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 به حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان کرد برخيزيم
 28صفحه  اعالميه کميته مرکزي سازمان

 دستگيري، زندان، شکنجه واعدام فعالين سياسي و مدني بايد متوقف شود
 28صفحه  اعالميه کميته مرکزي سازمان

 احـکام اعـدام بايـد متـوقف شـوند
 27صفحه  اعالميه کميته مرکزي سازمان

 بيانيه کميته مرکزي سازمان پيرامون بحران اتمي جاري
 

 بار بحران اتمي است جمهوري اسالمي مسئول عواقب فاجعه
 

شان، در آخرين لحظات، ناچار به        »امام«داران خميني، به تأسي از         دور از انتظار نيست که ميراث      

هاي نادرست گردانندگان     ولي سير و سرعت حوادث و ارزيابي      .  ديگري شوند   »جام زهر «سرکشيدن  

در صورت عدم وقوع جنگ نيز، که اميد و          .  تواند چنين فرصتي را نيز از آنان سلب نمايد           رژيم مي 

هاي   دوست جهان است، تداوم و تشديد مجازات          آرزوي همه مردم ايران و تمامي نيروهاي صلح          

هاي  هاي گريبانگير جامعه ما باز هم افزوده و فشارهاي گذران زندگي بر توده اقتصادي بر نابساماني

 2صفحه        .فرسا خواهد کرد مردم را بواقع طاقت

 برگزاري كنگره هشتم سازمان
 

کنگره با ياد همه جانباختگـان راه آزادي و        .  هشتمين کنگره سازمان در اوائل مردادماه برگزار شد

، با يک دقـيـقـه      ۱۳٦۷مناسبت بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسي در سال  عدالت و بويژه به

 .سکوت و درود به آنان، کار خود را آغازکرد

هاي نمايندگي حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کـردسـتـان، حـزب          در اين کنگره هيئت

هاي چـپ     ، شوراي موقت سوسياليست) اکثريت( له کردستان ايران، سازمان فدائيان خلق ايران  کومه

 4صفحه   .ايران و تني چند از دوستان و ياران سازمان بعنوان ميهمان شرکت داشتند

 پيام کنگره هشتم سازمان
مناسبت بيستمين سالگرد فاجعه  به

 ۱۳٦۷کشتارجمعي زندانيان سياسي در سال 
 

به آنان كه هرگز 
 فراموش نخواهند شد

ها دوباره باز شد  در مهرماه، زماني که در زندان

هاي زندانيان در جستجوي            و خانواده   

هرکدام .  ها مراجعه کردند     عزيزانشان به آن   

اي پالستيکي، حاوي آخرين وسائل             کيسه

فرزندانشان را دريافت کردند، همراه با تهديدي       

سوگوران اما، در   .  که حق عزاداري نيز ندارند     

جستجوي نشاني از عزيزان خود به هر دري           

زدند و با کشف گورهاي دسته جمعي در              

، پرده از اين جنايت هولناک              »خاوران«

 .برداشتند

همه کساني که درصدور فرمان کشتار زندانيان       

اند، و    سياسي از سوي خميني نقش داشته        

 ٦۷رسما در کشتار زندانيان سياسي در سال          

اند، بايد در يک دادگاه بيطرف و        مشارکت نموده

صالحه، به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه         

 19صفحه   .شده و به مجازات برسند

 مصاحبه با
 نوام چامسكي

 

 "V.  Navarro  -برگردان ناهيد جعفرپور 
 

کانديداها هم چون کاال، براي فروش عرضه           

زماني که شما درتلويزيون تبليغات       . ميشوند

بينيد، اين انتظار را نداريد که چيزي ياد             مي

. بايد افکار عمومي را گمراه نمود         .  ...بگيريد

اطالع هستند،      مصرف کنندگاني که بي        

کاالئي کردن  . گيرند  تصميمات غيرعقالني مي   

يک کانديدا طور ديگري نيست و از همين قاعده         

موضوعات را مطرح کن،       .  کند   پيروي مي  

بيني که خطرناک خواهد بود زيرا که مردم           مي

از . در باره اين موضوعات عقيده ديگري دارند       

اين رو بجاي طرح اين موضوعات، کاراکتر            

کانديداها، چيزهاي عادي و موضوعات شخصي 

 20صفحه   .شوند عرضه مي

 :قطعنامه در باره

 اوضاع سياسي، چشم اندازها و سياست ما
 

درصد راي موافق  ٦۷که با کسب  » اندازها وسياست ما اوضاع سياسي، چشم« سند سياسي با عنوان 

اين بحث، هم به دليل .  کنندگان و حاضران بود به تصويب رسيد، موضوع مباحثات داغ در بين شرکت

ها، بخش بزرگي از  اهميت و حساسيت موضوع و هم بواسطه اختالف نظر و تاکيدات دربرخي عرصه

وقت و مباحث اجالس را نيز به خود اختصاص داد که عمدتا شامل تحليل و ارزيابي تحوالت جامعه و 

 8صفحه  .هاي برخاسته از آن بود اندازها و سياست وضعيت سياسي در دو سال گذشته و چشم
 

 :قطعنامه در باره

 ها و وحدت چپ ها، همكاري ائتالف
 

درصد راي موافق به تصويب رسـيـد،      ۸۳که با کسب  »ها و وحدت چپ ها، همکاري ائتالف«قطعنامه 

، و   هاي دمکراتيک وسيع ها، اتحادها و ائتالف همکاريبخش مربوط به :  داراي دو بخش متفاوت است

 13صفحه      .  ها و وحدت نيروهاي چپ همکاريبخش مربوط به 
 هاي سياسي به كنگره هشتم سازمان هاي سازمان پيام

 
دفتر سياسي حزب دمکرات کردستان ايران، دفتر سياسي حزب دمکرات کردستان، کميته مرکزي :  پيام

اجـرايـي     -له زحمتکشان کردستان، هيات سيـاسـي   له کردستان ايران، دفتر سياسي کومه حزب کومه

 17تا  14صفحه  . هاي چپ ايران ، شوراي موقت سوسياليست)اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 



 ١۵٧اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۷شهريور    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

ازاين رو نيز شوراي امنيت براي وادار کردن        
جمهوري اسالمي به پذيرش و انجام اين            

هاي بيشتر و      ها، هربار محدوديت     خواست
تري عليه ايران تصويب و       هاي افزون   مجازات

هرچند مصوبات تاکنوني با    .  اعالم کرده است  
تحريم اقتصادي فراگير فاصله بسيار دارد         

ها نيز درشرايط     ولي همين اندازه ازمحدوديت   
حاکميت باندهاي مافيائي بر اقتصاد بيمار و        
بحران زده ايران، باعث تشديد اختالالت و           

و در  .  کمبود و گراني روزافزون شده است       
هاي گزاف      واقع، عالوه بر خود هزينه          

اي، بار سنگين اين            هاي هسته     برنامه
ها نيز بر مشکالت اقتصادي افزوده         مجازات

 .است
هاي اتمي رژيم، فراتر از                 ماجراجوئي

هاي اقتصادي و صدمات فاجعه آميز        مجازات
آنها، تهديدات نظامي آشکار و خطر جدي           
جنگ، کشتار و ويراني را به همراه آورده            

نمائي   اجراي مانورهاي نظامي، قدرت    .  است
در سطح منطقه و تهديد و مداخله در امور            
ديگر کشورها از سوي جمهوري اسالمي          
نيز، به نوبه خود، بر شدت بحران و خطر             

 .وقوع جنگ افزوده است
هدف استراتژيک دولت آمريکا، در چارچوب       
مقاصد امپرياليستي آن در خاورميانه، تالش      
براي تغيير رژيم جمهوري اسالمي در ايران        
و يا تبديل آن به رژيم مطلوب آمريکا با               

اختالفات .  استفاده از هر وسيله ممکن است       
ميان هيئت حاکمه آمريکا و رژيم حاکم بر            

شود،   اي محدود نمي    ايران که به مسئله هسته    
امروز در بحران اتمي جاري گره خورده            

پرونده اتمي جمهوري اسالمي و           .  است
المللي،    انزواي بيشتر آن در عرصه بين           

فرصت مناسبي را براي تحقق آن هدف             
از اين رو هم، با آنکه      .  آورد  آمريکا فراهم مي  

اتحاديه اروپا همچنان بر استراتژي دوگانه         
در برخورد با جمهوري        »مذاکره  -فشار«

" اسالمي تأکيد مي ورزد، دولت آمريکا رأسا       
گزينه «و يا با فشار دولت اسرائيل، هيچگاه          

يعني جنگ يا بمباران تأسيسات            »نظامي
اتمي، نظامي، صنعتي و زيربنائي ايران را از         

 .نظر دور نداشته است
هاي   حاکمان امروز ايران، باتوجه به گرفتاري     

عراق و      »باتالق«آمريکا و متحدانش در        
افعانستان و با در نظر گرفتن عواقب و               

هاي بسيار سنگين تهاجم نظامي، ظاهرا        هزينه
اند که آمريکا به          بندي کرده     چنين شرط  

اما با  .  متوسل نخواهد شد     »گزينه نظامي «
هاي گسترده نظامي در       آرائي  مالحظه صف 

 3صفحه  خليج فارس و چهارسوي ايران 

هاي برخي ديگر از          مسدود کردن دارائي    
هاي ايراني و ازجمله بانک ملي درخارج،         بانک

اتحاديه اروپا اخيرا اعالم داشته است که کليه        
هاي صادراتي به ايران و يا وارده از          محموله

هاي کشورهاي    ها و فرودگاه ايران، دربندرگاه
عضو اين اتحاديه موردکنترل وبازرسي قرار      

 .خواهد گرفت
هرچند که باب مذاکره با جمهوري اسالمي          
در باره پرونده اتمي آن بسته نشده است، اما         

هاي آمريکا واتحاديه اروپا در حال            دولت
تدارک طرح قطعنامه ديگري در مورد همين         
پرونده هستند تا در ماه آينده آن را در                

 .مطرح کنند »شوراي امنيت«
طي دو سال گذشته چهار قطعنامه از سوي          

سازمان ملل راجع به           »شوراي امنيت  «
پرونده اتمي جمهوري اسالمي به تصويب          
رسيده است که جدا از مضمونشان، چگونگي       

به اتفاق و يا نزديک به اتفاق         (تصويب آنها   
نيز نشانه بارزي از نگراني جامعه            )  آرا

هاي اين حکومت و        جهاني از ماجراجوئي   
درنتيجه، انزواي هر چه بيشتر آن در صحنه         

هاي آمريکا و     نه تنها دولت  .  المللي است   بين
وجه حاضر    اسرائيل و اتحاديه اروپا به هيچ      

به قبول تبديل جمهوري اسالمي به يک قدرت        
اتمي نيستند، بلکه روسيه وچين و همسايگان       

ها نيز از      ايران و بسياري ديگر از دولت         
. اي اين رژيم بيمناکند         هاي هسته     برنامه

هاي مشکوک    هاي مکرر و فعاليت      پنهانکاري
ها در باره      رژيم، هر چه بيشتر به نگراني        

سوداي دستيابي آن به سالح اتمي دامن             
المللي   آژانس بين «هنوز پرسش قبلي    .  زند  مي

در مورد چگونگي و چرائي          »انرژي اتمي 
ها و    اي ايران با ارگان      رابطه برنامه هسته   

هاي نظامي، پاسخي از جمهوري             فعاليت
اي   هاي تازه   اسالمي نگرفته است که پرسش     

اصطالح   هاي به   پيرامون تعدادي ديگر از طرح    
 .آن، مطرح گرديده است »مطالعاتي«

خواست اصلي و مشترک چهار قطعنامه            
شوراي امنيت اين بوده و هست که جمهوري        

سازي اورانيوم را به      هاي غني   اسالمي فعاليت 
المللي    حالت تعليق درآورد، با آژانس بين         

پروتکل "همکاري کامل و        «انرژي اتمي      
اما رژيم  .  »در اين باره را اجرا کند       "  الحاقي

 »ورق پاره «و  »غير قانوني «حاکم برايران با  
خواندن قطعنامه، از انجام اين خواست سر          
 . باز زده وبرمواضع خودپافشاري کرده است

بندي شده    درحالي که آب، برق و بنزين جيره      
سابقه ارزاق و مايحتاج      و کمبود و گراني بي    

عمومي، در اين سرزمين سرشار از منابع           
هاي مادي، فشارهاي طاقت       طبيعي و ثروت   

فرسائي را بر اکثريت وسيع مردم وارد             
آورد؛ و در شرايطي که صداهاي اعتراض         مي

طلبي، به    خواهي و عدالت    و فريادهاي آزادي  
صورتي وحشيانه خاموش و سرکوب             

المللي اتمي که نه تنها         شود، بحران بين     مي
مناسبات خارجي، بلکه عمده مسائل داخلي را       
نيز در چنبره خود فرو برده است، هرروز           

يابد، رژيمي که پرواي          حدت بيشتري مي    
ديگري جز حفظ بساط خود ندارد و                 

المللي   آفريني در روابط بين   زائي و بحران تنش
از شگردهاي شناخته شده آن براي تشديد          
خفقان در داخل و استمرار حاکميت خويش         

اتم و  «است، اين بار با درگيرشدن در قمار          
، موجوديت و سرنوشت آينده        »!ديگر هيچ 

جامعه ما را در معرض مخاطرات جدي قرار         
 .داده است

(ارائه بسته پيشنهادي جديد گروه دولتهاي         
در تهران در خرداد گذشته، پيشنهاد         )  ۱+۵

در مرحله      »تعليق در برابر تعليق      «طرح   
مقدماتي مذاکرات از جانب اين گروه به              

بست گفتگوها و باالخره،       منظور شکستن بن  
انجام مذاکره با حضور نماينده رسمي             

 ۲۹معاون وزرات خارجه آمريکا در ژنو در         
هائي را در باره      ، اميدواري )ژوئيه  ۱۹(تيرماه  

جلوگيري از تشديد بحران و پيشرفت               
. مذاکرات در جهت حل آن فراهم آورده بود         

اما رژيم جمهوري اسالمي ضمن حضور در        
پاي ميز مذاکره، نه تنها تاکنون از دادن               

هاي روشن و شفاف به پيشنهادها و            پاسخ
هاي طرف مقابل طفره رفته، بلکه طي         خواست

اندازي سانتريفوژهاي    اين مدت بانصب و راه    
 ٦حال، طبق اعالم خود رژيم به        به که تا(جديد 

، اجراي مانورهاي      )هزار دستگاه رسيده     
هاي موشکي، عمال در          نظامي و آزمايش    

خالف جهت حصول توافق و مصالحه گام          
 .برداشته است

امتناع رژيم از ارائه پاسخ روشن به بسته            
و يا ادعاي اين گروه      )  ۵+۱(پيشنهادي گروه   

در مورد عدم دريافت پاسخ روشن به بسته         
پيشنهادي خود، موجب توقف روند اعمال و        

هاي مالي و اقتصادي عليه         اجراي مجازات 
 چنان که بعد از تعطيل و . ايران نشده است

 بيانيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران پيرامون بحران اتمي جاري
 

 بار بحران اتمي است جمهوري اسالمي مسئول عواقب فاجعه



 ۳صفحـه    ١۳٨۷شهريور    ١۵٧اتحـاد کـار     

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

  2صفحه 
و احتمال درگيري و حوادث غيرمترقبه، خطر        

بعالوه، نا محتمل    .  جنگ همچنان باقي است     
نيست که جرج بوش با صدور فرمان بمباران        

هاي حکومت خود،        ايران در آخرين ماه       
ي از دو دوره رياست            »ميراث«بخواهد   

از .  بار خويش برجاي گذارد جمهوري فضاحت
داران   سوي ديگر دورازانتظار نيست که ميراث   

شان، در آخرين     »امام«خميني، به تأسي از       
 »جام زهر  «لحظات، ناچار به سرکشيدن         

ولي سير و سرعت حوادث و        .  ديگري شوند 
هاي نادرست گردانندگان رژيم              ارزيابي

تواند چنين فرصتي را نيز از آنان سلب             مي
در صورت عدم وقوع جنگ نيز، که اميد        .  نمايد

و آرزوي همه مردم ايران و تمامي نيروهاي          
دوست جهان است، تداوم و تشديد               صلح

هاي    هاي اقتصادي بر نابساماني          مجازات
گريبانگير جامعه ما باز هم افزوده و                  

هاي مردم را     فشارهاي گذران زندگي بر توده    
 .فرسا خواهد کرد بواقع طاقت

در حاکميت رژيم اسالمي استبدادي، مردم          
ميهن ما از هرگونه اظهار نظر آزاد و تأمين            

هاي خود، نه تنها در زندگي و فعاليت          خواست
روزمره، بلکه در ارتباط با سرنوشت آتي            

در مورد بحران    .  اند  خود نيز محروم گشته    
در :  اتمي جاري هم، چنين وضعي حاکم است       

ها و    حالي که مردمان اين سرزمين، هزينه        
ها و    ها، ماجراجوئي   خسارات سنگين سياست  

شوند،   هاي اين رژيم را متحمل مي        چپاولگري
اما حق هيچگونه اظهار نظري راجع به حال و          

همان اندازه از اعتراضات    .  آينده خودرا ندارند  
هاي علني مردم و نهادهاي مدني           و واکنش 

بار   آميز و فاجعه     هاي مخاطره   عليه سياست 
حکومت اسالمي و براي جلوگيري از جنگ و         
حفظ صلح نيز که انجام گرفته و مي گيرد، با           
ممانعت شديد و تيغ سرکوب حکومتگران           

 .شود روبرو مي
سازمان ما، از همان آغاز تبديل اين بحران به         

الملي، با محکوم کردن            يک بحران بين     
برانداز   هاي ماجراجويانه و خانمان       سياست

جمهوري اسالمي در اين عرصه و مخالفت با         
نظامي، بر پايبندي به          »راه حل  «هرگونه   

پيمان منع گسترش   «المللي، بويژه     تعهدات بين 
هاي   هاي اتمي، شفافيت واقعي در فعاليت       سالح
المللي   اي و همکاري کامل با آژانس بين         هسته

و حل اختالفات از راه مذاکره، انگشت نهاده           
هشتمين کنگره سازمان که ماه پيش         .  است

برگزار گرديد، با در نظر داشتن اهميت و              
حساسيت اين بحران در مقطع فعلي و بررسي        

 :تحوالت اخير آن، بار ديگر تأکيد کرد که

 اطالعيه برگزاري کنگره هشتم

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

هشتمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خـلـق     
کنگـره  .  ايران  در اوائل مردادماه برگزار شد

با ياد همه جانباختگان راه آزادي و عدالت و   
مناسبت بيستمين سالگـرد کشـتـار       بويژه به

، با يک دقيقه ۱۳٦۷زندانيان سياسي در سال 
 .سکوت و درود به آنان، کارخود را آغازکرد

هاي نـمـايـنـدگـي حـزب          در اين کنگره هيئت
دمکرات کردستان ايـران، حـزب دمـکـرات           

له کـردسـتـان ايـران،        کردستان، حزب کومه
، شوراي ) اکثريت( سازمان فدائيان خلق ايران 

هاي چپ ايران و تـنـي        موقت سوسياليست
چند از دوستان و ياران سازمـان بـعـنـوان       

 .ميهمان شرکت داشتند
شرکت کنندگان در اجالس طي سه روز بـه    
بررسي، بحث و گفتگو پيرامون اسناد ارائـه    

ها عمدتا حـول   بحث.  شده به کنگره پرداختند
هـاي   گزارش سياسي، بحران اتمي و سياست

ائتالفي سازمان صورت گرفت و مشـارکـت     
فعال ميهمانان در مباحث اجالس چشمـگـيـر    

 .بود
اوضـاع  « سند سياسي گروه تدارک با عنوان 

که رئوس  » ما سياستاندازهاو سياسي، چشم
هاي تاکنوني سازمـان را     مواضع و سياست

گرفت، با اصالحاتي بـه تصـويـب         دربر مي
ها، گروه  در رابطه با اتحادها و ائتالف.  رسيد

قطعـنـامـه دربـاره       « تدارک سندي با عنوان 
ارائـه     » ها و وحدت چـپ    ها، همکاري ائتالف

هاي جاري سـازمـان    کنگره تالش.  کرده بود
در زمينه غلبه بر پراکندگي چپ را تائيد نمود 
و با تصويب سند پيشنهادي همراه با برخـي  
تغييرات و اصالحات، پيگيري آن را مـورد        

در جريان بحـث و گـفـتـگـو          .  تاکيد قرارداد
پيرامون اين سند و بويژه در کميسيوني کـه    
براي تدقيق اين سند انتخاب شد، بـرخـي از     

هاي حاضـر در     هاي نمايندگي سازمان هيئت
 .اجالس نيز شرکت داشتند

در بخش پاياني کنگره، چند قرار سياسـي و    
بحث کـوتـاهـي نـيـز          .  تشکيالتي صادر شد

هاي  پيرامون مسائل ومشکالت سازمان وراه
رفت از آن از طـرف غـالـب اعضـاي            برون

بدين ترتيب کـنـگـره    .  سازمان صورت گرفت
هشتم سازمان پس ازسه روزبحث و تصميم 
گيري در تمامي موارد در دستور اجالس، بـا  
انتخاب کميته مرکزي از ميان اعضاي متعـدد  

 .داوطلب، به کار خود پايان داد
 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲۰۰٨اوت  ۳  – ۱۳٨۷مرداد  ۱۳

هاي جمهوري    ما در شرايط کنوني سياست     «
پاسخ   اسالمي در زمينه بحران اتمي و بي           

الملي   هاي مراجع بين    گذاشتن مکرر درخواست  
را عامل اصلي تشديد اين بحران وجاده صاف 
کن هرگونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي         
تا جنگ عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري        
از همه اين مصائب را پايان دادن به آن                

ما در عين مخالفت قاطع      .  دانيم  ها مي   سياست
با هرگونه اقدام نظامي و جنگ و يا مقاصد             

هاي   جويانه دولت آمريکا و ديگر قدرت        سلطه
آمدي از اين قبيل را در        جهاني، مسئول هر پي   

شرايط کنوني رهبران جمهوري اسالمي            
دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي               مي

دوست و مدافع منافع مردم، در وهله اول       صلح
بايد افشا کردن نقش جمهوري اسالمي در           
تشديد اين بحران و تالش براي عقب نشاندن         

 .»رژيم از مواضع کنوني آن باشد
مصوبات کنگره هشتم سازمان ما، با طرح و          
دفاع ازراه حل ديپلماتيک وسياسي اين بحران       

هاو   ها، پيمان   نامه  احترام به مقاوله  «که متضمن 
سازي   پذيرفتن تعليق غني  «،»المللي  موازين بين 

المللي   اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين       
ادامه مذاکرات با اتحاديه اروپا  «، »انرژي اتمي

و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا          
پايان «و همچنين     »المللي  بر اساس عرف بين   

و   »سازي در مناسبات خارجي     دادن به بحران  
کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از          «

باشد، ضمن استقبال از           »تسليحات اتمي  
فشارهاي سياسي به جمهوري اسالمي و           
اعالم مخالفت با هر گونه مداخله نظامي يا            
تحريم اقتصادي کشورمان، يک بار ديگر            

ما مخالف هرگونه     «کند که        يادآوري مي  
اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي               

ما با احترام به حق     .  هاي خارجي هستيم    دولت
تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف        
با حکومت اسالمي را حق منحصر به فرد             

 .»دانيم مردم ايران مي
تالش و مبارزه براي عقب نشاندن رژيم و            

آميز و    هاي مخاطره   پايان دادن به سياست     
هاي   بار آن در اين زمينه، مانند عرصه        مصيبت

ديگر، بخش مهمي از پيکارها ومبارزات جمعي       
هاي مردم، نهادهاي صنفي و مدني و             توده

هاي اجتماعي است که در حال حاضر          جنبش
. جريان دارد و بايد هرچه بيشتر گسترش يابد       

ها   ها وحرکت   پشتيباني ازاين مبارزات وجنبش   
و کمک به گسترش و پيوند آنها، وظيفه همه           
نيروها و نهادها و جريانات چپ، مترقي و            

المللي است و ما هم        خواه داخلي و بين     آزادي
 . کنيم به سهم خود، در اين راه تالش مي

 ۲۰۰٨اوت  ۲۰ -۱۳٨۷مرداد  ۳۰



 ١۵٧اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۷شهريور    

 کميته مرکزي سازمان

 گزارش برگزاري
 

 كنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
هشتمين کنگره سازمان، با شرکت اعضاء،         
چند تن از دوستان و ياران سازمان و                
نمايندگان چند حزب و سازمان سياسي، در         

) ۲۰۰۸اواخر ژوئيه    (  ۱۳۸۷اوايل مردادماه    
اين کنگره، طي بحث و             .  برگزار شد   

هاي بسيار، همراه با صراحت و در         نظر  تبادل
فضائي رفيقانه، موارد دستور جلسه خود را        

به )  اصالح دو بند اساسنامه    (بجز يک مورد     
 .انجام رساند

حزب «هاي نمايندگي      در اين کنگره، هيات     
حزب دمکرات  «،  »دمکرات کردستان ايران   

، »له کردستان ايران    حزب کومه «،  »کردستان
و   »)اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران        «
 »شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران     «

له زحمتکشان      کومه«از   .  شرکت داشتند  
نيز براي شرکت در اين کنگره           »کردستان

دعوت شده بود که آنان ضمن استقبال از            
اين دعوت و ارسال پيام براي کنگره، عدم            
. امکان حضور خود را اعالم کرده بودند            

مهمانان حاضر در کنگره، اعم از افراد و             
هاي سياسي دوست،         نمايندگان سازمان  

به غير از    (تقريبا در تمامي مباحث کنگره         
حضور و مشارکت   )  انتخابات کميته مرکزي  

ها    گيري   فعال داشتند ولي طبعا، در راي          
هاي نمايندگي،      هيات.  کردند   شرکت نمي  

هاي خود را به       هاي احزاب و سازمان      پيام
کنگره ارائه کردند و در پايان کار مباحثات           
اجالس نيز، ارزيابي و نظرات خويش را در          
باره چگونگي برگزاري کنگره و مصوبات آن       

 .مطرح نمودند
کنگره هشتم سازمان، با اعالم يک دقيقه             
سکوت و گراميداشت ياد همه جانباختگان          
راه آزادي و عدالت و بويژه به مناسبت               
بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسي         
بوسيله رژيم جمهوري اسالمي در سال            

، توسط هيات رئيسه موقتي که از             ۱۳٦۷
جانب کميته مرکزي تعيين شده بود، آغاز به         

هيات رئيسه موقت، ابتدا با اشاره        .  کار کرد 
طبق (کننده      به حد نصاب اعضاي شرکت        

رسميت اجالس کنگره را    )  اساسنامه سازمان 
نامه اداره کنگره که      سپس آئين .  اعالم داشت 

از طرف گروه تدارک ارائه شده بود، به بحث         
نامه، با      اين آئين  .  و بررسي گذاشته شد      

اصالحاتي، با اکثريت قريب به اتفاق واجدين        
حق راي، به تصويب رسيد ولي بندي از آن           
که ناظر بر ضوابط و چگونگي انتخاب کميته         
 مرکزي بود، به بعد موکول گرديد تا پيش از 

انتخابات کميته مرکزي مورد بررسي قرار         
نامه، هيئت رئيسه دائم      با تصويب آئين  .  گيرد

کنگره نيز انتخاب گرديد و کار خود را آغاز           
نخستين کار اين هيئت رئيسه، تدقيق         .  کرد

دستور کار کنگره بود که قبال از سوي گروه         
نامه   تدارک کميته مرکزي پيشنهاد و در آئين       

پس از بحثي کوتاه در     .  نيز گنجانده شده بود   
اين باره، موضوعات دستور کار کنگره به          

 :ترتيب زير، تعيين و تصويب گرديد
 

 اندازها و سياست ما اوضاع سياسي، چشم -
 ها و وحدت چپ  ها، همکاري ائتالف -
 ها و قرارها قطعنامه -
 انتخابات کميته مرکزي  -
 

 اوضاع سياسي
 

اولين دستور کار کنگره که موضوع مباحثات       
کنندگان و حاضران     داغ در بين همه شرکت     

اندازها وسياست  اوضاع سياسي، چشم«بود، 
اين بحث، هم به دليل اهميت و            .  بود  »ما

حساسيت موضوع و هم به واسطه اختالف         
ها، بخش    نظر و تاکيدات در برخي عرصه        

بزرگي از وقت و مباحث اجالس را نيز به             
خود اختصاص داد که عمدتا شامل تحليل و         
ارزيابي تحوالت جامعه و وضعيت سياسي        

اندازها و      در دو سال گذشته و چشم            
 .شد هاي برخاسته از آن مي سياست

در اين زمينه، گروه تدارک کميته مرکزي            
را قبال تهيه کرده    ) سندي(نويس قطعنامه  پيش

سازمان انتشار داده بود که        »سايت«و در   
مبناي مباحث مقدماتي پيش از کنگره بوده          

کميته مرکزي سازمان نيز در آن متن        .  است
اي تغييرات و اصالحات را با        نويس، پاره   پيش

اکثريت آرا وارد و حاصل کار را با عنوان            
به   »سند سياسي پيشنهادي کميته مرکزي     «

عالوه بر اينها، مطالب    .  کنگره ارائه کرده بود   
ديگري نيز در نقد يا اصالح سند مقدماتي، و          

هايي راجع به        يا مستقال پيرامون پرسش      
 اندازهاي چشم اپوزيسيون، سياسي، استراتژي

جهاني، مسائل پيرامون کرد و کارهاي اتمي        
جمهوري اسالمي و خطر حمله نظامي عليه          

از طرف رفقا نوشته شده بود که ... ميهن ما و
سازمان منتشر گرديده و           »سايت«در   

اضافه مطالب ديگر در      مجموعه همه اينها، به   
باره ساير موضوعات دستور جلسه، در           

کنندگان   اي گردآوري ودراختيار شرکت  جزوه
 .گذاشته شده بود

در جريان بحث حول سند سياسي، جدا از           
نکات اصالحي و تاکيدات تکميلي، نظرات،           
انتقادات و پيشنهادهاي گوناگوني مطرح           

برخي برآن بودند   :   گرديد و از آن جمله بود     
که سازمان ما سياست روشني ندارد و يا از          
اين اسناد پيشنهادي، سياستي روشن حاصل      

شود، و يا اين که دو سياست مختلف از            نمي
 .شود آنها استخراج مي

يکي از مسائل مورد توجه در اين بخش از            
نهادهاي مباحث، تعريف و برداشت ما از            

هاي   جنبشگونه نهادها و      ، فرق ميان اين   مدني
و چگونگي ارتباط يا عدم ارتباط           اجتماعي

اينها با شعار سرنگوني رژيم جمهوري             
اسالمي و همچنين چگونگي پشتيباني و يا           
ائتالف نيروهاي سياسي با نهادهاي مدني و        

 .هاي اجتماعي بود جنبش
در حالي که همگان در اين باور مشترکند که          
با وجود جمهوري اسالمي، دمکراسي در           

شود، اين مسئله هم براي         ايران برقرار نمي   
کنندگان عمده بود که تنها با        بعضي از شرکت  

رفتن جمهوري اسالمي هم لزوما دمکراسي        
شود و بنابراين بحث اصلي اين          برقرار نمي 

است که چه بايد کرد تا پس از جمهوري              
 .اسالمي، استبداد ديگري حاکم نشود

که اين نکته مورد توافق بود که                درحالي
نهادهاي مدني معموال شعار سرنگوني            

دهند و اساسا کارکرد ديگري دارند، اين          نمي
نيز مورد تاکيد برخي سخنرانان بود که، در         
شرايط حاکم، فعاليت اين نهادها به سرنگوني       

هاي    کنند و حرکت جنبش         رژيم کمک مي    
هاي جمهوري اسالمي را تکان        اجتماعي پايه 

اما اختالف نظر بر سر چگونگي         .  دهند  مي
برخورد و ارتباط با نهادهاي مدني نيز              

يک نظر، از مقوله مورد توافق        :  آشکار بود 
حمايت از نهادهاي مدني، امکان ائتالف با اين        
نهادها و جريانات حول برخي موضوعات          

کرد   را استنباط مي  )  شعار انتخابات آزاد مثال (
ها را مغاير اهداف      گونه ائتالف   ونظرديگر، اين 

روي   هاي سازمان و مترادف دنباله      و سياست 
 .کرد از آن نهادها تلقي مي

هاي ائتالفي      اين مسئله طبعا با سياست         
يافت که خود        سازمان ما نيز پيوند مي         

 .موضوع بحث ديگر اين کنگره بود
انگيز ديگر، که بي ارتباط با مباني         مقوله بحث 

هاي ائتالفي نيز نيست، چگونگي طرح        سياست
درسند پيشنهادي    آميز  شعار مبارزه مسالمت  

رسميت شناختن    سازمان ما ضمن به     .  بود
تمامي اشکال مبارزه عليه جمهوري اسالمي،       
همواره بر گرايش مسالمت و جلوگيري از           
قهر، خشونت و خونريزي بيشتر تاکيد داشته       

بعضي از سخنرانان، برآن بودند که         .  است
چنين موضعي، ناکافي و يا ناروشن است و          

 5صفحه   بايستي صراحت و
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مطرح کرد که اين پيشنهاد نيز بعد         »گيرد  مي 
از استدالالت موافقان و مخالفان، راي گيري        

درصد آرا، مورد تائيد جمع       ۲۳شد و با اخذ       
 .واقع نشد
پيشنهاد ديگري مبني     »سياست ما «در بخش   

بر افزودن بندي ديگر به اين بخش، در                
به شرح زير،     آميز  مبارزه مسالمت خصوص  

ما ضمن به    «:  به کميسيون داده شده بود      
رسميت شناختن حق مردم براي استفاده           
کردن از تمامي اشکال مبارزه در برابر              

بار  هاي سرکوبگرانه و خشونت          سياست
جمهوري اسالمي، از جمله حق قيام بر ضد          

کنيم که    بيداد و ستم و استبداد، اعالم مي          
آميز مبارزه،      هاي مسالمت     مدافع روش  

مقاومت مدني مردم در برابر تعرضات رژيم        
آميز    و نافرماني در برابر قوانين تبعيض          

ما خواستار پايان دادن به سرکوب        .  هستيم
هاي مدني مردم، آزادي زندانيان             جنبش

سياسي، آزادي فعاليت احزاب سياسي و           
نهادهاي مدني، آزادي مطبوعات و اجتماعات      

ما نيروهاي سياسي آزاديخواه را فرا      .هستيم
خوانيم تا با همکاري و اتحاد عمل در               مي

هاي اجتماعي و مدني،        پشتيباني از جنبش   
تقويت مبارزات مردم براي تامين حقوق            
شهروندي خود و امکان مشارکت آزادانه در        

 .»خوانيم تعيين سرنوشت جامعه فرا مي
اين پيشنهاد هم در اجالس مورد بحث مجدد         

درصد   ۲٦قرار گرفت و در نهايت، با کسب          
 .آرا به تصويب نرسيد

همچنين پيشنهاد      »سياست ما  «در بخش     
اي با اين مضمون       شده بود تا بند جداگانه      

در جمهوري اسالمي انتخابات،    «:  آورده شود 
انتخابات در ايران با معيارهاي      .  آزاد نيست 

اعالم شده و پذيرفته شده جهاني مغايرت           
جمهوري اسالمي طي سي سال            .  دارد

خواهد و    حکومتش نشان داده است که نه مي      
تواند و نه        با اين قانون اساسي، نه مي          

ما .  صالحيت دارد انتخابات آزاد برگزار کند      
مدافع انتخابات آزاد هستيم و آن را راهي            
براي پايان دادن به استبداد و خودکامگي و          

اي براي اعمال اراده آزاد مردم در             وسيله
ما .  دانيم  تعيين سرنوشت آينده کشور مي       

خواست انتخابات آزاد را خواستي                 
دانيم که    دموکراتيک، عادالنه و راديکال مي      

از .  روئي به يک جنبش را دارد         ظرفيت فرا 
اينرو ما مبارزه براي انتخابات آزاد را               

اي با قدرت تبليغي باال، عليه بنيادهاي        مبارزه
دانيم و   هزينه براي مردم مي      استبداد و کم   

همه نيروهاي سياسي آزاديخواه را به اتحاد        
عمل و همصدائي پيرامون اين خواست فرا          

 .»خوانيم مي
اين پيشنهاد نيز از سوي کميسيون به بحث و 
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نافرماني تاکيد افزونتري بر طرح شعارهاي        

 آميز   کارگيري اشکال مسالمت       بهو      مدني
 .داشته باشد

آميز، روش و     طبق اين نظر، مبارزه مسالمت     
رويکردي است براي تشويق مردم به اين           

اما برخي ديگر، ضمن تائيد اين       .  نوع مبارزه 
خواه و    که سازمان ما بايد يک چهره مسالمت      

آميز داشته باشد،     هاي مسالمت   موافق روش 
کردند که زماني که نتوان        چنين استدالل مي  

اين رژيم را با مسالمت کنار زد و وقتي که             
کند، آنگاه    رژيم قهر و خشونت را تحميل مي       

مردم حق استفاده از قهر برضد رژيم را             
دارند و ما هم در استفاده از هر روشي که به       
سرنگوني اين رژيم بينجامد، در کنار مردم          

 .هستيم
در اين زمينه، چنانکه در زير خواهد آمد،             
پيشنهاد تغيير يا تکميل موضع تاکنوني             

 .سازمان از تصويب نگذشت
، مسئله  تحريم اقتصادي چگونگي برخورد با    

هاي ميان        ديگري بود که به بحث              
در .  کنندگان در کنگره دامن زد             شرکت

هاي    و ماجراجويي     بحران اتمي  خصوص   
خطرناک رژيم جمهوري اسالمي در اين            

و   مخالفت با هرگونه مداخله نظامي     عرصه،  
فشارهاي سياسي به       تاکيد بر اعمال          

. ، مورد توافق همگاني بود     جمهوري اسالمي 
لکن نظر گروهي از رفقا اين بود که اطالق             
مخالفت با هرگونه تحريم اقتصادي برداشته       

هايي که    مخالفت با تحريم  جاي آن،     شود و به  
، گردد  بيشترين فشارشان برمردم تحميل مي     

 .گذاشته شود
هاي موافقان و مخالفان اين نظر              استدالل

موافقان، از جمله، مطرح        :  گوناگون بود  
ما که مخالف هرگونه مداخله         :  کردند   مي

نظامي هستيم اگر با تحريم اقتصادي هم کال         
مخالفت کنيم، اين در عمل، بدين معنا است که         
وضع موجود تداوم يابد و رژيم به                  

بنابراين ما   .  هايش ادامه بدهد        سياست
هاي اقتصادي    توانيم موافق آن تحريم       مي

. برد   باشيم که رژيم را زير ضرب مي              
هاي     قطعنامههمچنين، خواست اجراي           

هاي    که متضمن تحريم    (  »شوراي امنيت  «
مخالفت با  از يک سو و     )  اقتصادي نيز هست  

از سوي ديگر،        هرگونه تحريم اقتصادي    
 .داراي تناقض است

مخالفان نيز، ضمن يادآوري تاثيرات تاکنوني      
هاي اقتصادي اعمال شده که موجب          تحريم

سابقه، بسته شدن بسياري از            گراني بي  
در کشورشده، عنوان    ...  واحدهاي توليدي و   

کردند که در هرحال بيشترين فشار               مي
شود و عالوه      ها به مردم منتقل مي        تحريم

 برآن، درشرايط موجود معيارمشخصي براي 

ها بيشترين فشار     سنجش اين که کدام تحريم    
آورند يا به رژيم، در         را به مردم وارد مي      

 .دست نداريم
درهرحال، پس از دو دور بحث و تائيد کفايت         
مذاکرات راجع به اوضاع سياسي و سياست        
ما، نوبت انتخاب کميسيون مربوط به اين           
موضوع رسيد تا پيشنهادات و نظرات              

. بندي و به کنگره ارائه کند        مطروحه را جمع  
بايست سند    اما پيش از گزينش کميسيون، مي     

يا اسناد مبناي کار کميسيون مشخص              
شد، زيرا که در جريان بحث حول اين              مي

موضوع، غالبا دو سند مختلف مورد ارجاع يا        
سند :  گرفت   استناد سخنرانان قرار مي        

سند و    مقدماتي گروه تدارک کميته مرکزي      
. سياسي پيشنهادي اکثريت کميته مرکزي        

شد   ضمن آنکه از جانب برخي رفقا انتقاد مي        
که سند دوم در آستانه کنگره ارائه شده و            
بنابراين آنها فرصت مطالعه و بررسي کافي        

 .اند آن را نداشته
از اين رو، نخست در مورد اين دوسند از             

 ٦۰سند مقدماتي     .  کنگره نظرخواهي شد    
درصد و سند پيشنهادي اکثريت کميته              

درصد آراي موافق اعضاي           ۴۹مرکزي   
حاضر را کسب کردند و بدين ترتيب، سند           
اول، مبناي کار کميسيون تدوين قطعنامه           

اين کميسيون انتخاب    .  سياسي قرار گرفت   
گرديد و روز بعد حاصل کار خود را به               

 .کنگره عرضه کرد
آن دسته از پيشنهادها و اصالحات که از            
سوي کميسيون پذيرفته و اعمال شده بود،          
تقريبا بطور کامل مورد تائيد اکثريت                

ولي آن دسته از     .  دهندگان قرار گرفت     راي
اصالحات که توسط کميسيون پذيرفته نشده       
و پيشنهاد دهندگان نيز خواهان طرح آن در          

نامه، بوسيله      اجالس بودند، مطابق آئين       
گزارشگر کميسيون به جمع ارائه شد که            

دست   کدام از آنها راي کافي به            نهايتا هيچ 
 .نياورد

از آن جمله، پيشنهاد حذف بند پاياني  بخش          
اندازها و    اوضاع سياسي، چشم  «قطعنامه  )  ۵(

پيوست اين    »مصوب«سند  (  »سياست ما 
و جايگزيني آن بند بوسيله متني         )  گزارش

هاي موافقان و      ديگر بود که پس از بحث         
 ۴۷مخالفان، به راي گذاشته شد و با کسب            

درصد آرا به تصويب نرسيد و همان متن            
اوليه مورد تائيد کميسيون برجاي خود باقي        

 .ماند
درمورد مسئله تحريم اقتصادي، گزارشگر        
کميسيون پيشنهاد تعدادي از رفقا را درباره        

) سند پيوست (قطعنامه  )  ٦(بخش    ٦اصالح بند 
مخالف هرگونه مداخله   ...  «:  بدين صورت که  

هاي اقتصادي هستيم که      نظامي و آن تحريم   
 بار اصلي آن بر دوش مردم کشورمان قرار
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هاي   موافقان و مخالفان باري ديگر استدالل       

در موافقت با   .  گوناگون خود را مطرح کردند    
اين پيشنهاد، از جمله گفته شد که مبارزه             
براي انتخابات آزاد، مبارزه براي حذف             
شوراي نگهبان و مبارزه براي آزادي احزاب        

اهميت و ظرفيت تبديل اين      .  در کشور است  
موضوع به يک جنبش به حدي است که               

گذارد، در    گذارد يا نمي    مسئله اينکه رژيم مي   
بعالوه، .  گيرد   درجه دوم اهميت قرار مي        

اگرچه برگزاري انتخابات آزاد در جمهوري        
اي   اسالمي غيرممکن است، هرگاه مثال کميته      

براي دفاع از انتخابات آزاد و تامين شروط          
 .کنيم آن تشکيل شد، ما از آن حمايت مي

در مخالفت با اين پيشنهاد هم عنوان شد که           
متن پيشنهادي داراي تناقض است زيرا اگر         
براي اطالع مردم است که مردم خود آن را           

هاي راي تجربه     دانند و در پاي صندوق       مي
و اگر براي فراخواندن به انتخابات       .  اند  کرده

و سرانجام، ناگزير به تحريم کردن آنست که        
. آورد  همراه مي   اعتمادي مردم را به     اين هم بي  

گذشته از اين، بحث و اختالف بر سر اهميت          
انتخابات آزاد و يا اينکه در جمهوري اسالمي        
انتخابات آزاد ناممکن است، نيست بلکه بر          
سر آنست که طبق اين پيشنهاد، ائتالف با            
برخي نهادها و جريانات در داخل کشور            

 .شود دنبال مي
گيري قرار    سرانجام پيشنهاد باال مورد راي     

درصد راي موافق، به           ۴۲گرفت که با        
در همين رابطه،    .  تصويب نرسيد و رد شد      

پيشنهاد ديگري از طرف يکي از رفقا در              
تدقيق و تکميل متن پيشنهادي فوق، با               

هاي انتخابات آزاد و از         شرط  افزودن پيش 
جمله آزادي مطبوعات و احزاب و همچنين          
حق مشارکت آزاد همه مردم مطرح گرديد که        

اما .  اين نيز جداگانه به راي گذاشته شد            
پيشنهاد تکميلي در اين باره نيز، با اخذ همان         

 .نسبت آرا، از تصويب نگذشت
عالوه بر اينها، يکي از رفقا نيز با در                   

جاري، طرح    بحران اتمي نظرداشتن اهميت    
اي را در اين خصوص نوشته و به            قطعنامه

. کميسيون سند سياسي پيشنهاد کرده بود        
اين پيشنهاد در کميسيون مورد تائيد قرار           
نگرفت ولي به صورتي جدا از متن قطعنامه          

 .سياسي، به نظرخواهي اجالس گذاشته شد
پس از بحث موافق و مخالف روي اين                
پيشنهاد، راي گيري انجام گرفت و طرح             

درصد آرا    ۲۵قطعنامه پيشنهادي آن رفيق، با  
لکن .  موافق، به تصويب نرسيد و رد شد           

کميسيون مذکور پيشنهاد کرد که با توجه به        
اهميت و حساسيت اين موضوع، کميته             
مرکزي منتخب کنگره راسا قطعنامه يا              

 اي در باره بحران اتمي صادر و منتشر  بيانيه

عنوان شده در اين سند، بخشي از اهداف            
هاي آن با      سازمان است که مبناي ائتالف       

 .گيرد نيروهاي دمکرات غير چپ قرار مي
اما نکات و مسائل گرهي که در مبحث                

ها، بيش از همه مورد بحث                     ائتالف
کنندگان واقع شد و در عين حال در            شرکت

سطح نيروهاي اپوزيسيون هم موضوع           
و   تعريف ملت مباحثه است، مسائل مربوط به   

، مسئله  هاي ساکن ايران     مليترابطه آن با     
عدم تمرکز قدرت سياسي و بويژه مقوله            

بعنوان يکي از اشکال پاسخگويي         فدراليسم
به آن بود که در متن پيشنهادي به کنگره نيز          

 .قيد شده بود
گروهي از رفقا بر اين نظر بودند که هرچند           
سازمان ما فرمولبندي دقيقي در مورد مسئله       
فدراليسم ندارد، ولي اين مسئله يکي از نکات         

ها و احزاب     مورد بحث در مذاکرات سازمان     
است و ما بايد پاسخي براي آن داشته                

 .باشيم
برخي از اين رفقا، فدراليسم به صورت کلي          
را به دليل تقسيم قدرت، در ارتباط با                 
دمکراسي شهروندي و يا به عنوان يک شکل         

المللي که پاسخي مناسب        شناخته شده بين   
کردند   براي حل مسئله قدرت است، مطرح مي      

و بعضي ديگر، شکل مشخصي از فدراليسم        
 .کردند را عنوان مي

اي ديگر از شرکت کنندگان با         در مقابل، عده  
اين استدالل که سازمان ما خود راجع به اين         
مسئله کار و جمعبندي مستقلي انجام نداده          
است و اينکه، در سطح جنبش نيز،                   

هاي مختلفي از مقوله فدراليسم و           برداشت
خصوصا نحوه انطباق آن با شرايط مشخص  
ايران وجود دارد، مخالف آوردن آن در سند         

ها بوده و پيش از بررسي مستقل،             ائتالف
حق تعيين    موضع سازمان در مورد             

ها در      سرنوشت و اتحاد داوطلبانه مليت        
را، در اين زمينه  کافي              چارچوب ايران  

 .دانستند مي
 ها و وحدت چپ      همکارياما راجع به بخش      

بود، از جمله      که در سند پيشنهادي آمده         
انتقاداتي که مطرح شد يکي اين بود که،               
مطابق آنچه در متن پيشنهادي درج شده،           
مباني وحدت و پروسه وحدت چپ ناروشن        

انتقاد ديگر اين بود که متن مذکور فاقد        .  است
نکات مورد اختالف ما است و اين نيز به              

. کند   پيشبرد بحث وحدت چپ کمک نمي           
کنندگان، هدف از بحث و         بعضي از شرکت   

روند وحدت را ايجاد يک جنبش فکري و يا            
فکري چپ، متشکل از        _  جنبش سياسي  

جريانات، محافل و افراد همسو عنوان              
درحالي که برخي از رفقا وحدت        .  کردند  مي

سنگ بزرگ عالمت   «وسيع چپ را به مثابه       

 7صفحه   .کردند ، نقد مي»نزدن است

درصد آرا به      ٦۴نمايد که اين پيشنهاد با         
 .تائيد کنگره رسيد

 

در پايان بحث مربوط به اوضاع سياسي،         

کل متن قطعنامه سياسي تدوين شده            

بوسيله کميسيون به همراه تغييرات و          

اصالحات مصوب، به راي گذاشته شد که با        

درصد    ٦درصد راي موافق و         ٦۷کسب   

 .مخالف، از تصويب گذشت
 

 ها و وحدت چپ ها، همکاري ائتالف
 

موضوع ديگر دستور کار کنگره هشتم             
سازمان، که به نوبه خود بخش قابل توجهي         
از مباحث و زمان اجالس را به خود                  

ها و      ها، همکاري     ائتالف«اختصاص داد،     
در اين باره هم سندي        .  بود  »وحدت چپ 

پيشنهادي از طرف کميته مرکزي تهيه و             
هاي    ارائه شده بود و در جريان بحث              

مقدماتي تدارک کنگره نيز اين مقوله به              
دفعات مورد بررسي و مباحثه واقع شده            

 .بود
در اين زمينه نيز، پيش از انتخاب کميسيون          
مربوطه و تعيين سند مبناي کار آن، دو دور          

سند .  بحث مبسوط در اجالس انجام گرفت        
پيشنهادي در اين موضوع داراي دو بخش          

ها،   همکاريبخش مربوط به     :  متفاوت است 
، و  هاي دمکراتيک وسيع     اتحادها و ائتالف   
.  ها و وحدت چپ      همکاريبخش مربوط به     

مباحث اجالس نيز در مورد هر دو بخش، به          
 .صورت همزمان، جريان يافت

هاي   هاي دمکراتيک يا سياست     درمورد ائتالف 
بند، در    ٨ائتالفي سازمان، که مباني آن در         

سند پيشنهادي کميته مرکزي ارائه شده بود،       
يک رشته انتقادات و اظهارنظرها مربوط به         

اي ديگر از انتقادها و        کليت آن بود و رشته     
پيشنهادها، نکات و تاکيدات خاص و بند يا           

 .گرفت بندهايي از متن سند را در بر مي
برخي از سخنرانان بر آن بودند که متن              

هاي ائتالفي، خود     پيشنهادي در باره سياست   
سياسي و بيشتر در جهت ايجاد           يک برنامه 

يک آلترناتيو است تا ايجاد اتحادي براي             
اي در خارج از کشور       پيگيري وظايفي برنامه  

رسد که در تدوين اين         نظر مي   و چنين به   
مباني، با اين وسعت و دامنه، بين اتحاد عمل          
و ائتالف اشتباه برداشتي صورت گرفته           

پيشنهادي در اين باره حاکي از آن بود        .  است
هاي   که اين سند پيشنهادي همان قطعنامه         

مصوب قبلي است و الزم است به جاي بحث          
. در مورد آن، روي نکات گرهي صحبت کنيم        

متاقبال، نظر بعضي ديگر از رفقا آن بود که           
بند راستاي سياست ائتالفي ماست که         ٨اين  

فرمولبندي دقيق آن در جريان مذاکرات            
 موارد . شود اتحادها و ائتالفها حاصل مي



 ٧صفحـه    ١۳٨۷شهريور    ١۵٧اتحـاد کـار     

  6صفحه  
بعد از اين مباحثات و پس از تائيد کفايت              
مذاکرات، سند پيشنهادي کميته مرکزي براي       

ها و وحدت      ها، همکاري   ائتالف«موضوع  
 ٦٦به راي اجالس گذاشته شد که با             »چپ

درصد راي موافق، مبناي کار کميسيوني           
قرار گرفت که براي تدوين قطعنامه نهايي اين        

در جريان کار اين       .  موضوع انتخاب شد    
هاي نمايندگي      کميسيون، برخي از هيات       

ها و احزاب مهمان کنگره نيز حضور         سازمان
 .و مشارکت فعال داشتند

ها و وحدت      ها، همکاري   ائتالف«کميسيون  
بر پايه مباحثات و پيشنهادهاي واصله،        »چپ

متن قطعنامه پيشنهادي خود را به اجالس           
عرضه کرد که در چند مورد، پيشنهادهايي          
هم که از طرف کميسيون پذيرفته نشده بود          

 .نيز به بحث و راي جمع واگذار شده بود
 مباني سياست ائتالفي    ٦از آن جمله، در بند       

)  بخش اول قطعنامه مصوب پيوست              (
بود که با     »ملت ايران «پيشنهاد حذف عبارت    

درصد راي موافق، به تصويب            ۲۹کسب   
پيشنهاد ديگر در همين بند     .  نرسيد و رد شد   

دفاع از اتحاد     «مربوط به آوردن عبارت         
ها در چارچوب کشور        داوطلبانه اين مليت   

که در سند مبنا موجود ولي          (بود    »ايران
اين ).  توسط کميسيون حذف شده بود           

درصد آرا به تصويب رسيد و        ۵۴پيشنهاد با   
عبارت مذکور بر سند تدوين شده کميسيون        

 .افزوده شد
بند مباني سياست        ۹آنگاه در مورد کل         

 ۷۴ائتالفي راي گيري به عمل آمد که با                
 .درصد راي موافق از تصويب گذشت

، ها و وحدت چپ     همکاريدر بخش مربوط به     
اي که از جانب کميسيون صورت        تغيير عمده 

گرفته بود، درج بند جديدي بجاي عبارت            
پاياني سند پيشنهادي کميته مرکزي به             

کنگره تالش هاي «: کنگره، يعني بجاي عبارت
جاري سازمان در زمينه وحدت را تائيد و           

بود   »دهد  پيگيري آن را مورد تاکيد قرار مي       
رجوع شود به متن قطعنامه مصوب پيوست       (

 ).ها و وحدت چپ در مورد ائتالفها، همکاري
در مخالفت با بند پيشنهادي کميسيون،             

هايي   استدالل اين بود که نام بردن ازسازمان      
که در اين روند شرکت دارند، در حالي که            

ها و افراد      هنوز اين حرکت توسط سازمان      
شرکت کننده در آن اعالم بيروني نشده             

تواند به مانعي در گسترده شدن           است، مي 
اين حرکت، که از اهداف اصلي آن است،              

 .تبديل شود
در اين مورد پيشنهاد حذف بند جايگزين            
شده توسط کميسيون به راي اجالس نهاده         

هاي موافقان و        شد که بعد از صحبت         
 درصد آرا  ۵۰مخالفان، اين پيشنهاد با کسب 

بهبود کارها و رفع موانع پيشاروي سازمان        
پرداختند و انتظارات خود از سازمان و             

 .کميته مرکزي آتي را نيز بيان کردند

 

 انتخاب کميته مرکزي
 

قبل از برگزاري انتخابات، چنانکه در آغاز           
اجالس مقرر شده بود، بندي از آئين نامه که          
ضوابط و مقررات مربوط به عضويت در           

بر پايه  (کميته مرکزي و انتخابات آن را            
نمايد، مورد    تعيين مي )  اساسنامه سازمان 

 .بحث و بررسي قرار گرفت
نامه و ضمن  بعد از تصويب اين بخش از آئين

تاکيد بر اجراي آن ضابطه اساسنامه که            
زنان عضو کميته مرکزي،      «:  دارد  مقررمي

حداقل به نسبت اعضاي زن سازمان انتخاب        
، بحثي کوتاه پيرامون ضرورت يا       »شوند  مي

البدل    عدم ضرورت انتخاب اعضاي علي         
چنان که در کنگره پيشين        (کميته مرکزي    
 .صورت گرفت) انجام گرفته بود

در پي اين بحث و نظرخواهي از جمع،                
درصد راي موافق      ۷۵اکثريت حاضران با      

تصويب کردند که دراين کنگره انتخاب             
البدل،   اعضايي از کميته مرکزي با عنوان علي      

گيرد وتمام اعضاي کميته مرکزي        انجام نمي 
شوند،    که مطابق اساسنامه برگزيده مي         

 .اعضاي رسمي کميته مرکزي خواهند بود
 

سپس انتخابات کميته مرکزي برگزار شد و       

اعضاي کميته مرکزي جديد سازمان از           

ميان داوطلبين و در همان نخستين دور          

 .گيري برگزيده شدند راي
 

محدويت صرفنظر از رفقايي که به دليل             
عضويت در کميته مرکزي به سه دوره              

امکان نامزدي در اين دوره از                متوالي
انتخابات را نداشتند، در نتيجه اين انتخابات،        
تقريبا نيمي از اعضاي کميته مرکزي                

درصد آنها نيز،      ۳۰تغييريافته و نزديک به       
براي نخستين بار، به اين مسئوليت انتخاب          

 .شدند

 
 جشن کنگره

 

در شامگاه پيش از روز پاياني کنگره، مراسم        
جشن و شادماني با حضور مهمانان،               
دوستان و اعضاي سازمان، از طرف گروه         
تدارک کنگره ترتيب يافته بود که در فضايي         
آکنده از صميميت، رفاقت، سرور و شادي          

 .برگزار گرديد
 

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق        

 ايران

 ۲۰۰٨اوت  -۱۳٨۷مرداد 

به حد نصاب الزم نرسيد و بنابراين بند              
پيشنهادي کميسيون در سند نهائي ابقا شد و        
طبق موافقت اين کميسيون، فقط دو مورد           
 .تغيير و تکميل عبارتي در آن صورت گرفت

در اينجا، آن بخش از سند که مربوط به               
ها و وحدت چپ بود، همراه با بند             همکاري

جديد پيشنهادي کميسيون، مورد راي گيري       
درصد آرا به تصويب        ۵۴واقع شد که با        

 .رسيد
 

در پايان مباحث مربوط به اين دستور کار         

ها   ها، همکاري   ائتالف«کنگره، کل قطعنامه    

به همراه تغييرات و           »و وحدت چپ    

اصالحات مصوب، به عنوان يک سند، به          

راي جمع گذاشته شد که اين سند با کسب          

، )درصد مخالف   ٦و  (درصد راي موافق      ٨۳

 .به تائيد کنگره رسيد

 

 ها و قرارها قطعنامه
 

در ادامه کار اجالس و در بخش مربوط به            
ها و قرارها، هنگامي که بحث مربوط         قطعنامه

به تکميل و اصالح دو بند از اساسنامه               
اي از رفقا با اين        سازمان مطرح گرديد، عده    

استدالل که اساسنامه موجود ومصوب            
سازمان در حال اجرا است و اکنون نيز              
فرصت کافي براي بحث و بررسي اين دو بند         
اساسنامه و يا هربند پيشنهادي ديگري             
وجود ندارد، پيشنهاد کردند که اين موضوع        

اين .  از دستور کار اجالس خارج شود            
درصد آرا تائيد گرديد و            ۷٦پيشنهاد با     

بنابراين موضوع اصالح اساسنامه کنار           
 .گذاشته شد

ها و قرارهاي پيشنهادي،      درارتباط با قطعنامه  
کنگره به اتفاق آرا مقرر داشت که کميته              
مرکزي آتي به مناسبت بيستمين سالگرد           

عام زندانيان سياسي بوسيله رژيم              قتل
، قراري را   ۱۳٦۷جمهوري اسالمي در سال      

 .از طرف کنگره صادر و منتشر کند
همچنين اجالس کنگره، با اکثريت وسيع آراء        

کميته مرکزي آينده   )  درصد راي موافق    ٨۳(
را موظف کرد که بحث پيرامون موضوع            
فدراليسم را سازماندهي کرده و حاصل            

 .مباحث را جمعبندي و ارائه کند
 

پيش از پرداختن به موضوع انتخابات کميته        
مرکزي، بنا به پيشنهاد هيئت رئيسه، ساعاتي       
از اجالس به بحث، اظهارنظر و انتقاد در             
مورد عملکرد سازمان، عملکرد خود اين            
کنگره، مسائل و روابط تشکيالتي و نظاير           
اينها، اختصاص يافت که تعداد زيادي از             
اعضاي حاضر، به طرح نکات، انتقادها و            
پيشنهادهاي خود در باره مشکالت کار،            

 هاي  ها و راه مسائل سازمان و جنبش، الويت
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 مقدمه

در بحبوحه بحران فراگير سياسي، اقتصادي       
و اجتماعي که جامعه ما، تحت حاکميت              
جمهوري اسالمي را در بر گرفته و همراه و          

هاي اتمي توسط     مرتبط با آن، پيشبرد برنامه    
المللي   اين رژيم نيز به يک بحران بزرگ بين         

تبديل گرديده است، تمايز ميان عوامل داخلي       
و خارجي، مسائل سياسي و اقتصادي، و يا          
تفکيک تاکتيکها و روندهاي زودگذر از              

هاي استراتژيک، کاري      مالحظات و گرايش    
هاي مقطعي در بحران،      فروکش:  است دشوار 
هايي را درباره مذاکره و مصالحه         خوشبيني
ها   زند ولي تشديد دوباره رجزخواني      دامن مي 

و تهديدات نظامي، شبح جنگ را مستولي            
هاي اتمي، حفظ     در پي ماجراجويي  .  گرداند  مي

موقعيت و تأمين بقاي رژيم استبداد مذهبي         
تعقيب ميگردد و در همين آشفته بازار، به            

ها   روزي اکثريت عظيم مردم، ثروت      بهاي سيه 
هاي کالني دست به دست و انباشته         وسرمايه

 .شود مي
هاي خودکامه، خاصه از نوع            در حکومت  

مذهبي آن که اقشار و طبقات اجتماعي غالباً         
ها و از     از امکان بيان آزاد مسائل و خواست       

هاي مستقل و نمايندگان          ها، تشکل     رسانه
واقعي خود محرومند، طرح مطالبات، مقاومت      
و مبارزات آنها نيز، به ناگزير، در اشکال و           

هاي پيچيده و گوناگوني ظاهر               عرصه
شوند که اين نيز به نوبه خود، تحليل دقيق  مي

و جامع اوضاع سياسي و اجتماعي را               
 .سازد دشوارتر مي

تالش براي ترسيم خطوط اصلي و برجسته         
اين مجموعه پيچيده و ابهام آميز که واقعيت         
حيات جاري جامعه ما را در مقطع کنوني            

تواند تصوير نسبتاً        دهد، مي     تشکيل مي  
روشني از تحوالت داخلي و تحوالت خارجي        
در ارتباط با آن، طي دو سال گذشته و چشم          

بر پايه  .  دهد  انداز احتماالت آينده به دست مي     
اين مالحظات و با مروري به رويدادها و             

توان به اجمال      روندهاي دوره دوساله مي     
 .نکات زير را برشمرد

 

 هاي اجتماعي جنبش -۱

هاي اجتماعي    استمرار و گسترش جنبش      -
بيني   هاي گوناگون، چنان که پيش       در عرصه 

شد، طرح حاکمان براي بازگرداندن              مي
اوضاع به عقب و تحميل دوباره شرايط دهه         

 هاي  بر جامعه را، که يکي از مأموريت ۱۳٦۰

دوونيم ميليوني دانشجويان کشور که وزنه        
بسيار مهمي در مناسبات وتحرکات اجتماعي      

هاي   محسوب ميشود، بلکه دربين ديگر جنبش     
 .شود انداز مي جاري نيز طنين

جنبش مقاومت و مبارزه زنان ايران، که            -
هاي اجتماعي و      همچنان پايدارترين جنبش   

فرهنگي دوره حاکميت رژيم اسالمي به             
آيد، در اين دوره نيز براي               حساب مي  

پاسداري و يا مطالبه حقوق انساني وابتدايي        
زنان جامعه ما از پاي نايستاده است، هرچند        

هاي آن، در        ها و حرکت       که عمده تالش    
. اي تدافعي داشته است     شرايط موجود، جنبه  

اعتراض عليه تبعيضات آشکار، عليه سهميه        
ها و عليه      بندي جنسيتي ورودي دانشگاه     

و   »حمايت خانواده «اليحه جديد به اصطالح     
خواست لغو قوانين ظالمانه و ضد زن، و             
همچنين افشاگري و اقدام جسورانه براي          
برگزاري مراسم روز زن و تجمعات ديگر، از        

کمپين يک ميليون امضاء براي تغيير       «جمله  
هاي فعاالن      ، حرکت  »قوانين تبعيض آميز    

جنبش زنان، با وجود همه فشارها و                 
و غيرقانوني عليه آنان،      »قانوني«پيگردهاي  
 .بوده است

اي   اعتراضات و تظاهرات جمعي و توده         -
عليه تبعيضات، تضييقات و سلب حقوق            

هاي ساکن ايران به اشکال مختلف،              مليت
خصوصاً در کردستان، آذربايجان و              
بلوچستان، در اين دوره نيز ادامه يافت،             

هاي نظامي    ضمن آنکه تحرکات و درگيري      
اي هم در مرزهاي بلوچستان و                  تازه

کردستان به وقوع پيوست که طبق معمول،          
همراه با تهاجم شديدتر و سرکوب وحشيانه        
از سوي ارگانهاي حکومتي عليه معترضان و       

ها نفر در      اعدام ده .  مردم اين مناطق بود     
بلوچستان و کردستان به اتهاماتي نظير            

 »تجزيه طلبي «و    »وابستگي به بيگانگان   «
با .  نشانه بارزي از اين سرکوبگري بود          

هاي حق طلبانه جنبش اقوام        اينهمه، خواست 
ها و      هاي ايران با تشکيل انجمن           و مليت  

نهادهاي فرهنگي و مدني و اجتماعي، با              
انتشار نشريات و با سازماندهي اعتراضات        
موردي درکردستان، آذربايجان وخوزستان،    

 .همچنان پيگيري شده است
تجمعات و تظاهرات صنفي معلمان، که در          -

هاي نزديک به يک ميليون نفر          واقع خواست 
دهد، در      فرهنگيان کشور را بازتاب مي         

شهرهاي مختلف در چند مقطع صورت گرفت   
که با وجود تهاجم مأموران امنيتي و انتظامي        
رژيم و دستگيري گروه کثيري از آنان، به           

ديگر اقشار  .  پيگيري مطالبات خود پرداختند    
هاي جنبش اجتماعي روشنفکران          و گروه  

ايران، و بويژه کانون نويسندگان ايران، عده        
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نـژاد بـود،      اصلي سرکار آمدن دولت احمدي
هـا     به رغم همه سرکوبگري. نقش بر آب کرد

آور رژيـم       گونه تمـهـيـدات اخـتـنـاق         و همه
هاي جاري اجتمـاعـي ادامـه       اسالمي، جنبش

يافت هرچند که فعاالن آن باز هم مـتـحـمـل       
صدمات سنگين اعدام، حبس وشکنجه، اخراج 

تـالش بـراي     .  و محروميت افزونتـر شـدنـد     
هاي مستقل و آزاد، بويژه در  ريزي تشکل پايه

ميان کارگران، دانشجويان و معلمان، در ايـن  
هـاي     با وجـود نشـانـه       . دوره چشمگير بود

روشني از همبستگي و پيوند در مـيـان ايـن      
ها، فقدان ارتباط و هماهنگي کافـي در     جنبش

بين آنها همچنان يکي از کمبودهاي اسـاسـي   
گيري جـنـبـش       بوده که تاکنون مانع از شکل

 .مقاومت و اعتراض سراسري شده است
ها طي اين دوره،       ترين اين جنبش     گسترده-

ها و پيکارهاي کارگران و زحمتکشان          تالش
وقفه رژيم و      بود که در برابر تعرض بي         

داران، به دفاع از باقي مانده حقوق و           سرمايه
دستاوردهاي صنفي و اجتماعي خود              

مبارزه جاري طبقه کارگر ايران،       .  پرداختند
اي براي    در شرايط حاکم، در واقع مبارزه        

اين مبارزات، به رغم    .  حق حيات و کار است    
تکرار و تعدد آنها، کماکان پراکنده بوده و            
بنابراين، از تأثيرگذاري کافي برخوردار           

گيري نهادهاي مستقل     اما روند شکل  .  نيست
کارگري که از چند سال پيش شروع شده و           
در اين دوره هم با ايستادگي شجاعانه در            
برابر تهاجمات حکومتي استمرار يافته است،       

اي را براي طرح و پيگيري              امکانات تازه  
هاي حق طلبانه کارگران و                  خواست

المللي، فراهم    زحمتکشان، در سطح ملي و بين     
 .کرده است

ها    بيشترين حجم فشارها و محدوديت          -
متوجه جنبش دانشجويي ايران و به قصد           

ها و نهادهاي نوخاسته      درهم شکستن هسته  
اما رژيم  .  و مستقل دانشجويان بوده است      

اي، از تصفيه و      اسالمي که به هرگونه حربه     
اخراج گرفته تا شکنجه و زندان و گسيل              

اللهي، براي    داشتن مزدوران بسيجي و حزب     
خاموش کردن صداي اعتراض وآزاديخواهي     
دانشجويان متوسل گرديده، تاکنون ناکام         

ها و نشريات دانشجويي با       تشکل.  مانده است 
هاي گوناگون و از جمله با گرايش             گرايش
هاي چپ، اعالم موجوديت      ها و آرمان    انديشه

شان ادامه      کرده و به مقاومت و مبارزه          
 اين مبارزات نه تنها در ميان جمعيت . دهند مي

 مصوب کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 :قطعنامه در باره

 اوضاع سياسي، چشم اندازها و سياست ما



 ٩صفحـه    ١۳٨۷شهريور    ١۵٧اتحـاد کـار     

  8صفحه  
وکال و حقوقدانان، هنرمندان و گروه کثيري         

نگاران و فعاالن فرهنگي و              از روزنامه  
هاي     اجتماعي، اعتراضات و خواست           

آزاديخواهانه و عدالت طلبانه خود را با              
هاي همبستگي،      ها، بيانيه     صدور اعالميه  

هاي ديگر      برگزاري اجتماعات و به شکل        
هاي زندانيان        خانواده.  آشکار ساختند   

، »٦۷دادخواهان کشتار   «سياسي، و از جمله     
هاي حکومتي و يا      با تجمعات در برابر ارگان    

برگزاري مراسم، به افشاگري درباره جنايات      
هايشان براي روشن      رژيم و طرح خواست    

شدن حقايق و اجراي عدالت، استمرار              
گيري   جوانان ودانشجويان، با بهره   .  بخشيدند

از ابزارها و امکانات نوين ارتباطي و با               
، »وبالگ«و    »سايت«اندازي صدها هزار      راه

به مقابله با سدهاي سانسور و خفقان               
برخاسته و صداهاي اعتراض، افشاگري و         

اين نيز   .  شان را رساتر کردند         طلبي   حق
ديگري براي سانسورچيان رژيم        »مشغله«

شده که با به بندکشيدن مبارزات و بستن            
کردن صداها    ها هم قادر به خاموش       روزنامه

  و متوقف کردن جنبشهاي اجتماعي نشده         
 .است

 

 وضعيت سياسي رژيم -۲

هاي اجتماعي و مقابله با        سرکوب جنبش   -
اي   بحران اتمي گريبانگير رژيم، دو مسئله         

بوده که ضمن ارتباط متقابل و تأثيرگذاري         
بر يکديگر، در اين دوره، تغيير و تحوالت             
دروني جمهوري اسالمي را نيز تحت تأثير          

ها و      جدا از رقابت    .  اند   خود قرار داده    
هاي سياسي و اقتصادي درون            کشمکش

حکومتي که از ساليان پيش تداوم داشته،            
برخورد با اين مسائل نيز مزيد بر علت شده          

هاي رژيم در خاموش کردن       همه جناح :  است
صداي معترضان و سرکوب مخالفان              
همدست و همراهند ولي در شيوه برخورد با        

. هاي رو به گسترش اختالف نظر دارند  جنبش
تمامي جريانات حکومتي خواهان پيشبرد          
برنامه اتمي اعالم شده آن هستند اما در              
نحوه مقابله با بحران جاري و خصوصاً            

، »شوراي امنيت  «درپي      هاي پي     قطعنامه
مجموعه اين مسائل،      .  همداستان نيستند  
شد، باعث تشديد      بيني مي   همانطور که پيش  

 .منازعات داخلي حکومتگران شده است
، و  »خبرگان«برگزاري انتخابات مجلس       -
و    » شوراهاي اسالمي شهر و روستا         « 

انتخابات مجلس هشتم، طي دو سال گذشته،        
هاي دروني      بندي   همراه با استمرار صف      

اي در ميان جناح      دوره پيشين، اختالفات تازه   
غالب، يا جناح تماميت خواه، به سرکردگي          

 تشکيل مجلس هشتم . اي، پديد آورد خامنه

نيز که همانند مجلس قبلي اساساً تحت فرمان        
بعالوه قوه قضاييه،    است،    »رهبر«و تابع    

هاي    قوه مجريه، شوراي نگهبان، ارگان          
نظامي و انتظامي وغيره که زير کنترل ولي          
فقيه بوده و هست، تمرکز قدرت و اقتدار             

هاي حکومتي    اي بر غالب ارگان     فردي خامنه 
را فراهم آورده است، هرچند که انتخابات           

و تصرف رياست آن بوسيله            »خبرگان«
رفسنجاني، اين نهاد را از حيطه کنترل کامل         

لکن چگونگي   .  وي مستثني کرده است        
برگزاري انتخابات دوره اخير که با راندن           

ها هم از عرصه      »خودي«بخش زيادي از      
رقابت دروني، شکلي کامالً فرمايشي يافت،         
روي آمدن دستجات جديد و نارضايي بيشتر       

هايي از شريکان حکومتي، همگي بيانگر        گروه
اين واقعيت است که اين تمرکز قدرت و               

اعتباري   کنترل فردي ولي فقيه به قيمت بي         
افزونتر وي فراهم آمده است، صرفنظر از           
اين که اين امر او را بيش از هميشه مستقيماً           

ها   هاي توده   در معرض اعتراضات و مخالفت    
 .دهد قرار مي

نژاد که دولتي ائتالفي از          دولت احمدي   -
دستجات دروني جناح غالب رژيم بوده، بيش       
از پيش شکنندگي و درماندگي خود را آشکار        

که موجد مشکالت     »امام زمان «دولت  .  کرد
افزونتر براي اکثريت وسيع مردم و باعث           

هاي شديدتر در روابط خارجي بوده، در         تنش
هاي    درون خود نيز با دعواها و رقابت             

دار و دسته      .  اي روبرو گرديد        فزاينده
نژاد کوشيد که شايد با يکدست کردن         احمدي

نسبي دولت و تالش براي کسب اکثريت             
مجلس هشتم، جاي پاي محکمي براي خود و        
حفظ مسند رياست جمهوري و قوه اجرايي         

لکن همه  .  براي يک دوره ديگر فراهم آورد       
تقالهاي آنها در اين باره سودي نبخشيده و         

تاريخ «برعکس، نشان داده است که                
نژاد به پايان خود          خود احمدي     »مصرف

هم براي    »مقدسات«خرج از   .  شود  نزديک مي 
پايگي   اين دولت هيچ ثمري نداشته، بلکه بي         

 .آنها را نيز آشکارتر کرده است
سر کار آمدن دولت نهم، همراه با برآمد              

اي از      تر دسته     سياسي وسيع و عيان       
ها بوده که در حکومت جمهوري            حکومتي

هاي جنگ    اسالمي پرورش يافته و در ميدان      
هاي سرکوب و شکنجه و       و کشتار و عرصه   

آموزش   »امنيتي«زندانباني و ديگر مناصب      
ديده و اکنون در پي کسب سهمي مستقيم و          

حضور .  اند  افزونتر از قدرت و ثروت برآمده      
هاي سياسي، اداري و      و نفوذ اينان در عرصه    

اجرايي و اقتصادي، طي اين دوره نمايانتر          
امنيتي اکنون    –دارودسته نظامي .  گشته است 

ها، مديريت    در دولت و مجلس، استانداري       
 هاي دولتي وبنيادهاي حکومتي وغيره  شرکت

اند و ديگر براي تصاحب سهم            وارد شده 
ها و درآمدهاي عمومي        بيشتري از دارايي   

هاي دولت در      خرجي  صرفاً متکي به خاصه    
واگذاري اين طرح يا آن پروژه سودآور،            

در کنار دستجات روحاني و             .  نيستند
بوروکرات و تکنوکرات اليگارشي حاکم،           
دسته ديگري وارد صحنه سياسي شده که          

خود را نه در       »مشروعيت«مطالبه سهم و     
ايدئولوژي مذهبي و نه در تخصص فني و           

گري، جنگاوري،      اداري، بلکه در نظامي        
سرکوب معارضان و تأمين امنيت حاکمان         

اي و جناح وي که براي کنار          خامنه.  جويد  مي
زدن بخشي از رقيبانشان، به اين دسته              

تکيه به   «متوسل شدند، اکنون ديگر تنها           
 »بر سر سرنيزه   «اند بلکه      نکرده  »سرنيزه
 .اند نشسته

جناح رفسنجاني که در اثر تغيير و تحوالت          -
دوره اخير تا حدود زيادي از مجلس و دولت         
کنار گذاشته شده، با حفظ حضور و نفوذ            

هاي   خود در بعضي از نهادها و دستگاه           
دولتي و بويژه در عرصه اقتصادي، توانسته       

اش در طيف     است از موقعيت تضعيف شده     
اين جناح در    .  اليگارشي حاکم مراقبت کند     

کوشد با تباني با برخي              عين حال مي     
اي، آمادگي خود     هاي درون جناح خامنه     گروه

برداري از تحوالت آتي،            را براي بهره     
خصوصاً در ارتباط با بحران اتمي دامنگير         

از همين رو نيز، با انتقاد از       .  رژيم، حفظ نمايد  
سياست خارجي دولت احمدي نژاد، سعي در       

 »رو  ميانه«مطرح کردن خود به عنوان بديل        
اما .  آن دولت در انظار داخلي و خارجي دارد       

طلبان حکومتي، در اين دوره بيش از           اصالح
هاي حکومتي    پيش مشمول تصفيه از ارگان     

اينان .  اند  قرار گرفته و به حاشيه رانده شده        
که دچار تجزيه دروني گرديده و بعضاً نيز          

اند، حتي در مورد      به جناح رفسنجاني پيوسته   
برون رفت از بحران اتمي رژيم نيز از اظهار          
نظر صريح امتناع کرده و غالباً به انتقاد از            

کنند که در شرايط          دولت نهم بسنده مي      
چوب به مرده    «موجود، تفاوت چنداني با        

 .ندارد »زدن
هاي رژيم در چند سال گذشته براي          تالش  -

انرژي «بسيج افکار عمومي با شعار                
و زير لواي      »!اي، حق مسلم ماست       هسته

، هرچند که در ابتدا      »اي  نهضت ملي هسته  «
به توهماتي در اين باره دامن زد، نهايتاً               

 »حيثيتي«اي    طرفي نبست و عمالً به مسئله      
. براي خود رژيم و طرفداران آن تبديل گرديد       

هاي حکومتي در اين      واقعيات عيني، دغلبازي  
زمينه را برمال و بر اکثريت وسيع مردم              
آشکار کرد که اگر دستيابي به استفاده              

ها   اي حق همه ملت     آميز از انرژي هسته     صلح

 10صفحه  و از جمله ايران است، 
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برخورداري از آزادي، دمکراسي، نان، کار،        

نيز حق اوليه و اساسي      ...  مسکن، بهداشت و  
همه آنهاست که در جامعه ما، براي بخش            

ها، خبري از اينها نيست و               عظيم توده  
ها هم، با مستمسک و       برعکس، خواست همين  

يا به بهاي دسترسي احتمالي به انرژي              
گذشته .  شود  پايمال و سرکوب مي   اي،    هسته

از اين، طرح و تبليغ شعارهاي يهودستيزانه         
برداري از تعصبات مذهبي        به منظور بهره   

هاي   مسلمانان و يا سوءاستفاده از خواست       
عادالنه مردمان ستمديده فلسطين، لبنان و         
عراق، در عمل به واسطه تشديد اختالفات           

که خود رژيم هم سهمي     (سني    -مذهبي شيعه 
تا )  در برافروختن آتش آن داشته و دارد          

شگرد ديگر رژيم   .  اندازه زيادي خنثي گرديد   
در همين زمينه، تحريک احساسات ضد             
خارجي، خصوصاً ضد افغاني و تصميم به         
اخراج وسيع صدهاهزار تن از کارگران و           
زحمتکشان افغاني ساکن ايران، در شرايطي       
بسيار ناگوار و غيرانساني بوده است که            
مصايب مضاعفي براي اين قشر زحمتکش و        

 .محروم بوجود آورده است
نژاد،   هاي اصلي دولت احمدي      از مأموريت   -

با ترکيب مشخص آن، يکي هم ادامه و اتمام          
ها و حاميان و        کار نيمه تمام سعيد امامي      

همدستان وي بوده که مدتي معوق مانده            
هاي   کامل فعاليت   »امنيتي کردن «بعد از   :  بود

سياسي و امور فرهنگي و مطبوعاتي، نوبت         
ها بود که دولت نهم         ساير امور و عرصه     

اگرچه همه اقدامات   .  متصدي و مأمور آن شد    
هاي وحشيانه ارگانهاي     امنيتي و سرکوبگري  

هاي    رژيم نهايتاً در متوقف کردن جنبش          
ها ناکام مانده، لکن طي اين          اعتراضي توده 

امنيتي «هاي زيادي مصروف        دوره تالش 
هاي افزونتري از      سيستماتيک زمينه   »کردن

تهيه و اجراي    .  حيات اجتماعي شده است     
ها،   آيين نامه نظارت و کنترل اينترنت و سايت 

تدوين طرح مشابهي براي کنترل و محدود          
هاي غيردولتي و نهادهاي        سازي سازمان 

هاي خارجي،    مدني، منع مصاحبه با رسانه      
، ازسرگيري  »مجازات اسالمي «اليحه جديد    

امنيت «سنگسارها، اجراي طرح                   
براي کنترل و سرکوب جوانان و      (  »اجتماعي

و طرح  )  وغيره  »بدحجابي«زنان زير عنوان    
براي ورود به دفاتر و         (  »امنيت اخالقي  «

، از جمله تمهيدات       )هاي خصوصي     شرکت
آخرين آنها هم   .  رژيم در اين باره بوده است     

هاي   ها، معامالت و طرح       قرار دادن فعاليت   
عمده اقتصادي تحت پوشش اطالعاتي             

بوده که تالشي آشکار     ...  وزارت اطالعات و  
هرچه بيشتر عرصه      »امنيتي کردن «براي  

 .اقتصادي بوسيله جمهوري اسالمي است

ها و مؤسسات بزرگ دولتي به بخش          شرکت
خصوصي نيز مأموريت عمده ديگري است        

مجمع تشخيص مصلحت   «که پس از مصوبه     
دولت محول شده   اجراي آن هم به اين    »نظام
حجم عظيم مؤسسات مشمول           .  است

خصوصي سازي، شامل فوالد، مس،              
آلومينيم، ايران خودرو، پتروشيمي و              
کشتيراني، حتي در قياس با مجموعه عملکرد       
سياست خصوصي سازي دوره رفسنجاني       

فروش و واگذاري   .  سابقه است   نيز کامالً بي  
غالب اين واحدهاي بزرگ نيز در                    

به لحاظ منافع عمومي    (نامساعدترين شرايط   
و عمدتاً به    )  هاي متعلق به مردم       و ثروت 

وابستگان حکومتي و باندها و نهادهاي             
. گيرد  گوناگون حول و حوش آنها انجام مي        

ترين مدت در حال      بزرگترين غارت در کوتاه   
 .وقوع است

بخش مهمي از بورژوازي بزرگ، که عمدتاً         -
در زير لواي اين حکومت و يا در شراکت با            
گردانندگان آن نشو و نما يافته است، در             

المللي موجود تمايلي به      شرايط داخلي و بين   
گذاري توليدي و بلند مدت ندارد و            سرمايه

خواهد که هرچه از سود و              چه بسا مي    
آورد، تا جايي که           سرمايه فراچنگ مي     

اما .  تواند، به خارج از کشور منتقل نمايد         مي
بورژوازي تجاري و داللي که غالباً طي              

هاي اخير پايگاه مهمي را هم براي خود           سال
در دوبي و ديگر مناطق حاشيه جنوبي خليج         
فارس ايجاد کرده است، در پي بيشترين             

نه تنها  .  سودجويي از اوضاع حاکم است       
خرج درآمدهاي نفتي هنگفت، بازار بسيار پر        
رونقي را براي انواع تجارت و معامالت ارز          
و کاالها و خدمات به وجود آورده، بلکه              

هاي بانکي و مالي برخاسته از            محدوديت
نيز      »شوراي امنيت    «هاي          قطعنامه
هاي   اي براي فعاليت    هاي مناسب تازه    فرصت

هرچند که با وجود    .  آنها فراهم ساخته است   
هاي ويرانگر خود رژيم در اين               سياست

عرصه، سخن گفتن از عوامل مؤثر ديگر زائد        
رسد و اگر چه مجازات هاي اعالم         به نظر مي  

هاي مذکور هم فاصله       شده بوسيله قطعنامه  
هاي اقتصادي فراگير     زيادي با اعمال تحريم    

دارد، )  ميالدي  ۹۰مانند تحريم عراق در دهه      (
ولي واقعيت آنست که همين اندازه از                

هاي اقتصادي، مالي و بانکي مندرج  محدوديت
ها نيز تأثيرات قابل توجهي در           در قطعنامه 

هاي اقتصادي      تشديد گراني و نابساماني      
ها   تأثيرات همين مجازات  .  موجود داشته است  

: بر جامعه و بر حاکميت نيز متفاوت است           
گذاري  ها، با کاهش سرمايه اعمال اين مجازات

هاي فني خارجي، به تعليق يا              و همکاري 
برداري نفت و     هاي بهره   توقف بيشتر پروژه  
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 بحران اقتصادي -۳

داري    سرمايه   بحران ساختاري مزمن      -
ايران که، به رغم برخورداري از منابع و             
ثروتهاي طبيعي سرشار و نيروي انساني          
الزم، از پاسخگويي به نيازهاي اوليه اکثريت        
مردم ناتوان و فاقد قدرت رقابت کافي با             
محصوالت وارداتي و ورود به بازارهاي           
جهاني است و حتي از تأمين اشتغال نيروي         
کار جوان و تحصيلکرده جامعه ما نيز               
درمانده است، در اين دوره نيز شدت                

که طي  (درآمدهاي عظيم نفتي    .  بيشتري يافت 
ميليارد   ۱٨۰سه سال گذشته جمعاً به حدود        

ساز نشده بلکه به       چاره)  شود  دالر بالغ مي   
هاي جاري رژيم مزيد بر علت         دليل سياست 

با وجود همه هشدارهاي کارشناسان     :  گرديد
اقتصادي مستقل و حتي برخي از عناصر           

حساب و کتاب اين           حکومتي، تزريق بي    
درآمدها در اقتصاد نابسامان موجود، همانند      

رخ داده بود،      ۱۳۵۰آنچه در نيمه اول دهه        
ها و گراني     اي از تورم قيمت     موج وسيع تازه  

پي   در  در پي تعرضات پي   .  را به ارمغان آورد   
و غير قانوني دولت و شريکان            »قانوني«

دار آن عليه کارگران، اين موج جديد          سرمايه
گراني آمده است تا باقي مانده سفره ناچيز          
اقشار مزد و حقوق بگير و خانوارهاي              

گراني و بيکاري    .  محروم را نيز خالي کند      
سابقه، عوارض عريان بحران اقتصادي         بي

است که بر جامعه ما مستولي شده و تشديد          
ها و فقر و تهيدستي بيشتر                  نابرابري

هاي مردم، با همه تبعات اجتماعي               توده
 .آورد ناگوار آن را به همراه مي

درآمدهاي    »حساب و کتاب       بي«خرج     -
سرشار نفتي، به بهاي خانه خرابي اقشار           
مردم، در عين حال فرصت بسيار مساعدي         

هاي حساب شده و           را براي غارتگري     
يافته، در ميان گردانندگان حکومتي و  سازمان

دستجات گوناگون وابسته به آنها فراهم            
، قراردادهاي   »انباني«هاي      بودجه.  کند   مي

ميلياردي، معامالت کالن و بنيادهاي حکومتي 
هاي بزرگ نيمه کاره و فاقد کنترل و           و طرح 

اي براي    حسابرسي، خوان يغماي گسترده     
هرکدام از جريانات و باندهاي رژيم و               
شرکان آنها است که برحسب موقعيت و            

مابين، سهمي از آن را       مقام و زدوبندهاي في   
در همين حال، چنين شرايطي     .  به چنگ آورند  

ترين زمينه بورس بازي، احتکار و           مناسب
. قاچاق انواع کاالها را فراهم آورده است           

مبارزه «ادعاها و دعواهاي دروني مربوط به       
هم، در اساس، سر و         »با مفاسد اقتصادي   

صدايي است که از جمع دزدان در حال               
 .خيزد تقسيم غنائم برمي

گذشته از تقسيم و تصاحب درآمدهاي            -
 سابقه، واگذاري صنايع و معادن و  نفتي بي



 ١١صفحـه    ١۳٨۷شهريور    ١۵٧اتحـاد کـار     

با نزديک شدن پايان رياست جمهوري            -
خاورميانه «جرج بوش و در حالي که طرح          

ترين    مورد نظر وي و راست              »بزرگ
هاي هيأت حاکمه آمريکا، بيش از پيش،          جناح

در باتالق عراق و افغانستان فرو رفته است،         
هاي    آرايش اين منطقه حساس طي سال           

. هاي بسياري يافته است       گذشته دگرگوني 
جدا از اين که چه کسي جايگزين بوش                

حضور نظامي و سياسي گسترده      .  شود  مي
دولت آمريکا با مقاصد امپرياليستي کامالً          
آشکار، در خاورميانه و خصوصاً در خليج         
فارس با موقعيت و منابع استراتژيک آن،            

يابد و قدرت و نفوذ آن به عنوان          استمرار مي 
يک عامل عمده در تعيين مقدرات منطقه عمل         

الحساب، گذشته از مسابقه           علي.  کند   مي
تسليحاتي شديداً رايج در اينجا، طي دو سال         
اخير بيش از ده دولت منطقه با اعالم از               

هاي توسعه انرژي     سرگيري و يا آغاز برنامه    
اي را در عرصه اتمي        اي، رقابت تازه    هسته

هاي اتمي جمهوري     ماجراجويي. اند آغاز کرده
اسالمي نيز، به نوبه خود، زمينه را براي             
تبديل آتي منطقه خاورميانه به زرادخانه           

 .اي دهشتناک هموار کرده است              هسته
 

 اندازها چشم -۵

هاي فزاينده داخلي و       بر زمينه اين بحران      -
خارجي، سياسي و اقتصادي، در حالي که در        
فضاي خفقان زده حاکم مردم ايران اساساً         
از حق اظهار نظر آزاد و بيان خواست و              
اراده خود و مشارکت واقعي در تعيين              
سرنوشت خويش محرومند، در حالي که           

ها و مشکالت روزافزون گذران          نابساماني
کار و زندگي روزمره و تأمين نيازهاي              

شان را در چنبره خود فرو برده است و           اوليه
هاي شديد علمي و      در حالي که عقب ماندگي     

فني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، در قياس       
با جوامع مشابه همچنان گريبانگير جامعه          

انداز نزديک تحوالت آينده           ماست، چشم  
ها و    کشور، بيش از هميشه، به ماجراجويي       

بحران اتمي جمهوري اسالمي گره خورده         
 .است

در صورت گردن نگذاشتن رژيم حاکم به           -
و پذيرش      »شوراي امنيت  «هاي      قطعنامه

سازي اورانيوم و شفافيت کامل         توقف غني 
هاي   اي، صدور قطعنامه    هاي هسته   در فعاليت 

هاي   ها و مجازات     جديد توأم با محدوديت     
ها،   اين مجازات .  رسد  بيشتر، قطعي به نظر مي    

چنان که ديديم، پيش از هرچيز، اختالالت            
هاي گزاف جاري را       اقتصادي و سودجويي  

تشديد و فشار وارده بر گرده کارگران و            
درآمد   زحمتکشان وديگر اقشار متوسط و کم     

واکنش رژيم در اين      .  سازد  را افزونتر مي   

 12صفحه   مواقع غالباً دست يازيدن به
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استمرار درآمدهاي نفتي را در بلند مدت با           

سازد، ولي رژيم در      اشکاالت جدي مواجه مي   
تواند با درآمدهاي جاري نفتي       کوتاه مدت مي  

ها و ديگر تجهيزات مورد نيازش را با            سالح
. ها، فراهم کند بهايي گرانتر و از طريق واسطه

ها البته هراس              گسترش نابساماني    
 »آشوبهاي اجتماعي «سردمداران حکومتي از  

نمايد، هرچند که پاسخ آنها در        را افزونتر مي  
اين موارد، معموالً توسل به سرکوب شديدتر       

هاي مزد و      اما تا جايي که به توده        .  است
گردد، تأثيرات    بگير و محروم برمي       حقوق

هاي محدود نيز، در وضع            همين مجازات  
آشفته کنوني، بالفاصله در تشديد کمبود و         
گراني و سختي معيشت روزمره آنها بازتاب        

يابد، چنان که روندهاي چند ماهه اخير            مي
 .نيز اين را نشان داده است

 

 بحران اتمي -۴

برخالف ادعاهاي سران رژيم، و بويژه            -
نژاد درباره          اي و احمدي              خامنه

هاي جمهوري اسالمي در عرصه      »پيروزي«
هاي  مکرر     آفريني  المللي،  محصول  تنش      بين

آن در مناسبات خارجي و تداوم                    
هاي اتمي چيزي جز انزواي             ماجراجويي

صدور .  المللي بيشتر رژيم نبوده است        بين
چهار قطعنامه در فاصله دو سال گذشته از          

راجع به پرونده اتمي      »شوراي امنيت «سوي  
جمهوري اسالمي، گواه روشني بر اين             

در واقع، نه فقط دولت آمريکا و          .  مدعاست
هيچوجه حاضر به         به   »اتحاديه اروپا  «

پذيرش تبديل جمهوري اسالمي به يک قدرت        
اتمي نيستند، بلکه روسيه و چين، همه               

ها   همسايگان ايران و بسياري ديگر از دولت       
اي ابهام آلود و پنهان       هاي هسته   نيز از برنامه  

و آشکار رژيم بيمناک و يا از احتمال تداوم           
ها به سوي ساخت سالح اتمي            آن برنامه 

 »شوراي امنيت «سه قطعنامه   .  سخت نگرانند 
در اين باره با اتفاق آراي پانزده عضو اين            

رأي    ۱۴و قطعنامه اخير نيز با            »شورا«
دامنه مانور  .  اند  موافق از تصويب گذشته     

جمهوري اسالمي در اين عرصه، نسبت به          
دوره پيش، محدودتر گشته است، ضمن آن         

هايي از مسلمانان و يا       که ابراز حمايت گروه   
 »مبادا«هاي جهان نيز، در روز         برخي دولت 

 .هيچ گرهي از کار آن نخواهد گشود
در اين دوره، تغييرات، نسبي در موضع            -
، در جهت نزديکي بيشتر به       »اتحاديه اروپا «

موضع آمريکا در اين زمينه صورت گرفته          
مجموعه اين اتحاديه ضمن اين که           .  است

هاي    مشوق«همچنان راه مذاکره و ارائه           
جويي اين      براي چاره     »همراه با تهديدها    
 کند، در جلوگيري از ادامه  بحران را تعقيب مي

هاي اتمي رژيم اسالمي نيز             ماجراجويي
در تقسيم کار ضمني      .  تر شده است     قاطع

برخورد با پرونده اتمي جمهوري اسالمي،         
هايي اروپايي غالباً ابتکار مذاکرات و           دولت

نظامي را پيش   دولت آمريکا اکثراً نقش تهديد      
روسيه و چين، ضمن مخالفت با         .  برند  مي
هاي   هاي نظامي، در چارچوب توافق       حل  راه

براي پيشبرد همزمان مذاکره    )  ۵+۱(دولتهاي  
اي و    هاي مرحله   با رژيم و اعمال مجازات      

پلکاني در مورد برنامه اتمي آن از طريق             
اي که    پرونده.  کنند  عمل مي   »شوراي امنيت «

 »خطري براي صلح جهاني      «تحت عنوان     
شده، برخالف        »شوراي امنيت   «وارد    

تصورات و تبليغات حکومتگران، بسته نشده       
نشيني رژيم و پذيرش      و مگر در صورت عقب    

توقف غني سازي اورانيوم و همکاري کامل         
، بسته  »المللي انرژي اتمي     آژانس بين «با  
شود و بلکه روز به روز قطورتر                  نمي
 .گردد مي

مناسبات جمهوري اسالمي با دولت آمريکا        -
که امروز عمدتاً به بحران اتمي مورد بحث           
گره خورده است، طبعاً در اين امر خالصه           

چند دور مذاکرات نمايندگان دو       .  شود  نمي
طرف بر سر مسائل عراق، ظاهراً                    

ها   هايي در مورد کاهش نسبي تنش       اميدواري
مابين   و توسعه گفتگوها به ديگر اختالفات في      

پديد آورد ولي نيمه کاره ماندن اين مذاکرات،        
نشان از آن است که در وهله نخست                 
اشغالگري آمريکا و متحدانش در عراق و در         

هاي حکومت ماليان در       مرحله بعدي دخالت  
امور آن کشور، سرنوشت مردم ستمديده و        
جنگزده عراق را بازيچه مقاصد و اغراض           

انتشار گزارش   .  اند   خاص خود ساخته     
هاي جاسوسي و اطالعاتي آمريکا         سازمان

هاي اتمي رژيم، هرچند        پيرامون روند برنامه  
که به طور مقطعي موجب فروکش خطر جنگ        

مصرف «در آينده نزديک گرديد، ولي ماهيت       
انتشار آن در جريان اختالفات              »داخلي

دروني هيأت حاکمه آمريکا را نيز آشکار            
 .کرد

جمهوري اسالمي همراه با تعقيب اهداف اتمي    
گيري از ديگر     خود کوشيده است که با بهره      

عوامل و امکانات خود در خليج فارس و              
خاورميانه، هزينه توسل به تهاجم نظامي از         
جانب آمريکا را به مراتب افزايش داده و مانع       

متقابالً، دولت آمريکا ضمن     .  وقوع آن شود   
تالش براي پيگيري سرسختانه پرونده اتمي       

هاي خارج از چارچوب          و اعمال مجازات    
، به خنثي     »شوراي امنيت  «هاي      قطعنامه

سازي و يا جدا کردن متحدان و عوامل رژيم         
در سطح منطقه مبادرت کرده تا انزواي رژيم        
اسالمي را بيشتر و حلقه محاصره آن را             

 .تر کند تنگ
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سرکوب بيشتر براي جلوگيري از طغيان           

لکن همان طور که تجارب        .  ها است   توده
ها و    گذشته هم آشکار کرده، بروز شورش       

عصيان مردم به جان آمده از خفقان و گراني         
 .و بيکاري، دور از انتظار نيست

هدف استراتژيک دولت آمريکا در مورد           -
جمهوري اسالمي، در اساس، تالش براي           
تغيير رژيم و يا تبديل آن به رژيم مطلوب             
. آمريکا، با استفاده از هر وسيله ممکن است        

پرونده اتمي جمهوري اسالمي و انزواي            
المللي، امکان تحقق     بيشتر آن در عرصه بين     

صرفنظر از ساير   .  آورد  آن هدف را فراهم مي 
مابين اينها و تأثيراتي که              اختالفات في  

فشارهاي رژيم اسرائيل، تحوالت مسئله           
توانند در کاهش يا      فلسطين، لبنان و عراق مي    

افزايش خطر درگيري نظامي بين آمريکا و          
ايران داشته باشند، هرگاه شتاب غني سازي        

هاي اتمي رژيم، طبق           و توسعه برنامه     
ارزيابي دولت آمريکا، از سرعت تأثيرگذاري       

هاي اقتصادي    فشارهاي سياسي و محدوديت   
اعمال شده فراتر رود، احتمال توسل آن             
دولت به عمليات نظامي و بمباران تأسيسات        

اي و مراکز نظامي و صنعتي ايران نيز           هسته
از اين رو نيز، اگرچه با          .  شود  قويتر مي 

مالحظه مجموعه عوامل مؤثر، خطر جنگ در        
مقطع حاضر کاهش يافته، ولي به هيچ وجه          

 .منتفي نشده است
عقب نشيني رژيم و پذيرش اجراي                -

تواند به      المللي، مي     هاي نهاد بين       قطعنامه
بندي دروني رژيم      هايي در صف     دگرگوني

منجر شده و پايان کار دولت نهم را تسريع           
اما در صورت پافشاري به تداوم           .  نمايد

گيري خطر جنگ و          ماجراجويي و شدت    
نتيجتاً، تشديد قلع و قمع معترضان و رقيبان،        

امنيتي جناح غالب       –دار و دسته نظامي      
موقعيت مقطعي محکمتري را به دست              

 .آورد مي
در حالت استمرار وضعيت موجود، طي يک         

نژاد ناگزير به ترک      سال آينده، دولت احمدي   
 »آدمهاي«شده وعنصر ديگري از       »صحنه«

اي بر مسند رياست جمهوري گماشته         خامنه
هاي   در همين حال، واکنش توده       .  شود  مي

مردم به تشديد خطر تهاجم نظامي خارجي،         
براي جلوگيري از جنگ و حفظ صلح نيز، که          
در دوره اخير نمودي محدود ولي علني              

تواند اوج گرفته و بر             داشته است، مي    
تصميمات و تغييرات درون حکومت هم تأثير       

 .بگذارد
هاي    هاي اجتماعي در عرصه          جنبش  -

هاي کارگري،      گوناگون، خصوصاً جنبش    
دانشجويي، زنان و جوانان، از چنان دامنه و         

 عمقي برخوردارند که رژيم اسالمي که در 

و آنها، جنبش رو بـه گسـتـرش کـارگـران            
پيـونـد مـيـان مـبـارزات           .  زحمتکشان است

خواهانه و مبارزات عـدالـت طـلـبـانـه          آزادي
هاي مردم، از نيازهاي اساسي گستـرش   توده

هـاي جـاري        و تقويت اين مرحلـه جـنـبـش      
اجتماعي است که پيکارهاي جمعي جسورانـه  

هاي مستقل صنفي  کارگران براي ايجاد تشکل
اي از تلفيق مـيـان    و اجتماعي، نمونه برجسته

مـا در جـهـت        .  گـذارد    آنها را به نمايش مي
ها، به مثابه تـنـهـا       تحکيم موقعيت اين جنبش

ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شـدن  
حقـوقـي در هـر         هر گونه بازگشت آن و بي
 .شکل ديگر، تالش مي کنيم

اي   تبعيض و ستم ملي در ايران، مساله           -۳
واقعي است که انکار آن به هر عنوان، کمکي          

تالش براي حل      .  کند   به حل آن نمي        
آميز مساله ملي بر        دموکراتيک و مسالمت   

مبناي حق تعيين سرنوشت و اراده آزاد             
مردم هر منطقه در چارچوب ايراني آزاد و           
دموکراتيک و به رسميت شناختن حقوق            
سياسي و فرهنگي مردم ترک، کرد، عرب،           

 .بلوچ و ترکمن، بسيار اهميت دارد
ما از گسترش مبارزات صنفي، مطالباتي         -۴

و سياسي در ميان کارگران و زحمتکشان،          
دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفکران،         

ها و    هاي مذهبي و ديگر گروه      ها و اقليت    مليت
کنيم و بر همبستگي      اقشار اجتماعي دفاع مي   

از هرگونه تالش کارگران    .  کنيم  آنها تاکيد مي  
و فعالين سنديکايي براي احياء و تشکيل             

هاي مستقل کارگري        سنديکاها و اتحاديه    
هاي مستقل    کنيم، تقويت تشکل     استقبال مي 

زنان را امري حياتي براي رفع تبعيض عليه          
هاي مستقل و     دانيم، از ايجاد تشکل     زنان مي 

ها و    سراسري دانشجويان و اساتيد دانشگاه    
معلمان براي دفاع از حقوق خود پشتيباني          

با جنبش براي رفع ستم ملي اعالم       .  نمائيم  مي
هاي مذهبي    از حقوق اقليت  .  کنيم  همبستگي مي 
هاي اجتماعي که به دليل اعتقاد        و ديگر گروه  

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

 .کنيم مي
هاي    ما، در شرائط کنوني سياست            -۵

جمهوري اسالمي در زمينه بحران اتمي، بي         
هاي مراجع    پاسخ گذاشتن مکرر درخواست    

المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و           بين
کن هر گونه اقدام مخرب، از            جاده صاف 

تحريم اقتصادي تا جنگ عليه کشورمان            
دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را         

 .دانيم ها مي پايان دادن به آن سياست
ما در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام              

جويانه   نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه           
هاي جهاني،      دولت آمريکا و ديگر قدرت        
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ها و منازعات     درون خود نيز دچار درگيري     
تواند بر آنها غلبه کرده و        گوناگون است، نمي  

در عين حال توان و       .  آنها را خاموش کند     
ها نيز در حدي نيست که در         قدرت اين جنبش  

نشيني   حال حاضر بتوانند حکومت را به عقب      
هاي خود را به حکومت       واداشته و يا خواسته   

 .ديکته کنند
کاميابي تاکنوني حکومت، با ارتکاب هرگونه       
جنايت و سرکوبگري و اختناق، در جلوگيري       

ها و    از هماهنگي و پيوند گسترده اين جنبش       
اين .  تحميل پراکندگي بر آنها بوده است          

نقيصه همچنان بر رشد وتقويت يکايک و            
اما توسعه  .  ها حاکم است    مجموعه اين جنبش  

هاي آزاد صنفي و        گيري تشکل   روند شکل 
اجتماعي، اميدواري رفع اين کمبود اساسي و       

خواهانه و    طليعه آغاز جنبش اعتراضي آزادي    
عدالت طلبانه سراسري را در چشم انداز آتي        

 .دهد نويد مي
ماهيت و تجربه عملکرد جمهوري اسالمي،         -

ها و جريانات      هاي جناح   با تمامي جابجايي   
دروني آن طي سي سال گذشته، براي همه           
کساني که در انديشه تحوالت سياسي              
پايداري در ايران هستند نشان داده است که         
هيچگونه تحول پايداري بدون تغيير اساس         

نخستين گام  .  نظام کنوني امکان پذير نيست     
هاي موجود و حل      براي خروج از نابساماني   

هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي          بحران
ايران، برچيده شدن بساط جمهوري اسالمي       
و حاکم شدن اراده و انتخاب مردم بر                

 .سرنوشت کشور است
 

 هاي ما سياست-۶

هدف مقدم ما استقرار يک جمهوري             -۱
دموکراتيک و الئيک بجاي جمهوري اسالمي       

براي تحقق اين امر ما همه نيروهاي          .  است
خواه، همه فعاالن      دموکرات، چپ و آزادي     

ها،   هاي اجتماعي و مدني، شخصيت        جنبش
جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد         
براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم             

 .خوانيم ايران فرا مي
شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و         
مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از              
دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و          
اجتماعي، رفع هر گونه تبعيض بر اساس            
جنسيت و مليت و مذهب و نژاد، برابر حقوقي 

زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين         
حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از راي              

 .مردم است
ما خواستار تحوالت بنيادين و استقرار          -۲

دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران             
از نقطه نظر ما نيروي تحول در            .  هستيم

هاي سازمان يافته و خودآگاه         ايران جنبش 
 اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و مهمترين 
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ما آمادگي خود را براي همکاري در هر               
هاي   سطحي، از گفتگو و ديالوگ تا فعاليت          

مشترک در زمينه مسائل مربوط به جنبش           
هاي اجتماعي ديگر، هم      کارگري، زنان، جنبش  

چنين در عرصه مسائل نظري، تبليغاتي و            
 .کنيم انتشاراتي باديگر نيروهاي چپ اعالم مي

ما همکاري و همگرائي نيروهاي چپ را گامي         
هاي اجتماعي جاري در      در جهت تقويت جنبش   

ايران و بويژه جنبش کارگران و ديگر مزد و           
حقوق بگيران و ضرورت عاجل گسترش            

 .دانيم پيوندهاي ارگانيک با آن مي
وحدت تشکيالتي بين جريانات و نيروهاي      _  ۲

چپ، هر آنجا که از نقطه نظر برنامه و                  
پذير است، اقدامي ضروري،        سياست امکان 

گامي در راستاي تالش براي ايجاد يک ثقل           
قدرتمند چپ و در جهت غلبه بر تشتت و               
پراکندگي در صفوف آن است؛ ما معتقديم که         
وحدت چپ بايد به عنوان يک پروژه بزرگ            
همگاني پيگيري شده و هر گامي در اين جهت،         

اي از يک زنجيره          در عمل به مثابه حلقه        
هم پيوسته در صفوف گسترده          اقدامات به 

نيروي مدافع آزادي و عدالت اجتماعي               
تالش براي وحدت بين         .  محسوب شود  

ها، محافل و فعالين چپ که از نقطه             سازمان
هاي کار نزديکي     نظر برنامه، سياست و روش    

دارند، گامي است در راستاي گشودن راهي         
تواند به يک چپ متحد،            که ادامه آن مي      

قدرتمند و غير قابل حذف از معادالت سياسي        
 .ايران منجر شود

ما براي تحقق پروژه وحدت چپ از هيچ               
تالشي فروگذار نخواهيم کرد و معتقديم تنها         

هاي    با عبور از مشکالت فراراه وحدت             
توان    اي و ممکن هست که مي                برنامه

ها   ها و پراکندگي    هاي ناشي از جدائي     بست  بن
سر گذاشت و راه برون       در چپ ايران را پشت    

 .رفت از آن را هموار ساخت
 

کنگره با توجه به اهميت و ضرورت وحدت           
چپ در پيشبرد موثر مبارزه عليه جمهوري          
اسالمي و دفاع از عدالت و آزادي، برادامه            

هاي تاکنوني در اين زمينه تاکيد                 تالش
خواهد   ورزد و از کميته مرکزي منتخب مي        مي

در گفتگو با سازمان فدائيان خلق ايران               
هاي چپ    اکثريت، شوراي موقت سوسياليست   

ها و فعالين و نيروهايي       ايران و ديگر سازمان   
که در اين راستا قرار دارند، در جهت ايجاد            

 . يک تشکل چپ به فعاليت خود ادامه دهد

  مباني سياست ائتالفي

يي     مبارزه براي استقرار جمهوري         _  ۱
دمکراتيک و الئيک، نظامي مبتني به راي و             
اراده همه شهروندان فارغ از مذهب، جنسيت و        

 . مليت
جدايي دين و دولت، لغو تابعيت قوانين           _  ۲

 .کشور از مذهب و شريعت
هاي   به رسميت شناختن حقوق و آزادي        _  ۳

فردي، حق پوشش، حق انتخاب راه و روش           
 .زندگي، آزادي عقيده و بيان

برابر حقوقي زنان و مردان در همه              _  ۴
 .آلود ها، لغو کليه قوانين تبعيض عرصه

تامين حق تشکل، حق اعتصاب و اعتراض،       _  ۵
ارتقاء سطح زندگي کارگران و مزد و حقوق           

 .بگيران
هاي ساکن    تامين حقوق دمکراتيک مليت     _  ٦

هاي سياسي، فرهنگي،         ايران در عرصه     
اقتصادي و اجتماعي، دفاع از اتحاد داوطلبانه         

ها در چارچوب کشور ايران و               اين مليت  
ها و اقوام        استقرار برابرحقوقي همه مليت      

ايراني اعم از فارس، آذري، کرد، ترکمن، عرب،        
 .دهند که ملت ايران را تشکيل مي... بلوچ و

سپردن اداره امور به دست منتخبين مردم        _  ۷
در سراسر کشور، انتخاب شکل مناسب براي        
عدم تمرکز قدرت در دولت مرکزي از جمله            
فدراليسم به عنوان يک شکل مناسب و شناخته        

 .المللي شده در سطح بين
المللي، پايبندي به چارچوب      در سياست بين  _  ٨

هاي مصوب سازمان ملل       ها و قطعنامه    پيمان
متحد و همکاري بر اساس حسن همجواري           

 .بخصوص با همسايگان در منطقه
مخالفت با مداخالت نظامي و                  _  ۹

هاي خارجي براي           آلترناتيوسازي قدرت   
جمهوري اسالمي و مطالبه اعمال فشارهاي          
سياسي بر رژيم اسالمي براي رعايت حقوق         

 .بشر در ايران
 

 ها و وحدت چپ همکاري 

اتحاد و همکاري نيروهاي چپ براي           _   ۱
اي آزاد و عادالنه يک ضرورت        استقرار جامعه 

ما مبارزه متحدانه چپ را در خدمت           .  است
آزادي، دموکرسي، عدالت اجتماعي و                

ها و    ما تقويت همسوئي  .  دانيم  سوسياليسم مي 
ها در بين نيروهاي چپ را، اعم از              همگرائي

متشکل و منفرد، گامي در جهت پيشبرد اهداف        
تاريخي جنبش چپ ايران و فراروياندن آن به         

 .دانيم نيروئي تاثيرگذار در تحوالت سياسي مي
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درشرائط کنوني رهبران جمهوري اسالمي     

دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي           مي
دوست و مدافع منافع مردم در وهله          صلح

اول بايد افشاء کردن نقش جمهوري              
اسالمي در تشديد اين بحران و تالش براي      
عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن          

در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک       .  باشد
و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از             

 :تحريم وجنگ، مستلزم
ها و    ها، پيمان   نامه  احترام به مقاوله     -

المللي که ايران هم از جمله            موازين بين 
 .ها است امضاکنندگان آن

پايان دادن به سياست تنش با مجامع            -
سازي    بين المللي، پذيرفتن تعليق غني          

اورانيوم، همکاري کامل با آژانس               
المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با           بين

اتحاديه اروپا و آغاز مذاکره رسمي و             
علني با دولت آمريکا بر اساس عرف              

 .المللي بين
سازي در مناسبات     پايان دادن به بحران     -

خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مذهبي       
افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير        
کشورها وايجاد رابطه با تمامي کشورهاي      

 .جهان بر پايه منافع متقابل
دفاع از برقراري صلح عادالنه و پايدار           -

هاي    در خاورميانه بر اساس قطعنامه         
سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت           
اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن          
حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با              

هاي آن، پشتيباني از تشکيل            اشغالگري
دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در        
کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از         

 .تسليحات اتمي است
ما از فشار سياسي به جمهوري               -٦

اسالمي براي بازکردن فضاي کشور و          
هاي مردم از طريق      رعايت حقوق و آزادي   

کنيم و مخالف     المللي استقبال مي  مجامع بين
هرگونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي       

 .کشورمان هستيم
ما معتقديم دمکراسي در ايران نه از طريق         

هاي خارجي، تنها با      ورود تفنگداران قدرت  
. اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد        

هاي   ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش      
المللي از مبارزات مردم ايران         مترقي بين 

در راه دمکراسي بوده و هيچ قدرتي را            
 .دانيم جايگزين اراده ملت ايران نمي

ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيو         
. هاي خارجي هستيم    سازي از سوي دولت   

ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه          
ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسالمي       
را حق منحصر به فرد مردم ايران                 

 . دانيم مي

 مصوب کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 :قطعنامه در باره

 ها و وحدت چپ ها، همكاري ائتالف
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المللي نيز    در سطح بين  .  است  مدني اقشار مختلف مردم روبرو شده         
هاي آشوبگرانه اين رژيم باعث افزايش            خواهي و سياست     تماميت

. است  المللي بر سران جمهوري اسالمي شده            فشارهاي جامعه بين   
ي   رويه  هاي بي   ها و سرکوبگري    توزي  چنين وضعيتي موجب ادامه کينه    

هاي مردم و مبارزات مدني آنان         جمهوري اسالمي در مقابل خواست     
 .است گشته 

هاي ايران از هرفرصتي در راستاي اظهار                 با اين وصف خلق      
هاي رژيم و تامين حقوق و          هاي خود در مقابل سياست        نارضايتي

کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان و      .  اند  هايشان بهره جسته    آزادي
مبارزان اقشار مختلف مردم دراين رويارويي به عرصه مبارزات مدني 

اي از مبارزه که ميتواند فراگير گشته و درنتيجه،             اند، شيوه   گام نهاده 
توان سرکوب جمهوري اسالمي را کاهش دهد و رژيم را به عقب                  

 .هاي بيشتري ناچار سازد و از ميزان سرکوب و استثمار بکاهد نشيني
هاي بيشمار،    ها و اعدام    در کردستان، بعد از سه دهه کشتار، دستگيري       

مردم همچنان به مقاومت ادامه داده و براي تامين حقوق ملي مشروع             
خود همگام با مبارزان سراسر ايران در جهت دستيابي به آزادي و                

ي ايرانيان به     دمکراسي و تامين يک زندگي شايسته انساني براي همه         
هاي عمومي چند سال گذشته، بويژه          اعتصاب.  مبارزه ادامه ميدهند   

اعتصاب عمومي مردم کردستان در اغلب شهرها و مناطق کردستان            
اي از عمق بيزاري اين مردم از          در بيست و دوم تيرماه امسال، نشانه       

رژيم و مصمم بودن آنها در مبارزه براي دستيابي به آزادي و                     
 .دمکراسي است

 

 !دوستان ارجمند
مان شاهد    که هرروزه در شهر يا مناطق مختلف کشور بالزده           درحالي

رويارويي و درگيري مردم با نيروهاي سرکوبگر رژيم جمهوري               
هاي مسئول در خارج از کشور،          اسالمي هستيم، احزاب و سازمان      

به باور ما وقت آن      .  پراکنده و دور از هم، ناظر اين اوضاع هستند           
هاي مردم    رسيده است که با تحليلي جدي و مسئوالنه و درک خواست          

هايي   ايران در شرايط کنوني، راه همکاري و همگامي احزاب و سازمان          
هاي مردم    که به استقرار حکومتي دمکراتيک و فدرال و تامين خواست          

اي که در     ايده.   هاي ايران باور دارند را هموار نماييم        و اهداف ملي خلق   
شرايط سياسي کنوني شايد تنها راه ممکن براي حفظ ايراني يکپارچه            

 .باشد
ي سازمانتان را در راستاي دستيابي به برنامه          درپايان، موفقيت کنگره  

هاي ايران از چنگ ديکتاتوري       و اهدافي که به رهايي هرچه زودتر خلق       
 .و استثمار ياري رساند، آرزومنديم

 

 دفتر سياسي حزب دمکرات کردستان

 ۲۰۰٨ژوئيه  ۲۲_  ۱۳٨۷اول مرداد 

 

 های چپ ايران پيام شورای موقت سوسياليست
 

 پيام به کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 !رفقاي گرامي
هاي چپ ايران درودهاي گرم و صميمانه          شوراي موقت سوسياليست  

دارد و    خود را به مناسبت برگزاري هشتمين کنگره سازمان ابراز مي           
هاي آتي و     براي شما موفقيت هرچه بيشتر در تدوين برنامه و سياست         

 .وظائف پيشاروي آرزو دارد
 

 !رفقاي عزيز
بست و نابساماني      گردد که بن     کنگره شما در شرايطي برگزار مي        

در .  اوضاع در ايران و ادامه تنش و بحران در منطقه ويژگي آن است              
ايران، جمهوري اسالمي در محاصره مشکالت حل ناشدني و تنگناهاي          
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 پيام دفتر سياسي حزب دمکرات کردستان ايران
 

 رفقاي گرامي اعضاي کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 .کنندگان درکنگره با درود به شما و شرکت

برگزاري کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران را به شما                
. گوئيم  دوستان و همه اعضاء و هواداران اين سازمان تبريک مي               

آرزومنديم اين کنگره با موفقيت هرچه تمامتر به وظايف خود عمل               
 .همراه داشته باشد اي را به کرده و دستاوردهاي شايسته

 

 !رفقاي گرامي
روابط کامال دوستانه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و حزب                   

اي   گذاري و به نحو شايسته        دمکرات کردستان ايران که سالها پايه       
ادامه داشته است و هم اکنون نيز درحال گسترش هرچه بيشتري                 
است، موجب گرديده که در بسياري مقاطع مبارزه عليه رژيم                     

هاي هريک    واپسگراي جمهوري اسالمي در کنار هم باشيم و موفقيت          
بنابراين طبيعي است که    .  از اين حزب و سازمان را از آن خود بدانيم          

اي به برگزاري کنگره هشتم سازمان               با چشم انتظار دوستانه      
دوستمان و مصوبات اين کنگره بنگريم وتوفيق هرچه بيشتر را برايش        

 .آرزو نمائيم
ايم که از يک سو کنگره هشتم دوستان          قطعا اين واقعيت را درک نموده     

گردد واز ديگر سو واقفيم که        درچه شرايط سياسي خاصي برگزار مي     
متاسفانه هنوز اپوزسيون دمکرات و مترقي ايراني در همان پراکندگي           
و عدم اتحاد بسر ميبرد که اين خود شايد يکي از اسباب ماندگاري                 

در همانحال از تالش دو جانبه سازمان اتحاد فدائيان خلق          .  رژيم باشد 
منظور دستيابي به يک ائتالف       ايران و حزب دمکرات کردستان ايران به      

اميد اين است   .  اند  از نيروهاي دمکرات و مترقي نيز شايد بسياري مطلع        
که کنگره هشتم شما رفقا در اين زمينه نيز بيش از پيش فعال باشد و                

حزب دمکرات کردستان ايران در اين رابطه         .  گامي موثر به پيش نهد     
باشد که اين   .  همچون گذشته فعال است و به تالش خود ادامه ميدهد           

 .ها نهايتا به ثمر برسند تالش
کنندگان در کنگره سالمتي و خوشبختي و براي            براي يک يک شرکت   

 .تان توفيق و سرافرازي را آرزو مينمائيم کنگره
 

 دفتر سياسي_  حزب دمکرات کردستان ايران

 ميالدي ۲۰۰٨ژوئيه  ۱۵_ خورشيدي  ۱۳٨۷تير  ۲۵

 

 پيام دفتر سياسي حزب دمکرات کردستان
 

 با سالم و درود گرم
ي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، صميمانه به             به مناسبت کنگره   

اميدواريم .  اعضاي کنگره و اعضا و هواداران سازمان تبريک ميگوئيم         
کنگره کارهاي خود را با تحليل و تصميمات درست در رابطه با آينده              

ي ايران و حقوق تمامي خلقهاي ايران، با             سرنوشت مردم زجرديده   
 .موفقيت به پايان برساند

 

 !دوستان گرامي
ي خود را برگزار ميکند که رژيم            سازمان شما در شرايطي کنگره      

 هاي روزافزون ومبارزات  جمهوري اسالمي درداخل ايران با نارضايتي

 

 

 هاي سياسي هاي سازمان پيام
 به كنگره هشتم   

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران



 ١۵صفحـه    ١۳٨۷شهريور    ١۵٧اتحـاد کـار     

  14صفحه 
هاي مختلف اقتصادي، مالي، سياسي و         هاي نظام در عرصه      سياست

هاي داخلي و خارجي آن، نتايج ويرانگر خود           فرهنگي و بحران سازي   
را در تحميل فشارهاي سنگين ناشي از گراني و تورم فزاينده و مهار               

ها و استعدادها و مغزها از کشور،            نشدني بر مردم، در فرار سرمايه      
هاي اقتصادي، در سرازير شدن بيش از پيش            آمدهاي مجازات   در پي 

سرمايه بسوي سوداگري و در ايجاد اختالالت و عوارض اجتماعي و            
اقشار و طبقات پائيني و      .  دهد  رواني جامعه، هر روز بيشتر نشان مي       

مياني جامعه، کارگران، معلمان، تهيدستان، زنان و جوانان قرباني               
 .اند اصلي اين سياست

مالي حاکم به مشکالت روزافزون و به مطالبات           -پاسخ مافياي نظامي  
خواهانه مردم، ادامه و گسترش فشار و سرکوب و             معيشتي و آزادي  

مافياي حاکم بر ايران    .  سازي در داخل و خارج از کشور است          بحران
که با فروش ثروت و منابع کشور زندگي ميکند، حراج ثروت و سرمايه 

اي جهت ثروت اندوزي خود و         هاي آينده را به وسيله       امروز و نسل  
پرداخت امتيازات و هزينه خيل عظيم پاسداران حاکميت و نيروي                

از سوي  .  مليوني اطالعاتي و امنيتي و وابستگان آنها تبديل کرده است         
ديگر با اجراي سياست گسترش واردات رسمي و غيررسمي که در               

ميليارد دالر رسيد، اقتصاد و توليد         ٨۰سال گذشته به رقمي بالغ بر        
در منطقه  .  ها نفر را سبب شده است        داخلي را ويران و بيکاري مليون      

نيز تنش و جنگ که دامنه آن با تجاوز آمريکا به عراق در همه جا                     
 .گسترده شد، همچنان ادامه دارد

و   »مناقشه جهاني «اين جنگ و تنش که جرج بوش و کاخ سفيد آنرا              
اند، هم اکنون تمامي      ناميده  »جنگ ايدئولوژيک تعيين کننده عصر ما      «

خاورميانه بزرگ را که مرزهاي آن از پاکستان تا مراکش و شاخ                  
سرنوشت کشور  .  افريقا امتداد دارد، در بحراني عميق فرو برده است         

ما، بمثابه يک کشور بزرگ و مؤثر در تحوالت خاورميانه، با                      
سرنوشت اين منطقه که به دليل وجود ذخائر نفتي، موقعيت                       

اي حساس و پراهميت      استراتژيکي و قرارداشتن اسرائيل در آن، منطقه      
. رود، گره خورده است     و از مناطق مهم مورد توجه آمريکا بشمار مي         

ديني، قدرت طلب و ماجراجو       -به همين جهت وجود نظامي استبدادي      
و بي مسئوليت مانند جمهوري اسالمي و يا نظامي دمکراتيک درايران،            
نه تنها براي مردم کشور ما و منافع آن، بلکه براي تمامي مردم و                    

ايراني مستقل و آزاد و دمکراتيک      .  کشورهاي منطقه حائز اهميت است    
در تغيير شرائط کنوني منطقه و ايجاد صلح و امنيت در خاورميانه،                

اي اهميت    منطقه  -اين واقعيت، ابعاد ملي       .  نقشي ترديد ناپذير دارد    
مبارزه براي پايان دادن به نظام حاکم و استقرار دمکراسي در کشور             

دهد، ابعادي که از رهائي مردم ما و زيست آنها در                 ما را نشان مي    
رود و تحقق آن تنها بوسيله مردم و               آزادي و استقالل فراتر مي      

 .خواهان ايران ممکن خواهد بود آزادي
ها و امکانات مالي،       گرچه رژيم جمهوري اسالمي همچنان از ظرفيت        

نظامي و انساني قابل توجهي براي حفظ و ادامه حاکميت خويش                  
برخوردار است و سياست سرکوب و کنترل گسترده آن از يکسو و               
انفعال سياسي و فقدان دورنما و اميد به تغيير در ميان مردم از سوي               
ديگر، شرائط دشواري براي سازمان دادن مبارزه در ايران بوجود              
آورده است، معهذا نبايد ناديده گرفت که در کنار عوامل نامساعد، به              

 -دليل تحوالت ايجاد شده در ساختار جامعه، در مناسبات اقتصادي            
اجتماعي و در ذهنيت مردم، ما با عوامل عيني مساعدي براي مبارزه              

 :جهت تغيير شرائط کنوني و استقرار نظامي دمکراتيک روبرو هستيم
دانشجويان به اقتضاي نياز به مطالعه، پژوهش و بحث و تبادل                   
انديشه، به آزادي و فضاي باز نياز دارند و اين امر آنها را بطور                     

محروم .  کشاند  ناگزير، هر روز بيشتر به مقابله با استبداد ديني مي             
 بودن جوانان از بسياري نيازها، نداشتن آزادي، بيکاري روزافزون، 

مشکالت تحصيلي، فشارهاي روزمره و دورنماي ناروشن، نامطمئن و         
نوميدکننده آينده، شرايطي را بوجود آورده است که آنها تأمين                  

بينند   نيازهاي خود را در چارچوب اين نظام هر روز بيشتر ناممکن مي           
و بمثابه يک گروه اجتماعي پرتحرک، ناچار به تالش براي گذار از اين              

ها و نيازها روي       نظام و استقرار شرائطي تأمين کننده اين خواست          
 .آورند مي

حضور و شرکت روزافزون زنان در بخش هاي مختلف حيات                   
مانند در کشور     اي بي   اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي که پديده      

ما و عاملي مهم در استقرار جامعه مدني و نظامي دمکراتيک است،                 
اي همه جانبه با جمهوري اسالمي و                زنان ايراني را به مبارزه        

پافشاري حاکميت در حفظ     .  گراي آن کشانده است      هاي واپس   ارزش
ها و ساختارهاي کهنه و ناسازگار با الزامات جامعه نو،              قوانين، سنت 

گيري   زنان ايران را بطور اجتناب ناپذير به تشديد اين مبارزه و سمت            
 .کشاند ها و پاسداران آن مي در جهت حذف اين ارزش

يابي به    کارگران، زحمتکشان، معلمان و ساير مزدبگيران براي دست         
مبارزه .  ها و مطالبات خود، راهي جز گسترش مبارزه ندارند            خواست

خاطر مطالبات اقتصادي، اجتماعي و        اين اقشار و طبقات اجتماعي به      
سياسي بطور سدناشدني ادامه خواهد يافت و اين خود عامل پويائي و            

 .هاي آتي و مقابله آنها با نظام است گسترش مقاومت
با همه اينها، اين مقاومت و مبارزات و بطور کلي وجود تمايل به تغيير               

تواند به تغييرنظام منجر شود و يا عامل          در ميان مردم، به تنهائي نمي     
گرايش و تمايل مردم به تغيير، زماني       .  برانگيختن جنبش همگاني گردد   

تواند به جنبش همگاني براي تغيير تبديل شود که عوامل و شرايط               مي
وجود نيروهاي سياسي سازمان يافته، وجود      .  ديگري نيز موجودباشد  

هاي سياسي بزرگ و فراگير براي دامن زدن و سمت دادن به                 تشکل
هاي پراکنده مردم، براي        اين مبارزات و ايجاد پيوند ميان مقاومت          

برد مبارزات جاري و ارتقاء آن به سطح جنبش همگاني، بر اساس         پيش
ها و ساختارهاي آن، از         ارائه دورنمائي از نظام جايگزين و ويژگي         

عوامل اساسي و ضروري براي ايجاد تغيير و تحول و پايان دادن به               
 .حيات نظام حاکم است

اين نياز مبرم و اساسي، همه ما را به گام برداشتن در راه پاسخ دادن               
تالش براي پايان دادن به پراکندگي موجود، تالش        .  خواند  به آن فرا مي   

اي است که به      براي متحقق ساختن اتحادها و ائتالف هاي بزرگ وظيفه        
هاي ناموفق و دستاوردهاي ناچيز تاکنوني، بايد بطور             رغم کوشش 

 .پيگير به آن ادامه داد
درمبارزه براي استقرار دمکراسي درايران، جنبش چپ وسوسياليستي        

اين جنبش با وجود      .  نيروي اجتماعي بزرگ و انکارناپذيري است         
تأثيرات منفي در گذشته، با وجود خطاهاي بزرگ و نفوذ افکار                    
غيردمکراتيک در آن، در تاريخ مبارزات مردم ما و در پيکار براي                  
آزادي، عدالت اجتماعي و بهبود شرائط زندگي زحمتکشان سهمي               

هاي بيشمار داده     مؤثر و فراموش ناشدني داشته و در اين راه قرباني          
امروز نيز شرکت و نقش فعال اين جنبش در مبارزه عليه                  .  است

جمهوري اسالمي، يکي از شرايط ضروري براي تغيير و تحول در                
هاي اصلي استقرار دمکراسي، بهبود زندگي          ايران و يکي از ضامن      

اما ايفاي چنين    .  مردم، استقالل کشور و رشد و توسعه آن است             
نقشي، بدون حضور سازمان يافته آن در صحنه سياسي ممکن                  

 .نخواهد بود
هائي که بويژه     هاي چند سال گذشته در خارج از کشور و فعاليت           تالش

در دو سال اخير در جهت وحدت نيروهاي چپ دمکرات جريان داشته             
است، هم اکنون ما را به متحقق ساختن بخشي از اين وظيفه و زمينه                

 .هائي از اين جنبش نزديک کرده است سازي وحدت ميان بخش
اميدواريم در جريان بحث هاي اين کنگره و ادامه اين بحث در                      
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در برگيرنده شمار هر چه بيشتري از نيروهاي چپ سوسياليستي               
خارج از کشور را پي ريزي کنيم و در راه توسعه و گسترش صفوف               

 .هائي مؤثر برداريم آن درداخل و خارج گام
يکبار ديگر براي کنگره شما، موفقيت هر چه بيشتر بويژه در زمينه                
 .اتخاذ تصميمات و رهنمودهاي ضروري در اين ارتباط، آرزو مي کنيم

 

 هاي چپ ايران کميته هماهنگي شوراي موقت سوسياليست

 ۲۰۰٨ژوئيه  ۲۵
 

 کردستان ايران  له پيام کميته مرکزي حزب کومه
 توسط نماينده اين حزب در کنگره هشتم سازمان

 

 !رفقا و دوستان عزيز
براي شما و     له    ي مرکزي کومه    من حامل گرمترين درودهاي کميته     

از     له  همچنين از طرف کميته مرکزي کومه      .   ي هشتمتان هستم    کنگره  
موفقيت هرچه      ايد تشکر ميکنم و     تان دعوت نموده    کنگره  ما را به        اينکه

گرمي   و تک تک شما را آرزو ميکنم و دستتان را به                   بيشتر کنگره 
 .فشارم مي
آبستن حوادث   منطقه  ي شما در شرايطي برگزار ميشود که کنگره! رفقا

. هاي گوناگون فرو ميرود     است وايران هرروز بيشتر در باطالق بحران      
و     اي تعميق يافته    ي خارق العاده    گونه  رودررويي حاکميت با مردم به     

خود ميگيرد، سرکوب مبارزات مردم، کشتار،        تري به   هر روز ابعاد تازه   
 .است  شدت اوج گرفته صداي مخالف، به  کردن هرگونه اعدام و خفه

خشونت بيشتر      ها بر سر قدرت به        جدال جناح .  در درون حاکميت   
هاي احمدي نژاد، حمايت      سياست    و عليرغم وجود انتقاداتي به        گرائيده
  .دارد اي از او هنوز ادامه  خامنه

و     هاي غيرمسئوالنه   ي سياست   خاطر ادامه   درسطح بين المللي، ايران، به    
و تحت فشار روزافزون        اش، بيش از پيش منزوي شده       جنگ افروزانه 

در     اي که   ي بحران اتمي نيز، عليرغم فروکش اوليه        در زمينه .  قرار دارد 
المللي   بود، فشار بين      هاي غربي پيش آمده     سياست اعمال فشار دولت   

هاي   ي تحريم   و آثار اوليه       بطور چشمگيري در حال افزايش است        
 .اقتصادي قابل رويت ميباشد
گران، از امکان بوجود آمدن تغيراتي در           بخش قابل توجهي ازتحليل    

هاي جديد جمهوري اسالمي در        نرمش.  حاکميت ايران صحبت ميکنند   
اي از    ، ميتواند نشانه    رابطه با بحران اتمي و بازگشت برسر ميز مذاکره        

از     شکست و چه    در نتيجه       ما هشدار ميدهيم چه   .  چنين احتمالي باشد  
ي   سرکشيدن دوباره     طريق سازش اگر جمهوري اسالمي مجبور به        

هاي   جام زهر شود، قبل از هرچيز براي جلوگيري از خيزش توده               
تسليم واداشتن آنان سعي خواهد کرد سرکوب خونيني براه           مردم و به  

اندازد وانقالبيون، رهبران محلي، مبارزين و مخالفين را همچون سال            
لشکرهاي مستقل استاني     تقسيم نيروهاي نظامي به   .  قتل عام نمايد    ٦۷

رژيم يورش    ي کنوني نشان ميدهد که هاي بيسابقه ها وسرکوب و اعدام
 .است  خود را آغاز کرده

هاي مختلف      درچنين شرايطي همگامي واتحاد سريع طيف          !  رفقا
  خواه، به هاي دمکرات و عدالت خواه ايران و احزاب و سازمان دمکراسي

ي   يک وظيفه     هاي موجود در ايران و به        يک امر حياتي و مبرم جنبش      
ما بايد بسرعت از اين پراکندگي غيرقابل         .  است    عاجل ما تبديل شده    

توجيه رهايي يابيم و دوشادوش همديگر براي آزادي و دمکراسي               
ترين   براي اين کار ما احتياج به توافق برسر اساسي            .  کنيم    مبارزه

هاي   مسائل سياسي واجتماعي موجود در ايران داريم تا بتوانيم جنبش         
ي مشترکمان درکنار     اي را در جريان مبارزه       وسيع و گوناگون توده    

  به    نميتوان با انکار و عدم توجه      .   هم پيوند زنيم    و به     هم قرار داده  
 .جايي رسيد اي موجود به هاي توده ترين جنبش عمده

هايشان و    خواست    به    ها و توجه     رسميت شناختن اين جنبش       به
هرکدام از آنان، بايد محورهاي اصلي ائتالف و      پاسخگويي مشخص به

در اين مورد    .  خواهان اجتماعي باشد     ها و عدالت     وحدت ما دمکرات   
هاي ما هوادار     چرا بايد در همايش   .  خود راه دهيم    اي به   نبايد هيچ واهمه  

 هاي ايران فدرال دعوت بعمل نيايد؟ ي ملت صدر باشد و از کنگره بني
باعث     حال ما بايد از گنجاندن موارد و دادن شعارهايي که                درعين

ما     البته.  هاي مردم ميشوند بپرهيزيم      برانگيختن توهم در ميان توده     
در ايران هستيم، اما         خواهان صلح و آشتي درتمامي جهان و بويژه         

، آنهم  "هاي صلح   تشکيل کميته "و  "  ي صلح   جبهه"،  "سوم  ي    جبهه"شعار  
مردم از      جنگي درکار نيست، غير از منحرف کردن مبارزه           در حالي که  

خاصيتي     آسياب جمهوري اسالمي چه     مسير خودش و آب ريختن به        
. بيشتر نيست     ي سومي وجود ندارد، دو جبهه         دارد؟ در ايران جبهه    

اش در يک طرف و مردم و          جمهوري اسالمي و نيروهاي ضدمردمي     
 .نيروهاي آزاديخواه و برابري طلب در طرف ديگر

بازهم ميگويم ما منادي صلح و آشتي هستيم، ما با دخالت نظامي                  
  خارجي و آلترناتيوسازي آنان مخالفيم، اما آيا اين بدان معني است که           

ورزيم و حاضر     خصومت مي     بدوبيراه ميگوئيم و با همه         ما به همه  
  نفع پيشبرد جنبش استفاده        نيستيم از امکانات و شرايط مساعد به         

کنيم؟ فراموش نکنيد قبل از روي کار آمدن جمهوري اسالمي نيز                 
اين   مخالفت ما با دولتهاي غربي و آمريکا عمدتا برسر اين بود که                  

هاي ديکتاتور حمايت      ها بخاطر حفظ منافع خويش از رژيم            دولت
منافع آنان در تضعيف         که    شرايطي پيش آمده       اما حاال    .  ميکردند

نفع   ما بايد از اين امر به            جمهوري اسالمي است، معلوم است که          
المللي   هاي بين   ي ارگان   ما بايد از همه   .  کنيم    ي خودمان استفاده    مبارزه
از جمهوري اسالمي حمايت نکنند و از            ها بخواهيم که    ي دولت   و همه 

رژيم را تقويت       و کاري نکنند که       خودداري کرده     آن      به  فروش اسلحه   
  آنها فشار بياوريم که       بايد از آنان بخواهيم و به     .  و ما را تضعيف کند    

هاي ايران و از جنبش دمکراسي و حقوق             ي مردم و ملت      از مبارزه 
 .هاي مردم در ايران پشتيباني کنند بشر و ساير جنبش

و تک      آورم و بار ديگر براي کنگره       من بيش از اين سرتان را درد نمي       
 .تک شما عزيزان آرزوي موفقيت ميکنم

 

 له زحمتکشان کردستان پيام دفتر سياسي کومه
 

 !رفقاى عزيز
برگزاري کنگره هشتم را به شما تبريک        .  هاي گرم ما را بپذيريد      سالم

 .ميگوييم و برايتان آرزوي موفقيت داريم
 

رفقا، کنگره شما در شرايط سياسي خاصي برگزار ميشود و طبيعي              
است که جدا از پاسخگويي به برخي مسائل تشکيالتي، وظايف                   

تري در قبال جنبش را نيز دردستور کار خود گذاشته و به آنها               عمومي
در شرايط حساس کنوني، ما تقويت انسجام و وحدت           .  جوابگو باشد 

دروني تشکيالت را براي همه و از جمله سازمان شما نيز ضروري                
سالها موجوديت و سبک فعاليت شما به ما اطمينان بخشيده            .  ميدانيم

که در اين سازمان، عنصر مسلط، احساس مسئوليت و همبستگي                
اين دستاوردي است که در اين کنگره نه تنها بايد حفظ             .  رفيقانه است 

 .تر گردد هاي اين رفاقت مستحکم شود، بلکه ضروري است تا پايه
شرايط حساس کنوني در ايران و موقعيت داخلي و خارجي نامناسبي            
که رژيم ديکتاتور جمهوري اسالمي به زيان و به حساب مردم ايران              
فراهم آورده است، هر روز بيشتر از روز پيش اين جامعه را به ورطه               

اکنون گذشته از    .  سقوط و به سوي فاجعه انساني سوق ميدهد             
هاي خفقان سياسي، فقر، اعتياد، زندان و شکنجه، زن ستيزي و               پديده

تباهي زندگي جوانان، سايه شوم يک جنگ ويرانگر نيز به ديگر                    
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اين شرايط بيش از هر زمان ديگري همکاري، هماهنگي و استحکام               
اتحاد و دوستي نيروهاي چپ و سوسياليست، دمکرات و ترقيخواه در           

ايجاد يک جبهه دمکراسي، ضد         .  ايران را ضروري ساخته است        
استبدادي، ترقيخواه و پيشرفته، بدون يک زمينه سازي و ايجاد                  

 .همکاري فشرده اين نيروها، ممکن و مقدور نيست
ما انتظار داريم که کنگره شما گامي ديگر براي هموار نمودن راه در                

مابين   ما ضمن تأکيد مجدد بر دوستي و همکاري في        .  اين مسير بردارد  
و اعالم آمادگي براي تقويت اين پيوند ميان دو جريان، آمادگي خود را          
جهت تالش براي ايجاد يک اتحاد دمکراتيک و عدالتخواه ابراز ميداريم            
و چون هميشه سازمان شما را يکي از مبارزين اين راه و از متحدان                

بار ديگر براي همه شما رفقاي عزيز و براي           .  نزديک خود ميشناسيم  
 .کنگره آرزوي موفقيت داريم

 

 له زحمتکشان کردستان دفتر سياسي کومه

 ميالدي۲۰۰٨ژوئيه  ۲۵هجري برابر با  ۱۳٨۷مردادماه  ۴

 

 )اکثريت(پيام سازمان فدائيان خلق ايران 
 

 !رفقاي گرامي
 برگزاري کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران را به شما و              

ما صميمانه آرزومنديم   .  گوئيم  شادباش مي شما    دوستداران سازمان 
اين کنگره با آگاهي از نقشي که در جهت سامانيابي و اتحاد نيروهاي              

تواند بر عهده بگيرد، تصميمات راهگشايي در جهت همگرايي            مي چپ  
نيروهاي چپ و زمينه سازي براي ايجاد حزب چپ دمکرات و مدرن               

 .اتخاذ کند
 !رفقا

جامعه ما طي سه دهه تحوالت عميقي را در ساختارهاي اجتماعي و               
تحوالت ساختاري در طي سه دهه،        .  طبقاتي پشت سر گذاشته است     

را به مسئله اصلي جامعه ما تبديل کرده و         و عدالت اجتماعي    دمکراسي  
اين امر را مدلل ساخته است که در کشور ما، امر توسعه با دمکراسي               

 .و عدالت اجتماعي درآميخته است
در اين فاصله زماني به جهت رشد جمعيت کشور، سرريز شدن                   

هاي   دهقانان بسوي شهرها و به فالکت نشانده شدن بخشي از گروه            
هاي اقتصادي جمهوري اسالمي، بر ميزان          اجتماعي بخاطر سياست   

بدوشان افزوده شده و       نشينان و خانه    اقشار تهيدست جامعه، حاشيه    
از آنها در گذشته جزو اقشار        هاي جديدي از جامعه که بخشي          گروه

 .آمدند، به سوي اقشار پائين جامعه رانده شده اند مي حساب مياني به
اگر در يک قطب جامعه فقر و فالکت متراکم گرديده و اکثريت جامعه                

يافته اند، در قطب ديگر جامعه ثروت بيکران در دست        بسوي فقر سوق
در طي دو دهه، باند ثروت ـ قدرت           .  اليه نازکي متمرکز گشته است     

 .اند سابقه در تاريخ ايران دست يافته هاي بي شکل گرفته و به ثروت
شکل گيري اليه نازکي از ثروتمندان کالن از سوئي و از سوي ديگر                

تعميق  متورم شدن اقشار کم درآمد جامعه، به تشديد فقر و بيکاري و             
توان گفت که     به يقين مي  .  بي سابقه شکاف طبقاتي منجر گرديده است       

اي   سابقه  بي فقر، بيکاري و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو               
بر اين پايه مي توان گفت که بخاطر دگرگوني             .  گسترش يافته است   

هاي اقتصادي طي سه دهه، امر توسعه و            ساختار طبقاتي و سياست   
دمکراسي عميقا با عدالت اجتماعي درهم آميخته و توسعه سياسي و             
اقتصادي، بدون تامين عدالت اجتماعي در جامعه به امر غيرقابل                 

 .دسترسي تبديل شده است
تاکيد بر پيوند توسعه با دمکراسي و عدالت اجتماعي نه يک امر ذهني              
و خواست و تمايل اين يا آن جريان سياسي، بلکه امر عيني و                       

 مردم هم . برخاسته از آرايش نيروهاي اجتماعي و مطالبات آنها است

نان ميخواهند و هم آزادي؛ نه ميتوان به بهانه آزادي نان را از آنان                 
 .دريغ داشت، و نه به بهانه نان از آزادي محرومشان ساخت

طلبد که اين دو مسئله        تحوالت برشمرده، حضور قوي حزبي را مي        
حزب چپ دمکرات   .  اصلي جامعه ما را در راس برنامه خود قرار دهد          

اش   دغدغه   حزبي که .  اي برخوردار است    و مدرن از چنين خصيصه     
تنها عدالت اجتماعي و يا آزادي نيست، بلکه عميقا معتقد است که در                

امروز حضور قوي و    .  اند  جامعه ما آزادي و عدالت با هم در آميخته          
موثر حزب چپ دمکرات و مدرن که به الزامات عصر فراصنعتي پاسخ          

کار گيرد، به يک امر        گويد و دستآوردهاي تکتولوژي اطالعاتي را به       
 .مبرم و ضرور تبديل شده است

در شرايط فقدان حزب چپ دمکرات و مدرن، شعار عدالت اجتماعي با             
توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتي، به دست نيروهائي خواهد افتاد            
که از آن بصورت فريبکارانه بهره گرفته و به خدمت اهداف خود در               

همچنانکه جريان راست افراطي در انتخابات رياست          .  خواهند آورد 
جمهوري با شعار عدالت خواهي، کانديداي خود را در مقام رياست               

 .جمهوري نشاند
 !رفقا

هاي اخير بر بستر شرايط عيني جامعه، نسل جديدي از چپ               در سال 
 .در جامعه ما پا به حيات گذاشته است

نيروي چپ در داخل کشور عليرغم سرکوب خشن سياسي و فشار              
نئوليبراليسم، با ظهور در صحنه سياسي، براي دفاع از حق موجوديت           

اي دشوار    خود و تاثيرگذاري برروند تحوالت جاري در کشور مبارزه        
اين نيرو جوان، پرشور، شجاع،        .  برد  ولي اميد بخش را پيش مي         

باشد و    بانظرات و تمايالت متفاوت ولي باورمند به سوسياليسم مي           
هرکجا که کانون اعتراض و مبارزه براي آزادي و عدالت است حضور    

ها و از ميان جوانان برخاسته اما مبارزه          اين نيرو از دل دانشگاه    .  دارد
آن پشت ديوارهاي دانشگاه محدود نمانده و طنين صداي آن در                  

 -مبارزه کارگران و مزدبگيران، زنان، دانشجويان، فعاالن حقوق قومي        
جمهوري اسالمي و   .  ملي، نويسندگان و هنرمندان کشور بازتاب دارد       

حاميان سرمايه با تمام خشونت با ورود اين نيرو به صحنه سياسي              
کوشند از    کنند و با سرکوب و زندان مي         گري آن مقابله مي     و دخالت 

و تبليغ برنامه و نظر سوسياليسم دمکراتيک در جامعه             بازگشت چپ 
اما از آنجا که ظهور و حضور مجدد چپ محصول             .  جلوگيري کنند 

شرايط عيني، رشد جنبش کارگري و روند تحوالت اقتصادي و                  
طيفي از اين   .  اجتماعي جامعه است، حکومت قادر به حذف آن نيست          

نيرو اگر امروز در دانشگاه سرکوب مي شود، فردا از کانون ديگري              
اما اين نيرو به دليل       .  کشد  آورد و رژيم را به چالش مي          سر برمي 

فقدان ارتباط ارگانيک با طبقه کارگر، نداشتن تشکيالت حزبي و                  
گرايي و اتحادگريزي نسل پيشين چپ،         محروميت از تجربه تلخ فرقه     

متفرق و متشتت است و مخالفان چپ، آگاهانه سرگرم تزريق آفت               
خواهند چپ، تماشگر منفعل        تفرقه درون صفوف آن هستند و مي          

. زنند  داري براي مردم ما رقم مي       تحوالتي باشد که حکومت و سرمايه     
هدف مخالفان چپ اين است که اين نيرو حتي اگر بتواند زير بار                    
سرکوب سنگين موجوديت فيزيکي خود را حفظ کند، نتواند متشکل              

تبديل  هاي خود به قطب قدرت در جامعه          گردد و با تبليغ و ترويج ايده      
 .شود

 !رفقاي گرامي
ما براي آن که از تماشاگر منفعل به کنشگر فعال و اثرگذار بر روند                 

بايد همه امکانات و توانمان را براي        تکوين تحوالت کشور بدل شويم،      
خورد بسيج کنيم و      مي اي که چپ را از درون        غلبه بر تشتت و تفرقه    

اين .  در جهت تشکيل حزب چپ دمکرات و مدرن گام برداريم                   
اي که مانع توجه      اتحادگريزي حاکم بر چپ به عنوان پديده آزار دهنده        

 18صفحه  و تمرکز نيروي ما به وظايف مبرم طبقاتي شده است، 
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 قطعنامه پيشنهادي در باره بحران اتمي
 

 سند غيرمصوب ارائه شده به كنگره

با بمب اتمي تبديل خواهد شد و اين يعني              

 .تهديد به نابودي ايران و مردم ايران

ما مي دانيم که قدرت هاي بزرگ اتمي جهان          

هيچ وقت قراردادهاي منع توليد و گسترش         

اي را رعايت نکرده و             هاي هسته     سالح

 .کنند نمي

ها در تجهيز      ما مي دانيم که همين قدرت         

کشور اسرائيل به بمب اتمي مستقيما دخالت        

هاي خطرناک    دانيم که رژيم    ما مي .  اند  داشته

و بي مسئوليتي در جهان صاحب بمب               

 . اند اتمي

ما خواهان خلع سالح اتمي در جهان بويژه           

 .در منطقه خاورميانه هستيم

اما از جمله به دليل اوضاع خطرناک درجهان        

و منطقه و ماهيت جمهوري اسالمي از وارد          

شدن کشور ما و مردم ما، در مهلکه                  

مسابقات و تهديدات اتمي جدا و واقعا بسيار         

 .بيمناکيم

از اين روي ما مخالف فعاليت هاي اتمي              

جمهوري اسالمي بوده و برپايه آنچه در باال        

گفتيم اعالم مي کنيم که اين فعاليت هاي رژيم 

کني را متوجه مردم ايران و           خطرات بنيان 

 .کند کشور ايران مي

تواند سايه    ما معتقديم تنها نيرويي که مي        

شوم خطر فوق را از سر ايران و مردم ايران          

 .دور کند مبارزات مردم ايران است

هاي اتمي رژيم در      از اين روي افشاي فعاليت    

وقفه با اين     پيشگاه مردم ايران ومخالفت بي     

ها وظيفه عاجل همه نيروهاي سياسي        فعاليت

خواه و روشنفکران و آگاهان       پيشرو و ترقي  

 . است

هاي ماهوي    جمهوري اسالمي داراي ويژگي    

 :زير است

 .سرکوب گسترده و پيوسته مردم ايران   -۱

 .گري در کشورهاي ديگر دخالت و فتنه   -۲

در تضاد بودن با جهان امروزي به دليل    -۳

 .سرشت ارتجاعي و ميرنده خويش

از آغاز تسلط خود بر ايران مساله                -۴

(حفظ نظام "اصلي جمهوري اسالمي       حفظ " 

 .بوده است) رژيم

ايران "  منافع ملي "جمهوري اسالمي با         -۵

 .در تضاد است

طي سي سال سلطه اين رژيم، مردم ما             -٦

و کشور ما در معرض تهديدات نظامي              

 ..خارجي بوده و هستند

برپايه آنچه در باال گفته شد به ارزيابي               

 .پردازيم هاي اتمي رژيم مي فعاليت

گويد که در راه       جمهوري اسالمي خود مي    

اتمي تا به      هاي  دستيابي به ابزار و دانستني     

خواهد تالش    مي)  بدون حد و مرزي     (آخر  

 .کند

معني اين سخن آن است که جمهوري                

امکان توليد بمب اتمي     خواهد به     اسالمي مي 

 .دست يابد

از نظر اکثريت مردم ايران اين رژيم بهيچ            

 ها  وجه قابل اعتماد نيست، اين رژيم از دسته

وباندهاي مختلفي تشکيل شده که بهيچ وجه        

 .تواند تصميات پايداري بگيرد نمي

از اين روي اگر رژيم امکان دستيابي به              

اي را داشته باشد، آنگاه خطر           سالح هسته 

و   جديتجهيز رژيم به بمب اتمي خطري           

 .خواهد بود ايران برباددهدرعين حال 

سي سال است که جمهوري اسالمي از تامين        

هاي نياز زندگي مردم مثل                    حداقل

... برق،آب،راه،گازمصرفي، بنزين، گندم و        

 .ناتوان است

آنگاه ادعاي رژيم داير بر اينکه فعاليت هاي          

اش براي گسترش علم و فن است دروغ           اتمي

 .باشد مي

هدف جمهوري اسالمي براي دستيابي به           

به (توانمندي توليد بمب اتمي آن است که             

قدرت هاي بزرگ غربي به          )  گمان خود  

رهبري آمريکا را وادار به تضمين امنيت            

نمايد تا پس از آن با فراغ بال به               "  نظام"

سرکوب مردم ايران در داخل کشور و              

 .گيري در کشورهاي ديگر بپردازد فتنه

معني عملي اين روند آن است که مردم ما             

همواره هرروز بيش از روز پيش در معرض         

 .تهديدات مهلک خارجي قرار گيرند

اگر جمهوري اسالمي به بمب اتمي دست يابد        

 آنگاه تهديدات عليه ايران به تهديدات به حمله 

  17صفحه 
هاي   براي ما و شما و ساير احزاب و سازمان  

. چپ نه تازه است و نه موضوعي ناشناخته         
همه با اين ضعف و کاستي آشنا هستيم، همه      
به درستي اذعان داريم که بدون اتحاد و             
وحدت تشکيالتي بر مبناي برنامه و سياست،       

تواند به نيروي         چپ سوسياليستي نمي     
اما .  اثرگذار در معادالت سياسي تبديل شود      

دهد که نيروهاي چپ       تجربه عيني نشان مي    
تنها با تاکيد بر ضرورت اتحاد به عنوان کليد         

توانند بر دشواري کنوني        نمي گشا    مشکل
راهي که براي اتحاد و سازمانگري      .  غلبه کنند 

وحدت چپ و ايجاد حزب بزرگ نيروهاي           
شود، خود بخشي از      سوسياليست انتخاب مي  

روند وحدت و بيانگر ماهيت تالش ما در راه          
. جمع کردن نيروي متفرق ومتشتت چپ است      

شناسد و    نيرويي که خود را در ايران چپ مي       
داند،   متعلق به مبارزان راه سوسياليسم مي       

توان مستقل از شرايطي که شکل گرفته و    نمي
 پرورش يافته و جدا از مبارزه بانفوذ انديشه 

. راست دردرون آن، سازماندهي کرد             
درفاصله دو دهه تحول بزرگي درون نيروي       

ما و شما روزهاي      .  چپ اتفاق افتاده است     
سختي را در راه دفاع از حقانيت سوسياليسم 

برخي در اين فاصله دست      .  سپري کرده ايم  
به انتخاب زده و راه خود را از چپ جدا                

تکليف ما و آنان روشن است، اما         .  اند  کرده
بخشي در جستجوي راه اصولي براي دفاع         

براي .  اند   به بيراهه رفته       از سوسياليسم  
بازگرداندن همه آن نيروهايي که متعلق به          
چپ و طبقه کارگر هستند بايد با انعطاف             
باشيم بدون آن که از چشم انداز روشن             

ذره اي فاصله    تالشمان در راه سوسياليسم     
 .بگيريم

 !رفقاي عزيز
به باور ما، امروز ضرورت دارد که از يکسو         

اي چپ     به تدوين مسائل نظري و برنامه         
دمکرات پرداخت ودراين ارتباط از ارزشهائي      
چون آزادي، دمکراسي، برابري حقوق زن و        
 مرد، حفظ محيط زيست و عدالت اجتماعي و 

از سوسياليسم دمکراتيک دفاع کردواز سوي      
ديگر براي وحدت چپ دمکرات و زمينه              

گيري حزب چپ دمکرات و       سازي براي شکل  
 .مدرن گام بر داشت

اي که شما براي       اميد ما اين است قطعنامه      
ها و وحدت چپ به کنگره ارائه                همکاري

ايد در خدمت آنچه که گفته شد، قرار              داده
گيرد و به ساماندهي نيروي چپ و پيشبرد          

وحدت بين سازمانها و نيروهائي که از         امر  
نقطه نظر ديدگاهي، برنامه وسياست نزديکي       

 .دارند، ياري رساند
درخاتمه بار ديگر موفقيت شما را در پيشبرد        
برنامه کنگره هشتم خواهانيم و آرزومنديم        
شاهد روزي باشيم که همه نيروهاي مدافع         
سوسياليسم دمکراتيک در زير يک سقف گرد       

 .آيند و سازمان واحدي را پي بريزند
 

 با درودهاي رفيقانه 
اجرائي سازمان فدائيان خلق      -هيات سياسي 

 )اکثريت(ايران 

 ۲۰۰٨ژوئيه  ۲۳  - ۱۳٨۷مرداد  ۲  چهارشنبه
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 .بيست سال از آن فاجعه گذشت
سال پيش، در تابستاني مثل امسال،              ۲۰

هزاران زنداني سياسي بعد از يک سوال و           
هاي مرگ سپرده        جواب کوتاه به جوخه      

هاي رژيم به جرم        آنان در بيدادگاه   .  شدند
دفاع از عقايد خود به زندان محکوم شده             

شان را پشت سر        بودند، دوران محکوميت   
گذاشتند وحتي برخي، بعد از پايان دروان         مي

 .اشان بودند محکوميت، در انتظار آزادي
جنگ هشت ساله با عراق با خفت پايان يافته          

. جام زهر شکست سر کشيده شده بود       .  بود
هاي   کشور، ويران و صدها هزار نفر در جبهه

. هاي مين جان باخته بودند      جنگ و در ميدان   
جنگ به ذلتي   ”  برکت“.  کربالئي فتح نشده بود   

 .تبديل شده بود
زندان، زير بختک جنگ، مرکز شکنجه و             
کشتار و حبس مخالفان حکومت و مبارزان         

اکنون که جنگ ديگر نبود،       .  راه آزادي بود   
اي براي حکومت شده       هاي پر، دغدغه    زندان
ها پيش در محافل      هائي که از مدت     نقشه.  بود

ها تدارک    حکومتي براي خالي کردن زندان      
تصميم .  ديده شده بود، عملي گشت             

حکومتگران در قالب فرمان مرگ توسط            
هر زنداني که انکار خود      :  خميني صادر شد  

 .نکرد، بايد نابود شود
انديشي است، قاطعيت     رحم برمحاربين ساده  “

اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول               
ترديدناپذير نظام اسالمي است، اميدوارم با        
خشم و کينه انقالبي خود نسبت به دشمنان          
اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد،        
آقاياني که تشخيص موضوع به عهده آنان          
است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعي           

ترديد در   .  باشند]  اشداء علي الکفار    [کنند   
مسائل قضائي اسالم انقالبي ناديده گرفتن         

 .”خون پاک و مطهر شهدا ميباشد
 .نکردند »شک و ترديد«جالدان حکومت 

. ها در اوائل مردادماه قطع شدند             مالقات
اي   زندانيان يک به يک توسط هيات سه نفره        

از قوه قضائيه، دادستاني و وزارت اطالعات،       
بعد از يک سوال و     .  مورد سوال قرار گرفتند   

اگر .  جواب کوتاه سرنوشتشان تعيين شد       
شدند،   تشخيص داده مي    »سرموضع«هنوز  

شدند،     به صف اعداميان فرستاده مي            
گزارشات جان به در بردگان از اين کشتار           

 .حاکي است که اکثرا چنين بوده است
مجريان حکم خميني، با هليکوپتر اززنداني به       

 سفيران مرگ . کردند زنداني ديگر پرواز مي

گويا با سکوت و الپوشاني خواهند توانست         
اين جنايت هولناک را به دست فراموشي            

همه کساني که در صدور فرمان          .  سپارند
کشتار زندانيان سياسي از سوي خميني           

اند، و رسما در کشتار زندانيان          نقش داشته 
اند، بايد    مشارکت نموده   ٦۷سياسي در سال    

در يک دادگاه بيطرف و صالحه، به جرم             
جنايت عليه بشريت محاکمه شده و به               

 .مجازات برسند
 

گرامي باد ياد و خاطره جانباختگان کشتار          
 ۱۳٦۷دسته جمعي زندانيان سياسي 

 

درود بر خانواده هاي داغديده، فرزندان،           
همسران و مادران سلحشور مبارزان راه          

 آزادي
 

 کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  ۱۳٨۷مرداد ماه 

در مهرماه، زماني   .  شب و روز در راه بودند     
هاي   ها دوباره باز شد و خانواده       که در زندان  

ها   زندانيان در جستجوي عزيزانشان به آن       
اي پالستيکي،    هرکدام کيسه .  مراجعه کردند 

حاوي آخرين وسائل فرزندانشان را دريافت       
کردند، همراه با تهديدي که حق عزاداري نيز         

سوگوران اما، در جستجوي نشاني از      .  ندارند
عزيزان خود به هر دري زدند و با کشف              

، پرده از   »خاوران«گورهاي دسته جمعي در     
 .اين جنايت هولناک برداشتند

کشتار زندانيان چنان گسترده و چندان             
هر روز  .  هولناک بود که باور آن آسان نبود       

. شد  گذشت ابعاد آن بيشتر برمال مي         که مي 
هرچند هنوز هم، بعد از بيست سال ابعاد             
واقعي اين کشتار سبعانه در بوته ابهام باقي         

هرچند تاکنون بيش از چهار        .  مانده است 
اند،   هزار نفر از اعدام شدگان شناسائي شده       

اما هنوز رقم واقعي قربانيان اين جنايت             
اسناد اين   .  هولناک مشخص نشده است       

جنايت همچنان در بايگاني حکومت خاک           
 .خورد مي

به   »خاوران«در طول بيست سال گذشته،        
ميعادگاه مادران، همسران و فرزندان              

تبديل شده    ٦۷جانباختگان قتل عام سال        
است و هرساله عليرغم اذيت و آزار                 

ها توسط سرکوبگران، گلباران            خانواده
بازماندگان آن رفتگان و پويندگان      .  شود  مي

 .دارند راه آنان نام و يادشان را زنده نگه مي
 

با هستي خود     ٦۷بذري که قربانيان کشتار     

اند، درخت آزادي را      بر خاک ميهن ما پاشيده    

نامشان بر پرچم     .  تناور خواهد ساخت    

هاي فرداي مردم کشور ما حک            پيروزي

 .خواهد شد و هر گز فراموش نخواهد شد
 

شرکت کنندگان در کنگره خاطره جانباختگان      
ها را    در زندان   ٦۷فاجعه ملي کشتار سال       

گرامي مي دارند و با تالش براي بنيان                
اي متکي بر اراده و         اي آزاد، جامعه     جامعه

 .دارند عزم مردم، يادشان را زنده نگه مي
کشتار جمعي زندانيان سياسي جنايتي عليه        
بشريت بود و حکومتگران جمهوري اسالمي       
از باال تا پائين در قبال آن مسئول و پاسخگو          

چه آنان که مستقيم در اين جنايت          .  هستند
دست داشتند و همچنان در مرکز قدرت             
حکومت جمهوري اسالمي حضور دارند وچه      

ها سکوت کرده و هرگز       آنان که در اين سال    
 .اند کالمي درباره اين کشتار برزبان نرانده

 پيام کنگره هشتم سازمان
 ۱۳٦۷مناسبت بيستمين سالگرد فاجعه کشتار جمعي زندانيان سياسي در سال  به

 

 به آنان كه هرگز فراموش نخواهند شد

  ٦۷دادخواهان کشتار 
 

 ظلم بي حد نگر و حال پريشان ما
 !هموطنان عزيز

همان گونه که مطلع هستيد، مرداد و شهريور             
امسال، مصادف است با بيستمين سالگرد کشتار        

بنا  در اين ايام    .  ۱۳٦۷زندانيان سياسي در سال      
 ٦۷هاي جانباختگان      بر رسم هرساله، خانواده     

کنند تا ياد      اقدام به برپايي مراسم يادبود مي         
. عزيزان به خون خفته خود را گرامي بدارند             

مراسم عموما به صورت محدود در منازل               
و در آخرين  شود  خانواده جانباختگان برگزار مي

شهريور، بسياري از      ۱۰روز جمعه نزديک به       
ها و دوستان و آشنايان آنها، در گلزار             خانواده

امسال نيز در حالي که      .  آيند  خاوران گردهم مي  
يکي از اين مراسم در منزل مادر يکي از اين                
جانباختگان، منوچهر سرحدي، برگزار گرديد،         
نيروهاي امنيتي به بدترين شکل ممکن به منزل           
مادر سرحدي حمله کرده، با افراد حاضر در             

و فقط براي اجراي يک مراسم          مراسم که فقط   
معمول و هميشگي دور هم جمع شده بودند،              

در جريان اين برخوردهاي        .  برخورد کردند  
ناشايست و توهين آميز، حال چند تن از مادران           
بشدت بد شد و حتي يکي از آنان با اورژانس به             

ماموران امنيتي در اين     .  بيمارستان انتقال يافت   
هاي شخصي افراد،     مراسم اقدام به توقيف نوشته    

هاي افراد حاضر     هاي شناسايي و گواهينامه     کارت
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 ١۵٧اتحـاد کـار     ۲۰صفحـه     ١۳٨۷شهريور    

عکس، تيتر   .  روشنفکران چپ ليبرال است      
نوشته نشان ميدهد که آنان تحت چه شرايط        

کنند و کدام      وحشتناکي براي بقا تالش مي      
. برند  نيروهاي قدرتمند عمال آنان را ازبين مي      

هاي عصباني و     در اين عکس دو نفر با چهره      
يکي از  .  شوند  پرخاشگر و متهاجم ديده مي     

است وطرف ديگر   )  با پنتاگون (آنها ديک چني    
شود   دراين عکس ديده مي   .  تصوير، من هستم  

که چگونه روشنفکران چپ ليبرال ميان اين          
 . اند دو نيروهاي قدرتمند گير کرده

نه تنها  (به نحوي واقعي، روشنفکران ليبرال       
تا :  کنند  نقش دربان را بازي مي     )  در آمريکا 

تصور اينکه کسي   .  اي آنورتر   اينجا و نه ذره   
اي آنورتربرود براي آنان وحشتناک       تنها ذره 

هاي   اين مسئله درباره تعدادي ازرسانه    .  است
درست است که     .  بزرگ نيز صادق است      

براي .  آمريکا آزادترين کشور جهان است       
مثال، من اعتقاد ندارم که جائي در جهان             
وجود داشته باشد که آزادي بيانش بيشتر از        

اي   اما آمريکا همينطور جامعه    .  آمريکا باشد 
اي   جامعه.  بسيار سمت و سو داده شده است      

. شود  که از سوي جهان تجارت هدايت مي         
بسيار دقيق  .  شود  بسيار با دقت مديريت مي     

اين :  شوند  انحرافات تحمل نمي  .    و با برنامه  
يکي از دالئلي که چرا      .  خطرناک خواهد بود  

خطرناک خواهد بود اين است که بنيادهاي          
سياسي ـ هر دو حزب سياسي و نهادهاي           

تر   سياسي ـ در باره غالب موضوعات، راست      
براي مثال به بيمه     .  اند  از مردم قرار گرفته    

ها   سال)  ناوارو(شما  :  کنيم  پزشکي نگاه مي   
در باره اين   .  زنيد  اش قلم مي    است که در باره   

تر از نظر احزاب        موضوع، نظر مردم چپ     
هميشه هم همينطور بوده       .  سياسي است  

براي بسياري از موضوعات ديگر هم       .  است
اگر در باره اين     .  مسئله به همين شکل است     

موضوعات بحثي درگيرد، در اين صورت          
بله آمريکا کشوري   .  مخاطره آميز خواهد شد   

 .بسيار آزاد است

براي من غير منتظره است که خارج        :  ناوارو

از آمريکا اين تصور وجود دارد که سيستم          
سياسي در آمريکا بسيار با ثبات و مطمئن           

شود که در اين        اين طور گفته مي     .  است
سيستم سياسي، با توجه به احزاب قدرتمند         

اي قوي، در        سياسي و نهادهاي رسانه       
ها بيشتر صداهاي منتقدانه درج              رسانه

 .شوند مي
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دانشگاه تابستاني  «ما اينجا براي      :  ناوارو

همانطور که قبل از        .  ايم   آمده   »کاتالونيا
مان بشما گفتم، هدف اين دانشگاه          مصاحبه

. تابستانه، کار بر روي تاريخ کاتالونيا است        
آوريم که    خاطر مي   را به   ۳۰هاي    ما سال 

ها همديگر    ها، تابستان   کارگران و آکادميسين  
کردند تا در باره مسائل مورد         را مالقات مي  

در زمان  .  شان به بحث و گفتگو بنشينند       عالقه
. فرانکوي ديکتاتور، مسلما اين کار ممنوع بود      

ها   در کاتالونيا چپ    ۲۰۰۳زماني که در سال      
مجددا بر سر کار آمدند و دولت را در دست           
گرفتند، به وعده خود عمل کردند و مجددا            
. دانشگاه پيشرفته تابستاني را برگزار نمودند     

شديم اگر شما در بازگشائي       ما خوشحال مي  
. کرديد  اين دانشگاه تابستاني سخنراني مي       

ما اميدواريم که شما     .  ولي افسوس که نشد    
 .زماني از ما ديدار بعمل آوريد

 .اميدوارم: چامسکي

خواهم با شما کمي در باره          من مي :  ناوارو

شما خارج از   .  خودتان و آمريکا صحبت کنم    
آمريکا بعنوان معروفترين روشنفکرآمريکائي    

هائي که در        مشهوريد وبراي اکثر انسان      
کنند، کامال روشن نيست       آمريکا زندگي نمي  

ندرت ظاهر شدن مشهورترين        که معني به   
روشنفکر آمريکائي در رسانه هاي آمريکا         

هاي بزرگي چون      چيست؟ منظور فرستنده   
NBC،CBS      هاي ديگر    و بسياري از فرستنده

. بينيم  است که ما شما را هرگز در آنان نمي          
باالخره .  براي بسياري اين مسئله مبهم است      

شدت   آمريکا همواره بعنوان يک دمکراسي، به     
فعال و پر تحرک و کمال مطلوب معرفي              

کنند که تا     بسياري اين را درک نمي    .  شود  مي
ها در آمريکا مورد تبعيض         چه اندازه چپ   

اين تبعيضات حتي در ميان       .  گيرند  قرار مي 
هاي ليبرال هم صورت          هاي سازمان     چپ
دراين باره چه ميگوئيد؟ تبعيضاتي     .  پذيرد  مي

پذيرد چگونه    را که دراکثر مجامع صورت مي     
 توان توضيح داد؟ مي

کنم مجامعي که بيشتر      من فکر مي  :  چامسکي

کنند، محافل    ازهمه ازمن بيم دارند ومرا ردمي     
يک مثال  .  باشند  روشنفکري چپهاي ليبرال مي   

صورت نقاشي قاب شده، مستقيم جلوي           به
در اطاق من آويزان است که اگر مايل هستيد         

اين نقاشي يکي   .  ميتوانيدبه آن نظري بيافکنيد   
هاي مورد عالقه من است که برگرفته         از طرح 
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آنها کمترين اعتراض اين خانواده را به بدترين           

هاي داغدار را     شکل ممکن پاسخ داند و خانواده       
 ٨تهديد کردند که چنانچه فرداي آنروز يعني              

شهريور به محل خاوران بروند، با آنها برخورد          
ها که حضور بر      ما خانواده .  شديدتري خواهد شد  

دانيم، به رغم     سر مزار عزيرانمان را حق خود مي      
اين برخوردهاي خشن و ناشايست، تصميم             

شهريور به    ٨گرفتيم که به رسم هر سال روز           
 . خاوران برويم

شهريور، نيروهاي امنيتي با حضور       ٨ روزجمعه  
وسيع در مسير جاده خاوران و برخورد پليسي،         
تمام مسير جاده بسمت اين گلزار را محاصره            

هاي   کرده و جاده فرعي منتهي به گلزار را با نرده         
آهني کامال مسدود کردند و نگذاشتند که براي            

مان به گلزار خاوران برويم و درب         اجراي مراسم 
همچنين در  .  ها بستند   خاوران را به روي خانواده    

ها اصرار و تالش      برخي موارد که برخي خانواده    
هاي آنان    کردند که به گلزار بروند، ماشين          مي

ها را    هاي ماشين   مورد هجوم قرارگرفت وشيشه   
 .کردند مي شکستند و افراد را دستگير مي
داغدار را از   هاي در کدامين آئين ومسلک خانواده

شوند،   حضور بر سر مزار عزيزان خود مانع مي        
آنهم با اين شکل خشن که البته براي ما                    

سال تازگي  ۲۰هاي جانباختگان درطي اين خانواده
چرا بجاي پاسخگويي به سئواالت     .  نداشته وندارد 

ما دررابطه با چگونگي اعدام عزيزانمان، که به چه 
جرمي آنها راکه عموما طبق قوانين خودجمهوري       
اسالمي به زندان محکوم شده بودند اينچنين قتل         
عام نموديد وآنها را دسته جمعي وبه شکل مخفي         
و شبانه در گورستاني پرت و دور افتاده دفن             

کنيد؟ چرا مانع      نموديد، به ما نيز حمله مي           
شويد؟ چرا ما را     برگزاري مراسم براي آنها مي     

از حضور برسر گورهاي بي نام ونشان آنان نيز         
 کنيد؟ منع مي

هاي اين جانباختگان قاطع و روشن            ماخانواده
کنيم که تا جان در بدن داريم از          اعالم کرده و مي   

کاهيم وهميشه و تا روزي که عامالن         يادشان نمي 
و آمران اين جنايت ضد بشري افشا نشوند و             
عدالت در مورد آنها اجرا نشود، به راه خود ادامه          

ترين وکمترين  مراسم سالگرد، ابتدائي. خواهيم داد
ترين و بدترين شکل       حق ما است، چرا با خشن       
 .شويد ممکن مانع برگزاري آن مي

ما بخشي ازخانواده جانباختگان سياسي ازتمامي      
خواهيم بيش    خود درخارج کشور نيز مي     عزيزان  

از پيش با ما همراه شوند و صداي دادخواهي ما           
را به گوش تمامي انسانهائي که ارزش و حرمت           

از تمامي نهادها . دارند، برسانند زندگي را پاس مي
و انجمن هاي دموکراتيک و حقوق بشري دنيا            

کنيم درد و رنج ما را به هر شکل که               تقاضا مي 
ما از همه آزاديخواهان     .  توانند منعکس کنند     مي

انتظار داريم که صداي ما راکه درمملکت خودمان        
توانند   هاي کشورمان يا نمي     شود ورسانه   خفه مي 

خواهند منعکس کنند، به هر طريق که            و يا نمي   
ما از   .  توانيد به گوش جهانيان برسانيد            مي

هاي مستقل در خارج کشور انتظار داريم           رسانه
که مسئوالنه با انعکاس اين بيدادي که بر ما                

 .رود، به وظايف خود چون گذشته عمل کنند مي
 ۱۳٨۷شهريور  ۹ -  ٦۷دادخواهان کشتار 

 برگردان ناهيد جعفرپور
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رسد که آنها از نظرات       نظر مي   ولي به :  ناوارو

 .انتقادي چون نظر شما وحشت دارند
کنم آنها    من فکر مي  .  درست است :  چامسکي

کوچکترين .  ترسي وحشتناک  .  ترس دارند  
. اي را بوجود آورد      تواند فاجعه   انحراف مي 

اين روحيه و طرز تفکر، شاخص خودکامگي        
. تو بايد همه چيز را کنترل کني              .  است

هرزمان که چيزي تحت کنترل نباشد، فاجعه        
اينکه آيا جامعه آمريکا به       .  بار خواهد بود   

واقع از ثبات برخوردار است هم مشهود            
بسيار   »اوراق پنتاگون «در اين رابطه    .  نيست
خواندن آنها  .  اين اوراق علني نشدند    .  جالبند

اين .  در اصل مثل دزدي از يک آرشيو است        
در .  اند  اطالعات براي افکار عمومي تهيه نشده     

اين اوراق موضوعات جالبي وجود دارند که        
. شوند   از ديگران مخفي نگاه داشته مي            

ترين اين موضوعات، آن چيزهائي است        جالب
زماني را  .  اند  که در آخر اين اوراق قيد شده       

گويند، اواسط    اش سخن مي    که آنها در باره    
يعني تهاجمات جنگي ژانويه       .  است   ۱۹٦٨
هاي   اين تهاجمات جنگي به کاست       .  ۱۹٦٨

تجاري ثابت نمود که جنگ هزينه زياد دارد و         
بله .  ادامه آن منفعتي به همراه نخواهد داشت       

دولت آمريکا تالش نموده بود که در ماه هاي    
هزار سرباز ديگر به ويتنام        ۲۰۰بعد از آن،    

 ۷۵۰بفرستد و قدرت نيروي نظامي را تا             
اين موضوع مورد بحث     .  هزار نفر باال ببرد    

بود که در اين اوراق پنتاگون هم بر آن تاکيد          
اما برعليه آن تصميم گرفته شد و       .  شده است 

گفته شد که در کشور      .  دليلش هم ترس بود    
خودي به اين نيروي نظامي احتياج است تا           

هاي غيرنظامي را      توسط آن بتوان ناآرامي    
ترس از اينکه قيامي از جانب         .  کنترل نمود 

شکل ...  ها، تهيدستان و     جوانان، زنان، اقليت   
آنها به هيچ وجه اوضاع کشور خود را        .  گيرد

توانست قيام    هر قدمي مي  .  در کنترل نداشتند  
تا به امروز هم همينطور بوده       .  را دامن بزند  

آنها نبايد بگذارند که مردم ازکنترلشان      .  است
 .خارج شوند

گرائي   دليلي که چرا اين همه فشار مصرف         
 ۲۰هاي دهه     وجود دارد ـ که اين تا به سال         

برمي گردد ـ شناختي است از سوي جهان           
خواهيم مردم بر عليه ما       اگر که مي  «:  تجارت

ابزار زندگي  "بر نخيزند، بايد آنها را بسوي         
درست از  (گرائي و مد      چون مصرف "  سطحي

امروز .  »بکشانيم)  ها استفاده شده    همين واژه 
درصد مردم آمريکا اعتقاد دارند که              ٨۰

آمريکا از سوي تعداد محدودي از منافع، که         
کنند و نه به رفاه مردم،         تنها به خود فکر مي    

درصد مردم      ۹۵بيش از  .  شود   هدايت مي  
بايست مرتبا به نظر      عقيده دارند که دولت مي    
 بيگانه شدن نسبت به . افکارعمومي گوش کند

تا زماني که      .  نهادها شدت گرفته است       
تکه و از هم جدا باشند و تنها به           ها تکه   انسان

هاي بانکي خود      اين فکر کنند که از کارت        
حداکثر پول را بيرون بکشند و تا زماني که           
بحث وگفتگوهاي جدي وانتقادي به گوششان      

ها تحت کنترل     نخورد، تا آن زمان افکار وايده     
 .قرار خواهند داشت

آليزه   پديده ديگر در خارج، اين ايده       :  ناوارو

هاي   کردن سيستم آمريکائي توسط رسانه      
براي مثال، انتخابات         .  اروپائي است    

کانديداهاي رياست جمهوري آمريکا در           
هاي اروپائي بعنوان نشانه نيروي            رسانه

. حياتي دمکراسي آمريکائي تصوير گرديد        
گفته شد که پديده اوباما براي تجهيز مردم           

اين خود با واقعيت در تضاد        .  مسئول است 
آليزه کردن صحنه         شما اين ايده     .  است

هاي اروپائي    سياسي آمريکا را توسط رسانه    
 دهيد؟ چگونه توضيح مي

. انسانهاتصوراتي براي خود دارند     :چامسکي

آدم بايد از خودش بپرسد که سرچشمه اين         
طبيعتا واضح است که در      .  تصورات چيست 

احزاب سياسي  .  گذرد  حال حاضر چه مي     
در روز  .  آمريکا هم به اين امر بخوبي آگاهند      

هم اين چنين     »شنبه فوق العاده    سه«فوريه    ۵
ها پيش      در اين روز، همزمان، ده         .  بود

نگاهي .  انتخابات براي کانديداها انجام گرفت     
 »وال استريت ژورنال  «به گزارش سرمقاله     

تيتر اين  .  اندازيم  شنبه معروف مي    در اين سه  
"سرمقاله اين است   موضوعات در مبارزات   : 

مانند و راي        پوشيده مي     ۲۰۰٨انتخاباتي   
کمي ".  شوند  دهندگان برکاراکترها متمرکز مي   

همه پرسي که من     .  بعد، يک همه پرسي شد     
سه :  هيچ جا در باره آن گزارشي پيدا نکردم        

چهارم افکار عمومي آمريکا مايلند بيشتر           
موضع کانديداها را در باره موضوعات            

اين خود درست برعکس       .  گوناگون بدانند  
وال "برنامه استانداردي است که در سرمقاله       

اين .  بر آن تاکيد شده است    "  استريت ژورنال 
در انتخابات گذشته هم     .  اي نيست   چيز تازه 

مديران حزبي با دقت تالش       .  همينطور بوده 
. کنند تا موضوعات پشت پرده باقي بمانند        مي

اما اين درست نيست که براي راي دهندگان          
. تر از موضوعات است     کاراکتر کانديداها مهم  

هاي طوالني است که          راي دهندگان مدت    
مايلند بيشتر براي يک سيستم ملي بيمه             

اما روي اين مسائل       .  درماني راي بدهند    
و اما مديران حزب، در      .  شود  گيري نمي   راي

Public-Relations:  اصل موضوع بر سر يک    
-Industrie          است که اجناس را براي فروش

کانديداها هم  .  کند  در تلويزيون عرضه مي     
بدين شيوه، چون کاال، براي فروش عرضه          

همينطور زماني که شما درتلويزيون   . ميشوند
 بينيد، اين انتظاررا نداريدکه چيزي  تبليغات مي

اگر ما بازاري آزاد داشتيم، يعني       .  ياد بگيريد 
درست همانطوري که برخي از اقتصاددانان       

کنند، در اين      اش بحث و گفتگو مي        در باره 
مشخصات اتومبيلش  "  جنرال موتور "صورت  

کرد تا بتواند آنرا      را در تلويزيون عرضه مي    
کنند   اما آنها اين کار را نمي      .  بفروش برساند 

به اين صورت   .  سازند  و بجاي آن رويا مي     
اي   که آنهاازگرافيک استفاده نموده وهنرپيشه    

معروف را در اتومبيلشان، در حاليکه به             
کند، در تلويزيون نشان        آسمان پرواز مي   

موضوع بر سر   .  دهند و يا چيزي شبيه آن       مي
. اين است که بايد افکار عمومي را گمراه نمود        

اطالع هستند،      مصرف کنندگاني که بي        
کاالئي کردن  .  گيرند  تصميمات غيرعقالني مي  

يک کانديدا طور ديگري نيست و از همين             
موضوعات را مطرح    .  کند  قاعده پيروي مي   

بيني که خطرناک خواهد بود زيرا که          کن، مي 
مردم در باره اين موضوعات عقيده ديگري         

از اين رو بجاي طرح اين موضوعات،        .  دارند
کاراکترکانديداها،چيزهاي عادي وموضوعات   

اينکه مثال کشيش   .  شوند  شخصي عرضه مي  
يک کانديدا اين و يا آن را گفت و يا هيلري              

 .کلينگتن در باره تم بوسني خطا کرد
“Pew Research Foundation  ”   يک کار

ها بر    تحقيقي در باره نحوه گزارشات رسانه      
سر انتخابات کانديداتوري آمريکاعلني نموده     

طبق اين تحقيق، مهمترين گزارش          .  است
کشيش اعظم بوده   "  جرمي رايت "هاي    موعظه
 Superdelegateدومين مقام را نقش     .  است

داشته است و سومين مقام را بحثي در اين           
باره داشت که آيا سخنراني اوباما در باره تم 

راي دهندگان، بطور      »نارضايتي اقتصادي «
نادرستي فرموله شده بود؟ در مقام دهم            
اشاره نادرست کلينگتون درباره بوسني قرار      

هاي عالي که      در تمامي اين گزارش    .  داشت
بترتيب شمرده شده است، موضوع بر سر به        

در .  حاشيه راندن غيرعقالئي مردم است        
هيچکدام از اين گزارشات در باره موضع           
کانديداها در باره موضوعات متفاوت و يا          
. اصوال موضوعات صحبتي نشده است           

مسائلي که دقيقا بخش اعظمي از افکار               
بينيد،   مي.  عمومي تمايل به شنيدن آنرا دارند      

موضوع بر سر همه چيز هست بجز                 
اين باعث مي شود که       .  موضوعات متفاوت 

اين .  دانند  مردم خودشان را با آنها يکي نمي       
 .کامال مشهود است

در آمريکا روي افکار عمومي بسيار خوب          
اي   زيرا که کاست تجاري   .  پژوهش شده است  

خواهند   کنند، مي   که بر کشور حکومت مي       
انگشتشان را روي نبض مردم داشته باشند        
تا بتوانند آنها را کنترل نمايند و روي آنها             

توان    تنها زماني مي    .  تبليغات انجام دهند    
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. عقايد انسانها بود که آنها را خوب بشناسي        

در هر حال آنها در باره افکار عمومي خيلي           
 .دانند مي

، اغلب کساني   ۲۰۰۴در آخرين انتخابات سال     
که به بوش راي دادند، در باره مواضع بوش         
. راجع به موضوعات مهم دچار اشتباه شدند       

دليل .  عالقه به مسائل نبودند     آنها احمق يا بي   
انتخابات يک  :  واقعي اين اشتباه اين بود که       

جامعه ما  .  است)  تجاري(سيستم فروش کاال    
: شود   از سوي جهان تجارت رهبري مي          

شوند، کانديداها تجاري      اجناس تجاري مي   
افکار عمومي قرباني است و اين را       .  شوند  مي
 ٨۰اين خود دليلي است که چرا            .  داند  مي

درصد اعتقاد دارند که اين کشور توسط            
شود که تنها     برخي از منافع بزرگ رهبري مي     

مردم اشتباه   .  انديشند   به خودشان مي     
 .بينند کنند اما هيچ آلترناتيوي را نمي نمي

پديده اوباما در اصل عکس العملي جالب بر          
مديران اوباما، مديران     .  اين مسئله است     

هاي سفيد    کارزار تبليغاتي وي، در واقع ورقه     
مسائلي که در کارزار تبليغاتي     .  کنند  پخش مي 
و   »تغييرات«،  »اميد«روند چون      بکار مي 

، بازي با لغات از دهان مرد خوبي         »وحدت«
است که خوش قيافه است وخوب حرف خود        

روي اين کاغذهاي سفيد      .  کند  را بيان مي   
خواهد،   تواني هر چيزي را که دلت مي            مي

ها را با اميد به         بسياري اين ورقه   .  بنويسي
همانطوري که  .  کنند  تغييرات اساسي پر مي    

کند،   وال استريت ژورنال بدرستي اشاره مي      
اين مبارزه انتخاباتي روي موضوعات توجه       

کاراکتر شخصي در اين      .  بسيار کمي دارد   
در .  مبارزات تبليغاتي ابزاري کليدي است        

واقع کاراکتر کانديداها در مرحله نخست قرار    
 .گيرند مي

. بله حمايت از اوباما پديده اي محبوب است         
کنم اين انعکاس بيگانه شدن مردم        من فکر مي  

پناه "  ني"ها به يک  انسان. در مقابل نهادهاست
بينند که در     آنها اين شانس را مي     :  آورند  مي

اينجا کسي براي آن چيزي که آنها ميخواهند،        
حتي اگر که اين کس در اين باره          .  بلند شود 

ماند که شايد     اما او به کسي مي . صحبتي نکند
 .کاري انجام دهد
هائي که ميشود بسيار جالب       مشاهده مقايسه 

رونالد "و  "  جان اف کندي   "اوباما با    .  است
کندي و ريگان     .  شود   مقايسه مي  "  ريگان

بخصوص .  ها بودند   ساخته و پرداخته رسانه   
دانست   ريگان که احتماال حتي اين را هم نمي        

او در  .  سياست است که موضوع بر سر کدام      
در ابتدا وي    .  ها بود   واقع خلق شده رسانه    

آنچنان از محبوبيتي برخوردار نبود اما            
ها از وي کاراکتر کابوئي راساختند که         رسانه

 دولت کندي . خواهد ما رانجات دهد وغيره مي

کين هم مثالي براي        همچنين مک :  چامسکي
اي است که توسط تبليغات         برجسته سازي 

منظورم اين  .  گيرد  بسيار موثري انجام مي     
است که پيش خود يک خلبان روسي را               
مجسم کنيد که دو هدف را در افغانستان             

به او تيراندازي مي شود و       .  کند  بمباران مي 
هاي اسالمي فناتيک که از       از سوي تروريست  

شوند مورد      ها هدايت مي       سوي آمريکائي  
آيا ما او را بعنوان       .  گيرد  شکنجه قرار مي   
خوانيم؟ آيا ما او را بعنوان         قهرمان جنگ مي  

خوانيم، زيرا   کارشناس استراتژي و امنيت مي
که وي اهداف غيرنظامي را بمباران نموده          

اما اين همان   .  کنيم  است؟ نه ما اين کار را نمي      
قهرمان .  کين شد   تبليغاتي است که براي مک     

بودن وي، کارشناس بودن وي و دانش             
استراتژيک وي بر بستر اين واقعيت نهفته           

از )  فوت(هزار پائي     ۳۰است که او از فاصله      
آسمان بمب بر سر مردم ريخت و خود مورد  

اين خوب نيست که او را        .  هدف قرار گرفت  
اين .  افتاد  نبايد اين اتفاق مي    .  شکنجه کردند 

خود يک جنايت است و غيره و غيره، اما اين           
سازد و يا        مسئله از او يک قهرمان نمي          

اينها همه  .  کارشناسي براي سياست خارجي   
صنعت .  ساخته و پرداخته تبليغات است         

 ٦.  ساز است   تبليغات بزرگترين صنعت چاره   
درصد توليد ناخالص اجتماعي ما در بخش         

اين صنعت ابزار    .  شود  تبليغات جاري مي   
اين صنعت تالش    .  محوري جامعه ما است     

ها از هم جدا باشند و خود          کند که انسان    مي
 .را روي چيزهاي ديگري متمرکز سازند

کين در رابطه با      آيا ميان اوباما و مک    :  ناوارو

اي تفاوت وجود      سياست خارجي به گونه     
 دارد؟

تواند بدتر از بوش      کين مي   مک.  بله:  چامسکي

گويد زيرا که در      او چيز زيادي نمي   .  عمل کند 
اما آن مقدار   .  شود  باره مسائل صحبتي نمي    

کمي هم که او گفته است به اندازه کافي تکان          
تواند بعنوان    او مي .  باشد دهنده و ترسناک مي

 .تهديدي غيرقابل پيش بيني خودرا نشان دهد

ها را براي     مي توانيد همدلي اروپائي   :  ناوارو

 اوباما توضيح دهيد؟

کنم که اروپائي ها       من تصور مي  :  چامسکي

خواهند اين ورقه خالي را با                 هم مي  
اين از کسي پوشيده     .  آرزوهايشان پر کنند   

آمد و    نيست که آنها از بوش خوششان نمي       
حتي نهادهاي آمريکائي هم    . ترسيدند از او مي

بوش حتي ازسوي مقامات    .ترسيدند  ازوي مي 
ساالري رسمي ريگان هم به نوعي که          ديوان

. هرگزسابقه نداشته است، موردنقدقرار گرفت
زماني که استراتژي     ۲۰۰۲مثال در سپتامبر     

امنيت ملي وي اعالم گرديد که بر مبناي آن           
ميبايست جنگ تدافعي انجام پذيرد و عمال           
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اين دولت،  .  از کنترل بيشتري برخوردار بود     
ساالرها بود که قدرت       اولين گروه از ديوان    

تلويزيون را شناخت وازطريق آن تالش نمود       
براي خودش يک نوع کاراکتر مردمي خلق          

کندي رئيس جمهوري بود که به ويتنام     : نمايد
جنوبي حمله نموده و يک جنگ ترور بزرگ          

دولت وي  ...  را بر عليه کوبا انجام داد و غيره       
مسئوليت سرکار ماندن ديکتاتور نئونازي در      

باوجود اينکه کودتا . برزيل را به گردن داشت
ها   کمي بعداز قتل کندي انجام گرفت اما کندي       

اين .  زمين را براي اين کودتا هموار نمودند        
کودتا به فشاري وحشتناک و همه جانبه در          
تمامي آمريکاي التين منجر گرديد و همچنان        
ادامه يافت، اما تصوير کاملوت همچنان باقي        

زماني که آدم ميخواهد ملتي دگرانديش      .  ماند
را تحت کنترل داشته باشد، نقش برجسته و         

 .باشند کاراکتر بسيار مهم مي
آمريکا به هيچوجه کشوري            ،در اصل  

اين قياس اصال درست       .  فاشيستي نيست  
اما با وجود اين، يک تشابه غير اتفاقي        .  نيست

و متحير کننده در تکنيک تبليغاتي وجود             
ها اين تکنيک را آگاهانه از تبليغات         نازي.  دارد

رسمي آمريکا به طوري واضح و باز                
. برداشتند و خود به اين مسئله اقرار نمودند        

اين تکنيک، تکنيک تبليغات رسمي آمريکا در         
نازي ها اين مدل را به        .  بود  ۲۰سال هاي    

امروز هم همچنين اين مدل،     .  وضوح پذيرفتند 
 .مدل تبليغاتي جهان تجارت است

کنم که پديده اوباما همانطور که         من فکر مي  
ها مشخص شده است، انعکاس      در همه پرسي

 ٨۰.  دهنده بيگانگي مردم از نهادها است          
اند،   درصد کساني که مورد سئوال قرار گرفته 

اند که کشور توسط تعدادي محدود از           گفته
گويد   اوباما مي .  شود  منافع بزرگ حکومت مي   

که ما به پيشباز تغييرات خواهيم رفت اما            
هيچ اثري وجود ندارد که نشان دهد اين              

نهادهاي .  تغييرات از چه طبيعتي برخوردارند    
مالي که پشتيبانان اصلي و تامين کنندگان           
مبارزات تبليغاتي وي هستند، وي را تائيد           

اين به اين مفهوم است که هيچ            .  کنند  مي
 .اي براي هرگونه تغييري وجود ندارد نشانه

با اين وجود اگر کسي از تغيير صحبت کند،          
، »اميد«يا    »تغيير«.  چسبند  مردم به او مي    

خوب «:  گويد  چسبد و مي     آدم به اينها مي     
حتي اگر مدرکي هم وجود نداشته باشد،            
شايد او نجات دهنده ما و کسي است که به            

 . خواهيم دهد که ما مي ما آن چيزي را مي

 .طبيعتا: ناوارو

کنم که پديده     از اين رو من فکر مي     :  چامسکي

اوباما و بيگانه شدن مردم دست به دست هم         
 .خواهند داد

کين و    چه تفاوتي ميان دولت مک       :  ناوارو

 دولت اوباما وجود دارد؟
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براي همه ناگهاني بود بطوري که مثال بعد از         
چند هفته از اين اعالم مقاله اي بزرگ در              

Foreign Affairs       که مهمترين مجله دستگاه
 New Imperialاست چاپ گرديد و در آن،         

Grand Strategy   اين مسئله  .  محکوم گرديد
به لحاظ دالئل اساسي محکوم نگرديد بلکه          
گفته شد که اين امر به آمريکا زيان خواهد            

ساالري بوش غالبا بعنوان          ديوان.  رساند
افراط گرايان، براي اينکه گفته نشود که اين          

ساالري ناسيوناليسم بشدت راديکال        ديوان
اين امر در باره    .  است، مورد نقد قرار گرفت     

اما اوباما با   .  گين هم به همين ترتيب بود        مک
راست قرار  /  اطمينان زياد در جانب ميانه       

ساالري   خواهد داشت يعني درجائي که ديوان     
 .کلينگتون قرار داشت

نظريه بوش يعني نظريه جنگ تدافعي،               
توجهي فاحش به متحدين ما وغيره، جالب         بي

. اين نظريه به هيچ وجه جديد نبود           .  است
اي آن، خيلي     نظريه کلينگتون، به مفهوم کلمه     

نظريه رسمي   .  بدتر از نظريه بوش بود         
آمريکا از اين اجازه       «:  گويد   کلينگتون مي  

برخوردار است که به خشونت دست زند تا          
اش را به بازارها و            بدينوسيله دسترسي  
نظريه کلينگتون حتي   .  »ذخاير، امنيت بخشد  

تنها بايد گفت   .  تر از نظريه بوش بود       افراطي
اش را      ساالري کلينگتون نظريه       که ديوان  

نمود و نه به      تر مطرح مي    تر و محترمانه    آرام
. شکلي که متحدين را از خود بيگانه سازد           

توانستند خود را محروم       ها هم نمي    اروپائي
شناختند   طبيعتا آنها اين نظريه را مي      .  سازند

و رهبران اروپائي احتماال با اين نظريه موافق        
خودخواهي وتکبروجسارت وگستاخي   .  بودند
ساالري افراطگرا وبشدت ناسيوناليست  ديوان

-Mainstreamبوش، توهيني بود براي            
Zentrum .همين . چه درآمريکا و چه در اروپا

 .تر هم پياده نمود سياست راميتوان محترمانه

اي فضاي    شما در آمريکا به گونه      :  ناوارو

 بينيد؟ ها مي حرکت براي چپ

من فکر ميکنم که آمريکا به             :  چامسکي

به .  دهد  هاي زيادي را مي      ها شانس   سازمان
کار خودتان نگاه کنيد که در آن افکار عمومي 

کار خود شما   .  چه خوب بررسي شده است     
در باره خواست مردم براي برنامه بهداشت        

دهد که افراد در آمريکا يک           ملي نشان مي   
اگر ما يک   .  کنند  چنين برنامه اي را آرزو مي      

دمکراسي کاري داشتيم در اين صورت            
ها سال بود که نهاد بهداشت ملي           آمريکا ده 

افکار عمومي آمريکا هميشه اين را      .  داشت  مي
در باره سياست خارجي هم به       .  خواست  مي

به ايران نگاه کنيم، يعني      .  همين منوال است  
بزرگترين موضوع بعدي که در خانه ما قرار         

 هاي رياست جمهوري،  تمامي کانديدا .دارد

کره زمين    اين حق داده شده است که بر نيم         
ها در مقابل اين       اما کوبائي .  حکومت نمايند 

خواست آمريکا قرار گرفتند و از اين رو              
بايست مجازات شوند، آنهم از       مردم کوبا مي  

 .طريق يک جنگ بسيار اساسي و تروريستي
بيوگراف نيمه رسمي      "  آرتور شلسينگر  "

: گويد  ها مي   رابرت کندي و مشاور کندي       
رابرت کندي وظيفه داشت تمامي                 «

هائي را که روي زمين وجود دارند بر     وحشت
: وي ادامه مي دهد     .  »سر کوبا فرود آورد     

آنها در اين   .  اين وظيفه ابتدائي روبرت بود     «
رابطه تعصب داشتند، همچنين در رابطه با          

اي که توسط آن مردم        هاي اقتصادي   تحريم
کوبا را ميبايست براي اعمالشان مجازات          

نظرافکار عمومي آمريکا در اين باره       .  »نمود
هاي   هائي که از سال     چيست؟ در همه پرسي   

اند، دوسوم کساني که مورد        انجام شده   ۷۰
اند گفته وميگويند که آنها طرفدار        خطاب بوده 

باشند،  مناسبات معمولي ديپلماسي با کوبا مي
درست مانند مناسباتي که ساير کشورهاي        

اما تعصب موئسسات    .  جهان با کوبا دارند    
هاي مختلف است و حتي       آمريکا فراتر ازطيف  

ها نيست که اين ماجرا       موضوع بر سر کندي   
در واقع هيچ    .  را آغاز نمودند و يا ديگران        

کانديداي سياسي هيچگاه جرات صحبت           
در باره  .  کردن در باره اين نکات را ندارد         

هاي ديگر هم به همين شکل           يکسري از تم   
همانطور که گفتم، آمريکا در واقعيت        .  است
. بايست بهشتي براي سازماندهان باشد        مي

ها   کنم که امکانات براي چپ         من فکر مي   
دقيقا اين خود يکي از دالئلي         .  فراوان است 

است که چرا افکار و عقايد تحت فشار قرار           
بعالوه اينکه، مردم اين      .  گيرند و غيره     مي

امروزه احتماال   .  باشند   کشور فعال مي     
هاي بيشتري براي يک موضوع جدي          انسان

فقط اين    ٦۰هاي    کنند تا سال     فعاليت مي 
. اند  ها جدا از هم و به نحوي پراکنده           فعاليت

هاي مردمي بسياري وجود        امروزه جنبش 
تنها اگربه  .  دارند که سابقا وجود نداشتند       

نگاه کنيم    »جهان سوم «جنبش همبستگي با    
بينيم که اين جنبش چيزي کامال نو در              مي

باشد و      تاريخچه امپرياليسم اروپائي مي      
اش هم در نهاد هاي اصلي آمريکا در            ريشه
کليساهاي پروتستان  .  قرار دارد   ۸۰هاي    سال

روستائي، مردم نهادهاي متفاوت، هزاران نفر 
به آمريکاي مرکزي رفتند تا با قربانيان جنگ        
ترورانگيز رونالد ريگان زندگي کنند و به آنها 
. کمک نمايند و از آنها محافظت نمايند و غيره        

. کنم  ها هزارنفر صحبت مي     من ازهزاران و ده   
. يکي از دختران من هنوز در نيکاراگوئه است       

يک چنين چيزي در تاريخ امپرياليسم هرگز         
هيچ فرانسوي به الجزيره    .  وجودنداشته است 
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مي گويند که ما بايد تهديد به       ,  همچنين اوباما 
خشونت بر عليه ايران را ادامه دهيم و تمامي         

  .امکانات را باز بگذاريم
البته اين زير پا گذاشتن منشور سازمان ملل         
متحد است اما رهبران ما اين امر را طبيعي            

اما افکار  .  کند  دانند و هيچکس نقدي نمي       مي
. خواهد   عمومي برعکس، چيز ديگري مي         

گويد ما نبايد ايران را       اکثريتي بسيار باال مي   
تهديد کنيم بلکه ما بايد در روندي ديپلماسي         

درصد    ۷۵.  وارد مذاکره شويم    )  با ايران  (
افکار عمومي امريکا بر اين باور است که             
ايران هم از همان حقوقي برخوردار است که         
در پيمان منع تسليحات اتمي که همه امضا           

يعني اينکه ايران    .  نموده اند، قيد شده است      
حق دارد اوران را براي رآکتورهايش غني          
سازد اما اين حق را ندارد که براي ساخت            

به شکلي تعجب آور      .  بمب اتم غني سازد     
اکثريتي گسترده از افکار عمومي آمريکا            

اي آزاد از        خواهد که ما براي منطقه           مي
ايران واسرائيل  .  تسليحات اتمي حرکت نمائيم   

و همچنين ارتش خود ما که در منطقه مستقر         
اتفاقا اين  .  است از اين قاعده بايد پيروي کنند      

. با سياست رسمي ايران هم تطابق دارد            
همچنين آمريکا و بريتانيا هم رسما با اين            

با اين وجود اين بايد در باره       .  موضع موافقند 
زماني که آمريکا و    .  اين حقيقت سکوت شود   

کردند که توجيحي آبکي و        بريتانيا تالش مي  
قانوني براي حمله برنامه ريزي شده به عراق    

شوراي    ٦٨۷بسازند، به قطعنامه شماره         
رجوع دادند    ۱۹۹۱امنيت سازمان ملل ازسال     

که در آن از عراق خواسته شده بود که               
. تسليحات کشتار جمعي خود را از بين ببرد        

آنها ادعا نمودند که عراق به اين خواسته تن          
در اين باره بسيار گفته و نوشته       .  نداده است 

شد اما چيز زيادي در باره اين حقيقت که در          
همان قطعنامه امضا کنندگان موظف شده          

اي آزاد از تسليحات اتمي در           بودند منطقه 
ماده (خاورميانه و نزديک به وجود آورند           

هيچکدام .  نوشته وگفته نشد  )  ٦٨۷قطعنامه  ۱۴
تواند به خود اجازه دهد          از کانديداها نمي   

اگر .  حتي در باره اين امکان صحبت کند           
آمريکا دمکراسي کارا داشت که در آن نظر          
افکار عمومي بر سياست تاثير داشت، در آن         

شدت خطرناک با     شد که مقابله به     صورت مي 
 .آميز انجام داد ايران را احتماال صلح

سال است که     ۴۵.  و يا در باره کوبا فکر کنيم      
. ها را مجازات کند      خواهد کوبائي   آمريکا مي 

ما مدارک دروني از کندي داريم که اين امر           
در آنجا آمده است    ...  را ثابت مي کند و غيره     

مردم کوبا بايد مجازات شوند زيرا که         «که  
آنها آن سياست آمريکا را که به نظريه               

گردد، با غرور     برمي  ۱۸۲۳در سال   "  مونرئو"
 درنظريه مونرئوبه آمريکائي ها . »کنند رد مي
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اي رهبران سـيـاسـي       هاي رسانه هنوز شبکه
سياست به صحنه نمايـش تـاتـر      .  موجوداند
شما پيش از ايـن در بـاره           .  گردد تبديل مي

جمالت تهيجي براي جلـب مـردم صـحـبـت          
نموديد که بدون رابطه و مفهوم به نـمـايـش      

اين مسـئلـه را چـگـونـه            .  شوند گذاشته مي
توضيح مي دهيد، در حاليکه نفوذ آمريکا در   

هاي سياسـي   جهان کاهش مي يابد اما ارزش
 و فرهنگي آمريکا در اروپا بيشتر مي شوند؟

اي   اين مسئله خود پهنه گسترده      :  چامسکي

کنيم در باره برخي از مسائل         سعي مي .  دارد
اگر ما تاريخ زماني طوالني را       .  صحبت کنيم 

پيش خود نگاه کنيم در اين صورت خواهيم          
القلب ترين و      ها قصي   فهميد که اروپا قرن     

شکل دادن   .  ترين منطقه جهان بود         خشن
اي بود    هاي ملي اروپائي برنامه     سيستم دولت 

در .  که با کشتار جمعي و انهدام به پيش رفت        
درصد مردم آلمان ازطريق       ۴۰قرن هفدهم    

ها و    در مسير اين قصاوت   .  جنگ از بين رفتند   
ها اروپا فرهنگ قصاوت و تکنولوژي     خشونت

داد   خشونتي راخلق نمود که به آنها اجازه مي       
براي مثال به بريتانيا      .  جهان را فتح نمايند     

اي کوچک در      بريتانيا جزيره .  کنيم  نگاه مي 
کرانه اروپا بود که از آنجا به جهان رهبري           

همچنين بقيه اروپا واقعا سياست        .  کرد  مي
کشور کوچکي چون   .  کرد  خوبي را دنبال نمي   

ميليون   ۱۰بلژيک احتماال قادر بود در کنگو         
طبيعتا اين مسئله بدون    .  قتل برساند   آدم را به  

توانست پيش      خودخواهي نژادپرستي نمي    
در دو جنگ جهاني اين مسئله به اوج          .  برود

از جنگ جهاني دوم اروپا صلح       .  خود رسيد 
ها   نه به اين خاطر که اروپائي         .  آميز شد 

پاسفيست شدند، بلکه به اين خاطر که آنها           
فهميدند که جهان را ازبين خواهند برد اگر به         

همچنان ”  همديگر را ازبين ببرند    “بازي سنتي   
از اين رو آنها فرهنگ قصاوت و       .  ادامه بدهند 

تکنولوژي انهدامي را خلق نمودند که آنچنان        
 .شدت گرفت که به اين بازي خاتمه داد

جنگ جهاني دوم به تغيير قدرت شديدي            
اياالت متحده آمريکا مدتها بود      .  منجر گرديد 

. ترين قدرت اقتصادي جهان شده بود       که قوي 
اما آمريکا بازيکن    .  بسيار قوي تر از اروپا      

آمريکا .  همطرازي در موضوعات جهاني نبود    
کره غربي مسلط بود و سايه خود را            بر نيم 

اما خود  .  برفراز منطقه پاسفيک گسترانده بود    

در مقامي پشت بريتانيا و حتي فرانسه قرار          
اين مسئله با جنگ جهاني دوم تغيير         .  داشت
ها در حالي که ساير نقاط           آمريکائي.  نمود

جهان بطور جدي از اين جنگ آسيب ديدند،          
با اين  .  به شدت از اين جنگ منفعت بردند          

جنگ، دپرسيوني که دچار صنايع شده بود          
خاتمه يافت و عمال محصوالت صنعتي به           
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بلکه همچنين از     جهاني صحبت نمي کنم،         
"Via Campesina"  .      در آخرين ديدار من از

، اولين قدم    "پورتو آلگره "فوروم جهاني در     
مرا به سازمان جهاني      »ويا کامپسينا «من در 

دهقانان راهنمائي نمود، جائي که ديدارهاي        
خيلي زنده و   .  پذيرفتند  المللي صورت مي    بين

هائي از مردم     هيجان انگيز و نمايانگر بخش     
واقع، بودن در آنجا بسيار          به.  جهان بود 

اين مسئله در باره فوروم      .  انگيز بود   هيجان
اين خودجهاني شدن   .  جهاني هم صادق است   

در آنجا  .  واقعي و درست و حسابي است        
بيني که از تمامي جهان         هائي را مي     انسان
آنها با  .  هاي زندگي   از تمامي بخش  .  اند  آمده

کنند وبا هم پيوند برقرار       هم بحث وگفتگو مي   
هاي خود      کنند و زماني که به خانه             مي

ها در باره     کنند اين ايده    گردند، تالش مي    برمي
 .تغييرات اجتماعي را در آنجا پياده نمايند

دانم که آيا اين انترناسيونال جديد هم         من نمي 
اما اگر اينچنين    .  خورد؟ شايد   شکست مي 

هاي ديگري    شود، اين خود منجر به حرکت       
براي ,  براي انترناسونالي ديگر خواهد شد       

کنم چيزي را که      من فکر مي  .  هاي مجدد   تالش
آنچيزي .  شما ميگوئيد پرمعني وصحيح است    

بينيم شايد بذري براي      را که ما در اينجا مي      
. اولين انترناسيونال درست و حسابي باشد       

انترناسيونالي که از طبقات مردمي همه جاي        
اين انترناسيونال  .  جهان شکل خواهد گرفت    

تالش خواهد نمود بيگانگي شديدي را که            
ها همه جا، در آمريکا و ساير نقاط              انسان

جهان حس مي کنند، از بين ببرد و همچنين           
_ کنند  احساس اينکه نهادها براي ما کار نمي       

اين .  را هم از سر بگذراند    _  بلکه براي ديگران  
توانند خود را سازماندهي نمايند        ها مي   گروه

هائي که ما        و تجهيز بشوند و از آزادي          
. خوشبختانه در اختيار داريم استفاده کنند        

 .انداز بسيار مهمي است اين واقعا چشم

مسئله نگران کننده ديگر، آمريکائي       :  ناوارو

شدن سياست اروپا است که بنظر من در             
ها هم    حتي چپ .  همه جا در حال انجام است      

. اند  در اروپا زبان خود را از دست داده             
رهبران چپ ديگر از طبقه کارگر صحبت            

کنند بلکه در باره اقشار مياني صحبت            نمي
ها به هيچ     مبارزه طبقاتي براي چپ    .  کنند  مي

پيشرفتي بشدت  .  وجه ديگر موضوعيت ندارد   
زبان سياسي آمريکا، در حاليکه     :  نگران کننده 

ها همزمان در اروپا بشدت ضعيف               چپ
 .دهد شوند، در اروپا خود را نشان مي مي

آمريکائي شدن زندگي سياسي اروپا شگرف      
است زيراکه نفوذآمريکا هم درجهان همزمان      

اروپا همواره هر چه بيشتر       .  يابد  کاهش مي 
اينچنين احزاب سياسي    .  شود  آمريکائي مي 

ما .  دهند  قدرت و مفهوم خود را از دست مي        
 بينيم، بلکه تنها  ديگر هيچ حزب سياسي نمي
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زندگي کند و به انسانهاي آنجا کمک نمايد و          
ازآنها دربرابر جنايتهاي فرانسويان محافظت     

 . اي نشده است به اينها هرگز اشاره. نمايد
در آن  :  هاي هندوچين فکر کنيم     و يا به جنگ   

زمان تعداد محدودي بصورت پراکنده فعاليت  
بطور ناگهاني و     ۸۰اما در سال هاي     .  نمودند

نه در مراکز و از سوي       .  ابتکاري اتفاق افتاد  
رهبران و نه در بوستون، بلکه در روستاهاي        

امروزه اين مسئله    .  کانزاس و در آريزونا     
پذيرد مثل      جا در جهان صورت مي           همه

داند که    و خدا مي   .  طرفداران صلح مسيحي   
 .چه چيزهاي ديگري

يک پيشرفت جديد ديگر، جنبش جهاني براي        
دار است که     اين خنده .  عدالت اجتماعي است  

جنبش ضد جهاني    «اين جنبش را بعنوان        
اصطالح    طبق تبليغات، به    .  بناميم   »سازي

در ابتدا در زاتله      »جنبش ضد جهاني سازي    «
زيرا که اين     .  اين غلط است    .  آغاز گرديد  

. آغاز گشت   »جهان سوم «جنبش در ابتدا در     
زماني که آدمها در يک کشور شمال جهان           

کنند فورا مدرک و ثبت         چيزي را آغاز مي    
اما زماني که صدها هزار دهقان         .  شود  مي

شوند، هيچ    ور مي   هندي به پارلمان حمله     
هاي بيشمار مردمي     جنبش.  شود  مدرکي نمي 

حساب نخواهند    در برزيل و هند و غيره به        
آمد قبل از اينکه شهري از شمال وارد بازي          

شهر زاتله وارد بازي شد و اينچنين          .  گردد
هاي بيشمار شمال و عمال در  جنبش در بخش

 .مجموعه جنوب جهان گسترش يافت

به واقع    »ضد جهاني سازي  «جنبش  :  ناوارو

اما بعضي اوقات آدم اين     .  جنبشي عالي است  
احساس را دارد که در جاي خود گير کرده           

در باره ايده يک      .  است و فلج شده است       
انترناسيونال پنجم و يا يک سازمان ديگر که         
يک آلترناتيو براي سيستم موجود جهاني          

 کنيد؟ ارائه دهد، چه فکر مي
من درکنفرانس هاي فوروم جهاني     :  چامسکي

شوند،   که همواره در جنوب جهان انجام مي        
ام که اين     من در آنجا گفته   .  ام  صحبت نموده 

تواند بذر يک انترناسيونال واقعي        جنبش مي 
براي من اين خود    .  را در دل خود حمل نمايد     

اولين «.  اولين انترناسيونال واقعي است        
مهم بود اما بسيار محدود          »انترناسيونال

مارکس آن  .  در واقع بخشي از اروپا بود     .  بود
توانست   را از بين برد زماني که وي ديگر نمي 

دومين انترناسيونال قبل از    .  آنرا کنترل نمايد  
سومين  .جنگ جهاني دوم فلج گرديد            

انترناسيونال از سوي شوروي بعنوان نهادي  
چهارمين انترناسيونال  .  تبليغي پذيرفته شد   

اين يکي اما     .در حاشيه و تروتسکيستي بود     
. اولين انترناسيونال درست و حسابي است       

 من تنها از فوروم . حداقل اينطور بنظر ميرسد
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زماني که جنگ براي آمريکا پايان يافت، آنها         
نيمي از ثروت جهان را دراختيار خود داشتند   

نظير   شان بي   و قدرت نظامي و موقعيت امن      
طراحان اين را مي دانستند واز اين       .  شده بود 

آنها .  رو، رهبريت بر جهان را طراحي نمودند      
خواستند اجازه دهند که کشورهاي ديگر        نمي

اين .  رفتاري خودمختارانه داشته باشند        
 .ها ساخته و به اجرا درآمدند طرح

در اروپا پايان جنگ به يک موج خروشان            
دمکراسي راديکال، ضد فاشيستي، مقاومت و      
. گرفتن کنترل از سوي کارگران کشيده شد        

بنابراين اولين وظيفه فاتحان يعني آمريکا و         
بريتانيا اين بود که اين موج خروشان را             

در هر کشوري بعد از کشور       .  شکست بدهند 
ديگر و همچنين در ژاپن اولين وظيفه به              
اصطالح آزاد کنندگان اين بود که مقاومت           
ضد فاشيستي را شکست بدهند و مجددا نظم        

شايد .  سنتي بر اين کشورها رابرقرار سازند     
اين .  نه با همان اسم اما غالبا با همان رهبران        

شبه به انجام نرسيد و مثال ايتاليا           جنگ يک 
هدف اصلي    ۷۰هاي    احتماال تا حداقل سال    

حمالت سازمان سيا بود، تا زماني که               
عناصري وجود داشت که توسط آن                

زيرا که  .  دمکراسي ايتاليا را بتوان نجات داد      
اين به آن مفهوم بود که جنبش کارگري نقش         

اي بود که     کند و اين مسئله      بزرگي بازي مي  
توانستند تحمل    نمي)  آمريکا و بريتانيا   (آنها  
رهبران :  کم کم آنها اين را فهميدند        .  نمايند

بايست وضعيت جديد خود را             اروپا مي  
بپذيرند و قبول کنند که آمريکا نقش سنتي           

بار و با      خود، يعني حکومت بطور قصاوت      
. بربريت بر جهان کنند را از سر خواهد گرفت 

ها هم بايد اين را بپذيرند که بخشي            اروپائي
از اين غنيمت نصيب آنها خواهد شد، غنيمتي        
که در نتيجه رهبري آمريکا بر جهان نصيب         

 .آمريکا خواهد شد
هاي راديکال در اروپا اما همه چيز را          دمکرات

از دست ندادند و توانستند به مقياس معيني          
از لحاظي  .  از سوسيال دمکراسي دست يابند    

ها   ها زندگي بهتري از آمريکائي       هم اروپائي 
تر و بزرگترند و بيشتر وقت        آنها سالم .  دارند

از همه مهمتر آمريکا از سال هاي       .  آزاد دارند 
ساعات کاري بيشتر و دستمزد کمتر و           ۷۰

خدمات اجتماعي بسيار اندک و همچنين            
هاي بهداشتي را در ميان            بدترين ارزش  

مجموعه کشورهاي صنعتي جهان دارا            
اين مسئله حتي روي بلندي قد هم         .  باشد  مي

زماني که يک آمريکائي     .  تاثير گذاشته است  
کند، اولين چيزي که        به اروپا مسافرت مي     

کند اين است که مردم         نظرش را جلب مي     
 .باشند اروپا چقدر بلند قامت مي

 اروپا بخاطر موقعيت زيردست بودنش از 

آنها زماني  .  برد  بسياري از امتيازات لذت مي    
عام و انهدام و غيره        که موضوع بر سر قتل     

در .  قدم باشد   گذارند تا آمريکا پيش     است، مي 
درست .  فرما است   واقع نوعي رضايت حکم    

: رسد  مانند يک آه براي سبک شدن بنظر مي        
القلبي و بربريت استراحت      ها قصي   بعد از قرن

. برند  کنند و روي بسوي مسائل ديگر مي         مي
ما .  بکنند)  با آمريکا (بگذار تا آنها اين کار را        

هاي   چه کاست .  خوشحاليم براي اين غنيمت    
هاي تجاري و غيره هيچ       سياسي و چه کاست   

اما آنچه که   .  مخالفتي با اين موضوع ندارند     
ناميد،   شدن مي   بعنوان آمريکائي )  ناوارو(شما  

در واقع گسترش کنترل از سوي جهان              
هاي تجاري خيلي از اين       کاست.  تجارت است 

آنها در اين ماجرا بطور . مسئله راضي هستند
البته به شکلي اختالف    .  اند  تنگاتنگي وارد شده  

هم وجود دارد، اما در اساس آنها کامال              
مشاهده اين  .  اند  تنگاتنگ با آمريکا درآميخته    

بنظر .  اختالف بسيار ديدني و جالب است         
ايدئولوژها .  رسد که ما بازار آزاد داريم         مي
در واقعيت اما سيستم      .  گويند  جور مي   اين

اين .  اي داريم که تکيه بر دولت دارد        اقتصادي
بطورعمده   Hightech-Ökonomie:  چنين مثال 

فعاليت و تحرک خود را ازبخش دولتي تغذيه        
تنها به اين محل فکر کنيم که ما حاال          .  کند  مي

 Massachussetts Institute:بريم درآن بسرمي
of Technology         در نهايت اين تحرک براي

. استثماربه سرمايه خصوصي سپرده ميشود    
 .برخي از اوقات کامال مسخره است

صنايع هوائي غيرنظامي امروزه از سوي دو        
. ايرباس و بوئينگ  :  شرکت رهبري مي شوند     

آنها دائما در سازمان تجارت جهاني بر سر          
اينکه چه کسي بيشترين سوبسيدهاي دولتي       

دراساس .  رادريافت کند باهم مشاجره ميکنند    
مشکل اين دو شرکت بر سر اين است که چه          

درآمريکا .  کسي وابسته به قدرت دولتي است     
همچنان وابسته  )  دولتي(خطوط هوائي رسمي  

باشد و بدون     مي  Air Force/Aeorospaceبه  
دراروپا صنعت  .  آنها موجوديت نخواهدداشت  

هوائي غيرنظامي بشدت تحت حمايت دولت        
طبيعتا وحشت در آمريکا زياد بود که       .  است

با ايرباس قراردادي براي ساخت      )  اروپائيها(
هواپيماهاي تانکر براي نيروي هوايي آمريکا       

تر   اگر به اين قرارداد کمي دقيق      .  بسته بودند 
رسيم که گويا يک      نگاه کنيم به اين نتيجه مي     

. کند  شرکت آمريکائي با ايرباس همکاري مي      
ايم که    صنايع نام نهاده  ”  بازار آزاد “اين را ما    

امابراي .  اند  تکيه بردولت دارند ودرهم آميخته    
کاستهاي تجاري اروپائي و آمريکائي اين          

ها قابل قبول است و از آنجا         تحرک و فعاليت  
هاي تجاري خود را بشدت         که آنها سيستم   

. کنترل ميکنند، ازاين روهمه چيز درست است      
 .گويند حداقل اين را تبليغات و اين نظريه مي

من از اين حرکت مي کنم که در زيراين سطح          
ظاهري، مبارزه طبقاتي همچنان ادامه خواهد       

شود و آماده است که هر         داشت و ديده مي    
اما در باره آن نبايد        .  لحظه گسترش يابد   

يکي از دختران من در کالجي      .  صحبتي بشود 
هاي تهيدست    دولتي که شاگردانش ازخانواده   

اين شاگردان ميخواهند   .  ميآيند تدريس ميکند  
خواهند   پليس يا پرستار بشوند و اکثرا مي         

در اولين  .  کاري از همين نوع انجام دهند         
خواهد که آنها     کورس، وي از شاگردانش مي    

در باره  .  کمي در باره هويت خود بگويند         
اکثر اين شاگردان     .  شان   وابستگي طبقاتي  

 »طبقه«کلمه  .  اند  چيزي در اين باره نشنيده     
. چرخد  اي است که آدم در دهانش نمي          کلمه
هائي که وي از شاگردانش گرفت اين           پاسخ
به .  »طبقات مياني «يا    »طبقات پائيني «:  بود

اين معني که اگر پدرت جائي سرايدار است          
وي به طبقه مياني تعلق دارد و اگر در زندان           

اين .  بسر برد به طبقه تحتاني وابسته است         
در واقع اين خود موردي     .  هر دو طبقات است   
دانستن اين مسئله که واژه     .ايدئولوژيکي است 

با اين در رابطه است که چه کسي             »طبقه«
دستور ميدهد و چه کسي ازدستورات اطاعت       

جز اين چيزديگري درضمير خودآگاه     .  کند  مي
. اي سطحي   در واقع مسئله  .  ضبط نشده است  

اما درهرحال اين واژه در ضمير وجود دارد         
به مجردي  .  يعني مستقيم زير بخش سطحي     

هائي از طبقه کارگر صحبت       که آدم با انسان   
. دهند  العمل نشان مي    کند آنها فورا عکس      مي

 .کنند زيرا آنها اين را احساس مي

متشکرم، من قول داده بودم که زياد       :  ناوارو

در آخر من يک سئوال      .  وقت شما را نگيرم    
تعدادبيشماري انسان درجهان   .  شخصي دارم 

. نمايند  از شما براي کارهايتان قدرداني مي        
توانيد   اين نيرو را از کجا ميگيريد؟ چگونه مي       

ادامه دهيد؟ شما در اينجا در ميان مرکز              
ايد و با بياني روشن با           امپرياليسم نشسته 

در باره   .  کنيد   نيروهاي قدرت صحبت مي      
شوند و    ها مجبور به سکوت مي       اينکه انسان 

همزمان .  شوند  محصور به حاشيه رانده مي     
هاي تمام جهان تحسين      شما از سوي انسان   

خوانند   کساني که کارهاي شمارا مي    .  ميشويد
 .دانند رسان مي و اين کارها را بشدت ياري

من در آمريکا خودم را به حاشيه        :  چامسکي

امشب زماني که بخانه     .  دانم  رانده شده نمي  
هايم را پاسخ     ساعت ايميل   ۵بروم در حدود    

نامه را که برايم      ها نامه و دعوت     دهم و ده    مي
منظور من از به حاشيه     .  خوانم  آمده است مي  

ها از سوي      رانده شدن يعني اينکه انسان       
. شوند  ساختارهاي قدرت به حاشيه رانده مي     

من .  تفاوتند  ساختارهاي قدرت براي من بي      
کنم و اگر دشمنانه در         در آنها زندگي نمي    
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آويزان نمودم تا مرا به ياد دنياي واقعي              

اما همچنين اين خود امتحان جالبي       .  بياندازد

هر آمريکائي که به اين فضا وارد            .  است

فهمد که اين تصوير چه را         شود فورا مي    مي

ما براي اين قتل عام مسئول        .  دهد  نشان مي 

 ۱۰.  دانيم  اما چيزي در باره آن نمي . باشيم مي

دانند   آيند مي   هائي که اينجا مي     درصد اروپائي 

من .  کند  که اين نقاشي چه را مجسم مي           

دانند   ها مي   گويم تمامي آمريکاي جنوبي      مي

منظورم تا  .  که اين تصوير چه مفهومي دارد      

ها اين را        امروز جوان  .  همين اخيرا است    

دانند زيرا که تاريخ از مغزهاي آنان              نمي

تاريخ و واقعيت دو چيز       .  رانده شده است   

به خاطر آوردن قتل عام معادن        .  خطرناکند

هاي جوان انجام     شيلي بخشا از سوي انسان    

خواهند    خيزند و مي       آنها برمي  .  پذيرد   مي

ها   گذشته را مجددا از آن خود کنند و ايده آل         

. را مجددا کشف نمايند و براي آن کاري کنند        

اين کافي است من خواهم گفت که بيشتر از           

کافي است براي اينکه من خودم را در جريان         

 .و حرکت نگاه دارم

ما از شما   .  بسيار عالي بود  .  متشکرم:  ناوارو

کنيم که به بارسلونا و کاتالونيا           دعوت مي 

ها انسان از شما تشکر        به نام ميليون  .  بيائيد

 . کنم مي
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کردم کـه يـک جـاي         در اين صورت فکر مي

به همين دليل هم من عکـس  .  دهد قضيه بومي

را که قبال در    » آمريکن پروسپکت« سرمقاله 

اش صحبت کرديم روبروي دردفتر کارم  باره

توان دلـيـلـي     بهتر از اين نمي.  ام آويزان کرده

آورد که شما آنچه را که درست است انجـام  

اما آنچه که مرا همواره به کـار کـردن     .  دهيد

ها در آن روبـرو         انگيزد، برخي عکس برمي

ها نشان دهنده احـتـمـاال       يکي از عکس.  است

عام جنبش کـارگـري اسـت کـه          بدترين قتل

اين اتـفـاق صـد        .  درتاريخ اتفاق افتاده است

در آنجا کارگران .  سال پيش در شيلي رخ داد

معدن تحت شرايط غير قابل تصور در معدن 

شان پيـاده بـه      آنها با خانواده.  کردند کار مي

کيلومـتـر از      ۱۲شهر کوچک بعدي که تقريبا 

خواستند  آنها مي.  رفتند آنجا فاصله داشت مي

صـاحـبـان    .  که کمي دستمزد بيشتر بگيـرنـد  

معادن بريتانيائي از آنها پذيرائي نمـودنـد و     

اي راهنمائي نمودند و  آنها را به حياط مدرسه

اجازه دادند تا آنها دورهم جمع شوند و بـا      

سپس آنـهـا سـربـازان را         .  هم صحبت کنند

هـايشـان      آوردند تا همه آنها را با مسـلـسـل   

. مورد هدف قرار داده و از پـاي درآورنـد        

کسي نميداند که چه .  مردان وزنان و کودکان

 کشيم  ما آدمهائي را که مي. تعداد کشته شدند

. شايد آنها هزاران نفـر بـودنـد     .  شماريم نمي

صد سال طول کشيد تا اين جنايت درخاطرها 

در اين عکس يک يادواره کـوچـک     .  زنده شد

. من سال گذشته خـودم آن را ديـدم        .  است

هـائـي    بله جوان.  ها آن را درست کردند جوان

هاي آهنين  که تازه شروع کرده بودند ازدسته

شيـلـي   .  تنها پينوشه نبود.  ديکتاتور فرار کنند

تاريخي تلخ از خشـونـت هـاي دولـتـي و              

اما امروز .  استثمار و فشار را پشت سر دارد

هـا انـجـام       بله اين قصاوت.  اند همه برخاسته

هـا شـروع        پذيرفته است و امـروز انسـان      

 .اند خود را با آن مشغول سازند کرده

دانيد   آن عکس در آن روبرو، شما طبيعتا مي        

اين يک نقاشي   .  دهد  که چه چيزي را نشان مي     

است که يک کشيش مسيحي به من داده              

دراين نقاشي دريکطرف بيشوف اعظم      .  است

به قتل رسيد قرار      ۱۹٨۰رومرو که در سال      

کشيش .  رهبر روشنفکر   ٦دارد ودرمقابل وي    

از سوي      ۱۹٨۹مسيحي که در سال            

ها که از سوي آمريکا جهت داده           تروريست

همان .  شده بودند، مغزشان متالشي شده بود 

ها را با     عام  نيروهاي ترور يک سري از قتل      

باالي .  قربانيان ديگر به انجام رسانده بودند      

منظور .  سر آنها فرشته مرگ قرار دارد           

. او عموي مهربان نبود    .  رونالد ريگان است   

 من اين عکس را . بود ٨۰اين واقعيت سالهاي 

و در دادگاهي كه قانوني و عـادي تشـکـيـل       
اي    هـاي رويـه       شود، با رعايت همه تضمين

الـمـلـلـي        الزم، بر اساس استانداردهاي بيـن 
ايـن  .  هاي عادالنه، محاكمـه شـونـد      دادرسي

افراد در صورتي كه مجرم شناختـه شـونـد      
بايد به نحوي متناسب با خصوصيت بسـيـار   
سنگين اين جنايات، ولي بدون حكم اعدام يـا    

 .كيفرهاي بدني، مجازات شوند

 زمينه پس

شروع شد و تا  1988كه از اوت   اي در دوره
نزديك دهمين سالگرد انقـالب اسـالمـي در        

ادامه داشت، مقامات ايران مـوج   ۱۹۸۹فوريه 
وسيعي از اعدام زندانيان سياسي را بـه راه    
انداختند كه در نوع خود، پس از آنـچـه در         

هاي اول و دوم پس از انقالب اسـالمـي      سال
ترين موج اعـدام     صورت گرفت، بزرگ ۱۹۷۹

باور بر ايـن اسـت کـه در            .  رود بشمار مي
نـفـر، از جـملـه          ۵۰۰۰تا  ۴۵۰۰مجموع بين 

 . زنان، در اين جريان كشته شدند
 

المـلـل    اطالع بيشتر، به گزارش عفو بين براي 
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مانع برگزاري گردهمايي هـاي اعـتـراضـي         
شوند يا آنها را پراكنده كنند و به حـكـومـت      

شود كـه تـحـت قـوانـيـن              ايران يادآور مي
المللي متعهد است بـه كسـانـي كـه بـه             بين

كنـنـد اجـازه       آميز تجمع مي صورت مسالمت
دهد كه نظرات خـود را بـدون واهـمـه از               

 .دستگيري ابراز كنند
كند كه  المللي حقوق بشر ايجاب مي قوانين بين

حـق حـيـات،          مقامات ايران در موارد نقض
 »قتل عام زندان« مانند موارد ارتکابي درطول

شروع شد و در سال بعد ادامـه   ۱۹۸۸كه در 
طرفانه انجام دهند  يافت، تحقيقاتي جامع و بي

و مسئوالن آن را شناسايي و تسليم عـدالـت   
كوتاهي در اين مورد تا كنون و مـدت      .  كنند

زماني كه از اين كشتار گذشته است به هـيـچ   
 .عنوان از اين مسئوليت نمي کاهد

كـه    -انـد     كساني كه مسئول اين كشتار بوده
يكي از بدترين تعديات ارتـكـابـي در ايـران         

 بايد تحت تعقيب قرار بگيرند  -رود  بشمار مي

بيست سال پس از اينكه مقامات وقت ايـران    
هاي گروهي و شـتـابـزده و         موجي از اعدام

آغـاز     ۱۹۸۸عمدتا پنهاني را در سپتـامـبـر      
الملل فراخوان خود را بـراي       كردند، عفو بين

قـتـل   « به محاکمه كشاندن كساني كه مسئول 
در مـورد    .  كند اند تجديد مي بوده » عام زندان

هاي فاحش حقوق بشري از اين قـبـيـل،     نقض
صرفنظر از زمـان ارتـکـاب آنـهـا، هـيـچ                
 .مصونيتي ازمجازات نبايد وجود داشته باشد

اين سازمان همچنين از حكومت فعلي ايـران    
خواهد كه از حضور بازماندگان قربانيـان   مي

در گورستان خاوران در جنوب تـهـران در       
اوت يا حـوالـي آن، بـه مـنـظـور                ۲۹روز 

يادآوري اين سالگرد و دادخـواهـي بـراي          
صدهـا نـفـر از        .  عزيزانشان، جلوگيري نکند

كساني كه شتابزده اعـدام شـدنـد در ايـن           
گورستان و بسياري از آنـان در گـورهـاي        

 .اند نام و نشان دفن شده دسته جمعي بي
 الملل نگران آن است كه مقامات ايران  عفو بين

 

 الملل اطالعيه عمومي عفو بين
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 استراليا -ترجمه وتکثيرازکميته همبستگي با کارگران ايران

 

 استراليا -نامه اتحاديه هاي ايالت نيوساوث ويلز
 آقاي محمود احمدي نژاد

 پرزيدنت جمهوري اسالمي ايران
 

 رئيس جمهورعزيز،
ويلز اين نامه را جـهـت    هاي نيوساوث اتحاديه

ابراز نگراني شديد خويش از تصميـم اخـيـر      
دادگاه عالي مبني بر تائيد حکم مرگ تصويب 
شده برعليه آقاي فرزاد کمانگر، يک مـعـلـم،      
روزنامه نگار و فـعـال حـقـوق مـدنـي در             

 .کامياران، به شما مينويسند
هاي وکيل ايشان، دادگـاه انـقـالب         طبق گفته

رژيم ايران، بدون در دسـت داشـتـن هـيـچ          
مدرکي درجريان محاکمه، اين حکـم را روز      

ساله تائيد  ۳۳فوريه برعليه اين معلم کرد  ۲۵
دقـيـقـه بـطـول         ۵اين محاکمه کمتر از .  نمود

 کشيده و قاضي سپس بدون هيچ توضيحي 

 .حکم وي را صادر و اتاق را ترک ميکند
نيروهاي امنيتي، آقاي کمانگر را در زمـان        
کوتاهي پس از رسيدن وي از کاميـاران بـه     

. بازداشت مـيـکـنـنـد        ۲۰۰٦تهران در ژوئيه 
مقامات، از زمان دستگيـري، ايشـان را در         

هاي مختلف نگاه داشته و شـکـنـجـه          زندان
خانواده و وکيل ايشان در هـنـگـام    .  اند نموده

هاي مشخصي از اين مورد را    مالقات، نشانه
 .اند در وي مشاهده نموده

ويلز از دولـت ايـران          هاي نيوساوث اتحاديه
ميخواهد که فرزاد کمانگر را فورا و بي قيد و 
شرط آزاد نموده و کساني را کـه مسـئـول        
زنداني نمـودن و شـکـنـجـه او هسـتـنـد،                 

 .بازخواست نمايد
 

 دبير -جان رابرتسون  -ارادتمند شما 
 ۲۰۰۸اوت  ۲۰

استبدادگران حاکم براي عبور از بحران            
بحراني .  اي هستند   اجتماعي و منازعه هسته    

جمهوري .  اند   که خودشان آن را آفريده         
اسالمي اين فرزندان شجاع و آزاده کشور را        
به اعدام محکوم کرده است تا از معلمان،             
فعاالن ومبارزان حقوق ملي، جنبش کارگري،      

هاي   جنبش زنان، دانشجويان و ديگر جنبش      
 . اعتراضي در ايران  زهرچشم بگيرد

مادرآستانه بيستمين سالگرد کشتار زندانيان     
بايد هشيار  .   قرار داريم   ۱۳٦۷سياسي سال   

بود و به رژيم فرصت نداد که براي غلبه بر            
استيصال خود داغ فاجعه ملي و کشتار              
زندانيان سياسي را در اين کشورتازه کند           
ودر سکوت، مبارزان راه آزادي را به صالبه        

 .هاي اعدام بسپارد بکشد و به جوخه
 !نيروهاي آزاديخواه

ما همه نيروهاي آزاديخواه و مترقي کشور         
را به همگامي در سازماندهي کارزار موثر          
در مبارزه عليه استبداد، دفاع از آزادي              
زندانيان سياسي و جلوگيري از اعدام حبيب        
اهللا لطيفي و ديگر محکومين به اعدام دعوت           

 . کنيم مي
ما از تمامي نهادهاي مدافع حقوق بشر،              

خواه و مجامع     هاي آزادي   احزاب و سازمان  
کنيم ضمن محکوم     المللي درخواست مي    بين

هاي   کردن حکم اعدام، به اشکال و روش           
موثر از مبارزه مردم ايران براي رعايت             
حقوق بشر، لغواحکام اعدام وآزادي زندانيان      

 .سياسي پشتيباني کنند
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 ۲۰۰٨اوت  ۱۴ - ۱۳٨۷مرداد  ۲۴

يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهري صدر         
در    »جنداهللا«به اتهام همکاري با گروه            

سيستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده         
اعدام ددمنشانه يعقوب مهرنهاد و         .  بودند

عبدالناصر طاهري با هدف تشديد فضاي           
رعب و وحشت در سيستان و بلوچستان و          
جلوگيري ازهرگونه فعاليت فرهنگي، اجتماعي     

سياست سرکوب خشن     .  و سياسي است    
حکومت در سيستان و بلوچستان زمينه الزم       
را براي اقدامات خشن و وحشيانه گروه             

فراهم کرده است و اين گروه با            »جتداهللا«
اي   اقدامات وحشيانه دستگيري و کشتار و       

بريدن سر سربازان درمناطق مرزي،     همچون  
کند تا براي خود در اين منطقه             تالش مي 

در اين ميان فعالين مدني     .  موقعيتي ايجاد کند  
و سياسي سيستان و بلوچستان قرباني            

جويانه    هاي سرکوبگرانه و تالفي         سياست
 .اند شده »جنداهللا«حکومت و گروه 

 !هم ميهنان گرامي

عدنان   -۱:  هم اکنون هشت نفرزنداني عقيدتي    
هيوا بوتيمار    -۲،  )روزنامه نگار (حسن پور   

فرزاد   -٣،   )فعال مدني و روزنامه نگار         (
انور   -۴،  )فعال مدني و حقوق بشر     (کمانگر  

فرهاد   -۵،  )معلم و فعال مدني   (حسين پناهي   
فعال (علي حيدريان     -۶،  )فعال مدني (وکيلي  
 -٨فعال مدني،    (ارسالن اوليايي      -۷،  )مدني

به )  دانشجو و فعال مدني    (حبيب اهللا لطيفي     
 . اند اعدام محکوم شده

 آنان  قرباني  آزادي کشي  و  نقشه  شوم 

 !ايرانيان آزاده
بر طبق اخبار منتشره، حبيب اهللا لطيفي              
دانشجوي کرد سنندجي به اعدام محکوم           

ساله، اهل    ۲٦حبيب اهللا لطيفي،     .  شده است 
سنندج و دانشجوي حقوق دانشگاه ايالم           

باشد که از مهرماه سال گذشته در                مي
وي به اتهام      .  برد سر مي     بازداشت به  

از طريق همکاري با احزاب              »محاربه«
اپوزيسيون کرد، از سوي دادگاه انقالب            

عالوه .  سنندج به اعدام محکوم گرديده است      
بر اين محکوميت جديد، پيش از اين نيز هفت          
نفر ديگر در کردستان با اتهامات مشابه به           

 . اند اعدام محکوم شده
محکوميت حبيب اهللا لطفي به اعدام نمونه            
آشکار نقض خشن حقوق بشر و يک جنايت         
دولتي است و در تداوم موج سرکوبي است          

جمهوري .  که از مدتي پيش راه افتاده است        
اسالمي تصميم دارد تا با صدور حکم اعدام         
براي حبيب اهللا لطفي و ديگر محکومين به             
اعدام در کردستان، موج کشتار و سرکوب را 

گناهي که جز      تشديد کرده  و زندانيان بي        
اتکاء بر انديشه و قلم براي بيان اعتراض             
خود عليه استبداد و آزادي کشي رهبران            
حکومت راه و روش ديگري نداشتند را به            

 .هاي اعدام بسپارد جوخه
روز اين درحالي است که ده روز قبل،                

مرداد، دو تن از فعالين مدني در          ۱۴دوشنبه  
به موجب حکم    .  زندان زاهدان اعدام شدند     

 صادره  از  سوي  دادگاه  انقالب  اسالمي، 

 احـکام اعـدام بايـد متـوقف شـوند
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زندانيان    ۱۳٨۷شهريورماه      ۴از روز دوشنبه       

های رژيم جمهوری اسالمی       سياسی کرد در زندان    

برطبق گزارشات،  .  اند  دست به اعتصاب غذا زده      

تعداد زندانيان اعتصابي به بيش از يکصد نفر بالغ         

 .شده است

بدنبال انتشار اين خبر، رژيم در تالش براي محدود         

شنبه اينترنت را     کردن پخش اين خبر، از روز سه       

در شهرهاي کردنشين کامالً قطع کرده و تمام              

از سوي ديگر،   .  ها را نيز تعطيل کرده است       نت  کافي

اي   پارازيت بر امواج ماهواره افزايش يافته به گونه       

که در برخي شهرها، هيچ کانال تلويزيوني               

همچنين بعد از    .  اي قابل دريافت نيست       ماهواره

مکالمه تلفني برخي از زندانيان و اعالم شروع             

اعتصاب غذاي خود، زمان مکالمات زندانيان از            

طريق تلفن کاهش پيدا کرده و در مواردي نيز              

تماس با خارج از زندان کامالً قطع شده است و              

 .شوند مکالمات زندانيان کامالً کنترل مي

فعالين مدني و سياسي زنداني کرد، با انتشار             

ها و مواضع خود و هدف از اين            اي، ديدگاه   بيانيه

دراين بيانيه ضمن   .  اند  اعتصاب غذا را تشريح کرده    

اعتراض به تالش رژيم در سلطه بر زندگي و               

انديشه مردم از طريق تحميل سرکوب دائمي به            

: اند  جامعه، در توضيح اعتصاب غذاي خود گفته         

برگزيدن اعتصاب غذا اقدامي است براي                «

". زندان"گيري جسممان و فرا بردنش از             بازپس

اعتصاب غذايمان صرفا تحمل نوعي گرسنگي            

. نيست، پيوند دادن بدن به خواست رهايي است          

شرمگين ساختن اجتماعي است که ياد گرفته تا از           

راه جسم و اجساد زندانيان سياسي گفتار سرکوب         

 .»تر سازد را در خود دروني

همزمانی اين اعتصاب غذا با بيستمين سالگرد            

  ۱۳٦۷جمعي زندانيان سياسي در سال  کشتار دسته

 به حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان کرد برخيزيم
توسط رژيم، بار ديگر يادآور اين نکته است که             

هاي قدرتش    جمهوري اسالمي رژيمي است که پايه      

با کشتار و خونريزي استوار شده است و زندان و           

. شکنجه ابزاردائمي والزمه ادامه حکومتش ميباشند     

هاي اقتصادي و     هاي اخير، با رشد بحران       در سال 

اجتماعي که خود محصول عملکرد رژيم جمهوري         

اسالمي است، اين رژيم ناتوان از پاسخگويي به            

نيازهاي مردم، بيش از گذشته به ابزار سرکوب            

ها را از فعالين اجتماعي و          متوصل شده و زندان    

کوشد تا به زور       رژيم مي .  سياسي پرکرده است   

سرکوب، زندان و اعدام، صداي اعتراض مردم عليه         

اما مقاومت مردم در    .  خاموش کند     استبداد حاکم را    

ها نيز به اشکال مختلف ادامه          برابر اين سرکوب   

 .داشته و دارد

هاي زندانيان سياسي     ما با حمايت کامل از خواسته     

برند و با     و مدني کرد که در اعتصاب غذا بسر مي         

هشدار به جمهوري اسالمي در مورد سالمت آنان، از 

تمامي نيروهاي سياسي و فعالين نهادهاي مدافع         

هاي مردم در داخل و خارج از کشور          حقوق و آزداي  

که با پژواک صداي اعتراض زندانيان         خواهيم    مي

اعتصابي و انعکاس اخبار حرکت آنان، اين مقاومت        

ما همچنين از فعالين خارج از      .  تر سازند   پرطنين  را  

المللي   خواهيم تا با مراجعه به مجامع بين        کشور مي 

هاي خبري و      و مراجع مدافع حقوق بشر، رسانه       

جريانات مترقي کشورهاي محل اقامت         احزاب و    

خود، آنان را درجريان اعتصاب غذاي زندانيان            

سياسي کرد قرار داده و خواستار فشار آنان به             

دولت جمهوري اسالمي براي آزادي زندانيان             

  .سياسی و رعايت حقوق بشر در ايران شوند
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 ۲۰۰٨اوت  ۲٨ – ۱۳٨۷شهريور  ۷پنجشنبه     

شنبه   ها، روز سه    بر اساس اخبار منتشره در رسانه     

آقاي عليرضا ثقفي خراساني      پنجم شهريورماه    

نگار، عضو کانون نويسندگان ايران، از           روزنامه

مدافعان حقوق کارگري و سردبير ماهنامه توقيف         

اطالعات ،  به دفتر پيگيري وزارت       »راه آينده «شده  

احضار گرديد و پس از اتمام بازجوئي و خروج از            

او بدون تفهيم اتهام و برخورداري      .  محل، ربوده شد  

. ازحق داشتن وکيل، به زندان اوين منفقل شده است        

عالوه بر اين، هاله صفرزاده و محسن ثقفي همسر          

و پسر وي نيز به دفتر پيگيري وزارت اطالعات             

 .اند احضار شده و مورد بازجوئي قرار گرفته

هاي اقتصادي حکومت و گسترش        شکست سياست 

هاي   آمد ماجراجوئي   هاي اقتصادي که پي       تحريم

اتمي رژيم است، شرايط طاقت فرسا و غير قابل            

در چنين  .  تحملي را براي مردم رقم زده است           

شرايطي که اعتراضات و نارضايتي مردم به             

يابد، رژيم با محدود      اي دم افزون گسترش مي      گونه

ها و با گسترش           کردن هرچه بيشتر آزادي       

بگيروببندها، دستگيري، زندان و شکنجه فعاالن و        

هاي کارگري، زنان، دانشجويان،        مدافعان جنبش 

 ها را با  ترين مطالبات توده ، ابتدايي...معلمان و

تر و صداي هر اعتراضي را با         سرکوب هرچه خشن  

 .دهد زندان و شکنجه پاسخ مي

تواند اين تعرضات رژيم      مبارزه و مقاومت مردم مي    

اقدامات فعالين  .  را متوقف کند و آن را به عقب براند        

نهادهاي مدافع حقوق بشر و نهادهاي مدني به اين          

رساند اما مهمترين نيروي بازدارنده        مهم ياري مي  

هاي اجتماعي کارگران، زنان،            رژيم، جنبش  

است که گسترش و به هم پيوستن       ...  دانشجويان و 

 .آنان، رژيم را در موقعيت دفاعي قرار خواهد داد

ما دستگيري آقاي عليرضا ثقفي خراساني را             

کنيم وآن را نقض صريح و آشکار حقوق  محکوم مي

ما ازهمه نيروهاي   .  دانيم شهروندي وحقوق بشر مي

خواه دعوت مي     اپوزيسيون چپ، دموکرات و ترقي     

کنيم تا همگام وهمصدا وبه هرشکل ممکن، با افشاي       

هرچه بيشتر رژيم جمهوري اسالمي و جلب حمايت        

المللي از حقوق و مبارزات مردم ايران، به آزادي  بين

و ديگر زندانيان سياسي، عقيدتي و         عليرضا ثقفي 

 .هاي اجتماعي و مدني ياري رسانيم فعالين جنبش
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 ۲۰۰۸اوت  ۲۹ – ۱۳٨۷شهريور  ۹

 دستگيري، زندان، شکنجه واعدام فعالين سياسي و مدني بايد متوقف شود
 

 عليرضا ثقفي روز نامه نگار ومدافع حقوق گارگران دستگير شد


