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  !ي فراموشهيعل
  

 جانباختگان كشتار ادي به
 ي در زندانها1367

  ي اسالميجمهور
  

 ي رهبر جمهوريني اله خمتي آ1367 تابستان سال در
 و عراق، راني جنگ هشت ساله ااني در پا،ياسالم

 اتي جام زهر و به بهانه عملدنيپس از نوش
 ددمنشانه، ي اوهي، با ش"دانيفروغ جاو" انهيماجراجو

 نيبا صدور ا.  دادياسي سانيبه قتل عام زندانفرمان 
 حكومت، جنون ار تبه كاني مجرتكارانه،يحكم جنا

 از يليآسا دست به كار شدند و در كمتر از دو ماه، س
 اني هزار تن از زنداننيخون به راه انداختند و چند

 به مي رژني هميدادگاههاي را، كه عموما در بياسيس
. ام مرگ كشاندندحبس محكوم شده بودند، به ك

 به خود گرفت كه ي چنان ابعاديزيجنون خونر
 به گورستان، با كمبود انيربان حمل قيحكومت برا

 اني كشتار، در جرنيراز ا. امكانات مواجه گشت
 خاوران، ي دسته جمعي آنان در گورهايخاكسپار

 قي طرنيو از ا.  خانواده جانباختگان بر مال گشتيبرا
 خبر در داخل كشور نيا.  شد فاجعه، منتشرنيخبر ا

 نگه داشته شد و آنجا هم كه يتوسط حكومت مخف
 و ي و مدنياسي خانواده جانباختگان، فعاالن سمتبه ه

 سركوب و غي تافت،ي ي انعكاسي خارجيرسانه ها
ارعاب حكومت، مانع شعله ور شدن اعتراض و 

در خارج كشور اما، . كاستن از دامنه كشتارها شد
 منعكس ي تا حديكي در تاري شمعخبر فاجعه چون

 ا باسي در قون،يسيشد، هر چند كه اعتراضات اپوز
  .ابعاد فاجعه پراكنده و كم دامنه بود

 به قدرت ي روزهاني از همان نخستي اسالميجمهور
اما كشتار .  نكرده استتي تا كنون كم جنادنشيرس

 با ي و حتاتي جناگري در زندان ها با دانيزندان
 شصت، كه معترضان را پس از  ساليكشتارها
 سپردند، ي بدون محاكمه به جوخه مرگ ميريدستگ

ستان ي در تاياسي سانيقتل عام زندان. متفاوت است
 است كه سردمداران انهي چنان زشت و وحش1367
.  انداوردهي ناني از آن به مي حكومت، سخنياصل
 كه ستي به حدتي جناني ابعاد فاجعه و عمق ايگوئ
 در يحت.  به انكار فاجعه وا داشته استزي را نانيمجر

 تا ياسي سيدوره هشت ساله اصالحات، كه فضا
 از ياري باز شد و بحث ها و جدل ها به بسيحد

 موضوع همچنان تابو ني شد، ادهيناگفته ها هم كش
 يتنها كس.  شددهي گزيماند و از پرداختن به آن، دور

لند  اعتراض خود را بي حكومتگران صداانيكه از م
 ياو در همان روزها.  بودي اله منتظرتيكرد آ

 از دست دادن تمام ينخست شروع كشتار، به بها
 ني به ايني به خمي نامه ايط خود، شجاعانه ازاتيامت

كشتار، اعتراض نمود و صف خود را تا هنگام مرگ 
 از خود به كي نيادگاري حاكم جدا كرد و انياز جان
  . گذاشتيجا
 تا به امروز مبارزه خانواده 1367 تابستان سال از

 ي سركوب حكومت با دشوارغي تريجانباختگان، ز
 سال، 22 ني ايدر ط.  ادامه داشته استاري بسيها

 استفاده كرده اند تا يزيخانواده ها از هر امكان ناچ
 و سراسر راني اعتراضشان را به گوش مردم ايصدا

و  ياسي فعاالن سمدت ني در انيهمچن. جهان برسانند
 با بزرگداشت راني در داخل و خارج از ايحقوق بشر

 هولناك تي جنانيخاطره جانباختگان، نگذاشته اند ا
 مبارزات، امروز ني اجهيدر نت.  سپرده شوديبه فراموش
 به ي المللني بي نهادها و سازمانهاندهيتوجه فزا

 رخ 1367 در سال راني اي كه در زندانهاياتيجنا
 مبارزات يمكان اثر بخش جلب شده است و ا،داده

 كرده شتري قتل عام را  بنيخانواده ها و معترضان به ا
 مي مبارزات مانع از آن شده است كه رژنيا. است

 بر بستن ي بتواند به هدف خود مبني اسالميجمهور
 ي اسالميجمهور. ابدي دست 1367پرونده قتل عام 

 سال ها هر چه در توان داشته به كار بسته ني ايط
 و ترس از بر ينگران.  پنهان بماندتي جنانيتا ااست 

 ي حكومت جمهورق،ي حقاشي از پشيمال شدن ب
 باطل كشانده است تا با الي خني را به اياسالم
 تي جناني خاوران، اثر انگشت خود را در ابيتخر

 توجه به ري كه در دو ساله اخنروستياز ا. ديپاك نما
 به بهانه يهرازگاه. خاوران را دو چندان كرده است

از رفتن .  كندي خاك خاوران را شخم م،يدرختكار
. دي نماي ميريخانواده جانباختگان به خاوران جلوگ
.  شودي آنان ميمانع گرفتن مراسم بزرگداشت برا
 ي مري و دستگديبستگان جانباختگان را احضار و تهد

 همه خشونت و سركوب، نياما به رغم ا... كند و 
اجعه باز مانده است و بدون شك تا  فني اروندهپ

 در تي جناني دست اندركاران اي تماميمحاكمه علن
  . دادگاه صالح، باز خواهد ماندكي

 ي در طراني مردم اي و ضد استبدادي اعتراضجنبش
 ريي از مسائل را دستخوش تغياري بسري ماهه اخ14

 جنبش است ني سر برآوردن اجهيدر نت. نموده است
 در باره كشتار اني از حكومتيبار برخ ني اوليكه برا

اند سكوت   لب به سخن گشوده اند و وادار شده1367
 بزرگ، بر تي جناآن يزمزمه ماجرا. خود را بشكنند

ها   شده و دارد به گوشيزبان مسئوالن سابق جار
 ني اقتي به حقيابي دستيشكستن سكوت برا. رسد يم

د فاجعه و  شناخت ابعايبرا.  داردتي اهماريكشتار، بس
 از تكرار يري از آن و با هدف جلوگيدرس آموز

 ،ي به تمامقتي دارد حقتيآن، در درجه نخست اهم
 افشانده كخانهي تارني كه به اينورهر . روشن شود
كشتار .  كندي مكي ما را به هدف نزديشود، گام

 سرباز شتري نكي با دي است كه بايني دمل چرك1367
 گشوده يباالخره زمان دي كه باستيپرونده ا. كند
.  ثبت نموديني تنها به نام خمدي پرونده را نبانيا. شود

 آن روزي است كه دي پرونده، پرونده نظامنيا
 زكيكشتارها را به راه انداخت، امروز هم در كهر

 اتي جناني كه در آن، نه تنها اينظام.  كندي متيجنا
 ي سخن گفتن در باره آن جرمست،يمطرود ن
 كه به دست اندركاران و ينظام. ست اينابخشودن

 و كشتار ارج نهاده، ارتقا مقام تي جناني اانيمجر
در .  كندينم رحم چكسي كه به هينظام. دهد يم

 را بر گردن مردم نهاده و جان آنان را غيداخل كشور ت
 كند و در مناسبات با ي ميدر راه منافع خود قربان

 ديض تهد را در معري ملتي هستانه،يجهان، ماجراجو
  . قرار داده استيستيو ن
 ضمن راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائي مركزتهيكم
 ژهي به وي  همه مبارزان راه آزاداديداشت   يگرام

 از سازمان ي و همراهانارانيرهبران، اعضا، فعاالن و 
 سال ي و عدالت در كشتار جمعيما كه در راه آزاد

 آنان ابراز  و بستگان جان باختند، با خانواده1367
 بر پيمان ديرينه خود، گري دبار و ديهمبستگى مى نما

 اين ي پيگيرى محاكمه دست اندركاران اصليبرا
 از يكي كه ميما معتقد. جنايت پاى مى فشارد

 و حقوق بشر ي و دموكراسي دفاع از آزاديارهايمع
 در ياسي ساني محكوم كردن قتل عام زندانران،يدر ا

 ي خانواده هاياز مطالبات قانون يباني و پشت1367سال 
   . استنانآ

 ني بر اراني خلق ااني سازمان اتحاد فدائي مركزتهيكم
 ي در زندان ها1367باوراست كه  آنچه در تابستان 

 است كه در عرف مراجع و يتي رخ داد، جنارانيا
 الملل، ني حقوق بزي مدافع حقوق بشر و نينهادها
 هر نروياز ا. است شده ي نام گذارتي بشرهي علتيجنا
 فاجعه كمك ني ابعاد كه به روشن كردن اياقدام

 جهت و ني كه در ايكند، مثبت دانسته و از هر گام
 به دست عدالت برداشته تكاراني سپردن جنايبرا

  . كندي ميبانيشود، پشت
  راني خلق ااني  سازمان اتحاد فدائي مركزتهيكم
  1389 وريشهر
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، آقاي سيد علي »ولي فقيه«با بيانات رجز گونه 
خامنه اي خامنه اي، و سپاه پاسداران، و تهديد 
كردن دولت هاي قدرتمند جهاني، زبان قلدري و 

 اسالمي با جهان جنگ و جنايت در مناسبات رژيم
به كار گرفته شد و دست دراز شده براي مذاكره و 

درياساالر . آشتي جوئي بازهم بعقب تر رانده شد
مايكل مولن، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا 

طرح حمله ":  مرداد اعالم كرده بود11يكشنبه 
 سيد علي خامنه اي در ".نظامي به ايران آماده است
 خود 1389 مردادماه 27سخنراني روز چهارشنبه 

« : در ارتباط با اين اظهارات مايكل مولن گفته است
بعيد است آنها اين حماقت را انجام دهند، اما همه 
بدانند اگر اين تهديد عملي شود ميدان مقابله ملت 
ايران فقط منطقه ما نخواهد بود، بلكه اين مقابله، 

البته از سخنان » .ميدان گسترده تري خواهد داشت
و ترس و وحشت و تمايل به مذاكره نيز برداشت ا

شده است و مثل هميشه، اين بار نيز، سياست والئي 
 سپاهي حاكم بر سرنوشت ملت ايران، مبهم، مردد -

، طي »رهبر«بدنبال اين گفته . و خطر افرين است
اعالميه اي سپاه پاسداران بيان كرده است كه اين 

ري از ظرفيت با بهره گي«سازمان نظامي مي تواند 
را در هر ) دشمنان(بسيج جهان اسالم منافع آنان 

آيا آقاي خامنه » .نقطه دلخواه مورد هدف قرار دهد
 امنيتي نظام او به حمله به - اي و پاسداران نظامي

اسرائيل اشاره دارند يا سازماندهي اقدامات 
تروريستي در سراسر جهان را يادآوري مي كنند؟ 

 صدام حسين رئيس جمهور يكي از اين تهديدات را
سرنگون شده و به دار اويخته عراق و ديگري را بن 
الدن و طالبان، طلبه هاي مرتجع و آدم كش 
ستمگر بر مردم افغانستان ادعا كرده و به عمل در 

عاقبت اين رجز خواني هاي پهلوان پنبه . آورده اند
خامنه . اي و سرنوشت آنان براي همه آشكار است

ش نيز به جايي فراتر از صدام حسين اي و پاسداران
اما صدمات و زيان . و بن الدن دست نخواهند يافت

هاي تحميل جنگي ديگر به منطقه ما و بخصوص به 
ملت ما است كه راهكاري براي رفع تهديد عليه 

 .خانه مشترك مان ايران مي طلبد
سيد علي خامنه اي و پاسداران او تالش دارند كه 

دست دادن يك موقعيت شكست خود را در از 
بپوشانند كه بعد از انتخاب اوباما به رياست 
. جمهوري اياالت متحده آمريكا، بوجود آمده بود

 مذاكره بدون قيد و 2008سياست اوباما در سال 
اشتباهات سياسي در ارزيابي از شرايط و . شرط بود

فرصت سوزي هاي رژيم اسالمي تحت هدايت 
. اين موقعيت شده اندخامنه اي باعث از دست رفتن 

اين موقعيت با بازي هاي مسخره اي تحت عنوان 
مذاكره با اوباما در مورد مديريت جهان و مسخره 

اكنون، . بر باد رفت» رهبر«بازي هاي ديگر زير نظر 
، خامنه اي 1389 مرداد 27طي همان سخنراني 

ادعا مي كند كه گويا امريكا مذاكره اي را مي 
وديت جمهوري اسالمي نفي خواهد كه در آن موج

حال ان كه همه مي فهمند كه مذاكره . مي شود
بين دو طرف به معناي پذيرش موجوديت دو طرف 

 .مذاكره است
موضعي كه با موضع هيچ يك از دو طرف تضاد در 
شرايط كنوني يكي نيست، راه حلي صلح جويانه و 

در يك كالم نه سرپيچي از . اشتي طلبانه است
امنيت و تشديد تحريم ها و احتمال مصوبات شوراي 

جنگ بلكه مذاكره بي قيد و شرط براي آشتي و 
جمهوري اسالمي، اگر قبول كند كه ! تشنج زدائي

دست از ماجراجوئي بردارد، امنيت خود را مي 
خواهد و نمي تواند بدون تضمين كافي به پاي 

طرف ديگر و بخصوص آمريكا نيز . مذاكره برود
 رژيم اسالمي از تالش هاي خواستار دست كشيدن

مشكوك به دستيابي به سالح هسته اي و تحريكات 
هدف مذاكره بي قيد و شرط ، . منطقه اي است

آشتي و تشنج زدائي از راه اجراي مصوبات شوراي 
امنيت در باره بحران هسته اي، با تعليق غني 
سازي، عدم دخالت هاي بحران ساز در مناقشات 

شركت رژيم . م هاستمنطقه اي و تعليق تحري
اسالمي در اين گفتگوها و رفع تحريم ها، پذيرش 
موجوديت و امنيت آن را فراهم مي كند، ضمن آن 
كه سرنوشت اين رژيم استبدادي به مبارزات مردم 

ا آيا مي توان اميد داشت كه ام. ايران بسته مي شود
جمهوري اسالمي و يا طرف ديگر به اين راه صلح 
آميز يعني مذاكره برسند يا بايست براي رسيدن به 
آن نيروهاي صلح طلب دست به صف آرائي در 
سطح جامعه و در ميان افكار عمومي داخل و خارج 
از كشور بزنند؟ سياست صلح طلبانه نمي تواند 

وهاي صلح طلب را مهم ومبرم ضرورت مبارزه نير
 .نداند

نقش جنبش سبز و رهبران نمادين آن در اين صف 
متاسفانه بخش . آرائي مهم و تعيين كننده است

گير سياستي   مهمي از جنبش سبز هنوز خود را در
متفاوت با سياست خارجي جمهوري اسالمي بطور 
عام و بويژه در باره تشديد تحريم ها و احتمال 

هاي موسوي،  در بيانيه. مي نكرده استمداخله نظا
رهنورد، و كروبي نيز هنوز اشاره مستقيمي به 
سياستي متفاوت از سياست جمهوري اسالمي در 

، 1929موسوي بدنبال قطعنامه . اين باره نشده است
طي يادداشتي پيرامون اين قطعنامه در اساس در 
چهارچوب سياست هسته اي رژيم حاكم ايستاد و 

حق استفاده صلح آميز از تكنولوژي « : نوشت 
بي ترديد اين يك . هسته اي ازما دريغ مي گردد

گرچه در كنار آن ما . قطعنامه بر ضد ملت ماست
نمي توانيم ازتاثير سياستهاي ماجراجويانه و 

بديهي است كه برانگيخته . »مغشوش چشم بپوشيم 
شدن سياست جهاني بر عليه اقدامات مشكوك 

اشي از شك به اهداف رژيم در جمهوري اسالمي ن
و گرنه در حق ايران براي . ساختن سالح اتمي است

استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي مانع غير 
موسوي بدنبال . قابل عبوري وجود نداشته و ندارد

اين ارزيابي از قطعنامه و براي پيامدهاي امنيتي آن 
نه موضعي مستقل از دوطرف بلكه در كنار 

اسالمي و بدون تالشي براي پاسخ به جمهوري 
نگراني هاي افكار عمومي و سياست بين المللي، 
مقابل خطرات احتمالي آن موضع مي گيرد و مي 

مي خواهيم آمادگي مردم را به عنوان « : نويسد
مهمترين عامل بازدارندگي در مقابل خطرات 

البته هر سياستمداري حق . »احتمالي قراردهيم
 احوال مختلف سياسي بنفع مقاصد دارد از اوضاع و
ممكن است موسوي نيز سعي كند . خود بهره گيرد

تا از تهديد هاي موجود براي نرم كردن طرف 
اما آن جا كه خطر . سازش ناپذير خود استفاده نمايد

جنگ و مصالح صلحي در ميان است و پهلوان پنبه 
هايي نظير صدام و يا بن الدن بازيگران صحنه 

ليت سياسي اتخاذ موضعي مستقالنه هستند، مسئو
موضع رهبران نمادين . و صلح طلبانه را مي طلبد

جنبش سبز مغاير اين مطالبه و بيشتر در چهارچوب 
ايشان نه تنها براي حقوق و . مواضع باند حاكم است

اجراي «ازادي ها قانوني مردم، آنان را دعوت به 
 بر مي نمايند بلكه عالوه» بدون تنازل قانون اساسي

آن، آنان را دعوت به دفاع از راهبرد بحران ساز 
هسته اي باند حاكم حتي در شرايط تشديد تحريم 

نه تنها احزاب . ها و عواقب خطير آن مي نمايند
ايراني بايست به اين موضع زيانمند اعتراض كنند 
بلكه احزاب و نيرو هاي مترقي خارجي حامي 

ان، ضمن جنبش اعتراضي و آزاديخواهانه مردم اير
. پشتيباني، اين كمبود را خاطر نشان ساخته اند

براي مثال، در چند ماه پيش، ژاك فت مسئول 
، طي »حزب كمونيست فرانسه«بخش بين المللي 

ارائه تحليلي از شرايط بين المللي و معاهدات 
جهاني در مورد تسليحات هسته اي، و با اعتراض به 

اني از مواضع خطرناك رژيم اسالمي، ضمن پشتيب
جنبش سبز، خواستار موضع گيري صريح اين 
. جنبش در باره بحران هسته اي نامبرده شده است

در شب همبستگي با ايران، كه به همت شهردار 
ماالكف يكي از شهر هاي حومه پاريس برگزار شده 

  .بود، اين سخنراني انجام گرفت
بموازات مبارزه عليه عوامل ايجاد شرايط خطير 

 كشور ايران، نگراني بسياري از كنوني براي
آزاديخواهان از سكوت موسوي و كروبي در باره 
بحران هسته اي، نگراني است كه بايست با صداي 

بايد صداي مستقل و صلح . هرچه رساتر اعالم شود
نه به سرپيچي از مصوبات شوراي : طلبانه رسا شود

آري به مذاكره بي ! امنيت، تشديد تحريم ها و جنگ
  !شرط براي آشتي و تشنج زدائيقيد و 
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يا ماجراجوئي،تشديد تحريم ها و احتمال جنگ يا 
 مذاكره بي قيد و شرط براي آشتي و تشنج زدائي

 
 نادر عصاره
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 تي انسان وحشتناک و بدور از انسانکي اعدام

 تي بربرنيمانده قوان قانون اعدام پس. است

 خي تاراهي سيها  دورهگري و ديدار دوران برده

 اعدام انسانها در ي رونياز ا.  استتيبشر

مقاومت در .  نخواهد داشتيجوامع متمدن جائ

 وجه به مفهوم چيمقابل قانون اعدام به ه

(  شده نخواهد بود محکوم به قاتل يسمپات

 انسان خود کي که قتل رايز) ي جنائنيمجرم

 يدهنده عدم وجود احترام به زندگ نشان

 هم قتل لي دلني به همقايدق.  استيانسان

 از لي انسان به هر دلکي است و قتل زيانگ نفرت

.  استي اخالقري و غي انسانريها غ  دولتيسو

ط ها توس  انسانياسي سگراعدامي دياز سو

 مضاعف است و تنها با يها هم قتل دولت

 توان جامعه را يها م  قتلني انيمحاکمه عامل

 . دادشيپاال
ها در   همه انساني اعدام از برابرمجازات

مجازات اعدام . کند ي ميريمقابل قانون جلوگ

 حق را از ني اعصار اي و تمامشهي هميبرا

 ي برايدي که مدارک جدرديگ ي ميانسان

 اي بدست آورد شيگناه ي بايو  جرمش فيتخف

 که ينيقوان.  شامل حالش گردددي جدنيقوان

 اي دهد و فيف را تخيتواند حکم اعدام و يم

 که هر رايز. اصوال قانون اعدام را منحل سازد

 شانس نيمتهم محکوم به حبس همواره از ا

 اثبات ي براديبرخوردار است که مدارک جد

 ني قوانياي از مزااي بدست آورد و شي گناهيب

 . بهره بردتشي بهبود وضعي براديجد
 وجه چي جامعه دمکرات و متمدن به هکي

 ي از ولي را به هر دلياجازه ندارد جان انسان

 کي خود ي انسان به خودکياعدام . بستاند

 که به يقتل.  و آگاهانهعي فجيقتل است آنهم قتل

 حل ي دهد که براي را مامي پنيانسانها ا

 ،ياسي،سيت اجتماعمشکالت و معضال

 خود نيلف خود دست به قتل مخاياقتصاد

 ي الگوئني خود وحشتناک ترنيدر واقع ا. بزنند

در .  جامعه سالم دادکي توان به ياست که م

 از دولت ها تالش نموده اند ياري بسريقرن اخ

 حي انسانها را توجياسيبارها و بارها قتل س

 نيلف و کشتن مخاي انسانري عمل غنينموده و ا

 ي مابقي در راه بهبود زندگيخود را حرکت

 کشتن انسانها کهيدر حال.  بخوانندنسانهاا

 يري جامعه تنها تاثيمخرب است و بر رو

 دولت ها با اتکا به قتل نيا. گذارديخشن م

 ي انسانها ، شکنجه و زندان تالش مياسيس

 ني خود ادامه دهند و از ايکنند به عمر و بقا

 تا در صفوف مردم نديحربه استفاده نما

 و با ندي نماواردجامعه و مبارزه آنان خلل 

 آنان به وستني ترس و وحشت از پجاديا

 ي هاي عدالتي و مقابله با بگريکدي

 . ندي نمايري جلوگي،اقتصادي،اجتماعياسيس
 الملل در سال ني سازمان عفو بي آمارهاطبق

 نفر در جهان به انواع ٧١٤ در حدود ٢٠٠٩

 ي امار هانيالبته به ا. م گشته اندمختلف اعدا

 اعدام ها ي و آمار واقعستي ني اعتماديرسم

 شده دي از رقم قشي مسلما بريدر سال اخ

 . است
 نيشتري زند که بي مني الملل تخمني بعفو

 صورت گرفته ني در چ٢٠٠٩ سال ياعدام ها

 در مقام اول و سپس ني چلي دلني به ااست و

 در مقام دوم و عراق در مقام سوم اعدام رانيا

 اگر به کهيدر حال. ها در جهان قرار داشته اند

 آن سهي کشور ها و مقاني اتيدرصد جمع

 و ني چيارديليش از مي بتيجمع ( ميبپرداز

 ني به ايبه روشن) راني ايونيلي م٧٠ تيجمع

 که مقام اول در اعدام دي رسمي خواهجهينت

 را در سال ياسي سنيانسانها و قتل مخالف

 در نيو چ . داشته استراني در ابتدا ا٢٠٠٩

 در مقام دوم قرار تشي نسبت به جمعسهيمقا

 ن تواي مي به سختنيالبته در باره چ. ردي گيم

 الملل در نيعفو ب. افتي دست يبه آمار درست

ارش  اعدام در جهان گز٢٣٩٠ از ٢٠٠٨سال 

 به ني نفر آن در چ١٧٠٠داده است که تنها 

 آمار يبه احتمال قو. مرگ محکوم شده اند

 گريد.  باشدي ارقام مني از اشي بيواقع

 ١٠٠٠٠ ساالنه از ي حقوق بشريسازمان ها

 ني از چبعد. د دهني گزارش منياعدام در چ

 قرار دارد که حداقل راني الملل انيبنظر عفو ب

 نفر را اعدام نموده ٣٨٨  ازشي ب٢٠٠٩در سال 

 روز ياسي کشتار سني ا٢٠١٠است و در سال 

 نفر ١٢٠کشور عراق .  استافتهيبه روز شدت 

 نفر ٥٢ کاي نفر و آمر٦٩ يو عربستان سعود

 .را بقتل رسانده است
 از ياري بسي و عربستان سعودرانيا

 را که اعدام نموده اند هنوز به سن يانسانهائ

 که يگري دي ازکشور ها. بودنددهي نرسيقانون

 توان از ي گردد ميحکم اعدام در آنها اجرا م

.  و ژاپن نام برده،ي سورتنام،ي سودان، ومن،ي

 اعدام ها از نيشتري کشور ها بني ايدر تمام

 است و رفتهي صورت پذياسي سني مخالفانيم

 در جهت ترس و جو وحشت نياز اعدام مخالف

 . شود ي استفاده منيو خاموش نمودن مخالف
 چي الملل هني اروپا طبق گزارش عفو بدر

 اعدام ها نيآخر.  استرفتهي صورت نپذياعدام

 ي بود و در آلمان شرق١٩٤٩ يدر آلمان غرب

 در ماه مارس دو نفر به جرم هي در روس١٩٨١

 .  شدندختهيقتل بدار آو
 ي الملل کارزارهاني مجموع به اعتقاد عفو بدر

ان در حال ضد قانون اعدام در سرتاسر جه

 ١٣٩در حال حاضر در .  باشنديگسترش م

در . کشور جهان قانون اعدام وجود ندارد

 تا کنون چهار کشور قانون اعدام قايکشور آفر

 و ي چون اندونزيکشورهائ. را لغو نموده اند

 سال ها بود که قانون مپاکستان و افغانستان ه

 کشور ها نياما در ا. اعدام را رد نموده بودند

 اعدام وجود ندارد اما قصاص نکهيجود ابا و

 و گرفتن جان انسانها بنام قصاص بر ياسالم

 .  استي خود باقيجا
 از شي حال حاضر در سرتاسر جهان بدر

 مرگ در انتظار ي انسان در سلول ها١٧٠٠٠

 يکارزار و مبارزه تمام.  برندياعدام بسر م

 تواند جان ي در جهان مخواهي آزاديانسانها

وقت .  نجات دهدينها را از مرگ حتم انسانيا

 جهان و جامعه خواهانيآن است که آزاد

 ي دادگاه هالي خواهان تشکي المللني بيمترق

 که ي دولت هائي محاکمه تمامي براي المللنيب

 زنند ي خود مياسي سنيدست به کشتار مخالف

 کشورها نيگردد و با دفاع از مبارزات ا

 و ءفشا را اياسي سي قتل هاني انيمسبب

 .محکوم سازند
 بر آورد که مجازات ادي قوا فري با تمامديبا

و "  فورادي است و باي ضدبشرياعدام مجازات

 جهان ني هر شهروند اهي  و شرط علديبدون ق

  . و بهانه، متوقف شودليبه هر دل

 
قانون اعدام 

 به شعور نيتوه
 يوشرف انسان
  است
  

  ناهيد جعفرپور
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 گزارش برگزاري كنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 
 

كنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در 
 و 29 برابر 1389روزهاي هشتم، نهم و دهم مرداد ماه 

در اين .  برگزار شد2010 ژوئيه و اول ماه اوت 30
كنگره، افزون بر اعضاي سازمان، هيئت هاي 

حزب دموكرات : مان هاينمايندگي احزاب و ساز
كردستان ايران، حزب كومه له ايران، حزب 

 اروپا، سازمان _دموكرات كردستان، جبهه ملي ايران 
و شوراي موقت ) اكثريت(فدائيان خلق ايران

. سوسياليست هاي چپ ايران حضور داشتند
له زحمتكشان كردستان به رغم  نمايندگان كومه

 مشكالت فني استقبال از شركت در جلسه، به دليل
همچنين تعدادي از . نتوانستند حضور پيدا نمايند

 . دوستان نزديك سازمان نيز مهمان كنگره بودند
 

 : در دستور كار كنگره موضوعات زير قرار داشت
 تصويب آئين نامه اداره جلسه -1
 تطبيق ساختار تشكيالتي با شرايط كنوني -2
 فدراليسم در ايران و موضع ما - 3
  سياسي و استراتژيتحليل - 4
 قرارها - 5
 انتخابات كميته مركزي - 6
 

برخورد با عملكرد سازمان و ارگان هاي مركزي پيش 
از جلسه كنگره صورت گرفته بود و به همين خاطر 

اما خاطرنشان . در دستور جلسه كنگره قرار نداشت
شده بود كه بخش مربوط به بررسي پيشرفت مباحث 

ضور هيئت هاي وحدت چپ طي كنگره و با ح
و ) اكثريت(نمايندگي دو سازمان فدائيان خلق ايران 

شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران مورد 
 .بحث قرار خواهد پذيرفت

نخست كنگره توسط هيئت رئيسه موقت با اعالم يك 
دقيقه سكوت به احترام جانباختگان راه آزادي و 
سوسياليسم و به ويژه جانباختگان جنبش ضد 

ابتدا و . دي كنوني مردم ايران آغاز به كار نموداستبدا
پيش از ورود به بحث، مسئول كميته تشكيالت 
گزارشي از تعداد اعضاي شركت كننده و داراي حق 

پس از . راي و تعداد غايبين را، به كنگره ارائه نمود
اين گزارش، رسميت كنگره، با دو سوم اعضاي 

 رئيسه دائم شركت كننده، اعالم شد و بالفاصله هيئت
هيئت . انتخاب شد و اداره جلسه را به عهده گرفت

رئيسه در اولين گام آئين نامه پيشنهادي كميته مركزي 
اين آئين نامه بدون موضوعات . را در دستور گذاشت

پيشنهادي براي دستور جلسه كنگره، به راي گذاشته 
شد و با اكثريت قريب به اتفاق به تصويب رسيد 

ضوعات پيشنهادي براي دستور كار سپس پيرامون مو
پيشنهادي براي حذف بند دوم . كنگره بحث آغاز شد

 يعني

. طرح شد»تطبيق ساختار تشكيالتي با شرايط كنوني« 
در موافقت با حذف اين پيشنهاد عنوان مي شد كه 
چون در دستور كار كنگره موضوعات مهم ديگري 

 ها قرار دارند، تعدد موضوعات امكان پرداختن به آن
افزون بر اين گفته شد كه به دليل . را دشوار مي كند

اين كه براي اين موضوع كميته مركزي تدارك 
مشخصي انجام نداده و قطعنامه اي تدوين نشده است، 
. بعيد است بتوانيم در كنگره به نتيجه اي دست يابيم

ساختار : در موافقت با آن چنين استدالل مي شد
جرت هر چند تغييراتي تشكيالت سازمان پس از مها

كرده است، اما جنبش كنوني نشان داد هنوز ساختار 
سازمان به تغييرات زيادي نياز دارد تا امكان بهره 
گيري از تمام ظرفيت تشكيالت براي مشاركت در 

جنبش كنوني تناقض توان . اين جنبش به وجود آيد
نسبتا باالي اعضاي سازمان با ضعف دخالت 

در . را هر چه بيشتر آشكار نمودسازمانيافته در آن 
 در صد 30نهايت حذف آن به راي گذاشته شد و با 

راي موافق به تصويب نرسيد و در دستور كار كنگره 
 .باقي ماند

براي دستور جلسه كنگره پيشنهاد افزودن امر وحدت 
كميته مركزي سازمان . چپ به دستور آن طرح شد

وي وحدت به دليل اين كه برخورد با مشكالت فرا ر
را از وظايف رهبري منتخب مي دانست و براي امر 
وحدت چپ طرح جديدي در قياس با طرح مصوب 
كنگره هشتم نداشت، از قرار دادن آن در دستور كار 

پيشنهاد دهندگان با اين . كنگره، اجتناب كرده بود
استدالل كه موضوع وحدت چپ از زمره وظايف 

 اين كه بنا بر بسيار مهم سازمان است و با توجه به
برخي ارزيابي ها، پيشرفت مباحث با كندي زيادي 
روبرو شده است، تاكيد داشتند كه بايد در كنگره 
پيرامون آن بحث شود تا براي اين معضل، به همراه 

در نهايت افزودن . ساير جريانات ديگر راهيابي كنيم
 67موضوع وحدت چپ به دستور جلسه كنگره با 

 تصويب رسيد و در دستور كار درصد آراي موافق به
با روشن شدن دستور جلسه، . كنگره قرار گرفت

هيئت رئيسه منتخب كنگره به ترتيب بحث حول آن 
ها را براي روشن كردن مواضع سازمان در دستور 

در اين جا مهم ترين نكات مورد تاكيد . قرار داد
سخنرانان در كنگره و مصوبات را به اطالع مي 

 .رسانيم
 

طبيق ساختار تشكيالتي با شرايط كنوني،  ت-الف
. اولين موضوعي بود كه مورد بحث قرار گرفت

پيرامون اين موضوع طرح بحثي از طرف كميته 
تشكيالت سازمان در اختيار اعضاي شركت كننده در 

اين مطلب در بخش مباحث . جلسه قرار گرفته بود
منتشر ) اتحاد كار(تدارك كنگره نهم سايت سازمان

مساله اصلي مورد تاكيد اين بود كه . تشده اس
ساختار كنوني پاسخگوي شرايط نيست و امكان 
دخالت سازمانيافته و استفاده از ظرفيت و توان 

با اين حكم، اغلب . مجموعه نيروهاي سازمان را ندارد
اختالف عمدتا نه در اشكاالت اين . رفقا توافق داشتند

ر قرار ساختار و ضرورت تغيير آن، بلكه در دستو
عموم . دادن اين موضوع بدون پيشنهاد مشخص بود

رفقا بر اهميت اين مساله تاكيد داشتند و پرداختن به 
در پايان بحث . آن را در آينده ضروري مي دانستند

قرار شد پيشنهادات براي راي گيري در اختيار هيئت 
رئيسه قرار گيرد تا در فرصت مناسب به راي گذاشته 

 اين موضوع، از طرف دو تن از رفقا در رابطه با. شود
قراري مبني بر موظف نمودن كميته مركزي آتي 
براي سازماندهي بحث در اين مورد پيشنهاد شد كه 

 در صد آراي موافق به تصويب نرسيد اما كنگره 44با 
 .بر اهميت آن طي مباحث انگشت گذاشت

 
 فدراليسم در ايران و موضع ما، دومين موضوعي -ب

كنگره .  دستور كار كنگره قرار داشتبود كه در
هشتم كميته مركزي منتخب را موظف كرده بود تا 
بحث پيرامون موضوع فدراليسم را سازماندهي كرده 

كميته . و حاصل مباحث را جمعبندي و ارائه كند
مركزي سازمان نيز گروه كاري تشكيل داد تا به اين 

 حاصل تالش اين گروه كار، مطلبي. مقوله بپردازد
بر اساس . "مدخلي بر بحث فدراليسم"است با عنوان 

اين مطلب، قطعنامه اي به كنگره ارائه شد با 
پيش نويس طرحي براي قطعنامه در مورد ":عنوان

مباحث " اين دو نوشته در بخش "فدراليسم در ايران
.  در سايت سازمان منتشر شده اند"تدارك كنگره نهم

دو دور بحث، پس از . پيرامون اين موضوع بحث شد
از آن جا كه فقط همان يك قطعنامه وجود داشت، 
به عنوان مبناي كار كميسيون به راي گذاشته شد و با 

سپس كنگره .  در صد آراء به تصويب رسيد91
كميسيوني را انتخاب نمود تا پيشنهادات را وارد متن 

كميسيون . نموده و قطعنامه را براي كنگره آماده نمايد
ر نهايت دو پيشنهاد را به راي اعضاي منتخب كنگره د
 .كنگره گذاشت

 :پيشنهاد اول حذف پارگراف زير بود
با توجه به تجارب كشورهاي مختلف كه چنين «

شود، آنچه كه براي  شكل حكومتي در آنها اعمال مي
هاي  تواند مدنظر باشد، تعيين محدوده جامعه ما مي

د متفاوت مبتني بردو شاخص زبان و جغرافياي واح
در ايران، اين دو مشخصه با واقعيت وجودي . است

دهنده ايران، كه كم و بيش در  اجزا تشكيل
هاي جغرافيائي مشخصي قرار دارند، خوانائي  محدوده

 »بيشتري دارد
 . در صد آراء به تصويب نرسيد36اين پيشنهاد با 
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پيشنهاد دوم جايگزيني پارگراف آخر قطعنامه با متن 

شنهاد حذف پاراگراف زير داده يعني پي. ديگري بود
 :شد

ما به مثابه نيروئي چپ و ترقيخواه، بر اين باوريم كه «
راه حل دموكراتيك براي رفع ستم ملي در ايران، 

تواند نظامي فدرال بر مبناي دو عنصر زبان و  مي
اين پيشنهاد ماست ولي ما . جغرافياي بهم پيوسته باشد

گفتگو و تفاهم همه نيروهاي سياسي و دمكرات را به 
براي يافتن مناسبترين شكل حكومتي كه مطالبات ملي 
و دموكراتيك مليتهاي ساكن ايران را تامين سازد، فرا 

 »مي خوانيم
متن پيشنهادي براي جايگزين شدن پاراگراف فوق 

 :چنين بود
ما به مثابه نيروئي چپ و ترقيخواه بر اين باوريم كه «

 است براي عدم فدراليسم يك شكل مناسب حكومتي
تمركز، تقسيم قدرت مركزي و حل دموكراتيك 

 »مساله ملي در ايران مي باشد
 . در صد آرا به تصويب رسيد52اين پيشنهاد با 

سپس قطعنامه با اصالحات به راي گذاشته شد كه با 
 در صد آراء و بدون راي مخالف به تصويب 75

 )سند شماره يك. (رسيد
 
ي ما، موضوع ديگر در  تحليل سياسي و استراتژ-ج

دستور بحث بود، كه بيشترين وقت كنگره بدان 
در باره اين موضوع سه مطلب براي . اختصاص يافت

گروه كار تدارك . اظهار نظر به كنگره ارائه شده بود
 "سياسي كنگره مطلبي تنظيم كرده بود با عنوان 

 مطلب "تحليل سياسي، چشم انداز و سياست هاي ما
ق نادر عصاره تهيه شده بود كه به ديگري توسط رفي

تائيد پنج تن ديگر يعني رفقا فرزانه عظيمي، مسعود 
فتحي، رضا اكرمي، پرويز نويدي و محمد اعظمي 

 ارزيابي از جنبش ":اين مطلب با عنوان. رسيده بود
، )جنبش سبز( مردم ايران ةاعتراضي و آزاديخواهان

 " ارزش ها و روش هاي مارخياهداف مرحله اي، ب
مطلب ديگر توسط رفيق علي جالل تنظيم . منتشر شد

 و جنبش 88 خرداد 23 قيام "شده بود، با عنوان 
اين سه مطلب ابتدا . "برآمده از آن و وظايف ما

توسط تدوين كنندگان آنها توضيح داده شد و سپس 
شركت كنندگان در كنگره نظرات و انتقادات خود را 

ز مباحث شركت تمرك. در مورد آن ها بيان داشتند
كنندگان در كنگره حول دو مطلب نخست بود و 
بيشترين برخورد و انتقاد و پرسش متوجه اين دو 

محور انتقاد از مطلب گروه كار به . مطلب بود
ناروشني در خط مشي سياسي و طوالني و تكراري 

محور اصلي انتقاد به . بودن احكام آن مربوط مي شد
 در موضع در قبال مطلب مورد تائيد شش نفر ابهام

حكومت و نپرداختن به برخي عرصه هاي ديگر 
افزون بر اين انتقاداتي هم به هر . سياسي عنوان مي شد

دو در زمينه به روز نبودن آنها در قبال جنبش ضد 
پس از دو دور بحث، . استبدادي كنوني وجود داشت

.  قرار گرفتورراي گيري براي تعيين سند مبنا در دست
شدن اشتراكات و تفاوت ها، پيشنهادي براي روشن 

طرح شد كه بر اساس سه مطلب ارائه شده به كنگره 
تالش شود يك مطلب تدوين شود، كه در آن نقاط 

نتيجه چنين . اشتراك و افتراق مشخص گردد
پيشنهادي به اين مي انجاميد كه هيچكدام از مطالب 

هيئت رئيسه .  گيرندقرارنمي توانست به تنهائي مبنا 
لسه اين پيشنهاد را مغاير آئين نامه دانست و راي ج

گيري در رابطه با اين پيشنهاد را به نقض يكي از 
از اين رو ابتدا . بندهاي آئين نامه مشروط مي دانست

نقض آئين نامه اداره جلسه در اين مورد خاص، به 
 در صد آراء به تصويب 85راي گذاشته شد و با 

د تا اشتراكات و سپس كميسيوني انتخاب ش. درسي
كميسيون پس از بحث . تفاوت ها را مشخص نمايد

و در انتها تفاوت ها . موارد اشتراك را مشخص نمود
در جمع بندي . را به شكل جداگانه منعكس نموده بود

كميسيون روشن شد كه تفاوت ها در زمينه نام جنبش 
كنوني و جايگاه و وزن شعار انتخابات آزاد در مشي 

اكثريت كميسيون . الصه شده استسياسي ما، خ
پيشنهاد داشت تا اشتراكات به راي گذاشته شود و 
براي تفاوت ها بحث تا پايان سال جاري ادامه يابد و 

ابتدا براي . سپس نظر سازمان مشخص گردد
 در صد آراء 89اشتراكات راي گيزي شد و پيشنهاد با 

سند . (  رسيدتصويب درصد مخالف به 9موافق و 
 ). دومشماره 
 روي نظر اقليت كميسيون براي مشخص كردن سپس

نظر كنگره پيرامون تفاوتها راي گيري شد كه با اخذ 
موضوعات مورد . ( در صد آراء به تصويب نرسيد34

 )2بحث، ضميمه سند شماره 
 
 وحدت چپ، يكي ديگر از موضوعات مهمي بود -د

كه پيرامون آن، افزون بر اعضاي سازمان، مهمان ها به 
ويژه نمايندگان دو سازمان ديگر، سازمان فدائيان 

و شوراي موقت سوسياليست ) اكثريت(خلق ايران 
در اين زمينه . هاي چپ ايران، مشاركت فعالي داشتند

 مركزي سازمان، هچون موضوع در دستور نبود، كميت
ولي همانگونه . قطعنامه و يا قراري تدارك نكرده بود

 عملكرد و پيشرفت كه در باال اشاره شد، بررسي
مباحث وحدت چپ را در دستور كار كنگره پيشنهاد 

از طرف ديگر قطعنامه اي هم توسط رفيق . كرده بود
اين دو . پرويز نويدي به كنگره پيشنهاد شده بود

 پيشرفت مباحث وحدت چپ، ررسيموضوع، يعني ب
. با توافق كنگره، هم زمان مورد بحث قرار گرفت

ارزيابي از سير تاكنوني مساله مهم مورد بحث، 
مشكالت . مباحث وحدت چپ و موانع فرا راه آن بود

فرا روي اين امر از طرف اعضاي سازمان و اعضاي 
هيات نمايندگي دو سازمان ديگر، با صراحت مطرح 

مهم ترين مشكل .  هايي ارائه گرديدحلشد و راه 
كندي پيشرفت پروژه اي بود كه در كنگره هشتم ما 

قرار گرفته و در سطح جنبش منعكس مورد تاكيد 

در صحبت ها مخالفتي با اصل پروژه . شده بود
وحدت چپ وجود نداشت، اما در رابطه با چگونگي 
پيشبرد و سرعت پيشروي آن، تاكيدات متفاوتي 

برخي رفقا در گام نخست بر وحدت . دمطرح مي ش
 و سازمان ما "سازمان اكثريت"دو سازمان يعني 

پس وحدت با ديگر سازمان ها را در س. تاكيد داشتند
رفقائي نيز . يك پروسه مورد تاكيد قرار مي دادند

 را هم خوان با "شوراي موقت"روش برخورد 
و ارتباط آن ها را با سازمان . وحدت نمي دانستند

.  اكثريت ضعيف مي دانستند- خلق اسران يانفائ
برخي ديگر سازمان اكثريت را مورد انتقاد قرار مي 

. د كه برخي توافقات را به تاخير انداخته استدادن
عده اي نيز افزون بر همه اين مشكالت نقش سازمان 
ما را براي ارائه راه حل و خروج از اين بن بست 

 شركت كنندگان ماما عمو. موقت، موثر نمي دانستند
در مباحث بر تصميم پيشين مبني بر ادامه پروژه 

متمايل به اين وحدت سه جريان و ديگر افراد فعال 
پروژه، تاكيد نمودند و خواهان گسترش گفتگو در 
سطح اعضاي سه جريان و همكاري و اتحاد عمل در 

با توجه به مباحث و تاكيدات . تمامي زمينه ها بودند
 صورت گرفت رفيق پرويز دتمثبتي كه روي وح

نويدي هدف خود را تا حدود زيادي تامين شده 
مه خود را منتفي دانست و راي گيري روي قطعنا

اما يكي از رفقا با اين استدالل كه سخنان . اعالم نمود
رفقا در كنگره و تاكيدات مثبت شان الزاما وظيفه اي 
ايجاب نمي كند، پيشنهاد قراري را به كنگره نمود تا 
اين مباحث و اين تاكيدات به صورت وظيفه در 

 .دستور كار كميته مركزي سازمان قرار گيرد
 در صد راي 6 درصد آراي موافق و 82اد با  پيشنهاين

   ) 1قرار شماره .( مخالف به تصويب رسيد
  

پس از تصويب قظعنامه در مورد فدراليسم، از  : قرارها
طرف يكي از مهمانان كنگره، قراري مبني بر موظف 
نمودن كميته مركزي آتي براي كار متمركز حول 

افقين و پس از بحث مو. اسناد سازمان ملل پيشنهاد شد
مخالفين، در قرار پيشنهادي تغييري داده شد كه اين 

 بلكه با در نظر گرفتن الويت فهامر را نه به عنوان وظي
وظايف در دستور و در صورت امكان، اين امر 

پس از وارد نمودن اين تاكيد، قرار . سازماندهي شود
 درصد از آرا 7 درصد آرا موافق و 70نامبرده با 

  ) 2قرار شماره . .( رسيدمحالف به تصويب 
 جريان كنگره پيشنهادي در رابطه با حمايت از در

زندانيان اعتصابي اوين و خانواده آنان ارائه شد كه 
پيشنهاد پا موافقت كنگره روبرو شد و بالفاصله متني 

پيشنهاد ديگري . تهيه و پس از تائيد كنگره منتشر شد
 با اين در حمايت از جنبش مردم ايران عنوان شد كه

پيشنهاد هم موافقت شد و به كميته مركزي منتخب 
مسئوليت داده شد تا از جانب كنگره اين پيام را تنظيم 

اين پيام پس از كنگره تنظيم و منتشر . و منتشر نمايد
  12 بقيه در صفحه    .شد
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  اسناد و قرارهاي مصوب كنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 

 اسناد: الف
 

 فدراليسم : 1سند شماره 
 

  در مورد فدراليسم در ايران قطعنامه
 :مقدمه

اي دمكراتيك، آزاد و آباد، خواست محوري  در ايران ما، دستيابي به جامعه
م در حوزه حقوق و آزاديهاي عالوه بر موازين عا. اكثريت عظيم ساكنان آن است

فردي و اجتماعي و نيز اتكا به راي آزادانه و مستقيم مردم، كه از خصلتهاي اوليه 
آيند، پاسخگوئي به نيازمليتهاي گوناگون ساكن  نظامي دمكراتيك به شمار مي

ايران، براي تضمين برابر حقوقي و مشاركت آنان در اداره امور جامعه، در زمره 
سازمان ما از آغاز و تاكنون بر اين . ي و واقعي جامعه ما قرار داردچالشهاي كنون

هاي متفاوتي چه  باور بوده و هست كه كشور ما ايران، سرزمين مشترك مجموعه
كثيرالمله . به لحاظ ملي، زباني، فرهنگي و چه از نظر مذهب و مسلك، بوده است

 به عينه در بافت كنوني بودن ايران از اين واقعيت تاريخي نشات گرفته و خود را
 .دهد آن نشان مي

حاكميت سياسي در ايران اما تا به امروز، نه تنها نماد خواست و اراده همه اجزاي 
تشكيل دهنده آن، نبوده، بلكه با پايمالي مستمرحقوق دمكراتيك غالب آنها، ، 
عالوه برهمه مشكالت عمومي در جامعه، ستم افزوني را به آنها روا داشته و 

شود، با سركوب مستمر در  اين ستم كه دوگانه و يا مضاعف خوانده مي. دارد يم
طول تاريخ تداعي شده كه عبارت از تحميل فشارهاي مضاعف به صرف تعلق به 

هاي اجتماعي تشكيل دهنده جامعه ماست كه در زمره زبان،  يكي از گروهبندي 
از . آيند ه شمار نميفرهنگ و مناسبات مورد پذيرش حاكميت مسلط و يا رسمي ب

هاي اقتصادي و اجتماعي، به خاطر در  طرف ديگر اين ستم، خود را بويژه درحوزه
حاشيه نگاه داشتن عالب مناطق متعلق به اين گروهبندي ها، نشان داده كه موجبات 
نابرابري و تبعيض جدي و غيرقابل كتمان شده است كه نتايج آن به عينه قابل 

 .مشاهده است
دمكراتيك در ميان مليتهاي تحت ستم ايران در - و رشد جنبشهاي مليگيري شكل

هاي جنبش سراسري  دوره معاصر، ناشي از تبعات فوق بوده واكنون به يكي از پايه
اي واقعي  بنابراين تبعيض و ستم ملي در ايران، مساله. است در ايران مبدل گشته

تالش براي حل . كند است كه انكار آن به هر عنوان ، كمكي به حل آن نمي
آميز مساله ملي بر مبناي حق تعيين سرنوشت و اراده آزاد  دموكراتيك و مسالمت

مردم هر منطقه در چارچوب ايراني آزاد و دموكراتيك و به رسميت شناختن 
از طرف ديگر، راه مقابله با . حقوق سياسي و فرهنگي آنان بسيار اهميت دارد

 از تصادم و تنازع ميان همه ملل ساكن ايران گرايشات جدائي طلبانه و جلوگيري
اند، تامين برابري حقوق كه طي قرنها و نسل اندر نسل دركنار هم زندگي كرده
تنها راه حفظ يكپارچگي . كامل و برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت آنهاست

در ايران، اتحاد داوطلبانه و آزادانه مليتهاي ايران و پشتيباني و دفاع از حق آنها 
سازمان ما از جمله نيروهائي است كه با به رسميت . تعيين سرنوشت خويش است

از . نمايدشناختن اين حق و حقوق، همواره براي تحقق آنها تالش نموده و مي
 :، قرار زير را صادر نموده بود)هشتم(جمله و در آخرين كنگره

ي، فرهنگي، هاي سياستامين حقوق دمكراتيك مليت هاي ساكن ايران در عرصه«
اقتصادي و اجتماعي، دفاع از اتحاد داوطلبانه اين مليتها در چارچوب كشور ايران 

و استقرار برابر حقوقي همه مليت ها و اقوام ايراني اعم از فارس، آذري ، كرد، 
  «.كه ملت ايران را تشكيل مي دهند.... تركمن ، عرب، بلوچ و

ئه شكل نظام حكومتي به ميان آمده همچنين با توجه به مباحثي كه در مورد ارا
 :بود، كنگره هشتم بند زير را در اسناد خود به تصويب رساند

سپردن اداره امور به دست منتخبين مردم در سراسر كشور، انتخاب شكل مناسب «
براي عدم تمركز قدرت در دولت مركزي از جمله فدراليسم به عنوان يك شكل 

 »لملليمناسب و شناخته شده در سطح بين ا
براساس مباني فوق، كه در اسناد تا كنوني سازمان ما آمده است، كنگره نهم، قرار 

 :زير را صادر مي كند
 

 :قرار كنگره نهم
مضمون و شكل حاكميت پيشنهادي براي آينده ايران، مي بايست با خواست و 
. هدف تامين برابر حقوقي همه اجزاي تشكيل دهنده جامعه ايراني، منطبق باشد

ركان چنين حاكميتي، از جمله، غيرمتمركزبودن آن همراه با تامين تقسيم قدرت ا
  .سياسي است

با توجه به تجارب عديده جهاني، شكل شناخته شده و مناسب چنين نظام و 
اي است كه  نظام فدرال، مبتني بر قدرت سياسي دوگانه. حاكميتي، فدراليسم است

  اي، حاكميتي داخلي به عهده شدهطبق آن، از يك طرف، درهر محدوده مشخص 
نمايندگان منتخب ساكنان آن محدوده شكل گرفته و ازطرف ديگر با ديگر 

ها، حاكميتي سراسري و مشترك را براي اعمال قدرتي واحد و يگانه به  محدوده
 .گذارند اجرا مي

در برخي جوامع كه از همگوني كم و بيش واحدي به لحاظ تركيب تاريخي 
فدراليسم، به عنوان شكل مناسب اعمال حاكميت برگزيده شده است برخوردارند، 

. اما براي جامعه ما، فدراليسم از دو جنبه ديگر هم مي تواند حائز اهميت باشد
نخست امكان مناسبي براي حل دمكراتيك مسئله ملي در ايران و دوم وسعت و 

اند از بسياري از تنوع جغرافيائي كشور ماست كه با دارا بودن چنين نظامي، مي تو
  .معضالت تاكنوني وناشي از يك حاكميت تمركزگرا، بكاهد

دهنده جامعه ايراني، كه  هاي تشكيل تعيين محدوده و حوزه حاكميت مجموعه
قصد دارند حاكميت سياسي واحدي را همراه و در كنار هم اعمال كنند، در 

اي   اهميت ويژهها در حوزه قدرت سياسي، چگونگي تعيين مناسبات اين محدوده
 .دارد

با توجه به تجارب كشورهاي مختلف كه چنين شكل حكومتي در آنها اعمال 
هاي متفاوت  تواند مدنظر باشد، تعيين محدوده شود، آنچه كه براي جامعه ما مي مي

در ايران، اين دو مشخصه با . مبتني بردو شاخص زبان و جغرافياي واحد است
هاي  ه ايران، كه كم و بيش در محدودهدهند واقعيت وجودي اجزا تشكيل

 جغرافيائي مشخصي قرار دارند، خوانائي بيشتري دارد
ما مي پذيريم كه با توجه به گرايشات گوناگون و نيز گستردگي نگاه به آينده 
جامعه، قرار دادن يك شكل و يا يك شاخص به عنوان شرط از طرف گرايشي 

 .كند سيار ناهموار ميقكري، تالش براي تفاهم در اين عرصه را ب
الزمه تفاهم و توافق ميان غالب نيروهاي سياسي كه به دمكراسي وآزادي 

انديشند، در درجه نخست، پذيرفتن واقعيت جامعه ما يعني متنوع بودن آن به  مي
لحاظ ملي، زباني و فرهنگي از يكطرف و از طرف ديگرتامين حقوق دمكراتيك 

باشد تا گامهاي جدي در نفي هرگونه   آن ميدهندگان و برابر، براي همه تشكيل
در . تبعيض و نابرابري و نيز ستم ناشي از تعلق به اين يا آن مجموعه، برداشته شود
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چنين مسيري و با خواست تامين حاكميتي غيرمتمركز در ايران است كه مي تواند 
ه مباحثات سازنده و راهگشائي، بر سر اشكال حكومتي، مختصات تعيين هر محدود

اي با استفاده از تجارب تاكنوني در پهنه گيتي و بررسي همه جانبه تمامي  و حوزه
 .گيرد، صورت پذيرد زوايايي كه اين موضوع، در برمي

ما به مثابه نيروئي چپ و ترقيخواه بر اين باوريم كه فدراليسم يك شكل مناسب 
ه ملي حكومتي براي عدم تمركز، تقسيم قدرت مركزي و حل دموكراتيك مسال

 .در ايران مي باشد
 
 
 

  سند سياسي2سند شماره 
 

قطعنامه سياسي كنگره نهم سازمان اتحاد 
 فدائيان خلق ايران

 
هدف مرحله اي ما، استقرار يك جمهوري دموكراتيك و الئيك به جاي  -1

شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر . جمهوري اسالمي است
ين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، شهروند، جدائي كامل د

رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب، برابر حقوقي زنان با 
مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از رأي مردم 

 .است
 
خير، اميدها و با برآمد جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه توده ها در يك سال ا - 2

اي در جهت تحقق خواست هاي ديرين مردم ايران براي آزادي، امكانات تازه
ما در اين جنبش . استقرار دموكراسي و تأمين عدالت به وجود آمده است

ها و نيروهاي ما افراد، شخصيت. مشاركت داريم و از آن حمايت مي كنيم
 اجتماعي را به شركت هايآزاديخواه، چپ و دموكرات و فعاالن ديگر جنبش

 .فعال در اين جنبش عمومي، در داخل و خارج كشور، فرا مي خوانيم
ما خواستار استمرار و گسترش هرچه بيشر جنبش عمومي مردم هستيم كه آزادي 
. ها، حقوق مدني و سياسي و حق حاكميت مردم خواست مشترك آن است

البات مشخص و حضور و مشاركت فعال كارگران ايران، همراه با طرح مط
مشترك آنان، در اين مقطع، نقش بسزائي در تقويت و توسعه جنبش همگاني 

پيوند ميان جنبش كارگران و زحمتكشان و ديگر جنبش هاي صنفي و . دارد
اجتماعي، پيوند بين مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي و دموكراسي را، در 

استمرار و رشد جنبش عمومي پديد عمل، تحقق بخشيده و پايه هاي استواري براي 
مبارزات جنبش هاي مليت هاي ساكن ايران براي كسب حقوق خود، . مي آورد

كه ضمنأ از توان سازمان يابي باالئي هم برخوردارند، در صورت برقراري 
پيوندهاي نزديك با جنبش همگاني، مي توانند نقش مهمي در كسب آزادي و 

  . كننداستقرار دموكراسي در ايران بازي
ما از حق كارگران، معلمان، پرستاران، كارمندان و ديگر اقشار مردم براي ايجاد 
سنديكاها و تشكل هاي آزاد و مستقل خود، دفاع و براي كمك به شكل گيري 

ما از حق فعاليت علني و آزادانه تشكل ها و نهادهاي مستقل . آن ها تالش مي كنيم
گران، نويسندگان و روزنامه نگاران و موجود در بين دانشجويان، زنان، كار

مدافعان حقوق بشر دفاع كرده و عليه اعمال سانسور و سركوب بر آن ها، مبارزه 
 .مي كنيم

ما بر لزوم شكل گيري كانونها، نهادها، در درون جنبش عمومي جاري و در 
هاي اجتماعي و مطالباتي تأكيد كرده و آن را براي تقويت و رشد ارتباط با جنبش

 .جنبش مردم ضروري مي دانيم

هاي مثبت آميز مبارزه، كه از جمله ويژگيهاي مسالمتما ضمن تأكيد بر روش
جنبش عمومي مردم نيز بوده است، حق مردم براي استفاده از همه اشكال مبارزه 
براي دفاع از خود و مقاومت در برابر سركوبگري هاي جمهوري اسالمي و از 

  .د و ستم و استبداد را به رسميت مي شناسيمجمله حق قيام برضد بيدا
هاي اجتماعي، استبداد به دمكراسي مي تواند از طريق گسترش جنبش از گذار

اعتصابات، نافرماني مدني، اعتراضات و تظاهرات توده اي و تمام اشكال ديگر 
 مبارزات مردم، توازن قوا را تغيير داده، رژيم را به زانو در آورده و راه تحول و

 .تحقق مطالبات مردم را هموار سازد
 
جنبش چپ در عين تاكيد بر اختالفات خود با نيروهاي ديگر در درون جنبش  -3

 :كنوني، به ويژه مدافعان حفظ نظام كنوني، بايد
  با حضور فعال خود جنبش آزاديخواهانه را تقويت كند؛ •
 را مورد نقد قرار مواضع مغاير با آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي در جنبش •

  دهد؛
 در عين همگامي، گفتمان انتقادي در ميان نيروهاي جنبش را پاس دارد؛ •
حقوقي همه شهروندان فارغ از جنسيت، مذهب و  جدائي دين از دولت، برابر •

مليت و قوميت آنان، رعايت بي كم و كاست بيانيه جهاني حقوق بشر، ابطال مفاد 
   قوانين را خواستار شود؛مغاير با اين منشور درتمامي

 اثباتي تالش كند و صاحب ة برنامةگفتمان دمكراتيك را ترويج كند، براي ارائ •
نظران و كارشناسان در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را، جهت 

 .ارائه طرح ها و گفتمان هاي ضرور براي يك تحول دموكراتيك، تشويق نمايد
دگاه مستقل نيروهاي چپ، دموكرات و الئيك، از مبارزه ما با حفظ هويت و دي •

ها و افشاي  هاي مشترك عيني مانند محكوم كردن سركوبگري در زمينه
هاي جناح حاكم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاكمه و  تبهكاري

ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه  مجازات آمران و عامالن شكنجه
مردم، استقبال كرده و متقابأل هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحميل و جنبش 

يك رنگ و يك ديدگاه و يا رهبري اصالح طلبان حكومتي را به كل جنبش 
ما مبارزه رهبران اصالح طلب حكومتي و همفكران آنها عليه . كنيم همگاني رد مي

تاي تقويت جنبش  و آزاديها را در راسقاي از حقو مستبدان حاكم و براي پاره
دانيم، ولي آنها را نيروي دموكرات نمي شناسيم و از اين رو، همكاري و  مي

همراهي استراتژيك با آنها، با هدف استقرار دموكراسي در ايران را ناممكن 
  .دانيم مي
 
ما خواستار تحوالت بنيادين و استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي در ايران  -4

هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار  يروي تحول در ايران جنبشاز نظر ما ن. هستيم
ما در جهت تحكيم موقعيت اين جنبش ها، به . و طبقات مختلف اجتماعي است

 شدن هرگونه بازگشت آن و بي يمثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتف
 .حقوقي در هر شكل ديگر، تالش مي كنيم

 
وندان كشور فارغ از تبار، مذهب و مليت، تشكيل ملت ايران را مجموعه شهر -5

مي دهند كه از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعيين سرنوشت آن 
افراد و آحاد مختلف . ملت ايران، مرجع مشروعيت هر حكومتي است. سهيم اند

  و شكوفائي آنان از طريقرشدملت از آزادي و حقوق برابر برخوردارند و شرايط 
  .راه حل هاي دموكراتيك كه نهايتا با آراء آن ها بيان مي شوند، تحقق مي يابد

 ها و اقوام متعددي در كشور ما حضور دارند، اما هم در رژيم گذشته و هم مليت
در دوران جمهوري اسالمي زبان ها و فرهنگ ها و هويت هاي متفاوت از هويت 

در دوران جمهوري اسالمي تبعيض خشن . رسمي، همواره مورد تبعيض بوده اند
 ها، تامين حقوق يض اين تبعةرفع هم. مذهبي هم بر آن ها افزوده شده است
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 ةدموكراتيك مليت هاي متنوع كشور و ايجاد شرائط الزم براي رشد آزادان

  .فرهنگ و هويت آن ها از الزامات استقرار و تثبيت دمكراسي در ايران است
 :  ماخواست

اره امور مناطق مختلف ايران، به منتخبان محلي، از جمله در شكل سپردن اد •
فدراتيو، و محدود نمودن اختيارات دولت مركزي به اموري كه مربوط به كل 

استفاده از زبان فارسي به عنوان زبان مشترك مردم ايران و . كشور مي شود
قه و  هر منطعيتآموزش زبان مادري در مناطق ملي، با توجه به اكثريت جم

 .تدريس زبان هاي موجود در ايران در دانشگاه ها
ما از حقوق اقليت هاي مذهبي و ديگر گروه هاي اجتماعي كه بدليل اعتقاد و يا  •

هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي مورد پيگرد قرار مي گيرند، دفاع 
  .مي كنيم

 
 شوراي امنيت 1929ما در شرايط كنوني، بخصوص بدنبال صدور قطعنامه  - 6

پاسخ  سازمان ملل متحد، سياست هاي جمهوري اسالمي در زمينه بحران اتمي و بي
المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و  هاي مراجع بين گذاشتن مكرر خواست

 جنگ، عليه كشورمان اجاده صاف كن هرگونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي ت
  .دانيم ائب را پايان دادن به آن سياست ها ميدانسته، راه جلوگيري از همه اين مص

 در عين مخالفت قاطع با هرگونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه جويانه ما
دولت آمريكا و ديگر قدرت هاي جهاني، مسئول هر پيامدي از اين قبيل را در 

ي دانيم و معتقديم كه اقدامات نيروهاشرايط كنوني، رهبران جمهوري اسالمي مي
قش            افشا كردن نيدصلح دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول با

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

 :جلوگيري از تشديد تحريم و جنگ، مستلزم
به مقاوله نامه ها، پيمان ها و موازين بين المللي كه ايران هم از جمله امضا احترام  -

 .كنندگان آنها است
پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي  -

اورانيوم، همكاري كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاكرات با گروه 
 . رسمي و علني با دولت آمريكا بر اساس عرف بين الملليو آغاز مذاكره) 1+5(

پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات  -
مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها و ايجاد رابطه با تمامي 

 .كشورهاي جهان برپايه منافع متقابل
نه و پايدار در خاورميانه براساس قطعنامه هاي دفاع از برقراري صلح عادال -

سازمان ملل در مورد تشكيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق 
موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري هاي آن، پشتيباني از تشكيل دولت 

 عاري از ورميانهمستقل فلسطين و مشاركت فعال در كوشش جمعي براي خا
 .مي استتسليحات ات

 
ما از فشار سياسي به جمهوري اسالمي براي توقف سركوبگري ها و رعايت  - 7

المللي، تحريم تسليحاتي آن و  حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين
كنيم و مخالف هرگونه مداخله  همچنين از تحريم سپاه پاسداران رژيم استقبال مي

  .نظامي يا تحريم اقتصادي كشورمان هستيم
هاي خارجي،   معتقديم دموكراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرتما

ما خواستار پشتيباني نهادها و . تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد
جنبش هاي مترقي بين المللي از جنبش جاري و از مبارزات مردم ايران در راه 

 . ملت ايران نمي دانيمدهادموكراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين ار

. هاي خارجي هستيم مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولتما
ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تكليف با حكومت 

  .دانيماسالمي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي
 
ان ساختاري اقتصاد ايران شده از نظر ما، سياست هاي رژيم موجب تشديد بحر - 8

كه تاثيرات فزاينده مجازات هاي بين المللي و بحران جاري سرمايه داري جهاني 
عوارض بالواسطه اين بحران، چون بيكاري و گراني، . نيز بر دامنه آن افزوده است

.  حقوق بگيران و زحمتكشان استوگريبانگير اكثريت جامعه ما و خصوصا مزد 
 مقابله با بحران اقتصادي و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، رژيم حاكم براي

 است كه ماحصل آن چيزي جز »هدفمند كردن يارانه ها«در صدد اجراي طرح 
تنها مبارزه متحد و متشكل صنفي، . فقر و فالكت بيشتر براي توده ها نيست

در اين زمينه تواند رژيم را اقتصادي و اجتماعي اقشار گوناگون مردم است كه مي
وادار به عقب نشيني كرده و در عين حال، موجب تقويت و گسترش جنبش 

  .عمومي شود
 
ادامه حمايت از مبارزات مردم، در خارج از كشور كامأل ضروري است، به  - 9

ويژه آن كه با تشديد سركوبگري ها در داخل و ركود نسبي جنبش اعتراضي، اميد 
ايت هاي ايرانيان آزاديخواه و دموكرات خارج و انتظار نسبت به كمك ها و حم

 و فرهنگي در خارج اجتماعيتالشهاي فعاالن سياسي، . كشور هم افزونتر مي شود
براي بازتاب تالشها و مبارزات مردم در ايران و جلب پشتيباني بين المللي و منزوي 

گسترش . كردن هرچه بيشتر حكومت اسالمي از اهميت بسياري برخوردار است
ابطه با بنيادهاي مترقي، احزاب مترقي و سازمان هاي حقوق بشري و بويژه ر

به كمك ايرانيان مقيم خارج از ...  دانشجويان و زنان،سنديكاها، سازمان هاي 
  .كشور امكان پذير است

 
در حال حاضر جنبش همگاني فاقد رهبري مستقل و متمركز است و نيروهاي  -10

ضروري . قيخواه هم در پراكندگي به سر مي برنداپوزيسيون چپ، دموكرات و تر
است كه اين نيروها كه براي آزادي، جدائي دين از دولت، استقرار دموكراسي، 

 سامان دادن به يك برايحفظ استقالل و صلح مبارزه مي كنند، تالشهاي خود را 
به نظر ما، همكاري و اتحاد . ائتالف وسيع جهت تحقق اين اهداف دوچندان كنند

مه نيروها، شخصيتها و جرياناتي كه در راه استقرار يك نظام دموكراتيك و ه
كنند،  الئيك مبتني بر اراده مردم، به جاي جمهوري اسالمي، تالش و پيكار مي

براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما به سهم .  استپذيرضرورتي تاريخي و انكارنا
  .فشاريم خود دست همه اين نيروها را به گرمي مي

 
 

   مورد بحثموضوعات
 

  در رابطه با جنبش اعتراضي - 1
 كه درپي اعتراض به جعل آرا و تقلب انتخاباتي جناح غالب حكومتي در حركتي

 خرداد آغاز و بسرعت به جنبش گسترده همگاني در تهران و برخي ديگر از 22
مي شهرها تبديل گرديد، اساسا از نارضايتي و نفرت مردم نسبت به رژيم حاكم بر 

 .خيزد
 اعتراضي مردم طي سال گذشته، عمدتا جنبشي خودجوش و خودانگيخته حركتي

جنبش همگاني مردم فاقد رهبري متمركز و هدايت از باالست و اكثر . بوده است
 .به صورت خود گردان عمل مي كند

هاي اصلي اين   و تنوع وسيع اقشار و گرايش هاي شركت كنند، از ويژگيتكثر
نبش عمومي آزاديخواهانه و حق طلبانه جاري، افراد و گروه ها در ج. جنبش است

نقش و سهم زنان ، جوانان و . و اقشار گوناگوني از مردم مشاركت دارند
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در ميان اقشار و طبقات . دانشجويان، در اين ميان، بسيار مهم و چشمگير بوده است

اين جنبش اجتماعي هم، تا كنون اقشار متوسط مدرن شهري نقش برجسته اي در 
 .داشته است

بخشي از اين .  گرايش ها و مطالبات نيز در اين جنبش كامال نمايان استتنوع
جنبش كه وزن بااليي دارد، خواستار نفي كامل استبداد مذهبي حاكم و استقرار 

بخشي ديگر از آن در پي انجام اصالحاتي در . نظامي دموكراتيك و الئيك است
خواست آزادي ها، حقوق مدني و سياسي و . چارچوب جمهوري اسالمي است

حق حاكميت مردم فصل مشترك خواست هاي اكثر افراد و گرايش هاي حاضر 
  .در جنبش همگاني است

.  جنبش همگاني در يك سال گذشته با فراز و نشيب هايي همراه بوده استروند
 6(بعد از گسترش و رشد سريع اين جنبش تا مقطع تظاهرات بزرگ روز عاشورا 

ولي اين به معني . ، در ماه هاي اخير ركودي نسبي بر جنبش عارض شده است)دي
 در برخي ناگونهاي اعتراضي به مناسبت هاي گو حركت. توقف جنبش نيست

همان طور . شهرها و مناطق از جمله در كردستان، بيانگر تداوم اين جنبش است
  .استكه زمينه و عوامل عمده بروز و برآمد آن نيز همچنان برج

 
جنبش « توافق روي ارزيابي فوق از جنبش اعتراضي، در برخورد با عنوان ضمن
  : ، دو نظر متفاوت وجود دارد»سبز

 
 جنبش اعتراضي اخير كه به عنوان جنبش سبز شناخته مي شود، يك جنبش - الف

 ةاين جنبش نتيجه و ادام. گسترده از نيروهاي مخالف استبداد در كشور است
 حيات جمهوري اسالمي است؛ ةش از خود، در دوران سي سالجنبش هاي پي

 مدني، ندي،بازتاب مقابله ميان جامعه مدني و قدرت دولتي بر سر حقوق شهرو
پيش درآمد آن، جنبش مطالبه محوري و حضور جنبش . سياسي و اجتماعي است
 . اخير استة جامعه، به خصوص در دو دهةهاي اجتماعي در صحن

 
ملي «ه نقش و موقعيت اصالح طلبان حكومتي و نيروهاي  در برخورد ب– ب

 ناميده مي »جنبش سبز« همراه آن ها و يا آن بخش از جنبش اعتراضي كه »مذهبي
شود، ما ضمن تاكيد بر حداكثر تالش براي حفظ نيروها و گرايش هاي گوناگون 

 و شكست انحرافدرون جنبش، دنباله روي از اصالح طلبان حكومتي را موجب 
ين جنبش مي دانيم و بر لزوم شكل گيري كانون ها، نهادها و ائتالف هاي مستقل ا

از حكومت و همه جناح هاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با 
  .جنبش هاي اجتماعي و صنفي تاكيد مي كنيم

 
 
  در رابطه با شعارها – 2
 

رت به شهروندان،  اعمال حق حاكميت ملت و زميني و پاسخگو كردن قد- الف
 نيروها و جنبش هاي مدني براي تغيير ةبسيج هم. هدف مقدم و آماج ملي ماست

 ةشرط موفقيت گذار به دمكراسي، حضور هم.  كار ماستةوضعيت كنوني سرلوح
 .آماج ملي با بسيج فراگير ملي به دست خواهد آمد. نيروهاي ذينفع در آن است

روع و ملي در راس برنامه عمل ما قرار  آزاد به عنوان يك خواست مشانتخابات
مخاطب اين شعار عقالنيت همه آحاد ملت، دعوت به پذيرش قضاوت راي . دارد

الزمه برگزاري انتخابات آزاد تامين پيش . مردم در تعيين سرنوشت جامعه است
شرط هاي آن، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و رسانه ها، آزادي عقيده 

ادي فعاليت احزاب مخالف نظام موجود و ابطال تمامي قوانين تبعيض و بيان و آز
  .آميز در اين زمينه است

 
 از نظر ما، براي تحقق خواستهاي مشترك مردم در اين جنبش، كه آزاديها و -ب

حقوق دموكراتيك در سر لوحه آنهاست، شعار جدائي دين از دولت از اولويت و 

مين آن، طبيعتأ تغيير در قانون اساسي موجود را اهميت باالئي برخوردار است كه تأ
 از آزاديها و حقوق مورد ارينيز ضروري مي سازد و بدون تأمين آن نيز بسي

همچنين منع و كنارگذاشتن پاسداران و نظاميان از . ماند مطالبه توده ها بي پاسخ مي
دخالت در امور سياسي، فرهنگي، قضائي، اجتماعي و اقتصادي، از جمله 

خواست . استهائي است كه در جهت تداوم جنبش حائز اهميت بسيار استخو
 ضروري آن؛ اگر چه در چارچوب نظام حاكم عمأل يطانتخابات آزاد و تأمين شرا

 22امكان تحقق ندارد، اما با توجه به تجربه عيني مردم در جنبش اعتراضي بعد از 
 در اين رژيم »نتخاباتا«خرداد در كسب آگاهي و شناخت واقعي نسبت به واقعيت 

 يكي از نوانو اهميت انتخابات آزاد در ابراز و اعمال اراده شهروندان، آن را به ع
 .شعارهاي مشترك و مهم جنبش مردم مطرح مي سازد

 
 »انتخابات آزاد« در عصر جهاني شدن و شرايط عيني و ذهني جهان كنوني، -ج

 .مي تواند يكي از راه هاي گذار باشد
 : پيشنهاد من براي شعارهاي مرحله كنوني چنين است اين روياز
انتخابات آزاد با حق كانديدا شدن همه ايرانيان و براساس معيارهاي شناخته شده  -

 .جهاني
  .»جمهوري اسالمي« به رفراندوم گذاشتن ـ
 

 1389 ماه مرداد
 2010 اوت

 
 قرار ها

 
 1 شماره قرار

ان به خاطر اهميت سرنوشت سازي كه  نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايركنگره«
براي وحدت چپ قائل است، ضمن تائيد مجدد مصوبه كنگره هشتم در باره 
وحدت چپ، بر تسريع امر وحدت و گسترش گفتگو در سطح تشكيالت سه 

و شوراي موقت سوسياليست هاي ) اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران : جريان
ر اين چارچوب قرار دارند، تاكيد دارد و چپ ايران و سازمان ما و افرادي كه د

كميته مركزي منتخب كنگره نهم را موظف مي نمايد كه همكاري هاي الزم را در 
موضع گيري مشترك، همكاري بين . تمامي زمينه ها در دستور قرار دهد

 و تشكيل جلسات ضاگروههاي كار جريانات، برگزاري سمينارها در سطح اع
 »مشترك از اين جمله اند

 
 2 شماره قرار
 : به كميته مركزي منتخب خود ماموريت مي دهد تا مبتني بر الويتهاكنگره

... نظر كارشناسانه حول سند سازمان ملل پيرامون حقوق اقليتهاي ملي، قومي،  – 1
 .را تدوين كند و به كنگره آتي ارائه كند

مكراتيك گفتگو براي ياقتن مناسبترين شكل حكومتي كه مطالبات ملي و د – 2
مليتهاي ساكن ايران را تامين سازد، با مشاركت همه نيروهاي سياسي دمكرات 

 .*سازمان دهد
در كار سازماندهي اين گفتگو، باور به عدم تمركز در ساختار قدرت و لزوم  *

 .رفع ستم ملي مبناست
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 پيام كنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران خطاب به مردم ايران
 
 

 !مردم مبارز ايران
 !زنان و مردان آزاده 

 
شركت كنندگان در كنگره نهم سازمان اتحاد 
فدائيان خلق ايران بر ايستادگي شما در مقابل 
حكومت سركوب و زور، دروغ و تقلب و شكنجه ارج 

شما را در تالش براي رهائي عزم و اراده . مي گذارند
از جهنمي كه جمهوري اسالمي طي سي سال 
گذشته بر كشور ما حاكم نموده است، مي ستايند؛ 
خود را جزئي از اين اقيانوس بزرگ جنبش 
آزاديخواهانه شما مي دانند؛ موفقيت شما در به 
كرسي نشاندن خواست ها و اهدافتان را موفقيت 

د و بي حقوقي را خود، و پيروزي شما بر استبدا
پيروزي خود دانسته و در آئينه مبارزات امروز شما 
براي بنيان جامعه اي آزاد و عاري از ستم و سركوب 
و بي حقوقي، تحقق آرزوهاي ديرين خود را به عينه 

 . مي بينند
كشور ما سالي پربار اما دشوار را پشت سرگذاشته 

  سيماي88 خرداد 22حوادث بعد از انتخابات . است
قدرت عمل و . جامعه ما را دگرگون ساخته اند

توانائي هاي جنبش مدني مردم در تظاهرات وسيع 
روزهاي بعد از انتخابات و در مقابله با تهاجم 
نيروهاي سركوب دولتي براي هميشه خواب راحت 

گسترش . را از چشم حكومتگران ربوده است
اعتراضات توده اي عليه جمهوري اسالمي، شكاف 

اقدامات جنون . را عميق تر كرده استحاكميت 
آميز سردمداران حكومت در سركوب اعتراضات آرام 
مردم، ضرب و شتم آزاديخواهان معترض در خيابان 
ها، كشتار جوانان، بازداشت هاي گسترده، محاكمات 
نمايشي، صدور احكام سنگين و حتي اعدام نيز راه 
 به جائي نبرده است؛ بر دفتر قطور جنايات رژيم
زندان و شكنجه جمهوري اسالمي، جنايات زندان 

مستبدان حاكم فكر . كهريزك نيز افزوده شده است
مي كردند با مسدود كردن راه حضور شما در 
خيابان ها، آرامش گورستاني را بر اين مرزو بوم 
مستولي خواهند كرد، اما آن ها با همه دستگاه 
عريض و طويل سركوبشان هم چنان خود را در 

صره شما مي بينند؛ شبانه به خانه هاي فعاالن محا
جنبش هاي مدني هجوم مي برند، هر كس را به 
بهانه اي بازداشت مي كنند؛ زير شكنجه مي برند؛ 
فعاالن سياسي را اعدام مي كنند، تا بر ترس خود 
غلبه كنند و تخم ياس و نااميدي را در جامعه 

 . بكارند
 

 !مردم آزاده ايران
هانه شما در مقابله با دستبرد آشكار جنبش آزاديخوا

به آراء مردم حتي در يك انتخابات غيردمكراتيك و 
كنترل شده، نمايش همبستگي بزرگ ملي در 
حراست از حق آحاد مردم در تعيين سرنوشت 
جامعه و پاسخ دندان شكني بر حكومت كودتا و 

در اين جنبش . استبداد مذهبي در كل آن بود
دل در گرو آزادي كشور از بزرگ، همه كساني كه 

يوغ استبداد داشتند، هر كجا كه بودند، دست در 
دست هم به خيابان ها آمدند و در صفوفي ميليوني 
از حق كساني كه خواهان شمارش آراء خود بودند، 
دفاع كردند، در عين حال نشان دادند كه ديگر 
. تحمل ادامه حكومت استبداد و بي حقوقي را ندارند

 . يدن بساط ديكتاتوري مذهبي هستندخواهان برچ
طي يك سال گذشته حكومت كودتا با تمام قوا بر 
آن بوده است كه هر گونه امكان تجمع شما مردم را 
از بين برده و با استقرار نيروهاي سركوب خود در 
كوچه و خيابان و به صحنه آوردن چماقداران و 
آدمكشان صداي شما را خفه كند، اما با همه اين 

ال ها هر جا كه فرصت يافته ايد، صداي خود را تق
بلند تر كرده و خواستار بر چيدن بساط حكومت زور 

شما طي يك سال . و سركوب و كشتار شده ايد
گذشته عرصه عمومي جامعه را از انحصار حكومت 

جشن ها و راهپيمائي هاي نمايشي . در آورده ايد
كنترل . دولتي را به تسخير خود در آورده ايد

حكومت بر هر تجمعي را از بين برده و سران 
حكومت را وادار به تعطيلي مراسم رسمي معمول 

حضور شما در همه جا به وسعت . خود كرده ايد
تمام ايران و در هر نقطه از جهان كه ايرانيان حضور 
دارند، عرصه را بر حكومت جمهوري اسالمي و 

شركت كنندگان در . عامالن آن تنگ تر نموده است
كنگره بر اراده مصمم شما در مبارزه براي رهائي از 

 .يوغ استبداد مذهبي حاكم درود مي فرستند
 

 !زنان مبارز ايران
ما عزم و اراده شما براي درهم شكستن نظام مبتني 

تالش شما براي دستيابي . بر تبعيض را مي ستائيم
به حقوق برابر با مردان و برچيدن نابرابري بين 

اس جنسيت را، كه در جمهوري انسان ها بر اس
اسالمي رسميت قانوني يافته است، سرمشقي براي 
همه جنبش هاي اجتماعي و راهگشاي عموميت 
يافتن جنبش ضد تبعيض در همه اقشار جامعه 

مبارزه براي آزادي پوشش، آزادي انتخاب . ماست
شغل و راه و روش زندگي و پايان دادن به تبعيضات 

اسالمي امروز ديگر موجود در نظام جمهوري 
خواست فقط زنان نيست، در ادامه تالش هاي سي 
سال گذشته، خواست شما مي رود به خواست همه 

شركت كنندگان در كنگره . مردم ايران تبديل شود
همبستگي عميق خود را با مبارزات غرور انگيز شما 
و پشتيباني خود را از خواست هاي به حق شما 

 .اعالم مي دارند
 

 ، زحمتكشان، كارگران
آموزگاران، استادان دانشگاه ها، دانش آموزان، 

 دانشجويان
روشنفكران، نويسندگان و روزنامه نگاران و 

 ....هنرمندان
مبارزات شما در طول سه دهه گذشته براي 
برخورداري از حق زندگي شايسته و انساني، براي 
ازادي هاي سياسي، صنفي، مدني و در استيفاي 

ته مردم، پژواك وسيعي در جامعه حقوق از دست رف
يافته است و در طول يك سال گذشته امكان تبديل 
شدن به خواست عمومي در يك جنبش فراگير را 

امروز ديگر برخورداري از حق كار و . يافته است
زندگي متناسب با شان انسان، آزادي تشكل، آزادي 
اعتراض و اعتصاب، آزادي بيان و عقيده، آزادي 

فقط خواست گروه ... اطالع رساني، مطبوعات و 
كوچكي از مردم نيست، اين خواست ها به خواست 

 . هائي همگاني فرا روئيده اند
شركت كنندگان در كنگره براي مبارزات كارگران 
در دفاع از حقوق خود، براي دريافت به موقع 
دستمزدها، افزايش حقوق متناسب با افزايش هزينه 

خورداري از حق تشكيل هاي زندگي و نرخ تورم، بر
سنديكاي مستقل و حق اعتصاب و اعتراض بر 
شرائط غير انساني حاكم بر محيط كار و مقابله با 
اخراج ها ارج گذاشته و پشتيباني خود را از اين 

 .مبارزات اعالم مي دارند
ما هجوم مجدد حكومت جمهوري اسالمي به نظام 

ساني آموزشي مدارس و دانشگاه ها و نشاندن علوم ان
بر كرسي اتهام براندازي استبداد، سركوب اعتراضات 
معلمان به وضعيت حاكم بر آموزش و پرورش كشور 
و زنداني كردن و شكنجه آن ها، اخراج و بازنشسته 
كردن اساتيد دانشگاه ها، بازداشت گسترده فعاالن 
دانشجوئي، اخراج و ستاره دار كردن گسترده 

نيم و خواستار دانشجويان معترض را محكوم مي ك
گردن نهادن به خواست هاي معملمان، به رسميت 
شناختن استقالل دانشگاه، پايان دادن به اخراج 
اساتيد و بازنشسته كردن اجباري آن ها و آزادي بي 
قيد و شرط همه دانشجويان بازداشت شده و لغو 

 .احكام اخراج و محروميت آنان از تحصيل هستيم
امه ها، بازداشت ما تعطيلي مطبوعات و روزن

خبرنگاران و دست اندركاران مطبوعات، فيلترينگ 
سايت ها، تشديد سانسور بر چاپ كتاب، توليد فيلم 
و هنرهاي نمايشي كشور را محكوم مي كنيم و 
خواستار برچيدن بساط سانسور و سركوب و آزادي 
روزنامه نگاران و نويسندگان زنداني هستيم و 

 حق طلبانه آنان، اعالم همبستگي خود را با مبارزات
 .مي داريم

 
 فعاالن جنبش هاي ملي ايران

شركت كنندگان كنگره پشتيباني خود را از خواست 
هاي حق طلبانه و حقوق دمكراتيك مليت هاي 
ايراني و همبستگي خود را با مبارزات آن ها در 

جمهوري . استيفاي اين خواست ها اعالم مي دارند
ه تنها ارمغاني كه اسالمي در طول سي سال گذشت

براي مليت هاي ساكن ايران داشته است، ادامه و 
تشديد تبعيضات رژيم گذشته، تحميل جنگ و 
سركوب و استقرار ماشين سركوب جهنمي خود در 

طي سال هاي گذشته . مناطق ملي بوده است
تشديد سياست سركوب حكومت همواره از سركوب 

مي جمهوري اسال. در مناطق ملي آغاز شده است
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طي سي سال گذشته فعاالن سياسي كرد، بلوچ، 

به جوخه اعدام سپرده است كه آخرين ... عرب و 
نمونه آن اعدام فرزاد كمانگر معلم آزاده كرد و چهار 

اين جنايت با . تن ديگر در زندان اوين بوده است
واكنش همه ايرانيان مواجه گشت و اعتصاب عمومي 

 .مردم كردستان را در پي داشت
ما پشتيباني خود را از مبارزات شما براي كسب 
حقوق ملي خود اعالم مي داريم و در مبارزه براي 
دستيابي به خواست هاي به حق شما در تمامي 
عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي 

 .همگام و همراه و در كنار شما هستيم
 

 پيروان مذاهب و اديان مختلف
 شهروندان آزاده ايران

اع از آزادي عقيده و اعتقاد يا عدم اعتقاد به دين دف
ما خواستار . و مذهب جزو اصول اعتقادي ماست

جدائي دين از حكومت و مخالف رسميت دادن به 
يك مذهب و غير رسمي نمودن مذاهب ديگر 

احترام به مذهب و عقيده افراد و گروه هاي . هستيم
ما مخالف تبعيضات . اجتماعي جزو برنامه ماست

وجود در جمهوري اسالمي و پيگرد باورمندان به م
مذاهب ديگر هستيم و خواستار به رسميت شناختن 
حقوق برابر براي همه شهروندان و احترام به 
باورهاي آن ها، پايان دادن به پيگرد ها و بازداشت 
ها و محاكمات پيروان اديان و مذاهب ديگر از طرف 

ي كشور جمهوري اسالمي به خصوص شهروندان بهائ
هستيم كه بيش از همه اقليت هاي مذهبي ديگر 
مورد ستم، آزار و سركوب حكومت قرار دارند و از 
حقوق مسلم شهروندي خود به خاطر اعتقاداتشان 

 .محروم هستند
شركت كنندگان در كنگره در تالش رسيدن به 
جامعه اي هستند كه در آن همه از حقوق برابر 

 مذهب، عقيده و يا برخوردارند و هيچ كس به خاطر
در . مرام خود مورد اذيت و آزار قرار نمي گيرد

مبارزه براي رسيدن به چنين آينده اي دست همه 
 .شهروندان آزاده كشور را مي فشاريم

 
 زندانيان سياسي دربند

خانواده هاي داغدار زندانيان سياسي اعدام شده در 
 زندان هاي جمهوري اسالمي
معي زندانيان سياسي در باز ماندگان كشتار دسته ج

 67سال 
 

شركت كنندگان در كنگره همبستگي خود را با شما 
. زندانيان سياسي و خانواده هايتان اعالم مي دارند

ما پشتيباني خود را از خواست هاي زندانيان 
اعتصابي در زندان اوبن اعالم مي داريم و خواستار 
آزادي بدون قيد و شرط بازداشت شدگان يك ساله 

 .ر و همه زندانيان سياسي هستيماخي
 

ما ياد تمامي جانباختگان راه آزادي و عدالت 
اجتماعي را گرامي مي داريم و هرگز فراموش نمي 
كنيم چه جان هاي شيفته اي كه در زندان هاي 
جمهوري اسالمي بر دار شده اند و يا به جوخه اعدام 

 درعرض مدت 67تنها در سال . سپرده شده اند

ران نفر از پر شورترين فرزندان مردم كوتاهي هزا
 . قتل عام شده اند

شركت كنندگان در كنگره كشتار هزاران زنداني 
سياسي در زندان هاي جمهوري اسالمي را جنايت 
عليه بشريت مي دانند و خواستار بازداشت و 
محاكمه آمران و عامالن اين كشتار زندانيان سياسي 

 .  هستند67در سال 
بستگي خود را با خانواده هاي ما همدردي و هم

داغدار و بازماندگان قرابانيان رژيم شكنجه و كشتار 
جمهوري اسالمي اعالم مي داريم و از اقدامات آن 

 . ها در دادخواهي عزيزانشان حمايت مي كنيم
 

 !مردم آزاده ايران
كنگره ما در زماني برگزار مي شود كه كشور ما با 

. قه اي مواجه استبحران سياسي و اقتصادي بي ساب
از يك سو اقتصاد كشور بر اثر سياست هاي دولت 
احمدي نژاد فلج شده است و از سوي ديگر تشديد 
تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اسالمي، 

 شوراي امنيت سازمان ملل 1929تصويب قطعنامه 
متحد، كشور ما را در موقعيت ويژه اي قرار داده 

با ادامه سياست حكومت جمهوري اسالمي . است
هاي تنش زاي خود در عرصه بين المللي بحران بر 
سر برنامه اتمي را تشديد نموده است، اجماع 
جديدي عليه خود را دامن زده است و خطر حمله 

 . نظامي به كشور را افزايش داده است
از طرف ديگر، دولت جمهوري اسالمي در فكر حذف 

دم و توزيع يارانه هاي دولتي از مايحتاج عمومي مر
اين يارانه ها در ميان بخش هائي از جامعه و تبديل 
آن ها به نان خور حكومت و ارتش ذخيره خود در 

اين همه در حالي . اقدامات سركوبگرانه اش هست
است كه تشديد تحريم هاي اقتصادي بسياري از 
موسسات توليدي را در آستانه تعطيلي قرار داده 

 به خصوص طي يك است و توقف سرمايه گذاري ها
سال گذشته و چنگ انداختن هر چه بيشتر سپاه 
پاسداران و نيروهاي امنيتي و نظامي برشريان هاي 
اقتصادي كشور بحران اقتصادي كشور را دامنه 

نرخ تورم و بيكاري افزايش . بيشتري بخشيده است
حقوق و دستمزد بخور و نمير . دو رقمي داشته است

 ....خير پرداخت مي شودكارگران نيز با ماه ها تا
ما خواستار پايان دادن به سياست خارجي تنش زاي 
جمهوري اسالمي، حل بحران بر سر پروژه هسته اي 
و لغو تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد هستيم كه بار گران آن ها نه بر دوش 
حكومت، بلكه بر گرده اقشار كم درآمد جامعه از 

شان، معلمان و ديگر مزد و حقوق كارگران و زحمتك
 .بگيران سنگيني مي كند

شركت كنندگان در كنگره از حق همگان در 
برخورداري از كار و حداقل درآمد و برخورداري از 
زندگي مناسب شان انسان براي همه شهروندان 
كشور دفاع مي كنند و در مبارزه براي بنيان چنين 

و عدالت آينده اي دست همه مبارزان راه آزادي 
 .اجتماعي را مي فشارند

 
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران كنگره نهم 
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  گزارش كنگره
  6بقيه از صفحه 

  
 فاصله مباحث وقتي به نمايندگان احزاب و سازمان در

. ها اختصاص داده شد تا پيام خود را قرائت نمايند
ع متن اين پيام ها به همراه اين گزارش براي اطال

البته نمايندگان احزاب و . همگان منتشر مي شوند
سازمان ها و ديگر مهمانان از حق برابر با اعضاي 

 به جز انتخابات -سازمان، در تمامي موضوعات 
 -كميته مركزي كه در جلسه حضور نداشتند

برخوردار بودند و در كميسيون ها نيز مي توانستند 
 .بدون حق راي شركت داشته باشند

 
 آخرين موضوع در دستور - كميته مركزياتانتخاب

اين انتخابات انجام . انتخابات كميته مركزي بود
نزديك سي در . گرفت و كميته مركزي انتخاب شد

صد تركيب اعضاي كميته مركزي را زنان تشكيل مي 
 در صد نيز از اعضائي است كه براي اولين 14. دهند

 . بار به كميته مركزي راه يافته اند
 
* 

 ما در شرايط حساسي قرار دارد و يكي از عهجام
. لحظات تاريخي سرنوشت ساز خود را طي مي نمايد

در چنين شرايطي، انديشه هاي گوناگوني در باره 
سرنوشت جنبش كنوني شكل گرفته و شكفته شده 

اين شكوفائي در سازمان ما نيز بازتاب يافته . است
 از ان،ازمهمگي ما، اعضا و كادر ها و رهبري س. است

در چنين شرايط و اوضاع و . اين شرايط متاثريم
كنگره . احوالي است كه كنگره نهم ما برگزار شد

سازمان تمام تالش خود را به كار بست تا بتواند براي 
شدت و . مسائل فراروي خود پاسخ هاي مناسبي بيابد

حدت گفتگو ها پيش از برگزاري كنگره، كه بعضا به 
اقع انعكاس شرايط جامعه بود،  ورتندي مي گرائيد، د

كنگره ما هر چند . در درون نا آرام و بيقرار ما
نتوانست به تمامي مسائل پاسخ دهد، اما موفق شد 
سازمان را به پيش راند و براي پاسخ به مسائل پيچيده 

در قطعنامه سياسي سازمان، چهره . آتي، آماده نمايد
ه آزاديخواهانه سازمان تا حد زيادي منعكس شد

كنگره ضمن تصويب سياست هاي مشترك، بر . است
اختالفات چشم فرو نبست و به كميته مركزي منتخب 
وظيفه داد تا مباحث را حول مسائل مورد اختالف 
سازماندهي كند با اين اميد كه بتوانيم در آينده با تامل 
. و بررسي كافي نسبت به آن ها تصميم گيري كنيم

كنگره . ه پيش گرفت بودر باره وحدت تصميماتي ر
سازمان ما، عزم سازمان را در اتخاذ موضعي مستقل، 

شايد . مسئوالنه و دموكراتيك به نمايش گذاشت
بدين خاطر بود كه شركت كنندگان در كنگره با تني 
خسته اما با دنيائي از اميد و آرزو براي تغيير، محل 

  .كنگره را ترك نمودند
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  هاي سياسي به نهمين كنگره  هاي احزاب و سازمان پيام
  

پيام حزب دمكرات كردستان 
  ايران

  

  به کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

دوستان گرامي کميته مرکزي سازمان اتحاد 

  فدائيان خلق ايران

حزب دمکرات کردستان ايران، ضمن ابراز 

 شما صميمانه ترين درودها به شما و از طريق

به همه اعضاء و نمايندگان شرکت کننده، براي 

کارهاي کنگره تان آرزوي موفقيت و اتخاذ 

تصميمات پربار، مبتني بر واقعيت جامعه 

. کثيرالمله کشور استبداد زده مان مي نمايد

لطفأ تبريکات صميمانه ما را به همين مناسبت 

  .پذيرا باشيد

  !دوستان گرامي

 ميگردد که کنگره شما در حالي برگزار

کشورمان با وضعيتي حساس و بحراني در 

فقر، فساد . سطح ملي و بين المللي روبروست

گسترده و بي قانوني و حاکميت قانون جنگل 

بر تمام شئون زندگي روزمره مردم حد و 

از نظر بين المللي نيز . مرزي نمي شناسد

سياست عدم تمکين رژيم به مصوبات جامعه 

مه غني سازي اورانيوم جهاني و اصرار بر ادا

جهت دست يابي به سالح هسته اي و بحران 

آفريني در منطقه، رژيم را در انزوائي کم نظير 

قرار داده و مي رود که کشورمان را با 

تهديدات جدي و نتايج فاجعه بار و غيرقابل 

  .پيش بيني مواجه سازد

در چنين اوضاع سياسي حساسي که براي 

 سال مبارزات و ٣١ ايران پيش آمده و بعد از

فداکاريهاي آزاديخواهان کشور عليه استبداد 

حاکم، هنوز انسجام و اتحادي در ميان 

سازمان هاي سياسي دمکرات مشاهده نمي 

پراکندگي و عدم همگرائي در ميان . شود

نيروهاي ترقيخواه جامعه، به ويژه در خارج از 

کشور، به جائي رسيده که در اين واپسين 

ي رژيم، گروهي بنام اصالح طلب زمان فروپاش

در انديشه رنگ و لعاب نمودن رژيم پوسيده 

جمهوري اسالمي و بقول خود در صدد روي 

ريل انداختن رژيم از ريل خارج شده برآمده 

اند تا به رژيمي که ميرود از نفس بيافتد، جاني 

تازه بخشند و به اين ترتيب دهه هاي متمادي 

ه و رجعت رژيم ديگري بتوانند با زور سرنيز

خميني برگرده مردم سوار ! به دوران طالئي

شوند و دور تازه اي از کشتار و ويراني را بر 

عليه اقشار و طبقات حق طلب و آزاديخواه 

جامعه از جمله مليتهاي تحت ستم، زنان، 

روزنامه نويسان و بطور کلي همه فعاالن 

  .سياسي آغاز نمايند

کنگره نهم شما اين واقعيات ايجاب مينمايد که 

در ارائه راهکارهائي که مددرسان همگرائي 

سازمانها، گروهها و شخصيتهاي دمکرات و 

آزاديخواهي که استبداد را در هر شکل و 

پوششي مردود دانسته و بر بنيان حکومت 

آينده ايران بر اساس جدائي دين از سياست 

پافشاري مينمايد، کوشا باشد، از طرف ديگر 

 واقعيت که اکثريت جمعيت با توجه به اين

ايران را مليتهاي غيرفارس تشکيل مي دهند، 

تأکيد کردن بر شکل گيري سيستمي فدرال 

دمکرات که در آن همه مليتهاي ايراني را 

صرفنظر از هر ايده و زبان و فرهنگي که دارند 

بتوانند در چارچوب ايران، مناطق ملي خويش 

با گذاشتن را خود اداره نمايند و به اين ترتيب 

نقطه پاياني بر تمرکزگرائي که يکي از مهمترين 

عوامل تبعيض و نارضائي مردم ايران شده 

است، راهگشاي آينده اي بهتر براي مليتهاي 

  .تحت ستم ايران باشد

سازمان " گروه کار فدراليسم"در همين راستا 

اتحاد فدائيان خلق ايران چندي پيش سندي را 

به "  فدراليسممدخلي بر بحث"تحت عنوان 

منظور مورد بحث قرار دادن آن در کنگره 

منتشر نمود که به نظر ما در صورت تصويب 

مي تواند مدخل قابل بحث و بررسي مناسبي 

براي ساير سازمانهاي دمکرات و مساوات 

از آنجائي که محتواي اين سند . طلب نيز باشد

در برگيرنده بسياري از خواستهاي ملي مردم 

ال ساير مليتهاي ايران مي باشد، ما کرد و احتما

اميدواريم که اين سند بعد از بحثهاي الزم در 

  .کنگره به تصويب برسد

  !رفقاي گرامي

حزب ما و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

سالياني است که به عنوان دو جريان دوست، 

براساس احترام متقابل در رابطه با نقاط 

شته ايم، هر اشتراکمان همکاري و همياري دا

چند اين همکاريها خود مفيد و گاهأ موجبات 

جلب همکاري برخي ديگر از سازمانهاي 

سياسي را نيز فراهم کرده اند، ولي ما 

خواستار همکاريهاي بيشتر به ويژه در زمينه 

کار مشترک به منظور جلب مجموعه اي ديگر 

از سازمانهاي دمکرات و آزاديخواه در 

ا پالتفرمي مشترک راستاي ايجاد اتحاد ي

در اين زمينه و براي همه برنامه هاي . هستيم

  .کار کنگره تان آرزوي پيروزي داريم

  حزب دمکرات کردستان ايران

  ٢٩/٠٤/١٣٨٩دفتر سياسي  

  

*******************  
كردستان  له پيام حزب كومه
  ايران

  
   سازمان اتحاد فدائيان ايران کنگره  به

  

سازمان اتحاد مرکزي  رفقاي عزيز کميته

  ! فدائيان ايران

 شما و اعضا و شرکت کنندگان و   بادرود به

ميخواهم از طرف  تان ، اجازه مهمانان  کنگره

ي شما   براي همه له ي مرکزي کومه کميته

تان موفقيت  سالمتي و سرافرازي وبراي کنگره

   .چشمگير آرزوي کنم

ي شما در شرايطي برگزار ميگردد  رفقا کنگره

  از يکسال از آغاز جنبش نوين که بيش

خواهي در ايران ميگذرد ،  وشکوهمند دمکراسي

هاي نظام جمهوري اسالمي را  پايه جنبشي که

بشدت لرزاند و افکار عمومي جهانيان، 

دوست  سازمانها ونهادهاي بين المللي و انسان

جنايتهاي ضد  و حتي بسياري ازدولتها را عليه

اين .  رانگيختاي ب بشري رژيم بطور بيسابقه

جنبش ،  از يک اعتراض صرفا انتخاباتي به 

ديکتاتوري و  جنبش نوين و عظيمي  عليه 

هاي براي  واليت فقيه وجنبش ميليوني توده

چالش کشيدن و فروريزي و پايان بخشيدن  به

و ديني جمهوري اسالمي   حاکميت سياه  به

    .است تبديل شده

ساير ما و شما به درست همراه با  البته

از اين  مبارزان راه آزادي و دمکراسي قاطعانه 

ي خود  و بنوبه جنبش ميليوني پشتيباني نموده 

هاي  در ارتقاي اهداف و مطالبات و شيوه

اي از  اما اين تنها گوشه. مبارزاتيش کوشيديم

ي مشترک ماست و ما سالهاست  مبارزه

دوشادوش هم و تعدادي از ديگر تشکلهاي 

 بتواند   د آوردن چتري کهسياسي براي بوجو
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طيفهاي گوناگون دمکرات و آزاديخواه و 

 يک آلترناتيو  و به عدالتخواه را در برگرفته

سازمان . حکومتي تبديل  شود ،تالش ميکنيم 

ي  شما از بدو تشکيل خود تا کنون از مبارزه

هاي محروم و زحمتکش ،از حقوق انساني  توده

ن و برابري ي مليتهاي ساکن ايرا وپايمال شده

است و  حقوق زنان و مردان پشتيباني نموده

ي شما  و موفقيت  کنگره همين داليل ساده  به

   . اي ميباشد آن براي ما داراي اهميت ويژه

ما موفقيت شما راموفقيت خود ميدانيم ، ! رفقا 

ي ما در توان و نيرومندي  و موفقيت همه

از  باقي ماندن جمهوري اسالمي نه . ماست 

از ضعف و  تمندي و توان آن بلکه قدر

مان  ما با وحدت مبارزه. پراکندگي ماست 

جمهوري اسالمي نيرومند ميشويم ، پس  عليه

بازهم . دراين راه   برتالشهايمان  بيفزائيم 

 برايتان آرزوي موفقيت مينمايم
  
 

***************  
 حزبي اسيس دفتر اميپ

  كردستان دمكرات
  

 انيفدائ اتحاد ازمانس کنگره نينهم بمناسبت 

  رانيا خلق

 سازماني رهبري شورا دري گرامي رفقا

  !رانيا خلق انيفدائ اتحاد

 حزبي رهبر جانب از احترام، و سالم با

 کنگره نينهمي برگزار کردستان، دمکرات

 به قلب ميصم از را انيفدائ اتحاد سازمان

  .مييگوي م عرض کيتبر شماي همگ

 درون روند در کنفرانس ا يکنگرهي برگزار

 از داللت نيدرع ،ياسيس انيجر کي يسازمان

ي برا ک،يدمکراتي مبان به سازماني بنديپا

 وي فعل اوضاع ليتحل و کار گذشتهي بررس

 شيپي راهکارها و فيوظا ساختن مشخص

 هم خودتان اما و. باشديم تياهم حائز هم رو

 کنگره تياهم که ديهست واقف تيواقع نيا بر

 زمان در مشخص طورب شما سازمان نهم

 با است مصادف که است نهفته آني برگزار

 رانيا مردم مبارزه رينظ کم و ديجد مرحله

ي هيبد. يدمکراس وي آزاد بهي ابيدستي برا

 سرنوشت و حساسي اسيس طيشرا که است

 شود،يمي برگزار آن در شما کنگره کهي ساز

 ليتحل ارائه نهيزم در زانيعز شما فيوظا به

 و ماتيتصم اتخاذ و روز تيضعو ازي مناسب

 مبارزهي آت اتيمقتض با همخواني کردهايرو

  . ديافزاي م کشورمان دري طلبي دمکراس

 وجود با که استي خوشحالي بسي جا

 تازه زشيخ م،يرژ مانهيدژخ و عيوس سرکوب

 بلکه افتاده،ين پا از فقط نه رانيا مردم

ي همسوئ تينها در و متقابل درک ،يهمبستگ

 توسعه کشور خارج و داخل خواهانيآزاد نيب

 نيا تيبدا از خوشبختانه. است افته يقيتعم و

 سال ک ياز شيبي کم که کنون تا جنبش

 اقشار از اعم رانيا خواهانيآزاد گذرد،يم

 گونه به مختلف،ي اسيس التيتما وي اجتماع

ي کردهايرو و دگاهيدي سر ک يبه دوفاکتوي ا

 باي وئاريروي چگونگي ها نهيزم در مشترک

ي مبان با رابطه در وي اسالم استبداد هسته

 افته يدست رانيا ندهيآي اسيس ستميسي کل

  . اند

 که همي مشکالت و هاي کاست به ديبا نهمهيا با

 رانيا مردم طلبانه حق جنبش هنوز متاسفانه

 چه طرف ک ياز. کرد اعتراف برد،يم رنج آن از

 اختالف بعلت چه وي ارزش وي خيتار ليبدال

 دري مبارزاتي ها نهيگز نيمناسبتر سر رب

 رانيا خواهيآزادي روهاين ،يکنون تيوضع

ي اسيس پالتفرم و هستند پراکنده هنوز

 کهي مشخصي نهاد چهارچوب و مشترک

 هم دور را کشور داخل و خارجي دمکراتها

 چشم به هنوز کند، وصل بهم ا يو کند جمع

 زشيخ با رابطه در و گريد طرف از. خوردينم

 به هنوز آن،ي مبارزاتي امدهايپ و مردم ريخا

 با رابطه در چه ازسواالتي مهم بخش

 چه وي کنون روندي عمومي هايمرزبند

ي عيوس اقشار انتظارات مورد در مخصوصأ

. است نشده داده مطلوب پاسخ رانيا جامعه از

 و رانياي تهايمل حقوق به تواني م مثالي برا

 فردا رانيا دري ستيهمز موضوع کل بطور

 و اجماع مورد ديبا که آنچنان که کرد اشاره

 کشور خارج و داخلي اسيس نخبگان توافق

 شما کنگره که مينداري ديترد. است نشده واقع

 نيا ليتحل و هيتجزي براي مناسب فرصت

 باالخص مربوطه،ي راهکارها نييتع و مسائل

 حقوق شتريب هرچه درنظرگرفتني راستا در

 طرف از رانيا ونيزاسيفدرال آرمان و تهايمل

  .بود خواهد رانيا خواهيآزاد نخبگان

 وي طوالن گذشته با کردستان دمکرات حزب

 سازمان باي همرزم وي دوست از کهي اي غن

 را خلق انيفدائ اتحاد سازمان دارد، شما

 خود کينزد اريبس اناتيجر زمره در همچنان

 نيا با کهي ا تجربه به بنا و کنديمي تلق

 ندهيآ به داردي همگام و تفاهم در سازمان

 ديامي همسوئ وي همکار از درخشانتري ها

  .بندديم

 هرچه عمل اتحاد و نشيب اشتراکي آرزو با

 کثرتگرا، و کيدمکرات ونيسياپوز رتريفراگ

 تيموفقي برا ماي آرزوها نيتر مانهيصم

  .ديريبپذ را سازمانتان نهم کنگره

   کردستان دمکرات حزب

  ياسيس دفتر

   ۲۰۱۰ هيژوئ ۳ ،)عراق کردستان (قسنجيکو
 

  
***************  

 ي جبهه ملي عالي شورااميپ
   اروپا- رانيا

  
 خلق اني کنگره سازمان اتحاد فدائني نهمبه

  رانيا

  راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائي مرکزتهيکم

  ،ي گرامهناني مهم

  

 کنگره سازمان اتحاد نيبرگزارى نهم    

ه همه اعضاى حاضر  را براني خلق اانييفدا

 و مييگو  مىکيدر کنگره و سازمان شما تبر

 قلب آرزو مي کنگره را از صمني اتيموفق

   .ميکن مى

 سازمان شما ندهي نماکهي هنگامشيپنج ماه پ    

 هلند حاضر شد و دنيدر کنگره ما در شهر ل

 کي گام ني شما را قرائت کرد، نخستاميپ

بارزات  آنرا منهي برداشته شد که زميهمکار

 از راني خواهانه مردم اي و دموکراس- يآزاد

 مبارزه نيا.  نهاده است١٣٨۹ خرداد ٢٢

 گوناگون ادامه کالخوشبختانه هنوز در اش

 که ضرورت دفاع از ميدواريدارد و ما ام

 خواهانه ي مبارزات آزادکي دمکراتيخواستها

 اعمال ي در راستارانيجنبش سبز مردم ا

 از دولت ني نهاد ديئ ملت بر بستر جداتيحاکم

 حقوق بشر، يو حکومت و منشور جهان

 چه در درون ان،يراني اي مليروزبروز همبستگ

 و شتري را براني اي از مرزهاونو چه در بر

  .مستحکمتر کند

  

  ز،يدوستان عز 

 با قصد دفاع راني اي جبهه ملشيسال پ ۶١     

 که عبارت از راني اتياز اهداف انقالب مشروط

 ي آزادان،ي بي انتخابات آزاد، آزاد،يقانونمدار

 اجتماعات و احزاب ودرواقع يمطبوعات، آزاد
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 دکتر ي ملت بود، به رهبرتياعمال حق حاکم

 گواه است که خيتار.  شدليمحمد مصدق تشک

 کوتاه دکتر مصدق، جبهه يامداردر مدت زم

 به اصول نامبرده و با ي با وفادارراني ايمل

برنامه " يالت اجتماع استقالل، عديآزاد"شعار 

 کردن صنعت نفت در ي را اجرا کرد که مليا

 احزاب و اجتماعات، ي آزادران،يسراسر ا

 جادي ا،ي کارگري هاهي اتحادلي تشکيآزاد

 و وعات مطبي ، آزادي اجتماعي هامهيب

 شناختن روز اول ماه مه بعنوان روز تيبرسم

 آن استي و سري چند از تدبييکارگر فرازها

  .ديايدولت بشمار م

  ،ي گرامهموطنان

 ي چپ سنتي وارداتيدئولوژيمتاسفانه ا    

 ي نه تنها شکافي شمالهي از همسارانيا

 که اکثرا ي مليروهاي نني بي و مضريمصنوع

 ني سو و مبارزکي دمکرات بودند، از اليسوس

 ي سو بوجود آورد و به همبستگگريچپ از د

ند، بلکه عامل و  رساي فراوانبي آسراني  ايمل

 هي روسزانهي ستراني ااستي کننده سهيتوج

مصدق به عنوان .  شدراني اهي عليشورو

 شد و منجمله يمعرف" کاي آمرسميالينوکر امپر"

 به دولت ي شوروهيده ها تن طال که روس

 ي مقروض بود بالفاصله پس از کودتارانيا

   . داده شدلي مرداد به دولت کودتا تحو٢٨

  

  دوستان،

 شده است و يخوشبختانه آن دوران سپر    

 ناني با اطمميتوانيامروز م.  آشکارقيحقا

 يبورژوا "ي مليروي نه هر نگري که دمييبگو

است و " کاي آمرسمياليضد کارگر و نوکر امپر

ما . باشديم" وطنفروش "يينه هر مبارز چپگرا

 به ي کنوني در مبارزات ضد استبدادديبا

اعالم کامال مشخص  ا شده و بکي نزدگريکدي

 اني زنداني آزادلياهداف مشترکمان از قب

 ضي و رفع هرگونه تبعي نف،يدتي و عقياسيس

 ي ملي به همبستگي و قومي مذهب،يجنس

 و مي بدهي روشني مضمون و محتوانيرانيا

آنچه مسلم است، . مي کنيهمواره از آن پاسدار

 است که بدون آن ي انهي  زمي  مليهمبستگ

 دولت کودتا و نظام هي ما علتزاهرگز مبار

 به سرمنزل مقصود نخواهد ي اسالميجمهور

  .ديرس

 آزاد ودمکرات و به دور از ي ايراني آرزودر

  بند و زندان و شکنجه

  !دي باشروزيپ

   اروپا-راني اي جبهه ملي عاليشورا

   ٢٠١٠ هي ام  ژوئيس  / ١٣٨۹مرداد   ٨

پيام شوراي موقت 
  هاي چپ ايران سوسياليست

ي نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق  كنگرهبه 

  ايران

  

  !رفقاي گرامي

هاي چپ ايران  شوراي موقت سوسياليست

درودهاي گرم خود را به مناسبت برگزاري 

دارد و براي  ي سازمان ابراز مي نهمين كنگره

گيري، تدوين برنامه و  شما در تصميم

هاي آتي و در پاسخ به مسايل و  سياست

حكيم وحدت دروني وظايف پيشاروي و ت

  .تر آرزو دارد موفقيت هر چه بيش

  

  !رفقاي عزيز

گردد كه  ي شما در شرايطي برگزار مي كنگره

آثار و نتايج خيزش بزرگ مردم در روزهاي 

، با وجود گذشت بيش از يك ٨٨پس از خرداد 

ي فعل و انفعاالت  سال هم چنان تعيين كننده

  .سياسي و مسير تحوالت جامعه است

ي ارعاب،  ركوب، گسترش دامنهتشديد س

ها، شكنجه و اعدام، ناتواني كامل  دستگيري

رژيم را در پايان دادن به بحران و خروج از 

اين سياست در . بن بست، نشان داده است

حال به مردم نشان داد كه جمهوري  عين

اسالمي در برابر تنگناها و مشكالت بزرگ 

سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فشارهاي 

هاي اقتصادي كه  آمدهاي مجازات  از پيناشي

اكثريت عظيم مردم ما و به ويژه قشرها و 

طبقات پائين و مياني جامعه قرباني اصلي آنند، 

راه حل و پاسخي جز گسترش فشار و بحران 

ها  اين. سازي در داخل و خارج از كشور ندارد

ي مردم است  هاي روزمره مشاهدات و تجربه

يك سال اخير، بلكه كه نه تنها رويدادهاي 

  .اي گواه آن است ساله ي سي تاريخ و پيشينه

با توجه به اين حقايق، به ويژه آزمون يك 

هاي رژيم در پاسخ به  سال اخير و جنايت

هاي ابتدايي مردم، ايجاد توهمِ كوتاه  خواست

 مالي و تامين حتا بخشي - آمدِن مافياي نظامي

بش هاي مردم يا كشاندن جن از حقوق و آزادي

به سراب اصالحات و تغييرات در درون نظام 

و توسط آن، چيزي جز كشاندن مردم به كوره 

  .هاي نافرجام نيست راه

اگر به اين حقيقت باور داريم كه جمهوري 

اسالمي و ساختارها و قانون اساسي آن با 

ي  هاي دمكراسي و الزامات جامعه ضرورت

مدني و دمكراتيك ناسازگار است، بايد آن را 

به روشني و بدون اما و اگر به مردم بگوييم و 

 را به ضرورت مبارزه  به طور شفاف آنان

بايد به . براي گذار از اين نظام فرا بخوانيم

طور صريح به مردم بگوييم كه تامين حقوق و 

بايد . ها در اين نظام ناممكن است حاكميت آن

نشان دهيم كه تغيير و گذارِ از اين نظام امكان 

ارد و آنان خود عامل و نيروي اين تحقق د

هاي شكست  بايد به جاي تبليغ راه حل. تغييرند

خورده، دورنماي بديل جايگزين، دورنماي يك 

جمهوري دمكراتيك و الئيك را ارايه دهيم و 

تمامي مساعي الزم را در جهت متحقق ساختن 

  .آن بكار گيريم

مبارزه در اين راستا، در شرايط پراكندگي 

آزادي خواه، به ويژه پراكندگي نيروهاي 

تواند به نتايج مطلوب  نيروهاي چپ، طبعاً نمي

هاي سياسي توانا و  وجود سازمان. بيانجامد

باورمند به آزادي و حاكميت مردم و پايبندي 

به جدايي دين و دولت، از عوامل اساسي و 

ضروري براي ايجاد تغيير و تحول و پايان 

 گر چه شماري .دادن به حيات نظام حاكم است

اند و  هاست بر اين امر واقف ها سال از سازمان

سازمان شما، ما و چند سازمان ديگر چند 

سال است، از يك سو در راه ايجاد يك 

سازمان بزرگ چپ و از سوي ديگر در شكل 

دادن به اتحاد و همكاري ميان گروهي از 

ايم و در اين راه نيز  ها، در تالش بوده سازمان

ايم، اما  ابل مالحظه برداشتههايي ق گام

ها، هنوز  متاسفانه به رغم اين كوشش

هاي مهم و ضروري نام  ايم پروژه نتوانسته

  .برده را متحقق سازيم

آن چه به امر ايجاد يك سازمان بزرگ چپ 

رسد كه صرف  شود، به نظر مي مربوط مي

نظر از مشكالت متعدد، ما هنوز برداشت 

ي تحقق آن واحدي از اين پروژه و چگونگ

  .نداريم

ايم كه براي پايان دادن به  ما بر آن بوده

پراكندگيِ موجود در جنبش چپ، بايد در پي 

ها  ايجاد سازماني بود كه با مشاركت سازمان

مباني . گيرد و فعاالن چپِ عالقمند شكل مي

نظري، راهبردهاي سياسي و ساختارهاي 

سازماني اين تشكل نيز با مشاركت تمامي 

و توافق ) ها و افراد سازمان(ان داوطلب عالقمند

به باور ما، . گردد جمعي، تدوين و تعيين مي

چنين روندي، راه و روندي مناسب براي تحقق 

وحدت نيروهاي چپ، يا حداقل بخشِ بزرگي از 

ما با چنين برداشتي . رود اين نيروها بشمار مي

ها و گفتگوهاي مشترك سه سازمان  در تالش

با وجود مشكالت ايجاد شده . ايم شركت كرده
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در پيشبرد اين پروژه، اميدواريم در جريان 

ها در  ي بحث هاي اين كنگره و ادامه بحث

هاي بعدي، در راه غلبه بر پراكندگي  نشست

نيروهاي چپ و ايجاد سازماني كه در 

ي شمار بزرگي از نيروهاي چپِ  برگيرنده

هاي مؤثرتري  سوسياليستي باشد، گام

  .برداريم

ي شما موفقيت هر   بار ديگر براي كنگرهيك

ي اتخاذ تصميمات  چه بيشتر به ويژه در زمينه

ضروري در اين رابطه و همچنين در رابطه با 

ها در سطح فعاليت  اتحاد و همكاري سازمان

  .دمكراتيك، آرزو داريم

  

ي هماهنگي شوراي موقت  كميته

  هاي چپ ايران سوسياليست

 2010 ي  ژوئيه٣٠  برابر با ١٣٨٩مرداد  9
 

 
************** 

پيام هيئت سياسي ـ اجرايي 
سازمان فداييان خلق 

  )اكثريت(ايران
 به کنگره نهم سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

 
 !رفقاي گرامي

برگزاري نهمين کنگره را به تک تک شما 

عزيزان گرد آمده در اين نشست و همه 

نه دوستداران اتحاد فدائيان خلق ايران صميما

هيات نمايندگي  سازمان . شادباش مي گوئيم

ما در کنگره نهم، حامل عميق ترين عواطف 

رفيقانه  و آرزوهاي نيک يکايک فداييان خلق 

نسبت به شما رفقاي ديرينه ) اکثريت( ايران

 .باشد مي
 

 !ياران
کنگره نوبتي سازمان شما زماني برگزار 

شود که امر جمع بست هم از دستاوردهاي  مي

نبار  و هم نارسايي هاي نه چندان اندک گرا

جنبش اعتراضي و رهجويي در قبال پويش، 

گسترش و ژرفش آن، در دستور روز و 

ما نيروي هاي . پيشاروي همه ما قرار دارد

هاي سکوالر خواهان جدايي  چپ و دمکرات

ائي اساسي از جنبش  دين از دولت که مولفه

اعتراضي  هستيم و با همه وجود دغدغه 

هاي جنبش آزاديخواهانه  ها و ناکامي ميابيکا

مردم را  داريم، از تصريح اين حقيقت حتي يک 

:  لحظه هم نبايد و نمي توانيم باز بيايستيم که

اين جنبش، بدون حضور  و مشارکت فعال 

ماند و از  هاي سکوالر سترون مي دمکرات

هاي سازنده اين  سوي ديگر ما و ديگر مولفه

ي با يکديگر است که جنبش فقط در همکار

همين تعلق . توانيم  رشد کنيم و اوج بگيريم مي

خاطر ما به جنبش اعتراضي است که هم 

حضور نقش آفرين ما در اين جنبش و هم 

مندي ما را جهت بقا، گسترش و  وظيفه

  .کند پيشرفت آن ايجاب مي
از ميان وظايف ما در برابر اين جنبش، بدون 

  از مطالبات اقشار آن که اهميت دفاع قاطعانه

گمان  هاي اجتماعي را ناديده بگيريم، بي و گروه

مهمترين وظيفه  نشان دادن آن راهبردي است 

اين راهبرد، . که رهگشاي هدف دمکراسي باشد

راهبردي که راي همگان . انتخابات آزاد است

را براي مشارکت در حيات سياسي کشور 

دف تامين کرده، گذر از استبداد فقاهتي به ه

گيرد  آميز پي مي دمکراسي را از طريق مسالمت

يک راهبرد ملي، که پوشي . و سامان مي دهد

هاي اجتماعي و سياسي  براي همه آن گرايش

متنوع در کشور است که بر سر استقرار 

  .رسند دمکراسي در ايران با هم به توافق مي
 

 !رفقاي عزيز
بند و  داري بي در کشور ما مناسبات سرمايه

دولت، سپاه و . در حال گسترش استبار 

هاي  بنيادهاي متعدد وابسته به حکومت و اليه

نورسيده بورژوازي به عنوان بزرگترين 

هاي  کارفرما در کشور به همراه ساير اليه

بورژاوزي،  کارگران و زحمتکشان کشور را 

با تشديد . کنند به طور وحشيانه استثمار مي

احدهاي بحران اقتصادي و تعطيلي مداوم و

توليدي بر ميزان لشکر بيکاران افزوده 

فقر و گرسنگي در بين کارگران و . شود مي

فاصله طبقاقي به . کند زحمتکشان بيداد مي

اي افزايش يافته و ثروت کشور  سابقه طور بي

در دست اليه نازکي از جامعه متمرکز شده 

در حالي که دولت و سپاه به عنوان . است

کشور به ابزار سرکوب بزرگترين کارفرما در 

هاي مختلف بورژوازي  مجهز هستند و اليه

سازمان هاي خود را تشکيل داده و از منافع 

کنند، طبقه کارگر ايران فاقد  خود دفاع مي

هاي صنفي بوده و هرگونه حرکت  تشکل

کارگران پيشرو براي تشکيل سنديکاهاي 

  .شود مستقل با سرکوب شديد روبرو مي
هاي سياسي و عدالت  در کشور ما آزادي

ها  براي تامين آزادي. اند اجتماعي گره خورده

و استقرار دمکراسي و تامين عدالت اجتماعي، 

براي دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، 

حضور قدرتمند نيروي چپ دمکرات و 

نيرويي که . سوسياليست امري است ضرور

شما و ما، به آن تعلق داريم  و آزاديخواهي و 

واقعيت نياز .  طلبي مشخصه ما مي باشدعدالت

به چپي متحد و نيرومند که اکنون با چشم 

انداز گشوده شده در پرتو جنبش اعتراضي، 

باز هم بيشتر خصلت روز به خود گرفته و 

جنبه کاربردي بيش از پيش پيدا کرده است، ما 

و شما را  ملزم مي سازد که تحقق امر وحدت 

با توجه به اين . انيمرا باال تر از هر مصلحت بد

واقعيت،  ضروري است تالش وحدت طلبانه 

ايي را که آغاز کرده ايم با عزمي تازه، گشاده 

رويي بيشتر، و رويکردي نافذتر به فرجام 

راهي که رفقاي ما به درستي در . برسانيم

صحنه عمل در برابر استبداد حاکم  و تقويت 

ما در همين راستا، .اردوي کار پيش گرفته اند

از همين تريبون کنگره شما ياران اعالم 

داريم که براي آغاز پروژه اجرايي وحدت،  مي

شما مي توانيد  همچنان روي آمادگي ما براي 

گره خوردگي دگر باره پاره هاي جدا شده 

جنبش تاريخي مشترکمان و در خدمت وحدت 

و الزم مي دانيم اين نگراني . چپ حساب کنيد

 نهيم که  وحدت امري را هم با شما در ميان

نيست که تاخير در آن فقط عارضه کم ثمري 

را داشته باشد،خطر آنجاست که به احساس 

  .بي ثمري در ميان شما و ما ميدان دهد
 

  !رفقا
ما  به سهم خود از اين خرسند هستيم که 

وحدت چپ همچنان در دستور کار شما و ما 

وحدتي که، به اعتقاد ما نيازمند . قرار دارد

نزديکي ديدگاه طرفين، اشتراکات در خطوط 

برنامه اي و به ويژه عواطف ضرور براي 

همراهي ها و آمادگي براي  همراه شدن ها در 

رفقا، ما، بر هر تالش در . سياست روز،   است

جهت تحقق شرايط الزم براي وحدت چپ 

تاکيد داريم و بر تداوم راه با شما و هر 

ر ديگر مهر تاييد همراهي در اين زمينه ، يک با

 .مي نهيم
 

 !رفقاي عزيز
آرزوي ما براي کنگره نهم شما، تصميم گيري 

ها و  هايي است ماندگار براي رهجويي

هاي موثر در راه هدف دمکراسي و  رهگشايي

آرزوي ما، پيروزي شما . عدالت اجتماعي

بر رفاقت مان با شما ديگر بار تاکيد . است

 .ي مي فشاريمورزيم و دستانتان را به گرم مي
 

هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فداييان خلق 

  )اکثريت(ايران

 ۲۰۱۰ ژوئيه ۲۹  -  ۱٣٨۹ مرداد ۷شنبه   پنج 
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ما مي توانيم متحد 
  عمل كنيم

 
 

   محمد اعظمي
  

 22اخيرا در جريان تظاهراتي به مناسبت سالگرد 
خرداد در پاريس، بين شركت كنندگان در اين 
حركت، اختالفاتي بروز كرد كه منجر به دخالت 

بحث پيرامون اين مساله به موضوعي داغ . پليس شد
اي در خارج از فرانسه نيز گفتگوه. تبديل شده است

هاي مشابهي در جريان است و مباني و پرنسيپ
هر چند . حركات مشترك، موضوع بحث شده است

در يكساله اخير، هم در فرانسه و هم در ساير 
كشورها، مواردي از كار مشترك و همگاني موفق را 
تجربه كرده ايم، اما مشكالت و موانع فرا روي اين 

 از دليل موفقيت تعدادي. حركات، كم نبوده است
اين حركات و ناكامي برخي ديگر، در چيست؟ 
اصول و پرنسيپ هاي اين حركات بر چه مبنائي 
استوار و با چه معياري قابل اجراست؟ اينها 

هائي است كه دستيابي به پاسخي درست، مي پرسش
تواند بستر و زمينه مثبتي ايجاد نمايد، براي فعاليت 

  .متحدانه در خارج كشور
 پيش از برآمد جنبش كنوني مردم افزون بر اين، تا

ايران، درك روشن و مورد توافقي از مباني كار 
مشترك در تشكل هاي دموكراتيك، در سطح فعاالن 

از اينرو . سياسي و حقوق بشري، وجود نداشته است
. كمتر با حركات مشترك نيرومندي مواجه گشته ايم

اين مجموعه مرا بر آن داشت تا براي گشودن طرح 
. يرامون اين دو موضوع، نكاتي را بيان كنمبحثي پ

هدفم اين است كه اين ايده ها در برخورد با نظرات 
مختلف تكميل و اصالح و يا حتي در صورت لزوم، 

انتظار دارم كه فعاالن حركات . دگرگون شوند
. اعتراضي با اين ايده ها با پيش داوري برخورد نكنند

عرش به زير در اين بحث نه مي خواهم تشكلي را از 
. كشم و نه در اين كارم كه جرياني را بر تخت نشانم

قصدم باز كردن گفتگو است، روي موضوعي كه 
مي خواهم براي . تجربه كافي پيرامون آن وجود ندارد

   .اين مشكل به كمك يكديگر راه باز كنيم
  

الزامات، موانع و مباني كار مشترك در تشكل 
  هاي دموكراتيك؟
فراد و جريانات سياسي كشورمان حضور و فعاليت ا

در تبعيد تقريبا به درازي عمر حكومت جمهوري 
اسالمي رسيده است، اما به رغم اين اقامت طوالني و 
تالش و مبارزه مستمر آنها، اين مجموعه نتوانسته اند 

فعاليت خود را، آنگونه كه شايسته است، هماهنگ و 
ي هنوز دوباره كاري و چندباره كار. متحد كنند

ما، براي اهداف و وظايفي مشترك، . ميدان دار است
پراكنده عمل مي كنيم و در مبارزه براي دموكراسي 
به اهميت نيرو براي عقب نشاندن ارتجاع توجه كافي 

از اينرو تالش هاي اين مجموعه، . نشان نمي دهيم
نتوانسته است چندان اثر اميدوار كننده اي به جا 

د افراد با تجربه اي كه به در نتيجه كم نيستن. گذارد
عده اي به . بيهودگي كار سازمانگرانه رسيده اند

صورت فردي فعاليت سياسي خود را پي مي گيرند و 
تعداد ديگر، درحالي كه هنوز در درون سازمانها 
هستند، اما از حركت و فعاليت بازمانده، چندان 

  .اثرگذار نيستند
يكي . ستاين وضع را مجموعه عواملي پديد آورده ا

از مهمترين علل آن ناروشني در مباني كار مشترك و 
هدف . همگاني، عليه استبداد و براي دموكراسي است

من در بخش اول اين نوشته، پرداختن به اين موضوع 
   .است

تا پيش از برآمد جنبش كنوني مردم ايران در يكساله 
ها در خارج گذشته، عملكرد و پراتيك واقعي تشكل

فاع از حقوق و مطالبات اقشار و طبقات كشور حول د
مختلف مردم، زنان و جوانان و اقوام و مليت ها و 

همزمان . اقليت هاي مذهبي متمركز بوده است
اقدامات سركوبگرانه حكومت را نيز افشاء مي كرده 

اين دو وظيفه كه در هم تنيده اند، با هدف جلب . اند
لمللي و پشتيباني نهادها و مجامع دموكراتيك بين ا

دولت هاي خارجي، از مبارزات مردم ايران صورت 
اما به اين وظايف واقعي در كار . مي گرفته است

مشترك، كمتر توجه مي شد و بر اساس آن ها، 
اگر به . همكاري و اتحادي شكل نمي گرفت

موضوعات مورد اختالف فعاالن سياسي در خارج از 
ختالف كشور، در اين دوره، توجه كنيم، مي بينيم ا

آنها كمتر ارتباطي با وظيفه فرا روي اين نهادها، داشته 
مختصات حكومت آينده، گذشته جريانات و . است

در موارد اندكي حتي نگرش و جهان بيني ها، مبناي 
كار مشترك براي دفاع از مبارزات مردم ايران قرار 

در واقع به همان اندازه كه در . مي گرفته است
شتراك وجود دارد و چارچوب وظايف واقعي ا

اختالفات كمرنگ و عموما قابل چشم پوشي است، 
براي توافق روي مباني كار مشترك، اختالفات بسيار 

چون اين مباني از نيازهاي مبارزه مشترك . زياد است
بيرون نيامده است، از مسائلي استنتاج گشته اند كه 

در اين دوره فعاالن . ربطي به مبارزه كنوني آنها ندارد
ياسي عموما، براي همكاري و همگامي به اشتراك س

در وظايف اكتفا نمي كردند، به يگانگي در نظر آنهم 
از اين رو نه تنها . در تمامي زمينه ها، چشم داشتند

امكان اتحاد در چارچوب اشتراك در وظايف به 
آساني شكل نمي گرفت، آنجا هم كه تحت تاثير هم 

شد، قتي ايجاد ميانديشي هاي بسيار زياد، اتحاد مو

به اين دليل . نمي توانست طوالني مدت دوام آورد
ساده كه در جريان حركت به طور طبيعي همان هم 
انديشان ديروز، امروز مي توانستند به اختالف در نظر 

از آنجا كه سنگ پايه اتحاد درست بنا نشده . برسند
بود، طولي نمي كشيد كه هر گرايش و نظري، صف 

  .راه خويش مي رفتجدا كرده به 
آشفتگي در مباني براي كار مشترك در خارج كشور 
به اين انجاميد كه تشكل هاي دموكراتيك عموما به 
وظايف سازمان هاي سياسي پرداختند و در عمل نه 
موفق شدند كار خود را انجام دهند و نه وظايف ديگر 

هاي دموكراتيكي تعداد تشكل. را به سرانجام رسانند
گاه خود مبارزه مي كردند چندان زياد كه در جاي

بيالن كار ما در طي سالها اقامت در اين ديار . نبود
اين تشكل ها به جاي اينكه . اميدوار كننده نبوده است

وظايف واقعي را مبناي كار كنند، براي حضور و يا 
در مجموع . كردندعدم حضور نيروها برنامه ريزي مي

ترك، تهديد و به جاي آغوش گشودن براي كار مش
برنامه ريزي براي جلوگيري از ورود نيروها مبنا مي 

در كمتر منشوري است كه مرزبندي با اين و يا . شد
   .اي از آن گنجانده نشده باشدآن جريان، در گوشه

نتيجه كار نهادهاي دموكراتيك و تشكل هاي سياسي 
در جريان برآمد جنبش كنوني مردم ايران، به اين 

ه شكل شايسته اي نتوانستند در محيط انجاميد كه ب
خارج كشور با نيروهائي كه تازه وارد ميدان شده 

در مواردي كه مبارزه اين دو به . بودند، درهم آميزند
همديگر وصل نشد، نيروهاي تازه نفس به آساني آنها 

   .را با همه سوابق و تجاربشان به حاشيه راندند
اربمان در با اين توضيحات و با درس آموزي از تج

اين سي سال، فكر مي كنم كه ضروري است در هر 
وظيفه . كشور تشكل دموكراتيك واحدي ايجاد شود

اين تشكل ها كه به طور كلي براي آزادي و 
. دموكراسي مبارزه مي كنند، در اساس دفاعي است

دفاع از خواست جنبش . دفاع از مبارزات مردم ايران
ارگران، جنبش زنان، جوانان، ك: هاي مختلف

  ... روشنفكران، اقوام و مليت ها، زندانيان و
اين نهادها از زاويه پذيرش دموكراسي و ميثاق هاي 
جهاني حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم ايران، با 
قدرت حاكم درگير شده و افشاگري مي كنند نه 

اتخاذ خط مشي سياسي در قبال قدرت . بالعكس
رابر آن، وظيفه حاكم و طرح برنامه آلترناتيو در ب

جريانات سياسي است، كه امر حكومت جايگزين را 
براي . در دستور دارند و براي آن مبارزه مي كنند

روشن شدن بحث، موضوعي نظير انتخابات در ايران 
كه هم تشكل هاي دموكراتيك و هم سازمان هاي 
سياسي مي توانند پيرامون آن، اظهار نظر كنند، نمونه 

هاي دموكراتيك اگر بخواهند تشكل . مناسبي است
در چارچوب وظيفه خود عمل كنند، الزم است كه 
انتخابات را از زاويه دموكراتيك و آزاد بودن و يا 

در حالي كه سازمان . نبودن آن، مورد توجه قرار دهند
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هاي سياسي در اين حد متوقف نمي شوند، از اين 
فراتر رفته، نظر خود را براي شركت در آن يا تحريم 

مثال ديگر . آن و يا حالت هاي ديگر، بيان مي نمايند
سركوب مردم و تبعيض در كردستان و يا بلوچستان 

تشكل دموكراتيك اين سركوب ها . را در نظر بگيريد
را افشا و محكوم مي كند، از حقوق و خواسته هاي 
دموكراتيك مردم و رفع تبعيض، به طور كلي دفاع 

مشخص براي رفع مي كند، اما وظيفه ارائه طرح 
تبعيض و تحقق مطالبات ملي و قومي و اينكه اين 
مطالبات در چه نوع حكومتي قابل تحقق است، از 

هاي دموكراتيك و مدافع چارچوب وظايف تشكل
   .حقوق بشر خارج است

از اين توضيحات من يكي از وظايف مهم در محيط 
خارج را، تالش براي شكل دادن به يك نهاد 

هر كشور به جاي تشكل هاي متعدد دموكراتيك در 
امروز تعداد اين تشكل . دموكراتيك كنوني مي دانم

هاي بي رمق در برخي از شهرها در يك زمينه 
مشخص نظير دفاع از حقوق زندانيان بيش از يكي 

ممكن است تالش براي شكل گيري يك . است
در اين . تشكل دموكراتيك در يك شهر ممكن نشود

ارد كه اين تشكل ها فعاليت حالت بسيار اهميت د
اگر در مناطقي وجود بيش . خود را هماهنگ نمايند

از يك تشكل دموكراتيك قابل فهم باشد اما عدم 
هماهنگي در جاهائي كه وظايف مشترك مي شود، 

  .قابل درك نبوده و نيست
خالصه اينكه وظايف تشكل عمومي و دموكراتيك 

ط مشي طرح خ. دفاع از مبارزات مردم ايران است
سياسي در قبال حكومت و مختصات برنامه اي يك 
الترناتيو دموكراتيك نبايد مبناي وظايف براي اين 

اين وظايف كه بسيار هم مهم . تشكل ها قرار گيرد
هستند به عهده سازمان ها و احزاب و جبهه هاي 
سياسي است، كه امر حكومت جايگزين را در برنامه 

  .دارند
  

 اقدامات اعتراضي و مباني كار مشترك براي
  مطالباتي؟

در شرايط كنوني كه جنبش مردم ايران، اميد به 
استقرار دموكراسي را در دل ها زنده كرده است، 
تقويت اين جنبش در خارج از كشور به يكي از 
وظايف مهم فعاالن و جريانات سياسي تبديل شده 

اين وظيفه در صورتي مي تواند با گذشت زمان . است
عملي شود، كه اين فعاليت ها، با مباني و نيرومندتر 

بايد توجه داشت . معيارهاي دموكراتيكي انجام شوند
كه مباني و پرنسيپ هائي كه تشكل ها بر پايه آنها 
شكل مي گيرند، الزاما بر پرنسيپ ها و مباني يك 

جنبش . حركت اعتراضي عمومي، انطباق ندارند
كي اصالح ي. كنوني مردم ايران دو نيروي اصلي دارد

 از -دستگاه واليت فقيه-طلباني كه با استبداد كنوني
هاي مردم و جنبه هائي از زاويه دفاع از برخي خواسته

آزادي هاي سياسي مبارزه مي كنند، در عين حال 
جمهوري اسالمي را هم قبول دارند و دوم جريانات 
سكوالري كه براي دموكراسي در مبارزه عليه استبداد 

 و جمهوري اسالمي را هم نمي شركت مي كنند
اين دو نيرو، دو پايه اصلي و دو عنصر . خواهند

هر حركت . كليدي سازنده ي جنبش كنوني اند
مشتركي عليه استبداد اگر به پرنسيپ هاي اصلي اين 
دو توجه نكند از جنبش مردم در داخل كشور فاصله 

از اينرو الزامي . مي گيرد و به تضعيف آن مي انجامد
-ه شعارها و مطالباتي مبناي حركت عمومياست ك
 قرار گيرند كه با پرنسيپ هاي اين دو نيرو -جنبشي

بنابراين، يكي از مباني اين حركات . مغاير نباشد
جبشي در خارج كشور دفاع از مطالبات جنبش هاي 
. اجتماعي و مبارزه با قدرت نقض كننده آنهاست
ح شعارهائي كه كنار زدن جمهوري اسالمي را طر

كنند، فعال نمي تواند به عنوان مبنا و پرنسيپ در اين 
كه بسيج وسيع نيروهاي ضد استبداد (حركات جنبشي 

، به عنوان )را در مركز توجه خود قرار داده است
حال در چنين صورتي همه . شعار مشترك طرح شوند

كسان و جرياناتي كه مبارزه براي طرح اين مطالبات 
ت خود مي دانند، دليلي ندارد را به سود برنامه و سياس

  .با اين حركات همراه نشوند
اما اين تنها يك عنصر پايه اي از مباني ما براي 

ستون ديگري . مشاركت در حركات اعتراضي است
كه به عنوان يك پرنسيپ دموكراتيك بايد مورد 
توجه قرار گيرد امكان نمايش تفاوت هاست، به 

ركت و شعارها شكلي كه اوال اين تفاوت ها اساس ح
و خواسته هاي مشترك را زير سئوال نبرد يعني در 

اعدام بايد "حركتي عليه اعدام، نمي توان شعار 
 طرح شود ثانيا نمايش اين تفاوت ها نبايد "گردد

شعارهاي حركت مشترك را زير سايه و تحت الشعاع 
در واقع تفاوت ها اگر بيش از توان و وزن . قرار دهد

، غيردموكراتيك و غيرقابل قبول شان منعكس شوند
  .خواهد شد

به نظر من مهمترين و ظريف ترين بخش اين سياست، 
فكر مي . عملي و اجرائي كردن نمايش تفاوت هاست

كنم امروز افراد و جريانات مختلف امكان توافق روي 
اشتراكات را دارند، اما نمايش تفاوت ها، نكته ظريفي 

ه و دشوار خواهد است كه اجرا كردنش بسيار پيچيد
دستيابي به راه حل براي اين موضوع پيچيده اوال . بود

اهميت دارد كه گفتگو به . به گفتگو نيازمند است
صورت اجالس هاي حضوري، جلسات پالتاكي در 

در سطح يك شهر يا كشور و يا كل (سطوح مختلف 
، به منظور تبادل نظر و راه يابي، )خارج كشور

ين سياست بايد به محك عمل سازماندهي شود ثانيا ا
و تجربه درآيد و در جريان عمل، دائم نواقص آن 

شايد نيازي به تاكيد نباشد نظراتي كه . برطرف شود
نمايد، در عمل با مسائل جديد و غير بعضا روشن مي

قابل پيش بيني روبرو گشته كه نيازمند تدقيق مي 

شوند و ثالثا اهميت دارد با حسن نيت و انعطاف با 
يعني عمل اين يا آن . روز مشكالت برخورد شودب

شركت كننده به حساب يك جمع و يك گرايش 
در حالتي هم كه اشتباهي از جانب اين يا . نوشته نشود

آن گرايش رخ داد، تنها راه، گفتگو و باز هم 
فراموش نكنيم اگر اين حكومت . گفتگوست

ناسازگار با زمانه توانسته است بر ما حكومت كند، 
. ي از داليل اش، عمل و رفتار وحدت گريز ماستيك

در واقع يكي از ستون هاي اصلي عمود خيمه اين 
   .نظام، بر روي شكاف دروني مخالفان بنا شده است

در ارتباط با مبنا قرار دادن اشتراكات و نمايش تفاوت 
ها، فكر مي كنم هر كس و جرياني كه در اينگونه 

درجه نخست اقدامات شركت مي كند، بايد در 
شايد بهتر . بازتاب دهنده سياست هاي مشترك باشد
ها را پس از است توصيه شود كه نمايش تفاوت

براي قانونمند كردن . قانونمند كردن آن انجام دهيم
در يك : ها چند نكته به نظرم گفتني استتفاوت

حركت همگاني بهتر است از همه گرايشات 
راكات را كننده در حركت، كه چارچوب اشتشركت

پذيرند خواسته شود شعارها و تاكيداتشان را مطابق مي
شود، ضوابطي كه توسط هيئت مسئوالن تنظيم مي

تصريح شود كه توزيع اعالميه و تراكت و . تهيه كنند
اعالم شود . اوراق تبليغي در اين مراسم ها، آزاد است

كه در بلندگو فقط شعارهاي مشترك داده خواهد 
قط پرچم ايران و پالكاردهاي در جلو صف ف. شد

. اي حاوي شعار مشترك قرار خواهد گرفتپارچه
حمل پرچم و يا پالكاردهاي پارچه اي كه تفاوت ها 
در آنها انعكاس دارد، فقط در آخر صف قابل قبول 

   .است
براي بيان موانع و نارسائي ها، ناگزيرم روي مشكالتي 

است، كه در پاريس ميان فعاالن سياسي بروز كرده 
ميدانم برخي از اين مشكالت و بحث . متمركز شوم

اميدوارم در . ها در ساير كشورها نيز عينا وجود دارد
اين زمينه ساير دوستان نيز مسائل خود را با تكيه بر 
تجاربي كه در عمل كسب كرده اند، منتشر كنند، تا 

   .امكان دستيابي به يك جمعبندي فراهم گردد
ن انجام شده است، برخي تشكل در اقداماتي كه تاكنو

 را "تكيه بر اشتراكات و نمايش تفاوت ها"ها اصل 
استدالل آنها اين است كه نمايش . نادرست مي دانند

براي نمونه پرچمي . اين يا آن تفاوت را قبول ندارند
را كه توسط سلطنت طلبان به نمايش گذاشته مي 

احزاب اروپائي را هم شاهد مي . شود، نمي پذيرند
آورند كه مثال حركت با برخي جريانات راست را 

در واقع سخن آنها اين است كه حق . برنمي تابند
ماست كه با يك جريان حركت كنيم يا حركت 

حق داريم زماني كه مسئوليت يك راهپيمائي . نكنيم
را به عهده داريم، ضوابط براي آن را خود مشخص 

   .كنيم
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يمائي حق اين حكم كه دعوت كننده مثال يك راهپ

. دارد ضوابطي براي آن تعيين كند، زير سئوال نيست
سئوال اين است كه كدام ضابطه مثبت و دموكراتيك 

بحث اين است كه . و كدام منفي و سكتاريستي است
براي يك تظاهرات كه دفاع از جنبش مردم در داخل 
كشور را هدف خود قرار مي دهد به نيروهائي كه 

 بايد امكان نمايش هدف مشترك را مي پذيرند،
. تفاوت ها را داد يا نمايش تفاوت ها، ممنوع است

اگر جنبش مردم در داخل كشور رنگارنگ است، 
چگونه بايد اين رنگارنگي را در صفوفمان در خارج 

بحث حقوقي اينجا فرعي . كشور به نمايش بگذاريم
ما در . چگونگي استفاده از اين حق اهميت دارد. است

 زماني كه با اين يا آن جريان سال هاي گذشته،
حركت مشترك كرده و يا ديگري را تحريم مي 
نموديم، بدون شك حق داشته ايم و از حق خود 

اما استفاده نادرست از حق، . استفاده مي كرده ايم
امروز ما نمي . خود ما و جنبش ما را تضعيف نمود

خواهيم ياران و دوستانمان در يك تشكلي نظير كميته 
 پاريس از حق -د سركوب شهروندان ايرانيمستقل ض

آنان حق دارند، اما ما هم . خود غلط استفاده كنند
وظيفه داريم نگذاريم آنان تضعيف شوند، چون 
تضعيف آنان را تضعيف خود و تضعيف جنبش مردم 

براي ما رها كردن اين ياران شايد آسان . مي دانيم
ين انتخابي ترين راه باشد، اما ما خود به اختيار، به چن

چون راه دستيابي به دموكراسي و . زنيمدست نمي
ما زماني . مبارزه با استبداد كنوني را دشوار مي دانيم

كه در روزهاي نخست سال پيش، يبشترين نيرويمان با 
طبيعي . هم بود، باز كمر استبداد را نتوانستيم بشكنيم

است براي زمين گر كردن استبداد و استقرار 
نابخردانه . ه نيروي وسيعتري نيازمنديمدموكراسي، ب

  .است كه در اين شرايط صف از هم جدا كنيم
 22براي بيان مشكل، من چگونگي برگزاري سالگرد 
از . خرداد را در پاريس، به عنوان نمونه، برمي گزينم

نظر من سالگرد بيست و دوم خرداد مي بايست توسط 
ستند، تمامي آنهائي كه پشتيبان جنبش مردم ايران ه

در پاريس برخي از دوستان ما با اين . گرفته مي شد
سالگرد شكل گيري و تولد " خرداد 22استدالل كه 

 يا با هر استدالل ديگري، از برگزاري "تشكل ما است
اين فكر و اين . مشترك سالگرد اين روز طفره رفتند

رفتار هر چند در ديگر كشورها يكسان ظاهر نشده 
 به اين دليل ساده كه .است، قابل قبول نيست

اساسا اهداف و وظايف، . غيردموكراتيك است
منطقا در هر حركت، . كنندتركيب نيرو را تعيين مي

تمامي جريانات و افرادي كه آن را قبول دارند 
اگر چنين . موظف اند با هم و همراه هم، اقدام كنند

تنها . نكنند غيرطبيعي و پرسش برانگيز خواهد بود
 كه در مبارزه تنها حركت كنيم كه زماني مجازيم

. اهداف و سياست هاي مختص خود داشته باشيم
سالگرد بيست و دوم خرداد مربوط به همه كساني 

. است كه خود را جزئي از جنبش مردم مي دانند
. دليلي ندارد يك جريان خود را صاحب آن بداند

نظير چنين برخوردهاي غلطي را، فعاالن جنبش هاي 
همين چند سال . در گذشته زياد داشته انداجتماعي ما 

پيش در جنبش دانشجوئي در داخل كشور نمونه 
 اذر، روز 16در . هائي از اين رفتار نسنجيده ديده شد

دانشجو، جريانات مختلف جداگانه اين روز را گرامي 
هر كدام به .. چپ ها، تحكيم وحدت و . داشتند

هاجم البته مورد ت. تنهائي مراسم برگزار كردند
اشاره ام . حكومت هم قرار گرفته و سركوب شدند

به اين تجربه از اينروست كه بگويم، در روز دانشجو، 
بايد همه دانشجوياني كه براي آزادي فكر و انديشه، 
و براي امكان دستيابي آزادنه به اطالعات و دانش و 
علم مبارزه مي كنند، مي بايست دست در دست هم 

 دانشجوست كه با شعار  آذر روز16. پيش روند
 شناخته شده است، نبايد "اتحاد، مبارزه و پيروزي"

  .ها شودمركز نمايش تفاوت
 خرداد نيز هيچ دليلي براي جدا 22در سالگرد 

زماني كه جرياني نظير . حركت كردن وجود نداشت
كميته ضد سركوب به تنهائي فراخوان به راهپيمائي 

اگر . واجه مينمايدمي دهد بقيه جريانات را با مشكل م
در اين فراخوان شركت كنند، كه شركت هم كردند، 

اگر صف ديگري . حركت به آنها تحميل شده است
. راه مي انداختند، صف جداگانه توجيهي نداشت

پس . يعني هر دو حالت، برايشان نامطلوب است
شكي نيست كه . خشت اول را دوستان ما كج نهادند

دعوت به تظاهرات و  خرداد و 22برگزاري سالگرد 
راهپيمائي، حق اين دوستان بوده است، اما ايراد آنها 

در همين . استفاده غيردموكراتيك از اين حق است
 خرداد در برخي از كشورهاي ديگر چون 22روز 

 خرداد 22اطريش و آلمان تالش شده بود همه با هم 
اين . را برگزار كنند و موفق هم عمل كرده بودند

بگويند به چه دليل در كشوري مثل دوستان بايد 
فرانسه برگزاري آن به شكل جمعي خطاست؟ 
مواردي مثل حركت نكردن حزب كمونيست با 

چون نه راست . جريانات راست مثال درستي نيست
خواهد با حزب كمونيست حركت كند و نه حزب مي

به اين . خواهد با آنان كار مشترك كندكمونيست مي
   .تراكي با هم ندارنددليل ساده كه نقطه اش

مساله ديگري كه اخيرا توسط دوستان كميته مستقل 
پاريس به كار گرفته - ضد سركوب شهروندان ايراني

اين شيوه كه در ميان . شود، مراجعه به پليس استمي
فعاالن دموكراتيك تاكنون سابقه نداشته است، 
مشكالتي ايجاد كرده و مناسبات را كدر نموده و 

اين اقدام نيز باز نبايد از زاويه . ده استانگيز شپرسش
اي اين عمل چنان دافعه. حق و حقوق ارزيابي شود

ايجاد كرده است كه اصل موضوع در ابهام قرار 
خصوصا در پاريس در مواردي پاي . گرفته است

پليس به ميان كشيده شده است، كه اساسا با اخاللي 

س مراجعه كساني كه به پلي. ايمدر مراسم روبرو نبوده
كنند توجه ندارند كه مراجعه به پليس آخرين راه مي

حل است، آن هم فقط در شرايطي كه گروهي عزم به 
برهم زدن مراسم جزم كنند و گفتگو هم اثري نداشته 

. در چنين حالتي مراجعه به پليس قابل فهم است. باشد
اما زماني كه تعدادي از شركت كنندگان قصد برهم 

حتي . باشند راه حل فقط گفتگوستزدن را نداشته 
اگر اين افراد مجاب هم نشوند، اتفاق عجيبي رخ 

آنان چنان در جمع ايزوله خواهند شد كه .نخواهد داد
   .تكرار اينگونه اقدامات برايشان دشوار خواهد شد
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پيام همبستگي كنگره نهم سازمان 

  خلق ايراناتحاد فدائيان 
   زندانيان اعتصابي زندان اوينبه 

  
كنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به شما 
زندانيان سياسي زندان اوين، كه به خاطر رفتارهاي 
غيرانساني زندانبانان دست به اعتصاب غذا زده ايد 

 350مطلع شديم كه شما را از بند . درود مي فرستد
تقل كرده اند و خانواده زندان اوين به انفرادي من

هاي شما را نيز تهديد كرده اند كه در صورت عدم 
در پشتيباني از شما ، , رسيدگي به خواسته هاي تان

  .دست به اعتصاب غذا خواهند زد
از سوي ديگر بنابه نوشته روزنامه كيهان جمهوري 

 تن از زندانيان سياسي به اعدام محكوم 6اسالمي 
براي اجرا به ارگانهاي شده و حكم يكي از آنان 

دليل صدور اين احكام . مربوطه ارسال شده است
قرون وسطائي ، اتهام هواداري ازسازمان مجاهدين 
خلق و مشاركت در جنبش اعتراضي اخير ذكر شده 

  .است
كنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن 
همبستگي با زندانيان سياسي و خانواده آنها، اين 

يانه با زندانيان و صدور احكام اعدام را رفتار وحش
محكوم دانسته از همه احزاب و سازمانهاي سياسي، 
نهادها و مجامع دمكراتيك و حقوق بشري مي 
خواهد كه براي حمايت از خواست زندانيان و لغو 

 تن از آنان از تمامي امكانات 6اجراي احكام اعدام 
غو آزادي زندانيان سياسي و ل. خويش بهره گيرند

حكم اعدام خواستي است كه با مبارزه متحدانه عليه 
ما تالش براي . استبداد حاكم دست يافتني است

دستيابي به اين خواست ها را وظيفه خود مي 
  .دانيم

  
  كنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  



 

  پيرامون فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي
  

 سال پيش در چنين 23جريان هاي سياسي امضا كننده اين بيانيه، ضمن گراميداشت ياد هزاران مرد و زني كه 
روزهايي تنها به خاطر عقايد خويش يا وابستگي خود به اپوزيسيون به دستور مستقيم خميني رهبر جمهوري 

اي مانند كشتار همگاني زندانيان سياسي ايران در  آنند براي جلوگيري از فاجعهاسالمي ايران كشته شدند، بر
  . و اعدام هاي پيش از آن، دست در دست هم هر آنچه در توان دارند انجام دهند1367تابستان 

آنان كه امروز در ايران ادعاي آزادي و عدالت . گذارند رويدادهاي تاريخي براي هر كشوري ميراثي به جاي مي
اعتنا باشند و از روشنگري درباره  هاي اخير تاريخ كشور ما و نقش خود بي توانند به رويدادهاي دهه دارند، نمي

جنايت هايي كه از آغاز بنيانگذاري جمهوري اسالمي تا به حال بر مردم رفته است طفره روند و يا در برابر آن 
   هر موقعيتي كه باشد، با درسي كه او از گذشته گرفتهمردم، اعتبار سخن امروز هر كس را در. سكوت اختيار كنند
   .نه از نقد اين گذشته مي توان سر باز زد و نه آن را به فراموشي سپرد. ا ست مي سنجند

ما امضاكننده گان اين بيانيه، از جمله بر اين باوريم كه يكي از مهمترين درس هاي رويدادهاي سه دهه اخير ايران، 
هاي استبدادي سركوب  اي است كه دولت را در اعمال قهر كنترل و شيوه  ايجاد جامعهضرورت مبارزه براي

  .دگرانديشان را براي هميشه نفي كند
زننده ترين، غيرانساني ترين و فاجعه بارترين اين شيوه ها، درهم شكستن شخصيت انسان ها، شكنجه و اعدام 

. ها هزار ايراني را در پرونده خود دارد نجه و اعدام دهجمهوري اسالمي ، پيشينه سياه بيش از سه دهه شك. است
ماشين كشتار جمهوري اسالمي همچنان دگرانديشان دربند را بيرحمانه قرباني مي كند و براي ارعاب مردم، 

يكي از بزرگترين موج اعدام ها در سه دهه اخير، در . پيوسته تعدادي از زندانيان را به اعدام محكوم مي كند
ترين انكاركنندگان  با استناد به همه اسناد، شواهد و تحقيقات، اكنون ديگر سرسخت.  رخ داد1367تابستان 

توانند كتمان كنند كه در آن روزها، حكومت ايران،   نيز نمي1367واقعيت قتل عام زندانيان سياسي ايران در سال 
دم اعتقاد به ايدئولوژي حاكم به كام مرگ دفاع را تنها به خاطر مخالفتشان با حكومت يا ع فوج فوج زندانيان بي

  .فرستاد
ما ضمن گرامي داشت ياد جان باختگان اين جنايت بزرگ در بيست و دومين سالروز آن، برآنيم جلوگيري از 
امكان تكرار چنين فجايعي در گرو تغيير رفتار، انديشه، قوانين و ساختاري است كه با شكنجه و اعدام در پي 

تا به امروز، نهايت كوشش به كار برده شده تا فاجعه ي قتل .  تثبيت قدرت در جامعه استجذف دگرانديشان و
 توسط حكومت اسالمي و بدستور رهبر آن، در پرده بماند و جامعه ي ايران از 67عام چند هزار زنداني در سال 

از شرايطي برخوردار شود كه در آن هيچ حكومتي خواهيم كشور ما  ما مي. اين جنايت هولناك آگاهي نيابد
ن ك كنيم كه انديشه نابود كردن ديگران ريشه ما براي آن مبارزه مي. نتواند به شكنجه و اعدام مخالفان بپردازد

  .شود
خوانيم كه هرگز نگذاريم در ميهن ما فجايعي نظير فاجعه  ما همه نيروهاي سياسي ايران را به عقد پيماني فرا مي

براي جلوگيري از هر نوع فاجعه مشابهي در آينده ايران، بايد شكنجه، .  و كشتار زندانيان سياسي تكرار شود1367
 را زنده تر 67اكنون كه برآمد مردم ايران براي آزادي، ياد قربانيان فاجعه . حكم اعدام و زندان سياسي محو شود

بايد ماشين كشتار . تر كردن حلقه چنين پيماني استاز هر زمان كرده است، بهترين فرصت براي هر چه گسترده 
جمهوري اسالمي ايران را متوقف كنيم و براي جلوگيري از انتقام گيري بيشتر حكومت و اعدام زندانياني كه به 

   .گروگان گرفته است، چاره اي بيانديشيم
وري اسالمي و عامالن آن،  ، روشن شدن همه ابعاد اين جنايت تاريخي جمه67ما پيگيري پرونده كشتار سال 

رسيدگي به دادخواهي قربانيان و بازماندگان جانباختگان را وظيفه خود مي دانيم و از هر اقدامي كه در اين راه 
   .در اين راستا همدلي و همكاري همه آزاديخواهان ايران ضرورت تاريخي است. انجام گيرد پشتيباني مي كنيم

  
  اتحاد جمهوريخواهان ايران

  مكرات كردستان ايرانحزب د
  حزب دمكراتيك مردم ايران

  له كردستان ايران حزب كومه
  جبهه ملي ايران ـ اروپا

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

  هاي چپ ايران كميته هماهنگي شوراي موقت سوسياليست
  انشوراي همĤهنگي جنبش جمهوريخواهان دمكرات و الئيك اير

  
  اوت9 - 1389 مرداد 18دوشنبه 

  
  اتحــاد كــار

  ١٦٧شمـاره 

  ۱۳۸۹ورشهري-مرداد

  ۲۰۱۰ سپتامبر 
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