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  بن بست بحران اتمي،
  به سوي توافق يا تحريم و جنگ؟
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  ،يبن بست بحران اتم
  به سوي توافق يا تحريم و جنگ؟

  بقيه از صفحه اول
 10 و 9 ي روزهاي طيجانيدار سوالنا و الرياكنون د... 

ش يتخت اترين، پايدر شهر و) وري شهر19 و 18(سپتامبر 
ن يمابين بر سر مسائل فيصورت گرفته است و  طرف

 ينده تلقهر دو ، مذاكرات را مثبت و ساز. اند مذاكره كرده
هم . اند  هفته بعد خبر دادهياند و از ادامه آن ط نموده

ر سوالنا از رفع سوء تفاهمات صحبت كرده ين خاويچن
ن سوءتفاهمات چه بوده و در يد اياست، بدون آن كه بگو

.   و از طرف كدام طرف وجود داشته استيچه مورد
ق موقت و يرش امكان تعلي منابع مطلع از پذيبرخ

، يجاني الرين مذاكرات، از سوي در حي سازيمحدود غن
د ين خبر را تائين رسما صحت اياند، هر چند طرف خبر داده
 ها در امكان يني خوشبين امر به برخياند، اما خود ا نكرده

 دامن زده ي در محافل غربي اسالميمصالحه با جمهور
 ي انرژي، مديركل آژانس بين الملليمحمد البرادع. است
 در مذاكرات " به دست آمدهيها پيشرفت"  اززين، ياتم
استقبال  حل بحران ي و خاوير سوالنا، براي الريجانيعل

  .كرده است
ن، گفته است ي از مذاكرات ويگزارشدر تر ي رويخبرگزار
 آبرومندانه يحل دهند به راه يح مي ترجيي اروپايكشورها

ن يبنا بر ا. ابنديران دست ي ايا در حل مسأله هسته
ران ي متقاعد كردن ايكا براي كه آمرنيا وجود اگزارش، ب

م يتحرشروع بحث خواستار  ،يساز يق غنيرش تعليبه پذ
تالش ر سوالنا ي خاواست،ت ي امنيدر چارچوب شورا

دول  يها رش مشوقي به پذيرانيق طرف ايتشوبا كند  يم
در . شاند جامه عمل بپويساز يق غنيهدف تعلبه ، يغرب
  ظاهرااست كه  شده ار نظراظه نين گزارش هم چنيا

ش شرط ي آغاز مذاكرات بدون پي براياروپا به دنبال راه
 يها تي، تهران فعالبعد از آغاز مذاكراتران است تا يبا ا
 يين اروپايمتحدن كه ي و ا.ق كنديتعل  خود راي سازيغن

د يران دچار تردي ايا واشنگتن اگرچه در مورد برنامه هسته
كشور ن ي كردن چهارميج منزويااز نتهراس  اما ،هستند

 از ياري بسباعث شده است كها، يعرضه كننده نفت دن
 ران را به راهي آبرومندانه با ايا  مصالحهامكانآنها 
  . ح دهنديگر ترجي ديها حل

تر از آن خبر داده است، از ي كه رويا راه حل آبرومندانه
 يق غنيش شرط تعلين است كه اروپا از پيقرار معلوم ا

 ي شروع مذاكره عقب نشسته و جمهوري برايساز
. ردي در طول مذاكرات را بپذي سازيق غني تعلياسالم

 شده باشد، ي منتهيجه اين نتين به چنياگر مذاكرات و
 مانده است، هنوز ي كه باقين فرصتيمسلما در آخر

د ي امي در بحران اتميپلماسيتوان بر بازگشت به د يم
 يش رفته است و منطقي كه تاكنون پياما روند. داشت

 تاكنون به كار گرفته اند، ي اسالمين جمهوريكه مسئول
  .  گذاردي نمي باقيني خوش بي براي چندانيجا

  بحراني كه هم چنان پا برجاست
ك يران با ي ايا مسلم است كه بحران بر سر پروژه هسته

 آغاز ين بحران از هنگاميا. ديان نخواهد رسيتوافق به پا
ك به دو دهه ي نزدي طي اسالميهورشده است كه جم

انه ي و مخفي اتمي انرژين الملليبدون اطالع آژانس ب
ن ي هم كه اي زده است؛ از هنگاميقات اتميدست به تحق

ت ي در مورد فعالي شده است، گزارش شفافيپروژه علن
ران هم عضو آن ين آژانس كه ايار اي خود در اختيها

ن امر به گمانه يك سو، اياز . است، قرار نداده است
ن پروژه دامن زده ي در مورد اهداف اي متفاوتيها يزن

االت متحده اساسا پروژه يگر، دولت اي دياز سو. است
 ي اهداف نظامي را داراي اسالمي جمهوريا هسته

 يدول اروپائ. دانسته، و خواهان توقف كامل آن است
 ين مساله، در مورد نگرانيرغم برخورد متفاوتشان با ايعل
االت ي، با اي اسالمي جمهوريا ز اهداف پروژه هستها

 ي اسالمي جمهوريابياند و دست كيكا شريمتحده آمر
اما . دانند ير قابل قبول مي را غيا ران به سالح هستهيا

 فقط يران امروز نگراني اينده برنامه اتمي از آينگران
ن يست، مساله نه فقط آژانس بياالت متحده و اروپا نيا

ز يت سازمان ملل ني امني، بلكه شوراي اتميرژ انيالملل
  .شده است

 پاسخ به درخواست ي به جاي اسالمين جمهوريمسئول
 با ي همكاري، به جاي اتمي انرژين المللي آژانس بيها

ز بودن پروژه ي خود در صلح آميآن و اثبات ادعاها
ل ياز تبد. اند  متوسل شدهيله ايران، به هر وسي ايا هسته

ر تا رجز ي ناپذيك امر تخطيوم به ي اوراني سازيغن
رش خواست ي، تا از پذي در مورد حق مسلم مليخوان

  .    طفره بروندين الملليمجامع ب
 دو سال گذشته بدون ي طين حكومت اسالميمسئول

 يتواند برا ي ميد بحران اتمي كه تشديتوجه به عواقب
 را دنبال ي بازگشتير بينده كشور داشته باشد، مسيآ
 مكرر آژانس ي به درخواست هاي اعتنائيموده اند و با بن
ت سازمان ملل، ي امنيز شوراي و ني اتمي انرژين الملليب

ه خود ين مجامع را علي عضو ايعمال همه دولت ها
  .اند متحد ساخته

 كه دولت ي از هنگامبخصوص دو سال گذشته، يط
 ي با برگ بحران اتميد بر سر كار آمده است، بازيجد
 ي سازيمساله غن.  به خود گرفته استيد خطرناكابعا
ده،به مثابه يل گردي تبدياسيله سيك وسيوم  به ياوران

 به كار گرفته شده است و يالملل نيابزار تنش با مجامع ب
ا انكار يل و ي اظهارات در مورد محو اسرائيبا چاشن

.  گشته استي كامل كشور ما منتهيهولوكاوست به انزوا
ت سازمان ملل و ي امني به شورايده اتمبا ارجاع پرون

 به كشور، لحن ي حمله نظاميم و حتيطرح امكان تحر
 تا ياز رهبر.  هم تندتر شده استين حكومتيمسئول

االت ي، آشكارا اي فرماندهان نظاميس جمهور و برخيرئ
د كرده ين تهديمتحده را به شكست و تحمل لطمات سنگ

ن ير درون مسئول دي كه بر بحث اتمير فضائييتغ .اند
 كه ين آوردن دماسنج شعارهائي حاكم است و پائيحكومت

 يني و بدون قبول عقب نشيداده شده است، به آسان
 رسانه ي كه بر تمامي حكومتيدشوار است، هر چند برا

 را ي ناهمخواني كنترل دارد و هر صداي همگانيها
ن روزنامه ها و ين روز ها آخريخاموش كرده است و ا

ل عقب يف كرده است، تبدي را هم توقير دولتيغات ينشر
  . ستي ني كار دشواريروزي به پينينش
  

  مشكل كجاست؟ راه حل كدام است؟
 يران، مشكل مناسبات خارجي ايمشكل پروژه هسته ا

. ك به سه دهه گذشته استيكشور ما در طول نزد
 است كه ياستين پروژه بلكه سيمشكل نه در خود ا

كند و به  يم ميدشمن و دوست، تقسا را به ي دنيكشورها
نه و خشونت يرامون خود، تخم كي تعامل با جهان پيجا
 و ي ملي فراتر از مرزهاي خود رسالتيكارد و برا يم

 و مردم كشور قائل است و اصوال ي منافع ملي ورايمنافع
ن، يعالوه بر ا.  ندارنديگاهين منافع در قاموس آن جايا

ئل نه الزاما مرتبط با آن، بلكه ران به دالي ايا پروژه هسته
 و ي اسالمين جمهوري كه بيدر متن مناسبات تنش زائ

ر يگاه خطيكا وجود دارد، جاياالت متحده آمريدولت ا
 در مناسبات يديك مساله كليافته است و به ي را يفعل

ن رو، ياز ا. ل شده استي تبدين الملليكشور ما با مجامع ب
ران، بلكه سوءظن ي اي نه صرف پروژه اتميمشكل واقع

ن پروژه يت اي است كه در سكان هداينسبت به دولت
 نفوذ در ي و ذينشسته است و مورد اعتماد دول غرب

 در تمام ي اسالميجمهور. ستي نين الملليمجامع ب
 مورد ين الملليران در مجامع بي اي كه برنامه اتميمدت

ز ر روشن اي در ارائه  تصويبحث بوده است، با هر كوتاه
 ين پروژه صورت گرفته است و مي كه تحت ايابعاد كار

با هر . تر كرده است ن سوءظن را گستردهيرد، دامنه ايگ
 آژانس، بر يها  به درخواستيح و ناروشنير صريپاسخ غ

ران ي اي كه از ادامه برنامه هسته ايهائ شمار دولت
ك يج در برابر يمناك هستند، افزوده و خود را بتدريب

ز بعد از يمتاسفانه اكنون ن.  قرار داده استيناجماع جها
ن ين روش را در قبال ايت همي امنيرفتن پرونده به شورا

تداوم روال دو سال گذشته در . ش گرفته استيشورا در پ
نده مردم و كشور ما خطرناك و ي آين عرصه، برايا

هم اكنون، كه . بت بار خواهد بودي آن مصيعواقب احتمال
ه از يا تنبيم و ي در باره تحرينيمعم يچ تصميهنوز ه

 بزرگ يت گرفته نشده است، بانك هاي امني شورايسو
 محدود ي اقدامات خود را برايو موسسات معتبر اقتصاد
طرح . آغاز نموده اندران ي با اينمودن معامالت اقتصاد

ران ي اي از ادامه برنامه اتميريشگي پي براي متعدديها
        . ت مورد بحث اسيدر محافل غرب

.....  
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..... 
ت ي امني دائم شوراين اعضايهر چند اختالف در ب

كا و يك سو و آمرين از يه و چين روسي بيبخصوص
گر مانع آن شده است كه تاكنون ي دين آن از سويمتحد

ن يرد، اما نه ايران صورت بگيم  اي در تحريتوافق مهم
 هم چنان پا برجا خواهد ماند و ياختالف تحت هر شرائط

 ين اختالف و بدون توافق در شورايا با وجود ينه حت
 به يكا و متحدان آن فرصت طوالنيت هم، آمريامن

ن ين مجامع بيش از اي خواهند داد كه بي اسالميجمهور
 ياست هايچه سي را و از جمله خود آن ها را بازيالملل

  . ديخود بنما
 كه فرصت ي در صورتينده بحران اتمي آينيش بيپ

 اروپا از دست برود، يرجاست خايمذاكره با مسئول س
 چند ي طي اسالميدولت جمهور. ستيچندان دشوار ن

 ميتحربا : ش رو ندارديشتر در پيك راه بينده يروز آ
 كه يدر فرصتكه آن مگر ، روبرو خواهد بودسازمان ملل 

چه ي، از دروم راي اورانيساز يق غنيتعل مانده است يباق
گوها در  و  رد و گفتيبپذ كه اروپا گشوده است، يديجد

 يها كا و مشوقيآمر و ه اروپاي اتحاديشنهاديمورد بسته پ
ن ير اي در غ.ردي آنها را از سر بگيكي و تكنولوژياقتصاد

 يم، پرونده اتميت به تحري امنيم شورايتصمصورت با 
 كه يمرحله ا.  خواهد شديگريران وارد مرحله ديا

منافع ست و اراده،خواست و ي نينيش بي آن قابل پيانتها
 ين كننده بازيي آن نقش تعيگر دولت ها در چگونگيد

 ي اسالميم كامل جمهوريان جز تسليخواهد كرد و در پا
 نفوذ ي ذيت و در واقع قدرت هاي امنيبه خواست شورا

  .رفته نخواهد بودي پذين مجمع مهم جهانيدر ا
ن ي كامل با مجامع بيمنافع مردم و كشور ما در همكار

 عضو سازمان ملل يثبت با همه كشور ها، تعامل ميالملل
 ي، محصول بحران روابط جمهوريبحران اتم. است
گر ي آن با دول ديز تنش هاين مجامع و ني با اياسالم
 يها استير سيين بحران تغي ايراه حل قطع. است
 يها ، احترام به مقاوله نامهي اسالمي جمهوريتاكنون

گر دولت ها ي با ديجاد رابطه متقابل و عادي و ايالملل نيب
ن امروز يد از همير بايين تغيا.  استيبر اساس منافع مل

 مدافع استقالل و حق يروهايفه همه نيوظ. شروع شود
ر نشده است و تا يران است كه تا ديت مردم ايحاكم
ج به مصوبات ينده كشور ما بتدريم در مورد آيتصم
 حاكم بر آن سپرده نشده يت و قدرت هاي امنيشورا
 و يني را وادار به عقب نشي اسالمي جمهوراست،

  .نديز مذاكره نمايبازگشت بر سر م
  
  

  

خاك عطرآگين 
  خاوران غرق در گل

  و بوسه شد
 

 
 

گزارشي از برگزاري سالگرد دهم 
 شهريور

 
 ۱۳۸۵گلزار خاوران امروز دهم شهريور 

در .ميزبان جمع کثيري از مردم ميهنمان بود
 غرق در گل و اين روز خاوران بار ديگر،

بوسه شد ولبخندي بر لبان مادران و پدران 
.  نقش بست ٦٧داغديده جانباختگان کشتار 

پدران و مادران، همسران و فرزندان اين 
جانباختگان امروز درد و رنج خويش رادر 
گرماي وجود انبوهي از مردم، که بطور وسيع 
در اين مراسم شرکت کرده بودند، لحظه اي به 

 . دندفراموشي سپر
در گوشه اي خواهريکي از جانباختگان با گريه 

امروز بسياري از . ديگر تنها نيستيم" مي گفت 
مردم خاوران را مي شناسند، آنهمه درد و 
رنجي که براي حفظ اين خاک کشيديم دارد 

 ". ثمر مي دهد
حضور جمعيت به حدي بود که خيابان منتهي 

با همه . به اين گلزار کامال مسدود شده بود
بغلهاي گل، بسمت آرامگاه عزيزانشان در 

 .حرکت بودند 
  

نيروهاي انتظامي در محل مستقر شده بودند و 
. از ورود جوانان مجرد جلوگيري مي کردند

درب اصلي خاوران را بسته بودند و درب 
را که محل دفن بهائيان است، " گلزار" پشت اين

باز کرده و در ابتدا از شرکت مردم در مراسم 
وگيري کرده و پس از اعتراض و پافشاري جل

آنان، فقط تعدادي را به نوبت به داخل مي 
فرستادند و تا خروج آنان از ورود بقيه به 

 . داخل جلو گيري مي کردند
برخي ازافراد نيروهاي انتظامي و چند تن نيز 
با لباس شخصي از جمعيت داخل گلزار 
 .خاوران و خارج از آن فيلم و عکس مي گرفتند

اين افراد در تمام طول مراسم در محل حضور 
داشتند و چندين ماشين نيروي انتظامي در 
خيابان هاي کوچک داخل خاوران پارک شده 

اما در جريان برگزاري مراسم برخوردي .بود
فقط در مراحل پاياني مراسم، . پيش نيامد

درگيري هائي با چند نفر پيش آمد و بر اساس 
 کننده در مراسم، گفته يکي از افراد شرکت

ماموران انتظامي چند نفر را بازداشت نموده و 
  . تا لحظه تنظيم اين خبر هنوز آزاد نشده اند

حضور و حمايت گسترده مردم از مراسم 
امروز موجي از شادي و شعف در دل خانواده 
هاي اين جانباختگان بوجود آورده بود که هيچ 

 . قلمي ياراي بيان و تصوير آن نيست
 فعال جوانان و مردمي که بعضا براي حضور

اولين بار به اين گلزار آمده بودند، پاسخي 
شايسته به خانواده هايي بود که هيجده سال 
با درد و رنج بسيار، براي حفظ خاطره 
عزيزاني که در گلزار خاوران خفته اند،از هيچ 

 . تالشي دريغ نکرده بودند
مراسم امسال، همانند سالهاي پيش با يک 

قيقه سکوت و اداي احترام به جانباختگان د
آغاز شد و پس از آن عده اي از حضار که 
بعضا از ديگر نقاط ايران به تهران آمده بودند، 
. از خاطرات خود با اين عزيزان سخن گفتند

شعر و سرود خواني و مرثيه هاي محلي نيز 
 . در آخر مراسم، به رسم هرساله خوانده شد

 مراسم همگي سرود شرکت کنندگان در اين
خوانان دور تا دور مکاني که عزيزانشان آرام 
در آن خفته بودند، مي گشتند وهمزمان گلهايي 
را که در دست داشتند بر زمين خاوران مي 

 . گذاشتند 
ناصر زرافشان وکيل شجاع در بند، که به دليل 
بيماري در مرخصي است، با حضور خود در 

زوم شرکت در اين مکان و ايراد سخناني در ل
اين مراسم، شور و شعفي تازه به جمع بخشيد 
و مردم با شعار زنداني سياسي حمايتت مي 

 . کنيم از او استقبال کردند
  

  ٦٧دادخواهان کشتار 
  ١٣٨٥دهم شهريور 
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   سند ليتكم

 67قتل عام سال 
   براساس

   ديگزارشات جد
 نيشاهد
 

                            
 
 ) آذرکاله-آزاده ،  ب-ب(
 
 
 

 از طرف خانواده ليمي اياري گذشته تعداد بسدرسال
 67 قتل عام سال يها، دوستان وهمبندان سابق شهدا

 آنان ضمن اظهار محبت ، اطالعات مي نمودافتيدر
 ستي تر كردن للي درجهت هرچه تكمياريبس

بر .  ما قرار دادند اري در اخت67 قتل عام سال يشهدا
 ني مختصر در مورد اي گزارشميني بيخود الزم م

 شما اري در اختستي للي تكمياطالعات و چگونك
 : مي قرار دهي كنندگان گرامديبازد

 
 به ي اسالمي جهورمي تاكنون رژنكهيبا توجه به ا  -1

 نشده 67 سال ي اعدامهارشي حاضر به پذيطور رسم
 نموده است ارسال ي آن خوددارستيواز انتشار ل

 درجهت ستي موثراري كمك بس نامه هاشتريهرچه ب
 كه از يهدف .ستيهر چه مستند ترومعتبر تر كردن ل

 آن در مجامع تيند كار ما بوده و بر سيآغاز راهنما
 .دي افزاي مزي مدافع حقوق بشر ني المللنيب
 ي از اسامگري  نفر د127 تا كنون نيشياز گزارش پ 

 اراني توسط خانواده ها،همبندان وستيموجود در ل
 از يضمن قدردان.  قرار گرفتند دي شهدا مورد تائسابق
 ي آورادي داده اند ياري كار ما را ني كه در ايدوستان

 است كه ني رابطه چنني كه روش كارما در امي كنيم
 باشد را ي مدي شامل اطالعات جده كييتمام  نامه ها

 كرده ،در ي عدد نام گذارايچاپ وبا حروف الفبا 
 سال در ستون انيا و در پي نگهدارويآرش
با افزودن حرف ش ) منبع و مالحظات(ستيآخرل

  به عنوان مثال در مقابل اسم مي كني مليتكم) شاهد (
دو عدد   )ونيهما(  اله بتي ه- ي چاغروندينيمع

 ي اعضااي واراني آنست كه دونفر از انگري ب10و2
  . قرارداده انددي را مورد تائزي عزنيخانواده ، اعدام ا

 
 لي مربوط به تكميافتي دريمورد از نامه ها 53 -2

«  ما نوشته ي برايمثال دوست. بوده استستي لحيوتص
 نفر هست به كي ، اسم 67 سال ي اعدامهاستيدر ل

 شناسم ، نام كوچك يكه من م) مرد ( ينام عمران
 بود تي از هواداران سازمان اقلي باشد وي بهزاد ميو

 ، دياهد آورده ا مجان شما اورا به عنوستيكه در ل
 كه يگري دوست داي»  دراصفهان متولد شده بود يو

من « نوشته اندمي كني مادي) 22( با نام شاهدشانيما از ا
 شما ستي رازبان هستم در ل– دهي از بستگان فريكي

 1337/1/1 او متولد ي ولدي ساله نوشته ا35سن او را 
  ال زبان بود ودر سسانسي فوق لي دانشجويبود ، و

 يشتري كه اطالعات بي شد در صورتري دستگ60
 « دي بزنلي بمن مديبخواه

 
 ستي  نفر از ل17  منجر به حذفيافتياطالعات در -3

 كه مي شوي موارد خوشبختانه  باخبر ميشد ، در بعض
 ي در موارداي از قتل عام جان سالم بدر برده ويزيعز

 در همان سال در ي شود كه فرديبما اطالع داده م
 گوناگون ي در اثر فشارهاايشكنجه ، كشته شده و ريز

 آنكه او از اعدام شدگان اي كرده وياقدام به خودكش
 اعدام شدگان ستي باشد كه به اشتباه در لي م60سال  

 به عنوان شاهد شاني كه ما از ايدوست. آورده شده 67
 ي تعداددي ضمن ابراز محبت وبا تائمي برينام م) ك( 

من از «:  نوشته انداري بستي مسئول با احساسياز اسام
 ، قي بودم و ضمن مطالعه دقني در او68 تا 64سال 
 ليمي شما چند اي شناختم براي كه مي اساميرو

.   كنم ي نامه تكرار مني آنرا در ادهيفرستادم كه چك
 67 در تابستان تي اكثرانيياشرف دانشكر هوادار فدا

 رفعت -.....اعدام نشده است او آزاد شد واكنون
 زي در پائي اعدام نشد و67 مجاهد در تابستان يخلد
 برادر خود و به دنبال قطع تي از وضعيگران بعداز ن67

 بود و نيمالقات با برادرش كه در بند مردان او
 هم در قبل اعدام شده بود ند زانشي از عزيتعداد

 نظافت كرد ودر ي با خوردن داروياقدام به خودكش
 كهن شي دروالي سه- .... درگذشتني اويبهدار

 در هر د حكم ارتداي  اجرالي كه به دلتيهوادار اكثر
 ي خورد اقدام به خودكشيوعده نماز ، شالق م

 «.........كردو
 
 شما يلهايمي اقي مدت از طرني هميمتاسفانه ط -4

 ما اري وجود نداشت در اختستي كه در لدي نام جد18
) ط(وان شاهد  به عشاني كه ما از ايقرار گرفت،دوست

 گري را دارم كه دي روزديام.....« نوشته مي كني مادي
 از ياسي سدي جان خودش را بخاطر عقايراني اجيه

 به راني خودمان را در افاتدست ندهد وهمه ما اختال
حال مشخصات آن دوست  .ميشكل متمدانه حل كن

 دي داري اگر سئوالسمي نوي را م67جان باخته در سال 
 . هستمدر خدمت شما 

 
 ، ي دهكرداني موسوي محمود  نام خانوادگديس : نام

 ، 1364/4/23 ، بازداشت 1341/3/25متولد 
 ، زندان 1367/7/6 سال زندان ، اعدام 5 تيمحكوم

 نفر 4485 به دي جدستيومتاسفانه ل» ........شهر كرد و
 .افتي شيافزا
 
 موارد دوستان ضمن ارسال اطالعات از يدر بعض -5

 ، كه سندي نوي مماني مشاهدات خود براايخاطرات و
 مابا دهدي از عمق فاجعه را نشان مييخود گوشه ها

 ، از تمام دوستان كه ليمي اكي از يي بخشهايسيبازنو
 ي داده ومياري قتل عام  ، مارا ستي لليدر جهت تكم

 خاطرات خود، هرگاه از ل با ارسامي خواهيدهند م
 از ي انامهي وصايو هولناك ، نامه ، عكس يآن روزها
 تا ندي ما ارسال نماي برااردارندي را در اختزانيآن عز

 ابعاد آن در معرض ي با تمامي ضد بشرتي جنانيا
 قرار صالحي ذي و مراجع  قضا ئخي ،تاريافكار عموم

 قتل عام مورد ني تا نه تنها آمران و عامالن ارديگ
 يعي فجاني بلكه شاهد تكرار چنرنديمجازات قرار گ

 دفاع عي صنايمن در بهدار67در سال ....«    .ميباشن
 ي آمدند براي كه مي مختلفي كردم بچه هايكار م

 كشته شده يدرمان ، گفتند ، چند شب است كه افراد
 ي مي به پزشك قانونينيمثل الشه گوسفند را در ماش

 «.......برندو
 
 جان بدر ژهي به وياسي ساني كه توسط زندانيكتب -6

 ي اسامي منتشر شده است و در موارد67ل بردگان سا
 گري سال را ذكر كرده اند از جمله منبع دني ايشهدا

   .  بوده استستي لني اقيما در تدق
 ني كه در اي مجدد از تمام دوستاني با قدرداناني پادر

كار  .مي كني مي آورادي داده اند ياريامر مهم ، ما را 
 . ستيدار ن برلي ما تعطي پرونده براني ايبر رو

 . ميهمچنان چشم براه اسناد و اطالعات شما هست
 
 ديري تماس بگري ما با آدرس زبا

iran_a500@yahoo.fr 
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 يديدار سوالنا با الريجان
 راني  اي كننده در سرنوشت پرونده هسته اني تعيتي حساس وبا اهمي مقطعدر

 

  يرضا  اکرم
  

 خاويرسوالنا، مسئول ها،ي گزارش خبرگزاربنابه
 دبير ،ي الريجاني اتحاديه اروپا، و عليسياست خارج

 و مسئول ي اسالمي جمهوري امنيت ملي عاليشورا
  ، چهارشنبه در وين ستي باي ، ميامذاكرات هسته 

 اما دي انجام نگردداري دنيهر چند ا.نديمالقات  نما
 ي نماينده جمهورسلطانيه، اصغر يايرنا ، به نقل از عل

 گزارش ،ي اتمي انرژي در آژانس بين المللياسالم
كرده است كه مقامات ايران و اتحاديه اروپا توافق 

چند روز "اند كه مالقات دو طرف ظرف كرده
  . در وين، پايتخت اتريش، برگزار شود"آينده

 يپلماسي دني كه بنا به درخواست مسئولداري دنيا
 ني كشور ا25 خارجه ياروپا و بدنبال نشست وزرا

 ، ياسي از طرف محافل سرديگي صورت مهياتحاد
 بر مذاكره ، ي مبتني يافتن راه حليآخرين فرصت برا

 امنيت يان در شورا نحوه تنبيه ايريپيش از بررس
 . شودي ميسازمان ملل متحد تلق

 ني چني شده بود كه فردايني بشي رابطه پني همدر
 ياسي سراني سپتامبر دب7 ،در روز پنج شنبه يمالقات
 امنيت و ي خارجه  پنج كشور عضو دائم شورايوزرا

 نيآلمان در برلين تشكيل جلسه دهند تا نتيجه ا
نيت در مورد ايران را  امي شورايمذاكرات و گام بعد
 در يريي ساعت تغنيالاقل تا ا.به بحث بگذارند 

 است و دهي نگردجادي ا1+5 گروه ندگاني نماميتصم
 شده بر گزار خواهد يني بشي جلسه مطابق زمان پنيا

 تي خود در جهت تقوي اي همزمانني چنايآ. شد 
 اي رقم خواهد خورد يجاني سوالنا ،الرداري دتياهم

 تواند مطرح ي سئوال مكي لحظه به عنوان نينه ، تا ا
 تي واقعني آنچه از هم اكنون روشن است اماباشد ، ا

 1+5 جلسه گروه لي كند كه تشكيرا منعكس م
 انگري نه تنها بيجاني ،الردارسوالناي دقي تعورغميعل
 ژهي و به وي پرونده از نظر دول غربني ابي تعقتيفور
 كرده تي تقوزيرا ن هاي گمانه زنني ،بلكه اكاستيآمر

 است دواري امشته از گذشياست كه اياالت متحده ب
كه به تواند  نظر موافق چين و روسيه در مورد وضع 

  .دي عليه ايران را جلب نماي بين الملليتنبيه ها
  نه تنها ابدي  هر گاه تحقق ي سوالنا و الريجانداريد

 بر ي فوق العاده اتي از اهمنيشينسبت به موارد پ
 ي پرونده به مرحله انيردار است بلكه در ورود اخو

 كه ميدانياما م.  خواهد كردفايكامال متفاوت نقش ا
 محدود اري گفتگو بسني ااني در جرنيدامنه مانور طرف

 .خواهد بود

 امنيت سازمان ملل در قطعنامه ي از اين ، شوراپيش
 از ايران خواسته بود تا پايان ماه اوت كليه فعاليت يا
 را متوقف كند، اما يك ي سازيمربوط به غن يها

روز پس از به سر آمدن موعد ضرب االجل، آژانس 
 ي از ادامه و گسترش برنامه هاي اتمي انرژيبين الملل
 . استه ايران خبر داديهسته ا
 زي كل سازمان ملل به تهران نري عنان دبي كوفسفر

 قعطنامه مذكور ي از مشكل اجراي گرهنكهي از اشيب
 ي آن، ال اقل در بعد حقوقيدگيچي ، بر پديبگشا

 ني تري عنان به عنوان عالي كوفيآقا. افزوده است 
 تي ، كه بنا بر موقعي المللني و مسئول بيمقام رسم
 را از تي امني شورامه قعطنايريگي پستي بايخود م

 ،بدنبال پاسخ دي مطالبه نماي اسالميمقامات جمهور
 ،در مصاحبه ومياوران ي سازي غنقي آنها به تعليمنف

 بيدارقري خود در تهران با اشاره به ديمطبوعات
اميدوارم «  كند ي  اعالم ميجانيالوقوع سوالنا و الر

 ". پيدا كننديدر اين جلسه بتوانند راه حل هاي
با .  تواند باشد ي چه مي جلسه اني را ه حل چنواما

 لحظه نسبت ني تا اني از طرفكي چي هنكهيتوجه به ا
به  »ي سازي غنقيتعل« بر ي خود مبنيبه شرط قبل

 نظر دي شرط ورود به مرحله بعد ، تجدشيعنوان پ
 ي ايني عقب نشني چنستينكرده اند و ظاهرا قرار ن

 رسد ي ،به نظر مردي گر مورد توافق قراداري دنيدر ا
 ي جهت گشودن باب جديهر گاه واقعا اراده ا

جود داشته باشد ،توافق مذاكرات وحل اختالفات و
 ي غنقي مذاكره و تعلي كه بر همزمانستيبر فرمول

 و 1+5 گروه ندگاني نمامي ،آنهم با ورود مستقيساز
 . مشخص وكوتاه حاصل شودي زمانمي تقونييبا تع
 مقامات شتري بي امروز روشن است كه كار شكناز

 به تفاهم در كنار شتاب دني در رسي اسالميجمهور
 در برجسته زي ،كه خود ني هسته ايالشها به تدنيبخش

 ندارند ،نه تنها ي دادن بدان ابائيغاتيكردن و جنبه تبل
 جهان ي كشور ها ي سكوت برخاي و يباني پشتنهيزم

 كرده است ،بلكه امكان تر محدود رانيسوم را از ا
 دست اندر كار در يشكاف در صفوف كشورها

  .  را به حد اقل رسانده استتي امنيشورا
 و ني تصورات كه اي بر خالف برخزي لبنان نجنگ

 به كاهش ي شود، نه تنها كمكيآنجا دامن زده م
 تي تقوي  در راستاي اسالميفشار بر جمهور

 اش نكرده است  ، بلكه ،به رهبران ي هسته ايتهايفعال
 فرصت را ني الي و اسرائكايتند رو و جنگ طلب آمر

 محتمل تر و شتري هر چه بيداده است كه رو در روئ
 كيپلماتي كنند و زراد خانه ديري گجهي را نترانيبا ا

 ي و حتي غربيخودرا از سازمان ملل گرفته تا دولتها
 ي حت– ي روئاي روني با تمام توان در جهت همهيروس
 .رندي بكار گ-ينظام
 سوالنا و ي روشي ر پداي هر گاه ديطي شراني چندر
 اني به پاهجي نتي آن، بني ، همچون آخريجانيالر

 دي جلسه جدلي احتمال ، تشكنيمحتمل تر. برسد 
 محدود در گام ي هامي و اعمال تحرتي امنيشورا

 . اول خواهد بود
 احتمال ،و به خصوص ني روز ها از اني كه امي دانيم

 مي تحر»يهوشمند«  به اصطالح اياز هدفمند بودن 
 نكهي جا بدون اني شود ،در اي سخن گفته ماريبس

 اشاره يكي تاكتني چني نادرستاي ي بر درستميبخواه
 تي واقعني بر ادي بازي ،قبل از هر چميداشته باش

 ، آنهم يهي تنبمرحله كه، ورود به ميانگشت بگذار
.  كامال متفاوت ستيارطرف سازمان ملل ،خود فاز

 تخلف رشي پذي به معنزي امر قبل از هر چنيا
 ني بيق و حقوي نهاد قانونني اني از قوانستيعضو
  و اشغال  ي توان تا اقدام نظامي و به اعتبار آن ميالملل

  .  رفتشيكشورمتخلف پ
 ممكن ،بلكه با توجه به ري نه تنها غي سرنوشتني چناگر

 از يكي  ي ماجرائني پشت چنيتمام نقشه ها
 ي به جادي مردم ماست ،باي روشي پياحتماالت جد

ن در دام   و افتادي لحظه ايهاي ها و سر مستيدل خوش
 تي ،چشم را بر واقعي كور و عظمت طلبسميوناليناس
 ،تحت هر سكوت ي مخاطره گشود و به جاانيعر

 ياستهاي با سي بدتر از آن همراهاي و ،يبهانه ا
 ،آنها را ي اسالميمغرضانه و جاه طلبانه سران جمهور

 ني بنيوادار نمود تا در چارچوب مقرارت و قوان
 ي اتميان ملل و آژانس انرژ نه تنها با سازميالملل
 كامل ي اند همكاردهي كه خود آفري حل معضليبرا
 استي ، از سني قوانني چارچوب همر بلكه دندينما

 كه ضمن خفظ مصالح و ندي نمايروي پي ايخارج
 ي صلحي كشور به رفع تشنج و برقراريمنافع مل

    . رساندياري انهي در منطقه پر آشوب خاورمداريپا
   
 1385 وريشهر 16 / 2006بر سپتام7
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 جنگ
  ماليان

  با 
 ها ماهواره

 محمود بهنام
 

هاي  اي از جنگ حكومت ماليان عليه تلويزيون دور تازه
ها و روزهاي اخير،  در هفته. اي آغاز شده است ماهواره

مأموران نيروي انتظامي رژيم، با ورود به منازل مردم و 
هاي  آوري آنتن هاي مسكوني، به ضبط و جمع مجتمع

 .اند هماهواره پرداخت
» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي«اوايل ماه گذشته، 

هاي  رژيم، ضمن تأكيد بر غيرقانوني بودن فعاليت
و از جمله كانال (اي در ايران  هاي ماهواره تلويزيون

در آلمان كه به نوعي » مهاجر«در آمريكا و كانال » هما«
با برخي از عناصر و دستجات حكومتي هم مرتبط 

كرد كه دولت براي جلوگيري از آنها اقدام ، اعالم )هستند
بعد از آن، طبق معمول، اخطارهاي مكرر براي . كند مي
ها مطرح گرديد و سپس هجوم مأموران  آوري بشقاب جمع

 .ها شروع شد براي برچيدن آنتن
محمد حسين صفار هرندي، عضو سابق سپاه پاسداران و 

ي و همكار فعال وزارت اطالعات رژيم براي پروندهساز
سركوب اهل قلم، كه اكنون بر مسند وزارت ارشاد 

 مرداد، 28 مطبوعاتي خود، در ةنشسته است، در مصاحب
آنچه در ارتباط با ماهواره دارد اتفاق «: در اين باره گفت

نيروي .  قابل دفاع مبتني استنگاهافتد بر يك  مي
گويد قانوني وجود دارد  انتظامي به عنوان ضابط قانون مي

اين . ممنوعيت استفاده از ماهواره تأكيد كرده استكه بر 
قانون حاال به حق يا ناحق وجود دارد و مربوط به هر 

نيروي «: و افزود» سالي هم كه باشد مورداحترام است
هايي را جمع كرده كه   آنتنتنهاانتظامي معتقد است كه 

اند و در قانون تأكيد شده كه از جرم مشهود  مشهود بوده

وي در پاسخ خبرنگاري كه پرسيد آيا . »ودجلوگيري ش
هاي آشكار باعث ترويج روحيه  برخورد با بشقاب

جرم نبايد مشهود «: شود، اظهار داشت كاري نمي پنهان
مثل اين است كه در كشور ما شرب خمر جرم . باشد

است چون خالف بين و آشكار دستور شرع مقدس است 
ي شود كسي  خود مرتكب چنين فعلةاما اگر كسي در خان

برادر «اما . »اش او را دستگير كند مأموريت ندارد در خانه
زيرا نه فقط . گويد در اين مورد هم دروغ مي» صفار

مأموران رژيم، در جستجوي آنتن، وارد منازل مردم 
هاي  و در روزنامه(شوند بلكه بارها اتفاق افتاده  مي

 ةكه مأموران تحت عنوان و بهان) حكومتي هم چاپ شده
 ةهاي افراد شده و با يافتن يك شيش ديگري داخل خانه

مدرك «پر يا خالي مشروب الكي، آن را هم به عنوان 
 .اند  آنها كردهة پروندةضميم» جرم
 همانگونه كه پيدا بود، كار اين دور جديد جنگ با لكن

وزارت . ها محدود نشد آوري بشقاب ها هم به جمع ماهواره
 شهريور، هرگونه 5، در اي ارشاد با صدور بخشنامه

اي را  هاي ماهواره همكاري و مصاحبه ايرانيان با تلويزيون
نسبت به »  متخلفان«هم ممنوع اعالم كرده و به 

 . آن هشدار داد»نونيعواقب قا«
 جمهوري اسالمي براي مقابله با هاي تالش

دانيم، به هيچ وجه  اي، چنان كه مي هاي ماهواره تلويزيون
ما شروع مجدد اين قبيل تقالها و تشديد ا. تازگي ندارد

 آشكاري از شكست و ةسانسور، پيش از هرچيز نشان
ده يا پانزده سال . درماندگي رژيم در اين عرصه است

مطرح و »  ويدئوةپديد «باپيش از اين هم مقابله 
ها آكنده از خبرهاي كشف و ضبط نوارها و  روزنامه
هاي رژيم  ولي تمامي تالش. بود» مبتذل«هاي  كاست

اگرچه رژيم هيچ گاه . براي ممنوعيت آن به جايي نرسيد
از اقدامات خود براي سانسور دست برنداشته است، اما در 

.  استشدههر حال ناگزير به پذيرش ويدئو در جامعه 
همين مسئله امروز هم در مورد امكانات و ارتباطات 

با . اي، مطرح است هاي ماهواره اينترنتي، جدا از تلويزيون
توجه به مقاومت مردم و با در نظر گرفتن پيشرفت و 
گسترش شتابنده فن آوري اطالعات در جهان امروز، 
روشن است كه اقدامات رژيم براي مسدود كردن جريان 

 اطالعات و بستن مرزهاي كشور به روي امواج واخبار 
اي، با همه سرسختي و لجاجت آن، نهايتاً ناكام  ماهواره

 .خواهد ماند
هاي رژيم اسالمي براي جلوگيري از   نه تنها تالشاما

اي  هاي ماهواره رواج و گسترش استفاده از تلويزيون
 مورد نظر مورد نظر آن نرسيده است، ةتاكنون به نتيج

هم » جايگزين«ها و تقالهاي آن براي ايجاد و  بلكه طرح
با شكست شديدي روبرو گشته است و همين امر نيز، 

 بيشتري از مردم به ة آوردن عديطبعاً، موجب رو
شش كانال تلويزيوني . هاي خارجي شده است تلويزيون

» صداي و سيماي«سراسري، كه در حال حاضر توسط 
شود، براي غالب  جمهوري اسالمي در داخل پخش مي

اخبار و . مردم از كمترين جذابيت برخوردار است
 اتهاي آنها همواره يكجانبه و در بسياري از اوق گزارش

چنان كه مثالً در . توأم با تحريف و دروغ آشكار است
اي رژيم، كه غالباً  هاي هسته  ماجراجوييةمورد پروند

ها و تبليغات  آكنده از اطالعات نادرست و رجزخواني

پايه است، و يا در مورد جنگ اخير در لبنان، كه همه  بي
هاي حكومتي تصويري كامالً غيرواقعي  ها و رسانه كانال
ها و  تنها پخش فيلم. كردند  ارائه ميبليغاتيو ت

» هندي«يا » فيلم فارسي«هاي غالباً با مضمون  سريال
ها  تواند بينندگاني را به سوي اين كانال است كه هنوز مي

نمايندگان مجلس رژيم نيز اخيراً طرحي را با . بكشاند
عنوان، بومي كردن ماهواره و جلوگيري از صدمات آن، 

 ة كه وزير ارشاد هم، در همان مصاحبدان تهيه كرده
من هنوز «كند كه  گفته، در آن باره اعتراف مي پيش
 .»توانم بگويم اين كار چقدر شدني است نمي

هاي   تازه حكومت ماليان عليه تلويزيونتهاجم
اي، همراه با تداوم ديگر اقدامات سركوبگرانه آن  ماهواره

ه كه، به هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي بود در عرصه
. العاده يافته است هاي اخير، شدتي فوق ويژه در ماه

 اخير خود، با طرح ة، در اعالمي»كانون نويسندگان ايران«
هاي شديدي كه در مورد كتاب، سينما و تĤتر،  محدوديت
شود، به  هاي فرهنگي به طور كلي، اعمال مي و فعاليت

 . كند ياد مي» هجوم ويرانگر«واقع از يك 
هاي  چاپ و نشر كتاب، موانع و محدوديت مورد در

شود، اين موج جديد سانسور نه  بيشتري به كار گرفته مي
هاي قبالً  شود بلكه كتاب هاي تازه مي فقط شامل كتاب

القاعده از فيلتر سانسور  منتشر شده را هم، كه علي
كميسيون تحقيق و تفحص . گيرد اند، در بر مي گذشته

 78هاي فرهنگي، حدود   فعاليتةمجلس رژيم دربار
اشاعه «هاي گذشته را موجب  درصد كتب منتشره در سال

تشخيص داده و خواستار جلوگيري از پخش آنها » ابتذال
كتابفروشان، به صورتي غيررسمي، فهرست . شده است

دريافت داشته و از فروش آنها منع » هاي ممنوعه كتاب«
ري در برگزا» اتحاديه ناشران«از مشاركت . اند شده

 .نمايشگاه كتاب جلوگيري به عمل آمده است
اند كه  هاي اخير تالش كرده هاي حكومتي در ماه ارگان

كه (» نگاران انجمن صنفي روزنامه«هاي  مانع از فعاليت
اكثر مسئوالن آن را طرفداران اصالح طلبان حكومتي 

در حالي كه بستن نشريات و . بشوند) دهند تشكيل مي
هاي  سندگان جرايد، به بهانهمحاكمه مديران و نوي

گوناگون، ادامه دارد، سخنگوي دولت احمدي نژاد هم، 
چاپ «شكايت اين دولت عليه مطبوعات را، به اتهام 

! ه استردمرتضوي ب» قاضي«، پيش »هاي كذب گزارش
هم، ضمن انتقاد شديد از كتب و آثار » برادر صفار«

بودن تعداد » زياد« گذشته، از ةمنتشره در دور
 واستارها در ايران اظهار ناراحتي كرده و خ برگزاريخ

 ةقابل توجه است كه هم. محدود شدن آنها شده است
هاي موجود در كشور متعلق به اين يا آن  خبرگزاري

هاي مختلف حكومتي هستند  دستگاه و يا وابسته به جناح
و هيچ خبرگزاري مستقل و يا حتي خصوصي هم وجود 

 .ندارد
سركوب، مسلماً، لطمات سنگيني را  سانسور و تشديد

متوجه جامعه ما و خصوصاً اهل قلم و انديشه و فعاالن 
اما مقاومت اين . كند فرهنگي، هنري و مطبوعاتي مي

فعاالن و مردم نيز، به اشكال گوناگون، ادامه دارد و باز 
گرداندن فضاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي جامعه 

 سردمداران رژيم  پيش، چنان كهالامروز به بيست س
 .كنند، قطعاً عملي نخواهد شد تصور مي
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  گزارش
   برگزاري كنگره هفتم

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  

 . برگزار گرديد1385كنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در اوايل مرداد ماه 
در اين كنگره عالوه بر رفقاي نزديك به سازمان، براي اولين بار نمايندگاني از سوي 

 خلق ايران اكثريت و شوراي موقت حزب دمكرات كردستان ايران، سازمان فدائيان
 سازمان انقالبي -رفقاي كومه له . سوسياليست هاي چپ ايران نيز شركت داشتند

زحمتكشان كردستان ايران ضمن استقبال و ابراز خرسندي از اين دعوت، اعالم نمودند 
ا اما با  ارسال پيامي نكات مورد تاكيد خود ر. كه امكان شركت در كنگره ما را ندارند

هم چنين از سازمان كارگران . مطرح نمودند و آرزوي موفقيت براي كنگره ما نمودند
 راه كارگر نيز براي شركت در اين كنگره دعوت به عمل آمده بود روابط –انقالبي ايران 

از شركت در كنگره شما « : اعالم كردبا تشكر از دعوت دريافتي، عمومي اين سازمان 
  ». شما آرزوي موفقيت داريمبراي كار كنگره. معذوريم

كنگره  توسط هيات رئيسه موقتي كه از طرف كميته مركزي براي گشايش آن تعيين  
شده بود، با اعالم يك دقيقه سكوت با ياد و خاطره جانباختگان راه آزادي و عدالت 

كه براي اولين بار در كنگره سازمان ) فرهاد(اجتماعي و بويژه با ياد رفيق فرشيد شريعت 
هيات . حضور نداشت، و تصويري از او در محل اجالس نصب شده بود،  گشايش يافت

رئيسه موقت سپس به اعضا و ميهمانان حاضر در كنگره خوش آمد گفت و اعالم نمود 
هاي سازمان، ميهمانان در تمامي مباحث كنگره جز انتخاب  كه بر طبق سنت كنگره

امل براي شركت در مباحث و اظهار كميته مركزي حضور خواهند داشت و از حقوق ك
  .ها شركت نخواهند كرد گيري نظر برخوردار خواهند بود، ولي طبعا در راي

هيات رئيسه موقت هم چنين اعالم نمود كه در فاصله دو كنگره اعضاي جديدي به 
صفوف سازمان پيوسته اند و ضمن ابراز مسرت از عضويت آنان،  اعضاي جديدي را كه 

  . داشتند، معرفي نموددر كنگره حضور
سپس كميسيون تدارك فني كنگره گزارشي را در مورد وضعيت اعضا و رسميت جلسه و 

بعد از اين گزارش و اعالم تعداد واجدين حق راي، آئين نامه . تعداد ميهمانان، ارائه نمود
بعد از برخي تذكرات در . اداره كنگره از طرف هيات رئيسه موقت به بحث گذاشته شد

 آئين نامه، كليت آن به جز بخش مربوط به دستور جلسه كنگره به راي گذاشته مورد
، ) درصد اعضاي حاضر 90با راي موافق (بعد از تصويب آئين نامه اداره كنگره . شد

انتخاب هيات رئيسه در دستور قرار گرفت و بعد از انجام انتخابات، هيات رئيسه سه نفره 
يبي كه پيشنهاد شده بود به راي گذاشت كه عبارت بود دستور كار كنگره را به همان ترت

  :از
  

  اوضاع سياسي، چشم انداز ها و سياست ما
  ائتالف ها و وحدت حزبي

  اصالحات ساختاري
  انتخابات كميته مركزي

  
 درصد آرا ممتنع به 9 درصد آرا مخالف و 9 درصد آراء موافق، 82دستور جلسه فوق با 

  .تصويب رسيد
پيش از آغاز . ز تصويب دستور جلسه، زمانبندي كنگره را تنظيم نمودهيات رئيسه بعد ا

اي درخواست كرد تا كنگره ضمن انتقاد از كميته مركزي در  بحث، يكي از رفقا طي نامه
نقض اساسنامه سازمان دررابطه با اعطاء حق راي به آن دسته از اعضاء كه كمتر از 

اين تصميم . ين تصميم راي گيري كندشش ماه سابقه عضويت دارند، مجددا نسبت به ا

توسط كميته مركزي قبل از كنگره و از طريق يك نظرخواهي از كل اعضاء صاحب راي 
در مورد تصميم كميته مركزي، از اعضاء حاضر دركنگره كه . سازمان، اتخاذ شده بود

 بيش از شش ماه سابقه عضويت داشتند راي گيري شد و تمامي اين رفقا با راي خود آن
همچنين در مورد انتقاد از كميته مركزي در نقض اساسنامه راي . تصميم را تائيد كردند

سپس جلسه وارد دستور كار خود شد و بحث .  در صد آرا، تصويب نشد14گيري شد و با 
  و نيز انتخاب كميسيون براي "ائتالفها و وحدت حزبي" و "...اوضاع سياسي"در مورد 

قرار شد كه در روز دوم  نتيجه كار . ر روز اول قرار گرفتهر دو بحث را در دستور كا
  .كميسيون ها به كنگره ارائه شده و در مورد اسناد نهائي راي گيري به عمل آيد

هم چنين در فاصله مباحث فرصتي هم براي ارائه پيام سازمان هاي ميهمان در نظر 
ت سوسياليستهاي نمايندگان حزب دمكرات كردستان ايران و شوراي موق. گرفته شد

چپ ايران پيام هاي خويش را در كنگره خواندند و نمايندگان سازمان فدائيان خلق 
 اكثريت ضمن خواندن پيام خويش، سخناني بمناسبت حضور در كنگره بيان -ايران

  .داشتند
موضوع انتخابي . در پايان روز دوم نيز ميزگردي با شركت نمايندگان سازمانها برگزار شد

  .  بود"مسئله ملي در ايران امروز"رسي مجموعه پيشنهادات، پس از بر
بحث روي اصالحات ساختاري در تشكيالت و نيز انتخابات كميته مركزي از موارد 

  .ديگري بودند كه در روزهاي دوم و سوم كنگره به آن ها پرداخته شد
ني كنگره جشن پاياني كنگره در شبانگاه دوم با تدارك بسيار خوب كميسيون برگزاري ف

و شركت اعضا و ميهمانان در فضائي مملو از صميميت، رفاقت و دوستي برگزار شد و 
حاضرين تا دل نيمه شب با خواندن اشعار، تصنيف ها و آوازهاي محلي، گذري بر همه 

  .هاي ايران نمودند و ياد مردم خويش را با هر زباني گرامي داشتند خطه
ته مركزي، و با  پيامي به خانواده زندانيان سياسي و كنگره در روز سوم با انتخابات كمي

  . نيز در رابطه با جنگ در لبنان، به كار سه روزه خود با موفقيت پايان داد
  
    بحث و بررسي قطعنامه اوضاع سياسي، چشم اندازها و سياست ما  -  1

اوضاع سياسي، چشم اندازها و سياست ما نخستين موضوع در دستور بحث كنگره 
اي كه در اين مورد به كنگره ارائه شده بود، توسط كميسيوني تهيه شده بود  قطعنامه.بود

كميسيون نخست سندي را . كه قبل از كنگره از سوي كميته مركزي تشكيل شده بود
تهيه و در سايت سازمان منتشر نمود كه در آن به تحوالت سياسي و وضعيت عمومي 

 عرصه هاي مختلف، وضعيت اپوزيسيون و جنبش هاي اجتماعي  و مبارزات مردم در
اوضاع منطقه و موقعيت كشور ما در آن، هم چنين چشم انداز تحوالت سياسي و نيز 

كميسيون تدارك سند سياسي با توجه به . هاي ما پرداخته شده بود نكات اساسي سياست
نكات اساسي مطروحه در اين سند و نيز نقطه نظرات رفقاي تشكيالت، متن خالصه 

هم چنين در اين فاصله يكي . اي از آن را براي تصويب در كنگره تهيه نموده بود دهش
باز نگاهي به تركيب طبقاتي ـ « ديگر از رفقا نيز مستقال  نوشته ديگري با عنوان 

  .را براي بحث در كنگره ارائه كرده بود » اجتماعي حاكميت و موقعيت ذهني آن
بر ادامه .  تحوالت دو ساله اخير تاكيد شددر بحث حول اوضاع سياسي، عمدتا روي

بحران ساختاري حكومت و اين كه تحوالت دروني آن مقطعي و زود گذر نيست، بلكه 
نوعي تغييرات ساختاري و قدرت گرفتن نيروهاي امنيتي و نظامي، به طور مشخص 
بخشي از فرماندهان سپاه، در مديريت سياسي كشور و تالش آن ها در تبديل سپاه 

هم چنين جهت عمومي تحوالت .  سداران از ابزار حفظ قدرت به شريك قدرت استپا
دارتر فضاي تنفس جامعه  در حكومت به سوي سركوب بيشتر و بستن هر چه دامنه

اما برخالف انتظار حكومت مقاومت در برابر اين روند، بسيار گسترده و چشمگير . است
ارد خودانگيخته و محدود است، اما اين مقاومت ها اگر چه در بسياري از مو. است

هاي عيني براي به چالش كشيدن سياست سركوب حكومتي  نشاندهنده وجود زمينه
  .است

مساله ديگري كه در بحث اغلب سخنرانان روي آن انگشت گذاشته شد، موضوع بحران 
اين كه بحران اتمي اكنون به مهم ترين مساله . بر سر پروژه اتمي جمهوري اسالمي بود

اي در روند  وز جامعه ما تبديل شده است و چگونگي فرجام آن تاثير تعيين كنندهر
سخنرانان اغلب تاكيد داشتند كه سياست هاي جمهوري اسالمي عامل . تحوالت دارد

راه حل اين بحران و اجتناب از عواقب شوم آن از . اصلي تشديد بحران كنوني است
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ها و  امي به كشورمان، تغيير اين سياستقبيل تحريم اقتصادي و حتي امكان حمله نظ
حل اختالفات در اين مورد بر سر ميز مذاكره و از طريق همكاري با آژانس بين المللي 

سازي گردن  جمهوري اسالمي را  بايد وادار نمود كه به تعليق غني. انرژي اتمي است
  . بگذارد تا خطر تحريم اقتصادي و جنگ منتفي شود

ها عموميت داشت، برخي نكات ديگر نيز مطرح گرديد  كه در بحثعالوه بر اين مباحث 
  :از جمله.كه بعضا اشاره برخي از سخنرانان به نقائص مباحث تدارك شده بود

در اين مورد استدالل شد .  نادقيق بودن اطالق جنبش بر برخي برآمدهاي اعتراضي-
اشتباه ... ويان  و كه كاربرد جنبش براي برآمدهاي اعتراضي زنان، كارگران، دانشج

اين ها جنبش به مفهوم واقعي يا گسترده آن نيستند، بلكه برآمدهائي موضعي و با . است
  .حوزه تاثير بسار محدودي هستند و در نتيجه كاربرد اين اصطالح خطاست

 مباحث ارائه شده به اين سوال كه ما به عنوان يك نيروي چپ چه سيماي متفاوتي از -
هاي متفاوتي مطرح است،  امروز در جامعه راه حل. يم، جواب نمي دهدديگر جريانات دار

  . ها كجاست ما بايد روشن كنيم جايگاه ما در اين راه حل
. االن مساله طبقات مطرح است.  هنوز با الگوهاي گذشته به مسائل نگاه مي شود-

فاوت ت. تواند مداخله كند عنصر چپ سوسياليست اينجا مي. مساله معيشت مردم است
  .دهيم با جبهه ملي و نهضت آزادي كجاست؟ اين را بايد روشن كرد شعارهائي كه ما مي

  ... ما بايد ماهيت جمهوري اسالمي را به عنوان نيروي تخريب بهتر بشناسيم-
   قطعنامه طوالني است-
  . قطعنامه به مسائل جهاني و منطقه به اندازه كافي نپرداخته است-
دهد و عمدتا به حاكميت پرداخته   از جامعه ايران بدست نمي شناخت واقعي و دقيقي-

  . است
-........   

قطعنامه ارائه شده .  در پايان دو دور بحث روي اسناد ارائه شده، راي گيري به عمل آمد
 درصد 3 درصد راي موافق، 91با ) 138منتشره در اتحاد كار شماره (از سوي كميسيون 

ع، به عنوان سند مبنا تائيد گرديد و سند آلترناتيو  درصد راي ممتن6راي مخالف و 
 درصد راي موافق داشت، از 16از آنجا كه فقط ) 138منتشره در اتحاد كار شماره (

  .دستور خارج شد
بعد از تعيين سند مبنا، كنگره براي وارد كردن پيشنهادات در آن، كميسيوني را انتخاب 

 سند سياسي، گزارشي از روند كار خويش را در روز دوم كنگره كميسيون با تكميل. كرد
به كنگره ارائه نمود و نظر كميسيون را در رابطه با اصالحات پيشنهادي، با كنگره در 

اصالحات پيشنهادي عمدتا توسط كميسيون پذيرفته شده و وارد سند . ميان گذاشت
  .در مواردي كه پذيرفته نشده بود، نظر كنگره پرسيده شد. شده بود
در » اهداف امپرياليستي«و يا جايگزيني » امپرياليسم«د پيشنهاد حذف كلمه يك مور

در بند مربوط به مساله ملي » حق تعيين سرنوشت« و مورد ديگر افزودن عبارت 17بند 
  . بود كه به راي گذاشته شد

، استدالل اين بود كه واژه امپرياليسم، با يك تاريخچه در باورهاي چپ 17در مورد بند 
هاي غير واقعي از وضعيت   است كه بر زوال و احتضار سرمايه داري و ارزيابيهمراه

تر اين است كه بدون استفاده از اين واژه، هدفي  توازن قوا در جهان متكي بود و درست
تصويب )  درصد راي موافق25با (حذف اين كلمه . را كه از آوردن آن داريم، بيان كنيم

  .نشد
سرنوشت، موافقين بر لزوم اهميت تاكيد بر اين امر در اسناد در مورد افزودن حق تعيين 

. ما  انگشت مي گذاشتند و آوردن آن را در برخورد به مساله ملي ضروري مي دانستند
مخالفين آوردن اين عبارت در قطعنامه، حق تعيين سرنوشت را يك بيان راهبردي و 

هاي دو   كه  ناظر بر راهكاريدانستند، تكرار آن را در سندي اي مي يك پرنسيپ برنامه
. ساله آتي ماست، نادرست دانسته و فرمولبندي موجود در قطعنامه را كافي مي دانستند

بر بند )  درصد آرا موافق63با ( حق تعيين سرنوشت «بعد از بحث مخالف و موافق 
  .مربوطه افزوده شد

ايگزين ديگري هم چنين عالوه بر پيشنهادات اصالحي در تدقيق سند سياسي، طرح ج
نيز از سوي يكي از رفقا ارائه شده بود كه از سوي كميسيون رد شده بود، اما با جمع 
آوري امضا از شركت كنندگان در كنگره به عنوان قطعنامه آلترناتيو به كنگره ارائه 

 درصد راي مخالف بعنوان قطعنامه آلترناتيو رد 17 درصد راي موافق و 9گشت  و با 
  )، اسناد غيرمصوب ارائه شده به كنگره1ه سند شمار. (شد

  درصد 89قطعنامه نهائي بعد از اصالحات انجام شده به راي كنگره گذاشته شد و با  
  .  درصد راي ممتنع تصويب گرديد5  درصد راي مخالف و 6راي موافق و  

  
   بحث ائتالف ها و وحدت حزبي– 2

  .  بوددومين موضوع بحث، سند ائتالف ها و وحدت حزبي
اي كه در اين مورد به كنگره ارائه شد، توسط كميسيوني تهيه شده بود كه قبل   قطعنامه

كميسيون نخست سندي را تهيه و در . از كنگره از سوي كميته مركزي تشكيل شده بود
سايت سازمان منتشر نمود كه در آن به تالشهاي سازمان در شكل گيري يك ائتالف 

اين سند علل شكست . پيشاروي آن نيز بررسي شده بودوسيع اشاره شده و موانع 
هاي متفاوت از  اهداف و   را، وجود برداشت"كميته اتحاد عمل براي دموكراسي"

 4و با اشاره به همكاري هاي بين . انداز اين اتحاد در بين اعضاء آن دانسته بود چشم
 - اكثريت، كومه له -جريان، حزب دمكرات كردستان ايران، سازمان فدائيان خلق ايران

سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران، و سازمان ما، گسترش دامنه اين 
، ) متشكل و غير متشكل(ها را با دعوت از  ديگر نيروهاي جمهوريخواه و چپ  همكاري

  .براي شكل دادن به يك اتحاد وسيع ضروري دانسته بود
له اخير، همكاري بين نيروهاي چپ  اين سند در عين حال، با اشاره بر تحوالت چند سا

را براي تقويت موقعيت چپ و پيشبرد اهداف برنامه اي آن ضروري دانسته،  براي 
ها و بويژه توافق بر سر يك برنامه سياسي در درون  هاي تفاهم و نزديكي تقويت زمينه

هاي بين سازمان ما با نيروهاي چپ را، در هر  جنبش چپ ايران، گسترش همكاري
هم چنين در مورد وحدت حزبي با توجه بر . كه ممكن باشد، ضروري دانسته بودسطحي 

چشم اندازهاي مثبتي كه تحوالت سياسي اخير و تحوالت بخشي از نيروها در اين 
زمينه گشوده است، بر رفع موانع وحدت از سوي كميته مركزي سازمان، در مواردي كه 

  .زمينه هاي آن فراهم گردد،  تاكيد كرده بود
كميسيون تدارك سند با توجه به نكات اساسي مطروحه در اين سند و نيز نقطه نظرات 
  . رفقاي تشكيالت، متن خالصه شده اي از آن را براي تصويب در كنگره تهيه نموده بود

جنبه هاي مختلفي از مساله . مباحث در مورد ائتالف ها و وحدت حزبي متنوع بود
بر مباني و نيز اشكال ممكن از چنين .  رديدوحدت در درون نيروهاي چپ مطرح گ

  .از جمله اين كه. وحدت هائي انگشت گذاشته شد
  مبناي وحدت ها نظري است و بايد ديد كدام مباني براي طرح وحدت ها مطرح -

اگر بخواهيم وارد پروسه اتحاد شويم، اول بايد روشن كنيم، چرا سوسياليست . هستند
در تكميل اين بحث نظر ديگري مطرح مي . ليست هستيمهستيم و بر چه مبنائي سوسيا

آن چه ضروري است، اتحاد اين . كرد كه وجود احزاب چپ متفاوت قابل درك است
و تاكيد مي كرد كه مبناي .  نيروها براي تقويت ثقل سوسياليست ها در جامعه است

يك باشد، وحدت اگر برنامه ها و پالتفرم ها به هم نزد. وحدت ها برنامه و پالتفرم است
از طرف ديگر مطرح مي شد كه مبناي وحدت فقط برنامه و پالتفرم نمي . ناگزير است

در عين . تواند باشد، بايد كارنامه سياسي نيز بررسي شده و انتقادات به آن طرح شود
حال هدف از وحدت نبايد حل بحران دروني باشد، اگر پروژه اي در دستور كار است، كه 

نيرو احتياج دارد، ابتدا اين پروژه طرح شود و بر اساس نياز هاي آن، مسئله به امكانات و 
اين بايد روشن شود كه اول يك تشكيالت مي شويم و . همكاري ها سامان داده شود

بعد به تبادل نظر و ديالوگ مي پردازيم، يا اين كه اول ديالوگ و همكاريهاي عملي مي 
  . ي مي رسيمكنيم و بعد به اتحاد و وحدت تشكيالت

در مورد ضرورت وحدت نيز نقط نظرات متفاوتي مطرح مي شد از جمله اين كه عامل 
.  موثر در شكل گيري و يا عدم شكل گيري وحدت ها تحوالت در داخل كشور است

نظر ديگري معتقد بود . اوج و فرود جنبش در داخل كشور در خارج از كشور موثر است
ز نگذاشته اند، اين امر را شرائط  امروز بر ما تحميل كه  بحث وحدت را افراد روي مي

اين آن . زمينه هائي براي طرح اين بحث فراهم شده است كه ديروز نبودند. كرده است
  .واقعيتي است كه بايد در بحث ما به آن توجه شود

از جمله . هاي متنوعي مطرح شد در مورد پروسه و يا اشكال وحدت درون چپ نيز بحث
بل از طرح مساله وحدت تشكيالتي، بين دو يا چند جريان، مي توان يك نوع اين كه  ق
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فدراسيون چپ مانندي ايجاد نمود كه عالوه بر سازمان هاي متشكل، بخشي از 
نظر ديگري عنوان مي . منفردين را هم در بر بگيرد كه وارد هيچ تشكيالتي نمي شوند 

با هر . ون چپ نمي توان مخالف بودكرد با تشكيل سمينار، ائتالف چپ يا حتي فدراسي
اما اين امر مغاير آن . وگو شد توان وارد بحث و گفت اي از اشتراك مي كسي با هر درجه

در يك مورد . توان زير يك سقف قرار گرفت، اين كار را نكرد نيست با كساني كه مي
 هر شكل مي توان وحدت كرد و در جاي ديگري بحث را ادامه داد و يا ائتالف كرد و يا
  .ممكن ديگري، اين ها به هيچ وجه مغاير هم نيستند، بلكه مكمل يكديگرند

در مورد چرائي وحدت و تالش براي چاره جوئي بر پراكندگي در صفوف چپ ايران، از 
سوئي در نقد برخورد نيروهاي چپ اين مساله مطرح مي شد كه در برخورد به امر 

وقتي بحث وحدت مي شود، .  مواجهيموحدت ما با يك مشكل ذهني نسبت به وحدت
اين مساله . همواره به دنبال نقاط افتراق مي رويم، تا عناصر  وحدت را كم رنگ تر كنيم

. ها ايجاد كيفيت جديد است از سوي ديگر تاكيد مي شد كه  مساله وحدت. تاريخي است
پ در ها تغيير در فرهنگ و برداشت نسبت به چ بهترين دستاورد وحدت در صفوف چپ

بايد قدم برداشت و . جامعه است كه  نيروئي همواره در حال انشعاب فرض مي شود
. نظر ديگري مطرح مي كرد كه وحدت براي وحدت نبايد باشد. اتحاد ها را سازمان داد

هم چنين بايد توجه داشت كه  وحدت صرفا سلبي نبوده، جنبه ايجابي هم داشته باشد، 
نه بر كميت ها،بلكه  بر . برنامه، توام با نقد گذشته باشدزود گذر و شتابزده نبوده با 

  . هدف ايجاد كيفيت هاي جديد تاكيد داشته باشد
بعد از دو دور بحث در اين مورد نيز، كليات قطعنامه پيشنهادي به راي كنگره گذاشته 

  .سپس كميسيوني براي تدقيق و نهائي كردن آن انتخاب شد. شد و به تصويب رسيد
بعد از )  اسناد مصوب كنگره2سند شماره (ها و وحدت حزبي  در باره ائتالفقطعنامه 

تدقيق و تغييراتي از سوي كميسيون منتخب، در روز سوم دوباره به كنگره ارائه گرديد و 
فقط در  مورد ضميمه شدن جمع بندي كميسيون روابط عمومي سازمان  از عملكرد 

 50،  جداگانه راي گيري به عمل آمد كه با بر بند اول آن» اتحاد عمل براي دمكراسي«
 درصد راي مخالف، از حد نصاب الزم براي تصويب برخوردار 28درصد راي موافق و 

سپس خود قطعنامه به راي كنگره گذاشته شد . نگرديد و درنتيجه به قطعنامه اضافه نشد
  . درصد راي ممتنع تصويب گرديد3 درصد راي موافق و 97كه با 

  
   اصالحات در ساختار تشكيالتي بررسي– 3

. آخرين موضوع در دستور كنگره طرحي در مورد اصالحات ساختاري در تشكيالت بود
نخستين سند متني بود كه كميسيون تشكيالت ارائه . در اين زمينه سه سند وجود داشت

داده بود كه در عين طرح ضرورت تغييرات ساختاري، تهيه طرح جامع براي آن را به 
دومين . سه واگذار كرده و كميته مركزي آينده را موظف به انجام آن مي نموديك پرو

 با يك "طرح بحثي پيرامون تغيير ساختار سازماني"سند متني بود كه تحت عنوان  
سند سومي نيز، كه دو سال قبل به كنگره . مقدمه در مورد ضرورت آن ارائه شده بود
بحث .  پيشنهاد دهنده آن به كنگره ارائه شدششم سازمان ارائه شده بود، مجددا از سوي

تغييرات ساختاري حول اين سه طرح آغاز شد و پيشنهاد دهندگان اسناد و داليل ارائه 
در خاتمه با توجه به روند بحث، پيشنهاد دهندگان از به . آنها را با كنگره در ميان نهادند

 كه كميسيون پيشنهاد راي گذاشتن پيشنهادات خود صرفنظر كرده و تنها حول قراري
بر اساس اين قرار . گيري به عمل آمد راي)  اسناد مصوب كنگره3سند شماره (كرده بود 

 ماه طرح اساسنامه جديدي را به تشكيالت 6كميته مركزي آتي موظف شده است ظرف 
.  درصد راي ممتنع به تصويب رسيد12 در صد راي موافق و 88اين قرار با . ارائه نمايد
شود تا در طرح جديد مورد  ب اين قرار ساير پيشنهادات به كميسيون ارائه ميبا تصوي

  .استفاده قرار گيرند
  
   ميزگرد مساله ملي– 4

بنا به پيشنهاد هيات رئيسه بعد از پايان بحث در مورد تغييرات ساختاري، با توجه به 
اله ملي و حضور ميهمانان از سازمان هاي ديگر قرار شد كه بحث جداگانه اي روي مس

در اين .   صورت بگيرد"مسئله ملي در ايران امروز"راه حل ها براي آن، تحت عنوان
ميز گرد كه با شركت نمايندگان احزاب و سازمان هاي ديگر و نيز افرادي از سازمان ما 

به صورت بحث آزاد برگزار شد، اساس بحث روي راه حل ها متمركز گشت و همانطور 
ا در جريان كنگره مطرح شده بود، عالوه بر تاكيدات ويژه هر كه به نحوي در صحبت ه

جريان و يا افراد شركت كننده در اين بحث، محور عموما روي راه حل ها و از جمله 
در اين مورد در صحبت با نمايندگان جريانات ديگر مطرح شد كه . فدراليسم متمركز بود

مشترك، ادامه اين بحث ها از وگوهاي  با برگزاري سمينارها و ترتيب جلسات و گفت
هاي حاضر و دعوت از ديگران براي مشاركت در اين مباحث  سوي رهبري سازمان

  .پيگيري شود
  
   انتخاب كميته مركزي-5

در آغاز بحث و تبادل نظر . انتخابات كميته مركزي آخرين موضوع در دستور بود
 اعضاء اين كميته پيرامون شرائط نامزدهاي عضويت در كميته مركزي و نيز تعداد

صورت گرفت و نهايتا با تاكيد بر اساسنامه در مورد شرائط عضويت،  تعداد اعضاء كميته 
در اين رابطه تعداد كانديداي عضويت در كميته مركزي و ميل به . مركزي تعيين شد

همچنين براي اولين بار . پذيرش مسئوليت و پيشبرد وظائف پيشاروي چشمگير بود
 اصلي، انتخاب اعضاي علي البدل نيز با تصويب در كنگره، به اجرا عالوه بر اعضاي

در صورت كناره گيري دائم يا هر اتفاق ديگري كه به عدم «طبق اين اصل . گذاشته شد
امكان فعاليت دائم يك عضو اصلي كميته مركزي منجر شود، عضو علي البدل جايگزين 

  » .عضو اصلي خواهد شد
تخاب كميته مركزي و اعضاي علي البدل آن و با خواندن كنگره هفتم سازمان، با ان

  .سرود انترناسيونال به كار خود پايان داد
  
   برخي نكات  ديگر درباره برگزاري كنگره– 6

يكي از ويژگي هاي اين كنگره تدارك سازمانيافته و كار با برنامه و جدي بر روي 
 و نيز تالش همه جانبه و موضوعات آن از سوي كميته مركزي در دوره پيش از كنگره

  .شركت فعال اعضاي سازمان در تدارك سياسي و فني كنگره بود
هاي ديگر براي اولين بار در كنگره  ويژگي ديگر اين كنگره، شركت ميهمانان از سازمان

حضور ميهمانان و نيز مشاركت فعاالنه آنان در تمامي مباحث كنگره، . سازمان ما بود
فضاي . هاي ما و نيز درك اهميت تصميمات كنگره بود ثموجب غناي هر بيشتر بح

حاكم بر كنگره نشانگر جديت در مباحث و دقت در كنه اختالفات، تاكيد بر برجسته 
كردن نقاط اشتراك و  تالشي رفيقانه و به دور از هر گونه تنگ نظري براي رسيدن به 

تفاهم از مختصات بارز صراحت در نظر و روحيه . هاي قابل قبول براي همه بود راه حل
  .اين كنگره بود

احساسي كه هر كدام از رفقاي ميهمان در پايان كنگره در فرصتي كه براي ارائه نظرات 
خود در باره اين كنگره داشتند به تصوير كشيدند، حاكي از موفقيت كنگره در ايجاد 

رهنگ مدارا هاي ميهمانان از جو دمكراتيك و ف در صحبت. رابطه با شركت كنندگان بود
و تحمل مخالف در جريان كنگره و لزوم گسترش چنين فرهنگي نه فقط در مناسبات 

هائي كه در بين  ها و نزديكي از شناخت. درون سازماني بلكه در جامعه سخن به ميان آمد
ها در اين چند روز ايجاد شده است، از گامي كه برداشته شده است و بايد  افراد و سازمان
ود، ابراز خرسندي شد و همچنين از ضرورت تماس بيشتر با نسل جوان، و ادامه داده ش

  .ها صحبت شد استفاده بيشتر از روشها و تكنولوژي جديد  در پيشبرد كار
رفقاي . تدارك مناسب و خوب فني و اجرائي كنگره، از ويژگي هاي ديگر اين كنگره بود

ي شركت كنندگان و چه در دست اندركار چه در انتخاب محل و چه در تامين نيازها
ها در طول كنگره و بعد از اجالس روزانه كنگره، از هيچ تالشي  ترتيب دادن برنامه

  .فروگذاري نكرده بودند
  .هاي موفق سازمان بود كنگره هفتم، از هر نظر يكي از كنگره

  
  كميته مركزي

   سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  1384 مرداد 25
  2006 اوت 16
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  قطعنامه در باره
 اوضاع سياسي، چشم اندازها 

 و سياست ما
 
  
همراه با وخامت اوضاع و تشديد بحران در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و  -1

اقتصادي و به رغم تداوم سركوبگري هاي رژيم جمهوري اسالمي كه بحران 
خل سازي در مناسبات خارجي را نيز وسيله اي براي تيز كردن تيغ سركوبش در دا

و همچنين پوششي براي درماندگي اش در پاسخگوئي به مطالبات بيشمار مردم 
كرده است، دو سال گذشته شاهد گسترش و اوجگيري جنبش هاي اجتماعي در 

در واقع، يكي از انگيزه هاي روي كار . زمينه ها و اشكال گوناگون بوده است
يم براي مقابله شديدتر  امنيتي احمدي نژاد نيز، تالش رژ-آوردن دارودسته نظامي

  .و مهار جنبش ها بوده است
طبقه كارگر ايران، در شرايطي سخت و طاقت فرسا، مبارزه براي حق حيات و  -2

تعرض به حقوق اوليه كارگران، عدم پرداخت بموقع . كار را به پيش مي برد
دستمزدهاي اندك، معلق كردن رسمي قانون كار موجود در مورد بخش اعظم 

 در روابط كار را كامال آشكار "قانون جنگل"ها و بنگاه ها، حاكم شدن كارگاه 
ها از سوي  صدها حركت اعتراضي، اعتصاب، تحصن و بستن جاده. ساخته است

كارگران معترض به وقوع پيوسته كه غالب آنها براي مطالبه دستمزدهاي عقب 
ما مهم ترين تحول ا. افتاده و يا مقاومت در برابر اخراجهاي دسته جمعي بوده است

سال هاي اخير، تالش هاي گسترده گروه هاي زيادي از كارگران براي ايجاد 
تشكل هاي مستقل كارگري بوده است كه نمونه برجسته آن، مبارزات كارگران 

كارگران شركت واحد با اقدام به احياي . شركت واحد اتوبوسراني تهران است
 ربع قرن گذشته، پرچم يك تشكل فعاليت سنديكاي خود، براي اولين بار در

مستقل صنفي در يك بنگاه بزرگ خدماتي را برافراشتند و خواست كارگران را 
اگر چه با تهاجم همه . در متشكل شدن براي دفاع از حقوق خود عملي ساختند

جانبه رژيم در زنداني كردن رهبران سنديكا، گروگانگيري خانواده هاي فعاالن 
يش از هزار نفر از كارگران شركت واحد، اين مبارزات به سنديكايي و دستگيري ب

نتيجه مطلوب نرسيده است اما، اين حركت، كه حمايت وسيع فعالين جنبش هاي 
اجتماعي و نيروهاي سياسي و نيز مجامع كارگري در سطح بين المللي برخوردار 
ه شده، آغازگر روندي در جنبش كارگري ايران است كه جمهوري اسالمي قادر ب

  .توقف آن نخواهد بود
آخرين نمونه گردهمايي و حركت اعتراضي زنان در تهران، در خرداد گذشته،  -3

دارترين جنبش هاي  نيز به روشني نشان داد كه جنبش زنان از پايدارترين و دامنه
اجتماعي در ايران است و تهديدات، فشارها و هجوم وحشيانه قداربندان خامنه اي 

زنان كشور ما اولين قربانيان . نمي تواند آن را متوقف نمايدو احمدي نژاد هم 
سياست تبعيض رسمي و قانوني در جمهوري اسالمي بوده اندو همواره در اشكال 

در دو سال گذشته هم تالش هاي . مختلف به مقاومت در برابر آن برخاسته اند
يگر قوانين، گسترده اي در ميان فعاالن جنبش زنان براي تغيير قانون اساسي و د

 با مردان، در قالب فعاليت ملجهت رفع تبعيضات قانوني و تامين برابر حقوقي كا
ها، تشكيل انجمن ها، برگزاري اجتماعات و انتشار نشريات مختلف، صورت  كانون

  .گرفته و چهره خشن و غير انساني نظام كنوني را، بيش از پيش افشا كرده است
الش ها و پيكارهاي خود براي تامين حقوق صنفي جنبش دانشجوئي ايران به ت  -4

و سياسي، و خصوصا در دوره اخير، براي مقابله با سياست هاي دولت جديد در 
هم بيشتر محيط هاي دانشگاهي و آموزشي و اعمال سلطه  جهت اسالمي كردن باز

اين جنبش همچنين، نقش واسط بسيار . آنها، ادامه مي دهد نهادهاي مذهبي بر
ر اشاعه فرهنگ مقاومت در برابر استبداد و بي حقوقي و اعالم همبستگي مهمي د

ها و زندانيان  اعتراضات به وضعيت زندان(با ديگر جنبش هاي جاري اجتماعي

گرايش به استقالل در . ايفا مي كند) سياسي، بازداشت وبالگ نويسان و غيره
 بود، همان طور  قابل رويت1378 تير 18جنبش دانشجوئي، كه نطفه هاي آن از 

كه موضع گيري آن در مورد نمايش انتخاباتي نهمين دوره رياست جمهوري هم 
اين جنبش در زير . نشان داد، به گرايش غالب در اين جنبش تبديل شده است

فشار شديد بوده و فعاالن آن همواره در معرض محروميت از تحصيل، بازداشت و 
ش براي تداوم حضور خود از يك حبس قرار دارند اما در عين حال، در تال

استحكام نسبي برخوردار شده كه رژيم ديگر قادر نيست به سهولت آن را قلع و 
  .قمع كند

اي در تغيير فضاي سياسي و  جنبش روشنفكري در كشور ما نقش برجسته -5
فراهم نمودن صحنه در جهت رشد و گسترش جنبش هاي ديگر دارد و به همين 

زير ذره بين و تهديد دائمي دستگاه هاي سركوب قرار داشته همواره در  دليل نيز
تازي دولت جديد، جنبش روشنفكري و  طي دو سال اخير و در اوج يكه. است

فرهنگي و از جمله كانون نويسندگان ايران و گروه وسيعي از روزنامه نگاران، 
لكه با هنرمندان و و كيالن دادگستري، در مقابل تهاجمات نه تنها سكوت نكرده ب

آزادي نشر . جسارت تحسين برانگيزي، با نام و نشان، دست به اعتراض زده است
هم محدودتر شده است، در عين حال، امكانات و تالش  كتاب و مطبوعات، باز

تشكيل و . هاي مبارزه با سانسور و مقابله با خفقان حاكم نيز افزايش يافته است
 هاي گوناگون مسائل و مطالبات فعاليت هزاران سازمان غير دولتي در عرصه

هاي اجتماعي، نشانه بارزي از اين  جوانان، زنان، كودكان، محيط زيست و همياري
از قبيل ايجاد انواع دخالت هاي دولتي در امور اين نهادهاي مدني . تالش هاست

و يا تالش ارگان هاي حكومتي براي تابع نمودن آنها و هاي فرمايشي  سازمان
 ا، برخورد امنيتي رژيم با آنها، همچنان مانع عمده رشد و گسترش آنهامهمتر از اينه

  .ستا
زندانيان سياسي و خانواده هاي آنها نيز، همچون گذشته نقش مهمي در تداوم 
اعتراضات عليه سياست هاي سركوب و افشاي ماهيت سركوبگرانه جمهوري 

  .اسالمي داشته است
ر برابر فشارهاي طاقت فرساي اقتصادي و معلمان و پرستاران ايران به مقاومت د
هاي صنفي و سياسي شان را به اشكال  هاختناق سياسي ادامه داده و خواست

  .اند گوناگون، مطرح و پيگيري كرده
 و خوزستان و اخيرا در آذربايجان، نيز نكردستاحوادث دو سال گذشته در  -6

مهمترين عرصه هاي ها و خواست هاي ملي همچنان يكي از  نشان داد كه جنبش
با انكار حقوق دموكراتيك مليت ها و اقوام . چالش با جمهوري اسالمي است

ايراني، رژيم حاكم كماكان بر سياست سركوب، زندان و اعدام و محو حقوق 
اوليه مليت ها تاكيد دارد و از هيچ فرصتي براي پيشبرد اين سياست فروگذار نمي 

است و مقابله با ستمگري هاي روزمره و توسعه مقاومت مردم در برابر اين سي. كند
تالش ها براي تامين حقوق ابتدائي، به همراه تاثيرات اوضاع جاري در منطقه، رشد 
و گسترش چشمگيري را در جنبش هاي ملي در چار گوشه ايران و به ويژه در 

ه حل مساله ملي بر مبناي اراده آزاد مردم هر منطق. كردستان، به وجود آورده است
 سياسي و حقوقدر چارچوب ايراني آزاد و دموكراتيك و به رسميت شناختن 

فرهنگي مردم كرد و عرب و بلوچ و تركمن در اقصا نقاط ايران، همچنان در سر 
 نيز استقرار ها خواستهست و بدون تحقق اين  اها هاي اين جنبش هلوحه خواست

  .دموكراسي در كشور ما غير ممكن خواهد بود
ن ارتباط و هماهنگي كافي در ميان حركت ها و پيكارهاي پراكنده در هر فقدا  -7

كدام از جنبش هاي جاري، و خاصه درون جنبش كارگري، و فراتر از آن، فقدان 
پيوند الزم در بين جنبش هاي اجتماعي، با وجود اهداف مشترك و اشتراكات 

گير و سراسري بسيار آنها، همچنان ضعف بزرگ آنها در فراروئي به جنبش فرا
عليه استبداد و حاكميت جمهوري اسالمي و براي آزادي، دموكراسي و عدالت 

  .اجتماعي است
عدم شكل گيري تا كنوني جنبش مقاومت سراسري در مقابل استبداد مذهبي  -8

و نبود اپوزيسيون مستقل نيرومند، كماكان از عوامل عمده ادامه حاكميت رژيمي 
يگر متكي به سرنيزه است و با حيف و ميل و تاراج است كه بيش از هر زمان د

اما تداوم و گسترش . ثروتها و دارائي هاي عمومي سعي در حفظ بساط خود دارد
جنبش هاي اجتماعي و همچنين مسائل و تحوالت منطقه اي نيز به نوبه خود، 
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دگرگوني هائي در صف بنديهاي سياسي حكومت و درون جناح هاي حكومتي 
  .استپديد آورده 

تعيين محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري رژيم، بعد از تصرف مجلس  -9
در دو سال پيش، گام مهم ديگري در كنار زدن رقبا و تصاحب همه قوا و تمركز 
بيشتر قدرت و يكدست تر كردن نسبي حكومت به نفع خامنه اي و جناح وي، 

ه رسمي، به عالوه اكنون تمامي قواي سه گان. جناح تماميت خواه بوده است
ارگانهاي متعدد ديگر، در اختيار اين جناح است و از اين لحاظ نيز، مستقيما در 

برگزاري انتخابات نهمين دوره . معرض اعتراضات و مبارزات مردمي قرار دارد
. رياست جمهوري، نمايش ديگري از تقلب، دغلبازي و بي اعتباري حكومت بود

 مليون نفر از دارندگان 20رقام رسمي، حدود با وجود همه تمهيدات آن، طبق ا
هر چند كه تبليغات انتخاباتي پيرامون . حق راي از شركت در آن خوداري كردند

 و نظاير اينها در كشاندن "مسائل جوانان" و "مشكالت معيشتي"رسيدگي به 
اقشاري از مردم به پاي صندوق ها و دادن راي به كانديداهايي مانند كروبي و 

نژاد، تا اندازه اي، موثر بوده، و اگر چه بي اعتباري اصالح طلبان حكومتي احمدي 
و بي آبروئي گسترده رفسنجاني، در تركيب نهائي آراي نامزدها تاثير داشته است، 

 احمدي نژاد، همانا دخالت وسيع و سازمان "پيروزي"اما عامل تعيين كننده در 
داني شوراي نگهبان و اجراي سپاه  با كارگر"بيت رهبري"يافته جناح خامنه اي، 

پاسدارن و بسيج و برخي نهادهاي وابسته ديگر، در جريان اخذ و شمارش و اعالم 
اين جناح كه حتي قادر به توافق بر سر كانديداي واحدي هم نشده . آرا بوده است

 خود بر روي نامزد "حزب پادگاني"بود، توانست با تباني و تمركز عمده نيروهاي 
، رفسنجاني و "حركت با چراغ هاي خاموش"ه تر و بهره گيري از تاكتيك ناشناخت

 به مسند رياست "سردار سازندگي"طرفدارانش را كه در انتظار بازگشت مجدد
اما نحوه برگزاري و سرهم بندي دو انتخابات اخير . جمهوري بودند، غافلگير كند

 به پذيرش بر همگان آشكار كرد كه جناح غالب حكومتي حتي ديگر حاضر
رسوائي بي سابقه .  ها نيز نيست"خودي"انتخاب در محدوده تنگ و اختصاصي 

دو انتخابات اخير، بيش از هر زمان ديگري، فقدان مشروعيت واقعي اين حكومت 
  .را كامال بر مال ساخت

اصالح طلبان حكومتي، كه هنوز حضور كمرنگي در مجلس، رسانه ها و  -10
 دارند، در پي شكست آشكار و تصفيه هاي اخير، بيش از بعضي نهادها و انجمن ها

آنها بعد از هشت سال حضور در راس قوه مجريه، . ديگر جناح ها تضعيف شده اند
فقط موقعيت خود را در حكومت از دست نداده اند، با بحران هويت، تشتت 
. دروني و از دست دادن بخش بزرگي از پايگاه اجتماعي شان رو به رو هستند

 در تمامي نشا مواضعتواني اصالح طلبان در عمل به وعده هايشان، تزلزل در نا
 و انگيزه اساسي آنها بوده، انفعال و "دغدغه" كه "حفظ نظام"عرصه ها به غير از 

بي ارادگي در مقابل تهاجم نيروهاي مخالف اصالحات در درون حكومت و 
ا، عوامل اصلي شكست ناديده گرفتن بخش بزرگي از خواستهاي عادالنه توده ه

  .ديروز و بي هويتي امروز آنهاست
در » مجمع تشخيص مصلحت نظام«رفسنجاني و دار و دسته او، كه هنوز در   -11

هاي  ميان بخشي از روحانيت، اقليت مجلس، مطبوعات،مديريت بعضي از بنگاه
كوشند كه در برابر تهاجمات  دولتي و خصوصي و غيره، حضوري فعال دارند، مي

 خود را حفظ و بخشي از اصالح طلبان  االمكان نيروها و پايگاه جناح غالب، حتي
يا حلقه واسطه در حل » محلل«سابق را جذب كرده و ظرفيت خود را به عنوان 

بخشي از گردانندگان و عناصر . هاي دروني حكومت نگهدارند مناقشات و بحران
هاي گزافي به   گذشته ثروتاين جناح، و به ويژه خاندان رفسنجاني، طي دو دهه

اند كه، صرفنظر از  هاي كالني در داخل و خارج انباشته چنگ آورده و سرمايه
كه مورد اشتراك همه دستجات حكومتي است، به هيچ وجه » دغدغه حفظ نظام«

به همين . حاضر نيستند آنها را در معرض مخاطرات داخلي و خارجي قرار بدهند
ي براي حل »راه كار«در حكومت اكنون در جستجوي دليل نيز، عوامل اين جناح 

ها،  بحران اتمي جمهوري اسالمي به خاطر جلوگيري از خطر مسدود شدن حساب
  .محاصره اقتصادي و يا تهاجم نظامي خارجي هستند

جناح تماميت خواه كه همگي در تبعيت از ولي فقيه، به منزله سركرده   -12
اول دارو دسته : ته مختلف تشكيل مي شوندجناح، همداستانند، عمال از سه دس

 وي رياست يا كنترل بخش بزرگي "كارگزاران"شخص خامنه اي، كه به عنوان 

از ارگانهي حكومتي را در دست دارند، دوم جريانات و كادرهاي سنتي تر اين 
جمعيت "، "جامعه روحانيت"جناح كه در نهادهائي چون شوراي نگهبان، 

 غيره حضور دارند و سوم دسته اي از فرماندهي سپاه و  و"آبادگران"، "موتلفه
بسيج رژيم و تعدادي از مسئوالن نهادهاي امنيتي و انتظامي قبلي و فعلي و 
. ارگانهاي ديگر كه حول محور رياست جمهوري احمدي نژاد گرد آمده اند

دولت جديد هم دولتي ائتالفي است كه پست هاي آن، به نسبت هاي متفاوت، بين 
دسته اخير كه بتازگي به مقام و .  سه دسته اصلي تقسيم و تصاحب شده استاين

موقعيت هاي فعلي خود رسيده است، گروه هايي از مسئوالن و عوامل ارگانهاي 
، انجمن هاي مذهبي حكومتي، بنيادهاي "انصار حزب اله"امنيتي و نظامي رژيم، 

له عامالن ترور، بازداشت و اقتصادي و نهادهاي مشابه آنها هستند كه غالبا از جم
شكنجه مخالفان، ايجاد و اداره زندان هاي مخفي، حمله به اجتماعات مردم و 

اين دسته، در دوران . مراكز فرهنگي، سانسور و توقيف مطبوعات وغيره بوده اند
دولت اصالح طلبان حكومتي و در روند مقابله آنها و به واسطه اين گونه اقدامات 

و موقعيت نسبتا باالتري در درون حكومت پيدا نموده و به يكي و تهاجمات، نقش 
به غير از يرخي اقشار . از نقاط اتكاي اصلي نهاد واليت فقيه تبديل شده است

متحجر و متعصب مذهبي كه هنوز از اين دستجات طرفداري مي كنند، بخش 
عناوين غالب پايگاه اجتماعي اين جناح را افراد و عناصر جيره بگير رژيم، با 

  .گوناگون، تشكيل مي دهند
تنزل نسبي موقعيت روحانيت و متقابال، ارتقاي موقعيت فرماندهي سپاه و  -13

بسيج در ساختار حكومتي يكي ديگر از جا به جايي هاي مهم در سالهاي اخير 
بيزاري روزافزون توده ها از حكومت ماليان و بدنامي بيشتر عناصر . بوده است

شناس رژيم، توسل بيش از پيش ولي فقيه به نيروهاي نظامي و دار و سر سابقه 
امنيتي براي عقب راندن رقيبان و همچنيين سهم خواهي افزونتر بخشي از 
فرماندهان سپاه و مسئوالن اميتي، موجب آن شده است كه اكنون ديگر سپاه 
پاسداران تنها سرنيزه سركوبگري و فقط حافظ قدرت حكومت اسالمي نيست، 

 "قاعده بازي"اين امر نه تنها .  خود شريك روحانيت در اين قدرت استبلكه
تاكنوني در ميان جناح هاي حكومتي را بر هم مي زند، بلكه موقعيت خود ولي 
  .فقيه را هم در برابر توقعات و جاه طلبي هاي فرماندهان نظامي شكننده تر مي كند

 دولت جديد است كه بازگشت به گذشته يكي از شعارها و سياست هاي  -14
 و نهايتا "جامعه اسالمي" مي نامد و در انديشه ايجاد "دولت اسالمي"خود را 

بازتاب بالواسطه اين سياست، تشديد خفقان، .  است"حاكميت جهاني اسالم"
سركوب و سانسور، فشار بيشتر بر زنان و جوانان و محدوديت افزونتر بر فعاليت 

و نهادهاي مدني و متقابال ترويج بيشتر تعصبات هاي هنري و فرهنگي و انجمن ها 
كاروان "، راه اندازي "حوزه ها"و خرافات مذهبي، اعطاي كمك هاي كالن به 

، تبديل دانشگاه به گورستان جانباختگان جنگ ويرانگر و نظاير "هاي زيارتي
تنش آفريني، ستيزه جويي و بحران سازي در روابط خارجي و در صحنه . اينهاست
 است كه طرح "دولت اسالمي" اي و جهاني، يكي ديگر از شگردهاي منطقه

 "عمليات استشهادي"شعارهاي يهودستيزانه و نژادپرستانه و تشكيل گروه هاي 
اما در اثر اين قدرت نمائي ها و تحريكات، . از نمونه هاي آشكار آنست) انتحاري(

ند سال پيش بحران ناشي از ماجراجويي هاي اتمي جمهوري اسالمي كه از چ
شروع شده، طي يك سال گذشته شدت و دامنه افزونتري يافته، به يك بحران 
بزرگ بين المللي تبديل گرديده و خطر تقابل و رويارديي با جامعه جهاني را دو 

 اسالمي دولت احمدي نژاد در باره "پوپوليستي"شعارهاي . چندان ساخته است
 آن كه عمال در آمدهاي سرشار  ضمن"بردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم"

نفتي را هرچه بيشتر در معرض چپاولگري نهادها و بنيادهاي حكومتي موجود و 
ارگانها و گروه هاي تازه به قدرت رسيده مي گذارد، با تخريب وسيع تر شالوده 
توليدي اقتصاد و دامن زدن به تورم شديد قيمتها، باقي مانده قوت اليموت 

  .را نيز از سفره آنها مي ربايدمحرومان و زحمتكشان 
چارچوب اصلي سياست اقتصادي اين دولت نيز همان سياست معروف   -15

 است كه در عمل، تلفيقي از ليبراليسم افسارگسيخته و يكه "تعديل اقتصادي"
تازي انواع نهادها و بنيادهاي مافيايي دولتي، خصوصي و اختصاصي وابسته به 

بحران اقتصادي گريبانگير . دستجات حكومتي استسران و وابستگان جناحها و 
جامعه ما در دوره گذشته حادتر شده و با ادامه و اجراي سياستهاي دولت جديد نيز 
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 كه در -اقتصاد ايران، به رغم برخورداري از درآمدهاي نفتي. شديدتر مي شود
 نه توان پاسخگويي به -چند سال اخير به سطح كامال بيسابقه اي رسيده است

نيازهاي اساسي اكثريت مردم را دارد كه با گراني و فقر فزاينده روبرو هستند، نه 
امكان رقابت با صنايع و توليدات خارجي را دارد كه تعطيلي و بسته شدن روزانه 
كارخانه ها و كارگاه ها گواه آنست و نه قدرت ايجاد اشتغال براي نيروي كار كه 

 مليون از جوانان و 5بيش از . شودروز به روز معضل بيكاري شديدتر مي 
جويندگان كار در ايران از مساله بيكاري رنج مي برند كه نزديك به يك مليون 

مساله فقر در جامعه ما، . نفر از آنها را تحصيلكرده هاي دانشگاهي تشكيل مي دهند
كه از ثروتهاي طبيعي و انساني زيادي برخوردارست، چنان ابعادي يافته است كه 

اين امر به نوبه خود، نشانه .  در صد مردم زير خط فقر مطلق به سر مي برند40  تا30
رواج بيكاري، . روشني از تشديد بي سابقه نابرابري در توزيع درآمدهاست

گسترش فقر، تشديد نابرابري ها و تبغيضات، اشاعه فساد، تن فروشي، اعتياد، 
رواج . دنبال آورده استقاچاق و انواع آفات و بزهكاري هاي اجتماعي را به 

ياس، نوميدي و بي چشم اندازي، به ويژه در ميان جوانان، از نتايج مسلم شرايطي 
  .است كه حاكميت جمهوري اسالمي بر جامعه تحميل كرده است

اپوزيسيون جمهوري اسالمي نيز طي سال هاي اخير شاهد دگرگوني در  -16
طلبان حكومتي، كه بر  شكست اصالح. صف بندي هاي درون خود بوده است

 نقطه پايان گذاشت و تحوالت داخلي و بين المللي "دموكراسي ديني"توهم 
اكنون . مختلف اثرات پا بر جايي در صفوف دروني اپوزيسيون بر جاي نهاده است

عمده ترين صف بنديهاي درون اپوزيسيون ايران را مي توان به ترتيب زير ارائه 
  :كرد

دولت را تابع راي و اراده . اهان حق حاكميت مردم هستند نيروهايي كه خو-ا لف 
برجدائي دين از دولت تاكيد مي كنند و هر گونه حكومت مذهبي . مردم مي دانند

. و هر گونه بازگشت به سلطنت را منتفي دانسته خواستار استقرار جمهوري هستند
ن نيروها اكثر جريانات، احزاب و شخصيت هاي دمكرات و چپ ايران، در زمره اي

اين بخش اپوزيسيون بزرگترين پتانسيل را در ميان آزاديخواهان و جنبش .هستند
  .گر چه از نبود پيوندهاي ضروري با آن جنبش ها رنج مي برد. هاي اجتماعي دارد

 نيروهايي كه از حكومت مشروطه، چه اسالمي و چه سلطنتي آن، دفاع -ب
مذهب و متوليان مذهبي يا حق كنند و در واقع حق حاكميت مردم را به  مي

از يك سو جريانات مذهبي كه رسما جدائي . موروثي پادشاه مشروط مي كنند
نهاد دين از نهاد دولت را نپذيرفته اند، در اين زمره اند و از سوي ديگر طرفداران 

گسترش حضور . بازگشت به مشروطه سلطنتي، در اين گروه بندي قرار دارند
ه، سلطنت طلبان، دشمنان ديرين دموكراسي و استقالل را به نظامي آمريكا در منطق

تكاپوي تازه اي انداخته است و برخي جريانات ديگر نيز از هم اكنون به اين 
  .حضور و استفاده از آن براي تغيير رژيم، اميد بسته اند

طي دوره اخير، روند اوضاع سياسي و اجتماعي در داخل، بيش از پيش در   -17
دولت آمريكا، در . رات تحوالت منطقه اي و جهاني واقع شده استمعرض تاثي

تعقيب اهداف امپرياليستي و اجراي نقشه هاي درازمدت خود در خاورميانه، تحت 
.  حضور و نفوذش را در اين منطقه گسترش مي دهد"خاورميانه بزرگ"عنوان 

د و ايران، عراق و افغانستان همچنان زير اشغال نظامي آمريكا و متحدانش هستن
رژيم . سوريه، لبنان و فلسطين هم آماج عمده ديگر آن نقشه ها را تشكيل مي دهند

جمهوري اسالمي كه خود سابقه اي طوالني در تنش آفريني و دخالت جوئي در 
امور همسايگان و ديگر كشورهاي منطقه داشته و از جريانات افراطي اسالمي مثل 

 در فلسطين نيز حمايت مي "حماس" و "ميجهاد اسال" در لبنان، "حزب اللـه"
كند، با بهره گيري از نابساماني هاي افزونتر اوضاع منطقه در پي تهاجم نظامي 
آمريكا و متحدين آن، و با روي كار آوردن دارودسته احمدي نژاد، شدت و 

اكنون جمهوري اسالمي در . وسعت بيشتري به اين گونه اقدامات خود داده است
اين دولت با انگشت گذاشتن روي . لت آمريكا در منطقه قرار داردمركز توجه دو

ماجراجوئي هاي اتمي رژيم حاكم بر ايران، توانسته است ديگر قدرت هاي غربي 
رساند كه نه تنها استمرار ه و بخش مهمي از كشورهاي جهان را هم به اين نتيجه ب

، بلكه ادامه برنامه هاي اين رژيم از جريانات مذهبي افراطي و تروريستي حمايت
  .هاي اتمي آن هم خطري براي صلح جهاني است

 

  چشم اندازها
در حالي كه با تداوم و تشديد بحران هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي   -18

حاكم، نيازهاي اساسي چون آزادي و تنفس در فضاي آزاد، كار و اشتغال، 
كثريت عظيم مردم بهداشت و درمان و آموزش، مسكن، آسايش و صلح براي ا

ايران بيش از هر زمان ديگري محسوس و مبرم گشته است، چشم انداز نزديك 
تحوالت كشور ما قبل از همه به چگونگي حل بحران اتمي جمهوري اسالمي گره 

  .خورده است
هدف استراژيك دولت آمريكا در مورد ايران، بعد از يك دوره اميد به   - 19

، در اساس تالش براي تغيير رژيم ايران يا تبديل تحوالت دروني جمهوري اسالمي
آن به يك رژيم مطلوب آمريكا با استفاده از هر وسيله ممكن است و پرونده اتمي 
. جمهوري اسالمي امكان عملي كردن آن را بيش از هميشه فراهم كرده است

 و يا در "طرح عراق"بخش غالب هيات حاكمه فعلي آمريكا، در صدد اجراي 
لكن .  در مورد جمهوري اسالمي است"الگوي ليبي"ين حالت، پيشبرد مساعدتر

ورود به "جناح غالب جمهوري اسالمي، با رجزخواني، قدرت نمائي و يا نمايش 
  . پيروي كند" كره شمالي"خواهد كه از الگوي  مي"باشگاه اتمي

و اتحاديه اروپا كه همواره تالش نموده است با دادن امتيازات اقتصادي   -20
هاي اتمي و به تعديل  سياسي، جمهوري اسالمي را به دست كشيدن از ماجراجوئي

اي خود ترغيب كند، بعد از شكست آخرين مذاكرات  هاي منطقه در سياست
هاي غني سازي اورانيوم به وسيله رژيم، با ارجاع  مستقيم و از سرگيري فعاليت

عمال در كنار دولت  موافقت كرده و "تامنيشوراي "پرونده اتمي ايران به 
هاي  روسيه و چين به داليل گوناگون با اعمال تحريم. آمريكا قرار گرفته است

شوراي " در مورد ايران از مسير "طرح عراق"اقتصادي و به طريق اولي اجراي 
هاي رژيم و با توجه به مجموع  اما با ادامه ماجراجوئي.  همراهي ندارند"امنيت

مجموعه . رسد ها نيز بعيد به نظر نمي  موضع اين دولتمالحظات بين المللي، تغيير
اي و   مختلف در مورد برنامه هسته"تهديدات" و "تشويقها"پيشنهادهاي متضمن 

مناسبات خارجي جمهوري اسالمي، كه اخيرا از جانب پنج دولت عضو دائمي 
روشني بيانگر آنست كه ه  و دولت آلمان به رژيم ارائه شده، ب"شوراي امنيت"
درت هاي بزرگ جهاني حاضر به پذيرش دستيابي احتمالي اين رژيم به سالح ق

 نيز اعمال "شوراي امنيت"حتي در صورت عدم توافق اعضاي دائمي . اتمي نيستند
تحريم اقتصادي و يا تهاجم نظامي يكجانبه از طرف دولت آمريكا و متحدانش 

  .دور از انتظار نيست
 در داخل و "غرور ملي"حريك احساسات و كوشد كه با ت رژيم حاكم مي  -21
ها و تعصبات بخشي از مسلمانان جهان، با تكرار تهديدات  برداري از حساسيت بهره

 و بستن تنگه هرمز، خروج از "سالح نفت"در توسعه تروريسم اسالمي، استفاده از 
ال هاي اعم هاي اتمي و به طور كلي، با باال بردن هزينه  سالح"پيمان منع گسترش "

هاي  هاي اقتصادي و يا تهاجم نظامي براي دولت آمريكا و ديگر قدرت مجازات
. ها و مذاكره با رژيم نمايد جهاني آنها را ناگزير از انصراف از اجراي آن مجازات

ولي پيشبرد اين سياستها در عمل خطرات تحريم و جنگ با همه تبعات فاجعه بار 
  .دهد ميهم افزايش  آنها را افزايش داده و باز

بحران سازي هاي جمهوري اسالمي به واقع مي تواند فجايع بزرگ ديگري   -22
براي جامعه ما به بار آورد اما تقالهاي رژيم براي بازگرداندن عقربه هاي زمان 

هاي آغازين جمهوري اسالمي  بازگشت به شعارها و سياست. ثمري نخواهد داشت
هاي اجتماعي  عا نمي تواند جنبشبرشدت خفقان و سركوب مي افزايد، ولي قط

نه فقط شرايط بين المللي و جامعه جهاني امروز بلكه اساسا . جاري را متوقف سازد
برآورده است اجازه  وضعيت حاضر جامعه ما نسل جواني كه در اين دوران سر

  .چنين بازگشتي را نخواهد داد
ني وجود هاي كنو در درون حكومت نيز اراده واحدي پشت همه سياست -23

نحوه قبضه قدرت توسط جناح غالب، از طريق حذف آشكار و تحقيرآميز . ندارد
رقباي درون حكومتي و افزودن بر فشارهاي متعدد بر اين رقبا بعد از راندن آنها، 

جا . عمال در درون حكومت هم مقاومت در برابر جريان حاكم را دامن زده است
ومتي طي دو سال گذشته، هنوز به به جائي هاي گسترده در درون دستجات حك

در داخل جناح غالب و در ميان مجموعه جناح   نرسيده است و دعوا"تعادل"نقطه 
در اين منازعات، چگونگي برخورد به بحران بين . هاي رژيم استمرار خواهد يافت
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المللي اتمي نيز مزيد بر علت شده است به طوري كه شكست احتمالي دولت 
 و كنار رفتن اين دولت "ماموريت"زمينه مي تواند به خاتمه احمدي نژاد در اين 

گسترش رويگرداني از . هاي دروني ديگري پديد آورد منتهي شده وصف بندي
حكومت مذهبي در ميان طرفداران و حتي كارگزاران ديروز آن، به اشكال 
 گوناگون، موجب تضعيف بيشتر باقي مانده پايگاه اجتماعي آن شده و مي تواند به

  .تقويت اپوزيسيون ياري رساند
مقاومت در برابر سياست سركوب و خفقان، رشد و گسترش اعتراضات در   -24

هاي اجتماعي مختلف و مقابله با مشكالتي كه كارگران ، زنان، جوانان،  جنبش
نگاران، نويسندگان و روشنفكران جامعه  انشجويان، دانشگاهيان، معلمان، روزنامهد

گريبانند، گسترده تر از آنست كه جريان حاكم با توجه به شكاف با آنها دست به 
جنبش هاي مدني و حركت هاي . در درون حكومت بتواند بر آنها غلبه كند

هايي  هاعتراضي كارگران و زحمتكشان با حضور خود در صحنه و با طرح خواست
در كسب حقوق خويش، فضاي جامعه را تغيير مي دهند و جو رعب و وحشتي را 

مهمتر از . كه هدف و ضرورت ادامه سياست سركوب است، درهم مي شكنند
آورند كه صرف  همه، از درون اين اعتراضات، تشكلها و نهادهاي مستقلي سربرمي

  .وجود آنها نفي قدرت مطلق حكومت است
عملكرد رژيم جمهوري اسالمي و تجربه هشت سال دولت اصالح طلبان   -25

كه در انديشه تحوالت سياسي پايداري در ايران حكومتي، براي همه كساني 
هستند، نشان داده است كه هيچ گونه تحول پايداري بدون تغيير اساس نظام كنوني 

نخستين گام براي خروج از نابساماني هاي موجود و حل بحران . امكان پذير نيست
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران، برچيده شدن بساط جمهوري اسالمي و 

  .حاكم شدن اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت كشور است
 

  سياست هاي ما
هدف مقدم ما استقرار يك جمهوري دموكراتيك و الئيك به جاي  -26

براي تحقق اين امر ما همه نيروهاي دموكرات، چپ و . جمهوري اسالمي است
و ها، جريانات خواه، همه فعاالن جنبش هاي اجتماعي و مدني، شخصيت آزادي

احزاب ملي را به همكاري و اتحاد براي ايجاد يك نظام متكي بر اراده مردم ايران 
شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، . خوانيمفرا مي

جدائي كامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هر 
 نژاد، برابر حقوقي زنان با مردان، به گونه تبعيض بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و

  .رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از راي مردم است
ما خواستار تحوالت بنيادين و استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي در  -27

هاي سازمان يافته و از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش. ايران هستيم
ر و طبقات مختلف اجتماعي و مهمترين آنها جنبش رو به گسترش خودآگاه اقشا

پيوند ميان مبارزات آزاديخواهانه و مبارزات عدالت . كارگران و زحمتكشان است
هاي مردم مردم از نيازهاي اساسي گسترش و تقويت اين مرحله طلبانه توده

اي هاي جاري اجتماعي است كه پيكارهاي جمعي جسورانه كارگران برجنبش
ها را اي از تلفيق ميان آنايجاد تشكل هاي مستقل صنفي و اجتماعي، نمونه برجسته

مثابه تنها ضامن ه ها بما در جهت تحكيم موقعيت اين جنبش. گذاردبه نمايش مي
برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هر گونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر 

  .شكل ديگر، تالش مي كنيم
اي واقعي است كه انكار آن به هر عنوان   ستم ملي در ايران، مسالهتبعيض و  -28

آميز مساله  تالش براي حل دموكراتيك و مسالمت .، كمكي به حل آن نمي كند
اراده حق تعيين سرنوشت و ملي بر مبناي 

ي مردم ترك، آزاد و دموكراتيك و به رسميت شناختن حقوق سياسي و فرهنگ
  .بلوچ و تركمن بسيار اهميت دارد عرب، كرد،

آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايراني 

ما از گسترش مبارزات صنفي، مطالباتي و سياسي در ميان كارگران و  - 29
هاي مذهبي  زحمتكشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، مليت ها و اقليت

كيد مي و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعي دفاع مي كنيم و بر همبستگي آنها تا
گونه تالش كارگران و فعالين سنديكايي براي احياء و تشكيل راز ه. كنيم

هاي  كنيم، تقويت تشكل هاي مستقل كارگري استقبال مي سنديكاها و اتحاديه
دانيم، از ايجاد  مستقل زنان را امري حياتي براي رفع تبعيض عليه زنان مي

شگاه ها و معلمان براي دفاع هاي مستقل و سراسري دانشجويان و اساتيد دان تشكل
با جنبش براي رفع ستم ملي اعالم همبستگي . نمائيم از حقوق خود پشتيباني مي

هاي اجتماعي كه به دليل اعتقاد  هاي مذهبي و ديگر گروه از حقوق اقليت. كنيم مي
گيرند،  يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي، مورد پيگرد قرار مي

  .دفاع مي كنيم
هاي جمهوري اسالمي در زمينه بحران اتمي،  سياستدر شرائط كنوني  ما،  -30

المللي را عامل اصلي تشديد هاي مراجع بينبي پاسخ گذاشتن مكرر درخواست
اين بحران و جاده صاف كن هر گونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، 

ا پايان دادن به آن عليه كشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب ر
ما در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامي و جنگ و با . دانيم سياست ها مي
هاي جهاني، مسئول هر پيĤمدي  جويانه دولت آمريكا و ديگر قدرت مقاصد سلطه

كه دانيم و معتقديم  از اين قبيل را در شرائط كنوني رهبران جمهوري اسالمي مي
دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشاء كردن  اقدامات نيروهاي صلح

نقش جمهوري اسالمي در تشديد اين بحران و تالش براي عقب نشاندن رژيم از 
 در شرايط حاكم، راه حل ديپلماتيك و سياسي بحران .مواضع كنوني آن باشد

  :اتمي و جلوگيري از تحريم وجنگ، مستلزم
ها و موازين بين المللي كه ايران هم از جمله  مانها، پي احترام به مقاوله نامه -

  .ست اها امضاكنندگان آن
پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي  -

با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاكرات با  اورانيوم، همكاري كامل
عرف ولت آمريكا بر اساس اتحاديه اروپا و آغاز مذاكره رسمي و علني با د

  المللي بين
پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات  -

ايجاد رابطه با تمامي  مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها و
  كشورهاي جهان بر پايه منافع متقابل

هاي  خاورميانه بر اساس قطعنامه صلح عادالنه و پايدار در دفاع از برقراري -
رسميت شناختن حق ه سازمان ملل در مورد تشكيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، ب

هاي آن، پشتيباني از تشكيل دولت  موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري
مستقل فلسطين و مشاركت فعال در كوشش جمعي براي خاورميانه عاري از 

  .تسليحات اتمي است
ا از فشار سياسي به جمهوري اسالمي براي بازكردن فضاي كشور و م  -31

رعايت حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين المللي استقبال مي كنيم و 
ما معتقديم . مخالف هر گونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي كشورمان، هستيم

ي، تنها با اراده و هاي خارج دمكراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت
هاي مترقي  ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش. عزم ملت ايران مستقر خواهد شد

بين المللي از مبارزات مردم ايران در راه دمكراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين 
ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي . دانيم اراده ملت ايران نمي

ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، . رجي هستيمهاي خا دولت
  .دانيم تعيين تكليف با حكومت اسالمي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي

 
 

 
 قرار كنگره در رابطه با اصالحاتي در ساختار تشكيالتي

 
:ماده واحده براي اصالح اساسنامه سازمان  

 
 سازد كه بررسي ساختار تشكيالتي و كنگره، كميته مركزي آينده را موظف مي

ارائه  اساسنامه جديد را براي انطباق اصول تشكيالتي با شرايط جديد فعاليت 
سازماني، در دستور كار گذاشته، براي آن گروهي كاري تعيين نموده و حداكثر 

 6حداكثر ( ماه پيش نويس اساسنامه جديد را ارائه داده و با زمانبندي معين 6ظرف 
. ه بحث  در  تشكيالت براي تصويب بگذاردب) ماه  
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 قطعنامه 
 درباره ائتالف ها و وحدت حزبي

  
  

اتحاد وسيعي از جريانات و نيروهاي چپ دمكرات و  -1
  آزاديخواه

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، از بدو پيدايش تا كنون، براي شكل گيري 
اتحادي دمكراتيك از سازمانها و احزاب دمكرات و انقالبي تالش زيادي كرده 

اتحاد عمل " شمسي به توافق حول قرارداد 1378 سال حاصل اين تالشها در. است
 بين حزب دمكرات كردستان ايران، سازمان كارگران انقالبي "پايدار سياسي

كميته اتحاد عمل " راه كارگر و ما انجاميد، كه فعاليتهاي خود را تحت نام -ايران
 محدود اگرچه اين اتحاد تقريبا به سه سازمان سياسي.  ادامه داد"براي دمكراسي

اما مشكالت . ماند ولي از همان ابتدا سازمان ما در فكر گسترش صفوف آن بود
در يك تحليل . اين اتحاد بيش از آن بود كه تالشهاي ما بتواند بر آنها غلبه كند

توان در برداشتهاي   را مي"اتحاد عمل براي دمكراسي"كلي، مشكل اصلي 
سازمان ما و . ار آن ارزيابي كردانداز و ساخت متفاوت اعضاء آن از هدف، چشم

اي با هدف  هاي جبهه حزب دمكرات كردستان اين اتحاد را در چارچوب همكاري
ديدند، در حاليكه سازمان راه كارگر  فراروئيدن به يك آلترناتيو دمكراتيك مي

اي فراطبقاتي مخالف بود،  اساسا چنين نظري نداشت و از آنجا كه با تشكيل جبهه
  .ديد  در اين راستا نمياين اتحاد را

هايي براي گسترش كميته اتحاد عمل براي   تالش1382عليرغم اين در سال 
كميته اتحاد "اين در حالي بود كه . دمكراسي آغاز شد، كه نهايتا به نتيجه نرسيد

 از مدتي قبل با بحران دروني روبرو بوده و هيچگونه فعاليتي "عمل براي دمكراسي
  . براي گسترش آن، عمال آن را به تعطيلي كشاندشكست مذاكرات. نداشت

سه سازمان توافق كردند تا در چارچوب ديگري براي شكل گيري يك اتحاد 
وسيع تالشهاي خود را از سر گيرند، ولي سير حوادث و تحوالت گوناگون، زمان 

 ها را نداد و نهايتا با انتشار پيام آقاي مصطفي گيري از اين تالش الزم براي نتيجه
هجري، دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران به رئيس جمهور آمريكا، سازمان 

به اين . "كميته اتحاد عمل براي دمكراسي در ايران"راه كارگر به همكاري خود با 
دليل كه بند هشتم پالتفرم از طرف حزب دمكرات كردستان ايران نقض شده 

اي به دفتر سياسي حزب  ي نامهما نيز انتقاد و نگراني خود را ط. است، خاتمه داد
دمكرات كردستان ايران اعالم نموديم، اما بر اين باور بوده و هستيم كه همكاري و 

تر از آن است كه با يك موضعگيري سياسي  سوابق اين سه حزب و سازمان عميق
  .خاتمه پيدا نمايد

با يك هاي مشترك هشت ساله را  بايست پايان تالش ما بر آن بوديم كه حداقل مي
با اين حال بدنبال . متاسفانه چنين نشد. بررسي و جمعبندي مشترك اعالم كنيم

درست اين بود كه ما » قرارداد اتحاد عمل پايدار سياسي« خروج راه كارگراز 
  .كرديم انحالل اين كميته و داليل آن را منتشر مي

حزب دموكرات كردستان ( حزب و سازمان 4اكنون همكاري محدودي بين 
 كومه له، سازمان فدائيان خلق -ران، سازمان انقالبي زحتمكشان كردستان ايراناي

وجود داشته و زمينه گسترش )  اكثريت وسازمان اتحاد فدائيان خلق ايران-ايران
خواه ها، محافل جمهوري ضروري است با ديگر احزاب و سازمان. آن وجود دارد

ن به يك ائتالف وسيع گفت و فعالين چپ، متشكل و غيرمتشكل، براي شكل داد
هدف ما شكل . و گو شود و ظرف سال آتي به ارزيابي از پيشرفت كار بنشينيم

  . گيري اتحادي وسيع از جمهوري خواهان براي استقرار دموكراسي در ايران است
گيري يك ائتالف وسيع، عوامل  در تجربه بيش از يك دهه تالش براي شكل

اي و غيره گاه به  ي، اختالفات نظري، برنامهگوناگوني و از جمله سوابق سياس
پيچيدگي كارسياسي و . اند ها شده تنهايي و گاه با هم، مانع از موفقيت اين تالش

تحوالت دائمي چه در سطح جامعه و حكومت و چه در درون نيروي سياسي به 

تجارب نشان . دهند ها را تغيير مي صورت دائم پارامترهاي نزديكي و دوري سازمان
گيري ائتالف  اي براي شكل دهد كه هيچ فرمول ثابت و از پيش تعيين شده مي

سياسي وجود ندارد و متغيرهاي متعددي در لحظه در موفقيت يا شكست اين 
هاي فوق وجود  به همين دليل راهي جز ادامه تالش. كنند تالشها نقش بازي مي

هاي كه در سند كنگره ششم براي   پرنسيببايست با تكيه بر سازمان ما مي. ندارد
گيري يك ائتالف  يك ائتالف وسيع، بر آنها تاكيد شده است همچنان براي شكل

  .هاي تاكنوني را دنبال كند كميته مركزي آينده بايد تالش. وسيع تالش كند
  
  

  همكاري چپ -2
هاي چپ تاكنون  هاي موردي بين سازمان ها و همكاري در زمينه ائتالف

اي صورت گرفته است، اما هيچيك به نتيجه مطلوبي نرسيده  اي پراكندهه تالش
هاي چپ با يكديگر در چارچوب  ها بيشتر همكاري سازمان در اين سال. است

  .هاي دمكراتيك صورت گرفته است هاي دمكراتيك و در درون انجمن حركت
ي داشت هائ هاي گذشته تالش  سازمان ما در سال"اتحاد و ائتالف چپ"در زمينه 

اي بين چند سازمان سياسي  و براي تشكيل يك ائتالف چپ، مذاكرات چند جانبه
عالوه . اين روند به نتيجه نرسيد و متوقف شد. چپ ايران و سازمان ما پيش رفت

بر عوامل بازدارنده بيروني، در درون سازمان ما نيز يك نظر واحد، يك برداشت 
اين اختالفات .  وجود ندارد"ائتالف چپ"يكسان و يك تعريف مشترك از

باعث شد تا درون سازمان اراده موثري براي پيشبرد اين مسئله، عليرغم مصوبات 
  .گوناگون در اين زمينه، شكل نگيرد

اي و بويژه توافق بر سر يك برنامه  در چند سال اخير زمينه تفاهم و نزديكي برنامه
ن سياسي چپ يعني سياسي در درون جنبش چپ ايران و به ويژه چهار سازما

 كومه له، شوراي موقت -سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران
 اكثريت و ما، ديده -سوسياليستهاي چپ ايران، سازمان فدائيان خلق ايران

ي نزديكي، همكاري و هماهنگي فعاليت هاي سياسي و  از اين رو زمينه. شود مي
ا هنوز موانعي بر سر راه تر است ام نظري بين نيروهاي چپ از گذشته آماده

  .همكاري گسترده و همه جانبه اين چهار سازمان سياسي وجود دارد
رزمند، تالش براي  ما بر لزوم همكاري و اتحاد نيروهائي كه براي سوسياليزم مي

گسترش همكاري و هماهنگي نيروهاي چپ، بويژه چهار سازمان فوق كه 
ها را  دانيم كه همكاري  رابطه الزم ميدر اين. نزديكي بيشتري دارند، تاكيد داريم

هاي مشترك  در هر سطحي كه ممكن باشد، از گفتگو ديالوگ گرفته تا فعاليت
هاي اجتماعي، مسائل نظري، تبليغاتي و  در زمينه مسائل كارگري، زنان، جنبش

ي تفاهم بين  انتشاراتي و غيره تشديد كرده و تالش خود را براي يافتن زمينه
ها از چنان اشكالي  ضروي است اين همكاري. افزايش دهيمنيروهاي چپ 

برخوردار باشند كه بتوانند مشاركت نيروهاي فعال سياسي چپ غيرمتشكل را هم 
  . در بر گيرند

اتحاد و همگرائي جريانات چپ، بايستي گامي در جهت تحقق برقراري پيوند و 
 كارگران و ديگر هاي اجتماعي جاري در ايران و بويژه جنبش ارتباط با جنبش

  .مزد حقوق بگيران باشد
  

در زمينه وحدت، در چند سال گذشته تمايالتي در بين بخشي از نيروهاي سياسي 
چپ و سازمان ما براي غلبه بر پراكندگي و لزوم تالش در جهت وحدت حزبي 

تحوالت سياسي ايران و تحوالت دروني بخشي از نيروهاي . شكل گرفته است
سازمان ضمن تالش براي .  اندازهاي مثبتي را گشوده استسياسي چپ نيز چشم

ها بين سازمانهاي سياسي چپ و بويژه چهار سازمان سياسي  گسترش همكاري
چپ فوق الذكر، به مسئله وحدت در چپ توجه داشته و هر آيينه فعاليتها و 
اقدامات مشترك با ديگر سازمانهاي سياسي به سطحي رسيد كه زمينه وحدت 

را مهيا كرد، كميته مركزي سازمان تالشهاي خود را براي رفع موانع سازماني 
  .پيشاروي آن متمركز خواهد كرد
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  سند غيرمصوب ارائه شده به كنگره
قطعنامه پيرامون عام ترين روندهاي سياسي و 

  مهمترين وظيفه ما
  
جنبش هاي مردم ايران در زمينه هاي فرهنگي، صنفي و سياسي و جنبش خلق  -1

هاي ايران چنين مي نماياند كه جامعه ايران وارد مرحله تاريخي كيفيتا متفاوتي مي 
ا به اين خودآگاهي بسيار با اهميت تاريخي رسيده اند كه شود و آن اينكه مردم م

براي پيشبرد مبارزه و استقرار جامعه مدرن بايد نهادهاي مستقل مدني خود را 
  .بوجود بياورند

دولت كنوني بيشتر دولت پاسدارهاست كه مورد تائيد رهبر رژيم اسالمي ايران  -2
ب جنبش مردمي در ايران مي باشد و اساسي ترين هدف آن عقب راندن و سركو

  .است
 نظام اسالمي حاكم بر "تامين امنيت"هدف اصلي رژيم از برنامه هاي اتمي،  -3

ايران است كه نتيجه آن به گروگان گرفتن مردم ايران و قرار دادن مردم در 
  .معرض خطرات مهلك و تهاجم خارجي است

  .مي استدر مقياس ملي عامل اصلي بحران اتمي، رژيم جمهوري اسال -4
امپرياليسم آمريكا مانع اصلي دمكراسي مردمي، در مقياس جهاني است و  -5

  .دولت كنوني امريكا دولتي جنگ افروز است
اصلي ترين نيروئي كه مي تواند رژيم جمهوري اسالمي را از بحران آفريني  -6

  .هاي اتمي باز دارد، جنبش هاي مردم ايران است
پيوندهاي نظري و عملي با جنبش هاي مردم ايران و مهمترين وظيفه ما برقراري  -7

در صدر آن جنبش طبقه كارگر براي كمك به گسترش اين جنبش ها بطور عام و 
براي عقب راندن جمهوري اسالمي از بحران آفريني هاي اتمي بطور خاص مي 

  .باشد
 و ما همچنين بايد سياست هاي جنگ افروزانه امپرياليسم آمريكا را افشا كرده -8

  .بر عليه آن مبارزه كنيم
ما مخالف محاصره اقتصادي عليه ايران هستيم و عليه هر تجاوز خارجي به  -9

 .كشورمان به مبارزه خواهيم پرداخت

  
  
 

  ابراز همدردى شرکت کنندگان در کنگره هفتم
  با قربانيان جنگ در لبنان

  
ر مي گردد كه كنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، در شرائطي برگزا

همزمان با . جنگ خانمانسوز ديگري در منطقه بحراني خاورميانه در جريان است
شركت . كنگره ما غرش بمب ها هست و نيست مردم لبنان را نابود مي كند

كنندگان در كنگره انزجار عميق خود را از اين جنگ  و ويراني و كشتار ناشي از 
ني، مراكز اقتصادي، فرودگاه ها، جاده بمبارن مناطق مسكو. آن ابراز مي دارند

هاي ارتباطي و پل ها توسط ارتش اسرائيل در سراسر لبنان هم چنين شليك 
موشك به مناطق مسكوني در اسرائيل توسط حزب اهللا را، بشدت محكوم مي 

   .نمايند
شركت كنندگان در كنگره ، نابودي زيرساخت اقتصادي لبنان توسط ارتش 

دي بر تالش جمعي مردم  لبنان براي بازسازي كشور خود بعد اسرائيل را، سوء قص
   .از سال ها جنگ داخلي و دخالت خارجي  مي دانند

شكي نيست كه راه اصلي اجتناب از اين قبيل جنگ ها، حل ريشه اي مساله 
فلسطين، پايان دادن به اعمال قهر و خشونت از سوي دولت اسرائيل، گردن نهادن 

ستقل فلسطين و اسرائيل ، عقب نشيني كامل اسرائيل از بر راه حل دو دولت م
تنها در اين صورت است كه . سرزمين هاي اشغالي فلسطين، سوريه و لبنان  است

مي توان اميدوار بود، راه توسل به جنگ  مسدود شود و صلح و آرامش واقعي به 
  .منطقه باز گردد

 عادالنه و پايدار در شركت كنندگان در كنگره، با آرزوي دستيابي به يك صلح
خاورميانه، همدردي عميق خود را با بازماندگان قربانيان جنگ اعالم مي دارند و 
هم صدا با تمامي  نيروهاي  طرفدار صلح در سراسر جهان آرزوي صلح و امنيت 

  .براي مردم رنج ديده منطقه بحراني خاورميانه دارند
  

  يان خلق ايرانسازمان اتحاد فدائ  شركت كنندگان كنگره هفتم
  

 
  کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران پيام

 در ۶۷به خانواده ها و بازماندگان کشتار جمعى سال 
  زندان ها

  
  1367 كشتار جمعي  زندانيان سياسي در تابستان فاجعهقربانيان   محترميها خانواده

  راه آزادي و عدالت باختگان جانبازماندگان 
  اطره آن عزيزان و همدردي عميق با شما در فقدان دردناكشان، با درود بر ياد و خ

در هيجدهمين سالگرد اين فاجعه بزرگ  همراه با شما خاطره شكوهمند اين 
  .عزيزان را ارج مي گذاريم 

هيجده سال پيش در همين روزها بود كه مالقالت شما با عزيزانتان قطع شد و در 
 ها دوندگي، ساكي حاوي آخرين وسائل پاسخ به مراجعات مكرر شما بعد از ماه

نه از دليل اعدام آن . عزيزانتان همراه با خبر اعدام شان در اختيار شما گذاشته شد
ها كه سال ها از محكوميت شان مي گذشت و برخي از آن ها حتي در آستانه 
آزادي بودند، خبري بود و نه چرائي اين جنايت و نه از محل دفن آن ها نشاني در 

ابعاد واقعي اين جنايت هنوز هم كه در آستانه هيجدهمين  سالگرد آن ... بوددست 
هفده سال پيش با كشف گور هاي دسته . قرار داريم، بر هيچ كس روشن نيست

جمعي در خاوران و تجمع شما دور هم ديگر در اين گورستان بود كه گوشه اي 
ه سال، كسي از تعداد اما هنوزهم بعد از اين هم. از اين جنايت بزرگ آشكار شد

همين قدر روشن است كه در سراسر كشور، . واقعي قربانيان اين كشتار آگاه نيست
بعد از قطع مالقات با خانواده ها، با استناد به حكم شخص خميني، دست جالدان 
ريز و درشت حكومتي براي سالخي زندانيان در سراسر كشور باز گذاشته شده 

زندان ها به حالت آماده باش درآمده بودند و جوخه هاي مرگ در همه . بود
سفيران مرگ آيت اهللا خميني با پرواز از زنداني به زنداني ديگر، درعرض مدت 
زمان بسيار كوتاهي،  هزاران زنداني سياسي را با ترتيب دادن يك سوال و جواب 

  . كوتاه، به جوخه هاي مرگ مي سپردند
 ازي ك يار جمعي زندانيان سياسي،با دست زدن به كشتي اسالمي جمهور ميرژ

جنايتي كه نه مي .  را مرتكب شده استرانيا معاصر خيتار اتيجنا نيبزرگتر
كسي قادر به پاك كردن آن از حافظه تاريخي مردم ايران  تواند فراموش شود و نه 

  .است
ما با احترام به خاطره جانباختگان اين جنايت هولناك اعالم مي كنيم كه در تالش 

ي اجراي عدالت همراه و همپاي شما هستيم و از ياد نمي بريم كه آمران و برا
ما هم صدا با . مجريان اين كشتار، هم چنان در مراكز قدرت حكومتي نشسته اند

شما نظام جمهوري اسالمي را مسئول اصلي اين جنايت بزرگ مي دانيم وخواستار 
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ن فاجعه بزرگ در يك اجراي عدالت و بازداشت و محاكمه آمران و عامالن اي
  . دادگاه صالحه به اتهام جنايت عليه بشريت هستيم

ما با ارج گذاردن بر تالش شبانه روزي شما در زنده نگهداشتن نام و ياد اين 
جانباختگان راه آزادي كشورمان، در مقابله با اقدامات توطئه گرانه حكومت براي 

تيباني از تجمعات شما در يادبود از بين بردن آثار جنايت خود در خاوران، و با پش
اين عزيزان، با تمام وجود خود را در كنار شما احساس مي كنيم و دست تان را در 

  . مي فشاريم67تالش براي اجراي عدالت در حق قربانيان كشتار سال 

ما همراه با شما و در كنار شما ياد اين عزيزان را كه در اسارت دژخيمان خود، 
ر كف نداشتند و در راه دفاع از آزادي و حيثيت انساني چيزي جز جان خود د

خود و در تالش براي بنيان جهاني بهتر، از جان خود نيز گذشته اند، گرامي مي 
  .داريم  و در برابر خاطره تابناك آنان سر تعظيم فرود مي آوريم 

  
  يادشان گرامي، راهشان پايدار و آرمان هاي انساني شان  پيروز باد

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران گان در كنگره هفتم شركت كنند
 
 

  
  هاي رسيده به كنگره سازمان پيام

  
  پيام حزب دمکرات کردستان ايران، دفتر سياسى

  
  به كنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  
  !رفقاي گرامي اعضاي رهبري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  !سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانشركت كنندگان در هفتمين كنگره 
تان را به يكايك شما دوستان و از  با درود گرم و صميمانه برگزاري هفتمين كنگره

. گوييم  اعضا و هواداران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تبريك ميةطريق شما به هم
انه موفق بين تان پربار و در اتخاذ تصميم و تعيين خطوط سياسي واقع اميدواريم كنگره

  .باشد
   ! و دوستان ارجمندرفقا

بست و نابساماني اوضاع جمهوري   شما در شرايطي بس حساس، در شرايط بنكنگره
 ةاي رژيم با جامع  هستهةاسالمي و تنش و بحران در منطقه و نيز بحران ناشي از برنام

  .گردد المللي، برگزار مي بين
شي رياست جمهوري در ايران و تعيين  انتخابات سراسر نادمكراتيك و فرمايبرگزاري

نژاد به رياست جمهوري رژيم حاكم بر ايران كه آخرين ميخ را بر تابوت  محمود احمدي
رژيم واليت فقيه كوبيده و به عموم، به ويژه به آنهايي كه » اصالح پذيري«توهم 

 به  داشتند، ثابت كرد كه تنها راه خاتمه دادننچشمي براي ديدن و گوشي براي شنيد
از طرفي . باشد استبداد ديني حاكم، سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي در كليت آن مي

هاي ظاهري به تشديد اقدامات سركوبگرانه مبادرت  جمهوري اسالمي، عليرغم نمايش
 تنگناهايتر از هر زمان در محاصره مشكالت حل نشدني و  ورزيده و امروز شكننده

يگر، نارضايتي از شرايط موجود و سرنگوني كل نظام غيرقابل خروج قرار دارد، از طرف د
  .حاكم، به يك خواست همگاني مبدل شده است

تر شدن استبداد حاكم نيز نه فقط   و تمهيدات تماميت خواهان، يعني يكدستها تالش
گشايد، بلكه، همان طور كه  هاي آن نمي گرهي از كالف سر در گم نظام و بحران

 اسالمي را بيش از پيش در برابر مردم و مطالبات روزافزون شاهديم، زمامداران جمهوري
هاي مردمي را بيشتر فراهم  معيشتي و آزاديخواهانه قرار داده و زمينه گسترش جنبش

گسترش حركات اعتراضي كارگران، زنان، دانشجويان، روشنفكران و . آورده است
 ة اخير، شاهد زندة دورهاي تحت ستم ايران در هاي بالنده مليت سازان و حركت انديشه

  .اين مدعاست
 چنين شرايطي، هم بسط مبارزه عليه اين نظام و هم گشودن دورنماي نظام در

ها و نيروهاي دمكرات و  جايگزين، ضرورتي درنگ ناپذير است كه احزاب، سازمان
. آزاديخواه بايد بيش از گذشته در جهت آن تالش به عمل آورند و به آن پاسخ گويند

 با تشديد مبارزه براي سرنگوني نظام گام وسيع، ولي پراكنده، وظيفه دارد، هماين طيف
حاكم و متحد نمودن نيروهاي خود براي پيشبرد و پيروزي اين مبارزه، در عين حال در 
ارائه آلترناتيو و دورنماي روشني از نظام جايگزين و اعتالي جنبش همگاني مردم براي 

 و الئيك دورنما و تيك به باور ما، يك سيستم فدرال، دمكرا.استقرار اين آلترناتيو بكوشد

هاي دمكراسي و تأمين حقوق شهروندان و  تواند به ضرورت بديلي است كه مي
گر تأمين  استقرار چنين سيستمي، هم تضمين. هاي تحت ستم ايران پاسخ دهد مليت

 اجرايي، هم گذاري و هاي قانون  مردم در عموم ارگانةحقوقي و مشاركت مستقيم هم
هاي كشور   تحت ستم و تحكيم وحدت در ميان خلقهاي يتضامن تأمين حقوق ملي مل

  .گر رشد موزون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است و هم تضمين
 دمكرات كردستان ايران كه ساليان دراز و در شرايطي دشوار، با استواري در راه حزب

ن حقوق انساني و ملي خلق كرد و ايجاد برچيدن بساط رژيم جمهوري اسالمي، تأمي
شمار و بزرگي از جمله  هاي بي ايراني آزاد و دمكراتيك مبارزه كرده و در اين راه قرباني

مرداني چون   و كادرها، و در رأس آنان رهبران و بزرگضااز دست دادن بسياري از اع
ايط حساس يادان دكتر قاسملو و دكتر شرفكندي را متحمل شده است، در شر زنده

كنوني، چون گذشته، همچنان استوار در اين راه از هيچ كوشش و تالشي دريغ نخواهد 
 اين امر تنها كهحزب ما بر اين باور است كه دمكراسي تحميل شدني نيست و بل. كرد

بر اين اساس، ما .  مشتركشان قابل دستيابي استةهاي ايران و مبارز توسط خلق
اي هماهنگ، متحد و گسترده براي سرنگوني جمهوري  رزهمعتقديم كه سازمان دادن مبا

هاي تحت   حقوق تمامي مردم ايران و مليتةاسالمي و استقرار سيستمي كه تأمين كنند
 نيروهاي ة است كه در شرايط حساس كنوني در برابر هماي ستم آن باشد، وظيفه

و ضرورتي درنگ ناپذير آزاديخواه و از جمله سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران قرار دارد 
است كه همه اين نيروها با احساس مسئوليت و درايت و بذل مساعي الزم بايد در جهت 

  .تحقق آن گام بردارند
اي كه از احساس مسئوليت سازمان فدائيان خلق ايران داريم،   شناخت ديرينهة بر پايما

عيت ايران و منطقه به اتخاذ بينانه از وض تان بتواند با تحليل واقع انتظار داريم كه كنگره
هاي بازهم بيشتري در پاسخگويي به اين نياز مشترك  تصميمات سياسي مناسب گام

ما صميمانه آرزومند برگزاري يك كنگره موفق براي شما . برداردهاي ايران  امروز خلق
  .به مثابه يكي از متحدان ديرين خود در هدف مشتركمان هستيم

ايك شما شركت كنندگان در كنگره سازمان اتحاد فدائيان  و دوستانه دست يكرفيقانه
  .فشاريم خلق ايران را مي

   درودهاي دوبارهبا
   سياسيدفتر -   دمكرات كردستان ايرانحزب

  
  
 

 )اکثريت( سازمان فدائيان خلق ايرانپيام 
  

 به كنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 !رفقاي گرامي

زمان اتحاد فدائيان خلق ايران را به شما ، دوستداران سازمان برگزاري هفتمين كنگره سا
ما براي . تان و همه مبارزان راه آزادي و عدالت اجتماعي در ايران شادباش مي گوئيم
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كنگره هفتم شما كه تامين اتحاد فراگير نيروهاي جمهوريخواه دمكرات و سكوالر و 
ر ، سطح رشد جنبش و تبيين چشم اتحاد چپ را با تكيه بر ارزيابي اوضاع سياسي كشو
ما اميدواريم اين كنگره در راستاي . اندازها ، هدف قرار داده است كاميابي آرزومنديم

تقويت هر چه بيشتر جنبش دمكراسي و عدالتخواهي ، ارتقاي نقش چپ دمكرات در 
اين جنبش تصميمات راهگشاتري اتخاذ كند و با كالن نگري و برداشتن گام هاي 

 .بش دمكراسي را بيش از پيش ياري رساندبزرگ جن
 

 ! رفقا
شمادر سند سياسي پيشنهادي تان به كنگره، به درستي تاكيد كرده ايد كه به موازات 
وخامت اوضاع و تشديد بحران در عرصه هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كشور و 

اقشار و تداوم سركوب رژيم ،  امر برآمد جنبش هاي  اجتماعي و حركات اعتراضي 
. منطقه اي وارد فرآيند نويني شده اند –گروهاي صنفي و اجتماعي و جنبش هاي ملي 

تشديد سركوب مخالفان و دگرانديشان  ، رعب آفريني و گسترش فضاي پليسي در 
جامعه ، نتوانسته سد راه خيزش كارگران ، زنان ، جنبش هاي ملي ، دانشجويان و پيوند 

شنفكران  با اين اقشار باشد و روند رو به ارتقاي آن را هنرمندان ، نويسندگان و رو
حكومت اگرچه با اعمال قهر و كاربرد نيروي نظامي مانع پيوستگي اين .متوقف سازد

حركات اعتراضي و پيوند سراسري آنها با هم مي باشد اما اقشار مختلف مردم با 
زورگويي هاي رژيم  در كاربست اشكال متنوع مقاومت و نافرماني و ايستادگي در برابر 

جهت تبديل مقاومت در برابر استبداد ، دمكراسي خواهي و رعايت حقوق بشر به گفتمان 
اين نيروها صرف نظر از آن كه از چه گروه و قشري . غالب جامعه گام بر مي دارند

باشند همه در پايان دادن به استبداد و استقرار يك نظام دمكراتيك در كشور داراي 
ر هستند وبديهي است كه انتظار دارند اپوزيسيون ، اعم از نيروهاي سياسي اتفاق نظ

داخل كشور و آن دسته احزاب وسازمان هايي كه رهبري آنها به ناگزير در خارج از 
كشور مستقرند ، به مسئوليت خود عمل كند و با تمام توان در راه سمت دهي و 

 .سامانيابي اين مبارزه بكوشد
 

 !رفقاي گرامي
در سال هاي اخير ما و شما مشتركا در شكل اتحاد عمل و اتحاد سياسي براي تحقق 
اين هدف تالش كرده و در همين راستا تدوين پالتفرم مشترك با ديگر احزاب و 
سازمان ها را تدارك ديده ايم ودر جريان ترسيم سيماي يك جمهوري دمكراتيك و 

ر يافته ايم كه بسيار فراتر از كليات  با سكوالر كه آلترناتيو جمهوري اسالمي باشد ، د
شما و ما با صراحت اعالم كرده ايم كه براي تحقق عدالت  . هم اشتراك نظر داريم

اجتماعي و استقرار يك جمهوري دمكراتيك و سكوالر مبارزه مي كنيم  كه در آن 
ر و آزادي انديشه ، بيان  و آزادي هاي مدني و اجتماعي مندرج  در منشور حقوق بش

قطعنامه هاي پيوست آن تضمين گردد ، هر گونه امتياز موروثي و ديني مغاير دمكراسي 
اعالم شود و يگانه منشاء مشروعيت حكومت راي مردم باشد ، تبعيض در هر شكل آن 
پايان يابد، دين از دولت جدا شود و برابر حقوقي افراد صرف نظر از جنس ، تبار ، عقيده 

 . ملي و قومي فراهم آيد، مذهب، تعلق زباني ،
با همه اينها واقعيت اين است  كه جمهوريخواهان دمكرات و سكوالر از بيان اين 

سازمانگري ..اشتراكات فراتر نرفته و هنوز به طور جدي وارد عرصه سازمانگري نشده اند
مستلزم تدوين  رئوس سياست ، برنامه عمل و بيان شفاف راه گذار از استبداد به 

 جنبش دمكراتيك ما از اين كمبود همچنان رنج  .استدمكراسي 
مي برد كه در جمعي سياست محور اتحاد مي شود و در جمعي ديگر راه گذار بر جستگي 
پيدا مي كند و به پيوستگي منطقي اين دو و ضرورت توافق بر سر راه گذار كه اتفاقا در 

 .جهي مي شودمقاطعي مي تواند نقش محوري در بسيج نيروها بيابد ، كم تو
در . بيان اين سخن به معني ناديده گرفتن تحول مثبت در عملكرد اپوزيسيون نيست 

امروز شرايط به . دوره اخير عملكرد اپوزيسيون دموكرات سازنده و رو به رشد بوده است 
گونه اي است كه اعالم اراده دمكراسي خواهي و پرهيز دادن از فزونخواهي، به امري 

تبديل شده و آن نهاد هاي سياسي كه به گمان برخي فعاالن آنها، عمومي در جنبش 
تاسيس اين نهاد ها پايان دوران احزاب و سازمان ها تلقي مي شد در عمل و پراتيك 
روزمره  سرانجام  دريافته ا ند كه تغيير بزرگ و تحول بنيادين به نيروي بزرگ با پايه 

مه اين وآن نهاد سياسي مي گنجد و نه اين و اجتماعي نياز دارد وچنين نيرويي نه در برنا
آن نهاد به تنهايي قادر است چنان نيرويي را بسيج كند كه بتواند بدون ائتالف و اتحاد  

بر همين . با احزاب و سازمان ها در فرآيند تحوالت سياسي ايران نقش موثري بازي كند
ه خود در جهت اتحاد و اساس هم است كه اين نهاد ها و جريانها هر چه بيشتربه اراد

چنين تحولي در صفوف اپوزيسيون ارزنده ، . اتفاق نيروهاي اپوزيسيون سمت داده اند
ائتالفي كه ما و شما پيگيرانه در . اميد آفرين و در راستاي سياست ائتالف وسيع است

جهت تحقق آن تالش مي كنيم و به درستي در قطعنامه كميسيون تدارك سند اتحاد و 
ما بر تداوم آن و مشاركت فعال براي ايجاد يك آلترناتيو فراگير و دمكراتيك ائتالف ش

موفقيت ما در شكل گيري . جمهوريخواه در برابر وضع بحراني كشور تاكيد شده است
ما با حضور در اين . چنين ائتالفي يك پيروزي بزرگ براي نيروي دموكراسي ايران است

شور، هم مي توانيم پيوند مان را با نيروهاي چالش تاريخي و روند دمكراتيزه كردن ك
 .دمكرات تقويت كنيم و هم از اين طريق مواضع چپ را در جامعه مستحكم تر سازيم

 ! رفقاي عزيز 
دست همه شما را به گرمي مي فشاريم و صميمانه براي كنگره هفتم سازمان اتحاد 

 .فدائيان خلق ايران آرزوي موفقيت داريم
 

 )اكثريت( ائي سازمان فدائيان خلق ايراناجر –هيات سياسي 
      1 3 85يكشنبه اول مرداد ماه

 
  
  

 شوراى موقت سوسياليستهاى چپ ايران پيام 
 
 

 !رفقاي گرامي
شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران درودهاي گرم و صميمانه خود را بمناسبت 

و موفقيت هر چه بيشتر برگزاري كنگره هفتم شما ابراز مي دارد و برايتان نشستي پربار 
 .در تصميم گيري ها و تدوين برنامه و سياست هاي آتي سازمان را آرزو دارد

 
 !رفقاي عزيز

كنگره شما در شرايطي حساس و پرمخاطره، در شرايط نابساماني اوضاع ايران، بحران 
داخلي و تهديدها و خطرهاي خارجي، در شرايط تنش و بحران عميق در خاورميانه، 

تجاوزات آمريكا در منطقه و تهاجم گسترده اسرائيل، حمايت همه جانبه آمريكا ادامه 
مردم عراق و منطقه از آتش جنگ آمريكا و . عليه فلسطين و لبنان برگزار مي شود

پيامدهاي ويرانگر آن رهائي نيافته، فاجعه ديگري آفريده شد؛ كشتار مردم فلسطين و 
ارتباطي، پل ها، تاسيسات ساختاري، منابع آب و لبنان، ويراني مناطق مسكوني، راههاي 

برق و آوارگي و فرار يك ميليون نفر از مردم لبنان، هنوز آغاز اين فاجعه است و بايد در 
 .انتظار قربانيان بعدي و گسترش احتمالي اين فاجعه جنون آميز به كشورهاي ديگر بود

ه سرنوشت ايران بعنوان يك اهميت توجه ما به رويدادهاي منطقه تنها در اين نيست ك
كشور بزرگ منطقه، با سرنوشت اين منطقه درآميخته است، بلكه حساسيت و اهميت 
موضوع در عين حال در آنست كه كماكان در ميان بخشهائي از نيروهاي سياسي اين 

به . توهم وجود دارد كه مي توان از آمريكا براي استقرار دمكراسي در ايران استفاده كرد
هت همه ما، همراه با تمامي نيروهاي صلح دوست، آزاديخواه و مترقي ايراني همين ج

وظيفه داريم، افزون بر اعتراض و خشم و نفرت نسبت به اين تجاوزات و جنگ افروزي 
در منطقه و مبارزه با آن، دشمني آمريكا را با استقرار دمكراسي در كشورهايمان نيز، به 

 .شان دهيماستناد اين واقعيت ها و تجارب ن
سياست و عملكرد امپرياليسم آمريكا در عرصه جهاني در تمامي نيم قرن گذشته و 
اخيرترين موارد آن از جنگ عراق تا حمايت همه جانبه، از تهاجم اسرائيل به فلسطين و 
لبنان، بيان آشكار نقض خشن حقوق بشر، تجاوز افسار گسيخته به حق حيات و حقوق 

 .و آزادي و دمكراسي استانساني و دشمني با صلح 
 امنيتي حاكم بر -كنگره شما در شرايطي برگزار مي شود كه مافياي نظامي! رفقا

جمهوري اسالمي برغم يكدست كردن سه قوه، همچنان در محاصره مشكالت حل 
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نشدني و تنگناهاي غيرقابل خروج است، نه سركوب ها و دستگيري در ايران، نه 
د شرايط زندگي و معيشت مردم و نه بحران سازي پروژه عوامفريبي ها در زمينه بهبو

هسته اي و تحريك در عرصه جهاني، هيچ يك نتوانسته است گره هاي كالف سردرگم 
جمهوري اسالمي . نظام را بگشايد و از برآمد بحران هاي پيش روي جلوگيري كند

آنها قرار دارد و همچنان در برابر اكثريت بزرگ مردم و مطالبات معيشتي و آزاديخواهانه 
 .مانع تحقق آنهاست

سازمان شما سالهاست در كنار ديگر نيروهاي سوسياليست و آزاديخواه، با مبارزه بي 
وقفه عليه جمهوري اسالمي، در راه براندازي اين نظام و استقرار يك جمهوري 

برغم اين تالش و تمامي مساعي مشابه، ما . دمكراتيك و الئيك تالش كرده است
ن با واقعيت پراكندگي سازماني، با اختالف نظرهاي بزرگ و كوچك نظري و كماكا

سياسي و فقدان برنامه و سياستي كه بتواند گروههاي پراكنده موجود را به جرياني 
بهمين جهت امروز نيز در . بزرگ و موثر در تحوالت ايران تبديل كند، روبرو هستيم

جمهوري، گشودن چشم انداز نظام ادامه تالش هاي تاكنوني، بسط مبارزه عليه 
جايگزين و متحد شدن نيروهاي هرچه بيشتري از مبارزان چپ و دمكرات به گرد آن، 

در اين زمينه بويژه نيروهاي چپ . همچنان ضرورت مبرمي است كه در برابر ما قرار دارد
ق و سوسياليست مي توانند و وظيفه دارند نقشي موثر ايفا كنند و پيشگام و ضامن تحق

ايفاي چنين نقشي اما مستلزم آنست كه خود بر پراكندگي موجود . اين امر بزرگ باشند
با توجه به اين نياز انكار ناپذير، مبرم و سرنوشت ساز، بايد . در صفوف خويش غلبه كنند

با تمام نيرو و امكانات، از يكسو در راه ايجاد يك جنبش مستقل، نيرومند و سازمان 
يم و ابزار سازماني متناسب با انجام اين وظيفه را بوجود آوريم و از يافته چپ گام بردار

سوي ديگر بكوشيم با نيروهائي كه به دمكراسي باور دارند و در پي براندازي اين نظام، 
طبعا نبايد . به اتكا مردم و بدست مردم اند، اتحادهاي الزم و ممكن را سازمان دهيم

 : ناديده گرفت كه
 بايد بر اساس بازبيني تالشهاي گذشته در اين عرصه و بررسي دالئل  هر گونه اتحاد-1

 ناكامي اين تالش ها صورت گيرد،
 اين اتحادها نه بمعناي نمايندگي مردم و نه بطور اولي بمعناي جايگزيني مردم و -2

پايان دادن به حيات رژيم حاكم مستلزم رشد مبارزه طبقاتي و مبارزات . مبارزه آنهاست
...  مطالباتي طبقات و اقشار مختلف اجتماعي، كارگران، زنان، دانشجويان، معيشتي و

گسترش جنبش هاي مقاومت سازمان يافته و سرانجام گسترش مبارزه همگاني مردم 
 است و اين فقدان همان چيزي است كه عمر جمهوري اسالمي را طوالني كرده است،

دم و مبارزه آنها شود، بايد به اشكال  اين اتحادها در عين حال نمي تواند جايگزين مر-3
مختلف و با يافتن تدابير و وسائل الزم در راه ياري رساندن به اين مبارزه و ياري 

 رساندن به برانگيختن اين مبارزه كوشيد،
 اتحاد پايدار بايد بر روي ويژگي هاي اصلي نظام آينده، بر روي ويژگي هاي -4

اسي و تامين حقوق شهروندان، مليت ها و جمهوري بديلي كه به ضرورت هاي دمكر
تنها چنين . اقوام ايران پاسخ دهد و در چارچوب يك برنامه سياسي و عملي، شكل گيرد

 .اتحادي مي تواند بتدريج به اهرمي موثر در براندازي جمهوري اسالمي تبديل شود
 

 !رفقاي عزيز
ت ايران، منطقه و خارج از كشور اميدواريم اين گنگره بتواند با تحليل واقع بينانه از وضعي

و با اتخاذ تصميمات و رهنمودهاي سياسي و سازماني ضروري، گام هائي موثر در 
  .راستاي پاسخ به اين نيازها بردارد

  
   سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران –له  پيام كومه

  به كنگرة هفتم سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
دوستان عزيز شركت كننده در كنگره ! زي اتحاد فداييان خلق رفقاي گرامي كميته مرك

!  
آميز آرزو  اي پربار و موفقيت برايتان كنگره. درودهاي گرم و رفيقانة ما را بپذيريد

بوديد، بسيار  تان دعوت كرده ضمن تشكر و سپاس از اينكه ما را به كنگره. كنيم مي
 شما رفقا و دوستان عزيز شركت كرده متأسفيم كه امكان پيدا نكرديم مستقيماً در جمع

ترين مسائل مبتالبه جنبش و مبارزه را در اين چند روزه با شما به بحث و تبادل  و مهم
  .نظر بنشينيم

ها و  در مبارزه براي آزادي و سوسياليسم در ايران رسالت بزرگي بر دوش سازمان
از اوضاع تغيير يافته در بينانه و درك درست  تحليل واقع. مبارزان چپ قرار گرفته است

هاي اوليه در  جهان و منطقه و به طريق اولي در ايران شرط اوليه براي برداشتن گام
ها از جمله آرمان رسيدن به آزادي، سوسياليسم و  آرمان. جهت تحقق اين رسالت است

اي است كه در آن استثمار، ستم و  عدالت اجتماعي يك ضرورت هميشگي در جامعه
ها دائماً در حال  با وجود اين شرايط مبارزه براي رسيدن به اين آرمان.  داردسركوب وجود

تغيير و گام برداشتن در اين جهت مستلزم بازبيني مداوم اين شرايط و فاكتورهاي مؤثر 
ها و مبارزين قديمي  چپ ايران و به خصوص آن بخش از سازمان. در محيط مبارزه است

اند، شايد بيش   سياسي به تبعيد طوالني مدت ناچار شدهكه بنا به اجبار زمانه و سركوب
هاي گذشته  از فعالين چپ در داخل نياز به شهامت در اين بازبيني و اعالم رهايي از دگم

ها با تالش  بايد با اين تمايل قديمي در جهت ساده كردن مسائل و جايگزيني دگم. دارند
اي كه هر دم در پيش  ايط بسيار پيچيدهو زحمت واقعي براي پيدا كردن راه مبارزه در شر

گيرند، به طور واقعي مبارزه كرد و از حمالت هيستريك مخالفين  پاي جنبش قرار مي
ايم اطمينان داريم  مان با شما داشته با شناختي كه ما در همكاري. هراسي به دل راه نداد
  .اي در اين راه خواهيد داشت كه شما جايگاه شايسته

ي و دمكراسي و سرنگوني رژيم ديكتاتوري مذهبي در ايران از نبود جنبش براي آزاد
له هميشه بر اين امر مهم تأكيد كرده و  كومه. يك اپوزيسيون متحد بسيار رنج برده است

در همان حال ايجاد يك قطب چپ در . در اين جهت در حد توان خود گام برداشته است
 كاركن در مبارزه براي عدالت ايران شرط تأمين منافع حياتي طبقات فرودست و

تجارب ما در . در اين راه نيز بايد گام برداشت و كار كرد. باشد اجتماعي و سوسياليسم مي
دور اخير مبارزات مردم ايران به خصوص اين را نشان داده است كه شركت چپ 
سوسياليست ايران در يك تالش وسيع براي مبارزه جاري براي دمكراسي و آزادي و 

ني جمهوري اسالمي عرصه بسيار مهمي براي چپ و متحد شدن خود اين چپ سرنگو
تواند و بايد  يك چپ متحد در يك اتحاد سراسري براي آزادي و دمكراسي مي. باشد مي

با عروج چپ ايران به صف مقدم مبارزه و . به ستون محكم چنين اتحادي تبديل شود
اندهي كارگران و اقشار تهيدست هاي واقعي و اجتماعي نيز براي سازم جنبش زمينه

  .براي عدالت اجتماعي و سوسياليسم امكان پذير خواهد بود
توان گفت كه ما هنوز در حال  مي. كار فراواني در اين راه در پيش پاي ما قرار دارد

با همه اينها همكاري ما در اين چند سال . هاي اوليه در اين جهت هستيم برداشتن قدم
 دوستان نمونة بسيار ارزشمندي است كه بايد آن را حفظ كرد و اخير با شما و ديگر

دهد كه اين عملي بوده و تنها يك آرزوي دست نيافتني  گسترش داد، چرا كه نشان مي
  . نيست

خواهد يك ايران دمكرات و آزاد باشد راهي جز اين ندارد  از نظر ما ايران آينده اگر مي
بر عكس تبليغات هيستريك و ادعاهاي . باشدكه داراي يك نظام غير متمركز و فدرال 

شوينيستي، خطر بزرگ از هم گسيختگي و گسترش نفرت در ميان ملل تشكيل دهندة 
. ايران، نديدن اين واقعيت و تكرار پارانوي شوينيستي تجزيه طلبي و تجزية ايران است

ملي صدايي، انحصار طلبي فرهنگي و ستم و سركوب  در مبارزه عليه اين فرهنگ تك
در كنار پرداختن به . نيز نيروي چپ و سوسياليست در ايران رسالت بزرگي بر دوش دارد

هاي بزرگي كه جامعة ايران و به طبع آن ما و شما نيز با آن روبرو هستيم، حل  چالش
هاي سنتي نيز  مسئله ستم ملي در ايران و فراتر رفتن از تكرار شعارها و فرمولبندي

ما مطمئن هستيم كه .  كه از روبرو شدن با آن گريزي نيستچالش بسيار بزرگي است
  . كنگره شما به اين امر مهم نيز خواهد پرداخت

تان در اتخاذ تصميم براي ادامة مبارزه در راه سرنگوني جمهوري  ما بار ديگر براي كنگره
كنيم و  اسالمي و رسيدن در اهداف بزرگي كه در پيش داريد، آرزوي موفقيت مي

  . فشاريم را به گرمي ميدستتان 
   سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان–له  كميتة مركزي كومه
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 از 
افاضات 

هاي »چلبي«
  !وطني

 

 محمود بهنام 

  
با تشديد تخاصمات بين رژيم جمهوري اسالمي و 

هاي »احمد چلبي«هاي  دولت جرج بوش، فعاليت
روزنامه نگار ايراني، امير . يابد ايراني هم فزوني مي

اي مدعي شد كه رژيم اسالمي در  طاهري، طي مقاله
راند كه، بر خواهد بگذ ايران قانوني گذرانده يا مي

اساس آن، يهوديان ايراني ناگزير به پوشيدن 
اين نوشته .  زرد خواهند شدةهاي منقّش به ستار لباس

در ماه » نشنال پست«نخستين بار در روزنامه كانادايي 
مه گذشته به چاپ رسيد و بعد از آن هم در نشريات 

، در »نيويورك پست«ديگر، از جمله روزنامه 
. اي مختلف چاپ و پخش شدها و راديوه»وبالگ«

 عالوه بر نقل مقاله، هم،برخي از اين نشريات 
هاي داراي  هايي نيز از يهوديان ملبس به لباس عكس

ستاره زرد مربوط به دوران آلمان نازي به چاپ 
رساندند تا قرينه سازي مورد نظر خود را تكميل 

   .نمايند
شماري   حاكم بر ايران تاكنون جنايات بيرژيم

 شده و در صورت ادامه حاكميت شوم آن مرتكب
عالوه بر . تواند بر فهرست جنايات خود نيز بيفزايد مي

سركوب و اختناقي كه بر عموم مردم ايران تحميل 
هاي مذهبي و قومي و از جمله  اقليت. شود مي

 مضاعفيهموطنان كليمي ما هم، فشارها و تضييقات 
 مدعي اما خبري كه امير طاهري. شوند را متحمل مي

ها، منابع  آن شده بود، توسط هيچ كدام از خبرگزاري
مستقل خبري، ناظران مسائل ايران و يا كساني كه به 

كنند، تأييد نشد و معلوم گرديد  ايران رفت و آمد مي
 كانادايي ةروزنام. كه اين خبر كامالً ساختگي است

 چاپ و از خوانندگانش عذرخواهي راتكذيبيه آن 
ها اين كار را   ديگر از رسانهكرد ولي بسياري 

 -الري كُهلر « گزارش تحقيقي كه ةبرپاي  .نكردند
» جوئيش ويك«نامه نيويوركي  ، از سردبيران هفته»اسز

 ژوئيه 3(» نيشن«تهيه كرده و در مجله آمريكايي 
به چاپ رسيده است، نه تنها اين خبر جعلي ) 2006

 اين ةبوده بلكه جاعل آن هم سوابق زيادي در زمين
ايست   مقالهآنها، ديگري از ةنمون. نوع جعليات دارد

كه طاهري در سال گذشته ميالدي در روزنامه 
چاپ كرد و ضمن آن مدعي شد » نيويورك پست«

كه محمد جواد ظريف، سفير فعلي رژيم در سازمان 
ملل، يكي از دانشجويان فعال در گروگانگيري 

بر .  است بوده1979كاركنان سفارت آمريكا در سال 
 كه فرد رديدهاساس تحقيق از استادان معلوم گ

هاي كاليفرنيا  مذكور، در آن ايام در يكي از دانشگاه
پايه  مشغول تحصيل بوده و، بنابراين ادعاي طاهري بي

  .بوده است
 كتابي با 1988 اين گزارش، طاهري در سال طبق

 حكومت شاه و سقوط ة، دربار»النه جاسوسان«عنوان 
 كرد كه مورد استقبال برخي مطبوعات آن منتشر

كه (اما شائول بخاش . آمريكايي هم قرار گرفت
بوده و كتابي » كيهان انگليسي«ها از نويسندگان  مدت

 درج نقد اب)  انقالب ايران نوشته استةهم دربار
مفصلي از كتاب طاهري، در مجله آمريكايي 

  .پته او را به روي آب ريخت» نيوريپابليك«
اش، كه اكنون استاد تاريخ در دانشگاه  بخشائول

است، مورد به مورد خطاها و جعليات » جرج ميسون«
را در آن مقاله بر » النه جاسوسان« كتاب ةنويسند
ارجاع به منابعي كه اصالً وجود خارجي : شمرد

ندارند، جعل مطالب در مواردي كه منابع قابل مراجعه 
 نقل شده از لبوجود دارد، تحريف كامل برخي مطا

به طوري كه حتي در موردي . . . منابع موجود و 
طاهري خواننده را به يكي از مقاالت قبلي خود 

دهد ولي در آن مقاله هم، مطلبي كه در  ارجاع مي
بخاش در پايان نقد ! شود كتاب نقل شده يافت نمي

هايي  اين از آن دسته كتاب«گيري كرد كه  خود نتيجه
تاريخ معاصر ) رشته( ياست كه موجب بدنام

طاهري دو ماه بعد مبادرت به چاپ . »شود مي
اي به اين نقد كرد ولي نتوانست انتقادات آن را  جوابيه
  .رد كند

 امير طاهري در ة گزارش مذكور، واسطة نوشتبه
پخش و چاپ مقاالتش، مؤسسه روابط 

است كه كارش توزيع مقاالت » بِنادور«عمومي
هاي  ها و رسانه ن روزنامهنويسندگان مورد نظر در بي

مختلف، اعزام سخنران به مراسم، برگزاري كنفرانس 
هاي سرشناس محافظه كاران  چهره. و نظاير اينهاست

، »دن مايكل له«و » ريچار پرل« آمريكا، مانند راطياف
با . در زمره مشتريان و فعاالن اين موسسه قرار دارند

 آن كه ساختگي بودن برخي مطالب طاهري برمال

شده است، ولي اين مؤسسه همچنان به حمايت از وي 
طاهري كه گهگاه . دهد و پخش مقاالتش ادامه مي

 از كشورهاي رسفرهايي هم به عراق و برخي ديگ
كارشناس «كند، اخيراً هم به عنوان  خاورميانه مي

قرار گرفته » كاخ سفيد«مورد مشورت مقامات » عراق
، در ارتباط  »وربناد «ةطبق اين گزارش، مؤسس.  است

با محافل راست افراطي آمريكا، يكي از مراكز فعال 
هاي مربوط به عراق  در پخش و نشر اخبار و گزارش

براي زمينه )  كشتار جمعي عراقهاي سالحو از جمله (
سازي تهاجم نظامي آمريكا  به آن كشور بوده است 

كوشد همان نقش را در مورد آماده  كه اكنون هم مي
ر عمومي، براي تهاجم احتمالي عليه ايران سازي افكا
   .ايفا كند

 ة رژيم شاه، خبرنگار مجلة طاهري، در دورامير
بود كه با اخذ بورسي براي گذراندن يكي » روشنفكر«

بعد از بازگشت .  روزنامه نگاري به آمريكا رفتةدور
مشغول كار شد و در » كيهان «ةبه ايران، در روزنام

اين روزنامه منصوب شد، در اندك مدتي به سردبيري 
و با سواد ديگري رتجربهحالي كه روزنامه نگاران پ 

درهر حال وي در اين . در آن مؤسسه وجود داشتند
دوره فوت و فن تحريف و جعل در كار روزنامه 
نويسي، خصوصاً در مورد تبليغ و تعظيم رژيم شاه را 

هاي او در آن »كار شاه«يكي از . به خوبي فراگرفت
اي اختصاصي با خود شاه  ، ترتيب دادن مصاحبهايام

اي استثنايي با فرماندهي  مصاحبه« عنوان هبود كه ب
 روزنامه كيهان ة به ضميم1356، در سال »استثنايي
در اين مصاحبه، طاهري تالش كرده بود . چاپ شد

او را، » تمدن بزرگ«حد از شاه و  كه مدح و ثناي بي
ستي با ظاهري مقبول، با استفاده از شگردهاي ژورنالي

   .به خورد خوانندگان بدهد
هاي رژيم اسالمي به قدري طوالني  كاري  تبهفهرست

هاي  و آشكار است كه هيچ نيازي به اخبار و گزارش
جعل و تحريف هم، در واقع، يكي . ساختگي نيست

ديگر از شگردهاي اين رژيم تبهكار و ديگر 
ريف توسل به جعل و تح. هاي خودكامه است رژيم

 صيبتواند مزد و مواجب و موقعيتي را ن اگرچه مي
هاي وطني بكند ولي نهايتاً »چلبي«امير طاهري و ساير 

   .   شود به نفع رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي تمام مي
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  1+5 با پنهان نگه داشتن محتواي پاسخ به پيشنهادات
 ها هم گسترش مي دهددامنه سانسور را به خارج از مرزجمهوري اسالمي 

 رضا اكرمي
  

هنوز مركب شكايت غالمحسين الهام، سخنگوي 
دولت جمهوري اسالمي ايران ،از مطبوعات داخلي 
كه دولت محمود احمدي نژاد را در برخي امور مورد 

د قرار داده بودند نخشكيده بود كه اين بار كل نق
محكوم » سخنگو«المللي از طرف همين هاي بينرسانه

  . به سانسور مي شوند
همانطور كه مي دانيم چهار روز پس از پاسخ 

+ 5مسئولين جمهوري اسالمي به بسته پيشنهادي گروه 
 هنوز تمامي روزنامه نگاران و مفسرين رسانه هاي 1

 بر حدس و گمان اظهار نظر مي كنند و بين المللي
البته در اين ميان ، سر آنهائي بي كاله مانده است كه 

محدود است و به عنوان » منابع مطلعشان « دسترسي به 
رسانه اي مستقل مي بايست چشم انتظار اخبار 

و اين در حاليست كه .خبرگزاريها روز شماري كنند
هاي ذينفع بدون علني شدن محتواي اين پاسخ ، طرف

، »  صفحه اي20نامه «از همان ساعات اوليه دريافت 
افكار عمومي را ،در پشت پرده اي از ابهام ، به سمتي 
كه خود مي خواهند مورد هجوم تبليغاتي قرار داده 

  . اند
در حاليكه مي خوانيم و مي شنويم كه حميدرضا 
آصفي، سخنگوي وزارت خارجه ،پاسخ ايران را 

 دانسته كه اگر "يار مثبت و روشنيعالئم بس"حاوي 
 به "به درستي"طرفهاي اروپايي و پيشنهاددهندگان 
به " اي ايران  آنها توجه كنند موضوع پرونده هسته

راحتي بدون تنش و از طريق مذاكره و گفتگو حل 
پاسخ «: آمريكائيان اعالم مي كنند كه . "خواهد شد

 5+1ايران به مجموعه مشوق هاي پيشنهادي گروه 
 شوراي امنيت درباره 1696خواسته هاي قطعنامه 

و يكي » .برنامه اتمي اين كشور را برآورده نمي كند
از سخنگويان كاخ سفيد ضمن اعالم خبر مكالمه 
تلفني جرج دبليو بوش با كوفي عنان دبير كل سازمان 
ملل متحد ادامه مي دهد كه اعضاي دائمي شوراي 

شورت با يكديگر امنيت سازمان ملل متحد در حال م
هستند و قرار است اين شورا در پايان مهلت تعيين 

 اوت، نهم شهريور، به بررسي 31شده براي ايران در 
موضعگيريها . اقدام بعدي خود در برابر ايران بپردازد

 1+5از جانب ساير كشورهاي تشكيل دهنده گروه 
كه شامل فرانسه ،انگلستان ،آلمان ،روسيه و چين نيز 

به اشكال مختلف بيان شده است ،در حاليكه مي شود 
دو كشور روسيه و چين به پيروي مواضع پيشين خود 
عالئم مثبتي در پاسخ اخير ايران مي بينند ،سه كشور 
غربي همچنان بر لزوم فوري تعليق غني سازي تأكيد 

مي كنند كه گويا در پيچ و خم اين نامه چند صفحه 
  .اي، نشاني از آن ديده نمي شود

 
در حالي كه تالش محافل رسانه اي جهان و همچنين 
افكار عمومي در ايران براي پي بردن به محتواي پاسخ 
ايران به اين بسته پيشنهادي هنوز به نتيجه اي نرسيده 
است مقامات ايراني نه تنها هنوز شرايط را براي بيان 

 دانند بلكه ،از زبان  جزئيات اين پاسخ مناسب نمي
« : مهوري اسالمي مي شنويم كه سخنگوي دولت ج

با دولتهايي كه پاسخ را دريافت كرده اند قرار گذاشته 
شده كه آن را در اختيارات رسانه ها قرار ندهند، اما 
اگر آنها اين خواسته را رعايت نكنند، ايران نيز 
تجديد نظر در روشها و سياستها را حق خود خواهد 

  ».دانست
بدور از چشم مردم » عرف بين الملل «مي دانيم كه در 

و افكار عمومي بسياري مذاكرات صورت گرفته 
است و شايد در مواردي نيز عليرغم پنهان ماندن 
محتوي گفتگوها ،نتايجي هم در جهت حل موضوع 
مورد اختالف طرفين به همراه داشته است ،اما آيا اين 
محدوديت اعالم شده از طرف مقامهاي مذاكره 

همانطور كه پيشتر . راني از همان جنس است كننده اي
اشاره شد تا جائيكه به طرف آمريكائي و غربي 
مربوط مي شود هيچ نشانه اي از سربسته ماندن 
موضوع اصلي مورد اختالف كه همانا اصل تعليق 

بنا بر اين . غني سازي اروانيوم مي باشد ديده نمي شود
شدن مي توان حدس زد كه نگراني ايران از علني 

زود رس نامه ،قبل از توافق ، به امتيازاتي مربوط مي 
شود كه جمهوري اسالمي از آنها مي خواهد و در 
رأس آن تضمين امنيت رژِيم است ، آنهم با چفت و 
بست و ضمانت مشخص و البته علني شدن چنين 
مطالبه اي قبل از اطمينان از حصول آن ،براي سران 

ه ويژه فكر مي كنند جمهوري اسالمي كه اين روزها ب
پرخاشگري ضد غربي اشان در خاورميانه منشأ 

  .اعتباري بوده است ،نبايد ارزان فروخته شود
اما همه آنها كه دل در گروآ زادي ،استقالل ومنافع 
ملي مردم ايران دارند و به واقع متوجه مخاطراتي 
هستند كه از دوسويه جنگ طلبي و مطامع سلطه 

طقه و ايران و همچنين تداوم طلبانه آمريكا در من
حاكميت مستبد و بحران آفرين جمهوري اسالمي در 
داخل و خارج از مرزهاي كشور است ، بايد نه تنها 
دسترسي به اطالعات شفاف را حق خود بدانند بلكه 
برپايه داده هاي واقعي، مردم را نسبت به اين 
مخاطرات مطلع نمايند تا در مقابل نقشه هائي كه از 

وسوي ارتجاع داخلي و خارجي براي آنها طرح هرد
  .ريزي مي شود امكان واكنش مناسب داشته باشند

مي دانيم در ايران پرداختن به موضوعاتي از اين 
دست همواره در جارجوب امنيت ملي تلقي شده 
است و خارج از اينكه تا چه حد تأمين كننده منافع 

ني كه در ملي بوده است ،ناقدين و حتي روزنامه نگارا
صدد اطالع رساني بوده اند به عنوان اقدام كننده عليه 
امنيت ملي روانه زندان شده اند و حتي به اتهام 

البته اين .جاسوسي با خطر مرگ هم رو برو شده اند 
سياست سركوب و خفقان درداخل كشور تاحدودي 
كار خود را كرده است و امروز شاهديم كه بدون 

خلي ودر شرايطي كه حد اقل گفتگو در رسانه هاي دا
امكان مشاركت مردم در تصميمگيري پيرامون امر 
مهمي چون مسئله هسته اي وجود داشته باشد صرفا 
شعارهاي حكومتي به خواست ملي تلقي مي شود و 

در .متأسفانه سانسور و خود سانسوري جا مي افتد 
موضوع اخير اگر چه دستگاه سركوب رژيم اسالمي 

هاي بين المللي نمي رسد اما در صدد دستش به رسانه 
 از تحليل – به ويژه رسانه هاي فارسي زبان را -است 

و بررسي باز دارد و بدين وسيله دامنه سانسور خود 
   . رابه خارج از كشور نيز گسترش دهد
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هجده تن از روشنفكران و نويسندگان معروف، كه 
 نوبل ادبيات ةسه نفر آنها از جمله برندگان جايز

اي راجع به جنگ اسرائيل و   سرگشادهةهستند، نام
هاي  اند كه در بسياري از روزنامه فلسطين و لبنان نوشته
 "ال پائيس"، )فرانسه ("لوموند"معتبر جهان، مانند 

 "الرپوبليكا"و ) انگلستان ("تاينديپندن"، )اسپانيا(
 اين نامه ذيالً از ةترجم. به چاپ رسيده است) ايتاليا(

 .گذرد نظر خوانندگان مي
 اسرائيل و فلسطين هنگامي آغاز ة فصل مناقشآخرين

لسطيني، شد كه نيروهاي اسرائيلي، دو غيرنظامي ف
اين حادثه، . يك دكتر و برادرش را، در غزه، ربودند

. اي، در جايي منعكس نشد به استثناي مطبوعات تركيه
ها يك سرباز اسرائيلي را به اسارت  روز بعد، فلسطيني

 براي مبادله او با كساني كه اكرهگرفتند و پيشنهاد مذ
اند را مطرح   اسرائيل به اسارت گرفته شدهةبه وسيل
هاي  حدود ده هزار زنداني فلسطيني در زندان. ندكرد

 .برند اسرائيل بسر مي
ها يك اقدام  توسط فلسطيني» آدم ربايي« امر كه اين

شود، در حالي كه اشغال نظامي  افراطي تلقي مي
غيرقانوني ساحل غربي رود اردن و تصاحب 

سيستماتيك منابع طبيعي و خصوصاً منابع آب آن به 
اسرائيل به عنوان واقعيتي (!) اعي  نيروهاي دفةوسيل

بار از زندگي روزمره به حساب آورده  هرچند تأسف
 ةاي متعارف از استانداردهاي دوگان شود، نمونه مي

غرب است كه در برخورد به سرنوشت فلسطينيان 
شود، سرنوشتي كه در  مكرراً به كار گرفته مي

المللي به آنها  سرزميني كه بر اساس توافقات بين
تصاص يافته است طي هفتاد سال گذشته بدان اخ

 .اند دچار شده
. آيد گري مي گري به دنبال افراطي  افراطيامروزه
ها با موشك پيچيده و  ساز فلسطيني هاي دست موشك

هاي نوع  اين موشك. كنند مدرن اسرائيل تالقي مي
يابند كه  هاي خود را در جايي مي دوم، معموالً هدف

حرومان روزگار خود را سپري دستان و م انبوه تهي
 خوانده "عدالت" زمانيدر انتظار آنچه كه . كنند مي
ها را به طرز  ها، بدن هر دو نوع موشك. شد مي

چه كسي به غير از . كنند دهشتناكي تكه پاره مي
ها را  تواند آن صحنه هاي جنگ مي فرماندهان جبهه

 اي فراموش نمايد؟ براي لحظه

هر پاسخ متقابل آن، مورد  اقدام تحريك آميز و هر
اما . گيرد اعتراض و همچنين موعظه قرار مي

گيرد، اقداماتي كه مطرح  هايي كه در مي بحث
شود همگي به عنوان  هايي كه داده مي گردد و قول مي

سرگرمي و به منظور منحرف كردن اذهان جهانيان از 
 از عبارتستشود، و آن  يك مسئله به كار گرفته مي

مات بلندمدت نظامي، اقتصادي و مجموعه اقدا
جغرافيايي كه هدف سياسي آنها چيزي كمتر از محو 

 .ملت فلسطين نيست
 مسئله بايد با صداي بلند و به صورت آشكار بيان اين

شود، زيرا كه آن اقدامات كه غالباً پوشيده و فقط 
بخشي از آنها اعالم شده هستند، در اين روزها با 

ما معتقديم كه واقعيت . دشون سرعت به پيش برده مي
آن اقدامات بايد به طور مستمر و بالوقفه شناخته و 

 . آنها مقاومت شودرابرشناسانده شده و در ب
، »جوليانو مرخامس«همان گونه كه : بعدالتحرير

: ، پرسيده است»هاي آرنا بچه«كارگردان فيلم مستند 
 »ي لبنان را ترسيم خواهد كرد؟"گرنيكا"چه كسي «
  

 نائومي،   كالئانوادواردو،   پينترهارولد  رگر، بجان
،   كينليتامس،   ويدالگُر،   گالسچارلز ،  كالين

،   چامسكينوآم،   هجدورنجسيكا،   فورشهكارولين
،   زينهوارد،   رويآرونداتي،   ساراماگوخوزه

 مارتين،   ابانيكريس،   بنكزراسل،   فالكريچارد
  موريسونتوني،  اسپادا
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 جنگ با مطبوعات
 روزنامه 4 ي اسالميجمهور
  !گر را بستيه ديو نشر

هيات نظارت بر مطبوعات كه به شكل غير رسمي به 
 اسالمي هاي حكومت جمهوري مثابه عامل سياست

كند، دستور توقيف روزنامه شرق و سه نشريه  عمل مي
علت توقيف، تكرار . خاطره ، حافظ و نامه را صادر كرد

نمائي است كه حكومت براي تعطيلي  همان داليل نخ
دهها روزنامه و نشريه توقيف شده بدان متوسل شده 

 " روزنامه و نشريه، همان جمله تكراري4اتهام اين . است
 " توهين به مقامات جمهوري اسالمي" و"يبنشر اكاذ

  .است
ها، بستن و تعطيلي نشريات و دستگيري  حمله به روزنامه

نگاران عمري به درازاي عمر حكومت جمهوري  روزنامه
 نشريه نيزچندان 4از اين رو توقيف اين . اسالمي دارد

آنچه شايد . انگيزد و كار جديدي نيست تعجبي بر نمي
انست، ابعاد و گستره تهاجم و تنگي بتوان آن راجديد د

هائي است كه روزنامه ها در آن مجاز به سخن  محدوده
اگر تا ديروز اظهار نظر در مورد رهبر . اند گفتن شده

جمهوري اسالمي و تعدادي از مقامات ممنوع بود ، امروز 

انتقاد به پادوهاي دست چندم اين حكومت نيز با مجازاتي 
فشار بر مطبوعات . شود ه ميدر حد توقيف نشريه مواج

غيرحكومتي تا بدان اندازه افزايش يافته كه حتي روزنامه 
كرد و در اغلب موارد  شرق كه بسيار محتاطانه عمل مي

هاي تنگ حكومت متوقف مانده بود نيز، از  در چارچوب
  . زير تيغ پادوهاي حكومتي در امان نماند

وعات آنچه كه اين روزها حكومت را به يورش به مطب
وسوسه مي كند وضعيت پرونده اتمي جمهوري اسالمي و 

هاي ايران بر باد ده  و ماجراجويانه حكومت در  سياست
سران حكومت اسالمي از انتشار خبر و . اين رابطه است

صدائي متفاوت با صداي خود در ميان مردم در هراس 
تر كرده اند كه از رسيدن امواج خبرها  آنها عزم جزم. اند

عات متفاوت به گوش مردم، جلوگيري به عمل و اطال
هاي ماهواره اي ، تعقيب و تعطيل  حمله به آنتن. آورند

ها و بازداشت وبالگ نويسان، فيلتر كردن  كردن وبالگ
ها ونشريات با اين هدف انجام  ها و بستن روزنامه سايت

  .گرفته و ادامه پيدا كرده است
م شده  همچنيين جناح حاكم جمهوري اسالمي مصم

است كه كنترل كامل مجلس خبرگان و انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا را به چنگ آورد كه الزمه آن 

خبر گذاشتن مردم و ايجاد جو رعب و وحشت در  بي
اما مردم .  ميان روشنفكران و اقشار آگاه مردم ايران است

ايران به بهاي تجربه  تلخي كه  طي حكومت همين 
اند، امروز درس هاي   آوردهجمهوري اسالمي به دست

حكومت مي تواند . اي فراگرفته اند بسيار آموزنده
مطبوعات و نشريات را به طور موقت توقيف كند، اما نمي 
تواند تالش مردمي را كه ياد گرفته اند با استفاده از همه 
وسائل ممكن سد سانسور حكومتي را درهم بشكنند، 

  .  متوقف نمايد
اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن كميته مركزي سازمان 
هاي مذبوحانه حكومت در سد  محكوم كردن تالش

نمودن گردش آزاد اخبار و اطالعات و انديشه و از جمله 
توقيف معدود مطبوعات غير دولتي در كشور، تمامي 

هاي آزاده را  سازمانها و نهادهاي سياسي و مدني و انسان
بله با حكومت مي خواند كه از هر طريق ممكن به مقا فرا

سانسور برخاسته و خواستار آزادي انتشار مطبوعات و 
  .فعاليت آزادانه روزنامه نگاران در ايران گردند

ما بستن روزنامه شرق و نشريات ديگر را در بحبوحه 
مذاكرات اتمي و در اين برهه حساس نشانه اي از تالش 
حكومت براي معامله بر سر منافع مردم ايران و اقدامي در 
كتمان بيشتر بند و بست هاي آتي آن با دول ديگر مي 
دانيم و نسبت به هر گونه سازشي بر سر حقوق اساسي 
مردم ايران و چشم بستن مجامع بين المللي بر نقض 

  .حقوق بشر در كشورمان هشدار مي دهيم
   

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  2006امبر  سپت12 برابر 1385 شهريور 21سه شنبه 
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 مصاحبه با دبير اول حزب کمونيست اسرائيل 

قطعنامه سازمان ملل بستري 
براي صلح در منطقه 

 !نخواهد بود
 
 

 برگردان ناهيد جعفرپور
  

Jungewelt  
Heike Schrader, Athen  

22.8.2006  
مشگل اصلي همان تشكيل دولتي 

  .فلسطيني است
 

ايسام ماخول دبير اول حزب كمونيست ": توضيح
 4 تا 3حزب كمونيست اسرائيل بين . استاسرائيل 

درصد آراء مردم اسرائيل را دارا بوده و توانسته است 
  ." با اين آراء سه نماينده به پارلمان اسرائيل بفرستد

 
 روز پيش شوراي امنيت سازمان ملل 10: سئوال

آيا با اين قطعنامه صلح  را صادر نمود 1701قطعنامه 
  رار شد؟ميان اسرائيل و لبنان برق

بلكه بخشي . اين قطعنامه هيچ راه حلي نيست:جواب 
از خود مشكل است و مطمئنا بستري براي صلح در 

از خون و بدبختي قربانيان . منطقه نخواهد بود
غيرنظامي در لبنان استفاده شد تا كشورهاي سهيم در 
اين جنگ در شوراي امنيت با شرايط آمريكا و 

 در اين جنگ نقشي ستيزه آمريكا. اسرائيل توافق كنند
جو داشت و در اختيار اسرائيل فرصتي را قرار داد كه 
در اين فرصت اسرائيل تمامي زير ساختارها و اقتصاد 

بيش از يكماه طوالني شوراي . لبنان را منهدم نمود
از اين رو شوراي . امنيت به وظيفه خويش عمل ننمود

 امنيت هم در اين جنگ مسئول نتايج ستيزه جوئي
اسرائيل در لبنان و انهدام زيرساختار اين كشور و قتل 

  .عام و خونريزي هاست
  

  بنظر شما راه حل صلح در منطقه چيست؟: سئوال
از درجه اول بايد تمامي لشگر اسرائيل از لبنان : جواب

از اسرائيل بايد به عنوان مسئول . بيرون برده شوند
اين مهمترين در واقع . خرابي ها در لبنان نام برده شود

اما مهمترين مشكل در خاورميانه همان . شرط است
بدون به رسميت شمردن .مشكل دولت فلسطيني است

حقوق ملي فلسطيني ها و بدون به رسميت شناختن 
حقوق متواريان فلسطيني در چهارچوب قطعنامه هاي 
سازمان ملل متحد، بدون تاسيس يك دولت مستقل 

 1967امه يوني فلسطيني كه در آن مرزهاي قطعن
سازمان ملل متحد و تقسيم اورشليم بعنوان پايتحت به 

رسميت شناخته شوند، هيچ زمان اين اختالفات پاياني 
  .نخواهند داشت

اسرائيل بجاي پيدا كردن راه حل هاي سياسي دست 
 6در واقع اين مسئله در . به تصميمات يكجانبه مي زند

 اسرائيل .سال گذشته بطور خطرناكي پيش رفته است
تالش مي كند مردم فلسطين و رهبرانش را از ارائه راه 

از مشكل فلسطين مشكلي . حل ها بي اطالع نگاه دارد
اسرائيلي ساخته شده است كه هيچگونه با حقوق 
فلسطيني ها رابطه اي ندارد و تنها به امنيت اسرائيلي ها 

  .بر مي گردد
  

و چه در نيروي اصلي مقاومت چه در نوار غزه سئوال
لبنان سازمان هاي مذهبي هستند كه پيشرفتي در 

شما در اين باره چه فكر اوضاع به وجود نمي آورند
؟   مي كني

اين درست است كه حماس و حزب اهللا : جواب
آنها هم درست مثل . نيروهاي دمكراتيكي نيستند

. اسرائيل عالقه زيادي به راه حل هاي سياسي ندارند
حماس .  موقعيت آنها وجود دارداما تفاوت اساسي در

در نوار غزه بعنوان اپوزيسيون حتمي و صددرصد 
براي انتخابات فلسطين اعالم وجود نمود در حاليكه 
حزب اهللا در لبنان در انتخابات براي گرفتن يك جا 

در . در سيستم سياسي كشور مي بايست مبارزه كند
حال حاضر حزب اهللا بر عليه اشغال نظامي اسرائيل 

  .مبارزه مي كند و كار خود را خوب انجام مي دهد
  

ما از موشك هاي حزب اهللا :سئوال همچنين حزب 
در امان نيست آيا اين عملي دشمنانه از سوي اسالمي 

  ها بر عليه كمونيست ها نيست؟
ساختمان روزنامه يوميه ما در هايفه مورد :جواب

در اين حمله آرشيو بسيار . هدف قرار گرفت
اما ما اين هم مي دانيم . حزب بخشا نابود شدارزشمند

ما هم قرباني اين جنگ . كه هدف حزب اهللا ما نيستيم
حزب ما موضعي روشن بر عليه . و اين وضعيت هستيم

حال فرقي نمي كند چه در . حمله به غير نظاميان دارد
غزه

 :

ما فراخوان داديم و . بيروت و يا هايفه و يا نوار 
ظاميان را در اين جنگ دخالت خواستيم كه آنها غير ن

  .ندهند
  

در آلمان چپ ها خيلي برايشان مشكل است سئوال
اما در يونان . كه به سياست دولت اسرائيل انتقاد كنند

حتي بين نازي ها و اسرائيل . طور ديگري است
  ............مقايساتي مي شود

اين درست نيست كه اسرائيل را با نازي ها : جواب
همانطور هم درست نيست كه حزب اهللا . مقايسه كرد

كاري كه نخست وزير . را با نازي ها مقايسه نمود
ستيزه جوئي اسرائيل خشونت بار . اولمرت كرده است

. و زشت است و بايد جلويش را گرفت و آنرا رد كرد

احتياجي نيست براي نشان دادن اينكه اين ستيزه 
ا جوئي تا چه حد وحشتناك است آنرا با نازي ه

هيچ مانعي براي انتقاد آلمان به اسرائيل . مقايسه نمود
اسرائيل حق فلسطيني ها را ناديده مي . وجود ندارد

عدم انتقاد به .گيرد و در غزه و لبنان قتل عام مي كند
اين مسئله به اين مفهوم نيست كه آنها از گذشته ياد 

دقيقا از آنجا كه آلمان اين گذشته را . نگرفته اند 
ي بايد با تفاهم بيشتري در مقابل زير پا گذاشتن دارد م

  ..حقوق و نژادپرستي عكس العمل نشان دهد
 
  

 
 

  
 اين پيروزي به درد
  حزب اهللا نمي خورد

 
 

  مصاحبه با عباس بيدون خبرنگار لبناني
  

Taz 21.08.2006  
Anne Françoise Weber  

  برگردان ناهيد جعفرپور
 

يدون شاعر، منتقد و خبرنگارمتولد عباس ب: توضيح
وي در حال حاضر .  از جنوب لبنان است1945سال 

از وي تا . سردبير روزنامه لبناني اس ـ سفير مي باشد
كنون مقاالت و كتوب بسياري به زبان هاي مختلف 

بيدون چهره اي بسيار معروف در . منتشر گشته است
  ."دنياي عرب مي باشد

  
 سازمان ملل 1701شما قطعنامه بنظر : روز نامه تاتس

ا اينكه شما شعله  متحد به معني پايان جنگ است و 
  هاي مبارزات جديدي را مي بينيد؟
ي

اين قطعنامه كمبود هاي . من نمي دانم: عباس بيدون
البته با اين وجود من فكر مي كنم . بسياري دارد

من فكر مي كنم در سازمان . قطعنامه اي عملي است
. به خواسته هاي لبناني ها توجه شده استملل اين بار 

فرستادن ارتش به جنوب لبنان ، برقراري دولت در 
 ، براي من نكته 1948آنجا، برگشت به آتش بس 

هاي مهم و پيشرفت در راه بر قراري صلح در منطقه و 
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 :

من بيشتر از همه از وقوع يك جنگ . لبنان است
  .داخلي در لبنان ترس دارم

 
  داخلي جديد؟يك جنگ : سئوال
البته من عالقه اي ندارم از جنگ داخلي نام : جواب

ببرم اما اين كامال مشخص است كه اين كشور به يك 
اكثريت . محل جنگ و محل صلح انشعاب شده است

مردم با تمام تفاوت هايشان و تمام دعواهايشان صلح 
مي خواهند و خيلي ساده مي گويند ما ديگر جنگ 

 سال زندگي ما بيهوده 30ند كه مي گوي. نمي خواهيم
گذشته است و در جنگ هائي بي پايان به هدر رفته 

  .است
 

آيا قبل از جنگ، لبنان در راه صلح با اسرائيل سئوال
  بود؟

ميشه اينطوري ديد كه اگر اسرائيل واقعا يك : جواب
طرح براي صلح داشت، آنزمان مسلما با طرفداران 

 شد و اوضاع را صلح در لبنان وارد ديالوگ مي
اسرائيل بجاي اين به . درست تجزيه و تحليل مي نمود

تمامي كشور و ملت ودولت و اقتصاد لبنان حمله كرد 
بزبان ساده تر . و همه چيز را منهدم نمود و از بين برد
  .بگويم اسرائيل حق را به حزب اهللا داد

 
و بنظر شما هم اكنون طرفداران جنگ قوي : سئوال
  ترند؟
البته كساني هستند كه جنگ . فكر نمي كنم: جواب

جنگ . مي خواهند اما هيچ هدف و برنامه اي ندارند
را فقط براي جنگ خواستن فايده اي ندارد آنهم نه 

اينجا مشكل حزب اهللا وجود دارد كه حداقل . در لبنان
هميشه عربها از : سمبوليك هم كه شده پيروز شد

ن بار حزب اهللا مقاومت اسرائيل فرار مي كردند اما اي
اما از اين پيروزي سمبوليك هيچ چيزي بيرون . كرد

قطعنامه سازمان ملل كه مورد قبول حزب . نمي آيد
خيلي . اهللا قرار گرفته بر عليه خود حزب اهللا است

ساده زيرا كه اين قطعنامه همه آن چيزهائي را كه در 
سال هاي گذشته حزب اهللا رد نموده بود متحقق مي 

در سال هاي گذشته هيچكسي در لبنان جرئت . زدسا
نمي كرد در باره پيمان آتش بس با اسرائيل صحبت 

كند

ح:  د
ار

 :
د

زيرا كه در اين صورت بعنوان خيانتكار معرفي . 
همچنين هيچكس جرئت نداشت در باره . مي شد

استقرار ارتش لبنان در جنوب و يا از رجعت 
اما هم . خودمختاري دولتي به منطقه صحبتي كند

اكنون همه چيز بر روي كاغذ آمده وحزب اهللا همه 
  .حداقل در حرف. چيز را مورد قبول قرار داده

 
زب سئوال ازه اي موقعيت  در اين روز ها تا چه ان

د؟   اهللا تحت تاثير تهران قرار د
حزب اهللا تنها ابزار دست تهران نيست بلكه : جواب

فاوت حزبي انقالبي است كه برايش واقعيت ها بي ت

من سابق بر اين يك كمونيست انقالبي بودم و با . اند
وجود اينكه در درونم مي دانستم كه نمي توان آنرا 
. به حقيقت رساند اما تنها براي انقالب كار مي كردم

براي حزب . براي حزب اهللا هم بنظرم همين طور است
اهللا تهران امروز همان نقشي را دارد كه مسكو آنزمان 

آدمهاي حزب اهللا كه . ست ها داشتبراي كموني
خيلي هم شجاع و نترس هستند براي مبارزه شان پولي 

حتي حسن . آنها مجنونين خدا هستند. نمي گيرند
اين حزب ابزار دست . نصراهللا هم همينطور است

تهران نيست بلكه اين حزب قدرت و سياست را 
همه احزاب . بعنوان ابزاري انتخاب كرده است

انقالبي كم و بيش خواهان قدرت بخصوص احزاب 
اينجا تنها حزب اهللا كاري با دولت ندارد و اين . هستند

  .قدرت اين چنيني را رد مي كند
 

در . براي چه حزب اهللا قدرت را رد مي كندسئوال
ر كابينه دولت لبنان  هر حال وي هم اكنون دو وزير 

  دارد؟
فاده بله در اينجا حزب اهللا از اين قدرت است: جواب

اما خود . مي كند تا به مسائل جنگي اش كمك كند
اين حزب بسيار خوب . قدرت برايش هدف نيست

سازماندهي شده است و اعضا و هواداران زيادي 
اما . در واقع پشتيباني بسيار قوي پشتش قرار دارد. دارد

وي از اين قدرت بعنوان ابزار استفاده مي كند و اين 
 حكومت اسالمي شيعه هدف را ندارد در لبنان يك

درواقع اين حزب چيزي عكس حماس و . برقرار كند
حزب اهللا ايران و يا اخوان المسلمين كه همه برنامه 

بجاي اين ها . هاي ملي خود را دارا مي باشند، است
حزب اهللا در صدد است در كل جهان انقالب كند و 

  .اهداف بزرگتر در سر دارد
 

  ب بدون اسلحه كرد؟اما آيا مي توان انقال:سئوال
براي انقالب به . اتفاقا مشكل همين جاست: جواب

اسلحه احتياج است و براي يك شيعه مجاهد بودن و 
خود را در خدمت خدا قرار دادن مهمترين وظيفه 

است

 :

 :

 :

خلع سالح براي يك مجاهد به مفهوم عمل . 
نكردن به اعالي وظايفش است و حاال حزب اهللا با 

. و احتياج به وقت زيادي دارداين مشكل درگير است 
  .اما باالخره بايد زماني به يك نتيجه برسد

 
  فكر مي كنيد چه نتيجه اي گرفته شود؟سئوال
اسلحه حزب اهللا خطرناك نيست زيرا كه همه : جواب

حتي شركت كنندگان در . لبناني ها مسلح هستند
جنگ داخلي هم تنها بطور سمبليك خلع سالح 

ك زماني است كه از اين سالح ها تنها خطرنا. شدند
اما حاال حزب اهللا قبل از اينكه آكسيون . استفاده كنند

مجدد نظامي بر عليه اسرائيل انجام دهد مدت زمان 
در جنوب لبنان . زيادي به اين قضيه فكر خواهد نمود

. حزب اهللا ديگر اجازه ندارد اسلحه اش را بلند كند

 پنهان قرار خواهد بنابراين در آنجا اسلحه هايشان در
  .داشت و اين خود اولين قدم مثبت است

 
و سوريه ؟ پريزيدنت بشر ال اسد بخاطر اينكه سئوال

وي بطور قوي در مسائل لبنان دخالت مي 
  كند،بيشترين منتقدين را در دولت سوريه دارد؟

شهامت حزب اهللا . فقط حرف هاي تو خالي: جواب
سوريه اي ها قرار در مقابل ترسو بودن و دروغ هاي 

اسد در سخنراني خود در سه شنبه گذشته تالش . دارد
 14 نيروي "نمود تمامي تهمت هاي وارده بر عليه 

 را به كساني كه اين تهمت ها را وارد كرده "مارس
آنچه كه مهم است اين است كه . بودند برگرداند

. حزب اهللا براي اولين بار به سوريه انتقاد نموده است
اين مفهوم است كه براي آنها هم اكنون ديگر اين به 

سوريه تا حاال براي حزب اهللا . سوريه بي تفاوت است
چه كرده است؟ حزب اهللا به سوريه نيرو مي دهد و نه 

در باره ايران مي گويم بله درست است . بر عكس
چون ايران از حزب اهللا پشتيباني مالي مي كند و تهران 

 ايدئولوژي به حزب اهللا مركز انقالب و منتقل كننده
  .است

 
  نقش آلمان در اين دعوا چه بايد باشد؟: سئوال
من فكر مي كنم كه آلماني ها اولين كساني : جواب

آنها بايد . هستند كه مي توانند به اسرائيل فشار بياورند
به اسرائيل بگويند كه اسرائيل توانسته است با بسياري 

 كند بنابراين بر از كشور ها در منطقه در صلح زندگي
بستر اين سياست يك سياست صلح در منطقه را بايد 

  .بنا كند
 

آقاي بيدون به عنوان يك نويسنده آيا آخرين سئوال
  خود را با اين وضعيت درگير نموده ايد؟

من تا حاال مقاله هاي بيشماري نوشته ام كه : جواب
 شعري ممكن در باره ": يكي از آنها تيترش اين است

بخشي در جنوب بيروت كه اكثرا شيعه  ( "يهزاه
همه جنوب لبناني ها مثل من به اين منطقه ). هستند

رفته اند و در آنجا با بسياري مالقات نموده اند و در 
زاهيه براي ما مثل . آنجا غذا خورده و يا خوابيده اند

محل تولد دوم است كه همانظور بدبخت بود چون 
شيعه زاهيه راديكال ترين از اين رو روشنفكران . اولي
كه از جواني از زندگي جدا مي شوند و شروع . هستند

. مي كنند محيط زيستشان و زاهيه را نفرين كردن
در واقع مرده . اكنون زاهيه منهدم و مخروبه شده است

در اينجا ما احساس گناه مي كنيم كه چرا اين . است
منطقه را كه ما و اجداد ما را جا و خوراك داد 

من . وست نداشتيم و چرا آنرا به رسميت نشناختيمد
 ما محيط اطرافمان را "در باره اين مسائل نوشته ام 
حال وقت آن رسيده . دوست نداشتيم چون زيبا نبود

است كه با وجود اينكه مي دانيم زيبا نيست اما آنرا 
   .دوست بداريم



مسئول مرگ  ولي اله فيض مهدوي 
 جمهوري اسالمي است

 

  
 در زندان 1385 شهريور 14شنبه  تلويزيون جمهوري اسالمي اعالم كرد كه ولي اله فيض مهدوي در روز سه

اند كه اين  مسئوالن حكومت با وجود اينكه در ابتدا خبر از سكته او داده بودند، ادعا كرده. درگذشته است
اما بر اساس گفته همبنداني كه تا آخرين . ستشوئي زندان اقدام به خود كشي كرده استزنداني سياسي در د

اند، ولي اله فيض مهدوي مدت نه روز در اعتصاب غذا بوده و پس از اين زمان،  لحظات در زندان در كنار اوبوده
د خواست اوليه از جمله دليل اعتصاب غذاي اين زنداني چن. به دليل سكته به بيمارستان زندان منتقل شده است

هائي كه حتي در جوامع نيمه  انتقال به زندان اوين و امكان مالقات با وكالي خود بوده است، خواست
دموكراتيك نيز رعايت آنها از جانب مسئوالن الزامي است و در صورتي كه اين حق نقض شود، ناقضين آن به 

  .شوند پاي ميز محاكمه كشيده مي
 دستگير شد و به اعدام 1380به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران در سال ولي اله فيض مهدوي 

اما .  به ابد تقليل يافت" تشخيص ديوان عالي"در ارديبهشت امسال حكم اعدام او در شعبه. محكوم گرديد
ي بود كه او هائ مسئوالن قوه قضائيه از ابالغ حكم خوداري كرده بودند و همين موضوع  يكي ديگر از خواسته

  .بخاطرش مجبور شد دست به اعتصاب غذا بزند
در اين حكومت . در جمهوري اسالمي زنداني سياسي همچون اعضاي جامعه از كمترين حق برخوردار است

اند،  تواند به هيچ گرفته شود و كساني كه طالب حق ها حق و حقوقشان بسته به ميل اين يا آن حاكم، مي انسان
هر شهروند ايراني كه چون حاكمان نيانديشد در معرض دستگيري، . آن، بايد از جان بگذرندبراي دستيابي به 

طي ماه گذشته ولي اله . شود شكنجه و مرگ قرار گرفته و يا به ندامت كشيده شده ويا به گوشه انزوا رانده مي
صاب غذا زده بود اما هاي ابتدائي خود دست به اعت فيض مهدوي، دومين زنداني سياسي است كه براي خواسته

هائي در همين رديف  ماه گذشته نيز اكبر محمدي براي خواسته. حكومت اعالم نمود كه خودكشي كرده است
دست به اعتصاب غذا زد و مسئوالن حكومتي پس از چند  روز به طور مشكوكي خبر از مرگ او در اثر سكته 

بيگلو پس از چند ماه كه از دستگيري او مي  هانرامين ج. در هفته پيش نيز معجزه ديگري رخ داد.  دادند
شود و از جاسوسي خود در كنفرانس هاي  گذشت، بالفاصله پس از خروج از زندان، راهي خبرگذاري ايسنا مي

  !علمي خبر داده است
 در اش شورانده است، جمهوري اسالمي در شرايطي كه جهان را برعليه ايران به خاطر برنامه ماجراجويانه اتمي

. داخل دست كارگزارن خود راباز گذاشته تا براي ايجاد ترس و ارعاب در دل مردم از هيچ جنايتي دريغ نورزند
آميز وادار كردن روشنفكران و مبارزان سياسي به سكوت است تا اين حكومت  هدف اين اقدامات جنون

هاي مختلف راه سركوب   اشكال و شيوهاما مقاومت مردم در. اش بيافزايد فضاي رعب بتواند به عمر جابرانه
به ميزاني كه صداي اعتراض و مبارزه عليه اين بيدادگري رساتر شود به همان ميزان . خشن را بر او بسته  است

تواند در برانداختن استبداد و  نشيني وادار شده، در ادامه، حركت متحد و سازمانيافته مردم مي حكومت به عقب
  .  افتداستقرار دموكراسي موثر

در 

هاي مترقي را در داخل و خارج كشور،  ما  روشنفكران، مبارزان سياسي و مدافعان حقوق بشر و احزاب و سازمان
اين حكومت با اقدامات يكپارچه و اعتراضات نيرومند به .  خوانيم به مبارزه براي عقب نشاندن حكومت فرا مي

جهان امروز در برابر جمهوري . م ايران مناسب نيستو زورگوئي به مرد تازي شرايط براي يكه. نشيند عقب مي
توان بهره گرفت، مشروط بر اينكه مبارزان سياسي و روشنفكران آزاديخواه  اسالمي است، از اين شرايط مي

  . صفوف خويش را عليه استبداد فشرده كرده و فعاالنه پا به ميدان گذارند
فيض و دوستان و   ابرازهمدردي و تسليت به خانواده ولي الهكميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن

  . شناسد ياران او، جمهوري اسالمي رامسئول مرگ او و اكبر محمدي مي
 

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 2006 برابر هشتم سپتامبر 1385 شهريور 17جمعه 

 
 
 

 

  اتحاد كار
  1385 شهريور 139شماره 

2006 سپتامبر  
ETEHADE KAR 

SEPTEMBRE 2006 
VOL 13. NO. 139 

 
  

 :تماس با روابط عمومي سازمان
 از رنامه هاي خود را به آدرسهاي زي

يكي از كشورهاي خارج براي ما پست 
  .كنيد

  :نروژ   سازمان درآدرس
  
POST BOKS 6505 
RODELO KKA 
0501 OSLO  5 
NORWAY 

-------------------------- 
  آدرس پست الكترونيكي

info@etehadefedaian.org 
   سازمان در انترنتصفحة آدرس 

www.etehadefedaian.org 
------------------------------- 

  ) 49 (2241310217           فاكس 
 )33(   608601356                تلفن

  ارو5/1   : معادل بها
 

 

   ١٣٦٧ی سال سياسزندانيان گرامی باد ياد همه جانباختگان قتل عام 
  دست رژيم جمهوری اسالمیه ب

http://www.etehadefedaian.org/

	s2.pdf
	به سوي توافق يا تحريم و جنگ؟
	بحراني که هم چنان پا برجاست
	مشکل کجاست؟ راه حل کدام است؟


	gozaresh.pdf
	سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

	payamha.pdf
	به خانواده ها و بازماندگان کشتار جمعي سال ۶۷ در زندان ها

	s24.pdf
	اتحاد کار
	شماره139 شهريور 1385
	SEPTEMBRE 2006
	آدرس پست الكترونيكي
	آدرس صفحة  سازمان در انترنت




