ببريم و رساني صحيح اين مه

اعتصاب غذا به رهبري دکتر زرافشان را در 

تعداد .رسيدن به خواسته هايش يار باشيم

زيادي از فعاالن دانشجويي و آزاديخواهان 

يکي از افرادي که . عضو اين کميته هستند

ميتوانم نام ببرم دکتر محمد ملکي است و من 

با . خودم سخنگويي آن را به عهده دارم

اي دکتر ناصر زرافشان، احمد خانواده ه
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باطبي، پيمان پيران، دکتر فرزاد حميدي، اميد 

 ... .عباسقلي نژاد و سايرين در تماس هستيم
 نيز در يک تماس تلفنی خانم هما زرافشان 

اعتصاب ....: موضوع را چنين توضيح می دهد

غذا طوالني شده است و ما به شدت نگران 

دکتر سالمتي اعتصاب کنندگان از جمله 

اما نکته اي که باعث فشار . زرافشان هستيم

مضاعف روحي به ماست اخبار جعلي است 

که توسط بعضي ها ساخته و پراکنده 

پس از اينکه بيش از دو هفته پيش . ميشود

اين اعتصاب آغاز شد ارتباط تلفني را دو يا 

 تير قطع کردند و ١٨سه روز قبل از سالگرد 

گرچه در .اشتيمتا ده روز ما تماس تلفني ند

 تير ٢٢اين دوره همانطور که در نامه مورخ 

اعتصاب کنندگان آمده است يکي دو نفر از 

درون زندان تالش کردند تا اخبار غلط 

مربوط به اعتصاب منتشر کنند، در حالي که 

 نفر با خارج از زندان ١٢هيچ کدام از اين 

تماس نداشت يکي از همان افراد مذکور در 

ي به انتشار اخبار نادرست يک تماس تلفن

 .پرداخته بود
پس از گذشت اين مدت طوالني از اعتصاب ...

در مکالمه تلفی ای که با وی داشتم غذا 

طبيعتا صداي او از ضعف جسماني حکايت 

داشت اما از روحيه اي باال و محکم 

برخوردار است در عين حال بجز همسرم 

تعداد ديگري از اعتصاب کنندگان نيز با 

 آنها . شديد جسماني روبرو هستندضعف

درآخرين بيانيه ای که صادر کرده اند به 

اطالعات غلطي که توسط منوچهر محمدي 

 .پخش شده است، پرداخته اند
ماجراي نيزپژمان پيران برادر پيمان پيران 

حمله نيروهاي حکومتي به منزل مسکوني 

 و شان، ضبط وسايل خانه و پلمپ خانه

:  را چنين نقل ميکندان اعتصاب غذای زنداني

 تيرماه از طرف کالنتري، وزارت ١٤روز :

اطالعات و حراست آموزش و پرورش به 

وسايل خانه ضبط شده و . خانه ما حمله شد

به انبار آموزش و پرورش منتقل شد و خانه 

 .ما نيز پلمپ شد
 ١٨در چهار سال اخير هميشه حول و حوش 

 تير برخي نهادهاي حکومتي توجهشان به

پدرم در . خانواده ما معطوف بوده است

 توسط ناجا دستگير شد و ١٣٨١تيرماه سال 

پس از شکنجه شديد به وزارت اطالعات 

سکوت وزارت اطالعات و . تحويل شد

. عملکرد آن شبيه به مورد زهرا کاظمي بود

 مجددا در کرج دستگير شده و ١٣٨٢در سال 

امسال نيز . به زندان رجايي شهر منتقل شد

 تير به ما ١٨يرو اين پروسه حول و حوش پ

حمله شد، پدرم دستگير شد و متعاقبا آنچه 

 وی .پيشتر توضيح دادم اتفاق افتاد

درارتباط با داليل اعتصاب غذا چنين می 

در ابتدا اعتصاب کنندگان به مناسبت :گويد

 تير خواستار اجراي عدالت در ١٨سالگرد 

ه اين پرونده و محاکمه حمله کنندگان ب

اما با پيشرفت اعتصاب . دانشجويان بودند

آنها آزادي . خواسته ها راديکالتر شد

زندانيان سياسي و حتي رفراندوم را جزو 

 ساعت قبل ٤.خواسته هاي خود قرار دادند

او گفت که . با پيمان برادرم تماس داشتمکه 

تعدادي از اعتصاب کنندگان از جمله خود او 

کل شده و به و دکتر فرزاد حميدي دچار مش

حال دکتر ناصر . بهداري برده شده اند

زرافشان اين حقوقدان خوب ميهن ما نيز 

مساعد نيست و دچار ضعف شديد قواي 

 .جسماني شده است
اعتصاب . تماس تلفني محدود شده است

کنندگان توسط نهادهاي حکومتي از جمله 

وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات زندان اوين 

و دادگاه انقالب اسالمي تحت فشار مضاعف 

 ٢٦بودم آقاي حداد رئيس شعبه .هستند

دادگاه انقالب اسالمي در تماسي که با 

 اعتصابيون از جمله پيمان پيران داشت گفته

است که حتي اگر تمام شما بميريد براي ما 

اين برخورد نشاندهنده . بي اهميت است

نحوه برخورد حکومت است که براي ما مورد 

 !سئوال قرار دارد
 ساعت پس از دستگيري توسط ٢٤پدر من ... 

 زندان ٨کالنتري بدون تفهيم اتهام به بند 

اوين منتقل شد و اکنون بيش از يک هفته 

تاکنون تماس . نجا به سر ميبرداست که در آ

و مالقاتي در کار نبوده است اما قرار است 

سئوال بزرگ ما از . فردا به مالقات او بروم

دولت اين است که چرا وزارت اطالعات پدر 

مرا که توسط ناجا و ضابطين دستگاه 

قضائي شکنجه شده بود بدون هيچ سئوالي 

  تحويل گرفت؟

ه ای حمايت دفترتحکيم وحدت نيز طی بياني

قاطع خود را از اعتصاب کنندگان با چنين 

پايداري و مقاومت  :جمالتی اعالم می دارد

ازدرون .شما ما را متاثر و شرمگين کرد

زندان به مستي زدگان افسون قدرت آموخته 

ايد که با زندان، تهديد و فشار نمي توان 

از زندان .اراده نا مشروعشان را تحميل کنند

اند و به خانواده تان نيز شما راضي نشده 

  .تعرض مي کنند و بي شرمي شان را معنا

تير مي آفرينند و ياد آن را هم مي خواهند ۱۸

به زور گارد ويژه از خاطرات ببرند و اما از 

 تير ۱۸کرده خود آگاهند که از ماهها قبل از 

تهران را به پادگاني نظامي تبديل کرده اند و 

تصاب غذاياتان اع.ايران را به زنداني بزرگ

 تير و رسيدگى به پرونده ى ۱۸در يادبود 

عامالن آن و محکوم کردن تعرض به خانواده 

پيمان پيران را ارج مي نهيم وضمن حمايت 

از آن، نسبت به سالمتي تان ابراز نگراني 

  .مي کنيم

حمايت کامل خود را از اعتصاب غذايتان و 

خواسته هايتان اعالم مي داريم و مي 

که امساکتان را بشکنيد که سالمتي خواهيم 

. تان براي ما و خانواده هايتان مهم است

اعتصابتان را به پايان برسانيد که تداوم 

به .اعتراضاتان در گرو سالمتي تان است

آنکه آزادي، حقوق بشر و دموکراسي در 

  .ايران سايه افکند

عالوه براعالم موضع از سوی نهادهای 

نگی ، حقوقی و دانشجويی ، شخصيت های فره

سياسی ازجمله خانم سيمين بهبهانی و شيرين 

عبادی و خانواده های زندانيان سياسی 

درايران از اعتصاب کنندگان ، در خارج از 

کشور نيز اقداماتی از جمله جمع آوری 

امضاهای حمايتی از صدها نفر و از کانون 

های مختلف ايرانيان ، بيانيه های حمايتی 

ب و نهادهای سياسی و سازمان ها ، احزا

مصاحبه های متعدد فعالين اين جنبش 

اعتراضی با راديوهای بين المللی  و حمايت 

شخصيت های بين المللی ، به اين اعتراض 

دليرانه ابعاد گسترده تری بخشيد و نشان داد 

که در دفاع از آزادی جبهه ای به وسعت 

ميليونی وجود دارد که می تواند خود را دريک 

  . واقعی اثبات نمايدمبارزه

اين مبارزه بارديگر نشان داد که دفاع دروغين 

از آزادی زندانيان سياسی ، آنجا که زندانی 

سياسی خودی نباشد ، دهان بسياری از 

انگار نه . مدعيان مردمساالری قفل می گردد 

. انگار که اتفاق چنين بااهميتی افتاده است

 خفقان برآنها حاکم می شود و در بهترين

حالتش هم شاهد برخورد غيرمسئوالنه و 
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هدفمند جمعيتی باشيم که به نام انجمن دفاع از 

حقوق زندانيان با زعامت عمادالدين باقی ها 

اعالم می دارد که موضوع اين اعتراض، 

ي اجتماعي و  سياسي نبوده و بيشتر جنبه

انساني داشته است و اميد است با همكاري 

شكل به زودي رفع اندركاران امور، اين م دست

كه هدف  عمادالدين باقي با اشاره به اين.  شود

: ها، سياسي نبوده است، می گويد اين اعتصاب

اي  ي منزل پدر يك زنداني كه خانه در پي تخليه

سازماني از سوي آموزش و پرورش بوده و 

مهلت قرارداد آن به پايان رسيده و بازداشت 

اعتصاب پدرش، او در اعتراض به اين عملكرد، 

كند و چند تن از زندانيان نيز جهت  غذا مي

كه  ويژه به علت آن  به-همدردي با او 

ي او از توانايي مالي چنداني  خانواده

 اقدام به اعتصاب غذا -برخوردار نيستند 

کوک کردن سازی که مسئولين . اند كرده

رسمی رژيم ، نغمه شومش را پيش از باقی 

  .نواخته بودند

 مردادماه ۴ابی در روز يکشنبه زندانيان اعتص

 خود خبر از به پايان ۳با انتشار بيانيه شماره 

 روز می نمايند ۲۰بردن اعتصاب شان پس از 

اعتصاب  :در بخشی از اين بيانيه می خوانيم . 

غذاي زندانيان سياسي بند يک زندان اوين 

 و به ۸۳ تير ماه ۱۵که از روز دوشنبه 

ر آغاز شده  تي۱۸منظور گراميداشت خيزش 

 مرداد ماه در پاسخ به ۴بود، امروز يکشنبه 

درخواست تشکل ها و شخصيت هاي 

دمکراتيک داخل و خارج کشور، از جمله دفتر 

تحکيم وحدت، جنبش همبستگي با 

دانشجويان ايران و ناصر زرافشان و وکالي 

بدون مرز و جنبش همبستگي ملي پايان 

با شروع اين اعتصاب غذا و در . يافت

رايطي که هر گونه ارتباط ما را با بيرون ش

قطع کرده بودند، در خارج از زندان با موجي 

از اکاذيب و تحريفات با اين حرکت اعتصابي 

  .مقابله کردند تا آن را بي اثر سازند

از يک سو مسئولين رسمي يکسره آن را 

تکذيب کردند، از سوي ديگر در حالي که کليه 

 با خارج قطع ارتباطات تلفني زندان اوين

شده بود، يکي دو تن از زندانيان نادم که 

مدتهاست خود را در اختيار رژيم قرار داده 

اند ضمن تماس تلفني از همين زندان با 

خارج، به سمپاشي عليه زندانيان اعتصابي 

گويي ميخواستند با اين شيوه . پرداختند

مطالبي را که مردم از زبان مسئولين رسمي 

ذيرند، از زبان افراد ديگري اطالعاتي نمي پ

به جامعه القاء کنند که در اين باره در 

از سوي . اطالعيه هاي قبلي توضيح داده شد

ديگر انجمن نوظهوري که خود را انجمن دفاع 

از حقوق زندانيان مينامد و متولي امور 

زندانيان معرفي ميکند، در اقدامي فرصت 

طلبانه با صدور بيانيه اي اعتصاب غذاي 

ندانيان اوين را صنفي و غيرسياسي ز

ما نمي دانيم آقاي . تشخيص داده است

عمادالدين باقي که از سوي اين انجمن 

اظهارنظر کرده است، اين اطالعات را از کجا 

آورده و چرا به خود حق داده است به جاي 

اما گمان ميکنيم با اين . ما سخن بگويد

اظهارنظر به جاي گزارش واقعيت، مصلحت 

ي ها و گرايش هاي سياسي خود را به طلب

  .نمايش گذارده اند

يکي از دستادورهاي عمومي هر حرکت 

 گذشته از هدف اعالم شده و -اعتصابي 

مشخصي که به خاطر دستيابي به آن 

 محک خوردن عناصر و -صورت مي گيرد 

نيروهاي حاضر در صحنه آن اعتصاب و 

اين بار نيز اين . شفاف شدن صفبندي هاست

ت اعتصابي طيف وسيعي از واکنش ها حرک

 از تکذيب مراجع رسمي، سمپاشي برخي - را 

عناصر خودفروخته و گوش به فرمان، تا 

سکوت برخي مطبوعات مدعي داخلي و 

موضع گيريها و اظهارنظرهاي فرصت 

طلبانه پاره اي نيروهاي مختلف سياسي، و 

صد البته در برابر اين ها، درک هشيارانه و 

ايت قاطع و قدرتمندانه تشکل ها، نجيبانه حم

نهادها و شخصيت هاي دمکراتيک و مردمي 

 به -و وجدان هاي بيدار داخلي و خارجي 

  .همراه داشت

از اين رو، به اين وسيله از کليه تشکل ها، 

نهادها و شخصيت هاي مردمي داخلي و 

خارجي که با ما همدردي و همراهي کردند و 

ت اطالع نيز رسانه هاي خبري که در جه

رساني و بازتاب واقعيت اين حرکت همت 

  .گماردند، از بن جان سپاسگزاري مي کنيم

 و يکی از دانشجوي زنداني،احمد باطبي  

اعتصابيون نيز طی مصاحبه ای با راديو فردا 

: در پايان اعتصاب زندانيان عنوان می دارد 

يکشنبه شب اتفاقي که افتاده بود اين بود که 

 فعال خارج از زندان از بچه خيلي از دوستان

هاي داخل خواسته بودند با توجه به آنچه 

که تقريبا آن چيزهايي که مد نظرمان بود به 

دست آورده بوديم، خواسته بودند که 

اعتصاب غذا را بشکانيم، به صورت مستقيم 

و غير مستقيم، و يک مقدار هم اعتصاب براي 

با توجه به اينکه . بچه ها مشکل شده بود

دف بچه ها تامين شده بود، اعتصاب ه

شکسته شد، و سپس همراه آقاي ناصر 

منتها داخل زندان . زرافشان شام خوردند

اوين به غير از سياسي ها زندانيان عادي هم 

هستند، که دربند زندانيان سياسي هم 

خواسته هايشان متفاوت . نگهداري مي شوند

است، برخوردشان متفاوت است، انگيزه 

اينها چندان برايشان . وت استشان متفا

خوشايند نبود اعتصاب غذا به خاطر اينکه 

يک سري عواقبي داشت، مثال تلفن ها را قطع 

و اينها . کردند، و در بندها را بسته بودند

معتقد بودند که اين را شما باعث شديد که به 

به هر ترتيب ناراحتي و . اين شکل شده است

، فحاشي درگيري ايجاد شد، توهين کردند

کردند به بچه هاي سياسي و اعتصابي و 

بچه ها سعي کردند درگيري . آقاي درخشان

فرداي آن شب، يعني ديشب، . ايجاد نکنند

آمدم بيرون، به من مرخصي دادند، به همراه 

آقاي درخشان را . چند تا از بچه هاي ديگر

ظاهرا پس از . هم امروز شنيدم که آمدند

ديگر به وجود آمد آنکه من رفتم يک درگيري 

که نيروهاي ويژه، گارد زندان آمد دخالت 

 .کرد و درگيري خاتمه پيدا کرد
بدين ترتيب است که زندانيان سياسی درايران 

تجربه بزرگ ديگری را در تاريخ مبارزات 

آزاديخواهانه کشور به ثبت می رسانند و با 

  .می گويند! رنج نامردمی ها به ديکتاتورها نه 
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  !داد معنايي ندارد
  يزهراکاظم

  بازداشت ، شکنجه و به قتل 

  !رسيده است

  !قداره بندان و قاتلين آزادند

  

 
  

  

  ؟زهرا كاظمى چگونه كشته شده است

زهرا كاظمى بدون رعايت موازين قانونى      

  ؟دستگير شده بودچرا 

بود بايد به   اگر هم حتى جرم مشهود كرده

  ؟شد نه زندان دادسرا اعزام مى

  

ــل    ــئواالت از روز اول قت ــن دســت س از اي

 دم  ي اوليـا  ي وکـال  ي از سـو   يخانم کـاظم  

هــزاران بــار در .  شــوديمرتبــا شــنيده مــ

چنـين سـئواالت    . مطبوعات تکرار شده انـد    

 ي در جايي اعتبار دارند و نظر کسـ        يحقوق

 کنند که اساسا باور به      يرا به خود جلب م    

ــوق ــو .  وجــود داشــته باشــد يحق مــن و ت

 کنيم و جالدان درگذرگاه ها      يتکرارشان م 

 باشند  ي م ي ديگر ي ها يدرکمين زهراکاظم 

شيرين عبادى  . که هنوز به قتل نرسيده اند     

و  زاده  عبـدالفتاح سـلطانى، محمـد سـيف    ،

 دم ي اوليــا يوکــالمحمــدعلى دادخــواه  

موضـوع نقـص     بارها و بارها     يزهراکاظم

ــده  ــات در پرون ــود تحقيق ــات  و وج ابهام

ى كشف حقيقت و رفع     فراوان در آن را برا    

اعالم داشته اند   . خواستارگرديده اند   ابهام  

 يقتـل خـانم کـاظم      پرونده   ارتباط با درکه  

 مسـئول و مطلـع    تن از مقامـات      ۲۰حداقل  

رژيــم بايــد بــه دادگــاه احضــار و از آنهــا  

اما نتيجـه ايـن همـه        . انجام گيرد  يبازپرس

درخواست هـا چـه بـوده اسـت ؟ تمسـخر            

د بازجويــان و  القضــات و ريشــخنيقاضــ

خــط ونشــان کشــيدن هايشــان بــه انســان 

 کشــف حقيقــت درنظــام يهــايي کــه درپــ

  .  اندياسالم

ــاظمى     ــاموران از ك ــه، م ــل محوط در داخ

گويـد كـه مجـوز     كنند و او مـى  مى سئوال

ــان و   ــاد دارد و از خيابـ ــمى از ارشـ رسـ

گرفتــه و خيابــان  كننــدگان عكــس تجمــع

  . منطقه ممنوعه نيست زيرا محل تردد است

بخشـى در جريـان    همان روز، فردى به نـام 

ايــــن مــــاجرا و اعتــــراض كــــاظمى بــــه 

اش حـداقل يـك ضـربه بـه سـمت         دستگيرى

زنـد تـا حـدى كـه حـال       صورت او مـى  چپ

شــود و  كــاظمى از روال طبيعــى خــارج مــى

 سـاعت  .نشـيند  اى مـى  گوشه كنان در گريه

 زهــرا كــاظمى بــا ۸۲دوم تيــر   شــب۳۰/۲۰

 زنـدان اويـن     ۲۴۰بـه بنـد     » نظر تحت«عنوان  

تفهـيم اتهـام و تنهـا بـا      شود، بدون برده مى

نظر؛ كاظمى از سـوار شـدن بـه          عنوان تحت 

در اين هنگام با كمـك   كند، ماشين امتناع مى

ــل    ــدانبان او را داخ ــانى و دو زن ــر نگهب افس

پس . برند  مى۲۴۰بند  گذارند و به پيكان مى

از رسيدن به بند، مأموران زن چندين بار بـه     

ماشـين پيـاده شـود، او     گوينـد كـه از   ىاو م

شوند كـه غـش      دهد و متوجه مى    پاسخ نمى 

سـرباز  . اسـت  كرده و حالش به هم خـورده 

كننـد و بـه       را صـدا مـى     ۲۴۰نگهبان در بنـد     

 برنـد  مـى  كمك دو زن زندانبان او را به بند
بعد،   دوم تير تقريباً دو ساعت۲۵/۲۲ساعت 

 ساعت  كاظمى با وجود بدحالى در اين بند تا       

بازجويى   مورد۸۲ تيرماه سال ۳، روز ۳۰/۲

 بـه   ۳۰/۲گيـرد و بـازجويى سـاعت         قرار مى 

 سوم تير زهرا كاظمى جهـت . رسد اتمام مى
ــعبه    ــه ش ــازجويى ب ــن  ۱۲ب ــتقر در اوي  مس

شـود   منتقل مـى  ) دادسراى مستقر در اوين   (

زهـرا  «مـذكور نيـز گفتـه اسـت      كه بـازپرس 

بوده كاظمى هنگام بازجويى بسيار عصبانى      

شب قتل چـه گذشـته    مشخص نيست. »است

در آن  . گونه بوده اسـت    كه وضعيت وى اين   

اقـدام عليـه     اتهـام ۱۲موقع بـازپرس شـعبه   

امنيت ملى و انتقال اطالعات به خارج و تهيـه          

زهرا كاظمى تفهيم و  ها را به فيلم از ناآرامى

ــادر     ــت ص ــت موق ــرار بازداش ــراى وى ق ب

كـاظمى بـه    با وجود اعتراض زهرا. شود مى

اين قرار، بازداشت وى در دادگاه نيـز تائيـد           

  . شود مى

  

اتهامات زهـرا كـاظمى    گناه واقعى و داليل

چه بوده است كه با آن شكل دستگير شـده         

بـازجويى شـده     بامـداد ۳۰/۲و تا سـاعت  

  است؟

:  ديـ  گوين باره مـ يدر اشيرين عبادى  خانم

كــه  بــود بــا عنــوان ايــن اى مطــرح پرونــده

ــد مســعود كري ــى متول ــاريخ ۱۳۶۰م  ۲۶در ت

مربـوط بـه آن    هـاى  خردادمـاه در نـاآرامى  

روزهــا دســتگير شــده اســت در آن پرونــده 

كاظمى  زهرا«آمده بود كه كريمى گفته است 

مولوتوف درسـت    به من پول داد تا كوكتل     

  در آن پرونده عنوان شده كه كريمـى .»كنم
ــدت  ــدمت    ۶م ــغول خ ــه مش ــت ك ــال اس  س

رى اسـالمى هـم     سربازى اسـت و از جمهـو      

 خرداد ايـن زن  ۲۴قبل از  كينه دارد، دو روز

او را تشويق به اغتشاش كرده و زمـانى كـه           

انـد،   بـه او نشـان داده   عكس زهرا كاظمى را

اصـالً شخصـى    . بله آن زن همين است    : گفته

 سـال  ۶توانـد   نمـى   باشـد ۶۰كه متولد سال 

اكنــون نيــز از   خــدمت كــرده باشــد، هــم   

مسـعود   رد بـا نـام  سرنوشت پرونده ايـن فـ  

   .كريمى هيچ خبرى نيست

ــاه فرمايشـــ  ــه نـــام  ي فـــرديدر دادگـ  بـ

ــد ــااقدم احمـ ــازجوى وزارت يمحمدرضـ  بـ

 نيــز ي را همــان گونــه کـه خــود و اطالعـات  

 دارد سـوژه کـرده   يدردادگاه بارها عنوان م   

 پرسد  ي دم م  يو رئيس دادگاه مرتبا از اوليا     

 هفتـاد و  اما مـادر    .   دارند ي شکايت يآيا از و  

 ي مرتبا اين پاسخ را م     يزهرا کاظم پنج ساله   

مـن زده   آن كسى كه بر مغـز دختـر  «: دهد 

از من خواستند كه براى     . بايد قصاص شود  

مـن قاتـل    . دفن سريع دخترم رضايت بدهم    

 » . خواهميفرزندم را م
 ي را در دادگـاه بيـان مـ        يمادر ادعانامه مردمـ   

ــيار ــان را يدارد کـــه بسـ ــا فرزندانشـ  از آنهـ

اران رژيـم بـه اشـکال مختلـف بـه قتـل             جنايتک

 ، ادعانامــه يســخنان مادرکــاظم. رســانده انــد

 ها  ي ها ، لطف   ي معين يبازماندگان و خانواده ها   

 ها و هزاران    ي ها ، آبکنار   ي، کائدپورها ، قاسم   

  .داغدار ديگر است 
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 اگرچه دخترش را شکنجه و در زندان به قتـل          

  بزرگ جسم پيـرش را     ياگرچه غم . رسانده اند 

.  گويـد  يبه تحليـل بـرده اسـت ، امـا سـخن مـ             

  .  کشاندي مسئولين رژيم را به محاکمه ميتمام

 سـفيد   يهـا   خـال  آشنايي  که با      ي مشك يمانتو

همان مانتويي كـه  . پوشيده شده اند بر تن دارد   

سال پيش در مراجعه به كميسـيون اصـل نـود      

شكسـته و رنجـور و گريـان        . نيز بر تن داشت   

ــ  ــاد م ــديشــكايتش را فري ــن يتقاضــا:  زن  م

دختر من مجوز داشته، به چـه       . قصاص است 

انــد؟   انــد و بــرده   او را گرفتــهيمناســبت

ــينه ــوزاند سـ ــايش را سـ ند، دســـتش را هـ

شكستند، پايش را شكستند، زيـر شـكمش را      

من يك دانه اوالد داشـتم اگـر        . تكه تكه كردند  

كردند، نه اينكه ايـن       يقاتل هم بود اعدامش م    

ــد   ــرش بياورنــــــ ــال را ســــــ   .بــــــ

شناسـم كـه از او شـكايت     ي را نمـ   ي من احمـد  

به من بگوييد دختر من چه كار كرده بود؟         . كنم

كـه ايـن عمـل را        داشت   يدختر من چه تقصير   

  سرش آوردند؟ 

خواهم كه او را دستگير كـرده          را مي  ي من كس 

 كـه   يو به اوين برده، او را زجر داده، آن كسـ          

. من را تهديد كردنـد    . خواهم  يدستور داده را م   

 كــه آمدنــد گفتنــد اگــر تــو يخــدايا تــو شــاهد

هـق هـق    ... آنكه دسـتور داده،   ...  يرضايت نده 

... گريه... اند   سوزانده هايش را   تمام سينه ... گريه

  .اين كارها را نكنيـد    ... دستش را شكسته بودند   

شوهر من بيست و دو روز است كه مرده، من          

؟ يگفتنـد چـرا رضـايت داد      . خواهم  يقاتل را م  

شـان   ييکـ . سه نفـر بودنـد    . گفتم تهديدم كردند  

ــا ــوکليآقــــ ــ. ي تــــ ــمش يمــــ   .شناســــ

 ي كه او را به اويـن بـرده، مـأمور      ي من از كس  

 هستم و هم از     ي هم از ايشان شاك     ...ته،كه گرف 

شـب تـا    . خـواهم   يمن قصاص مـ   . كسان ديگر 

نه خواب دارم، نـه آسـايش     . صبح در راه بودم   

دارم، استفان آن طـرف دنيـا نشسـته و گريـه            

  ....كند كه مادرم را كشتند يم

دســتگيرى مكــرراً   زهــرا كــاظمى؛ پــس از  

تمـاس گرفتـه    کانـادا   خواهد كه با سـفارت       مى

ــد  چشــم  از پوشــيدن چــادر و زدنشــود، بن

كند، تقاضـاى مالقـات بـا وكيـل          خوددارى مى 

مـوارد   تمـام ايـن  . كند دارد و اعتصاب غذا مى

ــدرج اســت  ــده من ــأموران . در پرون ــت م مخالف

آيـد،   مـى  زندان و نوع رفتار آنها برايش گـران 

برخى براى  . خورد كند و كتك مى    مقاومت مى 

ــرى     ــده ديگ ــده، پرون ــك پرون ــى ي  سرپوش
. كننـد  سازند و او را جاسوس خطـاب مـى         مى

 پرونده آمده كه انگشت كوچك،     ۹۱۳در صفحه   

آيـا همـين   . و بينى او ضرب ديـده اسـت   ناخن

موضوع براى اثبات شكنجه شدن زهرا كاظمى       

هـاى كـاظمى را در دادگـاه     نيست؟ لباس كافى

هـاى لبـاس پـاره     قسمت بياوريد تا ببينيد كدام

  . آلود است شده و خون

 کند تـا  يتقاضا م هاى دخترش را ادر لباسم

 .تحويل بگيرد
كه براى حفـظ آثـار جـرم، از جسـد      قرار بود 

وى عكس و فيلم تهيه شود و يك پزشك نيز از           

دم مجاز باشد جسد را ببينـد امـا    سوى اولياى

 تنها سـه قطعـه      .چنين عكس يا فيلمى تهيه نشد     

دارد كـه در موقـع كالبدشـكافى     عكـس وجـود  

 .وجــــود دارده و در پرونــــده گرفتــــه شــــد
كمـا    بـه ۸۲تيرمـاه  ۵ زهـرا كـاظمى در تـاريخ    

رود و در اولين ساعت ششم تيرماه دچـار          مى

ــى   ــزى مــــ ــرگ مغــــ ــود مــــ   .شــــ
 محمد بخشى رئيس حراسـت زنـدان اويـن          

  .بايد دراين دادگاه محاکمه شود

 يوزندان اوين بـود بـا     زهرا كاظمى وقتى در

شـتم  بدرفتارى شده اسـت و مـورد ضـرب و           

شسـت و    بينـى و انگشـت  .ه اسـت قـرار گرفتـ  

ــاي ــت پــــ ــتهشانگشــــ ــد  را شكســــ  .انــــ
شيرين عبـادى وكيـل اصـلى اوليـاى دم زهـرا            

كاظمى اعتراض خـود را بـه صـالحيت دادگـاه           

رسيدگى به پرونده   و خواستار نمايديماعالم 

 : گويـد  يمـ  . گـردد  يمدر دادگاه كيفرى استان     

ضـربات وارد شـده بـه سـر زهـرا       ضـربه يـا  

چگونه اتهامى كه بـه     . ظمى عمدى بوده است   كا

باره و بدون دليل  تفهيم شده به يك عنوان قتل

  خاصى به قتل غيرعمد تقليل يافته است؟

  

 بــــازجوى وزارت يمحمدرضــــااقدم احمــــد

 شود و حکم ي بيگناه تشخيص داده م    اطالعات  

 ي رئـيس دادگـاه اعـالم مـ        يآزاديش را فراهـان   

  .دارد

  

 

 

  بيانيه
 ندگان ايران  كانون نويس

  
  ايران يمردم آگاه و آزاده 

سال هاست كه كانون نويسندگان ايران ، همچنان 
 خود ي فزاينده، به حيات فرهنگيزير فشارها

 اين يروشن است كه در پ.  دهديادامه م
 نيز تحمل ي جبران ناپذيري، هزينه هايپايدار

 . كرده است
ربودن و كشتن نويسندگان و شاعران عضو 

 يويسندگان ايران، ممانعت از برگزاركانون ن
 چند از دبيران كانون، ي، احضار تنيمجمع عموم

 از جمله ي فرهنگي هاينبود امكان گردهماي
 نكوداشت ياد احمد شاملو، شاعر يبرگزار

نامدار، و به زندان در افكندن دو تن از اعضاء 
 خود يكانون، ناصر زرافشان و عليرضا جبار

 ي هايها و سخت گير از اين تهديديگوشه ا
 رقم ي اين تشكل فرهنگيآشكار است كه برا

  . زده اند
 ي سايت هاييقينا توقيف مطبوعات، فيلترگذار

 اهل قلم ي بويژه براي و نبود امنيت اجتماعيانترنت
 افزون بر آالم ديگر اين جامعه به يمستقل، رنج

 است كه بنا بر آخرين يگفتن.  روديشمار م
ان اوين، ناصر زرافشان همراه اخبار رسيده از زند

 خواهان در بند، به جرم ي ديگر از آزاديعده ا
اعتصاب غذا و به انگيزه بيدار باش خاطره خونين 

 ي و حمله ي، مورد هتاك1378هيجدهم تير
. اوباش سازمان يافته در درون زندان قرار گرفتند

اگر چه توطئه عليه اين عزيزان، بويژه 
 يما تهاجم به آزاد شد، ايناصرزرافشان خنث

  . انديشه، بيان و قلم همچنان ادامه دارد
 يكانون نويسندگان ايران در چنين شرايط

همچنان در چهار چوب منشور خود و موازين 
 ي به مبارزه عليه سانسور و سركوب ادامه ميمدن

دهد و خطاب به مسئوالن، بويژه قوه قضاييه ياد 
توانند  ي شود كه مردم ايران و جهان نميآور م

 خواه از جمله دو ينگران سرنوشت زندانيان ازاد
  تن از اعضاء كانون نويسندگان ايران نباشند
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  گزارش کنگرة ششم سازمان
 

ششمين كنگرة سازمان در اواسط تيرماه 
گروه تدارك «اين اجالس، توسط . برگزار شد

و با اعالم يك دقيقه سكوت به ياد و احترام » كنگره
همة جانباختگان راه آزادي و عدالت، آغاز به كار 

 .كرد
پس از گزارش گروه تدارك دربارة 

 تعداد شركت چگونگي تدارك برگزاري كنگره و
كنندگان، موضوع حد نصاب الزم، طبق اساسنامة 
سازمان، مورد بررسي قرار گرفت و رسميت اجالس 

نامة ادارة  آنگاه آيين.  كنگره به تأييد حاضران رسيد
كنگره، و از جمله موضوعات در دستور آن، كه از 
طرف گروه تدارك پيشنهاد شده بود، به بحث 

ادهايي دربارة افزودن و يا در اينجا پيشنه. گذاشته شد
كاستن از موضوعات كار كنگره، مثالً در مورد نقد 
عملكرد و يا اصالح اساسنامه، و همچنين در زمينة 

از . نامه، مطرح گرديد تغيير و اصالح بندهايي از آيين
آنجا كه گزارشي كتبي پيرامون عملكرد سازمان از 
سوي كميتة مركزي و يا گروه تدارك، به اجالس 
كنگره ارائه نشده بود ولي، در همين حال، 

نيز يكي از موضوعات در » يابي تشكيالت سازمان«
دستور بود، نهايتاً مقرر شد كه عالوه بر بحث مشخص 

، پيش از برگزاري انتخابات »سازمانيابي تشكيالت«
كميته مركزي، گزارش عملكرد نيز از طرف كميتة 

حات بعد از بحث اصال. مركزي قبلي ارائه شود
نامه كنگره، كليت آن، به اتفاق آرا، به تصويب  آيين

  .رسيد، و سپس هيأت رئيسة كنگره انتخاب شد
نامه مصوب، موضوعات زير در  بر پاية آيين

  :دستور كار كنگرة ششم سازمان قرار گرفت
   اوضاع سياسي-
   دربارة اتحادها و ائتالفها-
   سازمانيابي تشكيالت-
  ب كميتة مركزي گزارش عملكرد و انتخا-

در اين كنگره، عالوه بر اعضاي سازمان، 
تعدادي از دوستان و همكاران نزديك سازمان نيز، به 

مهمانان كنگره، بجز . عنوان، مهمان، حضور داشتند
نامه، گزارش عملكرد  بحثهاي مربوط به تصويب آيين

و انتخاب كميتة مركزي، در همة جلسات و مباحث 
ال داشتند و از حق كنگره حضور و مشاركت فع

انتخاب كردن و انتخاب شدن در كميسيونهاي مربوط 
  .به موضوعات كنگره نيز برخوردار بودند

  
  اوضاع سياسي

نخستين موضوع مورد بحث كنگره، اوضاع 
سياسي ايران بود كه بحث و جدلهاي زيادي را هم در 
بين شركت كنندگان، اعم از اعضا و مهمانان، دامن 

اوضاع «ه تنها يك سند، با عنوان در اين زمين. زد
، از جانب گروه »انداز  و سياست ما سياسي، چشم

تدارك ارائه شده بود كه در جريان مباحثات سازماني 
پيش از كنگره و در خود اجالس كنگره هم، اين سند 

در . مبناي بحث و تبادل نظر و يا اصالح و تغيير بود
ينه از آغاز كار كنگره هم مطلب ديگري در اين زم

طرف يكي از رفقاي شركت كننده عرضه شد كه 
چون فرصت مطالعة آن نيز فراهم نبود، از رفيق 

اي از مطلب  پيشنهاد كننده خواسته شد كه خالصه
خود را، به صورت قطعنامه، به كميسيون مربوطه 

  .بدهد
پس از دو دور بحث پيرامون سند پيشنهادي 

 كليات اين ،»انداز و سياست ما اوضاع سياسي، چشم«
سند، به عنوان مبناي كار كميسيون، به رأي گذاشته 

 درصد آرا از تصويب اعضاي حاضر 75شد و با 
آنگاه كميسيون مربوط به موضوع اوضاع . گذشت

سياسي انتخاب گرديد تا با بررسي مجموعة 
اصالحات، تغييرات و پيشنهادهاي مطرح شده،  

جالس كنگره اي را در اين باره تنظيم و به ا قطعنامه
  .ارائه كند

حاصل كار اين كميسيون، سند اصالح و 
انداز،  اوضاع سياسي، چشم«اي با عنوان  تكميل شده

بود كه به وسيلة مخبر » مواضع و سياستهاي ما
اين سند داراي دو . كميسيون در جلسه مطرح شد

بخش اول آن كه به تحليل وضعيت :بخش بود 
اي اجتماعي و سياسي، حاكميت، اپوزيسيون، جنبشه
شد، طبق نظر  مسائل منطقه و غيره مربوط مي

كميسيون، در بين نظرات و پيشنهادهاي مختلف ارائه 
و بخش دوم . شده، مشترك و يا غالباً مورد اتفاق بود

بود به دو » مواضع و سياستهاي ما«آن كه ناظر به 
گرديد و،  تقسيم مي) ب(و ) الف(پيشنهاد مختلف 

گيري گذاشته  جداگانه به رأيبنابراين، بايستي 
عالوه بر اين، تعدادي پيشنهادهاي ديگر در . شد مي

مورد تغيير يا اصالح كلمات و عبارات و يا تأكيدات 
متفاوت در متن قطعنامه مطرح شده بود كه بنا به 
صالحديد كميسيون و يا به اصرار خود پيشنهاد 

از جمله اينها، . دهندگان، به رأي جمع واگذار شد
و جمهوري » الئيك«حث مربوط جمهوري ب
هاي  ها و يا قطعنامه كه در برخي از نوشته( » سكوالر«

پيشنهادي هر دوي آنها متناوباً مورد استفاده واقع 
و تفاوتهاي مضموني و تاريخي ميان آن دو ) شود مي

بود كه، در نهايت، بنا به نظر اكثريت اعضا قرار شد 
به » الئيك«گره، واژة كه در اين سند و اسناد ديگر كن

سند پيشنهادي يكي از رفقا، زير . كار گرفته شود
قطعنامه پيرامون اوضاع ايران و منطقه و «عنوان، 

كه به كميسيون داده شده بود نيز به رأي » وظايف ما
 در صد آرا به تصويب نرسيد 4گذاشته شد كه با اخذ 

متن اين قطعنامة پيشنهادي، در بخش مربوط به (

غيرمصوب كنگره، در ادامة اين گزارش درج مطالب 
  ).شود مي

اما بحث عمده پيرامون سند پيشنهادي 
) ب(و ) الف(كميسيون سياسي، روي پيشنهادهاي 

پيشنهاد ) 1(مندرج در آن و، مشخصاً، روي بند 
  :متمركز شد كه عبارت بود از ) الف(

سياست ما افشاي ماهيت ضد دمكراتيك «
برگزاري رفراندوم براي جمهوري اسالمي و خواست 

تغيير قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي زير نظر 
نمايندگان احزاب و سازمانهاي سياسي، نهادهاي 
مدني در سطح ملي و با نظارت سازمان ملل معطوف 
بر سازمانگري جنبشهاي اجتماعي در ايران و ارتباط با 

  .»باشد مبارزات مردم در داخل كشور مي
مخالفان و موافقان پس از صحبتهاي 

. پيشنهادهاي مذكور، آن دو به رأي گذاشته شد
 43هم ) ب( درصد آرا و پيشنهاد 39) الف(پيشنهاد 

درصد آراي جمع را به خود اختصاص دادند و، 
بعد از . نتيجتاً، هيچكدام از آنها حائز اكثريت نشدند

 68بحث و تبادل نظر در مورد اين مسئله، سرانجام 
ضر رأي به آن دادند كه، با در نظر درصد اعضاي حا

گرفتن موارد اشتراك زياد در بخش اول و در 
، كميسيون كار خود را »مواضع«بندهاي مربوط به 

ادامه داده و با اخذ پيشنهادهاي جديد و تفكيك 
دقيقتر موارد اشتراك و اختالف، سند اصالح شده 

  .ديگري را به اجالس ارائه كند
ر مجدد خود كميسيون سياسي در پي كا

انداز،  اوضاع سياسي، چشم«برروي قطعنامه پيشنهادي 
، متني را به جلسه آورد كه در »مواضع و سياستهاي ما

بخش ) 1(آن نظرات و پيشنهادهاي مختلف، حول بند 
در قطعنامه، متمركز و مشخص گشته » سياستهاي ما«

مذكور به صورت دو پيشنهاد مختلف و ) 1(بند . بود
  :ئه شده بودجايگزين، ارا

تر ماهيت ضد   افشاي گسترده–الف ) 1(بند «
دمكراتيك حكومت جمهوري اسالمي و فقدان 

 كه نمايش انتخاباتي مجلس هفتم نيز –مشروعيت آن 
 و همة سياستها و –آن را كامالً آشكار كرده است 

  .»مانورهاي ارتجاعي و ضد مردمي اين رژيم
  سياست ما افشاي ماهيت ضد–ب ) 1(بند «

دمكراتيك حكومت جمهوري اسالمي و خواست 
برگزاري رفراندوم براي تغيير جمهوري اسالمي زير 
نظر نمايندگان احزاب و سازمانهاي سياسي و نهادهاي 

  .»باشد المللي  مي مدني در سطح ملي و بين
مخالفان و موافقان دربارة اين دو پيشنهاد 
صحبت كردند و، طبق روال مرسوم، چون اكثر 

الف بودند، تنها بند ) 1( كميسيون موافق بند اعضاي
 50ب، با ) 1(بند . ب به رأي جمع گذاشته شد) 1(

 درصد رأي مخالف، به 43درصد رأي موافق و 
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سپس كليت اين سند . تصويب نرسيد و حذف شد
 درصد 71گيري قرار گرفت و با كسب  مورد رأي

به تصويب نهائي )  درصد مخالف18و (آراي اعضا 
اوضاع «متن اين سند مصوب، با عنوان (. رسيد

در پي اين » انداز، مواضع و سياستهاي ما سياسي، چشم
  ).آيد گزارش مي
  

  اتحادها و ائتالفها
دستور كار بعدي كنگره، بحث و 

گيري در مورد سياست سازمان دربارة اتحادها  تصميم
الزم به يادآوري است كه سند مصوبة . و ائتالفها بود

مان راجع به سياستهاي ما در زمينة كنگرة سوم ساز
اتحاد عمل و همكاريهاي موردي، وحدت، اتحاد، 
ائتالف و انواع ديگر همكاريها و همگرائيها، راهنماي 

آنچه در . عمل سازمان در اين عرصه بوده و هست
گرفت فقط  اين كنگره مورد بحث و بررسي قرار مي

وعه ناظر به موضوع اتحادها و ائتالفها از ميان مجم
در مورد اين موضوع . اشكال گوناگون همكاريها بود

مشخص، عالوه بر قطعنامه پيشنهادي كميسيون 
قطعنامه دربارة ائتالف «تدارك كنگره، زيرعنوان 

، چند »نيروهاي جمهوريخواه الئيك و دمكراتيك
متن و مطلب ديگر هم، درجريان بحثهاي تدارك 

يز كنندگان ن كنگره، عرضه و در اختيار شركت
لكن با توجه به تشابهات مطالب و . گذاشته شده بود

نكات پيشنهادي و يا توافق بين پيشنهاد دهندگان 
مختلف، نهايتاً، دو سند در اين زمينه براي بحث در 

يكي همان  قطعنامة تهيه شده به : كنگره ارائه شد 
اتحاد «وسيلة گروه تدارك، و ديگري متني با عنوان 

اي و استقرار  قويت جنبش تودهعمل و ائتالف براي ت
كه توسط يكي از » دمكراسي و سوسياليسم در ايران

اين متن نيز مانند همة (رفقا پيشنهاد گرديده بود 
» سايت«هاي پيشنهادي به كنگره، در  مطالب و قطعنامه

سازمان، در صفحات مربوط به تدارك كنگره، قابل 
 مراجعه توانند به آنجا مندان مي دسترسي بوده و عالقه

  ).كنند
بعد از دو دور بحث پيرامون اين موضوع، هر 
دو متن پيشنهادي به رأي اجالس گذاشته شد و هردو 

قطعنامه در بارة «نيز به تصويب رسيد، ولي از آنجا كه 
» خواه الئيك و دمكرات ائتالف نيروهاي جمهوري

آراي بيشتري را كسب كرده بود، اين متن مبناي كار 
ي قرار گرفت و متن ديگر هم به اين كميسيون انتخاب

كميسيون واگذار گرديد تا در تنظيم سند نهائي خود، 
  .آن را مورد استفاده قرار دهد

كميسيون مربوط به بحث اتحادها و ائتالفها، 
گيري از پيشنهادهاي اصالحي و  بر اين مبنا و با بهره

تكميلي متعددي كه از طرف شركت كنندگان مطرح 
ندي را در اين باره، شامل يك مقدمه گرديده بود، س

اين سند، . و متن قطعنامه، تهيه و به اجالس ارائه كرد
بندي چند سند و متن و نكات  در واقع، تلفيق و جمع

گذشته از حك و . پيشنهادي در اين زمينه بود
اصالحات وارده كه مورد نظر غالب شركت كنندگان 

ورد، بود، يكي از گرهگاههاي اصلي بحث در اين م
در تعريف » پارلمان«ضرورت گنجاندن يا نگنجاندن 

جمهوري جايگزين جمهوري اسالمي بود، كه 
كميسيون آن را به ترتيب زير، جهت رأي گيري در 

  :اجالس ارائه كرد
گيري يك آلترناتيو  سازمان ما براي شكل«

دمكراتيك و الئيك در برابر جمهوري اسالمي 
  : )ف، دو پيشنهادادامه پاراگرا. (»كند مبارزه مي

اي كه در آن  جمهوري «–پيشنهاد الف 
آزاديهاي سياسي، مدني و فردي مطابق اعالمية جهاني 

المللي با  ها و ميثاقهاي بين حقوق بشر و ساير بيانيه
  .»روشني بيان شود

جمهوري مبتني بر پارلمان و  «-پيشنهاد ب 
بر اساس تفكيك قوا كه در آن آزاديهاي سياسي، 

فردي مطابق اعالمية جهاني حقوق بشر و ساير مدني و 
  .»المللي با روشني بيان شود ها و ميثاقهاي بين بيانيه

درپي صحبتهاي مخالفان و موافقان اين دو 
گيري قرا  مورد رأي) ب(پيشنهاد جايگزين، پيشنهاد 

 درصد آرا به تصويب نرسيد و 46گرفت كه با اخذ 
اشته شد سپس كليت اين سند به رأي گذ. حذف شد

از )  درصد مخالف11و ( درصد موافق 54كه با 
متن اين سند . (تصويب اجالس كنگره گذشت

، در »دربارة اتحادها و ائالفها«مصوب نيز زير عنوان 
در اين هنگام، چند ). شود ادامة اين گزارش چاپ مي

تن از رفقا مطرح كردند كه در تصويب كليت اين 
 و پيشنهاد كردند سند، آيين نامه مراعات نشده است

گيري در اين مورد تجديد شود، اما اين  كه رأي
  . پيشنهاد به تصويب جمع نرسيد

  
  سازمانيابي تشكيالت

سومين موضوع مورد بحث كنگره ششم، 
در . بحث و بررسي مسئلة سازمانيابي تشكيالت بود

ها  جريان تدارك اين كنگره هم، در اين زمينه، نوشته
ي چند تن از رفقا تهيه شده و طرحهاي متعددي از سو

در آغاز كار اجالس هم، متن ديگري به وسيلة . بود
. يكي از رفقا در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت

لكن، در نهايت، با هماهنگي و يا موافقت خود 
پيشنهاد دهندگان، تنها يك متن، يعني سندي كه از 

قطعنامه در «طرف كميسيون  تدارك كنگره، با نام 
پيشنهاد شده بود، مبناي » سازمانيابي تشكيالتيبارة 

آغاز بحثهاي كنگره در اين زمينه و، همچنين، با 
تصويب كليات آن در اجالس، مبناي كار كميسيون 

  .انتخابي در رابطه با اين موضوع، قرار گرفت
بحثها و پيشنهادهاي مطرح شده دربارة 
مسائل و طرحهاي تشكيالتي، بسيار متنوع و متعدد 

د و اين نيز، به نوبه خود، كار تلفيق و جمعبندي بو
گيري در اين زمينه را دشوار  كميسيون و تصميم

برخي از رفقا با انگشت گذاشتن روي ضعفها . كرد مي
و نارسائيهاي تشكيالتي در پيشبرد وظايف سازماني، 
چاره جوئي در اين باره را ضرورتي اساسي و عاجل 

 قبول معضالت رفقايي ديگر، ضمن. دانستند مي

موجود، تغييرات و طرحهاي پيشنهادي را چاره ساز 
بعضي از شركت كنندگان، لزوم . دانستند نمي

تغييراتي اساسي را در اساسنامه، از جمله در مورد 
تعريف رابطة عضو با سازمان، استقالل عمل بيشتر 
واحدهاي محلي و گروههاي كار، تبديل كميتة 

يجاد نهاد ديگري با و ا» شوراي مركزي«مركزي به 
را به منظور مقابله با . . . ، »شوراي هماهنگي«عنوان 

مشكالت جاري و جلب مشاركت بيشتر اعضا در 
كردند، در حالي  تصميم گيريها و فعاليتها را مطرح مي

كه بعضي ديگر خواستار بررسي بيشتر و اصالحاتي 
محدودتر در ساختار تشكيالتي، در مرحلة فعلي، 

ند كه اصل مسئلة تشكيل گروههاي كار، هرچ. بودند
كه در دورة قبلي هم شكل گرفته بود، مورد بحث و 
جدل نبوده ولي دربارة چگونگي تشكيل آنها، ميزان 

مندان غيرعضو با  اختيارات آنها، نحوة همكاري عالقه
  .آنها، و نيز اتفاق نظر وجود نداشت

كميسيون مربوط به سازمانيابي تشكيالت، 
اي از طرحها و پيشنهادها را در سندي با  موعهنهايتاً مج

قطعنامه درباره اصالحاتي در امر سازماندهي «عنوان 
برخي . ، تدوين و به جلسة كنگره ارائه كرد»تشكيالت

از مواد و بندهاي اين قطعنامة پيشنهادي، كه از سوي 
كميسيون به نظرخواهي جمع گذاشته شد، از تصويب 

م كليت اين سند براي گذشت، اما وقتي كه سرانجا
 درصد اعضاي حاضر 46گيري مطرح گرديد،  رأي

بنابراين اين قطعنامه رأي . به آن رأي مثبت دادند
متن اين سند غير . (كافي نياورد و به تصويب نرسيد

قطعنامه دربارة اصالحاتي در «مصوب نيز زير عنوان
، در ادامة اين گزارش درج »امر سازماندهي تشكيالت

اي در اين زمينه، در  عدم تصويب قطعنامه). شود مي
واقع، به معني آنست كه كنگره سازمان مباحث انجام 
گرفته در اين باره را ناكافي تشخيص داده و عمالً به 

  .ادامة بحث در اين مورد رأي داده است
  

  انتخابات كميته مركزي
در بخش پاياني اجالس كنگره، موضوع 

كزي در دستور گزارش عملكرد و انتخاب كميتة مر
در اين بخش، ابتدا رفقاي مسئول . كار قرار گرفت

ارگانها و كميسيونها در كميتة مركزي قبلي، شرح 
مختصري از فعاليتها و مشكالت هركدام از آنها را با 

سپس برخي از رفقاي شركت . جمع در ميان گذاشتند
كننده، انتقادها، نظرات و پيشنهادهاي خود را دربارة 

تة مركزي و يا سازمان به طور كلي، عملكرد كمي
مطرح ساختند كه اين بحثها نيز، تا اندازة زيادي، ادامة 
مباحثات جلسه در مورد موضوع قبلي، يعني 

  .سازمانيابي تشكيالت، بود
انتخاب كميتة مركزي آخرين كار جلسة 
كنگره بود كه با بحث و تبادل نظر پيرامون تعداد و 

در اينجا، از . شروع شدتركيب ارگان رهبري سازمان 
جمله، پيشنهاد شد كه شرط مدت سابقة عضويت در 

براي نامزدي در ) مندرح در اساسنامه(سازمان 
انتخابات كميتة مركزي، اصالح شده و يا، به تصويب 
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. اجالس حاضر، در انتخابات فعلي ناديده گرفته شود
به علت نبود فرصت الزم براي تغيير اساسنامه و بحث 

باره، اين پيشنهاد، بدون بحث، به رأي گذاشته در اين 
 درصد آرا به تصويب نرسيده و 44شد كه با كسب 

  .رد شد
اما وقتي نوبت به انتخاب كميته مركزي 
رسيد، به دليل نبود نامزد عضويت در حد الزم، 
برگزاري انتخابات ميسر نگرديد و فرصت كافي براي 

در . فراهم نبودبحث و تبادل نظر بيشتر در اين باره نيز 
آخرين دقايق كار كنگره، جهت حل اين معضل و 
تأمين تداوم فعاليتهاي جاري، چند پيشنهاد مطرح 

» قرار«گرديد كه، در نهايت، يكي از آنها به عنوان 
مصوب كنگره در اين مورد، به صورت ذيل، به تأييد 

 درصد اعضاي حاضر رسيد و كنگره به كار خود 81
  .پايان داد

  
  صوب كنگرهقرار م

 به دليل فقدان تعداد كانديداي الزم و به پايان -1« 
رسانيدن ساعات كار كنگره، امكان انتخاب كميتة 

  .مركزي ميسر نشد
، با  به هيأت رئيسة منتخب كنگره انجام موارد زير -2

  :واگذار گرديد اختيارات كميته مركزي  

 حداكثر ظرف سه ماه شرايط انتخاب كميتة –الف 
  .سازمان را فراهم نمايدمركزي 

  . ادارة حداقل امور سازمان را به انجام رساند–ب 
 تمامي ارگانها و نهادها همچون گذشته و با –ج 

  .»دهند اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه مي
  هيأت رئيسة كنگره ششم
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  

  

  

   ششمسند هاي مصوب كنگره
  

  نداز، مواضع و سياستهاي مااوضاع سياسي چشم ا
  

براي استقرار يك جمهوري الئيك و متكي بر اراده مردم متحد 
  شويم
  

با تشكيل مجلس هفتم، از طريق يك انتخابات فرمايشي و حذف كامل  -1
جناح اصالح طلب از سوي شوراي نگهبان، دوره ديگري در حيات جمهوري 

مال از هرگونه حمايت جمهوري اسالمي امروز ديگر كا. اسالمي آغاز شده است
نمايش قدرت در قبضه مجلس و برنامه ريزي براي . مردم قطع اميد نموده است

  :تسخير دولت، نتايج متضاد و متناقضي ببار خواهد آورد
از يك سو اختالفات داخلي حكومت و شكاف بين نهادهاي مختلف نسبتا كمتر و 

ويت خواهد حكومت يك دست تر  شده و قدرت تحرك و امكان سركوب تق
از سوي ديگر با كاهش دوگانگي در حكومت، جهت اصلي مبارزات مردم . شد

متوجه اين يا آن جناح از حكومت نخواهد شد،، بلكه كل حكومت را نشانه 
  .خواهد گرفت

در عين حال حذف تحقير آميز اصالح طلبان حكومتي، بخش مهمي از نيروهائي 
ن بودند، به صف اپوزيسيون رانده، و را كه تا ديروز مدافع حكومت و جزئي از آ

  .يا عمال خنثي و خانه نشين خواهد نمود
انتصاب پيشاپيش نمايندگان مجلس، هراس از راي كنترل شده مردم و استفاده از 
زور در برابر حتي نيروهاي درون حكومت، نشانه نه قدرت بلكه ناتواني در برابر 

امه بي توجهي حكومتگران به پيشرفت جنبش آزاديخواهانه مردم و انعكاس اد
  .بحران هاي فزاينده سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كشور است

 سال حكومت جمهوري اسالمي جامعه ما را در بحران هاي عميق 25تداوم  -2
بي حقوقي كامل مردم، تعرض . اجتماعي، اقتصادي و سياسي فرو برده است

و محاكمه مخالفين حكومت بر مطبوعات، جنبش هاي اجتماعي، بازداشت ها 
سياسي، فعالين جنبش هاي اجتماعي، روشنفكران و روزنامه نگاران، دخالت 
دارودسته هاي سركوبگر رسمي و غيررسمي حكومتي در اركان زندگي اجتماعي 
و حتي حريم خصوصي شهروندان، به همراه بيكاري، فقر و بي چشم اندازي 

زميني شيرازه زندگي اقشار اقتصادي و سياسي حاكم بر جامعه، و اقتصاد زير
كارخانه ها . اقتصاد كشور ورشكسته است. وسيعي از مردم را از هم گسيخته است

. يكي پس از ديگري تعطيل مي شوند و خيل بيكاران كشور سربه ميليونها مي زند
كارگران وحقوق بگيران كشور ماه ها در انتظار پرداخت حقوق شان در انتظار مي 

شور كه بيش از نيمي از جمعيت فعال جامعه را تشكيل مي نسل جوان ك. مانند

دهد، بدون چشم انداز ورود به چرخه اقتصادي كشور، بدون آينده و بدون 
  .هرگونه برنامه اي به حال خود رها شده است

اولين گام براي راه خروج از نابساماني هاي موجود، و حل بحران هاي اجتماعي، 
ده شدن بساط جمهوري اسالمي و حاكم شدن اقتصادي و سياسي ايران، برچي

  .اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت كشور است
تحوالت سال هاي اخير، بيش از پيش بر اين واقعيت مهر تاكيد گذاشت كه  -3

نظام جمهوري اسالمي در اساس خود يك نظام ضد دمكراتيك و غيرقابل اصالح 
ي مردم جزو بنيان هاي اصلي استبداد جزو ذات اين نظام و زير پا نهادن را. است

قانون اساسي جمهوري اسالمي با تلفيق دين و دولت و . موجوديت آن است
سپردن اختيارات بي حدوحصر بر ولي فقيه، از فرماندهي كل قوا تا حق تسلط 
مستقيم و غيرمستقيم بر كليه قوا، از تصرف بر حقوق ملت تا لغو حق انتخاب 

را ملغي نموده است و تفوق اراده مفسران دين آزادانه مردم، حق حاكميت مردم 
اين قانون مبناي نه حكومت قانون، بلكه . بر اراده و راي مردم را تثبيت كرده است

تبعيض بين زن و مرد، مسلمان و . بي قانوني حاكم بر كشور و بيان عريان آن است
  .روح حاكم بر اين قانون است... غيرمسلمان، شيعه و غير شيعه

الح طلبان حكومتي براي نجات حكومت در چارچوب اين قانون تقالي اص
ماهيت آن را هرچه عريان تر ساخت و نه تنها ساخت تغيير قانون اساسي جمهوري 

  .اسالمي بلكه بر چيده شدن كليت اين نظام را به يك تمايل همگاني تبديل نمود
امروز در كشور ما جنبش آزادي خواهي و دمكراسي خواهي و عدالت  -4
بي يك جنبش وسيع و در مقياس سراسري است و نقطه اتكاء آن جنبش هاي طل

اجتماعي اقشار و طبقات و گروه هاي اجتماعي مختلف مردم اعم از زنان و 
جوانان، كارگران، معلمان، دانشجويان ، دانشگاهيان، و نيز جنبش ها ي ملي در 

  .ميان مليت هاي متعدد كشور است
  اسي ، جوانان و زنان كشور ما هستند فعال ترين نيروي جنبش دمكر

 جوانان كشور ما در ادامه حكومت اسالمي فاقد آينده و محروم از همه حقوق   - 
. اوليه انساني و اسير دست سانسور و اختناق هستند و حق انتخـاب چنـداني ندارنـد                

راديكاليسم و قدرت عمل جنبش در سال هـاي گذشـته مرهـون حضـور جمعيـت                 
نيــروي جــوان چــه در قالــب جنــبش .  پرشــور كشــور بــوده اســتميليــوني جوانــان

دانشجوئي و چه در هيات تشكل ها و سازمان هاي دانـش آمـوزي و انجمـن هـا و                    
 اخير هر گونه پيونـدي      كانون هاي غير دولتي و غيره در جريان تحوالت سال هاي          

با جمهوري اسالمي را قطع مي نمايد و در انديشه شـكل دادن بـه آينـده اي بـدون                
جنبش دانشـجوئي در پروسـه اسـتقالل خـود از           . اين حكومت قرون وسطائي است    
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حكومت، به يكي از تريبـون هـاي مهـم  انتشـار افكـار دمكراتيـك و سـكوالر در                     
  .جامعه فرامي رويد

 سال گذشته رسما از حقوق برابر اجتماعي بـا مـردان   25ا در طول زنان كشور م  -
در محيط خانواده و كـار،  . محروم شده، به شهروندان درجه دو تقليل داده شده اند      

مقاومت زنان در برابر اين بي حقوقي اجتمـاعي  . قانونا محكوم اراده مردان شده اند     
نـبش زنـان بـزرگ تـرين     همواره يكي از ارگان مقابله با حكومت بـوده اسـت و ج         

آتشفشان خيزش اجتماعي عليه بي عدالتي و تبعيض حـاكم در جمهـوري اسـالمي           
هم اكنون تشكل ها و فعالين جنبش زنان نقش مهمي را در پيشرفت جنـبش               . است

  .دمكراسي در ايران ايفا مي كند
 جامعه روشنفكري، روزنامه نگاران و نويسـندگان، اسـاتيد دانشـگاه هـا، معلمـان                -
شور در پيشرفت جنبش دمكراسي نقش مهمي ايفا نموده و پرچمدار آزادي بيان             ك

  .و انتشار اخبار و انديشه آزداي خواهي در جامعه هستند
 جنبش كارگري براي به كرسي نشاندن حق كار، تـامين حـق زنـدگي و حـداقل            -

معاش در تالش تحميل حق تشكل و اعتصاب بر حكومت و بـه رسـميت شـناختن                 
 و نمايندگي هاي مستقل كارگري براي دفاع از حقـوق اوليـه كـارگران               سنديكاها

اعتراضات گسترده كارگران در دو سال گذشـته نشـان از حضـور قدرتمنـد               . است
  .آنها در صحنه مبارزات اجتماعي و طبقاتي در كشور مي باشد

 جنبش هاي ملي در ميـان مليـت هـاي مختلـف كشـورمان اعـم از آذري، كـرد،                     -
ايـن  . چ و عرب كه به رغم خفقان و سركوب حاكم تداوم يافتـه اسـت    تركمن، بلو 

جنبش ها هم چنان بر عدم تمركز قدرت و سپردن اداره امور داخلي مناطق ملي به                 
تحقـق خواسـته هـاي مليـت هـاي          . انتخاب و اراده خود آن مليت ها تاكيـد دارنـد          

   .ساكن ايران تنها در  گرو دمكراتيزه شدن كل كشور است
زات افشاگرانه و مسـتمر زنـدانيان سياسـي و خـانواده هـاي آنهـا در دوسـال                    مبار -

گذشته يكي از عرصه هاي  افشاي رژيم در رابطه با  نقض حقـوق بشـر در عرصـه                    
  .بين المللي و ملي بوده است

ــادگراي    -5 ــات بني مواضــع ارتجــاعي جمهــوري اســالمي در پشــتيباني از جريان
 المللـي و سياسـت هـاي ماجراجويانـه اتمـي            اسالمي در منطقه، انزوا در مجامع بين      

آن،  كشور ما را در مركز توجه سياست هاي بين المللي و بخصوص سياست هـاي      
   .سلطه جويانه دولت آمريكا و در نتيجه خطر مداخله خارجي قرار داده است

 سـپتامبر، تحـت عنـوان جنـگ عليـه           11لشگركشي دولت آمريكا به منطقه، بعد از        
ظامي در افغانستان و سپس اشغال عراق تحت عنوان دمكراتيـزه           تروريسم، حضور ن  

كردن اين كشور، اعالم رسمي نقشه آمريكا براي تغييرات احتمـالي در جغرافيـاي              
سياسي منطقه، از جمله در كشور ما تحت عنوان نقشه خاورميانه بزرگ كه هـدف               

دراز مـدت  آن تغيير سيماي سياسي منطقه به نفـع سياسـت هـا و بـراي تـامين مـافع           
دولت آمريكا در اين منطقه از نظر استراتژيك مهم  براي اقتصاد غرب است، نشان       
دهنده شرايط حساس در حول حوش كشور ما و ضرورت اكيد برخورد مسـئوالنه              

در چنــين وضــعيتي سياســت هــاي . بــا آينــده، اســتقالل و امنيــت كشــور آن اســت
مداخله در امـور كشـور مـا را         جمهوري اسالمي به انحاء مختلف آذوقه الزم براي         

  .عمال فراهم نموده است
محور « سپتامبر، جمهوري اسالمي را در ليست دولت هاي          11دولت آمريكا بعد از     

اكنون صدام بـا لشگركشـي      . در كنار دولت صدام و كره شمالي قرار داده بود         » شر
يق تعقيب برنامه هاي اتمي جمهوري اسالمي از طر       . از اين محور حذف شده است     

آژانس اتمي سازمان ملل و پافشاري آمريكا بر  احاله پرونده جمهوري اسالمي بـه               
شوراي امنيت سازمان ملل عليرغم مقاومت اوليه اتحاديه اروپـا، نشـاندهنده برنامـه              

  .دراز مدت دولت آمريكا در مورد جمهوري اسالمي است
ز، عـدم   وجود جمهوري اسالمي بـه عنـوان يـك رژيـم نـاهمخوان بـا جهـان امـرو                  

پايبندي اين رژيم به موازين بـين المللـي و ادامـه سياسـت هـاي پـان اسالميسـتي و                     
ارتجاعي آن در منطقه، خود عامل اصلي تحريك براي مداخله در امور كشـور مـا                
و تامين بهانه براي سياست هاي جاري اياالت متحده در ادامه لشگر كشي خود در               

كراتيزاسيون به شيوه جاري در عراق و       خاورميانه، تحت عنوان كمك به پروسه دم      
  .در زندان ابوغريب است

   : مواضع ما 
نيروي تحول در ايران جنبش هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار مختلف مردم             ) 1

تحكيم موقعيت اين جنـبش هـا تنهـا ضـامن برچيـدن             . و گروه هاي اجتماعي است    
ه اسـتبداد و بـي حقـوقي    بساط جمهوري اسالمي و منتفي شدن هر گونه بازگشت ب     

دمكراسي در ايران تنها بر بستر رشد و گسترش جنـبش    . در هر شكل ديگري است    
نهادينـه   هاي اجتماعي، آزادي احزاب سياسي با پايگاه ها و برنامه هاي متفاوت و              

شدن حقوق و ازادي هاي اوليه انساني از قبيل آزادي عقيده، بيان، تشكل و تحزب               
  .امكانپذير است.. و 
هدف مقدم مـا اسـتقرار يـك جمهـوري دمكراتيـك و الئيـك بـه جـاي نظـام                     ) 2

جمهوري اسالمي، بـراي پايـان دادن بـه بحـران هـاي مـزمن سياسـي، اجتمـاعي و                    
 در راه اسـتقرار آزادي ، دموكراسـي و عـدالت              ساله اخير كشـورمان    25اقتصادي  
، چـپ و    بـراي تحقـق ايـن امـر مـا همـه نيروهـاي دمكـرات               .  مـي باشـد     اجتماعي

آزاديخواه، همه فعالين جنبش هاي اجتماعي و مـدني، شخصـيت هـا، جريانـات و                
احزاب ملي را به اتحاد و همكاري براي ايجاد يك نظام متكي بر اراده مردم ايران                 

شرط ايجاد چنين نظامي احترام به عقيده و مذهب هـر شـهروندي،             . فرا مي خوانيم  
مطالبـات اقتصـادي و اجتمـاعي و بـه          جدائي كامل دين از دولت، پاسـخگويي بـه          

. رسميت شناختن مـوازين حقـوق بشـر و تابعيـت همـه قـوانين از راي مـردم اسـت                    
ديالوگ و همكاري نيروهايي كه براي سوسياليسم مي رزمند براي رسيدن به زبـان              

  .مشترك، درخدمت تقويت چنين مبارزه اي قرار مي گيرد
س جنسـيت، مليـت، مـذهب و نـژاد          ما خواستار رفع هرگونـه تبعـيض بـر اسـا          ) 3  

برابري حقوق زنان با مردان، حق برابـر همـه شـهروندان در برخـورداري از           . هستيم
امكانات و فرصت ها و مشاغل در سطح كشور و احترام به همـه مـذاهب و عقايـد                   

  .در كشور هستيم
ما خواستار حق كار، حق برخورداري از بيمه هاي اجتماعي، بيكاري و اسـتفاده از               

  . عموم مردم هستيم مكانات بهداشتي و درماني براي ا
 به رسميت شـناختن حقـوق دمكراتيـك و برابـر             ما خواستار عدم تمركز قدرت و     

  .همه مليت هاي ايراني هستيم
. ما مخالف هر گونه مداخله خـارجي در كشـورمان، تحـت هـر عنـواني هسـتيم                ) 4

 هاي خارجي، تنها با اراده      دمكراسي در ايران نه از طريق ورورد تفنگداران قدرت        
ما خواستار پشـتيباني نهادهـاي و جنـبش هـاي     . و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد  

مترقي بين المللي از مبارزات مردم ايران در راه دمكراسـي بـوده و هـيچ قـدرتي را              
ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همـه ملـل           . جايگزين اراده ملت ايران نمي دانيم     

ن تكليف با حكومت اسالمي را حق منحصـر بـه فـرد مـردم ايـران مـي                   جهان، تعيي 
  .دانيم

ما خواستار تامين استقالل و تضمين يكپارچگي عـراق و خـروج بـي قيـد و شـرط                   
نيروهاي اشغالگر و جايگزيني آن ها با نيروهـاي صـلح سـازمان ملـل تـا برگـزاري              

مـل اسـرائيل از     مـا خواسـتار عقـب نشـيني كا        .انتخابات آزاد در اين كشـور هسـتيم       
سرزمين هاي اشغالي فلسـطين، بـه رسـميت شـناختن حـق تشـكيل دولـت مسـتقل                    
فلسطين، پايان دادن به كشتار مردم بي دفاع و بازگشت طرفين بر سر ميز مذاكره بر          

  اساس قطعنامه هاي سازمان ملل هستيم
  

  :سياستهاي ما 
 و عدالت طلبانه توده    در دفاع از خواسته ها و مبارزات آزاديخواهانه، دموكراتيك        

ها و در جهت رشد و تقويت و ارتقاي جنبشهاي اجتمـاعي جـاري مـردم در برابـر                   
  :رژيم جمهوري اسالمي، رئوس سياستهاي سازمان ، در اين دوره عبارتند از

 افشاي گسترده تر ماهيـت ضـد دموكراتيـك حكومـت جمهـوري اسـالمي و                 - 1 
جلس هفـتم نيـز آن را كـامال آشـكار        كه نمايش انتخاباتي م    -فقدان مشروعيت آن  

  . و همه سياستها و مانورهاي ارتجاعي و ضد مردمي اين رژيم-كرده است
طرح و تبليغ و ترويج هرچه بيشتر اصل جدايي دين از دولت در جهـت بسـيج    -2 

گسترده مردم براي مقابله با سياستهاي رژيم در مورد ادغام دين و دولـت، در همـه          
  .ي گوناگونعرصه ها و زمينه ها
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تالش در راه تقويت مبارزات صنفي و سياسي كارگران و زحمتكشان و دفاع از      -3
حق كار و حيات آنان و مقابله با طرحها و برنامه هاي اقتصادي رژيم كـه اكثريـت                  

 .مردم را به فالكت فزاينده اي محكوم نموده است
برابــر كوشــش در راســتاي شــكل گيــري آلترنــاتيو دموكراتيــك و الئيــك در  -4

حكومت جمهوري اسالمي، به ويژه از طريق پيشبرد سياست همكـاري، همگرايـي             
و اتحاد مجموعه نيروهايي كه در اين جهت مبـارزه مـي كننـد، بـه ترتيبـي كـه در                     

 .قطعنامه مربوط به آن طرح و تصويب شده است
 
  
  

  قطعنامه درباره اتحادها و ائتالفها
  :مقدمه

دادن به يك آلترناتيو جمهوريخواه دمكراتيك و       تالش سازمان ما، در زمينه شكل       
الئيك براي جايگزيني جمهوري اسـالمي، بطـور مشـخص از ده سـال پـيش و در                  
جريان مباحث حول تهيه پالتفرم اتحاد عمل پايدار سياسي و تشكيل آن آغاز شده              

اين تالش در جريان فعاليت براي گسترش اين اتحـاد عمـل و سـازمان دادن                . است
  . تالف وسيع تر ادامه يافته استبه يك ائ

  :هم چنين طي سال هاي اخير
جنبشــي در جهــت همــاهنگي و ســازمانيابي بخشــي از افــراد و محافــل   -

 جمهـوري اسـالمي جمهـوري       "جمهوريخواه دمكرات و الئيك، بـا انتشـار بيانيـه           
 سـمينار   "ايـن حركـت بـا برگـزاري         .  آغـاز گرديـده اسـت      "الئيك و مواضـع مـا     

  .روشنتري به خود گرفته است سيماي "پاريس
ما اهداف سياسي و فكري مندرج در اين بيانيه را با پالتفـرم همكـاري هـا ائتالفـي                   

براي موفقيت اين تالش مي كوشـيم و مـذاكره و گفتگـوي             . خود همسو مي دانيم   
  .فعال در جهت يافتن ساختار و ظرف مناسب همكاري را پي مي گيريم

 بـراي اتحـاد     "ان، با امضـاي بيانيـه       جمع ديگري از جمهوريخواهان اير     -
 حركت در جهـت سـازمانيابي خـود را آغـاز نمودنـد و بـا                 "جمهوريخواهان ايران 

 در برلين، به عنوان مجمع تصميم گيري، اسناد سياسي و           " همايش "برگزاري يك   
  .تشكيالتي خود را به تصويب رساندند كه بيانگر اهداف و مشي سياسي آن هاست

ساله ملي در ايران و هم چنين مشي سياسي در قبال اصالح طلبـان        شيوه برخورد با م   
حكومتي، پاشنه آشيل اين نيرو، مانع حضور آن در ائتالف وسيع مورد نظـر مـا بـه                   
منظور بركناري رژيـم جمهـوري اسـالمي و اسـتقرار يـك جمهـوري دمكراتيـك                 

  . است
دي كه زمينـه و     ما ضمن گفتگو و ديالوگ با اتحاد جمهوريخواهان ايران، در موار          

  .همكاري وجود داشته باشد، دست به اتحاد عمل خواهيم زد

  
سازمان ما براي شكل گيـري يـك آلترنـاتيو دمكراتيـك و الئيـك در                 -1

جمهوري اي كه در آن آزاديهاي سياسي، .  برابر جمهوري اسالمي مبارزه مي كند    
يثاقهـاي بـين    مدني و فردي مطابق اعالميه جهاني حقوق بشـر و سـاير بيانيـه هـا و م                 

در اين جمهـوري كـه قـدرتش را از راي آزاد و برابـر               .. المللي با روشني بيان شود    
شهروندان كسب مي كند، جدايي كامل دين و هر نوع ايدئولوژي از دولت و برابر     
ي حقوق زنان و مردان، تامين حقوق و ارتقاي سـطح زنـدگي كـارگران و مـزد و                   

 مليت هاي ساكن ايران از پرنسيب هاي        حقوق بگيران و رعايت حقوق دمكراتيك     
در سياست خارجي، اين جمهوري بر اساس احترام به حقـوق           .. خدشه ناپذير است  

ساير ملل و رعايت قواعد و قوانين بين المللي، خواهان گسترده ترين رابطه بـا دول              
  .ديگر است

ت از  شكل گيري اين آلترناتيو به جاي جمهوري اسالمي، نيازمند اتحاد وسيعي اس           
نيروهاي دمكـرات و آزاديخـواه اعـم از احـزاب و سـازمانهاي سياسـي، محافـل و                   

سازمان ما مي كوشد كـه بـه سـهم خـود در شـكل               . شخصيتها و فعالين غيرمتشكل   
  .گيري چنين اتحادي نقش موثري ايفا نمايد

 در چند سال اخير نتوانسته است به يك ائتالف وسيع           " اتحاد عمل پايدار سياسي    "
 در " اتحـاد "ما مي كوشيم با بهره گيري از مجموعه تجارب مثبـت ايـن             . يدفرا رو 

  .جهت شكل گيري اتحاد گسترده تري گام برداريم
  
سازمان مـا بـراي شـكل گيـري ائـتالف يـا اتحـادي از نيروهـاي چـپ                     -2

  .متشكل از سازمانها، محافل و افراد عالقمند تالش مي كند
راي شكل گيري اين ائتالف، كه از يكسـو         مباني اوليه و يا موارد اشتراك حداقل ب       

هويت چپ آن را تعريف و از سوي ديگر امكان تصميم گيري و حركـت جمعـي           
طرفـداري از سوسياليسـم بـه عنـوان آلترنـاتيو سـرمايه             : را ميسر مي كند عبارتند از     

ــارگران و      -داري ــي ك ــردم يعن ــت م ــافع اكثري ــوق و من ــامين حق ــراي ت ــالش ب  ت
  .ي برچيدن بساط جمهوري اسالمي مبارزه برا–زحمتكشان 

نيروهايي كه مي توانند در اين ائتالف شركت كنند، در اساس، بر پايه همان مبـاني     
ائتالف چپ فعاليت در سه عرصه عمده زير را مـد نظـر قـرار    . فوق تعيين مي شوند  

دفـاع از خواسـتها و مبـارزات كـارگران و زحمتكشـان و طـرح و تبليـغ                   : مي دهـد  
 تالش براي   – چپ در مورد مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي          مواضع و ديدگاه  

ايجاد و گسترش اتحاد دموكراتيـك و الئيـك و تقويـت موقعيـت چپهـا در درون            
 كوشش براي تعريف و تدقيق ديدگاه هاي برنامه اي و اسـتراتژيك چـپ در                -آن

  . جهت همگرايي بيشتر
  

  
  نداسنادي كه به تصويب نرسيد

  قطعنامه درباره

صالحاتي در امر سازماندهي ا

  تشكيالت
  

ساختار تشكيالتي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران ، 
بر گسترش روابط دموكراتيك در مناسبات تشكيالتي 
، داوطلبانه بودن پيشبرد وظايف ، مشاركت و استفاده 
هرچه موثرتر از خرد جمعي در تصميم گيري ها 

  .قراردارد

جموعه تجارب و در هردوره از كار سازماني ، م
ضرورت ها ايجاد تغييراتي را در اشكال كار جمعي 

جهت اين تغييرات ، بهبود . سازمان ضروري مي سازد 
كار جمعي سازمان و باال بردن كيفيت كارها مي 

در تغييرات كنوني ، گسترش مشاركت اعضاي . باشد
سازمان درتصميم گيري ها و انجام وظائف ، كاهش 

و گسترش استقالل دخالت شوراي  مركزي 
واحدهاي سازماني در تصميم گيري درمحدوده 
. وظايف خويش و پيشبرد مصوبات كنگره مي باشد

  :در اين راستا كنگره بر نكات زير تاكيد نمود
 رابطه عضو با سازمان براساس فعاليت در يكي از -1

واحدهاي كشوري ، گروه هاي كاري و يا پيشبرد 
  . با سازمان استوظايف بصورت پروژه در ارتباط

فعاليت اعضا در تمامي عرصه هاي      -2
كارسازماني داوطلبانه بوده و مي توانند در هر گروه 

  .كاري عضو شوند
فعاليت در نهادهاي دموكراتيك ، نشريات ، رسانه -3

كه اهداف و سياست هايشان با ... هاي عمومي و 
برنامه و خط مشي سازمان هم راستاست ، جزيي از 

  .ت تشكيالتي اعضا محسوب مي گرددفعالي
كنگره ، با توجه به سياست و برنامه مصـوبه خـود ،             -4

هـر گـروه    . گروه هاي كاري الزم را تعيـين مـي كنـد          
گروههـاي  .  نفـر تشـكيل مـي شـود     3كاري حداقل از    

كاري مي توانند از افـراد غيرعضـو سـازمان نيـز بـراي         
بــراي ايــن دوره از فعاليــت . همكــاري دعــوت نماينــد

  :  گروه كاري شامل5سازمان 
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سـايت و نشــريه، كـارگران، زنــان، دانشـجويان و بــين    
  .المللي پيشنهاد مي شود

ــراي يــك گــروه كــاري   :1تبصــره  درصــورتي كــه ب
داوطلبي وجود نداشت شوراي مركـزي بـراي آن راه          

 .يابي خواهد كرد
 آئين نامه داخلـي گـروه هـاي كـاري توسـط             :2تبصره

ولين گروه هـاي كـاري      مسئ.خودشان تنظيم مي گردد   
 .نيز درهرگروه انتخاب خواهند شد

 تشكيل هر گروه كاري جديد در فاصـله دو          :3تبصره  
  .كنگره منوط به تصويب شوراي مركزي است

گــروه هــاي كــاري و واحــدهاي كشــوري در      -5
محــدوده وظــايف خــود اســتقالل عمــل داشــته و در   
چارچوب سياست عمومي سازمان اتخاذ تصـميم مـي         

  .يندنما
 اتخاذ سياسـت حـول عـام تـرين مسـائل سياسـي و               -6

تشكيالتي و تحوالت سياسي جاري و روابط با ديگـر          
سازمان ها و احزاب و هماهنگ كـردن فعاليـت هـاي            
تشكيالتي و تنظيم مالي ، توسط شوراي مركـزي كـه           
. دركنگره انتخاب مـي شـود صـورت خواهـد گرفـت           

 .اهد كردتعداد اعضاي اين شورا را كنگره تعيين خو
  به منظور هماهنگي درميان ارگان هـاي سـازمان و     -7

» شــوراي همــاهنگي « فعاليــت هــا ، جمعــي بــا عنــوان 
ــاري و اعضــاي     ــاي ك ــروه ه ــئولين گ متشــكل از مس

  .شوراي مركزي تشكيل خواهد شد
   شوراي هماهنگي وظيفه دارد كه درصورت اتخاذ          -

يف سياستهائي كه منجر به اختالل و عدم پيشرفت وظا        
ــار را     ــداوم آن ، ك ــازمان و ت ــاي س ــان ه توســط ارگ

همه پرسي  ( متوقف تا با نظرخواهي از مجموعه اعضا        
در عـرض يـك مـاه  پيرامـون          ) و يا كنگره فوق العاده    

 .موضوع و سياست مورد اختالف تصميم گيري نمايد

 نفر بعنوان عضو علي البدل شـوراي مركـزي در       2  -8
ــد شــد  ــدل اعضــا. كنگــره انتخــاب خواهن ي علــي الب

درتمامي جلسات و بدون حق راي شركت مي كنند و          
درغيــاب اعضــاي شــورا بــه ترتيــب آراي حاصــله      

  .دركنگره جايگزين عضو غايب در شورا مي گردد
  شوراي عالي هماهنگي هر دو ماه يك بـار جلسـه             -9

ــق     ــازمان از طري ــامي اعضــاي س ــاركت تم ــا مش اي ب
ســات موضــوعات ايــن جل. پالتــاك برگــزار مــي كنــد

توسط شورا حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه         
  .اين جلسات خصلتي مشورتي دارد. اعالم مي گردد

 درصورتي كه مفادي از اين قطعنامـه بـا اساسـنامه            -*
سازمان درتناقض قرارگيرد ، اين سند مبنـاي داوري و          

  .قضاوت قرار خواهد گرفت

    

قطعنامه پيرامون اوضاع ايران و 
   مامنطقه و وظايف

  
حكومت جمهوري اسالمي نظامي اسـت       -1

مربوط به دوران قبل از سرمايه داري كه بـا الزامـات            
ــا در تضــاد  -رشــد اقتصــادي  اجتمــاعي ايــران ماهيت

از ايــن روي بــدون ســرنگوني جمهــوري     . اســت 
اسالمي كشور ما نمي تواند از دايراه عقب مانـدگي          

  .بيرون آيد
با تشكيل مجلـس هفـتم ارتجـاعي تـرين           -2

 جمهوري اسالمي به رهبري ولي فقيـه كـه          بخشهاي
قتـل  :  ، جنايات پي در پي    )بويژه(  سال گذشته    8در  

 تيـر در كـوي دانشـگاه،        18هاي زنجيره اي، فاجعـه      
زنداني كـردن جمعـي آزاديخواهـان، بسـتن جمعـي           

را عليـه جنـبش مـردم انجـام دادنـد           ... روزنامه هـا و   
اينك مي روند كـه تمـام قـواي حكـومتي را قبضـه              

  .ندكن
به نظر مي رسد كـه در وضـعيت كنـوني            -3

حكومت از هماهنگي دروني برخوردار باشـد امـا از          
اين پس اختالف منافع باندهاي مافيايي آنها را بجان         

 سال، فساد   24هم خواهد انداخت، باندهايي كه طي       
 .در آنها نهادينه شده است... مالي و اخالقي و

در شــرايط امــروز عملكــرد حكومــت را  -4
 : چنين پيش بيني كردمي توان

 در عرصه سياسـي تشـديد فشـار عليـه افـراد و              -1/4
نيروهاي سياسي غيرخودي، عليـه دانشـجويان، عليـه         

ngo           ،ها، عليه نهادهـاي صـنفي، عليـه روشـنفكران 
اما بشيوه اي كـه حتـي االمكـان         ... عليه روزنامه ها و   

 .خشونت آشكار را به نمايش نگذارد
ت از قيمـت بـاالي       درعرصه اقتصادي، سرمسـ    -2/4

نفت، افزايش بيش از پـيش واردات بـراي بـازتوزيع           
  دالرهاي نفتي بين باندهاي حكومتي

ــه    -3/4 ــت زدن بــ ــارجي، دســ ــت خــ  در سياســ
ــا وضــعيت عــراق و    ــاجراجويي هــايي در رابطــه ب م

  ...فعاليت هاي اتمي و
  
   وضعيت جنبش مردمي-5
 از اين پس نـك تيـز حمـالت مـردم معتـرض              -1/5

ز پـيش و بطـور رسـمي تـر و  علنـي تـر                ايران بيش ا  
ژيم خواهـد بـود،       متوجه شخص ولي فقيه و كليت ر      

اصـالح  : خامنه اي خود با حذف حايـل هـايي مثـل            
طلبان جكومتي، حق حداقلي مردم در اعمال نظر در         

خود را بـيش    ... انتخابات ها، مطبوعات كمي آزاد و     
  .از پيش رودرروي مردم قرار داده است

اعتراضـات اجتمـاعي بيشـتر بصـورت         احتماال   -2/5
اعتراض تشكل هاي صنفي مثل كـارگران، معلمـان،        

  .بروز خواهد كرد... دانشجويان و
 جنبش هـاي اعتراضـي داخـل ايـران از لحـاظ           -3/5

ــر مــي شــوند    محتــواي شــعارهاي خــود راديكــال ت
 بـيش از    "جـدايي ديـن از دولـت      "مشخصا خواسته   

  .پيش و صريح تر مطالبه خواهد شد

  قدامات آمريكا و اوضاع عراقا -6
 امروزه ارتجاعي ترين جناح هاي امپرياليسـتي        -1/6

  .آمريكا دولت را در اين كشور بدست گرفته اند
 دولت آمريكا بـراي اولـين بـار بعـد از جنـگ              -2/6

دوم جهاني عالي ترين ارگان نسبتا دمكراتيك حفظ     
را نفي كرد، و همـراه      ) سازمان ملل ( صلح در جهان    

ت انگلستان، با دروغ و فريبكاري شرم آور بـا          با دول 
جعل اسناد داير بر وجود سالح هاي كشـتار جمعـي           

  .در عراق اين كشور را مورد حمله قرار دادند
و مردمي را كه سالهاي طوالني زيـر سـتم حكومـت            
ضد بشري صدام بودند دچار جنگ و بمب و كشت       

  .و كشتار كرد
خالـت   جمهوري اسالمي در كشـورهاي ديگـر د        -7

هاي فتنه انگيزانه مي كند از حمله در كشور عراق و           
در شرايط امروزي، رفتار جمهـوري اسـالمي باعـث          
گسترش بحران در عراق و افزايش تشـنج در منطقـه           
ــين ملــت هــاي    ــاريخي ب ــه دوســتي ت و لطمــه زدن ب

  .ماست
ما ضمن محكوم كردن تروريسـم، اقـدامات دولـت          

 بـين المللـي و    آمريكا در زير پا گذاشتن ميثاق هـاي       
  . منشور سازمان ملل متحد را محكوم مي كنيم

  ما بويژه حمله آمريكا به عراق را محكوم مي كنيم
ــراق را    ــوري اســالمي در ع ــاي جمه ــت ه ــا دخال م

  محكوم مي كنيم
  ما خواهان خلع سالح اتمي منطقه هستيم

ــي را از     ــي اتم ــين الملل ــس ب ــم پوشــي آژان ــا چش م
ــر فعاليتهــاي تســليحاتي اتمــي اســر  ائيل و ســكوت ب

  . زرادخانه اتمي اين كشور را محكوم مي كنيم
تــا بحــال مــدارك عينــي يــي كــه اثبــات كنــد كــه   
جمهوري اسالمي در كار توليد سـالح اتمـي اسـت            
ارايه نشده با توجه به اين ما مخالفت خود بـا تسـليح             
  .جمهوري اسالمي به سالح اتمي را اعالم مي كنيم

  
  وظايف ما

وني جمهــوري تبليــغ ضــرورت ســرنگ   -1
  اسالمي به عنوان اصلي ترين مانع رشد كشور ما

امــروزه بخشــهاي فعــالتر جامعــه مــا مثــل  -2
جوانان، زنان، كارگران در مباحث نظري و سياسـي         
نسبتا وسيع شركت مي كنند و عالقمندي شديدي به        

  .شركت در آن دارند
به نظر من امروز مهم ترين وظيفـه مـا شـركت پربـار        

برقــراري پيونــد بــا مــردم مــا در در ايــن مباحثــات و 
) 0...انترنـت و  ( داخل كشور است تكنولوژي جديد      

امكانــات وســيع و ســهل الوصــولي را در اختيــار مــا 
 .گذاشته است

بـا اولويـت وظيفـه فـوق و بـراي بدسـت        -3
ــردن    ــيش ب ــدي بيشــتر در انجــام آن پ آوردن توانمن

  .ائتالف ها و اتحادها
  علي
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نگاهي به طرح ساختار 
جمهوريخواهان 
  دمكرات و الئيك

   
  مىمحمد اعظ

   ۲۰۰۴ی  جوال۳۰جمعه 
   

اخيرا گروه كار ساختار جمهوريخواهان دمكرات و 
براي تصويب در "الئيك، طرح پيشنهادي خود را 
در معرض افكار "نخستين گردهمايي سراسري 

 قرار داده است و از همه دوستان و "عمومي 
به منظور تصحيح ، "خواسته است تا " عالقمندان

 15 پيشنهادات خود را تا قبل از "تكميل و تدقيق سند
  . در اختيار آنان قرار دهند2004اوت 

 اهميت و جايگاهي كه براي اتحاد  با توجه به
جمهوريخواهان قائلم ، مي كوشم بسهم خويش با 
مشاركت در اين بحث ، سواالت ، ابهامات و 

بحث . همراه با پيشنهاداتم، بيان كنم اشكاالت آنرا ، 
  :را با نگاهي به روش تنظيم سند آغاز مي كنم

تنظيم سند ساختار بگونه اي است كه امكان برخورد 
كار جمعي و گروهي در آن . را دشوار مي نمايد

ضعيف است و در برخي مفاد آن، نظر گروه كار 
  :در اين باره بيشتر توضيح مي دهم. روشن نيست

 خصلت هاي كار گروهي ، استفاده ار نيرو، يكي از
انرژي و توانايي هاي افراد آن گروه براي انجام 
وظيفه اي است كه در دستور دارند تا بتوانند حاصل 

نتيجه . كار را بصورت يك كليت واحد ارائه كنند
تالش اين مجموعه مي بايست از جمع عددي اعضاي 

طرح گروه . مدآن فراتر رفته، به كيفيت باالتري بيانجا
در سه محور . كار ساختار ، چنين مشخصاتي ندارد

 ، "نهادها"اصلي آن يعني بخش هاي مربوط به 
، "مشاركت زنان"و ” مجمع عمومي سراسري"

پيشنهادات متعددي پشت سر هم رديف شده است و 
روشن نيست كه گروه كار كداميك از نظرات را 

 اين مشخص بودن نظر گروه كار از. پذيرقته است
زاويه اهميت دارد كه مي تواند به خواننده براي 

زماني كه در . برخورد و ارائه پيشنهادات جهت دهد
يك مورد چهار پيشنهاد منعكس مي شود، چه بسا 
انرژي و نيرو روي موردي متمركز شود كه از انسجام 
كمتر برخوردار بوده و شانس آن براي جلب نظر و 

  .جذب ديگران ضعيف است
گروه كار براي ارائه يك جمعبندي است تا تشكيل 

امكان دستيابي به نتيجه در جمع هاي بزرگتر را سهل 
اگر قرار است نظرات همان گونه كه ارائه . تر نمايد

مي شوند، منعكس شوند، نياز به تشكيل گروه كار 
زماني كه يك جمع كوچك از ارائه پيشنهادي . نيست

 يك نيروي مشخص باز ميماند، چگونه مي توان از
در . وسيع انتظار داشت كه به جمعبندي روشني برسد

جلسات بزرگ هر كس محوري را عمده و موضوعي 
اين خطر كه به نتيجه نرسد، . را برجسته مي نمايد

پيشنهاد من اين است كه گروه كار . واقعي است
 15ساختار با توجه به پيشنهاداتي كه قرار است تا 

ي به گردهمايي اوت دريافت كند، يك جمعبند
  .سراسري ارائه كند

مشكل ديگر كه ممكن است نتيجه گيري را در 
گردهمايي سراسري دشوار كند، ناهماهنگي بين 
اندامهاي اصلي اين تشكل است يعني همان چيزي كه 
اكنون روي نام اين تشكل بين دو گروه كار سند 

در سند . سياسي و سند ساختار بروز كرده است
 جمهوريخواهان الئيك و "سياسي اين تشكل 

گروه كار ساختار نام .  ناميده شده است"مردمساالر
 جنبش جمهوري خواهان دمكرات و الئيك "آنرا 
اينگونه ناهماهنگي ها اگر .  پيشنهاد كرده است"ايران

تا گردهمايي سراسري امتداد يابد، بسيار مشكل است 
  .كه در جمع وسيع به هماهنگي برسد

 سند در گذريم، يكي از اگر از روش تنظيم
 "موضوعات مورد گفتگو مختصات تشكلي است كه 
 "جنبش جمهوري خواهان دمكرات و الئيك ايران

بنظر مي رسد ناروشني و ابهام در . ناميده شده است
هدف، كه در ميان بانيان و افراد موثر و فعال اين 
تشكل در ابتدا وجود داشت، به تناقض در ساخت و 

تناقض اينجاست كه گروه . يده استبافت سند انجام
كار ساختار از سويي اين تشكل را جنبش تعريف 
كرده است و از سوي ديگر براي عضوگيري 

به تعريف . معيارهاي حزب سياسي را برگزيده است
  : گروه كار توجه كنيد

 جنبشي است كثرت گرا، فراگير، "......جنبش "
ن تعريف،  پس از اي".........دمكراتيك، باز، علني و

سند به مفهوم عضو و شرايط عضويت چنين پرداخته 
 هر فرد كه چهارچوب سند سياسي و ": است

ساختاري را بپذيرد و داوطلب فعاليت در يكي از 
) و حق عضويت بپردازد(عرصه هاي فعاليت باشد 

 اين " مي باشد "   جنبش جمهوري خواهان"عضو 
ه با عضو دو بند كه در تعريف آنرا جنبش و در رابط

گيري آنرا حزب سياسي در نظر مي گيرد، با يكديگر 
ناهمخوانند چون جنبش ها حول اهداف عام و كلي 

خصلت حركتشان نفي كننده و . شكل مي گيرند
ضد قدرتند و باالخره به لحاظ تركيب . دفاعي است

نيرو، وسيع،متنوع و سيال اند از اينرو نمي توانند تابع 
در نقطه مقابل، تشكل . نامه شوندبرنامه و مقيد به اساس

سند (ها بويژه تشكلهاي سياسي با برنامه و اساسنامه 
تشكل بي . مشخص مي شوند) سياسي و ساختاري

ضابطه، به افراد بي رابطه تجزيه مي شوند و در نبود 
من با تالش اين تشكل . برنامه ، پراكنده خواهد شد

م اما براي دستيابي به سند سياسي و ساختاري موافق
جنبش ناميدن آنرا خطا و با سير حركت آن، در 

نمي توان در نام و در تعريف خود را . تناقض مي بينم
جنبش پنداشت، اما در ساختار سه شرط، پذيرش 
چهار چوب سند سياسي و ساختاري ، داوطلبي براي 
انجام وظيفه و پرداخت حق عضويت را شرط 

   1.عضويت دانست
شرايط عضويت در يك اين سه شرط، جوهر اصلي 

تبديل به معيار عضويت . حزب چپ لنيني است
پرسيدني است . كردنش ، براي يك جنبش، خطاست

كه اين چه جنبشي است كه حتي بخشي از 
 كه دست بر قضا هم الئيك اند و –جمهوريخواهان 

 را نيز نمي پذيرد اما بر –) همايش برلين(هم دمكرات
ر ميشود جنبش بودن خود پافشاري دارد؟ مگ

جمهوريخواهان را با هزار و يك شرط بجا و نابجا از 
يكديگر تفكيك كرد، سپس براي آن برنامه و 

   پنداشت؟ 2اساسنامه نوشت، آنگاه آنرا جنبش 
تناقض ديگرسند، در نحوه فعاليت داوطلبانه افراد با 

در مجموع در سند تاكيد بر . اين تشكل نهفته است
البته در بخش مربوط . فعاليت داوطلبانه ضعيف است

 امر داوطلبي بدين صورت مورد توجه "گروه كار"به 
گروههاي كار از افراد داوطلب «: قرار گرفته است

تشكيل مي شوند كه براي پاسخگويي به نياز هاي 
عاجل يا پايدار جنبش در زمينه هاي نظري و يا 
اقدامات عملي به صورت سراسري يا محلي گرد هم 

فاصله سند، داوطلبانه بودن كار را اما بال» مي آيند
گروه كار از جانب نهاد « : اينچنين زير سوال مي برد

ها در سطوح گوناگون تعيين مي شود و در قبال آنها 
بدين ترتيب روشن نيست كه افراد » پاسخگوست

داوطلب مي توانند در گروه هاي كارفعاليت كنند و يا 
ر هر دو حكم سند ب. مي بايست از فيلترنهادها بگذرند

هم داوطلبانه بودن را براي فعاليت . تاكيد كرده است
در گروههاي كار مي پذيرد و هم با دادن اختياربه 
نهادها در سطوح گوناگون براي تعيين گروه كار ، امر 

  .داوطلبي را زير سوال مي برد
 ، شيوه غير دمكراتيك "سند"يكي ديگر از اشكاالت 

« گرچه در سند . انتخابات شوراي هماهنگي است
خود صحبت مستقلي از انتخابات » گروه كار ساختار

شوراي هماهنگي نكرده است، اما چهار پيشنهاد ارائه 
نموده كه همگي بر انتخابات شوراي هماهنگي تاكيد 

باز در اين زمينه بجز يك پيشنهاد، بقيه اضافه . دارند
شدن نمايندگان ديگري به جمع شوراي هماهنگي در 

. را درست مي دانند” گردهمايي سراسري"ز خارج ا
 تلقي "گروه كار"من اين نظر را بعنوان نظر اكثريت 
  .ميكنم و مبني برخورد قرار ميدهم

شوراي هماهنگي بر اساس احكام سند ساختار در 
جنبش "غياب مجمع عمومي سراسري ، نماينده 

تنها ارگاني است كه در .  است"....جمهوريخواهان
د و مصوبات مجمع عمومي سراسري چهارچوب اسنا

 اتخاذ "....جنبش جمهوريخواهان"ميتواند به نام 
نظارت بر گروههاي كار ، هماهنگ . سياست كند

به اين شورا واگذار شده ... كردن فعاليت ها، مالي و 
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طبيعي است واگذاري اين اختيارات بدون . است
انتخابات بي معني است و آنهم در مجمع عمومي 

هر طرحي كه امكان . ابل قبول استسراسري ق
انتخاب را از مجمع عمومي سراسري خارج نمايد غير 

  : دمكراتيك است چون
براي تعيين افراد شوراي هماهنگي مي بايست امكان 

برگزيدن . مشاركت برابر براي همه اعضا تامين شود
اعضاي شورا با دو معيار ، حق برابر را خدشه دار 

اين .  دمكراتيك مي شودكرده، تبعيض آميز و غير
امكان وجود دارد كه برخي افراد كه آراء الزم براي 
حضور در جمع هماهنگي را كسب نكرده اند، بتوانند 

) شهري(از طريق گروه هاي كار و يا نهادهاي محلي 
  .به شوراي هماهنگي راه يابند

دادن اختيار بدون پاسخگويي به خود كامگي مي 
ز كه توسط مجمع عمومي شوراي هماهنگي ني. انجامد

اضافه . انتخاب مي شود مي بايست بدان پاسخگو باشد
شدن افرادي توسط ديگر نهادها ، امر پاسخگويي را 

كسي كه توسط گروه كار . مخدوش مي كند
برگزيده شده، به گروهي كه او را برگزيده است، 

اساسا گروه كار قادر نيست عملكرد . پاسخگوست
. ماهنگي را بررسي نمايدنماينده اش در شوراي ه

بدين ترتيب شوراي هماهنگي بعنوان يك ارگان نمي 
  .تواند پاسخگو به مجمع عمومي باشد

حضور نمايندگان نهادهاي محلي و گروه هاي كار 
در شوراي هماهنگي بدين معني است كه به اين واحد 

اعضاي اين نهاد ها هم . ها حق ويژه داده شده است
همايي سراسري مي توانند در مثل ساير اعضا در گرد

اين راي گيري براي شوراي هماهنگي شركت كنند و 
هم اين حق را دارند كه در گروه كار يا نهاد شهري، 
نماينده براي شوراي هماهنگي انتخاب كنند تا اين 

براي همه "....جنبش جمهوريخواهان"نماينده بنام 
  . تصميم گيري نمايد"جنبش"اعضاي اين 

كه بنظر ميرسد بيش . ديگري نيز داردسند اشكاالت 
ازآنكه از يك درك و نوع نگاه برخاسته باشد، ناشي 

اما از آنجا كه سند اساسنامه پايه . از بي دقتي است
مناسبات اعضاء را مي سازد، دقت در كاربرد واژه ها 

از اينرو اشاره به اين بي دقتي ها و . بسيار مهم است
ا ممكن است خالي از همچنين ابهامات و ناروشنايي ه

  :فايده نباشد
گفته شده . نخست روي تعريف تشكل مكث مي كنم

 جنبشي است  ،....جنبش جمهوريخواهان« : است
است كثرت گرا، فراگير، دمكراتيك، باز، علني و 
مستقل كه جمهوريخواهان الئيك و دمكرات را بر 
مبناي اسناد پايه مصوب مجمع عمومي سراسري 

گردهم مي ) ند سياسي و ساختاريس (2004سپتامبر 
  »آورد

اول اينكه اين . سه ايراد را بر اين تعريف وارد مي دانم
در اين باره در .  خواند"جنبش "تشكل را نمي توان 

دوم . از آن مي گذرم. ابتداي مطلب سخن گفته ام
گردآوري جمهوريخواهان الئيك و دمكرات را ادعا 

 گفتن را اينگونه سخن. واقعي نيست. كرده است
دوباره زنده كردن آن . ديري است كه كنار نهاده ايم

سوم اينكه هر چه واژه پسنديده بوده ، . جايز نيست
جنبشي است «:  بكار برده است"تشكل"براي معرفي 

» كثرت گرا، فراگير، دمكراتيك، باز، علني و مستقل 
من ترديدي ندارم كه اين خصوصيات را گروه كار 

بهتر است همين گفته . و مي پذيردساختار قبول دارد 
ميگويد . نوشته مفهوم ديگري در ذهن مي نشاند. شود

اين جمله . اين تشكل چنين خصوصياتي داراست
  . بندي نوعي تفرعن را باز مي تاباند

در اين باره . دومين مورد به عضويت باز مي گردد
هر فرد كه چهار چوب سند « . چنين آمده است

 بپذيرد و داوطلب فعاليت در سياسي و ساختاري را
و حق عضويت { يكي از عرصه هاي فعاليت باشد 

 مي "... .. جنبش جمهوريخواهان"عضو } بپردازد
  » .باشد

 را بر اين نهاده ام كه با تشكلي سياسي  من فرض
مواجهم و از اين زاويه به شرايط عضويت نگاه مي 

” چهارچوب سند سياسي و ساختاري"در سند از . كنم
 واژه كشداري "چارچوب". بت كرده استصح
حتي درك اعضاي گروه كار ساختار نيز از آن . است

كار برد آن در سند اساسنامه ، ناصحيح . يكسان نيست
پذيرش اين چارچوب يكي از شروط عضويت . است

اين شرط جدا از مبهم بودنش ، . تلقي شده است
اگر پذيرش، معناي موافق بودن را . نادرست نيز هست

انتخاب آن بعنوان شرط عضويت، هم . كه دارد. دارد
قابل سنجش نيست و هم آزادي در نظر را با تناقض 

چگونه مي توان اندازه گرفت كه سند . روبرو مي كند
پذيرفته شده است؟ اگر كسي پيش از عضويت اعالم 
كند كه اين اسناد را مي پذيرد، آيا در فرداي 

ل بيرد؟ اگر عضويت ، حق دارد آنان را زير سوا
آزادي نظر براي اعضاء تا حد زير سوال بردن اسند 
وجود دارد چه دليلي دارد كه با داوطلب عضويت 
بگونه ديگري برخورد شود؟ از اينرو من واژه 

 را نادقيق دانسته بجاي آن التزام به برنامه و "پذيرش"
را دقيق تر و ) سند سياسي و ساختاري(اساسنامه 

افزون بر اينها فكر مي كنم شرط . پاسخگو تر ميدانم
داوطلب فعاليت در يكي از « ديگر عضويت يعني 
بجاي آن . نيز مبهم است» عرصه هاي فعاليت

پيشنهادي مي كنم كه انجام وظيفه اي در ارتباط با 
  . آورده شود» ...جنبش جمهوريخواهان «

به . موضوع ديگر ناروشنايي ها و ابهامات سند است
در سند روشن نيست : شاره ميكنممواردي از آنها ا

. تصميمات با چه درصدي از آرا ء تصويب مي شوند
شوراي « در يك مورد پيشنهاد شده است كه 

هماهنگي در موضوعات مهمي كه خود تشخيص مي 
در مواردي ديگر . بگيرد» دهد به اتفاق آراء تصميم

چه؟ با اكثريت نسبي اعضاء ؟ با اكثريت مطلق 
  ؟...حاضرين و يا 

وظيفه نظارت بر فعاليت گروههاي كار سراسري به 
اما روشن نيست . شوراي هماهنگي سپرده شده است

يعني اگر . اين نظارت با چه هدفي صورت مي گيرد
شوراي هماهنگي پيشرفت كار را در يك گروه كار 
نامناسب تشخيص داد چه مي بايست كند و اساسا چه 

 مسائل بدون در سند ساختار اينگونه. مي تواند بكند
  . پاسخ مانده اند

از گروههاي كار سراسري نام برده شده است بدون 
باالخره . اينكه نوع كار آنها و تعدادشان مشخص شود

اين گروه هاي كار سراسري توسط چه ارگانها يا 
  نهادهايي ايجاد مي شوند؟

. تعداد شوراي هماهنگي با عدد مشخص شده است
مناسب تشخيص داده  نفررا 50در برخي پيشنهادات 

. روشن نيست مبناي اين اعداد چه چيزي است. اند
  . بهتر است در اين گونه موارد در صد تعييين شود

تا اينجا تالش ام اين بود كه در كادر سند گروه كار 
. ساختار، اشكاالت آن و نكات تكميلي ام را بيان كنم

فكر مي . اما نگاه من به اين جريان بگونه ديگري است
م دست اندركاران و فعالين اصلي اين تجمع در كن

در نتيجه در اين مقطع . هدف هنوز هم كالم نشده اند
اين وضعيت در اسناد اين . گرفتار تناقض و التقاط اند

جريان بصورت ساختاري حزبي با برنامه اي جبهه اي، 
بازتاب يافته است كه بي ارتباط با اين دو مقوله، بر 

  . نهاده اند"نبش ج"آن نام ناهمخوان 
همگاني شدن خواست دمكراسي و ضرورت استقرار 
آن بجاي حكومت جمهوري اسالمي در غياب يك 
آلترناتيو دمكراتيك كه بتواند با خواست عمومي 
مردم همراه شود، معتقدين به شكل گيري اتحاد را 
تقويت كرده، اين نيرو را بسوي تدوين برنامه اي با 

نياز به ايجاد . ه استمختصات جبهه اي، سوق داد
يك تشكيالت مدرن از سويي و پراكندگي واتميزه 
بودن نيروهايي كه مولفه هاي اصلي اتحادند از سوي 
ديگر بهمراه تن سپردن به وضع موجود به تفكر 
باورمندان به تشكيالت سياسي ميدان داده، ساختار 
آنرا بسوي اصول و ضوابط حزب سياسي كشانده 

ت فراگير و نقش آن در پايه اهميت يك حرك. است
ريزي دمكراسي، براي حركت جنبش جا باز كرده با 
تمايل و خواست نيروهايي كه اساسا شكل گيري 
آلترناتيو را قبول ندارند و يا به سوسياليسم در فرداي 
سرنگوني جمهوري اسالمي باور دارند ولي زمينه 

  .پذيرش آنرا نمي بينند، درهم آميخته است
 جريان فوق را در دوره گذار و موقعيت اين مجموعه،

اگر آگاهانه اين مشكالت . شكننده اي قرار داده است
ديده و برايش راه حلي انديشيده نشود، آينده آن 

شتاب در پي ريزي يك . چندان روشن نخواهد بود
تشكيالت دائمي براي اين نيرو در چنين موقعيتي، آنرا 

هتر از بسمت يك حزب سياسي با قدو قامتي كوتا
سرنوشت . تشكل هاي ضعيف موجود، خواهد كشاند

و سير حركت اتحاد جمهوري خواهان ايران شايد 
  17             بقيه در صفحه .بتواند درس آموز باشد
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مالحظاتي بر طرح 
پيشنهادي گروه كار سند 

جمهوريخواهان « سياسي 
  »الئيك و دمكرات

  و
دو نكته پيرامون طرح 

  ساختار
   

  رضا اكرمي
15/07/2004  

  
بدنبال دوره اي كار فشرده ، از جانب دو گروه كار 
تدارك كننده مباحث نخستين گردهمائي سراسري 
 جمهوريخواهان الئيك و دمكرات، هم اكنون دو

طرح پيشنهادي در باره اهداف سياسي و ساختار پيش 
از . در زماني زودتر از پيش بيني اوليه . روي ماست 

اين بابت قبل از هر چيز بايد از دوستان تهيه كننده 
طرح هاي مذبور تشكر نمود و آرزو كرد با مالحظه 
پيشنهادات تكميلي و توجه در خوربه آنها، راه رسيدن 

   در نشست سراسري ما رابه تصميمات سنجيده
  .هموار سازند

همانطور كه تجارب همه ما نشان مي دهد در 
گردهمائيهاي گسترده ، به ويژه اگر خصلت تصميم 

 چنانكه هدف اين –گيري هم داشته باشند 
 بحثها مي بايست حتي االمكان ازقبل -گردهمائيست

صورت گرفته باشد و وقت كم جلسه بر روي موارد 
فاوت ، با آشنائي كامل نسبت به اساسي مورد ت

  .صورت مسئله، متمركز گردد
با چنين نگاهي به موضوعات در دستور كار، سعي من 
اينست كه به سهم خود به اين نياز پاسخي گفته باشم 

  .اميد اينكه نكات زير كمكي باشد در همين راستا.
  :  طرح سند سياسي -1

دو نكات مورد نظر من در برخورد به اين طرح از 
 - ب      سند   فرم –الف . جهت مطرح مي شود 

  محتوي
  
  . فرم سند   -لف ا

در مورد فرم كار، همانطور كه مالحظه مي شود 
دوستان تنظيم كننده ترجيح داده اند به جاي 

صورت مشخص دادن به متن سند و نزديك كردن  
آ ن به پالتفرم سياسي جنبش و تشكلي كه هدف 

از .  را مد نظر قرار مي دهد معين و احيانا تاريخ داري
فرمي استفاده كنند كه باز تاب دهنده برخي اصول و 
پرنسيپهاست، كه آماليست تاريخي و سرانجام آن نيز 

وزن سياسي و فرهنگي و احيانا . نمي شناسد  تاريخ
. اجتماعي و اقتصادي آن از هم تفكيك پذير نيست 

رابر  نخواهد شد وظايفي است در ب و در نتيجه معلوم
تشكل و نيروئي معين ، و يامانيفستي است اونيورسال 

  .و براي همه زمانها
مشكل ديگري كه در فرم كار عمل مي كند به شيوه 

 در جائيكه تفاوت نظر در ميان اعضاء   تنظيم سند ،
. گروه كار وجود داشته است مربوط مي شود 

دوستان تالش كرده اند صرفا نكاتي را در اصل متن 
 كه اتفاق آرا ء بر سر آن وجود داشته حفظ كنند

از همين رو مشاهده مي شود كه تقريبا براي . است 
پاسخ جمعي » طرح سند « اساسي ترين موضوعات ، 

و مي دانيم هرگاه يك گروه كار محدود ، . ندارد
آنهم با زمان نسبتا زيادي كه در اختيار داشته است 

د ، نتواند نظر مشخص و قطعي خود را بيان نماي
  .چگونه مي توان در يك جمع وسيع به نتيجه رسيد

به عنوان نمونه توجه شود به بند مربوط به نوع 
جمهوري ، كه اتفاقا يكي از موضوعات گرهي و 
بحث شده به اندازه كافي در ميان ما بوده است و اگر 

را كنار بگذاريم آنچه از گروه ] قالب[مطالب در 
. واهد بودكار ، دستگير ما مي شود چنين خ

جمهوري غير متمركز مناسبترين شكل تأمين اين «
يك لحظه تصور نمائيم كه » .آزاديها و حقوق است

گردهمائي سراسري ما هم به همين خالصه بسنده 
  .نمايد 

  
  . محتوي –ب 

 جنبش دمكراتيك   دراز ،  در مقدمه از پيشينه -
مردم ايران بدرستي نام برده شده است اما بدون 

... عريف معيني از تركيب ، نيروها و شرايط واينكه ت
پيشرفتها ي جامعه ما به  يكجا ، تمامي . ارائه شود 

اين جنبش خالصه مي شود كه خود رگه هائي از 
همان ضعف تاريخي مارا كه، همه را سياه و سفيد 

ترجيح من اين . ديدن است به نمايش مي گذارد 
ان و است كه اين گونه مباحث را به تاريخ نويس

محققين ايران واگذاريم و جلساتي از اين دست را 
شايد . پيرامون مفاهمين از اين دست در گير نسازيم 

بهتر باشد بطور كل مقدمه را كه تأثير چنداني هم در 
  .اساس حركت ما نخواهد داشت حذف شود

 اگر مقدمه حذف شود طرح سند مي تواند تحت  -
  .اين عنوان تنظيم شود

  
  ف و راهبرد سياسي مااصول ، اهدا

 استقرار جمهوري الئيك و پارلماني ، متكي بر -
اصل تفكيك قوا ي سه گانه ، انتخابات آزاد همگاني 
،رأي مخفي و مستقيم ،انتخابي بودن سران كشور و 

  .پلوراليسم سياسي
 پذيرش و تعهد به اجراي بيانيه جهاني حقوق بشر و -

  .ميثاقهاي ضميمه آن و لغو حكم اعدام 
مواد ديگر مي تواند به شكل كنوني حفظ شود با اين 

  :اصالحات 

] قالب[در بند مربوط به تأمين استقالل با حذف 
  .وارد متن اصلي گردد ..... تأكيد بر اصل 

در بخش مربوط به حقوق مليتها بر شكل تجربه شده 
فدراليسم در مقايسه با خودمختاري ارجحيت داده 

  .شود
كه البته بدون اين - اهبرد سياسي و باالخره در تعيين ر

 دو پاراگراف  -عنوان در پايان طرح سند آمده است
  .آخر بدين شكل تدقيق شود

خواست و تالش ما اين است كه رژيم جمهوري 
اسالمي به شيوه اي مسالمت آ ميز و با مراجعه به آرا ء 

ما از اشكال مختلف مبارزات مردم . مردم تغيير يابد 
و ستم حمايت مي كنيم و قيام عليه عليه بيدادگري 

  .جباريت را حق مردم مي دانيم
مناسبترين شكل گذار به نظام جانشين فراخواندن 

كه در پي يك دوره مبارزه . مجلس مؤسسان است
آشكار سياسي ، در شرايط آزادي رسانه ها ، تشكل ها 
و اجتماعات و با آراء مستقيم ، مخفي وهمگاني 

  .تشكيل مي شود 
مؤسسان نوع نظام آتي را تعيين و قانون اساسي مجلس 

آنرا تدوين كرده و به همه پرسي عمومي وا گذار 
  .خواهد كرد

  
  

  اصالحاتي برسند پيشنهادي گروه كار ساختار
    

بنا داشتم در اين نوشته صرفا به دو نكتـه در ارتبـاط بـا            
در . ســند گــروه كــار ساختاراشــاره اي داشــته باشــم   

 ايـن سـند ، كــه بـه اعتقـاد مــن     جريـان مطالعـه مجــدد  
دوستان تهيه كننده ، زحمت و دقت قابل توجه اي در           
تهيه آ ن به كـار گرفتـه انـد ، بـر خـود الزم ديـدم بـه                    
برخي اصالحات نيز كه به نظرم رسـيده اسـت نگـاهي           

با اين اميد كه چنين هـم فكـري هـائي در            . داشته باشم 
اي پايه ريزي موازين دمكراتيكي كه اساس همكاريهـ       
  .آينده ما ، برآ نهااستوارخواهد شد مفيد واقع شود

  دو نكته نخست  
«  آمده است كه       در طرح گروه كار بدرستي     –الف  

x           جنبشي است كثرت گرا ، فرا گير، دمكراتيك ، باز 
 بــه عضــويت   مربــوط3و در بنــد » ، علنــي و مســتقل 

 x مشـاركت در كوششـهاي        مبنـاي « آمده است كـه     
نظر از وابسـتگي يـا عـدم وابسـتگي          فردي است ، صرف   

افــراد بــه احــزاب ، ســازمانها ، تشــكالت و انجمنهــاي 
تا جائيكه بـه ايـن تعـاريف مربـوط مـي        » سياسي ديگر 

شود و با توجه به شرايطي كـه در آسـتانه اجـالس در               
ــري در امــر       ــاتيو ديگ ــم ، شــايد آلترن ــرار داري آن ق

انـد  سازماندهي، وتعيين ساختاري غير از ايـن ، كـه بتو         
پاسخگوي گردآوري مجموعـه نيروهـاي ايـن طيـف          

   در مقابــل مــا قــرار نداشــته باشــد ، ا مــا خطــا باشــد،
« همـه  » xجنـبش  « خواهد بود هر گاه تصور كنيم كه    

بر مبناي اسـناد     جمهوريخواهان الئيك و دمكرات را      
ــه مصــوب مجمــع سراســري ســپتامبر   ســند  (2004پاي

   ».گرد هم مي آورد) سياسي و ساختاري
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كانون همكاري ايـي خواهـد       » xجنبش  «بدون ترديد   
شد از بخش مهمي از كوشندگان الئيـك و دمكـرات      

اما از اين امر واضح تر، اين واقعيت است كـه           . ايراني  
بخش ديگـري از نيروهـاي همـين فكـر و سياسـت در              

آنها . احزاب و سازمانها ي دمكراتيك و الئيك فعالند       
حل حضور فردي در اين تالش را پاسـخ          تاكنون راه   

گو ندانسته اند و خود نيز به اندازه كافي جسـتجو گـر             
  . راه حلهاي جديد نبوده اند

اگر چنـين موضـوعي واقعيـت دارد اوال بايـد از خـود              
محــــوري پرهيــــز كــــرد ودر مقــــام جمعــــي از     

ــا    جمهوريخواهــان الئيــك و دمكــرات وارد گفتگوب
نيا به راه حلي انديشد كه      ثا. ديگران و برنامه ريزي شد    

زمينه تفاهم و دستيابي به توافقات گسترده تر را هموار     
  .سازد

البتــه در مقدمــه همــين ســند پيشــنهادي آمــده اســت ، 
،اما معلوم نيست كه اين قيد موقت،       »سنديست موقت   «
در پاسخ به كدام نياز مطرح شده است وچه چيزي را       

  .مشروط ميكند 
  :علي اين است كه پيشنهاد من در وضعيت ف

 ازاحزاب وسازمانهاي سياسـي همـين طيـف دعـوت      -
شودتا در صـورت تمايـل نماينـدگاني بـه گردهمـائي            

  . سراسري ما به فرستند 
ــدگان    - ــب ازنماين ــيوني مرك ــائي، كميس  در گردهم

همين احزاب و سازمانها و همچنين اعضائي از شوراي      
 هماهنگي منتخب، به منظور يافتن اشـكال همكـاري و        

بديهسـت  . هماهنگي فعاليت هاي آتـي تعيـين گـردد           
ايـن كميسـيون در اختيـار        كه طرحهـا و نتيجـه كـار          

ارگانهاي تصميم گيـر گروهبنـديهاي شـركت كننـده          
و تنهــا پــس از تصــويب آنهــا بــه . قرارخواهــد گرفــت

الزم به ياد آوريست كـه      . .( اجراء گذاشته خواهد شد   
 ، به طور كلي     من در اينجا از سياست دعوت از مهمان       

  ) صحبت نمي كنم كه موضوعيست جداگانه
  
   نام تشكل-ب

جنـبش  « در سند پيشـنهادي دو نـام ذكـر شـده اسـت              
جمهوريخواهــان دمكــرات و الئيــك ايــران و جنــبش 

ــواه،دمكرات و الئيــــــك  ــان جمهوريخــــ » ايرانيــــ
صرفنظرازاينكه من هنوز متوجه تفاوت اين دوعبـارت        

استي كه در زير نـويس  نشده ام ، اما در پاسخ به درخو     
همين سند آمده است و طي آن خواسته شـده نظـر بـه              
اهميت نام،اظهار نظـر شـود ، بـه طـور بسـيار خالصـه               
بگويم كه تا جائيكه به اسامي تشـكالت سـابقه دار در            
سطح ايران و جهان مربوط مي شود ، ما شاهد نامهائي           
هستيم كه بازتـاب اهـداف آنهاسـت تـا هويـت يـا بـه                

  .يگر خصلت آنهاتعبيري د
  ويا       X شبيه اجتماع براي جمهوري در كشور- 
  ...... اتحاد براي دمكراسي در -  
 گفته مي شود حزب سوسـيا ليسـت يـا كمونيسـت         -  

  .ونه حزب كمونيستها و سوسياليستها
و منطقـــا نيـــز مبـــارزه بـــراي جمهـــوري ، الئيســـته و 
 دمكراسي قابل فهم و ارزيابي تر اسـت تـا درخواسـت       

جمهورخواه ،الئيك و دمكرات بودن      تعلق ويا تعيين    
  . افراد و نيروها 

اگر چنـين ارزيـابي ايـي درسـت باشـد شـايد مناسـب               
  : اسامي ايي چون   ترباشداز

جنبش براي جمهـوري    « ،  »  جمهوري    جنبش براي « 
جنـبش بـراي جمهـوري ،       « ،  » الئيك  –دموكراتيك  

ــران  ــيته در اي ــتفاد »دمكراســي و الئيس ــا  اس ه شــود، ت
  .ترمهاي پيشگفته

  اصالحات 
ايـن نهادهـا در همـه       « آمده است   . نهادها  .4 در بند    -

تصميم گيريهاو روشهاي كار خويش خـود مختـار و          
  ».....خود گردانند

پاراگرافي اضافه شود كه تمام ايـن نهادهـا         . درادامه   
كه درمجمع عمومي   )منظور يكسان است  (نام واحدي   

ت را بر خود خواهند داشـت،       سراسري تعيين شده اس   
  .با پسوند كشور ويا شهر محل فعاليت

پيشــنهاد الــف ، مجمــع : آمــده اســت . 4-3 در بنــد -
 نفر را با رأي مستقيم و مخفي به         25عمومي سراسري   

  . عنوان شوراي هماهنگي انتخاب مي كند
 يك دهم   1/10پيشنهاد ميكنم اين تعداد به طور ثابت        

رأي در مجـامع عمـومي      شركت كنندگان داراي حق     
  .تعيين شود

 در همين بند و درمقولـه همـين شـوراي همـاهنگي             -
پيشــنهاد ب ، ميگويــد نماينــدگان نهادهــاي محلــي و 
گروهاي كار سراسري به شوراي هم آهنگـي اضـافه           

  .شوند
اين مقوله به لحاظ حقوقي و ثبات در تركيب شوراي          
هماهنگي و تصميمات آن ، مشـكالت عديـده اي بـه          

و ايـن در حاليســت كـه بــا وجــود   . د مــي آورد وجـو 
 از جمله وظـايف شـوراي همـاهنگي        4-4 بند   2مورد  

هماهنــگ كــردن فعاليتهــاي نهادهــاي گونــاگون     «
وكمك به ايجاد و گسترش آنها و نظارت بر فعاليـت           

تعيين شده اسـت و از ايـن        » گروه هاي كار سراسري     
  .بابت نيز خال ئي وجود نخواهد داشت

 تبصره ا بـر اتفـاق آرا در مسـائل           4-4ند   در همين ب   -
ــد دارد  ــم تأكي ــا    . مه ــورا را ب ــن ش ــار اي ــر، ك ــن ام اي

توضيح آن شايد   .مشكالت جدي مواجه خواهد كرد      
پيشنهاد مي كنم اين تبصره بدين صـورت    .الزم نباشد   

ــا   اصــالح شــود كــه تصــميمات شــوراي همــاهنگي ب
اكثريت مطلق آرا اتخاذ مي شـود و در مـوارد مهمـي         

 دو سـوم آرا  2/3  خود تشخيص مي دهـد كسـب  كه  
  . الزاميست  ء

تبصره ديگري به همين بند اضافه شود بدين صورتكه         
 يك سـوم صـاحبين حـق رأي در      1/3به درخواست   : 

 در صـد از اعضـاي شـوراي         30مجامع عمـومي و يـا       
همــاهنگي مــي تــوان مجمــع عمــومي فــوق العــاده را  

اعضــاء فراخوانــد و يــا موضــوعي را بــه همــه پرســي  
شوراي هماهنگي موظف اسـت حـد اكثـر         . گذاشت  

  . ماه درخواست متقاضيان را به اجراء گذارد4ظرف 
  
  

   مشاركت زنان 5 در بند -
پيشنهاد مي كنم تمامي موارد كه بعضا هم تـو صـيفي            
است و جاي آن در سـاختار يـا بـه عبـارتي ديگـر در                

  :اساسنامه نيست حذف شود و تنها اين بند بيايد كه
 يك سوم نهادهاي انتخـابي ، در صـورت          1/3اقل  حد

وجــود كانديــداهاي زن ، از ميــان زنــان انتخــاب مــي 
ضوابط حاكم بـر انتخابـات بايـد بـه گونـه اي             . شوند  

  .تعيين شود كه اين هدف تأمين گردد
  

  15 بقيه از صفحه
  ....نگاهي به طرح ساختار

  
اين جريان در آغاز، ادعاي اتحاد وسيع 

اما با نديدن الزامات آن، . ا داشتجمهوريخواهان ر
همچون جمهوريخواهان . پا در مسير ديگري گذاشت

دمكرات و الئيك سه فكر در ميان فعالين آن وجود 
يكي آنرا جنبش مي دانست، ديگري آنرا . داشت
 مي پنداشت و سومي، برداشت حزبي از آن  جبهه
گرايش نخست ديري است كه به كنار نهاده . داشت

مسير حركت اين تشكل بسوئي است كه . شده است
طرفداران اتحاد جبهه اي در آن، سنگر به سنگر در 

اينان تمام هنرشان را بكار گرفته . حال عقب نشيني اند
. اند كه زمان اعالم رسمي حزبيت آنرا عقب اندازند

جمهوريخواهان دمكرات و الئيك نيز با اين اسناد 
ر اين مسير پيشنهادي، به نظر مي رسد مي خواهند د

گام گذارند، اهميت دارد گردهمايي سراسري با 
درك موقعيت اين جريان، از شكل دادن به يك 

 بهمراه ديگر  ساختار دائم پرهيز نمايد بجاي آن
نيروهاي جمهوريخواه در پي راهيابي براي اتحاد 

  .وسيعي از جمهوريخواهان باشد
من بر اين باورم كه شكل گيري اتحادي از 

اهان با اين حد از پراكندگي واين وسعت جمهوريخو
در اين زمينه در . از فعالين منفرد بسيار دشوار است

 گره كور جمهوريخواهان "مقاله اي تحت عنوان 
 نظراتم را بيان كرده ام و از تكرار آن در "كجاست

  .اينجا اجتناب مي نمايم
   
 در گروه كار "پرداخت حق عضويت"در مورد  (-1

مومي وجود نداشته است، اما در اصل ساختار توافق ع
دو شرط ديگر نيز . مطلب تغييري ايجاد نمي كند

  .)شرايط عضويت در احزاب سياسي است
.  من جنبش را با مفهوم رايج آن در نظر گرفته ام-2

اگر دوستان تدوين كننده سند، به تعريف ديگري 
رسيده اند، مي بايست درك جديدشان را از جنبش 

  .بيان مي كردند
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ــکيالتي    ــاختار تش ــند س ــه س ــاهي ب نگ

  اهان الئيک و دمکرات.جمهوري خو

  

  ساماندهي يک جنبش
   يا 

  ساختن يک حزب؟
  زاد آاحمد

ــي    ــين گــردهم آي ــناد اول ــدارك اس « كميســيونهاي ت
، كميسـيون   »جمهوري خواهان الئيـك و دمكراتيـك      

سند سياسي و ساختار تشكيالتي، در نيمه ژوئيه اسـناد          
 از همه دوسـتان و عالقـه منـدان          خود را منتشر كرده و    

در . دعوت كرده اند تا پيرامون ايـن اسـناد نظـر دهنـد            
فاصله سه هفته اي كه از انتشار اسناد مي گذرد، عمده           
.  نظردهي ها پيرامون ساختار تشـكيالتي دور مـي زنـد          

چگونگي سامان يابي اين حركت از ابتدا مورد بحـث          
حـور توجـه    بود و گرچه در ابتدا بيشتر سـند سياسـي م          

قرار گرفت، ولي بـه تـدريج ديـده شـد كـه اشـكال و               
اتحاد جمهـوري خواهـان الئيـك و        «ساختار سازماني   

مسئله اي است بـا اهميـت كـه اكنـون بـا             » دمكراتيك
نزديك شدن به زمان برگزاري نشست همگاني محور        

  . بحث ها قرار گرفته است
 پيش از آن كه به نقد سند منتشره و برخي نظرات ارائه    

شده بپردازم، الزم است اشاره كنم كه نحـوه تـدارك           
اگر حاصل كار يك جمع     . اين دو سند نادرست است    

محدود پس از چند ماه بحث و گفتگو شامل اسـنادي           
است با چند بند و هر بند هم با چند پيشـنهاد مختلـف،          
چگونه انتظار مي رود كه در يك نشسـت وسـيع و در             

. صويب نهـايي برسـد    فاصله سه روز چنين اسنادي به ت      
آيا دوسـتان كميسـيونهاي تـدارك در نظـر دارنـد تـا              

با محتوي اصالح شده ( اسناد كنوني را به همين شكل   
بـه اجـالس ارائـه كننـد؟ اگـر چنـين         )  اوت 15پس از   

ــه نتيجــه    ــا هيچيــك از آنهــا در اجــالس ب اســت، يقين
اجالسي به وسـعت نشسـت مـورد نظـر          . نخواهد رسيد 

ورد كليت يك سند اظهار نظر كند       تنها مي تواند در م    
  . و نه درباره تك تك بند ها

پيشنهاد من اين است كه كميسيونهاي تدارك پـس از        
 اوت، يـك يـا چنـد سـند مجـزا، ولـي        15پايان مهلت   

كامـــل و بـــدون بنـــدهاي پيشـــنهادي گونـــاگون، را  
نشست نيـز بـه     . جمعبندي كرده و به نشست ارائه كنند      

اگـر  . زا راي خواهـد داد    هر سند، به شكل كامل و مج      
پيش بيني شده اسـت كـه در نشسـت كميسـيون هـاي              
جانبي براي تكميل اسناد بر اساس پيشنهادات اجـالس       
شكل گيرد، اين كميسيونها مي توانند با مبنا قرار دادن          

  . يك سند، پيشنهادات را در آن وارد كنند

  تناقض در فكر و عمل
ن از جهات   سند پيشنهادي كميسيون ساختار را مي توا      

برخي نوشته هاي اخير پيرامون     . تكنيكي، به نقد كشيد   
بـه  .  سند ساختاري  از اين زاويه به نقد آن پرداخته اند      

نظر من قبل از آن كه بخواهيم بـه نقـد تكنيكـي سـند               
بنشــينيم، درابتــدا بايــد  ديــد كــه ايــن حركــت بــدنبال 
چيست و اين سـند بـه چـه هـدفي مـي خواهـد پاسـخ                 

  دهد؟ 
  

جنبش جمهـوري خواهـان     «اختار اين تشكل را     سند س 
ناميده و آن را چنين تعريف      » الئيك و دمكرات ايران   

جنبش جمهوريخواهان دمكرات و الئيـك      « : مي كند 
گرا، فراگيـر، دمكراتيـك،    ايران،  جنبشي است كثرت   

ــاز، علنــي و مســتقل كــه جمهوريخواهــان الئيــك و   ب
ع عمـومي   دمكرات را بر مبناي اسناد پايه مصوب مجم       

) ســند سياســي و ســاختاري (2004سراســري ســپتامبر 
به ديگر سخن اين تشكل خود را       .  ».آورد  گرد هم مي  

يك جنبش دانسته و مدعي آن اسـت كـه  جمهـوري             
امـا آن  .  خواهان الئيك و دمكرات را شامل مي شـود      

زمان كه به سازماندهي اين ادعا مي پردازد و در ديگر           
ي ايـن تجمـع و دامنـه و         بند هاي اين طـرح،  چگـونگ       

ــه كســاني    ــا ب ــد، تنه ــين مــي كن گســتردگي آن را تعي
محدود مي شود، كه بـه صـورت فـردي ، اساسـنامه و              
سند سياسي اين تشكل را بپذيرند و در يكي از حـوزه            

) واحد محلي يا گروه كاري يا هردو      ( هاي كاري آن    
فعاليت كنند و بنا به يك پيشـنهاد حـق عضـويت هـم               

اري از فعالين سياسـي اكنـون سالهااسـت         بسي. بپردازند
كه با همين ضوابط در سازمانهاي سياسي فعاليـت مـي           
كنند و هيچكس تا كنون جمع سازماني خـود را يـك          

ظـاهرا از ايـن پـس هـر جمـع           . جنبش نپنداشـته اسـت    
  .!!سازماني و حزبي، خود يك جنبش است

من فكر مي كنم كه تناقض در كار احزاب تـا كنـوني             
تنـاقض در   . دشان را جنـبش نناميـده انـد       نيست كه خو  

فكر و عمـل دوسـتان پيشـنهاد دهنـده سـند سـاختار و               
  . كميسيون تدارك است

ايده اوليه اين حركت، شـكلگيري ائـتالف وسـيعي از           
نيروهــايي بــود كــه بــه يــك جمهــوري دمكراتيــك و 
ــام     ــت نظ ــته و كلي ــاور داش ــت ب ــن از دول ــدايي دي ج

ايـن  .  ي دانسـتند  جمهوري اسالمي را مانع تحقق آن م      
ــده    ــر متشــكل پراكن ــا در اشــكال متشــكل و غي نيروه

بـه ايـن حركـت نيـز از همـين           » جنبش«اطالق  . هستند
اين فكـر همچنـان     . وسعت و گستردگي ناشي مي شد     

هنــوز خواســت شــكلگيري . بقــوت خــود بــاقي اســت
ــان الئيـــك و    ــوري خواهـ ــيعي از جمهـ ــع وسـ تجمـ

در جمـع   امـا از آن زمـان كـه،         . دمكرات، وجود دارد  
دوستان دسـتاندركار ايـن حركـت، ايـن فكـر در پـي              
ــنش و     ــعت بي ــد، وس ــود برآم ــده خ ــردن اي ــي ك عمل

گســـتردگي عمـــل را از دســـت داد و خـــود را در    
» ايجــاد يــك ســازمان جديــد«چــارچوب هــاي تنــگ 

را در ســامان يــابي منفــردين » جنــبش«. محــدود نمــود
محصور كرد و در مقابل هر نقدي، با نقد سازمان ها و            
ــراي خــود دليــل   احــزاب موجــود،  از نفــع ديگــران ب

ــيد ــم    . تراش ــودي و از سانتراليس ــاي عم ــاختار ه از س
دمكراتيك انتقاد كـرد و از تشـكيالت  افقـي، از بـين              
ــي در     ــترش دمكراس ــلط و گس ــم مس ــردن سانتراليس ب
ساختار نوين صحبت به ميان آمد و نهايتا چنـين گفتـه            

. است» ر نوساختا«شد كه اين حركت درپي برپاكردن      
ميـزان  «اما اساسا فراموش شد كه پرسش اصلي بر سـر           

نيست، بلكه پرسـش    » دمكراسي دروني سازمان جديد   
آيا بايد يـك سـازمان جديـد        اصلي بر سر اين بود كه       

ــا نمــود    ــر پ ــبش وســيع ب ــا يــك جن ؟  ايجــاد كــرد،  ي
اگرهدف تجمـع هـر چـه وسـيعتر جمهـوري خواهـان           

هم بايد بـر ايـن      الئيك و دمكرات است، پس ساختار       
وســعت و گســتردگي نظــر داشــته باشــد و عمــدتا      
سازمانده آن باشد و  نه در پي ساختن حزبي ديگـر در       
كنار احزاب موجـود، كـه خـود فـي النفسـه نادرسـت              

  .نيست ولي با ايده اوليه فاصله بسيار دارد
متاســفانه ســـند ســـاختاري بــيش از آن كـــه در پـــي   

پــي حــل ســازماندهي يــك جنــبش وســيع باشــد، در  
ــتر      ــه بيش ــر چ ــه ه ــي اســت ك ــاختار حزب تكنيكــي س

بخشــي از منتقــدين هــم عمــدتا در . دمكراتيـك باشــد 
از وراي نقد يكـي     . همين چارچوب حركت كرده اند    

از اين نوشـته هـا، نقـد ايـن نـوع نگـاه بـه سـامانيابايي                  
  .جمهوري خواهان الئيك و دمكرات را پي مي گيرم

  
  !يم چگونه يك حزب كامال دمكراتيك بساز

رفيق خـوب مـن رسـول آذرنـوش در نوشـته خـود بـا                
 -» طـرح پيشـنهادي بـراي سـاختار تشـكيالتي         «عنوان  

منتشره در سايت صداي ما، از جملـه منتقـديني اسـت            
كه بيشـتر مـي كوشـد تـا هـر چـه بيشـتر سـاختار ايـن                   

وي در ابتـدا مـي      . سازمان جديـد را دمكراتيـك كنـد       
ــد  ــاني كــه از يــك   « : گوي ــوان جري ــا بعن ــاتيو م آلترن

دموكراتيك و جمهوريخواه در ايران دفـاع ميكنـد،از         
همان آغاز، برماهيت جنبشي اين جريان تاكيد كرده و  

ايـم از ايـن طريـق آنـرا از اشـكال سـازماني و                 خواسته
ايم نشان دهـيم كـه        حزبي گذشته منفك كنيم،خواسته   

در انديشه تشكيالتي از نوع جديد هستيم، كه خواهان         
نبش عميقاً دموكراتيك، يك تشـكل      ريزي يك ج    پي

هستيم، كه بتواند مبارزه سياسي فعاالن      ” افقي"فراگير  
چنين آلترناتيوي را، از گرايشات مختلف چپ گرفتـه         

» .باوران الئيك، بنحوي مـؤثر هماهنـگ نمايـد          تا دين 
رسول آذرنوش بـار ديگـر بـر همـان فكـر و خواسـت               

ت و پيشـنهاد يـك تشـكيال      . محوري تاكيد مي گذارد   
افقــي را مــي دهــد كــه گرايشــات مختلــف را بتوانــد  
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تشكيالت از نوع   «اما همزمان نويد يك     . گردهم آورد 
ــد ــه طــرح    » جدي ــان كــه ب ــد و آن زم ــي ده ــم م را ه

چگونگي سامان يابي اين فكـر مـي پـردازد، از همـان             
ــد   ــي آغــاز مــي كن ــدا از نقــد ســاختارهاي حزب از . ابت

مي كند و به نقـد كميتـه   سانتراليسم دمكراتيك شروع  
طرح سـازماني خـود را      . مركزي هاي سابق مي پردازد    

. از تجزيه كردن ساختار هاي حزبي موجود مي گيـرد         
آنچه كه ما از ابتدا تحت عنوان       « :بطور مثال مي گويد   

ايــم، يــك  مــد نظــر قــرار داده” جنبشــي"ســازماندهي 
است كه الجرم هيرارشي حزبي را    ” افقي"سازماندهي  

يكند و بنظر من بايد مبتني بر اصل خودمختـاري          نفي م 
. نهادهاي محلي و خـودگرداني كـل تشـكيالت باشـد          

اينجا، هـيچ اتوريتـه مركـزي كـه سـكاندار فعاليتهـاي             
سياسي شمرده شـود در كـار نيسـت و سلسـله مراتـب              

تك اعضـا، باعتبـار و بميـزان          تك. حزبي وجود ندارد  
هـده دارنـد و     فعاليتشان سهمي از وظيفه رهبري را بر ع       

باين مفهوم، دستگاه رهبري سياسـي يـا اجرائـي نـه در        
ــه    ــي و منطق ــطح محل ــه در س ــري و ن ــطح سراس اي  س

ــدارد  ــت ن ــد و   . موجودي ــه رهبرن ــر، هم ــارت ديگ بعب
رســـول آذرنـــوش از »  . نيســـت"رهبـــر"هـــيچكس 

ــي « ــازماندهي جنبش ــان   » س ــرد و آن را هم ــي ب ــام م ن
را نفـي   سازماندهي افقي مي داند كه هيرارشي حزبـي         

مي كند و رهبري را از بين مي بـرد ولـي ظـاهرا خـود                
گويـا علـت جنبشـي      . ساختار حزبي را نفي نمـي كنـد       

نبودن احـزاب قـديمي در عمـودي بـودن مـديريت و             
  !! رهبري و اساسا رهبران بوده است

دمكراسـي مسـتقيم     « :  يا در جاي ديگـري مـي گويـد        
ه و  همچنين در اين امر تبلـور مـي يابـد كـه در كنگـر              

هاي عمـومي  نـه نماينـدگان اعضـاء كـه خـود                نشست
ي كامـل در آنهـا        اعضاء هستند كه با برابـري حقـوقي       

ــي ــري سياســي تشــكيالت   شــركت م ــد و در رهب كنن
بـا ايـن عمـل، سـازماندهي      . شـوند   مسئول شـناخته مـي    

هرمي مبتني بر سانتراليزم دمكراتيك جاي خـود را بـه           
رده . دهـد   مـي سازماندهي افقي مبتني بر خـودگرداني       

) رهبـر، كـادر، عضـو سـاده، هـوادار     (بندي تشكيالتي  
 سلسـله مراتـب ديگـري بـه         "عضو"حذف شده و جز     

در اينجا هـم آنچـه تغييـر        . » .شود  رسميت شناخته نمي  
. مي كند سازماندهي هرمي به سازماندهي افقـي اسـت         

كادر و رهبري حذف مي شود، ولي حزب مي ماند و           
تشكيالت ا زنوع   « نيز  طرح     در پايان نوشته  .. اعضايش
چيزي نيست جز  رفـرم هـايي در سـاختارهاي           » جديد

ــا طــرح   حزبــي تــاكنون شــناخته شــده و تفــاوت آن ب
پيشنهادي كميسيون نيز ظاهرا در حـذف برخـي جنبـه           
هاي بوركراتيك كار تشـكيالت و دمكراتيـزه كـردن          

  . بيشتر اين تشكيالت جديد است
با » جديد«ايسه طرح  تمامي استداللها متكي است بر مق     

ساختارهاي حزبي و بيش از همه با ساختارهاي حزبـي          

طبعا از دل چنين نگاهي و متدي طرح پيشنهادي         . چپ
رسول آذرنوش چيزي بيشتر از يك سـاختار سـازماني        

كه در مواردي خط ومرزش بـا       ( به غايت دمكراتيك    
  .نخواهد بود) آنارشيسم بسيار مخدوش است

ســول آذر نــوش از اعضــائي   تشــكيالت پيشــنهادي ر
تشكيل مي شود كه اصول و جهـت گيـري هـاي ايـن              
تشكل را قبول داشته باشند و به شكلي در فعاليت هاي         

در ســطوح محلــي نشســتهاي   . آن مشــاركت  كننــد 
عمومي دارد  كه يـك كميتـه همـاهنگي بـراي خـود              
انتخاب مـي كننـد و كـامال خـودگردان و خودمختـار             

 دارد كـه در نشسـت       يـك شـوراي همـاهنگي     . هستند
سراسري انتخاب مي شود و با توجـه بـه خودمختـار و             
خود گردان بودن واحد ها ي محلي، وظيفه هماهنگي         

وهمزمــان مــنعكس كننــده . اش بســيار ناروشــن اســت
و طبعا براي آن كه با      . مواضع سياسي اين تشكل است    

كميته مركزي هاي قبلي اشتباه نشود، براي هر تصميم         
يد به آراي عمومي مراجعه كنـد و در         گيري سياسي با  

نهايت كنگره سراسري هم دارد كه تقريبا مشـابه همـه           
  . كنگره ها است

چه عنصر نويني در ايـن طـرح وجـود دارد كـه آن را               
طرح مناسب يك حركت جنبشي مي سـازد؟ تفـاوت          
آن با ساختار حزب در تعاريف شناخته شـده آن و در            

 تفـاوت در  سازمان هاي موجـود چيسـت؟ آيـا صـرفا،        
حدود اختيارات و مسئوليت ها كـافي اسـت تـا طـرح             

در ســاختارهاي . قلمــداد كنــيم؟  » جديــد«خــود را 
متــداول حزبــي، ارگــان هــاي مركــزي از مســئوليت و 
اختيارات بيشتري نسبت بـه ديگـر واحـدها برخـوردار           

در طرح رسول آذرنوش اين نقش وارونه شده        . هستند
زي كاسـته شـده يـا       از اختيارات ارگانهاي مركـ    . است

اساسا حذف شده و اختيـارات بـه واحـدها داده شـده             
اين كه در جريان اجرا اين طـرح چگونـه پـيش            . است

( رود، بحثــي اســت كــه در عمــل بايــد آن را آزمــود  
ضمن آن كه امروزه در بسياري از تشكل هاي موجود          
بخشـي از ايــن طــرح كــم و بـيش مــورد پــذيرش مــي   

ئله فرقـي نكـرده اسـت و     ، ولي نهايتا صورت مس    )باشد
ما همچنان در محدوده يك سازمان سياسي با سـاختار          

  .حزبي باقي خواهيم ماند
به اعتقاد من اين طرح و نمونه هاي مشابه ، طرحي نـو             
در عرصه سامان يابي نيستند، بلكه تالش هايي هسـتند          
ــاي      ــوري ه ــتر تئ ــه بيش ــر چ ــردن ه ــزه ك در دمكراتي

  . تشكيالت موجود
  

ــامي در راه  ــوري  گ ــيع از جمه ــي وس ائتالف
  خواهان الئيك و دمكرات 

اگر هدف، تشـكيل يـك سـازمان جديـدي از فعـالين             
سياسي منفرد است، اينگونـه طـرح هـا مقدمـه خـوبي              

ولي اگـر فكـري خواهـان گـردهم         . است براي شروع  

آوردن وسيع جمهـوري خواهـان الئيـك و دمكـرات           
 امـروزه جنـبش   . است، اين ره به جايي نخواهيد رسيد      

جمهوري خواهي و جدايي دين از حكومت، در ايران      
و خارج از كشور وسيعا اشاعه يافته است و بيش از هر        
چيزحضور  گرايش هاي مختلف، در سطوح مختلـف         

هر طـرح سـامان     . سازمان يافتگي، نقطه قوت آن است     
يابي كه اين تنوع را در نظر نگيـرد و بكوشـد تـا اراده               

ك جنـبش تعمـيم دهـد،       گرايانه تمايالت خود را به ي     
ايـن جنـبش وجـود      . در نهايت شكست خواهد خـورد     

داشته و زنده است و نياز كنوني  آن ره يـابي بـه يـك             
سامان يابي گسترده و وسيع است كه به اعتقاد من تنها           

  . در شكلگيري يك ائتالف وسيع ممكن خواهد بود
منتشره در سـايت صـداي   ( من قبال در دو نوشته ديگر    

گام هاي مشترك مـا و امـر سـازماندهي     « ين ما با عناو 
يــك پــاي «و » دمكــرات-جمهــوري خواهــان الئيــك

نقطــه ) » !احــزاب سياســي هســتند» گــام مشــترك مــا«
نظراتم را دربـاره امـر سـازماندهي ائـتالف جمهـوري            
خواهان الئيك و دمكـرات ارائـه كـرده ام و اينجـا از              
 تكرار آنها خودداري مي كنم، ولي براي ايـن مرحلـه           

از بحث بيشتر با نظر رضا اكرمي  موافق بـوده و آن را              
  :تكرار مي كنم كه 

  طــرح ســاختار فعلــي بعنــوان يــك طــرح موقــت تــا -
نشست بعدي جمهـوري خواهـان الئيـك و دمكـرات           

  .اعالم شود
  از كليــه احــزاب و ســازمانهاي سياســي كــه آمــاده  -

شركت در نشست آتي هستند، دعوت شود تـا هيـاتي           
  .نشست اعزام كنندرا به اين 

  گروه كار ساختار، متشكل از نمايندگان احـزاب و           -
شوراي هماهنگي تا نشست بعـدي، راه هـاي عملـي و            
ممكــن شــكلگيري يــك تجمــع وســيع از جمهــوري   
خواهان الئيك و دمكرات را جسـتجو كـرده و بطـور            
مدام راه هاي پيشنهادي را به بحث و گفتگوي جنبش          

  . كرات بگذاردجمهوري خواهان الئيك و دم
  واحد هاي محلي از كساني كه سند سياسي مصوب         -

نشست اول را قبول دارند، تشكيل شده و اولين گامهـا           
را بــا اختيــارات كامــل در جهــت همكــاري در ســطح 

همچنـين نشسـت سراسـري،  شـوراي         . محلي بردارنـد  
ــدگان    ــاس درصــدي از راي دهن ــر اس ــاهنگي را ب هم

كسـال و نـيم ، يعنـي تـا     در فاصله يكسال يا ي  . برگزيند
نشست سراسري بعدي، تجارب كار واحد هاي محلي        
و شــوراي همــاهنگي جمعبنــدي شــود تــا در خــدمت 
تدوين اساسنامه اي واقعي تر و منطبق تـر بـر وضـعيت        

  .كنوني اين جنبش، قرار گيرد
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  !مندان فعلی درعراق نداردرابتی با قدرتقتحقق دموکراسی ، هيچ 
  مهرنوش كيان

  
نيروي اشغالگر آمريكا باالخره در پايان ماه ژوئن 
امسال قدرت را بطور تشريفاتي به دولت موقت عراق 

اما بر خالف انتظار نيروهاي اشغالگر . واگذار نمود
ر واگذاري صوري قدرت نه تنها به ايجاد امنيت د

كشور كمك نكرد بلكه ناامني را در ابعاد گسترده اي 
اينكه نيروهايي كه بر عليه آمريكا . افزايش داده است

مبارزه مي كنند چه كساني هستند و از چه تمايالت 
اين . سياسي ريشه مي گيرند بحثي جداگانه است

مطلب تالشي است براي شناساندن نيروهايي كه هم 
 و يا اميدوارند در آينده اكنون در قدرت سهيم هستند

!!! در اين ميان پيشينه درخشان. سهمي داشته باشند
تعدادي از قدرت مداران امروزي نيز روشن تر خواهد 

نگاهي كوتاه به اين گروه بندي ها، دشواري . شد
همراهي و همكاري نيروها را بدون در نظر گرفتن 
وابستگي هاي آنان براي ايجاد دولتي يكدست كه 

 مشكالت عظيم موجود را حل كند نشان مي بتواند
  .دهد

  
  كنگره ملي عراق. 1

Iraqui National Congress (INC) 
احمد چلبي رئيس سابق بانك پترا در اردن و شهروند 

 در منطقه كرد نشين عراق با 1992انگليس در سال 
دعوت از گروه هاي مخالف صدام ائتالف بزرگي را 

 ارتباط نزديك با سيا چلبي پس از سال ها. تشكيل داد
و دولت بوش پدر با هدف متحد كردن نيروهاي 
اپوزيسيون و حمله گاز نبري از شمال و جنوب و 
باالخره از ميان بردن صدام اين ائتالف را بنيان 

در اين كنگره سه نفر در كميته مركزي . گذارد
بدر العلما يكي از رهبران ميانه : ائتالف انتخاب شدند

تر شناخته شده است، ژنرال سابق رو شيعه كه كم
چلبي به عنوان رئيس . حسين نقيب و مسعود بارزاني

نيروهاي دو حزب كرد در . اين كميته انتخاب شد
در . شمال، ارتش رسمي كنگره ملي را شكل دادند

اين ائتالف نيروهاي شيعه مثل مجلس اعالي انقالب 
اسالمي در كنار گروه هاي سني مذهب همكاري مي 

در همان سال همزمان آمريكا و انگليس با . كردند
ايجاد مناطق ممنوع پرواز تالش كردند فعاليت نيروي 

هوايي صدام را كاهش داده  مناطق آزاد كرد نشين  
با . در شمال و شيعه نشين در جنوب ايجاد كنند

شكست بوش و روي كار آمدن كلينتون سياست 
لبي از آمريكا در برابر عراق تا حدي تغيير كرد و چ

همچنين زدو . حمايت عملي كمتري برخوردار گرديد
خوردهاي دو حزب كرد با يكديگر و ديگر گروه 
بندي ها بر سر سهم بيشتر در قدرت نهايتا در سال 

امروزه چلبي .  ائتالف را به شكست كشاند1994
. همچنان در راس سازماني با همين نام قرار دارد

ل حاضر كنگره ملي عراق و شخص چلبي در حا
مورد غضب بخشي ازنمايندگان مجلس سناي 

دولت بوش ادعا مي كند . آمريكا قرار گرفته است
كه يكي از داليل آغاز جنگ با عراق تكيه بر 
اطالعات ارائه شده از طرف اين حزب در باره سالح 

عليرغم اين . هاي كشتار جمعي صدام بوده است
جنگ زرگري چلبي همچنان از حمايت بي چون و 

  . راي نئو ليبرال ها برخوردار استچ
  
  توافق ملي عراق. 2

Iraqi National Accord (INA) 
 توسط 1990حزب توافق ملي عراق رسما در سال 

و با ) نخست وزير دولت موقت عراق(اياد علوي 
علوي بر خالف . كمك هاي سيا تشكيل گرديد

چلبي با ايده شورش فراگير از شمال و جنوب مخالف 
تر به دنبال ترور شخص صدام و ايجاد ناامني بوده  بيش

در كشور و در نتيجه فراهم آوردن شرايط سقوط وي 
او با كمك عربستان سعودي و سيا كودتاي . بود

پس از آن با يك . نافرجامي بر عليه صدام انجام داد
سلسله بمب گذاري در شهرهاي مختلف سعي در نا 

مب در تعداي از اين ب. امن كردن وضعيت نمود
. گذاري ها افراد غير نظامي كشته و زخمي شدند

 نوشت كه 2004 ژوئن 9نشريه نيويورك تايمزدر 
برنامه دكتر علوي براي ايجاد امنيت بيشتر و قطع بمب 

چرا كه او خود سابقه . است» دو پهلو«گذاري ها 
  .درخشاني در اين زمينه دارد

 عضو فعال حزب بعث بود و در 70 علوي در دهه 
 دانشجويي اش در انگليس به عنوان مامور دوران

. فعاليت مي كرد) ساواك عراق(اطالعاتي مخابرات 
 از حزب بعث استعفا داده و به 70در واسط دهه 

علوي . همكاري با وزارت اطالعات انگليس پرداخت
براي سيا به دليل ارتباطات وسيعش با مقامات بلند پايه 

او . ار بودرژيم صدام از جايگاه ويژه اي برخورد
همچنين با استخدام متخصصين روابط عمومي از 

 بطور سيستماتيك به كار البي در 80اواسط دهه 
دستگاه دولتي آمريكا و گسترش روابطش با 

  .كشورهاي عرب منطقه پرداخت
علوي به همراه صالح عمر ال تكريتي از مقامات بلند 

توافق «پايه دولت صدام كه از عراق فرار كرده بود 
اين حزب در ابتدا عمدتا افسران . را بنيان گذارد» يمل

بعثي ارتش عراق را كه كشور را ترك كرده بودند به 
 مستقيما با سيا 1992او از سال . عضويت مي پذيرفت

سيا وي را براي . همكاري هاي اطالعاتي مي كرد
محدود تر كردن نقش چلبي تحت حمايت خود قرار 

 براي آمريكا همين براي درك اهميت اين مهره. داد
برمر (بس كه بدانيم وي  با فشار رسمي آمريكا

) كانديداتوري آقاي شهرستاني را شديدا رد كرد
وبراهيمي رئيس هيئت اعزامي سازمان ملل در اين 

براهيمي بعدا از پست خود به دليل . پست قرار گرفت
عدم توافق با سياست هاي اتخاذ شده استعفا كرد و در 

مطمئنم كسي ": مجله گرين لفت گفتمصاحبه اي با 
ناراحت نمي شود كه بگويم آقاي برمر ديكتاتور 

او پول دارد، حق امضا دارد و چيزي . عراق است
  ".بدون توافق وي انجام نمي شود

در يك همه پرسي در عراق از طرف نيويورك تايمز 
.  درصد عراقي ها با علوي مخالف هستند40حدود 

 هاي مستقيم دولت بوش رابطه او و سيا و حمايت
كنث پوالك . نمايانگر جايگاه سياسي وي است

تحليل گر جنگ ايران  و عراق در باره علوي در 
 دزدي را بفرستيد كه " ژوئن گفت9نيويورك تايمز 

  ".دزدان ديگر را دستگير كند
  
  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق. 3

The Supreme Council for Islamic 
Revolution in Iraq (SCIRI) 

مجلس اعال به رهبري آيت اهللا محمد باقر حكيم پسر 
 1970 تا 1955آيت اهللا محسن حكيم كه در سال 

حكيم خود . مرجع تقليد شيعيان بود، بنيان گذاشته شد
ابتدا عضو حزب الدعوه بود اما با وجود آن كه در 

 رسما از اين حزب استعفا داد  اما همكاري اين 1960
او . سائل مختلف همچنان ادامه دارددو حزب در م

 مجلس اعال را به 80پس از فرار به ايران در دهه 
عنوان حزبي فراگير كه در نظر داشت سازمان هاي 

اختالف . كوچك تر شيعيان را متحد كند تشكيل داد
نظر حزب الدعوه و مجلس اعال بر سر شكل حكومت 

 هر دو اصل واليت فقيه به سبك ايران. اسالمي است
مجلس اعال از ابتدا عمل گرايانه تر با . را قبول دارند

مسائل برخورد كرده و خواهان تشكيل حكومت 
بياتي يكي از رهبران . اسالمي از نوع ايراني آن نيست

در « حزب مستقر در لندن در مصاحبه اي گفت كه 
كشوري كه اقليت هاي ديگر هم زندگي مي كنند 

  ».نمي توان حكومت شيعه برقرار كرد
نشان بارز ديگر اين عمل گرايي و تالش براي كسب 

روابط . قدرت رابطه نزديك آن با آمريكا است
اين حزب .  آغاز گرديد1989متقابل ميان آنها از سال 

رسما در ايران تشكيل و از حمايت رژيم اسالمي 
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بازوي مسلح آن به نام سپاه بدر . برخوردار بوده است
ارتش ( مسلح شده استتوسط سپاه پاسداران تعليم و

بدر مسلح به سالح هاي سنگين مثل تانك و توپ 
حتي برخي از رهبران مجلس اعال در دستگاه ). است

آيت اهللا شاهرودي . دولتي ايران داراي مقام هستند
در ! عضو مجلس اعال رئيس قوه قضائيه در ايران است

.  آمريكا مجلس اعال را به رسميت شناخت1992سال 
با ضمانت چلبي متمايل به برقراي روابط آمريكائيان 
 آمريكا مجلس اعال 1998حتي در سال . متقابل شدند

را در ليست گروه هاي اپوزيسيون عراقي كه مي 
توانند از كمك هاي مالي آمريكا برخوردار شوند 

محمد هادي يكي از رهبران عالي رتبه . قرار داد
 از  در تهران اعالم كرد كه2001مجلس اعال در سال 

حركت آمريكا براي ازميان بردن صدام استقبال مي 
 پس از قطعي شدن جنگ، هيئتي 2002در سال . كنند

، ابراهيم )برادر محمد باقر(به رهبري عبدالعزيز حكيم
به همراه رهبران ) رئيس دفتر لندن(حمودي و بياتي 

. پنج گروه اپوزيسيون ديگر به واشنگتن سفر كردند
شركت در كنفرانس لندن در نتيجه اين سفر امكان 

 كرسي مجمع 65 كرسي از 15همان سال و اشغال 
  .موقت حاكم بر عراق بود

مجلس اعال از همان ابتداي تشكيل خود با انتخاب 
 نفره از ميان اعضاي خود در واحدهاي 110شورايي 

نظامي، روابط بين المللي، تبليغات، اطالعات و 
شغول فعاليت تحقيق، خدمات اجتماعي و امور مالي م

مجلس از روابط بين المللي بسيار گسترده اي . شد
بزرگترين دفتر آن در تهران . برخوردار است

وهمچنين در شهرهاي لندن، دمشق، ژنو، وين و 
شهرهاي منطقه كردستان نيز دفاتري مستقر نموده 

همگي اين دفاتر بخصوص در تهران در طي . است
ل كرده و با سال هاي گذشته مانند سفارت عراق عم

. ديپلمات هاي كشورهاي مختلف رابطه داشته اند
مجلس اعال با حزب و شخص چلبي نيز رابطه 

 با شركت در كنفرانس 1991در . نزديكي داشته است
برگزار شده از طرف چلبي در كردستان در شورش 

سپاه بدر در همان . همه جابنه در عراق شركت كرد
راق سعي در ايجاد سال با گذشتن از مرز و ورود به ع

شورش عليه صدام كرد اما با صدمات سنگيني روبرو 
پس از حمله آمريكا به عراق آمريكا تا سه هفته . شد

در اين زمان . از ورود به منطقه دياله خودداري كرد
ارتش بدر با ورود به منطقه با نيروهاي وفادار به صدام 
و سازمان مجاهدين خلق درگير شده و در شهرهاي 

گر .قين، مندلي، شرابان و خاليس مستقر گرديدخان
چه ارتش آمريكا با ورود به منطقه و در گير شدن با 
نيروهاي مجلس كنترل را در دست گرفته و سالح 
هاي فراواني را مصادره كرد اما اين گروه همچنان در 

سكوت نسبي . منطقه از نفوذ بسياري برخوردار است
و پس از آن را درجنوب عراق در طي حمله آمريكا 

آمريكائيان بيشتر مديون نفوذ آيت اهللا سيستاني و 
قابل توجه است كه دفتر . سپس مجلس اعال هستند

مجلس در بصره از بزرگترين مراكز آن در عراق 
  .است

 آگوست در يك بمب 29محمد باقر حكيم در 
اين اقدام به . گذاري در نجف به قتل رسيد

همكاري مجلس با ناسيوناليست هاي عرب  به دليل 
رهبري حزب . نيروهاي اشغالگر نسبت داده مي شود

به عبدالعزيز حكيم برادروي واگذار شده است ولي او 
عبدالعزيز . از محبوبيت محمد باقر برخوردار نيست

حكيم در حال حاضر عضو حكومت موقت و شوراي 
حزب او وزارت خانه هاي . بازسازي ملي است
  .نان را تحت كنترل خود داردمسكن، ورزش و جوا

  
  حزب الدعوه. 4

 از طرف علماي نجف و 1958اين حزب در سال 
رابطه حزب . براي مبارزه با كمونيسم تشكيل گرديد

الدعوه با ديگر احزاب سني همواره بسيار نزديك 
همانطور كه گفته شد عليرغم اختالف . بوده است

از حزب الدعوه با مجلس اعال، اين جريان همچنان 
رهبران آن ابو . حمايت هاي ايران برخوردار است

بالل ال اديب، عبدالرزاق ال خادمي و دكتر حيدر ال 
شيوه مبارزاتي حزب از ابتدا با . عابدي مي باشند

بر خالف مجلس، حزب . مجلس اعال متفاوت بود
الدعوه نيروي نظامي اش را به صورت ميليشيا شكل 

رژيم عراق سعي در داد و به جاي برخورد مستقيم با 
 1982دو اقدام حزب در سال هاي . ترور صدام داشت

 با حمايت عربستان سعودي به شكست 1987و   
اين حزب در ميان تكنوكرات هاي شيعه .انجاميد 

طرفداراني دارد ولي در ميان كل شيعيان از محبوبيت 
در سال هاي اخير انشعابات . وسيعي برخوردار نيست
ت گرفته و منجر به تضعيف فراواني در آن صور

  .حزب شده است
  
  حزب كمونيست عراق. 5

Iraqi Communist Party (ICP) 
حزب كمونيست عراق يكي از قديمي ترين احزاب 

سال ها ممنوعيت وعدم تماس مداوم . در عراق است
با داخل عراق و نبود رهبري قوي در داخل منجر به 
 انشعابات مختلف در حزب و تضعيف آن گرديده

حزب كمونيست عليرغم مخالفت رسمي با . است
همين . اشغال عراق، با آمريكائيان روابط نزديكي دارد

مسئله موجب كاهش محبوبيت آن در اذهان عمومي 
  .گرديده است

  
  احزاب كرد. 6

مسعود بارزاني پسر مال محمد بارزاني موسس حزب 
دمكرات كردستان ، رهبر دولت در كردستان عراق 

تحت نفوذ اين حزب بيشتر در شمال مناطق . است
بارزاني خواستار . عراق و در مرز تركيه قرار دارد
حزب دمكرات . خودمختاري براي كردها است

روابط نزديكي با آمريكا داشته و بر سالح هاي 
بارزاني در . ارسالي از طرف اسرائيل تكيه دارد
 2003 سال 16مصاحبه اي با فرانكفورتر روندشاو در

ا ورود نيرهاي بين المللي براي تضمين گفت كه ب
همچنين در همان . صلح در عراق مخالفتي ندارد

مصاحبه تمايل خود براي شركت پيشمرگه هاي كرد 
  . به عنوان هسته ارتش نوين عراق اعالم كرد

دومين حزب بزرگ در كردستان به رهبري جالل 
. طالباني اتحاديه ميهني كردستان خوانده مي شود

. ا رژيم ايران و تركيه روابط خوبي داردطالباني ب
موضع او در قبال اشغال عراق توسط آمريكا از 

 مارس 22اظهارات او در مصاحبه اي با گاردين 
او در مورد بلرو بوش اظهار .  آشكار مي گردد2003
 توني بلر سمبل شجاعت، فراست و آينده ":داشت

جورج بوش وينستون چرچيل دوم است، . نگري است
اني كه نه تنها عراق بلكه خاورميانه را از شر قهرم

  !".ديكتاتورها آزاد مي سازد
 هر دو حزب حاكم بر كردستان در شوراي دولت 
موقت نماينده داشته و با تضمين آمريكا مي توانند هر 
سياستي كه بر عليه خودمختاري كردها گرفته شود را 

رقابت دو حزب كرد برسر گرفتن امتيازات . وتو كنند
وقدرت بيشتر خود عاملي است كه هر كدام اين 
احزاب را به قدرت هاي مطرح در عراق نزديك تر 

در گيري هاي اين دو حزب با يكديگر . كرده است
تا كنون بيشتر از كل حمالت رژيم صدام به منطقه 

  .كردستان عراق  تلفات داشته است
  
  كنفرانس ملي براي عراقي متحد و مستقل. 7

National Conference for an 
Independent and Unified Iraq 

(NCIUI) 
 19در . كنفرانس ملي گروهي تازه تاسيس است

 كنفرانسي براي ايجاد ائتالف ميان 2003دسامبر 
نيروهاي مختلف مذهبي، اقليت هاي نژادي و 

در . تمايالت ناسيوناليستي و سكوالر برگزار گرديد
پژوهان مختلف اين كنفرانس ابتدا كميته اي از دانش 

به نظر اين گروه . براي همكاري تشكيل گرديد
سيستم در صدي براي شركت نمايندگان در دولت 
مثل سيستمي كه بر اساس آن شوراي موقت تشكيل 
گرديد غلط است و ميان اقليت ها جدايي مي افكند 
براي همين اين گروه معتقد به انتخاب مستقيم 

رف مردم مي نمايندگان براي شركت در دولت از ط
  .باشد

  
عالوه بر گروه هاي فوق گروه هاي كوچكتر و محلي 
نيز وجود دارند كه از شركت در دولت عراق محروم 
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هستند اين حركت ها مثل گروه مقتدا ال صدر، 
حركت دمكراتيك اسالمي، حزب فاديال، سازمان 
عمل اسالمي و حركت وفاداران به قانون اساسي از 

  .وردار نيستندطيف وسيع طرفداران برخ
همانطور كه از مجموعه فوق ديده مي شود سال ها 
ديكتاتوري مهر خود را بر همه اركان هايي كه مي 
توانند دمكراسي را توسعه بخشند زده و مردم عراق 
به هزاران تكه تقسيم شده اند و هر كدام معتقدند كه 
نسخه الزم براي بيماري مملكت را فقط خود در 

ف ديگر آمريكائيان مي خواهند از طر. دست دارند
حكومتي آمريكائي ماب از طريق گماشتن تعداد ي 
مهاجر عراقي كه سال ها در انگليس و آمريكا زندگي 

يكي از » كوندوليزا رايس«. كرده اند ايجاد كنند
مشاورين بوش در مصاحبه اي گفته بود كه ما مي 

  !"فكر مردم عراق را عوض كنيم"خواهيم
ه تمامي مراكز كليدي اقتصادي در با توجه به اينك

دست آمريكائيان و يا عوامل وفادار به آنان است 
حكومت موقت نقشي به جز فراهم آوردن شرايط 
مناسب براي ادامه و تثبيت برنامه هاي آمريكا ايفا نمي 

مردم عراق به حكومت موقت اطميناني ندارند و . كند
يز در در عين حال آلترناتيو فراگيرو قابل قبولي ن

  .اختيارشان قرار ندارد
هويت مردم عراق آگاهانه بر اساس خطوط مذهبي و 
نژادي تقسيم گرديده است و چنين تقسيماتي هر چه 
بيشتر تمايالت كوتاه بينانه قومي را تقويت خواهد 

برقراري دمكراسي واقعي در چنين فضايي نه . كرد
تنها ممكن نيست بلكه بيشتر از هميشه دور از دسترس 

  .به نظر مي رسد

    
  :منابع مورد استفاده
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 اطالعيه 

  جان صدها پناهنده كرد در تركيه در خطر است
  

طي روزهاي اخير صدها پناهده ايراني كه اكثرا از فعالين سياسي كرد هستند رسما و صريحا 

  .توسط مقامات امنيتي تركيه تهديد به دپورت شده اند

ان ملل در شمال اغلب اين پناهندگان سال ها قبل خود را به دفتر كميسارياي سازم

اما با تعطيلي دفاتر . معرفي كرده و منتظر انتقال به كشور ثالث بوده اند) كردستان عراق(عراق

ناچار ,  به بعد۲۰۰۰اين سازمان در كردستان عراق و يا توقف نقل و انتقال پناهندگان از سال  

و وضعيت ناامن گرديدند كه براي پيگيري پرونده خود راهي تركيه شوند و با تحمل مشقات 

منطقه همراه فرزندان خردسال و حتي نوزاد در جستجوي راهي براي رسيدن به مكاني امن 

كميسارياي پناهندگي سازمان ملل، در . در تركيه با مشكالت عديده اي روبرو شدند. برآمدند

حالي كه اكثر آنان صاحب پرونده بودند، از تحت پوشش درآوردن آنان براي بيش از يك سال 

اين مسئله بهانه به دست پليس و دستگاه امنيتي تركيه داده است كه آنان را . امتناع کرده است

  .تحت فشارهاي روزانه و سختي قرار دهد

كه از طرف دفتر کميساريای پناهندگان سازمان ملل در تركيه و پليس ترکيه، (اين پناهندگان 

طي چهارسال گذشته در ) می شودتحت عنوان پرونده هاي شمال عراق از آنانم نام برده 

عدم امنيت و كمبود شديد امكانات . شرايط بسيار سخت مالي، روحي و امنيتي قرار گرفته اند

  .مالي براي اين پناهندگان سخت ترين شرايط را به وجود آورده است

ايي ماه قبل اين پناهندگان از شهر وان به شهرهاي تركيه انتقال داده شدند كه اين مسئله اميده

اما طي روزهاي . را در ميان آنان براي نزديك شدن به انتقال نهايي به كشور ثالث برانگيخت

گذشته پليس و مقامات امنيتي تركيه در شهرهاي مختلف به اين پناهندگان فشار آورده اند كه 

زار اين هزينه كه براي بعصي از خانواده ها تا بيش از ه. بايد حق اقامت در تركيه را بپردازند

دالر مي رسد براي اين پناهندگان عيرقابل پرداخت است و آنان را در موقعيت بسيار دشواري 

 تن از پناهندگان به نمايندگي از پناهندگان مقيم ۱۰ودر واكنش به اين مسئله . قرار داده است

يه اغري و نوشهير به آنكارا رفته و در ديدار با مقامات ترك, قارمان شهر, شهرهاي اسكي شهر

پليس تركيه به انان گفته است كه سازمان ملل . و سازمان ملل پاسخ روشني دريافت نداشته اند

به وعده هاي خود در قبال شما عمل نكرده و اگر تا چند روز ديگر مبالغ تعيين شده را پرداخت 

مقامات كميسارياي سازمان ملل در توضیح خود . به ايران و عراق دپورت خواهيد شد, نكنيد

سئله دپوردت را منتفي دانسته اند اما به پناهندگان توصيه نموده اند كه مبالغ فوق را پرداخت م

  .نمايند

 تن مي رسد با شرايط دشواري روبرو ۱۲۰۰اكنون اين پناهندگان كه شمار آنان به بيش از 

  .شده اند

 همه پناهندگان ما امضا كنندگان اين اطالعيه همه تشكل ها و سازمان مدافع حقوق پناهندگان و

ايراني در خارج كشور را فرا مي خوانيم كه با تمام امكانات به ياري اين پناهندگان 

. كميسارياي پناهندگان سازمان ملل مسئول اصلي جان و سرنوشت و امنيت آنان است.بشتابند

را رفتاري كه با اين پناهندگان شده و مي شود با تمام مصوبات و ميثاق هاي بين المللي آشكا

در حالي كه جهانيان جمهوري اسالمي را كماكان خطري براي امنيت و صلح و . در تضاد است

تحویل دادن این پناهندگان به  رژيم , هم سو با شبكه هاي ترور و آدم كشي مي دانند

ضدآزادي و ضد دموكراتيك جمهوری اسالمی به بهانه عدم پرداخت حق اقامت، جان آنان را 

  .در خدمت تحکيم موقعيت رژيم ترور و سرکوب در ايران استبه خطر انداخته و 

  

  اتحاد انقالبيون کردستان

  حزب دمکرات کردستان ايران

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  )اکثريت( سازمان فدائيان خلق ايران 

  )راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ان سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان اير-کومه له 

  ۱۳۸۳ تير ۲۹
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مــــتن ســــخنراني رحمــــان ســــاكي در مراســــم  
ــادي   ــاد فره ــدر( بزرگداشــت فره   24در روز )  حي

    نروژ-جوالي در اسلو 
  

 و چهره پيكارگر، خالق 
  جسور حيدر

   
 نيمه شب پنجشنبه هفته پيش بود كه همراه تني چند          

فـرداي آنـروز بـا      . از دوستانم از سـفر برگشـته بـودم        
يكي از  . ريدمصداي زنگ تلفن سراسيمه از خواب پ      

همسفرانم بـود، صـدايش مـي لرزيـد و در كالمـش             
فهميـدم كـه خبـري    . شتاب و عجله خاصي نهفته بود 

دارد و خبـــرهم،  خبـــر خوشـــي نيســـت، بيـــدرنگ 
پرسيدم، گويي كه خبري داري، او با بغضي در گلو           
حرفم را تائيد كرد و گفت خبر خوبي برايت ندارم،          

راسـتش از   .  هحيدر، حيدر به زنـدگي اش پايـان داد        
ادامه مكالمه تلفنـي بـا دوسـتم حـرف ديگـري بيـاد              

. شوك و ناباوري تمام وجودم را فـرا گرفـت         . ندارم
. چشمانم را بستم ، چهره حيـدر در خـاطرم نشسـت             

آخرين ديدارمان را بياد آوردم، سه هفته قبل از ايـن           
بشدت مضطرب و نگران وضعيت فرسـاد  . حادثه بود 

 درد روزگار بيرحم، سـخت      برادرش بود و از رنج و     
  .آزرده خاطر بود

لحظاتي چند، غرق خاطرات تلخ و شيرين بـا حيـدر           
 سال پيش و اولين ديـدارهايم بـا حيـدر           14شدم ، به    

بازگشتم، قبال هم از جمشيد در مورد حيـدر و ويـژه            
گيها يش،  از صميميت اش، فعاليت ها و تالش هاي         

ايرانـي  سياسي و كمك هاي بيدريغش به پناهجويان        
  . در كراچي شنيده بودم

. درهمان اولين ديدارمان، رفتـارش گـرم و صـميمي         
. شوخ طبع و سرحال، پركار و عجول بنظر مي رسـيد   

سـازمانش  . رابطه ها و ريشه ها را جستجو  مـي كـرد           
ــكيالت     ــروژ تش ــع در ن ــارگر آنموق ــازمان راه ك ،س
نداشت، در اندك زمان ممكـن، همـه چيـز را سـر و          

واحدي را تشكيل و تعدادي از يـارانش        سامان داد ،    
از آن زمــان تــا پارســال . را جــذب راه كــارگر كــرد

همين موقع ،  حيدرازجمله فعالين سياسي نـروژ بـود           
كه تقريبا در تمامي تجمعات و فعاليت هـاي سياسـي      
. ايرانيان در اين كشـور نقـش بسـزايي ايفـاء ميكـرد              
 درست پس از فعاليت هاي پرثمـر و موفقيـت آميـز،           

ــال در    ــبش دانشــجويي پارس ــاع و حمايــت از جن دف
نروژ، يك سالي مي شود كه حيـدر از فعاليـت هـاي     
ــان     ــا هم ــا مصــادف ب ــه و دقيق ــاره گرفت سياســي كن
ــال    ــذيرش، امس ــالش و خســتگي ناپ ــر ت ــاي پ روزه

  . متاسفانه شاهد مرگ حيدر بوديم
سوالي كه اين روزها ذهـنم را بخـود مشـغول كـرده             

حيـدر درسـت در سـالگرد    است ، آن است كه چـرا     
اوج فعاليت اش دسـت بـه چنـين اقـدامي زد ؟ آيـا،               
جسارت، شـجاعت و وفـاداري بـه ارزشـهاي واالي           
انساني و انقالبي اش نبوده كه چنـين زمـاني را بـراي           

بنظرم ،حيـدر بـا     .  اين اقدام خود ، انتخاب كرده بود      

اين عمـل نشـان داد كـه بـه آن زمـان و آن زنـدگي                 
او نشـان داد وفـاداري و       .  بـوده اسـت    متعلق و وابسته  

پايبنديش به اعتقادات و آرمانهايش، واالتـر از همـه          
شـايد او مـي   . چيز ، حتي جان شيرين و جوانش بـود    

خواست با ايـن كـارش دوبـاره بـه همـان زمـان،  بـه                 
همان زندگي و همان پيكار كه بيش از نيمي از عمـر     

  .  گرددو جوانيش را جسورانه به پاي آن ريخته بود بر
ــاع از   پيكــاري كــه در نوجــواني در ســنگر هــاي دف

انقالب در ايران آغاز گشت و در دوره جـواني اش،         
با استوار ي تمام در دفاع از آرمانهاي واالي انسـاني           
و آزاديخواهانــه اش در زنـــدان هـــاي قزلحصـــار و  

ــه يافــت  پــس از آن  در ســنگر .  گــوهر دشــت ادام
 پاكسـتان ، مبـارزه      مبارزه براي حمايت از پناهجويان    

عليه نژاد پرستي ، افشاي بي امـان چهـره جنايتكـار و         
ضدمردمي جمهوري اسالمي  در نروژ  و در دفاع از           
مبارزات بر حق خلق كرد در كردستان به بلوغ خـود         

  .              رسيد
ســالها، تــالش و مبــارزه  در عرصــه هــاي مختلــف،  

عـالين  حيدر را به چهـره اي شـناخته شـده در ميـان ف             
ويـژه گيهـاي ايـن چهـره ،         . سياسي تبديل كرده بود   

جديت در فعاليت،  پيگيري ، از خود گذشـتگي بـي       
حد و مرز، پذيرش دشـوارترين مسـئوليت هـا بطـور            
داوطلبانه و از همـه مهمتـر برخـورداري از خالقيـت            
ويژه اي بود كه او در كشف ايـده هـا و روش هـاي               

  . جديد فعاليت و مبارزه داشت 
 از جمله معـدود فعـالين سياسـي ايرانـي، مقـيم             حيدر

نروژ بود كه با ذكاوت و تيز هوشي فراواني توانست          
در كمترين زمان ممكن ، زبان نروژي را بخوبي فـرا           
ــاي سياســي و    ــرد و آن را در خــدمت فعاليــت ه گي

با استفاده از اين ابـزار مهـم        . فرهنگي خود بكار بندد   
انست با جامعه فرهنگـي و سياسـي        ارتباطي، حيدر تو  

ــاد و      ــا ايج ــد و ب ــرار كن ــاط برق ــان ارتب ــور ميزب كش
ــيماي       ــد، س ــق ش ــود موف ــاي خ ــد ه ــترش پيون گس
ضدمردمي و جنايتكار حكومت اسالمي ايـران را در         
انظار نيروهاي مترقي و راديكال ، بويژه احزاب چپ         
نروژ افشاء نمايد و حمايت آنان را نسبت به مبارزات          

  .انه و برابري طلبانه كشورمان جلب كندآزاديخواه
ــه    ــلو، از جملـ ــدا در اسـ ــو همصـ ــدازي راديـ راه انـ

اين راديو،  . دستاوردهاي مهم فعاليت هاي حيدر بود     
صداي اپوزيسيون دمكرات و راديكال ايرانـي مقـيم         

  . نروژ شد
ــويژه در ســال     پشــتكار و خالقيــت هــاي حيــدر ، ب
گذشـــته بـــه هنگـــام دفـــاع و حمايـــت از جنـــبش  
دانشجويي، ثمرات و دسـتاوردهاي زيـادي را بـراي          

اگر بخـواهم   . فعالين سياسي مقيم اسلو بهمراه داشت     
بطور مشخص از خالقيت هايش نام ببرم،  بـه اولـين             
چيزي كه مي توان اشاره كرد، ابداع و تنطـيم شـعار            

حيدر با تسلط خوبي كـه بـر زبـان          .  هاي نروژي بود  
ــعارهاي اع    ــت ش ــت ، توانس ــروژي داش ــي و ن تراض

  .  افشاگرانه ما را به روز كند
سالها بود كه طرح شـعارهاي نـادقيق  و تكـراري مـا               
نتوانسته بـود بخـوبي ، پيـام  مـا را بـه گـوش جامعـه                  

شـعارهاي نـروژي    . روشنفكري و مترقي نروژ برساند    

ــانگر    كــه حيــدر تنظــيم مــي كــرد ضــمن اينكــه ، بي
خواست و مطالبات دمكراتيك جنبشـهاي اجتمـاعي        

يران بودند، ويژه گي مهم شان آن بود كه بـا توجـه             ا
. به فرهنـگ سياسـي مـردم نـروژ تنظـيم شـده بودنـد            

شعارهاي حيدر كـه در حركـات اعتراضـي ايرانيـان           
فرياد زده ميشد، به گوش مردم ،دولت و رسانه هاي          

  . جمعي نروژ رسيد
از جمله ويژگيهاي ديگر حيدر ميتوانم از ابتكاراتش        

بزارهــا و شــيوه هــاي مــدرن فعاليــت  در اســتفاده از ا
شيوه هايي كه بخـوبي مـورد قبـول         .  سياسي نام ببرم  

جمـع آوري   .  واستقبال جامعه نروژ قرار مي گرفـت      
امضاء ، اجراي نمايش، پخش موزيك و چـاپ تـي           
شرت با مضامين سياسـي از جملـه ابتكـارات فـردي            
حيدر بود كه همواره سـطح و كيفيـت فعاليـت هـاي        

  .وژ را باال مي بردسياسي  در نر
در طي سال هايي كه حيدر در نـروژ زنـدگي كـرد،             

ايـن تكـاپو و تـالش       . همواره در تكاپو و تالش بـود      
فقط و فقط در راستاي بهبود و گسترش فعاليت هاي          

جديت ، پشتكار و پافشـاري حيـدر     .  سياسي اش بود  
به حدي بود كـه او را گاهـا بـه قضـاوتهاي شـتابزده               

ــرد ــدگي    در . وادار ميك ــدر زن ــدت حي ــن م ــي اي ط
ــداف و     ــداي اه ــي اش را ف ــانواده گ ــي و خ شخص

حيدر مي توانسـت در     . فعاليت هاي سياسي اش كرد    
نروژ، در بهترين رشته ها تحصيل كند و يا پر درآمد           

چـرا كـه،   .  ترين شغل ها را انتخاب كنـد، امـا نكـرد       
فعاليــت سياســي بــراي او همــواره در اولويــت قــرار  

 شخصـي، امكانـات و روابـط        داشت و تمام زنـدگي    
اش بطور كامل تحت شعاع فعاليت هاي سياسي اش         

  . قرار مي گرفت
او كه تحت فشار رژيم جبـار و آدمكـش جمهـوري            
اسالمي بـه اجبـار تـن بـه مهـاجرت داده بـود، چـون           
بيشماري از فعالين سياسي در تبعيد، هرگز نتوانسـت          
رابطه اي طبيعي بين فعاليت سياسي ، كـار و زنـدگي        

بـدين سـبب بـود كـه در     . خصوصي اش برقرار كنـد   
ــكالت شخصــي و    ــوهي از مش ــته، انب ــال گذش يكس
شغلي، وي را احاطه نمود و متاسفانه او نتوانسـت بـه            
  .تنهايي براي غلبه بر اين مشكالت راه حلي پيدا كند
. چنين مرگي، هـر گـز، هرگـز، شايسـته حيـدر نبـود             

سـوگ او   ايكاش ما ياران و نزديكان او كه امروز به          
نشســته ايــم ، همچنــان كــه حيــدر در فعاليــت هــاي  
سياســـي در كنارمـــان بـــود و در كنـــارش بـــوديم ، 
ميتوانستيم باري هر چند ناچيز، از بار گـران دوشـش           

دريغـا كـه وي بـا تصـميمي مصـمم و          . بر مي داشتيم  
  .برنامه ريزي شده، به زندگي خود پايان داد

.  فرو بردمرگ حيدر همه يارانش را در غمي جانكاه      
حيــدر ، حيــدر، پرشــور، حيــدر فعــال و زحمــتكش،  

امـا ديباچـه اي از       . امروز در ميـان مـا حضـور نـدارد         
فداكاري ها ، پيكـارگري هـاي جسـورانه او،  توشـه           

  .    راه همفكران و همرزمانش خواهد بود
  

  !يادش همواره سبز و جاودانه باد 
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فاجعه ملي  كشتار 
زندانيان سياسي هرگز 
  !فراموش نخواهد شد

  
 همايون فرهادي

 فاجعه اي را 67فرمان خميني جالد درتابستان خونين 
آفريد كه يادآوري آن تاريخ را شرمسار خويش مي 

ازآنجا : فرمان مرگ با چنين جمالتي آغاز شد. سازد
 و كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده

هرچه مي گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به 
اقرار سران آنها از اسالم ارتداد پيدا كرده اند و با 
توجهبه محارب بودن آنها و جنگ هاي كالسيك 
آنها درشمال و غرب كشور با همكاري هاي حزب 
بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت 

آنان به استكبار جهاني مسلمان ما و با توجه به ارتباط 
و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام 
جمهوري اسالمي تا كنون كساني كه در زندان هاي 
سراسركشور درسر موضع نفاق خود پافشاري كرده و 
مي كنند محارب و محكوم به اعدام مي باشند و 
تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان 

) قاضي شرع (  نيري دامت افاضاته حجه االسالم
و نماينده اي ) دادستان تهران ( وجناب آقاي اشراقي 

از وزارت اطالعات مي باشد، اگرچه احتياط بر 
اجماع است، و همين طور در زندان هاي مراكز استان 
كشور ، راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان 

الزم انقالب و يا داديار و نماينده وزارت اطالعات 
رحم بر محاربي ساده انديشي ست، . االتباع مي باشد

قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا ، از اصول ترديد 
ناپذيرنظام اسالمي ست، اميدوارم با خشم و كينه 
انقالبي خود نسبت به دشمنان اسالم، رضايت خداوند 

آقاياني كه تشخيص موضوع به . متعال را جلب نماييد
وسوسه و شك و ترديد نكنند و عهده آنان است ، 

ترديد در .باشند) اشهدا علي الكفار ( سعي كنند 
مسائل قضايي اسالم  ، ناديده گرفتن خون پاك و 

  .مطهر شهدا مي باشد
بعد از صدور فرمان ، گزمگان راهي شكنجه گاه ها 

از اواخر تيرماه .مي گردند تا نسل كشي را آغاز نمايند
ه و تمام امكانات  حصارهاي زندان تنگ ترشد67

ارتباطي زندانيان با دنياي خارج از شكنجه گاه ها قطع 
هيات مرگ به سرپرستي اشراقي جنايتكار . مي گردد

و دستياران ويژه اش نيري ، مبشري، رهبرپور ، رازيني 
قرار است ... ، الجوردي ، داودرحماني ، كريمي و

زندان هاي اوين ، گوهردشت ، عشرت آباد، توحيد، 
يديه ، قصرفيروزه، تهران پارس، قزل حصار جمش

درتهران را از وجود زندانيان سياسي پاكسازي ....و
پاكسازي نهايي براساس آن چه كه خميني . نمايند

. تكليف زندانيان را روشن كنيد: بارها اعالم داشته بود

آن هايي كه اصالح پذيرند ، اصالح كنيد و كارافراد 
تصميم .  انجام مي پذيرد،اصالح ناپذير را تمام كنيد

جنايتكارانه اي كه از چندين ماه قبل توسط رفسنجاني 
، خامنه اي ، موسوي اردبيلي ، احمد خميني تدارك 
ديده شده بود و با فرمان ويژه امام جنايتكاران قرار 

براي . بود در زمان حيات خميني انجام بگيرد 
اجراياين جنايت هولناك هيات هاي مشابهي نيز در 

هرستان ها تعيين و با بازجويي هاي يك دقيقه اي ش
واحكام  از پيش تعيين شده به قتل عام زندانيان 

  شيراز، باغ رضواني دار الرحما.سياسي مي پردازند
 و ده ها گورستان ديگر از اجساد اعدامي ها اصفهان

  .پر مي گردند
آيا حاضر به معرفي ياران سابق خود هستيد ؟ ، آيا 

قيب و دستگيري آنان به ما كمك حاضريد در تع
كنيد؟ ، توابين تاكتيكي را معرفي كنيد ؟ ، آيا 
حاضريد به خط مقدم جبهه رفته و از روي ميادين 

 از جمله سئواالتي است ....مين دشمن عبود كنيد؟ و
كه در مقابل زندانيان و بويژه كساني كه به اتهام رابطه 

ي مانده با سازمان مجاهدين در زندان ها هنوز باق
پاسخ زندانيان اگر با تاييد . بودند گذاشته مي شود

صددرصد اين سئواالت همراه نبود ، حكم مرگ را 
هزاران نفر در همان روزهاي . براي آنها رقم مي زد
 مجاهد بند 200براي نمونه از .اول قتل عام مي گردند
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ين آمار در بندهاي ديگر نيز ا. مرگ قرار مي گيرند

با برپايي چوبه هاي دار در حسينيه . تكرار مي شود
اوين و در سالن هاي سرپوشيده آمفي تئاتر 
گوهردشت قربانيان در گروه هاي شش نفره و در 

باگذشت .  دقيقه به دارآويخته مي شوند15عرض 
چندروز از آغاز قتل عام ، هيات هاي ويژه براي 

 ، ميدان هاي تير را نيز براي تسريع فرمان مرگ
تريلي هاي يخچال . تيرباران زندانيان فراهم مي كنند

دار با بارزدن صدها جنازه اعدامي راهي قبرستان هاي 
بانام و بي نام مي شوند تا اعدام شدگان را در 

  .گورهاي دسته جمعي به خاك بسپارند
 شهريورماه نوبت زندانيان چپ مي رسد تا به 5پس از 
 هاي هيات هاي مرگ فرستاده شوند و آمار اتاق

قربانيان فاجعه قتل عام صدها نفر از زندانيان چپ را 
، حكم » مرتدين فطري« انتساب . نيز دربرمي گيرد

بيش . اعدام را براي زندانيان چپ به همراه مي آورد
از هفت هزارنفر در عرض سه ماه به جوخه هاي 

مي دهد كه جنايت مهيبي رخ . مرگ سپرده مي شوند
با هيچ فاجعه انساني ديگري نمي توان مقايسه اش 

گورستان بهشت زهرا ، خاوران و ده ها مكان . نمود
بي نام ديگر ، هزاران نفر از زندانيان اعدام شده را در 

انسان هايي كه در . تهران در خود جاي مي دهند 
گورهاي جمعي دفن شده و با بولدزر بر روي آنها 

  .شودخاك پاشيده مي 
 .فرمان اجرا مي گردد

ابعاد اين فاجعه تاريخي را مي توان درنامه سرگشاده 
اي كه خانواده هاي اعدام شدگان خطاب به حبيبي 
وزير دادگستري وقت در تاريخ پنجم دي ماه همان 

  : دراين نامه آمده بود . سال نوشته بودند يافت

گستري جمهوري اسالمي "داد"شما را به عنوان وزير 
در ماههاي اخير اقدامات . د خطاب قرار ميدهيممور

. هولناكي در زندانهاي كشور ما بوقوع پيوسته است
اعدام هزاران تن از زندانيان سياسي كه اكثر قريب به 
اتفاق آنان قبال محاكمه شده و حكم دريافت كرده و 
دوران محكوميت خود را سپري مي كرده اند و حتي 

بوده، موجي از دوران محكوميتشان سپري شده 
حيرت و تاثر در افكار عمومي ايران و جهان 
برانگيخته است و همگان جوياي پاسخي در خور 

ما كه مادر و پدر و بستگان .براي اين اقدام مي باشند
اين قربانيان هستيم، هر لحظه از خود مبپرسيم چرا بايد 
چنين بي رحمانه، اين فرزندان برومندمان را به خاك 

 ادعاهائي كه مي خواهند اينان را به .و خون كشند
عمليات نظامي اين يا آن گروه در مرزهاي كشور 
منتسب كنند، با توجه به اوضاعي كه در زندانها حاكم 
بوده، به طور كلي باطل است، چرا كه فرزندان ما در 

 روز 15سخت ترين شرايط بسر ميبردند، مالقاتهاي 
يشه و بوسيله يكبار آن هم به مدت ده دقيقه از پشت ش

تلفن و محروميت اينان از داشتن هر گونه وسيله 
ارتباط با خارج زندان، كه ما آن را در هفت سال اخير 
از نزديك تجربه كرده ايم، حقانيت ادعاهاي ما را به 
  .اثبات ميرساند

اگر اقدامات مقامات قانوني بوده : ماسئوال ميكنيم-
گاهداشته است، چرا اعدامها از چشم همگان پنهان ن

  شد؟
اگر اين اقدامات موجه بوده چرا :  ماسئوال ميكنيم-

صريحا اعالم نميگردد، چرا بايد مالقاتها كه حق 
طبيعي هر فرد زنداني است قطع شود؟ چرا فرزندان ما 
را در حصاري كه حتي بسياري از مسئولين نيز بعنوان 

 در آنجا تلقي ميگردند، گروه گروه به "نامحرم"
  عدام سپرده اند؟جوجه هاي ا

چرا مقامات با بازديد : ما سئوال مي كنيم - 
يك هيئت بي طرف بين المللي از زندانها 
و مذاكره با زندانيان و خانواده هاي 

  زندانيان و قربانيان مخالفت مينمايد؟
كدام اصل قانون اساسي : ما سئوال ميكنيم - 

به مقامات اين اجازه را داده است كه چه 
حال حاضر محاكمات در گذشته و چه در 

خود را در پشت درهاي بسته و آنهم در 
شرايطي كه زنداني حق حتي يك كالم 

  دفاع از خود را ندارد، انجام دهند؟
كدام محكمه، به چه : ما سئوال ميكنيم - 

اتهامي، در چه تاريخي، حكم اعدام 
عزيزان ما را صادر كرده است؟ آنهم در 
ها شرايطي كه پرنده مثال بنياد نبوت ماه

مورد بررسي قرار ميگيرد، در حالي كه 
اتهامات و جرائم آنها براي تمام مردم 

 .ايران مثل روز روشن است
كدام قانون اجازه داده : ما سئوال ميكنيم - 

است كه حكم اعدام دسته جمعي صادر 
  كنند؟

 .و هزاران سئوال ريز و درشت ديگر ... -
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ه هاي ما خانواده هاي قربانيان فاجعه اخير و خانواد
زندانيان سياسي خواستار اقدام فوري ، جدي و 

و خواستهاي زير را با شما در . مسئوالنه شما هستيم
 :ميان ميگذاريم

  
 تاريخ محاكمه، مدتي كه محكمه مشغول بررسي -1

پرونده هر يك از قزبانيان بوده، دليل محاكمه 
دوباره، و محل محاكمه براي تك تك قربانيان اعالم 

ل دفن و تاريخ اعدام كليه قربانيان را  مح- 2.داريد
 وصيت نامه هاي - 3به خانواده ها آنان اطالع دهيد

 تعداد -4.قربانيان را به خانواده هاي آنان مسترد كنيد
 به دليل - 5.و اسامي اعدام شدگان را اعالم نمائيد

اينكه اين اقدام ناقص صريح اصول قانون اساسي 
قوق بشر است، جمهوري اسالمي و اعالميه جهاني ح

ما عليه مسئولين اين فاجعه دردناك اعالم جرم مي 
كنيم و خواهان آن هستيم كه اينان بازداشت و در 

 ما خواهان - 6.يك محكمه علني محاكمه گردند
موافقت جمهوري اسالمي، با بازديد يك هيئت بين 
المللي براي بررسي وضعيت زندانهاي كشور و اجازه 

انيان سياسي و خانواده هاي مذاكره اين هيئت با زند
  .قربانيان فاجعه اخير هستيم

منتظري نيز در كتاب خاطرات خود از ابعاد اين 
 من چند :كشتار چنين تصويري را به خواننده مي دهد

  رفتم و مسائل را بيان ماه يك بار خدمت ايشان مى
در . شدم  كردم و كارهاى خالف را متذكر مى مى 

ز قضات نزد من آمد و بسيار رابطه با اعدامها يكى ا
بر اساس دستورى كه از امام "   :ناراحت بود و گفت 

شما مجاهدين خلق را كه : صادر شده به ما گفته اند
. "اعدام كنيد   باشند در زندان هستند و سر موضع مى

من خيلى در فكر فرو رفتم تا اين كه قصد كردم نامه 
 كه با آقاى اى به ايشان در رابطه با اعدامها بنويسم

ايشان كه آن . سيدهادى هاشمى مطرح كردم    حاج
با اين : روز مسئول دفتر بود مخالفت كرد و گفت 

با . دست شما ناراحت شود   كار ممكن است امام از
دهند ولى  گفتند امثال ايشان به من خط مى اين كه مى

كردم اين آيه    من با قرآن استخاره. او مخالف بود
و هدوا الى الطيب من القول و هدوا الى : (شريفه آمد

  نامه را كه نوشتم به آقاى هاشمى) صراط الحميد
زنگ زدم كه نامه را من نوشته ام و يك نسخه آن را  

خواهم به دست امام برسد و يك نسخه آن به  مى
قضايى ، كه مجددا با اظهار    دست شوراى عالى

 نيرى پس از مدتى آقاى . مخالفت ايشان مواجه شدم 
كه قاضى بود و تعدادى از آقايان را خواستم و به 

احترام ماه    االن ماه محرم است حداقل به: آنها گفتم 
از اعدامها جلوگيرى ) ع (محرم و احترام امام حسين 

   نفر را در تهران750ما تا به حال : ايشان گفت . كنيد
اعدام كرده ايم و دويست نفر را هم براى اعدام جدا  

  !!ه ايم ، كلك اينها را بكنيم بعدا هر چه بفرماييدكرد
نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر   گاليندوپلو

پيرامون كشتار زندانيان نيزسازمان ملل در ايران 
گزارشي را منتشر مي سازد كه بيانگر  1367سياسي 

  :ابعاد مهيب اين نسل كشي بوده است

 گزارش موقتي كه توسط نماينده ويژه حقوق... 
سازمان ملل براي مجمع عمومي تهيه شده شامل 
اطالعاتي است كه نشانگر نقض آشكار حقوق بشر 
. از جمله ناديده گرفتن حق حيات در ايران ميباشد

طبق اين گزارش تعداد زيادي از زندانيان كه از 
اعضاء گروههاي مخالف حكومت اسالمي بودند، در 

 1988خالل ماههاي جوالي، آگوست و سپتامبر 
از آن زمان به بعد، نماينده ويژه بطور . اعدام شدند

مكرر اطالعاتي در باره موج اعدامهاي زندانيان 
اين اطالعات از منابع . سياسي دريافت نموده است

مختلفي مثل سازمانهاي غير حكومتي بدست آمده 
عالوه بر اين، نماينده ويژه صدها نامه و . است

تلف سراسر دادخواست از افراد و شخصيتهاي مخ
جهان از جمله اعضاء پارلمان استراليا، فرانسه، آلمان، 
جمهوري فدرال ايرلند، انگلستان، ايرلند شمالي و 

هاي تجاري و  همچنين اعضاء پارلمان اروپا، اتحاديه
آنها ضمن ابراز . مقامات كليسا دريافت نموده است

نگراني و تاسف عميق خود در رابطه با موج گسترده 
دانيان سياسي از سازمان ملل درخواست كشتار زن

كردند تا براي متوقف نمودن اين اعمال وحشيانه و 
غير انساني كه نقض آشكار حقوق بشر است، 

  اقدامنمايند
تا كنون از تعداد دقيق قربانيان اين فاجعه اطالعي در 

 1000نماينده ويژه اسامي بيش از . دست نيست
نام و نشان . (ستزنداني اعدام شده را دريافت كرده ا

 زنداني سياسي اعالم شده ضميمه 1093تعداد 
اما بعضي ازمدارك و شواهد نشانگر ) گزارش است

آن است كه احتماال تعداد قربانيان بالغ بر چندين 
در اين رابطه، نماينده ويژه سازمان . هزار نفر ميباشد

ملل در باره اعدام زندانيان سياسي در خالل ماههاي 
 مكررا با مقامات جمهوري 1988تامبر جوالي تا سپ

اسالمي مذاكره نموده و از آنها خواسته است تا بطور 
 زنداني سياسي كه 150جدي از كشتار تقريبا بيش از 

اكثر .در معرض اعدام قرار داشتند، جلوگيري نمايند
قربانيان اين فاجعه را اعضاء يا هواداران سازمان 

اما در ميان آنان مجاهدين خلق ايران تشكيل ميدادند 
اعضاء گروههاي مخالف مانند حزب توده، سازمان 
فدائيان خلق، راه كارگر و سازمان كومله در 

 روحاني نيز وجود 11كردستان ايران و همچنين 
براساس اظهارات بعضي از شاهدان، بسياري . داشتند

از قربانيان پيش از اعدام محكوميت خود را در زندان 
ي ديگر، از زندانياني بودند كه سپري ميكردند و بعض

بنابراين . مجددا دستگير، زنداني و اعدام شدند
برخالف ادعاي مقامات ايراني، بنظر نميرسد كه اين 
اشخاص در فعاليتهاي خشونت آميز عليه حكومت 
ايران مانند حمله سازمان مجاهدين به بخش غربي 

طبق .  شركت داشته اند1988اين كشور در جوالي 
 گزارشها بسياري از زندانيان اعدام شده در بعضي از

براين . حال گذراندن مدت محكوميت خود بوده اند
اساس، جمهوري اسالمي اصول قرارداد بين المللي 
. حقوق مدني و سياسي را زير پا گذاشته است

بسياري از اعدامها بصورت مخفيانه و پنهاني انجام 
ان و يا به گرفته و بعضي ديگر نيز در مالء عام تيربار

براساس بسياري از گزارشها، ... دار آويخته شدند و
خانواده هاي زندانيان سياسي براي اطالع يافتن از 
وضعيت زندانيان خود به جستجو در زندانها، ادارات 

همسر يكي از . دولتي و حتي گورستانها پرداختند
زندانيان وضعيت خود را اينگونه توصيف كرده 

تن جسد شوهرم به گورستان  در جستجوي ياف":است
در حالي . خاوران واقع در جاده خاوران تهران رفتم

كه بي صبرانه يكايك گورهاي بي نام و نشان را 
شروع به كنار . دنبال ميكردم، چشمانم به قبري افتاد

. زدن خاكها و سنگريزه ها كردم، حالم منقلب شد
  "...دستهاي زني از زير خاك نمايان شد و

هاي صادره از سوي مقامات ايراني در در اطالعيه 
باره اعدام زندانيان سياسي مطالب ضد و نقيض وجود 

در ماه آگوست، آيت اهللا موسوي اردبيلي . داشت
رئيس شوراي عالي قضائي ظاهرا ادعا نمود كه 

 مخالفان حكومت جمهوري اسالمي متوقف  اعدام
براساس بعضي از گزارشها در اكتبر . خواهد شد
 آيت اهللا منتظري از اعدام زندانيان سياسي همان سال
اما ساير مقامهاي حكومت اسالمي اعدام . انتقاد كرد

تعداد زيادي از زندانيان سياسي را انكار كرده و اين 
نوع گزارشات را تبليغات و توطئه دشمنان خارجي و 

زندانيان .مخالفين جمهوري اسالمي قلمداد نمودند
ائي كه هيچ يك از سياسي گروه گروه در دادگاهه

موازين و معيارهاي بين المللي و قضائي و حقوقي در 
آنها رعايت نشده محاكمه و بعضي نيز به مرگ 

زندانيان سياسي در دادگاههاي . محكوم گرديدند
فرمايشي رژيم جمهوري اسالمي بدون شاهد و امكان 

اين محكوميتها اغلب . دفاع از خود محاكمه ميشدند
عترافات زندانيان در زير شكنجه براساس اقرار و ا

به اين معنا كه زندانيان را در دوران . صادر ميشد
بازجوئي تحت بدترين شكنجه هاي روحي و جسمي 
قرار ميدادند تا آنها را وادار به اعتراف نموده و 
براساس اين اعترافات دروغي و اجباري آنها را به 

در ماه مارس كميسيون حقوق .اعدام محكوم نمايند
بشر سازمان ملل طي گزارشي نگراني و تاسف عميق 
خود را نسبت به خشونتهاي ضد بشري در ايران ابراز 

نماينده ويژه سازمان ملل گزارش موقت خود . نمود
را در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در اكتبر 
. همان سال به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه نمود

 گسترش ":ه استدر گزارش نماينده ويژه چنين آمد
موج اعدام زندانيان سياسي از ماه جوالي تا سپتامبر 

  و نقض حقوق بشر در ايران موجبات نگراني1988
سيستم قضائي و حقوقي بين المللي را فراهم نموده 

  .است
به اين ترتيب برگه سياه ديگري در كارنامه رژيم 

كارنامه اي كه در طول . جمهوري اسالمي ثبت شد
 اين ضدمردمان مملو از جنايات دوره حاكميت

اين جنايات را هرگز فراموش . باورنكردني است
روز شمار تاريخي هستيم كه تمامي . نخواهيم كرد

مسببان اين نامردمي ها در مقابل يك دادگاه ملي و 
  .بين المللي قرارگيرند
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  شمه ای
   از

 معضالت 
  کارگری

  
  خاطرات کارگری

  
  محمدعلی سعدی نام

  

  
مبارزات كارگران در واحدهاي 
توليدي مختلف و هماهنگي آنها با 
يكديگر براي كسب خواسته هايشان ، 
مسئله اي نيست كه بتوان در مورد همه 
. آنها نسخه و يا قانون واحدي نوشت

هر كارخانه اي بنا به داليل مختلف از 
مله نوع توليد ، تعداد كارگر، سابقه ج
، سطح اعتراضات و حد خواسته ....و

كارخانه اي كه . هايشان متفاوت است
 درآن كار مي كردم 1363من از سال 

 سال در قسمت ابزارسازي 11و حدود 
 كيلومتري 18آن به كارم ادامه دادم در 

جاده قديم كرج واقع بود و پرسنل 
. تكارگري و اداري زيادي داش

مجتمعي بود از كارخانجات زامياد ، 
( شركت زر و شركت رادياتورسازي 

، كه من در شركت ) رادياتور ماشين 
اين كارخانه . توليدي زر كارمي كردم

فنر شمشي ماشين آالت سبك و 
سنگين و همچنين واگن قطار توليد مي 

شركت زر در زمان شاه سه . كرد
 شيفته كار مي كرد كه بعد از انقالب ،
. اول دو شيفته و بعد يك شيفته شد

سيستم توليد بسيار عقب مانده و 
دستگاه هايش قراضه بود و تنها دراين 
اواخر بود كه يك خط توليد مدرن به 

را راه اندازي نمودند » پارابوليك « نام 
اين . و رفسنجاني آن را افتتاح نمود
  .سيستم را از آلمان وارد كرده بودند

ر آنجا با اين حركت هاي كارگري د
كه همجوار كارخانه زامياد كه سابقه 
چشمگيري در مبارزات كارگري 
داشت بود اما كم رنگ و ابتدايي و از 
عقب افتاده ترين نوع آن ، به همان 
داليلي كه درباال به آنها اشاره كردم ، 

جناح هاي مختلف در تقالي . بود

بدست گرفتن قدرت در كارخانه 
است و جناح مسلط، حر. بودند

مديريت را دراختيار داشت و جناح 
ديگر حجيته اي ها و جناح سوم كه 
ضعيف تر و عموما درميان كارگران 
بروبيايي داشت تحت پوشش خانه 

اين نيروها از . كارگر فعاليت مي كردند
آنجا كه براي قدرت دست به هركاري 
مي زدند برخا براي بدست آوردن دل 

ور كارگران و كسب حمايت آنها مجب
بودند كه به برخي از ابتدايي ترين 
. خواسته هاي كارگران توجه نمايند

آنها كارگران را به شكل ابزار درمقابل 
جناح غالب . حريفان خود مي ديدند

توانست بعد از مدتي چند نفر از 
كليدي ترين عناصر جناح حجتيه را به 

عدم . ترك كارخانه مجبور نمايد
گرديد حضور فعال حجتيه اي ها باعث 

كه طرفداران خانه كارگر فعال گردند 
و برپايي شورا دركارخانه كه وزارت 
كار هم درآن سال ها تبليغش را مي 

در شرايط . كرد توسط آنها عملي شود
سخت و پليسي كه بر كارخانه حاكم 
بود ، كار مستقل فعالين واقعي 
كارگري به سختي مي توانست پيش 

ري بودند كارگران انگشت شما. برود
كه بدون وابستگي به جناح هاي 
مختلف در كارخانه حضور داشتند اما 
زير فشار شديد بوده و عمال قادر 
نبودند كه كوچكترين اظهارنظري در 
ارتباط با مسائل صنفي كارگران 

انگشت اتهام هميشه باالي . بنمايند
تهديدهاي شفاهي ، اخطار . سرآنها بود

ي كتبي و اتهامات روزمره برسرآنها م
مواظب حركات ضدانقالبيت « . باريد

باش وگرنه سر از جاهاي ديگر درمي 
حاال شدي زبان ديگران و « ، » . آوري

در « ، » . از حقوق آنها دفاع مي كني
  ». جريانات شورا دخالت مي كني 

يكي از تهديدات و روش هاي فشار 
بر عناصر فعال و بويژه كارگران پيشرو 

كه به ، مسئله بازخريدكردن بود 
عناوين مختلف از جمله نداشتن توليد 

انجام ... مكفي ، ضرردادن كارخانه و
كارگران را با اين . مي گرديد

توجيهات دراختيار كارگزيني قرار مي 
دادند تا بتوانند با چوب بيكارسازي و 
اخراج آنها را مجبور به سكوت و 

با اين روش روحيه . تطميع نمايند
دند و كارگران را تضعيف مي نمو

هم خودتان كم كاري « اتهاماتي چون 
مي كنيد و هم كارگران ديگر را 

ورد » . تشويق به كم كاري مي نماييد
در هر مقطعي اين فشارها . زبان آنها بود

را روي يك نفر مي آوردند تا از 

. اعتراض جمعي جلوگيري نمايند
ازفشار بر بيش از يك نفر وحشت 

ئله داشتند و مي ترسيدند كه اين مس
مايه اعتراض و همبستگي كارگران 

براي عملي كردن فشارهايشان . گردد
حتي حاضر بودند كه اگر طرف 
حسابشان فرد كليديي بود با دادن پول 
وي را از سر راه كارهاي بعديشان 

  .بردارند
اما در رابطه با مسئله شورا بايد بگويم 
كه آن چه قابل بررسي مي توانست 

اين بود كه درآن سال ها قرارگيرد 
وزارت كار طبق قانون شورا به 
كارخانجات ابالغ نموده بود كه اين 
شورا ها بايد تشكيل گردند و افرادي 
كه با خانه كارگر درارتباط بودند به 
هروسيله اي سعي داشتند كه مهر خود 
. را با اين قانون در كارخانه بكوبند

درمقابل خانه كارگري ها ، جناح هاي 
اين بود كه جلوي اين ديگر تالششان 
افرادي كه براي شورا . كار گرفته شود

خود را كانديد مي كردند مي بايست 
از حراست و وزارت كار تاييد مي 
شدندو اين مهره چيني ها از باال انجام 

اين شروط كه فرد كانديدا . مي گرفت
اوال بايد مسلمان بوده و واليت فقيه را 
قبول داشته باشد خود مانع بزرگي 
بودند در مقابل كارگران پيشرو و 
بالطبع چنين كارگراني به هيچ وجه 
نمي توانستند درچنين شوراهايي 

بعد از . كانديدا و انتخاب گردند
فيلترهاي پليسي ، امنيتي و 

برپا كرده بودند ايدئولوژيكي كه 
تعدادي كه وابسته به جناح هاي 
مختلف حكومتي بودند بعد از گذر از 
مراحل اداري و گزينشي بعنوان 

با تعيين . كانديدا معرفي مي گرديدند
روز موعود براي تشكيل مجمع عمومي 
كه آن هم با تاخير زياد همراه بود و 
كارگران ازخبر تشكيل آن  در صفحه 

مطلع مي شدند ، اعالنات كارخانه 
قرار . خيمه شب بازي آغاز مي شد

براين بود كه كارگران و پرسنل اداري 
درسالن غذاخوري جمع گردند و با 
حضور نمايندگان وزارت كار 

جالب اينجاست . انتخابات انجام گيرد
كه مديريت كه مخالف هرگونه 
انتخاباتي بود و وجود همين شوراي بي 

راي يال و كوپال را هم مزاحمي ب
چپاول مي ديد به عناوين مختلف از 
ورود كارگران به جلسه جلوگيري مي 

براي نمونه از طريق عوامل خود . نمود
كه بيشتر سرپرست ها بودند شايع مي 
كردند كه هركس در مجمع شركت 
كند تنبيه خواهد شد و يا با وعده دادن 

چندكيلو مرغ و روغن و يا بستن درب 
 ورود قسمت ها در روز موعود از

كارگران به جلسه جلوگيري مي 
نماينده وزارت كار هم با .نمودند

بلندگو چندين بار تشكيل مجمع را 
اعالم مي نمود اما تعداد زيادي از 
كارگران حتي نمي توانستند از قسمت 
هاي خود خارج و به سالن غذاخوري 

دقيقا به خاطر ندارم كه در . بيايند
خره باراول و يا بار دوم بود كه باال

مجمع تشكيل و تعدادي هم بعنوان 
شورا انتخاب گرديدند كه اكثريتشان 
. هم از جناح طرفدار خانه كارگر بودند

موضع كارگران پيشرو در رابطه با 
تشكيل همين شوراهاي حكومت 
ساخته درآن سال ها با وجودآگاهي از 
عدم كارآيي آن در دفاع از خواست 
د هاي صنفي كارگران ، با ظرافت مور

بعد . حمايت مستقيم و غيرمستقيم بود
از مرحله انتخابات نوبت به پيشبرد 
وعده هايي مي رسيد كه قولش را به 
كارگران داده بودند كه شديدا با 

تا . مخالفت مديريت روبرو مي گرديد
آنجا كه به خاطر دارم يكي از قوانين 
شورا اينست كه دركارخانه اي كه 

يكي از حدنصاب تشكيل شورا را دارد 
اعضاي شورا و بطور مشخص رئيس 
آن بايد آزادبوده و هيچ مسئوليت 
شغلي نداشته باشد و صرفا كارش 

كارخانه . رسيدگي به مسائل شورا باشد
ما كه چنين شرايطي داشت و شورا 
درآن تشكيل گرديده بود اما مديريت 

باالخره بعد از . زيربار نمي رفت
شكايت هاي مكرر و اعتراضات 

ن ، مديريت تحت فشار قرار كارگرا
گرفت و عقب نشيني نمود و رئيس 
شورا كه از فعالين خانه كارگر بود در 

مسئله ديگري كه . پست رياست نشست
مديريت مانع مي شد ، شركت رئيس 
شورا درجلسات هيات مديره كارخانه 
كه بخشي از قوانين مربوط به شورا هم 

هدف مديريت از اين . مي باشد ، بود
گاه داشتن اطالعات مربوط به كار ن

چپاول در محدوده كمتري بود و اگر 
قرار بود فردي غير از نيروي جناحي 
آنها به جلسه هيات مديره راه يابد 
ديگراني را هم مي بايد در چپاول خود 

در جنگ ميان . سهيممي نمودند
مديريت و اعضاي شورا كه حمايت 
خانه كارگر راهم پشت خود داشت ، 

 كه در نزديكي بازنشستگي رئيس شورا
قرار داشت مجبور به بازنشسته شدن 
زودتر شد و عمال شورا را از تحرك 

  .كمي  هم كه داشت انداختند
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از اطالعاتي كه درارتباط با چپاول 
مديريت به بيرون درز نموده بود يك 

يك كشتي با : نمونه اش اين بود كه 
محموله فنر شمشي  كه از سوي 

ي از كشورهاي عربي كارخانه ما به يك
صادر شده بود به علت ايرادات فني 
اين شمش ها بعد از مدتي سرگرداني 
روي دريا  و به صرفه نبودن برگشت 

شتر با .آنها در دريا ريخته مي شود
بارش گم مي شود و هيچ مرجعي نيز 
تحقيق نمي كند كه اين دروغ 
شاخداراز كجا آمد به چه حسابي به 

ول هاي آن به فراموشي سپرده شد و پ
  جيب چه كساني رفت ؟

خاطره اي هم از اعتراضات كارگران 
زماني بود كه . كارخانه زامياد بگويم

خط توليد نيسان و تعدادي از كارگران 
كارخانه را قرار بود به كارخانه ديگري 

اين اقدام با اعتراضات . بفروشند
كارگران و حتي سرپرست ها روبرو 

 به مدت شد و به تحصني يك پارچه و
نگهبانان حراست . چند روز انجاميد

كارخانه ما درب بخش توليد و 
باالحص قسمت تراشكاري را بسته 
بودند كه از پيوستن كارگران كارخانه 
. ما به زاميادي ها جلوگيري نمايند

مديريت و حراست از چنين حركات 
البته آن اعتصاب . هايي وحشت داشتند

با شكست مواجه شد و مديريت 
خانه زامياد با نصب دوربين هاي كار

مداربسته تمام فعالين اين حركت را 
توانسته بودند شناسايي نمايند و نصف 

  .شب آنها را از منازلشان ربوده بودند
دراينجا شمه اي از خاطرات و 
معضالت جامعه كارگري مان را بيان 
كردم و تا زماني كه تشكيالت مستقل 
كارگري نتوانند در كارخانجات 

كيل و براي حقوق كارگران مبارزه تش
نمايند اين مشكالت همچنان پابرجا 

  . مانده و الينحل خواهند ماند

 
  

 كتابيمعرف
   ساله اخير درايراني مبارزات سيجمع بند

  يبيژن جزن: نويسنده 
  انتشارات سازمان اتحادفداييان خلق ايران

  
 و  آنياسي و سي اجتماع-ي از اوضاع اقتصادين، مستلزم شناخت علميدر هر جامعه معسم يني لن–م يكاربست خالق ماركسس

   :وجود دارد يخنگاري تحوالت دو نوع تاريخي تاري هايدر بررس. باشد ي من تحوالتي ايخين پروسه تاريهمچن
   را بر عهده دارندينگار عي نقش وقاعمدتاع پرداخته و ي كه عمدتا به شرح و بسط وقايخي تاري هايبررس -
 را از آن استخراج ينيج معيل كرده و نتايه و تحليع، پروسه تحوالت را تجزيبا استفاده از وقاكه عمدتا  يخي تاري هايبررس -
   .كنند يم

ن ي بخواند و اي راه جهاندار وين زندگانييخ را از بهر شناختن آي تاري آنكه كسسوم« :د يگو يباره م ني در ايكسرواحمد 
جهان  يكارها. جه آنها را بدست آورديگر بشناسد و نتيكدي آنها را به يوستگي آمدها را درست بسنجد و پشيرا بخواهد كه پ

ها يها و بدبختيها و گرفتاريو خرسندها يروزيف. روز رخ دادهيست كه دييجه كارهاي دهد نتيامروز رخ مآنچه . وستهيهمه به هم پ
  )11 ص– تاريخ نويسي ه  سه پايگا-در پيرامون تاريخ  ( » .ستيزه ني انگيچكدام بيه

 در زندان به نگارش درآمده 1353 درسال يتوسط رفيق بيژن جزنكه »  ساله اخير درايراني مبارزات سيجمع بند« كتاب
 و ي اجتماع-يپروسه تحوالت اقتصاد يستي ماركسيديبا دسنده ين كتاب نويدر ا.  از نوع دوم استيخ نگاريتار، است

 به ينگاهكند و با اختصار  يانقالب مشروطه آغاز ماز  يجزن. كند ي ميرا بررسست تا چهل ي سه دهه بطولران در ي اياسيس
–ك انقالب بورژوا ي ي ول،ديبه اهداف خود نرس ه انقالب مشروطآنكهرغم يرد كه عليگ يجه مين نتيتا چنين دارد و نهاآ

 يسالها ي به بررسيژن جزنين پژوهش، بيادامه ادر . ران گشودي در ايه داري استقرار سرمايبود كه راه را براك يدمكرات
 دورانيكي از  را، كه يست و سيدو دهه ب.  پردازديمو پس از آن ران يوم و اشغال ا ديحكومت رضا شاه، آغاز جنگ جهان

ل كرده و پروسه تحوالت طبقات و يه و تجلي باشند را با دقت تجزيران ميخ معاصر ايرتار دياسي و سي پرتالطم اجتماعهاي
ر يران پرداخته و سيج آن بر جامعه اي شاه و نتاي ارضيم هاردهه چهل، رف به ادامهدر . كاود يران را مياقشار گوناگون جامعه ا

ه يرماس مناسبات ان دهه چهلي كه در پايجامعه ا در آغاز انقالب مشروطه به يك جامعه عقب مانده فئوداليا، از  رآن تغيير
   . كند يبال م بطور كامل مسلط شده است، دنآن وابسته در يدار

 ي اجتماع-ير ساختار اقتصادييران، تغيا در تحوالت سه دهه در ي، با پژوهشيستي ماركسيوه ايبه ش  در كتاب خوديجزنبيژن 
 ياسيج سي نتايخي تارين بررسين در ايهمچن يو. را نشان داد  آند منحصر به فري هايژگيو و يه داريو سلطه مناسبات سرما

 ياسي سيروبنا به عنوان يكتاتوريرژيم دامات  و الزيت به چگونگيز دنبال كرده و در نهاي را ني اجتماع-يتحوالت اقتصاد
  . ه استپرداخت  وابستهيه داريساختار سرما

 را ي و اجتماعي داليل و شواهد تاريخي از تاريخ ايران ، تمام اين دورهي بررسي دراين نوشتار تالش نموده است كه برايجزن
 ي تنها نبايد به كرنولوژي يك دوره از اتفاقات تاريخي بررسيكه برانشان دهد دريك مجموعه ، يك به يك برشمرده و 

 موثر ي و بين الملليوامل داخل ، عي و ذهني آن بسنده كرد و شناخت از هر پديده را با درنظرداشت داليل عينيوقايع و حواش
 كه دراين رابطه در دسترس است كم رنگ ي مشابه اي كه متاسفانه در نوشتارهاينگاه منسجم..  بايد تحليل نموديدرآن م

 رفيق ياين كتاب با درنظر داشتن عدم دسترس . كندي نميبوده و به درك خواننده از آن چه برماگذشته است كمك زياد
 ي اما به جرات م، است كمبودهايييژن به منابع قابل استفاده دراين زمينه و نگارش آن بطور مخفيانه در زندان ، مطمئنا دارابي

  د از معتبرترين نوشته هايي است كه دراين رابطه در دسترس ما قرار داريتوان گفت كه يك
 از زندان بيرون آمده و دراختيار يرت مخفيانه و به شكل ريزنويس در زندان به اتمام رسيده بود بصو53اين نوشتار كه در بهار 

 بهمن كه در خارج از كشور توسط 19 درآن سال ها در نشريه ي مختلف اين جمع بنديبخش ها. فعالين سازمان قرارگرفت
 يوب رژيم سلطنت كه اختناق و سركي در سال هاييانتشار اين جمع بند.  گرديد به مرور به چاپ رسيدنديسازمان منتشر م

ود تا ديد روشن  كرد و مجازات خواندن يك كتاب ، بازداشت و شكنجه و زندان بود به فعالين جنبش كمك نميبيداد م
 نبوده و با ي محدود خود نسبت به حوادث تاريخي بر تكرار دانسته هاي كشور پيداكرده و تنها متكي به گذشته تاريخيتر

 محدود فعالين جنبش به نشريات ي فصل هايي از اين نوشتار چه از كانال دسترسيبازنويس.  بازتر راه آينده را رقم زننديچشم
 آنها ، درآن سال ها در دستور كار ي از طريق گوش دادن به راديو ميهن پرستان و دوباره نويس بهمن درايران و چه19

ه  بي را پوشش دهد ولي توانست جمع زيادي نمي اين جمع بندي كپي و پليتكثير محدود دست. هواداران سازمان قرارداشت
 يه بودند توانست به درك فعالين جنبش چپ يارهرجهت اطالع از آنچه كه دراين نوشتار و يا مطالب مشابه  آن طرح گرديد

  .رساند
استقبال از اين كتاب .  انتشاريافتي بازتايپ و درسطح علن57 ساله اخير درايران بعد از انقالب ي مبارزات سيكتاب جمع بند

ركوب و كتاب  راه يافت و به همان نسبت نيز باآغاز موج سي چندباره رساند و به هركتابخانه شخصي، آن را به چاپ ها
  .  از خانه ها بوديمي شاهد تصفيه اين كتاب از بسياري اسالميسوزان توسط جمهور

بعد از گذشت سال ها و نبود اين كتاب در دسترس عالقمندان ، انتشار مجدد اين كتاب توسط سازمان اتحاد فداييان خلق 
  .ران پر شودي ايخي تاريان مجموعه كتابهاي آن در مي خاليباشد كه جا. ايران انجام و به بازار راه يافته است

 ي محل اقامت خود و يا مستقيما با آدرس پست الكترونيكي هاي توانيد يا در كتابفروشياين كتاب را م
postchi@noos.frسازمان تهيه نماييد.  



 

  اطالعيه مشترک شش حزب و سازمان سياسي

  در حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي، 

  !عزم مشترک براي آزادي را نشان دهيم

  
  !ايرانيان آزاده 

نزديک به بيست روز است که جمعي از آزادگان دربند با امتناع شجاعانه از خوردن غذا، 
وکيل شجاع خانواده قربانيان . ته انداعتراض شکوهمندي را عليه سرکوبگران به نمايش گذاش

احمد باطبي، پيمان _ دکتر ناصر زرافشان، به همراه دانشجويان مبارزه _ قتل هاي زنجيره اي 
پيرزاد، دکتر فرزاد حميدي، سعيد ماسوري، سعيد شاه قلعه، فرهاد دوستي، اميد عباسقلي نژاد، 

 حسين کتبي و مهندس طبرزدي رضا محمدي، غالمرضا اعظمي، علي رضا شريعت پناه، غالم
اقدام به اعتصاب غذا کرده اند تا به تعدي حکومتگران به خانواده پيمان پيران اعتراض کنند و 
خواست هميشگي خود مبني بر آزادي دانشجويان دربند و بازداشت و محاکمه مسببين جنايت 

 دست اندرکاران زندان . تير را ديگر بار به گوش ايرانيان آزادي خواه و جهانيان برسانند۱۸
اوين و بي دادگاه انقالب که مجري منويات حکومتگران سرکوبگر جمهوري اسالمي هستند، با 
تمسک به تهديد و فشار عليه اين انسان هاي اسير و معترض از يکسو و در پيش گرفتن توطئه 

اما اراده . شکنندسکوت از ديگر سو تقالي بسيار کرده اند تا اين مقاومت شرافتمندانه را درهم ب
اعتصاب کنندگان مغلوب اين فشار و توطئه نشده و مقاومت اين فرزندان آزادي خواه مردم 

  .ايران اکنون به مرحله اي رسيده که جان آنان به خطر افتاده است
  

  !آزادي خواهان

خواست بر حق آنان را در همه . به پشتيباني از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي اوين برخيزيم
خبر اين . جا تکرار کنيم تا بيش از پيش آشکار شود که اين خواست، يک مطالبه همگاني است

ايستادگي آزادي خواهانه را به گوش جهانيان برسانيم تا راه ايستادگي در برابر سرکوبگران 
به هر شکل ممکن، اين آزادگان را در مبارزه شان يار و ياور باشيم تا حکومت . فراخ تر شود

نشان دهيم که . که زندانيان سياسي، فراموش شدگان نيستند؛ که مشعل داران آزادي اندبداند 
حکومت فقط با جمع کوچکي از زندانيان سياسي روبرو نيست، بلکه با بيشمار آزادي خواهان 

با اقدام هاي متنوع و گسترده خود به حکومت خاطر نشان کنيم که نمي تواند . مواجه است
يله هاي زندان محبوس کند و عشق آزادي خواهي را بکشد؛ که نمي تواند و آزادي را در پشت م

از عفو بين الملل، از همه نهادهاي مدافع حقوق بشر و از پزشکان بدون مرز . نتوانسته است
ل خود مانع از وقوع فاجعه انساني از دست رفتن جان تعدادي از بخواهيم که با اقدام هاي عاج

از پارلمان اروپا، دولت ها و مجامع بين المللي . فرزندان آزادي خواه و شجاع ايران شوند
بخواهيم که به مسئوليت خود در اعالم تعهد به پاسداري از حقوق بشر عمل کنند وبا اعزام يك 

ران ورسيدگي به خواسته هاي زندانيان دربند مقامات هيات از حقوق دانان مستقل به اي
  .جمهوري اسالمي را تحت فشار بگذارند

ما امضاء کنندگان اين اعالميه، اعالم مي داريم که با مبارزان دالوري که در زندان اوين دست 
ما عليه جمهوري اسالمي . به اعتصاب غذا زده اند، همراهيم و ايستادگي آنان را مي ستائيم

حکومتي که، هستي خود را در نيستي . يم که با توسل به سرکوب، آزادي را خفه مي کندهست
  .آزادي مي خواهد؛ و خواستي که، برآورده نخواهد شد

  

  با درود به فريادگران آزادي در زندان اوين
  

  اتحاد انقالبيون کردستان

  حزب دموکرات کردستان ايران

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  )اکثريت(فدائيان خلق ايران سازمان 

  )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبي ايران 

                  سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران_ کومه له 
   ۱۳۸۳اول مرداد ماه    
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