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 !عرب ستیزی را محکوم می کنیم
 سردادن شعارھای نژادپرستی در گردھمائی پاسارگاد

آبان ـ روز کوروش ـ علیرغم موانعی که مامورين حکومتی برای رسیدن به محل ايجاد کرده بودند، در پاسارگاد  ٧گرو ھی از مردم در روز 
د  آمدند و در تجلیل از کوروش و تاکید برھويت ايرانی، شعار دادند: "کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست". در عین حال در گوشه  و گر

کنار اين گردھمائی شعارھای مختلفی داده شد. شعارھائی در دفاع از آزادی بیان، علیه ديکتاتور و در ھمبستگی ملی و قومی. اما 
ردم نیز شعار دادند: "ما آریایی ھستیم عرب نمی پرستیم" و "ھمش میگن دست خداست، ھر چه بالست از متاسفانه شماری از م

  عرب ھاست".

و نمی توان آن را تحت عنوان مخالفت با رژيم اسالمی توجیه کرد. ابراز مخالفت با رژيم اسالمی با  اند صأ نژادپرستانهخاين شعارھا مش
ر علیه عرب ھا، اشاعه نژادپرستی و نفرت پراکنی در میان مردم ايران و بین مردم ايران با مردم تاکید برآريائی بودن و طرح شعا

  کشورھای عربی است.

ی ـ کشور ما ايران، به ھمه ايرانیان با تمامی رنگارنگی ملی ـ قومی آن تعلق دارد. پايداری، قوام و استحكام ايران از دير باز با تنوع مل
ده است. امتداد اين تنوع ملی ـ قومی ايران فراتر از مرزھای سیاسی كنونی آن است. تالش و مبارزه برای احقاق قومی آن معنا پیدا كر

 حقوق ملی ـ قومی ايرانیان كه ھمه مردم ايران بتوانند در ايرانی آزاد و دمكراتیك با برابر حقوق زندگی مشتركی را ادامه بدھند، آنگاه
كشورمان به جای شعارھای ستیزگرايانه، ناسیونالیستی و راسیستی، پیام صلح و دوستی بدھیم  كامل خواھد شد كه به ھمسايگان

     ری از نفرت و جنگ مبارزه کنیم.عاو مشترکأ برای خاورمیانه 

مدتی است که ما در کشورمان با پديده عرب ستیزی در سطوح مختلف روبرو ھستیم. سردادن شعار علیه عرب ھا، بازتاب اين گراش 
ست. ما عرب ستیزی و شعارھائی که در گردھمائی پاسارگاد علیه عرب ھا داده شد، محکوم می کنیم و رشد راسیسم را خطری برای ا

  کشورمان می دانیم.

ارگان ھای امنیتی ـ نظامی در زمان تجمع مردم و بعد از آن با ضرب و شتم عده ای را دستگیر کردند. ايجاد موانع برای تجمع و دستگیری 
  رکت کنندگان، مغاير حقوق شھروندی است. ما خواھان تامین حق شھروندان برای تجمع و آزادی دستگیرشدگان ھستیم. ش

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت
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 )العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت قرار مصوب کنگرٔه فوق                
  

العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت  در بازٔه زمانی میان کنگرٔه چھاردھم و کنگرٔه فوق  
ً اعالم کرد و در سازمان » دھی تشکل بزرگ چپ پروژٔه شکل«ھای چپ ایران پایان مشارکت خود در  سوسیالیست را رسما

ھایی از  زمان در میان بخش اتفاق نظر وجود ندارد. ھم» ژٔه چپپرو«اتحاد فداییان خلق ایران بر سر مشارکت متشکل در 
گویی به نیاز به وحدت در صفوف نیروھای چپ ایران و  گرایی و عزمی مشترک برای پاسخ ھم» پروژٔه چپ«نیروھای سھیم در 

  ادامٔه تالش در این راه وجود دارد.

  گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی برای بنیان 

تر  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت ھر چه گسترده کنگرٔه فوق      )١ 
راھان کنونی خواھان فعالیت  کند با تامین توافق ھم در صفوف نیروھای چپ ایران نھادھای منتخب خود را موظف می

ذاری یک تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی نماید. ارادٔه کنگرٔه سازمان گ راه آنان اقدام به بنیان تشکیالتی واحد، ھم
گذاری  ھای بنیان به شمول شرکت در اجالس» تشکل مشترک حزبی«معطوف به شرکت مجموعٔه سازمان در روند تشکیل 

رٔه سازمان به صورت فردی است و نه سازمانی. کنگ» تشکل مشترک حزبی«آن (مانند کنگرٔه مٔوسس) است. عضویت در 
تشکل «گذاری  ھمٔه نھادھای مسئول سازمان را موظف به تأمین امکان مشارکت ھمٔه اعضای سازمان در تمامی مراحل بنیان

  کند؛ می» مشترک حزبی

ً » تشکل مشترک حزبی«گذار  نھاد دارد کنگرٔه بنیان العادٔه سازمان پیش کنگرٔه فوق      )٢   حداکثر تا شش ماه آینده، و ترجیحا
  گذاری جنبش فدایی، برگزار شود؛ بھمن سال جاری، سالروز بنیان ١٩در 

کاری با سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، این سازمان را فرا  کنگرٔه سازمان با تاکید بر ارادٔه خود مبنی بر گفتگو و ھم      )٣ 
ھای مشترک چندین  ن خلق و در ادامٔه تالشھای تاریخی جنبش فداییا خواند تا برای فعالیت مشترک در راستای آرمان می

گران چپ را که  ھا و کنش چنین کنگرٔه سازمان ھمٔه تشکل مشارکت جوید. ھم» تشکل مشترک حزبی«گذاری  ساله، در بنیان
 »تشکل مشترک حزبی«گذاری  پیوند با آزادی و دموکراسی باور دارند، به مشارکت در بنیان به پیکار در راه سوسیالیسمی ھم

  خواند؛ فرا می

گیری  و اختصاص نیروی الزم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم» تشکل مشترک حزبی«گذاری  بنیان      )۴ 
و » تشکل مشترک حزبی«گذاری  رفت روند بنیان بالفصل در بارٔه چند و چون فعالیت سازمان نیست. سازمان با توجه به پیش

گیرد و برنامٔه  ھای بعدی خود در این زمینه تصمیم می پرسی پیرامون گام زاری کنگره یا از طریق ھمهوضعیت لحظٔه آن، با برگ
کند. باز یا بسته بودن دورٔه گذار توسط  عملی برای مشارکت دادن نیروھای سازمان در تشکل جدید را تنظیم و به روز می

  کنگرٔه سازمان تعیین خواھد شد؛

است. با تصویب این قرار بند ناظر ممنوعیت عضویت اعضای سازمان در احزاب » دوعضویتی«ر پذیرش الزام دورٔه گذا      )۵ 
شود. کنگرٔه آیندٔه سازمان باید به  تا کنگرٔه آیندٔه سازمان معلق می» تشکل مشترک حزبی«دیگر ایرانی در مورد عضویت در 

  گیری کند؛ صراحت در بارٔه تمدید این تعلیق تصمیم

شود. کنگرٔه سازمان با توجه به بار تاریخی و  برپایٔه توافق ھمگانی برگزیده می» تشکل مشترک حزبی«نام       )۶ 
  کند. نھاد می را پیش» تشکل مشترک حزبی«در نام » فدایی«اجتماعی، وجود شکلی از نام 

  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) کنگرٔه فوق

  میالدی) ٢٠١۶اکتبر  ٩( ١٣٩۵مھر ماه  ١٨  یکشنبه

 

  به پیش! »تشکل مشترک حزبی«گذاری  به شوق بنیان
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  )العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت پیام کنگرٔه فوق  

  !کاری و فساد مبارزه کنیم علیه تغییر قانون کار، بی  

 خواه! عدالتکشان، مردم آزاده و  کارگران و زحمت

کشان که در شرایطی بسیار دشوار علیه استثمار  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به شما کارگران و زحمت کنگرٔه فوق
سابقه به حقوق سندیکایی و شھروندی، شجاعانه تالش و مبارزه  جانبه و بی عدالتی حکومت و تعرض ھمه داران، سرکوب و بی سرمایه

  فرستد. رود میکنید، د می

اصالح قانون «تان را که با الیحٔه  داران به حقوق سندیکایی ما بار دیگر و در فرصتی که برگزاری کنگره فراھم آورده، تعرض حکومت و سرمایه
چنان حمایت  وقفٔه شما علیه این لوایح و دیگر اقدامات ضدکارگری دولت ھم و لوایح مشابه بسط پیدا کرده، محکوم و از مبارزات بی» کار

خوانیم.  کوشیم و شما را نیز به گسترش اعتراضات و مبارزه علیه آن فرامی کنیم و دوشادوش شما برای ناکام گذاردن این تعرض می می
کنیم و  طلبانٔه شما تالش می خواه جھان از مبارزات حق ھای کارگری و ترقی چنین ما به سھم خود برای جلب حمایت احزاب و سازمان ھم
  داری و دولت لگام بزنیم. ھا بتوانیم بر این تعرض نیروھای سرمایه واریم که در پرتو ھمبستگی میان این سازمانامید

  خواه! کشان، مردم آزاده و عدالت کارگران و زحمت 

زده از رکود و  حرانای رو به بھبودی نھد و واحدھای تولیدی ب دولت وعده داده بود که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم با توافق ھسته
ھا و  ای از تحریم شده و رفع بخش قابل مالحظه ھای بلوکه بحران خارج شوند، اما متأسفانه به رغم آزاد شدن بخش قابل توجھی از پول

صورت گرفته، ھنوز بھبود ملموسی در وضعیت واحدھای تولیدی و کاھش آمار بیکاری » برجام«ھا که به دنبال حصول توافق  محدودیت
وار واحدھای خرد و کالن کماکان به قوت گذشته ادامه دارد، شمار دیگری از کارگران به لشکر  شود، رکود و تعطیلی موج شاھده نمیم

ً بدون ھر گونه حمایتی به حال خود رھا می کاران می بی   شوند. پیوندند و اکثرا

توان سراغ  ای را می تر مؤسسه و کارخانه رتر از گذشته شده و کمتر و ناپایدا اند نیز شکننده وضعیت در واحدھایی که ھنوز تعطیل نشده 
مزد و حقوق کارگرانش را به موقع پرداخت کند. در سه سال گذشته تعویق در پرداخت  گرفت که وضعیت باثباتی داشته باشد و دست

ھای مخلتف اقتصادی اعم از  یان بخشمزدھا به شدت افزایش یافته و به یک نرم عادی و سراسری تبدیل شده و دامنٔه آن به م دست
رسد  صنعتی، کشاورزی، تجاری و خدماتی امتداد پیدا کرده و دولت نیز تا کنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است و به نظر نمی

  ، داشته باشد.برنامٔه معینی برای رفع این معضل بزرگ که زندگی دشوار کارگران را بسی دشوارتر و ناگوارتر از پیش نموده

ً زیر خط فقر کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان به بھانٔه نبود نقدینگی، در حالی تبدیل به نرم شده که  عدم پرداخت دست  مزدھای غالبا
ھا و ھای نجومی مدیران ارشد و کارگزاران رژیم از پرده بیرون افتاده و مشخص شده که بخش عظیمی از درآمد ھا و حقوق رسوایی اختالس

شود. در  اموال عمومی به جای این که صرف نیازھای جامعه شوند، به جیب کارگزاران فاسد حکومتی و مدیران ارشد دولتی ریخته می
شود و حتی  ھای حکومت افشاء می ھا در اثر تشدید اختالفات و جنگ قدرت درمیان جناح ای از این اختالس شرایطی که ھر روز گوشه

گویند، از تشکیل نھادھای مدنی و سندیکاھای  کومتی نیز از ساختاری شدن فساد در جمھوری اسالمی سخن میتعدادی از مسئولین ح
نگاران را به خاطر افشای بخشی از فسادھا تھدید و  کنند، روزنامه کارگری که بدون وجودشان مبارزه با فساد ممکن نیست، جلوگیری می

  کنند. شان صادر می اندازند و حکم شالق برای را به زندان میسازند و فعالین سندیکایی  روانٔه زندان می

افزاید. بدون تالش، مبارزه و  ھا می برد و بر معضالت و بحران ادامٔه این وضعیت، کشور و زندگی شما را بیش از پیش به قھقراء می
کاری،  تحوالت ساختاری ممکن نیست. علیه بی عدالتی و ظلم و کاری، بی ھا، فقر و بی بستگی، از بین بردن فساد و غلبه بر بحران ھم

ھای نجومی مدیران دولتی، علیه فساد،  مزدھا، علیه اختالس و حقوق مزد اندک، تعطیلی واحدھای تولیدی، تأخیر در پرداخت دست دست
  اض کنید!طلبان اعتر نگاران و دگراندیشان و حق بازداشت و زندانی کردن فعالین سندیکایی و نھادھای مدنی، روزنامه

ای ضدکارگری است. دولت قصد دارد با این  الیحٔه اصالح قانون کار که توسط دولت روحانی برای تصویب به مجلس فرستاده شده، الیحه 
ھای  شود را از میان بردارد و تمام جنبه ھایی از قانون کار را که تا حدودی جنبٔه حمایتی از حقوق کارگر شامل می الیحه تمام آن مواد و بخش

داران است را حفظ کند. قانون کار موجود قانون مطلوب کارگران نبوده و نیست. در این قانون موادی وجود  منفی قانون که به سود سرمایه
ً متضاد با بخش  المللی کارند. خواست کارگران حفظ موارد ھای سازمان بین نامه ھایی از حقوق کارگر و مقاوله دارد که متناقض، مغایر و بعضا

  الملل کار و منشور جھانی حقوق سندیکایی است. ھای بنیادین سازمان بین نامه مثبت قانون کار و اصالح موارد متناقض و متضاد آن با مقاوله

  خواه! کشان، مردم آزاده و عدالت کارگران و زحمت   

داری از  جویی نیروھای سرمایه به نوعی انتقام سال گذشته و ١٠٠آوردھای مبارزاتی کارگران در  تصویب این الیحه اقدامی است علیه دست
آوردھایی چون کاھش ساعت کار روزانه، مشروط کردن حق اخراج،  ھای حاکم نه تنھا قصد دارند ھمٔه آن دست جنبش کارگری. نئولیبرال

قانون کار قرار گرفتند را از ما بازستانند،  افزایش تعطیالت سالیانه، تعطیلی روز جھانی کارگر و ... را که ما بعد از انقالب به دست آوردیم و در
یابی دولت در تغییر قانون کار وضعیت شما را  خواھند با تصویب این گونه لوایح ارتجاعی حقوق کارگر را چند دھه به عقب ببرند. کام بلکه می

ً شما را به شھروندان درجه دو تبدیل خواھد کرد و امنیت شغلی و اجتماعی برای تان باقی نخواھد گذاشت. با الیحٔه دولت و ھر  بدتر و عمال
بستگی و اتحاد و ایجاد تشکل و استفاده از ھمٔه امکانات  تان را محدود کند و یا از میان بردارد، با ھم الیحٔه دیگری که بخواھد حق و حقوق

رگران نوبت به کارمندان، مزدبگیران و بازنشستگان موجود مبارزه و مقابله کنید. تعرض دولت به حقوق کارگران محدود نخواھد ماند و بعد از کا
  خواھد رسید.

ھای ضدکارگری دولت شرکت و از آنان  کارمندان، مزدبگیران و بازنشستگان، در مبارزات و اعتراضات کارگران علیه تغییر قانون کار و. سیاست 
خواه، تعرض به حقوق کار،  نگاران متعھد و آزادی مدنی، روزنامهطلب، فعالین نھادھای  خواه و عدالت ھای آزادی دفاع کنید! احزاب و سازمان

  تعرض به حقوق ھمٔه مزدبگیران و تعرض به حقوق ما و شماست. بیایید دست به دست ھم بگذاریم و تعرض به حقوق کار را مھار کنیم!

  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) کنگرٔه فوق

  میالدی ٢٠١۶کتبر ا ٩ – ١٣٩۵مھر  ١٨شنبه،  یک

 

کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه  
 



  
                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه ٦٧ شماره    

  موضوع، "نظارت مطلق شورای نگھبان" است

  علی پورنقوی

  داشت سیاسی کار آنالينياد

ھفتۀ گذشته علی خامنه ای سندی را در 
بند زیر نام "سیاستھای کلی نظام در  ١٨

مورد انتخابات" به رؤسای قوای سه گانه و 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ 
کرد. این سند ملقمه ای از ھمه چیز 
است: در برخی از بندھای اش به قانون 

برخی دیگر اساسی پھلو می زند، در 
آلوده به وجوه اجرائی است، گاه تکرار 
قوانین معطل مانده و بارھا مصوب ھمین 
جمھوری است، گاه زبان آوری خالص و در 
بخش اعظم خود مستلزم قانونگزاریھای 
بعدی یا "فراھم آوردن سازوکارھا و اتخاذ 

 ترتیبات الزم" .

، ٥٧سال پس از انقالب  ٣٨این که قریب 
انتخابات در جمھوری  برگزاری ده ھا

ً ھر بارۀ قانون  اسالمی و تغییر تقریبا
انتخابات، رھبر آن دست به ابالغ چنین 
سندی، ھنوز در مورد سیاستھای کلی 
نظام در مورد انتخابات می زند، نشان از 
وجود و تداوم مشکالتی در امر انتخابات و 
قانون انتخابات در جمھوری اسالمی 

مشکل  -١است؛ مشکالتی دو سویه: 
بخش بزرگی از مردم ایران و نیروھای 
اپوزیسیون با آن، به عنوان قانونی که به 
انحاء مختلف موازین انتخاباتی ھمگانی، 

 -٢آزاد و منصفانه را نقض می کند؛ 
مشکل خود حاکمیت مسلط و درون 
حاکمیت با این قانون، که علیرغم 
محدودیتھای نفس گیر آن، ھمچنان واجد 

برای ابراز خالقیتھای مردم، و روزنه ھائی 
بروز نتایجی گاه خالف خواست حاکمیت 

  است.

چند اشاره و بند در ابالغیۀ خامنه ای، می 
توانسته اند این برداشت را به بار آورند که 
ابالغیه در راستای رفع نسبی مشکل 
نخست تنظیم شده است. از آن جمله و 

ابالغیۀ مذکور  ١٦مشخص ترین آنھا بند 
ه "ورود نیروھای مسلح، قوای است ک

ھای  ھا و دستگاه گانه اعم از وزارتخانه سه
ھای اطالعاتی و  تابعه آنھا، دستگاه

ھای  ھا، نھادھا و شرکت امنیتی، سازمان
دولتی و نھادھای عمومی در 

ھای سیاسی و جناحی  بندی دسته
انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان" را 

  ممنوع اعالم کرده است. 

برداشت خاصه در واکنشھای مختلف این 
در نخستین روزھای پس از ابالغ به 
روشنی قابل ردگیری است. بودند کسانی 
که، در موافقت با عدم دخالت، با انگشت 
گذاشتن بر این واقعیت که ممنوعیت 
دخالت نیروھای مسلح و غیره در امر 
انتخابات توسط قانون اساسی و پس از آن 

ً قانونیت ی افته، ابالغیه را در بند نیز مکررا
آن برجسته کردند؛ بی آن که چندان بر  ١٦

این پرسش درنگ داشته باشند که "پس 
لزوم ابرام چندبارۀ آن، و ابزار و تضمین 

  رعایت اش کدام اند؟"

شاخصترین شان  –بودند کسانی نیز  
رسول سنائی راد، معاون سیاسی سپاه 

لت" که با ایجاد تمایز بین "دخا –پاسداران 
و "تبیین و روشنگری" در امر انتخابات از 
سوئی و "شخصیت حقیقی" و "شخصیت 
حقوقی" از سوی دیگر، به منوالی مشابه 

آن  ١٦گروه نخست، ابالغیه را در بند 
برجسته کردند، و البته این پیام را دادند که 
سایۀ "تبیین و روشنگری" سپاه بر 
انتخابات ھای آتی و "ورود حقیقی" 

ی سپاه در آنھا نیز مستدام خواھد نیروھا
  بود.

می دانیم که در بند ناظر بر ممنوعیت 
نیروھای مسلح در انتخابات، در متن مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصادیق 
نیروھای مسلح به دست داده شده اند و 
از "بسیج" به عنوان یک نیروی مسلح نام 
برده شده است. در حالی که در متن 

ه ای از عبارت کلی "نیروھای ابالغیۀ خامن
مسلح" استفاده شده است. این تفاوت 
ً حدودی از اختالف نگاه ھا در درون  طبعا
جمھوری اسالمی را نسبت به موضوع 
مھندسی انتخابات ترسیم، و چاره 
اندیشی خامنه ای را برای توسل احتمالی 
به "سخت افزارھای مھندسی انتخابات" 

  آشکار می کند. 

اسی در درک ابالغیۀ خامنه اما نکتۀ اس
آن و نه این تفاوت  ١٦ای نه برجستگی بند 

درون حاکمیتی است. ابالغیۀ خامنه ای در 
آن و بندھای مرتبط که جوھرشان  ١٣بند 

تأمین و تحکیم "نرم افزارھای مھندسی 
انتخابات" است، برجسته می شود. به 

باید "سازوکار الزم برای  ١٣موجب بند 
ف نمایندگی، رعایت حسن اجرای وظای

نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی،  قسم
اقتصادی و اخالقی و انجام اقدامات الزم در 
صورت زوال یا کشف فقدان شرایط 
نمایندگی مجلس در منتخبان" تعیین گردد. 
از زائدات این بند که بگذریم، فشردۀ آن 
لزوم اعمال نظارت دائمی بر نمایندگان [و 

  خب مردم است.رئیس جمھور] منت

این مشکل حاکمیت نسبت به انتخابات، 
که نتایج انتخابات گاه خالف خواست 
حاکمیت است به خشن ترین وجه و به 
قیمت سنگینی برای حاکمیت، در انتخابات 

بروز کرد.  ٨٨ریاست جمھوری نھم در سال 
چاره جوئی حاکمیت برای این مشکل پس 

ش از رویدادھای مذکور و در واکنش به جنب
سبز، مدام به سمت نرم افزاری کردن 

ً در  –بیشتر مھندسی انتخابات  مقدمتا
تحکیم شخصیتھای حقوقی وابسته به 
ً دخیل در امر  والیت فقیه و مستقیما

گرایش داشته است. تضعیف   - انتخابات 
متزاید پشتوانۀ حاکمیت از حمایت توده 
گیر خود نیز این گرایش را تشدید می کرده 

  است.

ابالغیۀ خامنه  ١٣ه گفته شد، بند چنان ک

ای در لزوم سازوکاری برای نظارت بر منتخبان 
مردم خالصه می شود. بندھای مرتبط با آن 

ً بند  -نیز   ٩و بند  ٧تا  ٤، بندھای ١٠مشخصا
ھمگی یا صافی نظارت پیشاانتخاباتی را  -

برای کاندیداھا صعب العبورتر، یا شمشیر 
ر باالی سر داموکلس پساانتخاباتی را ب

نمایندگان تیزتر می کنند. کشاکشی که ھم 
اکنون در این باره جریان یافته، داللت محکمی 
بر برداشت دایر بر نظارت دائمی منتخبان به 
عنوان موضوع مرکزی در ابالغیۀ خامنه ای 

به  ١٦دارد. اگر کشاکش در تفسیر بند 
اظھارات چھره ھای معدودی در رده ھای 

ر حاکمیت محدود ماند، سوم و پائینتر د
ھم اکنون دستخوش  ١٣تفسیر بند 

کشاکشی در میان چھره ھای ردۀ نخست و 
  دوم در جمھوری اسالمی است.

ابالغیه اش نام و آدرسی  ١٣خامنه ای در بند 
از سازوکار مورد نظر خود را برای اعمال نظارت 
دائمی به دست نداده است. به نظر نمی 

بی سبب ھم رسد این سکوت سھوی باشد. 
نبود که درست در فردای انتشار ابالغیه، 
مجلس شورا با تغییراتی در استفساریه خود 

قانون انتخابات، آن را دو باره  ٥٢در باره ماده 
تصویب کرد؛ استفساریه ای که بر طبق آن 

تواند پس از اعالم صحت  شورای نگھبان نمی
انتخابات یک حوزه انتخابیه، صالحیت منتخب 

  را رد کند.  آن حوزه

اما کدخدائی، دبیر شورای نگھبان، به 
صراحت از نظارت دائمی این شورا به موجب 

ابالغیه سخن می گوید. او روز سه  ١٣بند 
اعالم  ١٣اکتبر، با استناد به بند  ٢٥شنبه 

کرد که "نظارت شورای نگھبان به پس از 
تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و 

دوران نمایندگی استمرار خواھد  در تمام طول
  داشت". 

متعاقب آن، اظھارات جنتی نیز موجب تداعی 
ھمین برداشت شدند و این در حالی است 
که مطھری چنین نظارتی را خالف قانون 
اساسی می داند. البته او به این که خامنه 
ای مرجع نظارت را تعیین نکرده اشاره می 

ه قانون می کند و تعیین این ارگان را به عھد
گذارد. مطھری پیشتر از این در ارتباط با 
استفساریۀ نامبرده ھم گفته است: "... اگر 
شورای نگھبان ھم این مصوبه را رد کند، 

کند و  قاعدتا مجلس بر نظر خود اصرار می
مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارجاع خواھد شد"؛ ھمان مجمعی که ابالغیۀ 

با آن تھیه شده خامنه ای پس از مشورت 
  است.

این گزارش مختصر از کشاکش روزھای اخیر، 
حاوی یک نتیجۀ روشن است: مشکلی که 
ابالغیۀ خامنه ای در صدد رفع آن برآمده 
است، بازتابی از مشکل جوھری نظام 

    جمھوری اسالمی است.

 

  
 

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 

  



  
  

  ٥  صفحه  ٦٧شماره     

ھمان گونه که در اطالعیٔه ھیئت رئیسٔه 
العادٔه سازمان به آگاھی  کنگرٔه فوق

عالقمندان رسید، این کنگره به مدت سه 
تا  ٧برابر با  ١٣٩۵مھر ماه  ١٨تا  ١۶روز از 

 میالدی برگزار گردید و با ٢٠١۶اکتبر  ٩
رسیدگی به مواردی که در دستور کار خود 
گذاشت، موفق شد مجموعٔه تصمیمات 

آید،  چه در زیر می الزمه را اتخاذ کند. آن
شرح تفصیلی کارکرد سه روزٔه این کنگره 

  است.
 ------------------------- 

  العاده بودن کنگره پیرامون فوق ) ١ 

این کنگره را شورای مرکزی     )١ - ١
رٔه چھاردھم سازمان، پیش از منتخب کنگ

فرارسیدن موعد برگزاری کنگرٔه عادی فرا 
خواند. و خود تدارک مضمونی و فنی آن را 

دار بود. موضوع محوری این کنگره،  عھده
گیری پیرامون نوع برخورد سازمان با  تصمیم

در » دھی تشکل بزرگ چپ پروژٔه شکل«
ھای  کرد مولفه پی تغییرات ناشی از روی

وژه و تأمین توافق حداکثری حول این پر
  کرد سازمان در شرایط کنونی بود. روی

کنگره توسط ھیئت رئیسٔه    )٢ - ١ 
و با اعالم  شورای منتخب کنگرٔه چھاردھم 

باختگان  یک دقیقه سکوت به یاد جان
جنبش فدایی آغاز به کار کرد و با دعوت از 

بررسی  ھیئت رئیسٔه سنی، 
آن سپرد. این  یابی کنگره را به رسمیت

ھیئت با دعوت از مسئول گروه کار 
دھی و مدیریت سازمان برای ارایٔه  سازمان

گزارش در مورد کم و کیف میزان حضور 
نمایندگان در کنگره و فرصت دادن به حضار 
برای طرح سئوال از این رفیق، تأمین حد 
نصاب الزم برای رسمیت کنگره را تأیید کرد 

العادٔه  کنگرٔه فوقو به این ترتیب، رسمیت 
ھای ما  سازمان را که از نظر ترتیب کنگره

پانزدھمین کنگره سازمان بود، اعالم 
گاه با  داشت. ھیئت رئیسٔه سنی آن

خواندن اسامی رفقایی که از پیش برای 
عضویت در ھیئت رئیسٔه کنگره اعالم 
آمادگی کرده بودند، از اعضای حاضر در 
ھمایش خواست که اگر مایل به 

اندیداتوری ھستند، نامزدی خود برای ک
تصدی مسئولیت در این زمینه را ابراز دارند. 
در پی تکمیل لیست داوطلبین، ھیئت 
رئیسٔه سنی در مشورت با اعضای کنگره 

دھی ترکیبی از میان  تصمیم گرفت شکل
داوطلبان را به خود کاندیداھا بسپرد و 

ھا را به تصمیم کنگره  حاصل توافق آن
نتیجٔه شور و توافق این داوطلبین،  بگذارد.

با استقبال کنگره مواجه گردید و اعضای آن 
نھادی،  گیری روی ترکیب پیش رایبا 

ھیئت رئیسٔه خود برای سه روز کار 
ھمایش را تعیین کردند. با این تصمیم، 
ھیئت رئیسٔه مورد وثوق کنگره 
جایگزین ریاست سنی شد تا کار 

  رسمی ھمایش را پی بگیرد.

نھاد  مطابق دستور کار پیش   )٣ - ١ 

شده، ھیئت رئیسٔه کنگره از اعضای ھمایش 
خواست موافقت کنند که دستور کار کنگره و 

گیری در این زمینه و تصویب آن به  تصمیم
شکل مرحله به مرحله و مقتضی گردش کار 
کنگره صورت گیرد. بر ھمین پایه ھم بود که 

ل ریاست کنگره پیشنھاد نمود بخش او
کرد یکسال و  دستور کار کنگره، بررسی عمل
پروژٔه تشکل «نیمٔه شورای مرکزی پیرامون 

ھای مربوط به این روند  و کارکرد ارگان» چپ
ً با تمرکز بر این  باشد و ھمایش، مقدمتا
موضوع پیش برود. کنگره با تأیید این دستور 

  کار مقطعی، وارد بحث در ھمین زمینه شد.

از مباحث کنگره که بدون این بخش     )۴ -  ١ 
در صد از کل  ١٥حضور مھمانان برگزار گردید، 

وقت مفید کنگره را به خود اختصاص داد. در 
این بخش بیست در صد از مجموع صاحبان 
حق رای کنگره مشارکت جستند. ابتدا به 
اعضای کنگره فرصت داده شد که ھر 
سئوالی را از مسئولین سازمان در رابطه با 

و » پروژٔه تشکل چپ«برد  شچگونگی پی
ھا در میان بگذارند.  برگزاری کنگره دارند، با آن

از سوی اعضای کنگره سئواالتی در این 
زمینه مطرح شد و مسئولین نیز توضیحات 

گاه کنگره وارد اظھار  خود را ارایه دادند. آن
کرد مدیریت سازمان در  نظر پیرامون عمل

ظھار زمینٔه مربوطه شد. در جریان این ا
نظرات، ضمن قدردانی از زحمات مدیران 

برده و تذکر  نام» پروژه«سازمان در رابطه با 
تر اعضای سازمان به  پیرامون لزوم دقت فزون

ھای سازمان،  ھا در کنگره گیری ھنگام تصمیم
عمدٔه نکاتی که مورد تأکید قرار گرفت، عبارت 
بودند از: ضرورت دعوت بیشتر از مھمانان و 

به این کنگره، » پروژٔه تشکل چپ« راھان ھم
العاده، لزوم  نیاز به برگزاری زودتر کنگرٔه فوق

تر و به موقع مدیریت سازمان بر  درنگ بیش
پروژٔه تشکل «ھایی که در مسیر  دگرگونی

پدید آمده بود و نیز در نظرداشت کافی » چپ
  ھای آن در برون و درون سازمان. بازتاب

وقت ھمین روز  در بخش دیگری از    )۵ – ١ 
نخست کار کنگره و مرتبط با موضوع بررسی 

کرد مدیریت سازمان، کنگره بر تشکیل  عمل
کمیسیونی در این رابطه ابراز اراده کرد و 
ھیئت رئیسه برای تشکیل این کمیسیون 
وارد ثبت نام داوطلبین کار در آن شد. با 
اعالم داوطلبی چند نفر از رفقا و نیز 

ٔه دیگر در صحن کنگره، نھادھای مطروح پیش
ترکیب مورد تایید توسط کنگره شکل گرفت و 

نفره تشکیل گردید.  ۶بدین سان کمیسیونی 
ً این کمیسیون  موظف شد که ھر قرار قبال

ارایه شده در زمینٔه کار خود و نیز 
قرارھایی را که در مھلت معین زمانی 
حین کنگره به آن داده می شود، 

ندگان قرارھا دھ بررسی کرده، با ارائه
گفتگو کند و در صورت امکان، خود نیز 
قرار یا قرارھایی را در این زمینه تنظیم و 
به ھمراه ھر قراری که صاحب آن مصر 

اش در کنگره است، به  بر بررسی
  ھمایش ارایه دھد.

) بحث و بررسی پیرامون ٢ 
گذاری سازمان در شرایط  سیاست

  »پرُوژٔه تشکل چپ«جدید 

ه، کار مربوط به چگونگی حرکت کنگر    )١ - ٢
آتی سازمان در رابطه با شرایط جدید منتج از 

را با اتکاء بر قرارھای » پروژٔه تشکل چپ«
مضمونی ارایه شده و حضور میھمانان و 
مدعوین پی گرفت. این بلوک از کار کنگره که 
تا انتخاب سند مبنا و کمیسیون مربوطه ادامه 

کنگره را به در صد وقت  ٢٠یافت، نزدیک به 
خود اختصاص داد. ھیئت رئیسه ابتدا برای 
کمیسیون ھفت نفرٔه منتخب شورای مرکزی 

دھندگان قرار و  چھاردھم و نیز تک تک ارائه
نھادھای مطرح در این زمینه، فرصتی  پیش

ھا بتوانند رئوس اصلی  قائل شد تا آن
نھاد خود را با کنگره در میان بگذارند. در  پیش

ر جریان تدارک کنگره، یک قرار این رابطه، د
مصوب از سوی کمیسیون ھفت نفره منتخب 

پیشنھاد کامل و یا  ١١شورای مرکزی و 
تکمیلی تک امضایی از سوی اعضای سازمان 

  ارایه شده بود.

ھمین جا ضرورت دارد تاکید شود که     )٢ - ٢
کنگره از نیمٔه دوم روز نخست فعالیت خود تا 

ر کارش از حضور و پایان نیمٔه اول روز آخ
شرکت فعال میھمانان و مدعوین خویش در 

مند بود. ھیئت رئیسٔه  مباحث ھمایش بھره
العاده را  شورای مرکزی که تدارک کنگرٔه فوق

بر عھده داشت، بنا به خصوصیت خود ویژٔه این 
کنگره و به نیت تأمین تمرکز کنگره بر امر 

، »پروژه تشکل چپ«گذاری پیرامون  سیاست
ای متفاوت از ھمیشه در دعوت مھمانان  رویه

به کنگره را در پیش گرفته و از دعوت گسترده 
از احزاب دوست در صفوف اپوزیسیون 
جمھوری اسالمی، از مرتبطین سازمان با 
احزاب و نھادھای غیر ایرانی، از پرشمار یاران 

ھای  دیرین و یا جنب سازمان و نیز از رسانه
ضی این وضع، جمعی اجتناب کرده بود. مقت

کنگره انتظار دریافت پیام از ھیچ جریانی را 
نداشت. در عین حال اما، ھیئت تدارک کنگره 
به خاطر موضوع مرکزی آن، تصمیم گرفته بود 

ھای موجود در سازمان اتحاد  که ھم از گرایش
گران  کنش«از ...فداییان خلق ایران و ھم 

ا سازمان ر یاران دیرینه و نیز تعدادی از » چپ
دعوت به کنگره کند. مدعوین این کنگره عالوه 
بر برخورداری از فرصتی ویژه برای ابراز نظر، در 

  مباحث کنگره نیز فعاالنه شرکت داشتند.

دھندگان قرارھای راجع به  نھاد پیش   )٣ - ٢
کرد سازمان در این زمینه، طی  چگونگی روی

شان،  نظرات ھای خود با دفاع از نقطه صحبت
ھا و سازوکارھایی پرداختند  حل راه به تشریح

ھا را برای امر تجمیع چپ، مفید و  که آن
ً در  منطقی می دانستند. متن این قرارھا قبال

اختیار اعضای سازمان قرار گرفته بود و 
شد در پوشٔه کنگره دید.  شان را می جملگی

در یک بیان کلی، مفاد این قرارھا که ھمٔه 
لزوم وحدت ھا به اشکال گوناگون بر  آن

منطقی صفوف چپ تأکید داشته و از آن 
نمودند، شامل طیفی از نظرات و  استقبال می

نھادھای راھکاری زیر بودند: تالش جھت  پیش
پروژٔه «ای از نیروھای دخیل در   برپایی جبھه

در شرایط ایجاد شده، سعی در » تشکل چپ
  ...تأسیس اتحاد چپی از این نیروھا، 

  ٦ادامه در صفحه 

العادٔه سازمان فداییان خلق ایران  کنگرٔه فوقتفصیلی ش گزار
 )(اکثریت

 



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه   ٦٧شماره     

  گزارش تفصیلی ...
  ٥ادامه از صفحه 

ه برپایی اتحاد چپ در راستای اقدام ب
وحدت میان آنان، تدارک وحدت بین 

دھی  پروژٔه شکل«مانده از  نیروھای باقی
برد  بر بستر پیش» تشکل بزرگ چپ

چنین تحقق  ھای سیاسی و ھم کاری ھم
ً با تشکیل  کار مشترکی از این دست بدوا

ھای سیاسی، و سر آخر  کاری شورای ھم
ترک با گذاری تشکل سیاسی مش بنیان

ھای  مضمون حزبی از سوی مؤلفه
این ». پروژٔه تشکل چپ«مانده از  باقی

قرارھا که نشان از تنوع نظر مشھود در 
رابطه با مقتضیات دورٔه گذار سازمان به 
تشکل واحد، نوع پیوند تاریخ سازمان با 

کرد رو به آیندٔه آن در زمینٔه  روی
گذاری چنین تشکلی، تعیین نسبت و  بنیان

سبات بین سازمان و این تشکل و منا
بینی برای  سقف زمانی قابل پیش

ھا و نیز دیگر موارد  زمان آن موجودیت ھم
حقوقی و عملی مربوطه را داشت، اما در 

ای  بیشترینٔه خود اشتراکات بر سر رشته
ھا و الزامات دورٔه گذار را نیز به  از پرنسیپ
  گذاشت. نمایش می

ھای  کننده پس از سخنان ارائه    )۴ – ٢
قرارھا و مسئول و اعضای کمیسیون ھفت 
نفرٔه شورای مرکزی، نوبت به اظھار نظر 
حاضرین در کنگره رسید که طی آن نزدیک 
به سی درصد حاضرین در سالن کنگره و 

ای صریح و از  اتاق پالتاکی آن، به گونه
زوایای بسیار متنوع پیرامون مضمون 

پروژٔه «موضوع مورد بحث، از شکست 
و رد آن تا تأیید کامل » تشکل بزرگ چپ

روندی که به امروز رسیده است، سخن 
گفتند. این سخنان در مجموع خود ھمان 

دادند  ھا و تدابیری را بازتاب می فضای نگاه
نھادی  که کمابیش در قرارھای پیش
ھا از  منعکس بود. با این ھمه، بیان آن

سوی حضار، به سھم خود موجب شد که 
ٔه کلی کنگره در رابطه با سمت و اراد

موضوع محوری کنگره تا حد زیادی رونما 
شود.ھیئت رئیسه در پایان سخنان اعضاء 
و میھمانان کنگره، فرصت محدود دیگری 

ھا  ھم به صاحبان قرارھا و پیشنھاددھنده
ھا نکاتی را متأثر از سخنان  داد که اکثر آن

جمع و یا در تدقیق مواضع خود ابراز 
  داشتند.

کنگره سپس وارد تعیین سند    )۵ - ٢
مبنای کار خود در این زمینه شد. مجموعٔه 
ھیئت رئیسٔه کنگره در گفتگوھای جداگانه 
با تمام دھندگان قرارھا، جویای حد تمایل 

نھادشان  آنان در بارٔه به رای گذاشتن پیش
به عنوان سند مبنای کنگره شد. کار 
کنگره آن زمان تسریع گردید که ھمٔه 

کنندگان قرارھا از به رای گذاشتن  رائها
نھادی خود منصرف شدند و  سند پیش
نھادھای مستقل خود به صورت  طرح پیش

موردی در کنگره را، موکول و وابسته به 
نتیجٔه کار کمیسیون منتخب کنگره کردند. 
با رسیدن ھمایش به این نقطه، ھیئت 
رئیسٔه کنگره قرار ارائه شده از سوی 

نفرٔه منتخب شورای  کمیسیون ھفت
مرکزی چھاردھم را در مقام سند مبنا به 
رای کنگره گذاشت. این قرار که در پی 
چند ماه کار فشرده و منسجم و با توجه 
به مجموعٔه مباحث و نظرات موجود در 
سازمان تھیه شده و مورد توافق کل 
کمیسیون قرار گرفته بود، توانست با 

مخالف و ٪، بدون ھیچ  ٩١کسب رای موافق 
  ٪ از تصویب کنگره بگذرد. ٩با رای ممتنع 

کنگره در این ھنگام وارد تعیین     )۶ – ٢
ترکیب کمیسیون مربوطه شد و ضمن 

نھاد ھیئت رئیسه مبنی بر  موافقت با پیش
نفره، ثبت نام  ٧انتخاب یک کمیسیون 

داوطلبان برای کار در این کمیسیون را در 
جام این رفیق کاندیدای ان ١٠پیش گرفت. 

مسئولیت شدند و مقرر گردید که ھر عضو 
نفر رای دھد. با اعالم  ۵کنگره حداکثر به 

بینی  نتایج، معلوم شد که حد نصاب پیش
نفر آخر  ٣اند و  نفر کسب کرده ٨شده را 

برگزیدگان، دارای رای مساوی ھستند. 
ھیئت رئیسه در رابطه با نتیجٔه رای مأخوذه 

نفره  ٨د: کمیسیون نھاد مواجه بو با سه پیش
نفر منتخب کنگره از طریق توافق  ٨باشد، 

میان خود از سه نفر دارای رای برابر دو نفر را 
ً بین سه نفر  تعیین کنند و یا خود کنگره راسا

نھاد  گیری مجدد نماید. با دو پیش آخر رای
نخست مخالفت شد، ولی چون یکی از سه 

یری گ کاندیدای دارای رای برابر اعالم کناره
کرد، ترکیب کمیسیون مبتنی بر رای کنگره و 
در ھمان سقف مقرر قطعیت یافت. ھیئت 
رئیسه ضمن تبریک به منتخبین از کمیسیون 
دعوت کرد که با شروع بالفاصلٔه کار خود بر 

شده  روی سند مبنا، مفاد ھمٔه قرارھای ارایه
  به کنگره را نیز مورد مالحظه قرار دھد.

العاده بر چند  وقدرنگ کنگرٔه ف ) ٣   
  موضوع سیاسی

ای و  با آن که امور مربوط به تصمیمات برنامه 
ً ثقل اصلی کنگره ھای ما را  سیاسی، معموال

دھند، اما این کنگره بررسی  تشکیل می
اوضاع سیاسی را در دستور خود نداشت و 

پرُوژٔه «تر بر موضوعات مطرح پیرامون  بیش
در  متمرکز بود. لذا آگاھانه» تشکل چپ

زمینه مسایل سیاسی به حداقل برخوردھا 
بسنده کرد و از میان موضوعات مطرح در 
اوضاع اجتماعی و سیاسی کنونی کشور، 

ً بر موارد زیر مکث نمود:   صرفا

تر روند  به بار نشستن ھر چه فزون آ) 
ھا طی سه دھٔه گذشته پیرامون  روشنگری

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین 
   و لزوم تشدید مبارزه در این راه؛ ١٣٦٧سال 

تر شدن وضع معیشتی کارگران و  وخیم ب)
ھای زحمتکش و تھدیدات و تضییقات  توده

اعمال شده علیه قانون کار موجود و به 
ھا در  ھمراه آن تأکید بر حدت فساد و چپاول

جمھوری اسالمی؛ پ) خطرات ناشی از 
کرد سیاسی اخیر حزب دموکرات  روی

یران مبنی بر مبارزٔه مسلحانه در کردستان ا
زا و  ھای تنش شرایط و فضای رقابت

ھای نیابتی جاری در منطقه. کنگره  جنگ
حول دو مورد نخست، تصمیم به انتشار دو 
ً تفصیلی گرفت و در رابطه با  پیام نسبتا

حزب  -موضوع آخر، خطاب به حزب دوست ما 
دموکرات کردستان ایران، مبادرت به صدور 

  وتاھی نمود.پیام ک

نخستین پیام کنگره که به اتفاق     )١ - ٣ 
آراء از تصویب کنگره گذشت، به کشتار 
زندانیان سیاسی در دھٔه شصت و اوج و 

، مربوط ٦٧نقطٔه عطف آن، تابستان سال 
بود. در این پیام، با تأکید بر این که روند 
روشنگری پیرامون این تصمیم حکومتی 

 خمینی و حکومت هللا کارانٔه آیت جنایت فوق
نگھدارندگان یاد  وی، توانسته به ھمت زنده

آن فاجعٔه ملی به مرحلٔه نوینی فرابروید، بر 
تداوم و تشدید این کارزار ملی تصریح و تاکید 

  شد.
پیام دیگر این کنگره و برخوردار از    )٢ – ٣

جمعی اعضای کنگره، به  موافقت دسته
وضعیت سخت معیشتی کارگران و 

شد که از  شان کشورمان مربوط میزحمتک
برند و با  تنگدستی و تھیدستی رنج می

روآوردن ناگزیر به مبارزه علیه زور و استثمار، 
دھند.  ھای خود را گسترش می دامنٔه مقاومت

ھا برای  و این در حالی است که انواع توطئه
باز ھم محدود کردن حقوق کار کارگران در 

نین بر ابعاد چ جریان است. در این پیام ھم
وسیع فساد مالی در دستگاه دولتی 
جمھوری اسالمی تأکید ویژه به عمل آمد و 
حقیقت تلخ کنونی جامعٔه ما که گسترش فقر 

ھای میلیونی از یک سو و فربه شدن یک  توده
خوار حکومتی از دیگر سوست،  مشت رانت

  خاطر نشان گردید.

چنین بر آن شد تا متکی بر  کنگره ھم )٣ – ٣
ای که با حزب  اسبات دیرینه و دوستانهمن

دموکرات کردستان ایران دارد، با صدور پیامی 
خطاب به رھبری این حزب، بار دیگر دغدغٔه 

ھای اخیر حزب بر  سازمان نسبت به سیاست
ھای نیابتی  بستر اوضاع پر تنش و درگیر جنگ

منطقه را بیان بدارد. اوضاع بسیار 
ھمٔه ماجراجویان ای که، به تقصیر  کننده نگران

ای و از جمله  افروزان جھانی و منطقه و آتش
عربستان سعودی از یک طرف و جمھوری 
اسالمی از طرف دیگر شکل گرفته است و به 
ھمین دلیل ھم، از ھمٔه نیروھای اپوزیسیون 

خواه باالترین درجٔه حساسیت در اتخاذ  ترقی
  طلبد. ھر تاکتیک سیاسی را می

راه این گزارش به  ھممتن این سه پیام به 
  رسد. آگاھی افکار عمومی می

العاده  بررسی رابطٔه دو کنگرٔه فوق) ۴   
و عادی نوبتی و چند قرار ساختاری و 

  کارکردی
در روز دوم گردش کار ھمایش،     )١ – ۴ 

ابتدا دستور کار پایانی کنگره به تصویب 
حاضرین رسید. سپس، اعضای کنگره عالوه 

الذکر،  رد سیاسی فوقبر مکث معین بر موا
العادٔه  دوری از گفتگو پیرامون رابطٔه کنگرٔه فوق

کنونی با کنگرٔه عادی (نوبتی) بعدی سازمان 
و الزامات عملی و تشکیالتی مطرح در فاصلٔه 
زمانی بین این دو را پیش بردند که در آن 
نزدیک به بیست درصد حاضرین اظھار نظر 

گزاری کنگرٔه رانان از تأکید بر بر کردند. سخن
نوبتی در موعد زمانی معین تا موکول کردن 
این موضوع به تعیین تکلیف سازمان با 

ھای پیش روی ھمین کنگره سخن  پرسش
گفتند. این گفتگوھا گر چه معطوف به 

گیری بالواسطه نبود، اما به نوبٔه خود  تصمیم
تری  کنگره را کمک رساند تا با آگاھی بیش

یون منتخب قرار نسبت به حاصل کار کمیس
گذاری بر بستر شرایط ناشی از  برای سیاست

  مواجه شود.» پروژٔه تشکل چپ«

در پی این دور از گفتگو، ھیئت    )٢ – ۴
رئیسه چند قرار پیشنھاد شده از سوی 
اعضای کنگره را در دستور بررسی ھمایش 

ھا را بسته به  گذاشت و رسیدگی به این
ً واگذار به دو  مضامین کمیسیون شان قسما

ً برعھدٔه خود  ً ھم مستقیما منتخب کرد و بعضا
کنگره دانست. ضمن این که در مواردی ھم 
با پیشنھاددھندگان توافق شد که با 

پوشی از به رای گذاشتن  چشم
شان در این کنگره، رسیدگی به  نھادھای پیش

ھا را به عھدٔه شورای مرکزی بعدی  مفاد آن
استی برای اما پیرامون موارد درخو بدانند.

  ...بررسی در صحن کنگره، 
    ٧ادامه در صفحه 

ھای موافق و مخالف صورت  دوری از صحبت



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه  ٦٧ شماره    

  گزارش تفصیلی ...
  ۶دامه از صفحه ا

ھای موافق و مخالف  دوری از صحبت
صورت گرفت و آن گاه کنگره مبادرت به 

  گیری در ھر مورد نمود. رای

قراری به کنگره پیشنھاد شده     )٣ - ۴
کنگره یک کارگروه «بود با این مضمون: 

تشکل «گذاری  گزیند تا بنیان ویژه بر می
دھی کند.  را سازمان» مشترک حزبی

آھنگی با شورای  ویژه در ھمکارگروه 
کند. اعضای  مرکزی سازمان فعالیت می

گیری  کارگروه ویژه در ھمٔه موارد تصمیم
حق » تشکل مشترک حزبی«پیرامون 

نھاد، مورد  این پیش» رای قطعی دارند.
  موافقت کنگره قرار نگرفت.

نھاد دیگری ھم در شکل  پیش    )۴ – ۴
ود که: ارائٔه قرار با این بیان مطرح شده ب

مشاوران شورای مرکزی در ھمٔه موارد «
تشکل «گیری سازمانی پیرامون  تصمیم

، حق رای قطعی »مشترک حزبی
نھاد نتوانست موافقت  این پیش» دارند.

  کنگره را کسب کند.

نھاد ساختاری در  یک پیش   )۵ – ۴
رابطه با ارگان شورای مرکزی با این 
مضمون ارایه شده بود که بنا به آن: 

لیٔه اعضای کنونی شورای مرکزی ک«
سازمان که سه دورٔه متوالی در شورا 

توانند  حضور دارند، برای دور چھارم نمی
ً کاندیدا شوند. این رفقا بعد از یک  مجددا
تنفس (یک دوره تا کنگرٔه بعدی) 

» توانند خود را دوباره کاندیدا کنند. می
  این قرار رای الزم در کنگره را نیاورد.

قراری در رابطه با اعتبار    )۶ – ۴
پرسی  بخشیدن اجرایی به موضوع ھمه

نامٔه سازمان، در  تعبیه شده در اساس
دستور کار کنگره قرار گرفته بود که با 

کنگره، به  ٪٩٢کسب رای موافق 
تصویب رسید. این قرار بر این تصریح 

شرایط رسمیت یک «داشت که: 
پرسی و شرایط اعتبار تصمیمات  ھمه

نامٔه کنگره خواھد  بق بر آیینآن، منط
  »بود.

تصمیم پیرامون قرار کمیسیون ) ۵ 
تشکل «گذاری در قبال  سیاست

مشترک سیاسی با مضمون 
  »حزبی

مخبر این کمیسیون طی گزارشی از کار 
دھی به  گاه پاسخ صورت گرفته و آن

سئواالت اعضایی از کنگره در رابطه با 
کار کمیسیون، به نام کمیسیون 

نھاد داد که  به کنگره پیشمنتخب، 
بررسی مفاد قرار مربوطه، طی دو بازٔه 
زمانی از فعالیت کنگره و ناظر بر دو 
بخش از آن صورت گیرد. یک بخش از 
ً ناظر بر نشان دادن ارادٔه  قرار، اساسا

گذاری تشکل  سازمان بود مبنی بر بنیان
سیاسی مشترک با مضمون حزبی، 

لزوماتی بخش دیگر قرار اما با عمدٔه م
گیرد که سازمان برای تحقق  ارتباط می

خواھد مد نظر داشته  این اراده می
باشد. بنا به گزارش مخبر، کار 
کمیسیون روی این بخش از قرار ھنوز 
ً در بلوک  ادامه دارد که نتیجٔه آن بعدا
دیگری از گردش کار کنگره مطرح خواھد 

  شد.

کنگره، با این تدبیر کمیسیون توافق نشان 
و در نتیجه، روال کار کنگره در این زمینه  داد

بر تفکیک دو مرحلٔه کار و دو بخش قرار از 
  ھمدیگر قرار گرفت.

بخش اول قرار که در کمیسیون بر     )١ – ۵
سر آن توافق نظر حاصل شده بود با 

ھای زیر روی پردٔه سالن ھمایش  بندی فرمول
به نمایش درآمد و در دستور بررسی کنگره 

  ت.قرار گرف

در بازٔه زمانی میان کنگرٔه چھاردھم و کنگرٔه  
العادٔه سازمان فداییان خلق ایران  فوق

ھای  (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست
پروژٔه «چپ ایران پایان مشارکت خود در 

ً اعالم » دھی تشکل بزرگ چپ شکل را رسما
کرد و در سازمان اتحاد فداییان خلق ایران بر 

اتفاق » پروژٔه چپ«سر مشارکت متشکل در 
ھایی  زمان در میان بخش نظر وجود ندارد. ھم

گرایی  ھم» پروژٔه چپ«از نیروھای سھیم در 
گویی به نیاز به  و عزمی مشترک برای پاسخ

وحدت در صفوف نیروھای چپ ایران و ادامٔه 
  تالش در این راه وجود دارد.

   
گذاری تشکل سیاسی  برای بنیان

  مشترک با مضمون حزبی

العادٔه سازمان فداییان  کنگرٔه فوق -
خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم 
سازمان ناظر بر تأمین وحدت ھر چه 

تر در صفوف نیروھای چپ ایران  گسترده
کند  نھادھای منتخب خود را موظف می

راھان کنونی  با تامین توافق ھم
راه  خواھان فعالیت تشکیالتی واحد، ھم

ری یک تشکل گذا آنان اقدام به بنیان
مشترک سیاسی با مضمون حزبی 
نماید. ارادٔه کنگرٔه سازمان معطوف به 
شرکت مجموعٔه سازمان در روند 

به » تشکل مشترک حزبی«تشکیل 
ھای  شمول شرکت در اجالس

گذاری آن (مانند کنگرٔه مؤسس)  بنیان
تشکل مشترک «است. عضویت در 

به صورت فردی است و نه » حزبی
سازمان ھمٔه نھادھای  سازمانی. کنگرهٔ 

مسئول سازمان را موظف به تأمین 
امکان مشارکت ھمٔه اعضای سازمان 

تشکل «گذاری  در تمامی مراحل بنیان
  کند. می» مشترک حزبی

کنگرٔه سازمان با تاکید بر ارادٔه خود  - 
کاری با سازمان  مبنی بر گفتگو و ھم

اتحاد فداییان خلق ایران، این سازمان را 
خواند تا برای فعالیت مشترک  فرا می

ھای تاریخی جنبش  در راستای آرمان
ھای  فداییان خلق و در ادامٔه تالش

گذاری  مشترک چندین ساله، در بنیان
مشارکت » تشکل مشترک حزبی«

چنین کنگرٔه سازمان ھمٔه  جوید. ھم
گران چپ را که به  ھا و کنش تشکل

پیوند با  پیکار در راه سوسیالیسمی ھم
و دموکراسی باور دارند، به آزادی 

تشکل «گذاری  مشارکت در بنیان
  خواند. فرا می» مشترک حزبی

برپایٔه » تشکل مشترک حزبی«نام  -
شود. کنگرهٔ  توافق ھمگانی برگزیده می

سازمان با توجه به بار تاریخی و 
اجتماعی، وجود شکلی از نام 

تشکل مشترک «در نام » فدایی«
  .کند نھاد می را پیش» حزبی

ھیئت رئیسٔه کنگره اعالم داشت    )٢ – ۵ 
که در روند رسیدگی به این بخش از قرار 
کمیسیون، تقدم با بررسی نکات 

ھایی است که متناظر با مفاد  دھنده پیشنھاد
  بودند.  ھا را از قبل ارایه داده این قرار، آن

نھاد اول در این زمینه،  پیش )١ – ٢ – ۵
با «حذف عبارت  متوجه تیتر قرار و مبتنی بر

در راستای «از آن و آوردن » مضمون حزبی
 ٪١۵بود که فقط موافقت » تشکل فراگیر چپ

کنگره را کسب کرد و در نتیجه مورد پذیرش 
  قرار نگرفت.

نھاد دوم روی تیتر، عبارت  پیش )٢ – ٢ – ۵
برای «گزینی آن با عبارت  بود از جای

که از » گذاری تشکل مشترک حزبی بنیان
٪ کنگره برخوردار گردید و لذا حد  ۴١ت موافق

  نصاب الزم برای تصویب را نیاورد.
نھاد سومی ھم که باز با  پیش ) ٣ – ٢ – ۵

نھاد  گرفت، پیش تیتر قرار ارتباط می
برای «گزینی آن بود با عبارت  جای
که » گذاری حزب چپ دموکرات ایران بنیان

راه  کنگره را به ھم ٪۶فقط استقبال حداکثر 
  ت.داش

نھاد چھارم مبنی بر حذف  پیش  )۴ – ٢ – ۵
از بند اول قرار بود. آن » نه سازمانی«عبارت 

عضویت در «شود:  جایی که تصریح می
تشکل مشترک حزبی، فردی است و نه 

٪ رای  ١٠نھاد تنھا از  این پیش». سازمانی
  موافق کنگره برخوردار گردید و تصویب نشد.

وجه یک نھاد پنجم مت پیش ) ۵ - ٢ - ۵
گزینی با قرار کمیسیون بود که  جای
تشکل مشترک «عضویت در «گفت:  می

به صورت فردی است و نه » حزبی
نھاد درخواست داشت  این پیش». سازمانی

بندی باال چنین بیاید:  که به جای فرمول
کنگره، حق عدم الحاق یا تأخیر در الحاق «

در » تشکل مشترک حزبی«عضو خود به 
این » دارد. ر را تصریح میطول دورٔه گذا

% آراء موافق ٩نھاد اما تنھا از  پیش
  برخوردارشد و به تصویب نرسید.

نھاد ششم ناظر بر  پیش      )۶ - ٢ - ۵
سوسیالیسمی «بندی  گزینی فرمول جای
در بند دوم » پیوند با آزادی و دموکراسی ھم

عدالت اجتماعی مبتنی بر «با عبارت 
ھمبستگی،  دموکراسی، آزادی، برابری،

صلح، حفظ محیط زیست و توسعٔه متوازن و 
بود که نتوانست بیش از » دار کشور پای

٢٨ ٪ رای موافق کنگره را کسب کند و لذا  ۵
  از تصویب کنگره نگذشت.

نھاد ھفتم ناظر بر حذف  پیش   )٧ -  ٢ - ۵
بند سوم قرار مبنی بر آمدن نام و آدرس 

تشکل مشترک «به نوعی، در نام » فدایی«
١١بود که تنھا با موافقت » حزبی ٪ کنگره  ۵

  مواجه گردید و به تصویب نرسید.

نھاد ھشتم باز به نام  پیش   )٨ - ٢ - ۵
گشت که خواستار عنوان  تشکل تازه برمی

برای تشکل » سازمان فداییان خلق ایران«
٪ رای موافق  ٢٠نھاد  مشترک بود. این پیش

  کنگره را داشت و لذا به تصویب نرسید.

ھا  نھاد نھم که آخرین آن پیش) ٩ - ٢ - ۵
نھادی کمیسیون  روی این بخش از قرار پیش

بود، درخواست داشت که به جای بند سوم 
این قرار ھمان متن پیشین قرار مبنای کار 

نفرٔه شورای مرکزی)  ٧(مصوب کمیسیون 
تاکید «را » کند نھاد می پیش«بیاید و جای 

  ... بگیرد.» دارد

   ٨ه ادامه در صفح



 
         

   ٨صفحه   ٦٧شماره     

  گزارش تفصیلی ...
  ٧ادامه از صفحه 

٪ آرای موافق کنگره را  ٢٤نھاد  ین پیشا
  داشت و از تصویب کنگره نگذشت.

نھادھای مربوط به این  با بررسی پیش
نھادی کمیسیون  سه بند از قرار پیش

منتخب کنگره، محرز گردید که سه بند 
مورد توافق در کمیسیون از حمایت کنگره 

  نیز برخوردار است.

 در روز سوم گردش کار ھمایش، )٣ -  ۵ 
آن جایی که بار دیگر تمرکز بر حاصل کار 
این کمیسیون قرار گرفت، کنگره از مخبر 
این کمیسیون شنید که در عین 

ھایی در ارتباط با بندھای دیگر  رفت پیش
قرار، ھنوز ھم توافق قطعی در کمیسیون 
روی کلیت قرار حاصل نشده و کمیسیون 
ً با خود  ترجیح داده که ادامٔه کار مستقیما

چنین به این نقطٔه  ه باشد. مخبر ھمکنگر
ضعف کار کمیسیون نیز اشاره کرد که به 
دلیل ضیق وقت نتوانسته است به ھمٔه 

نھادھای رسیده به کمیسیون  پیش
رسیدگی کند. در پی این گزارش، ھیئت 

ھا  رئیسٔه کنگره دوری از پرسش و پاسخ
بین اعضای کنگره و کمیسیون را مدیریت  

کنگره، سئواالتی را چه کرد و اعضایی از 
کرد  در زمینٔه بندھای تازه و چه نفس عمل

کمیسیون با مخبر و دیگر اعضای 
 ھایی کمیسیون در میان گذاشتند و پاسخ

از کمیسیون دریافت کردند. کنگره، بعد 
راه با  یک شور عمومی تصمیم گرفت ھم

توصیه به کمیسیون جھت رسیدن به 
توافق حداکثری، یک فرصت دیگر به 
کمیسیون بدھد و از آن بخواھد که با در 
نظر داشت ارادٔه متبارز کنگره و انجام 

تر با اعضای کنگره بکوشد از  مشاورٔه بیش
میسیونی به کنگره عرضه خود توافق ک

دارد. کمیسیون پس از آخرین دور کار 
خود، با اضافه کردن بندی دیگر که متأثر از 

نھادی ارائه شده به کنگره در بارٔه  پیش
تشکل «گذار  زمان برگزاری ھمایش بنیان

بود، به بخش دوم از قرار » مشترک حزبی
نھادیش توانست به  ای پیش چند ماده

و با برگرداندن کل قرار توافق کامل برسد 
به صحن کنگره، آن را جھت اظھار نظر و 

گیری کنگره در شکل زیر بر پردٔه  تصمیم
  کنگره بنشاند:

العادٔه سازمان  کنگرٔه فوق - 
گذار  نھاد دارد کنگرٔه بنیان پیش

حداکثر تا » تشکل مشترک حزبی«
ً در   ١٩شش ماه آینده، و ترجیحا

بھمن سال جاری، سالروز 
گذاری جنبش فدایی، برگزار  بنیان
  شود.

تشکل مشترک «گذاری  بنیان -
و اختصاص نیروی الزم از » حزبی

سوی سازمان برای پا گرفتن آن به 
گیری بالفصل در بارهٔ  معنای تصمیم

چند و چون فعالیت سازمان نیست. 
رفت روند  سازمان با توجه به پیش

» تشکل مشترک حزبی«گذاری  بنیان
ن، با برگزاری و وضعیت لحظٔه آ

پرسی  کنگره یا از طریق ھمه
ھای بعدی خود در این  پیرامون گام

گیرد و برنامٔه  زمینه تصمیم می
عملی برای مشارکت دادن نیروھای 
سازمان در تشکل جدید را تنظیم و 

کند. باز یا بسته بودن  به روز می

دورٔه گذار توسط کنگرٔه سازمان 
  تعیین خواھد شد.

ذار پذیرش الزام دورٔه گ -
است. با تصویب این » دوعضویتی«

قرار بند ناظر ممنوعیت عضویت 
اعضای سازمان در احزاب دیگر 

تشکل «ایرانی در مورد عضویت در 
تا کنگرٔه آیندهٔ » مشترک حزبی

شود. کنگرٔه آیندهٔ  سازمان معلق می
سازمان باید به صراحت در بارٔه تمدید 

  گیری کند. این تعلیق تصمیم

ئیسٔه کنگره مبتنی بر این بخش ھیئت ر 
نھادھایی شد  از قرار، وارد بررسی پیش

گشت.  که به مفاد ھمین سه بند برمی
نھاددھندگان که  جز سه نفر از پیش
نھادھای خود در  خواھان بررسی پیش

نھاددھندگان از  کنگره بودند، بقیٔه پیش
طرح قرارھای خود در کنگره انصراف 

  جستند.

ھاد نخست، تصریح و ن پیش ) ١ - ٣ - ۵
تصویب این عبارت بود توسط کنگره، که 

انحالل سازمان، فقط با تصمیم اعضای «
نھاد ،  به این پیش» سازمان عملی است.

١فقط    ٪ کنگره رای موافق داد. ٧
نھاد دوم ناظر بر گنجاندن  پیش ) ٢ - ٣ - ۵

نھادی کمیسیون  بندی بود در قرار پیش
شترک تشکیل یک شورای م«ناظر بر 

توسط » بستگی سیاسی برای ھم
این ». تشکل مشترک حزبی«ھای  مؤلفه
٪ کنگره را  ۴٠نھاد رای موافق  پیش

داشت، ولی حد نصاب الزم را کسب 
  نکرد.

نھاد سوم افزوده شدن  پیش )٣ - ٣ - ۵
دورٔه گذار، با «این عبارت بود به قرار: 

تشکل «تمرکز و عمدگی فعالیت ما در 
این » شود. ص میشاخ». مشترک حزبی

٪ رای کنگره،  ۴٢نھاد با کسب  پیش
  نتوانست حد نصاب الزم را حائز شود.

آن گاه ھیئت رئیسٔه کنگره کلیت ) ۴ - ۵ 
  قرار را به رای گذاشت.
٪، رای مخالف  ٩٧این قرار با رای موافق 

١ ١٪ و رای ممتنع  ۵ ٪ از تصویب  ۵
کنگره گذشت و مبنای کار آتی شورای 

وثوق کنگره قرار گرفت. مرکزی مورد 
بررسی این موضوع و تصویب قرار ناظر بر 
آن که محور اصلی ھمین کنگره بود، در 

٪ از کل وقت کنگره را به خود  ٣۵مجموع 
  اختصاص داد.

کرد مدیریت  بررسی قرار عمل ) ۶ 
پروژهٔ «سازمان در رابطه با 

  »دھی تشکل بزرگ چپ شکل

پس از تصویب قرار مربوط به امر 
گذاری تشکل مشترک سیاسی با  یانبن«

، کنگره وارد بررسی »مضمون حزبی
کرد مدیریت سازمان در رابطه با  عمل

طی فاصلٔه زمانی » پروژٔه تشکل چپ«
بین دو کنگره شد. مخبر کمیسیون در 
گزارش خود تصریح کرد که کمیسیون با 
بررسی ھمٔه موارد مربوطه و گفتگوھای 

یز مدیران ھا و ن الزم با پیشنھاددھنده
پروژٔه تشکل «دست اندر کار پروسه و 

، توانسته است قراری را به اتفاق »چپ
آراء در کمیسیون تنظیم کند که آن را در 

گذارد. این قرار بر روی  اختیار کنگره می
  پرده کنگره چنین ثبت شد:

شورای مرکزی سازمان ضمن تداوم «

دھی  برد پروژٔه شکل ھایش در جھت پیش تالش
پس از برکناری شورای » بزرگ چپتشکل «

ھای چپ و افزایش  موقت سوسیالیست
اختالفات درون سازمان اتحاد فداییان خلق 
ایران، به رغم قبول تغییر وضعیت، در زمان 
مناسب بازتعریفی برخوردار از دقت الزم در 
شرایط جدید از این پرُوژه ارائه نداد و اجرای آن 

  »ی پیش نبرد.در ادامٔه راه را با مدیریت مکف

کرد این کمیسیون  پیرامون این قرار و نیز عمل
ھایی  منتخب کنگره در نحؤه تنظیم قرار، پرسش

ھایی از طرف او  از مخبر به عمل آمد و پاسخ
داده شد. سپس کنگره بعد از صحبت موافقان و 

گیری گردید. این قرار با کسب  مخالفان وارد رای
٨٢رای موافق  ٪ و رای  ۶.٢٪، رای مخالف  ٨

٪ از مجموع آراء با استقبال کنگره  ١١ممتنع 
  مواجه شد.

گیری در رابطه با زمان  تصمیم ) ٧ 
  برگزاری کنگرٔه نوبتی آتی سازمان

العاده شش ماه مانده به  برگزاری کنگرٔه فوق
موعد کنگرٔه نوبتی از یک سو و اقتضاھای 
عملی قرار مصوب ھمین کنگره پیرامون 

ل مشترک سیاسی با مضمون گذاری تشک بنیان
نھاد سازمان ما به  گر پیش حزبی که بیان

کرد  راھانمان است از دیگر سو، ایجاب می ھم
که تعیین زمان کنگرٔه بعدی سازمان در دستور 

العاده قرار بگیرد. سه  گیری کنگرٔه فوق تصمیم
نھاد در این رابطه مطرح بود که پیرامون ھر  پیش

ھا صحبت کردند و  دهدھن ھا پیشنھاد یک از آن
گیری پرداخت.  ھا به رای گاه کنگره در بارٔه آن آن

ً تأکید ھیئت رئیسٔه خود مبنی  اما کنگره مقدمتا
نھادھا در برگیرندٔه  ھر سه این پیش«بر این که 

نامٔه سازمان در مورد  تعلیق بند مربوطٔه اساس
» فاصلٔه زمانی دو کنگرٔه نوبتی سازمان است.

  قرار داد. را مورد تأیید

کنگرٔه نوبتی آیندٔه «نھاد اول:  پیش )١ -  ٧
سازمان به فاصلٔه حداکثر دو سال پس از 

العادٔه کنونی برگزار  برگزاری کنگرٔه فوق
٪ موافق داشت و  ٣٠نھاد  این پیش» شود. می

  به تصویب نرسید.

کنگرٔه سازمان پس از «نھاد دوم:  پیش   )٢ - ٧
٪  ٣٢نھاد  ن پیشبا ای» شود یک سال برگزار می

  کنگره موافقت کرد که به حد نصاب الزم نرسید.

کنگرٔه بعدی سازمان «نھاد سوم:  پیش )٣ - ٧
گذار  تا یک سال پس از برگزاری کنگرٔه بنیان

این » شود برگزار می» تشکل مشترک حزبی«
٨٣نھاد موفق شد موافقت  پیش کنگره را  ٪٣

  کسب کند و تصویب بشود.

گیری، ھیئت رئیسٔه  ان رایپس از پای )۴ - ٧
کنگره با اشراف دادن دوباره بر تعلیق بند 

ای ناظر بر فاصلٔه دوسالٔه میان دو  نامه اساس
کنگرٔه نوبتی سازمان، خواھان افزودن مضمون 

نھاد نخست به قرار مصوب شد. این  پیش
نھاد با پذیرش عمومی کنگره رو به رو شد  پیش

زیر مورد توافق  و بدین ترتیب متن قرار به صورت
  عمومی کنگره قرار گرفت.

کنگرٔه بعدی سازمان تا یک سال پس از « 
تشکل مشترک «گذار  برگزاری کنگرٔه بنیان

شود. این کنگره در ھر حال  برگزار می» حزبی
باید حداکثر تا دو سال از ھم اکنون برگزار  می

  »گردد.
  کزیدھی به ارگان شورای مر شکل ) ٨ 
   ...نھاد مبنی در این زمینه سه پیش) ١ - ٨

  ٩ادامه در صفحه 
  

ابقای شورای مرکزی کنونی مشروط بر   آ) بر:



  
  

  
 
  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٦٧شماره     

  
 

  گزارش تفصیلی ...
  ٨ادامه از صفحه 

   بر:

ابقای شورای مرکزی کنونی مشروط بر   آ)
این که کلیت آن با تداوم خود تا کنگرٔه 

    باشد؛بعدی موافق 
انتخاب شورای مرکزی و دیگر ب)

ای منتخب کنگره به  نامه ھای اساس ارگان
  شیؤه ھمیشگی 

تأیید لیستی اعضای شورای مرکزی  پ)
٪ الی  ٢٠چھاردھم و افزایش شمار آن تا 

  اش، وجود داشت.  ٪ ظرفیت فعلی ٣٠

کنگره در فضای تفاھم باال، روی دو شق 
در دوم و سوم به اخذ رای پرداخت که 

نھاد عمل به شیؤه ھمیشگی  نتیجه، پیش
نھاد  رای بیاورد و پیش ٪٣٠توانست فقط 

٧٨تأیید لیستی و افزایش شمار آن با  ۵  ٪
٩موافق،  ١٢٪ مخالف و  ٢ ٪ ممتنع  ٣

مبنای کار کنگره برای تعیین شورای 
مرکزی پانزدھم گردید. در ضمن کنگره 

ھای  توافق داشت که دیگر ارگان
ی منتخب کنگره در ترکیب ا نامه اساس

فعلی خود تأیید و در صورت نیاز توسط 
  شورای مرکزی پانزدھم ترمیم شوند.

در بارٔه این که کدام یک از دو   )٢ - ٨
٪  ٣٠٪ یا  ٢٠نھاد افزایش شمار  پیش

پذیرفته شود، کنگره بعد از صحبت موافق 
گیری  و مخالف در این زمینه، وارد تصمیم

ی زد. معلوم شد گیر شد و دست به رای
که افزایش در حد بیست درصد شمار 

٧۵فعلی اعضای شورا، از  ٪ رای موافق  ۴
برخوردار است و افزایش تا سی درصد 

٢٧فقط حمایت  ٪ کنگره را دارد. در  ٧
نھاد بیست در صد افزایش  نتیجه، پیش

شمار کنونی اعضای شورای مرکزی 
  توانست مالک انتخاب آن قرار گیرد.

ر پی تعیین تکلیف کنگره با نحؤه د  )٣ - ٨
انتخاب و شمار اعضای شورای مرکزی 
پانزدھم، گروھی از رفقا یا خود نامزد 
عضویت در شورای مرکزی شدند و یا از 
سوی کسانی از اعضای کنگره به عنوان 
کاندیدای عضویت در شورا معرفی 

گیری شد و تعداد  گردیدند. کنگره وارد رای
الی حد نصاب به الزم با کسب آرای با

  شمار کنونی شورا اضافه شدند.
کنگره به شورای مرکزی مورد وثوق خود  

وظیفه داد که آن قرارھایی را که خود 
نتوانست مورد رسیدگی قرار دھد، 

گیری کرده و به نتیجه برساند و  پی
پیرامون مواردی که کنگره یک دور فعالیت 

ھا را الزم تشخیص  کارشناسانه روی آن
شان  ر جھت پخته شدن و رساندنداد، د

گیری  سازی و تصمیم به سطح تصمیم
  مورد مطالعه قرار دھد.

  آغاز و جریان و فرجام کنگره ) ٩ 

العاده سازمان در فضای بیم و  کنگرٔه فوق
امید کار خود را آغاز کرد، مباحث و 

ھای آن اما در شرایط شفافیت  دغدغه
ت جریان یافت و سرانجام توانست با توافقا

مسئوالنه فرجام پذیرد. این کنگرٔه 
ترین بیان  العاده را، شاید در کوتاه فوق

بتوان کنگرٔه وفاداری به وحدت سازمان و 
قوام آن در خدمت وحدت صفوف چپ 

ای  ای که در پی دوره دموکرات نامید؛ کنگره
العاده و پیش از  ھا و به صورت فوق از تنش

از موعد فراخوانده شد و لذا به ناگزیر 
اختالالت حین کار ھم رنج برد. ولی با این 

ای شد با  جا که کنگره ھمه از آن

نھادی مشخص در بازٔه زمانی معین رو  پیش
راھان کنونی خواھان فعالیت  به ھم

تشکیالتی واحد، توانست کار خویش را با 
توافق و کامیابی پایان برد. ارادٔه کنگره برای 

ی تشکل سیاس«مند  گذاری ھدف بنیان
و در زمان » مشترک با مضمون حزبی

٪ رای موافق آگاھانه  ٩٧مشخص، از پشتوانٔه 
و سنجیده برخوردار گردید. کنگره کار خویش 
را در فضای رفاقت و صمیمیت خویش پیش 
برد و شبانٔه دومش را با عاطفه و مھر به 
جشن و شادی نشست. حاصل کار این 

گیرد تواند به ھمٔه آنانی نیز تعلق  کنگره می
  اند. که رھرو راه وحدت چپ دموکرات

توانست برگزار گردد، مگر به  این کنگره نمی
مند مسئولین تدارک  پشتوانٔه زحمات ارزش

مضمونی و فنی کنگره. اگر ھمت 
برداران،  کنندگان پالتالکی کنگره و فیلم اداره

ھایش، مسئولین ادارٔه کنگره و تامین  منشی
ندگان در کن صوت و آسایش و شادی شرکت

بود.  ای ھم در کار نمی آن را نداشتیم، کنگره
شان، با سخنان  ھای مھمانان ما با مھربانی

شان کنگره ما را غنا بخشیدند  صریح و رفیقانه
شان را گرامی  که ھمین جا دیگر بار مقدم

داریم. ھیئت رئیسٔه کنگره در آخرین  می
لحظات این ھمایش حساس از ھمٔه یار و 

گذاری کرد و خود نیز  کنگره سپاسیاوران این 
ً مشمول لطف رفیقانٔه شرکت کنندگان  متقابال

  در کنگره شد.

تشکل مشترک «گذاری  به شوق بنیان  
  به پیش! »حزبی

العادٔه سازمان  ھیئت رئیسٔه کنگرٔه فوق 
  فداییان خلق ایران (اکثریت)

  ٢٠١٦اکتبر  ٢١برابر با  ١٣٩٥مھر  ٣٠
 

 
  
 
  
 

 ھا در بروکسل ی آزادی به بھترین فیلم مستند در جشنواره  جایزه   

  فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر   

ی افغان، سونیتا علیزاده در تھران دیدار کرد، ھیچ یک از آنھا تصور  ساله ١۶مقامی نخستین بار با مھاجر  وقتی کارگردان ایرانی رخساره قائم
ای سه ساله ثبت کرده است. سونیتا  آور سونیتا را در دوره ی شگفت کرد که این دیدار زندگیشان را تغییر خواھد داد. این فیلم قصه نمی

ی مشھور رپ بشود. با  یابد و رویایش این است که خواننده کند، اما از طریق موسیقی شخصیت می ودکی را در فقر در تھران سپری میک
ھا و رویاپردازی  دارد، او به نوشتن آھنگ ای زنان را در ایران از اجرای موسیقی ـ چه رسد به رپ ـ باز می کننده که مشکالت فلج وجود این

شود و با پرداخت  مقامی مستقیم درگیر می خواھد او را از طریق ازدواج بفروشد، رخساره قائم ی سونیتا می زمانی که خانوادهآغازد.  می
دختر «ای از آھنگ رپ سونیتا به نام  دھنده کند. او فیلم ویدیویی نیرومند و تکان دالر به مادر او، فرصتی گرانبھا برای سونیتا ایجاد می ٢٠٠٠

ھارت را. آنھا به سونیتا  ویژه توجه گروه غیرانتفاعی استرانگ کند، به المللی توجه زیادی جلب می سازد که در سطح بین می» فروشی
 کند. ھا دنبال می ی زمینه کنند. سونیتا رویاھایش را در ھمه بورسی برای تحصیل در آمریکا اھدا می

کنم. امیدوار باشید.  د شد، لطفا بدانند که من در راه ایجاد تغییری بزرگ فعالیت میی آتی ناگزیر از ازدواج خواھن ثانیه ۶٠دختری که در  ٢٨«
دھد: کودکی، خانواده و امید. او حمایتی دریافت یا  شود، چیزھای مھم زیادی را از دست می وقتی دختری جوان مجبور به ازدواج می

توانستم یکی از آنھا باشم. و بسیاری از دوستان من در  ن میدانم، چون م کند. حس تنھایی او کامل است. این را می احساس نمی
خواھند انجام دھند. این کار تعدی است. خوشبختانه  کنند که نمی کودکی عروس شدند. کودکاِن عروس را لمس و به کارھایی وادار می

زم. ھم اکنون، سه چیز مھم در زندگی من من راه گریزی پیدا کردم. اکنون آزاد ھستم. حق دارم خود تصمیم بگیرم و آینده ام را بسا
  »تحصیل، موسیقی و فعالیت برای پایان دادن به ازدواج کودکان است. امیدوارم این کارھا در زندگی من در آینده ادامه یابند.

عنوان مبارزی  او بهی سونیتا، فعالیت  العاده ھای حقوق بشر مایل است بر کاِر فوق المللی جامعه با اھدای این جایزه، فدراسیون بین
  تر از یک مستند ساخته، تأکید بگذارد. مقامی که اثری مھم سرسخت علیه ازدواج کودکان و دستاورد فیلمساز ایرانی رخساره قائم

  سونیتا

  )FESTIVAL DES LIBERTÉS 2016( ٢٠١۶ھا  ی آزادی بھترین فیلم در جشنواره

ِن بسالوم (فدراسیون)، اِل َ ِر (فدراسیون)، اینگویلد ِجنسن (سازمانھیأت داوران: کاترین ا غیردولتی   ا کِرسپی (فدراسیون)، گِیل دوِسپولچ
Shipbreaking Platformالمللی تبت) )، جولی ماِجرزاک (گزارشگران بدون مرز)، وینسنت ِمتِن (کمپین بین  

 «دختر فروشی«فیلم: ویدیوی سونیتا 

https://www.youtube.com/watch?v=n65...  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n65...


 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٦٧شماره 

 !این الیح ن قابل اصالح است، ن قابل تحمل و ن راه گشاست
 صادق کار

 
موج فزایندە مخالفت و اعتراض نسبت ب 
الیح اصالح قانون کار ک از چند ھفت 
پیش با مشخص شدن جزئیات اش ب راە 
افتاده ھم چنان ادام دارد و تشکل ھای 

م ھستند، ب ھر کارگری در تالشند و مص
کنند تا آن را   شکل ممکن دولت را وادار

از مجلس پس بگیرد. اما ن کمیسیون  
اجتماعی مجلس تا کنون حاضر ب عودت 
الیح ب دولت شدە و ن دولت تمایل 
جدی برای پس گرفتن آن نشان دادە 
است. ولی بھر حال بخاطر باال گرفتن 
اعتراضات، ظاھرا مجلس ک قرار بود از 
ھفت گذشت الیح را بررسی کند، ھنوز 

اعتراضات در  کار را شروع نکردە است. 
ھفت گذشت چنان باال گرفت، ک مقامات 
دولتی و رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس ک سعی داشتند بی سر و صدا 
در اسرع وقت سروت الیح را ھم 
بیاورند، غافلگیر شدند و آن ھا وادار ب 

با این حال ھیچ  عکس العمل گردیدند.
کاذب  کدام از توضیحات و وعدەھای 

معاونان رئیس جمھور، وزیر کار و رئیس 
  مجلس، مبنی بر  کمیسیون اجتماعی

بررسی الیح در کمیسیون اجتماعی 
مجلس با شرکت نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان نتوانست جھت خواست 
کارگران ک خواھان پس گرفتن الیح 

را منحرف کند و یا از توسط دولت است، 
شدت اعتراضات بکاھد. محمد باقر نوبخت 
معاون روحانی ک نگران عواقب اعتراضات 

سال پیش  ٥و تکرار سرنوشت الیح در  
بود، پس از ناکام ماندن ترفند رئیس 
کمیسیون اجتماعی برای تقلیل خواست 
کارگران، وارد میدان شد تا بلک بتواند با 

ارگران این موج را دادن وعدە وعید ب ک
فرونشاند و ناکامی رئیس کمیسیون 
اجتماعی را ک ب آسانی حاضر ب از 
دست دادن این فرصت طالیی نیست، 

  جبران کند، اما ترفند وی نیز کارگر نیفتاد.

  

  

 

  

  

ای ک  نوبخت در ھمین ارتباط در مصاحب
در  ٩٥خبرگزاری (ایلنا) در چھارم آبان 

وی انجام داد، در ارتباط با این الیح با 
قسمتی از این از این گفت و گو تاکید 
کرد:" اگر کارگران و کارفرمایان با الیحه 

مخالف باشند ، امکان  اصالح قانون کار
  بازگشت این الیحه از مجلس وجود دارد".

قبل از آن نیز حسن ھفدە تن معاون 
ربیعی نیز عین این وعدە نوبخت را ب 

خالفت رئیس کارگران دادە بود ک با م
کمیسیون اجتماعی مجلس روبرو شد و 

خود وی نیز تالشی برای پس گرفتن الیح 
   نکرد.

  

  

نوبخت درست مانند حسن ھفدە تن معاون 
ربیعی، حاضر نشد ب صراحت پس گرفتن 
الیح را بپذیرد و بجای آن از"امکان"برگرداندن 
الیح از مجلس، در صورت مخالفت کارگران و 

ن گفت. سخنان دو پھلوی کارفرمایان سخ
رئیس جمھور و وزیر کار از یک سو  معاونان 

داللت بر نگرانی از عواقب اعتراضات دارد و از 
دیگر سو از عزم دولتیان برای تصویب الیح 
حکایت می کند. این در حالی است ک 
کارگران و تشکل ھای کارگری تا کنون 
ھمگی خواھان پس گرفتن الیح و ن اصالح 

تند و الیح را بدرستی الیح بردگی آن ھس
کارگر نام نھادەاند. بنا بر این صحبت کردن بر 

چان زدن بر سر  سر اصالح آن، اوال مانند
شرایط بردگی است و ن بر سر خود بردگی، 
دوما با نظر داشت اینک دولت و کارفرمایان 
در مورد آن توافق دارند، چان زدن بر سر آن 

و در شورای عالی  در کمیسیون اجتماعی
اش علی کارگران خواھد بود و  کار نتیج
بفرض این ک دولت و کارفرمایان با انجام چند 
اصالح جزیی در آن موافقت کنند، ماھیت 
ارتجاعی الیح تغییری نخواھد کرد و دولت 
ادعا خواھد کرد ک الیح نتیج و خروجی 
سامان س جانب گرایی است و اعتبار 

  دادە می شود. حقوقی ب آن

با  در این میان بیدادگاە ھای حکومت نیز 
مشاھدە اعتراضات، دست روی دست 
نگذاشتند و تعدادی از رھبران سندیکایی را 
ک به تازگی تجدید محاکم و محکوم ب 
زندان کردە بودند، برای گذراندن دوران 
محکومیت شان فراخواندند، تا بلک با دامن 

ید از دامن اعتراضات زدن ب جو ارعاب و تھد
کم کنند و راە را برای تصویب این الیح ھموار 
کنند. ناقاضیان دستگاە فقاھتی بارھا ھمین 
فعاالن را با نیت مھار کردن اعتراضات و 
فعالیت ھای حق طلبان صنفی ب زندان 
انداخت بودند، اما ھیچ گاه نتوانستند خللی 
 در ادام اعتراضات حق خواھان کارگران

  بوجود آورند.
این بار نیز یقینا ب زندان برگرداندن غیر 
قانونی تعدادی از فعاالن کارگری ن تنھا 
خللی در ارادە کارگران و معلمان و مبارزات 
حق طلبان شان بوجود نخواھد آورد ، بلک 
سبب تقویت انگیزە مبارزات آن ھا خواھد 

  شد.
ھدف از تھی این الیح بر خالف ادعای 

ان در واقع ن برای جلب و تشویق دولتی
سرمای گذاری و ایجاد اشتغال و ... بلک 
عمدتا با نیت از میان برداشتن بدیھی 

و  حقوق سندیکایی و انسانی کارگران    ترین
دزدیدن از جیب کارگران و گذاشتن در جیب 

مگر حذف اکثریت  سرمای داران است.
از شمول قانون کار، مسکوت   کارگران 

مواد حمایتی قانون کار، قراردادی  گذاشتن
درصد کارگران، تنزل سطح  ٩٠کردن بالغ بر 

دستمزدھا ب چھار برابر کمتر از خط فقر، 
سرکوب فعالیت ھای سندیکایی و ... ک طی 
بیش از س دھ ب بھان جذب سرمای و 
، ن این  ایجاد رونق و اشتغال صورت گرفت

،و بیکاری، فرار س است ک ب رکود  فقر   رمای
و فالکت دامن زدە است؟ آیا عجیب نیست ک 

میلیارد دالر  ٨٠٠درست در دورەای ک بالغ بر 
سرمای نفتی وارد کشور و توسط آقازادە ھا و 
مدیران ارشد دولتی غارت می شود ، چنین 
ای ب بھان جذب سرمای نوشت می  الیح
شود؟ و آیا ریکاری نیست دولتی ک روز و 

ستھای دولت پیشین می تازد و شب بر سیا
در ھنگام انتخابات وعدە، افزایش دستمزد، 
حق تشکل، آزادی زندانیان و دە ھا وعدە این 

درج  ١٨٠چنینی دیگر ب کارگران می دھد، 
ای را بی کم و  چرخش کند و ھمان الیح
کاست برای تصویب ب مجلس بفرستد ک 
دولت گذشت آن را تھی 

ارھایاحمدی نژاد بد بود، ک  ھم آیا بود؟ کردە
  خوب است؟  اما این یکی

  

  

  

، این الیح ن قابل اصالح است، ن قابل   ن
  تحمل و ن مشکل گشاست.

در صورت تصویب این الیح جیب و سفرە  
داران پرتر  و جیب و سفرە کارگران   سرمای

تھی تر می شود، حقوق سندیکایی کارگران 
غلی، از میان برداشت می شود، امنیت ش

اجتماعی و سالمتی برای کارگران باقی نمی 
ماند ، شان و منزلت انسانی کارگر بیشتر از 

سرکوب  و   ، قبل فرو کاست می شود
   اعتراضات کارگران را قانونی می کند.

کارگران نیز خواھان اصالح قانون کار 
اصالحاتی ک ما می خواھیم  اما  ھستند. 

رفرمایان و بکلی متضاد با اصالحات مطلوب کا
دولت است. ما با ھر تغییری ک بخواھد دست 
آوردھای مبارزاتی و تاریخی جنبش کارگری در 

و پس از انقالب بھمن را از   سال ھای پیش 
  میان بردارد مخالف و با آن مبارزە خواھیم کرد.

کارگران می خواھند اشکاالت قانون کار فعلی، 
 بخصوص مواد ضد کارگری موجود در آن مطابق
با کنوانسیون ھای سازمان بین المللی کار، و 

جھانی حقوق سندیکایی بر طرف   منشور
   شوند. 

دولتیان یقین بدانید ک کارگران فریب این  
وعدەھای دروغ و توجیھات باطل شان را 
ای ک بخواھد  نخواھند خورد و زیر بار الیح
حق و حقوق شان را از میان بردارد، نخواھند 

ورت مبارزات کارگران برای رفت و در ھر ص
حقوق سندیکایی و انسانی شان تا کامیابی 
نھایی ادام خواھد یافت. چرخ تاریخ را ھیچ 

  کس نمی تواند ب عقب برگرداند.
جنبش ما یک جنبش صد سال است. محال 
  است بتوانید ما را صد سال ب عقب برگردانید.

کارگران نیز خواھان اصالح قانون 
اصالحاتی ک ما  اما  .ھستند کار 

می خواھیم بکلی متضاد با 
اصالحات مطلوب کارفرمایان و 

 دولت است

ھدف از تھی این الیح بر خالف 
ادعای دولتیان در واقع ن برای 
جلب و تشویق سرمای گذاری و 
ایجاد اشتغال و ... بلک عمدتا با 
نیت از میان برداشتن بدیھی 

حقوق سندیکایی و انسانی   ترین
و دزدیدن از جیب  کارگران 

کارگران و گذاشتن در جیب 
 سرمای داران است

کارگران و تشکل ھای کارگری 
تا کنون ھمگی خواھان پس 
گرفتن الیح و ن اصالح آن 
ھستند و الیح را بدرستی 

 الیح بردگی کارگر نام نھادەاند



 
 

   ١١ صفحه  ٦٧شماره     

 نیاز ب نوگرائی در جنبش کردستان ایران
  

 پور فرخ نعمت

بگذارید صدای تفنگھا، آرامش 
 اندیشیدن را از ما نستاند!

ھای پنج حزب و  نگاھی ب گفت
ری"   سازمان کردستانی در "م

  مقدم

، پانل بحث و  در روزھای گذشت
گفتوگوئی در یکی از تلویزیونھای کردی 
در کردستان عراق ک از سوی 
ری" برگزار شد، تشکیل  انیستیتوی "م

ک در آن دو جریان حزب دمکرات گردید 
و س جریان کومل از کردستان ایران در 
آن شرکت کردند. شرکت کنندگان ک 
ھمگی در سطح دبیران اول این 
جریانات سیاسی بودند، ب تشریح 
، ایران و  دیدگاھھای خود در مورد منطق

  کردستان ایران پرداختند.

بی گمان مباحثی از این دست و با 
ات سیاسی مختلف شرکت جریان

سودمند است و ب مردم و افکار 
عمومی این امکان را می دھد ک در 
زمان کمتری و با مقایس نظرات 
مختلف، سریعتر ب اصل نظرات و 
دیدگاھھا نزدیک شوند و امکان بھتری 

  جھت مقایس برایشان فراھم شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در این مطلب سعی می شود ک ب 
شدە در این پانل  برخی از نظرات مطرح

پرداخت شود، و با این دوستان دیالوگی 
و گرھی ترین مسائل  حول مھمترین 

جنبش کردستان ایران راەانداخت شود. 
باشد ک چنین جوی بتواند ھم ما را 
ب تصامیم و نظرات دقیق تری جھت 
حل یکی از مھمترین معضالت 
دمکراتیک جامع ایران و کردستان ک 

  د است، رھنمون شود.حقوق مردم کر

در این مقال سعی می شود ک از 
چھار دیدگاە یا نقط حرکت: "تئوری ـ 
فکری، سیاست، فرم تشکیالتی و 
رابط با حکومت اقلیم کردستان" وارد 
ای ک اصلی  بحث شویم. چھار جنب

ترین خاستگاھھای حرکت بسوی تالش در 
ھای مردم کردستان ایران  راە تامین خواست

ای ک بشدت ب ھم گرە  ھستند. چھار جنب
خوردەاند، و سنتز آنھاست ک تعیین می 

  کند ما در واقع در کجا ایستادەایم.

  

  

  

  

  

  

  

  دیدگاە تئوری ـ فکری 

یکی از مشکالت رایج احزاب کردستان این 
است ک از دیدگاە تئوری ـ فکری خاصی 
حرکت نمی کنند. معموال احزاب آنگاە ک 

ند، مجھز ب دیدگاە یا برنام تدوین می کن
دیدگاھھای خاصی ھستند (می گوئیم 
دیدگاھھا، زیرا ک می شود مثال در 
چھارچوب یک دیدگاە لیبرالیستی، ب 
ھای مختلف آن در تدوین برنام نزدیک  نحل
شد. ھمین مورد می تواند در مورد چپ ھم 
صادق باشد)، ک بجز ابراھیم علیزادە ک از 

تعریف شدەای از جریانی سیاسی با فرم 
دیدگاە تئوری ـ فکری خاصی است، باقی 
افراد یا جریانات فاقد این خصوصیت ھستند. 
جریاناتی ک از مفھوم عامی ب اسم 
مسئل ملی کرد حرکت می کنند ک در 
خود اساسا حامل ھیچ جریان تئوری ـ فکری 
خاصی نیست. مسئل ملی، دارای یک 
خصلت جمعی و وسیع است ک بنوعی 

م آحاد مردم را دربر می گیرد، اما ھمین ھ
مسئل ملی آنگاە ک ب ھدف یک حزب 
تبدیل می شود، بناچار وارد تعریف خاصی 
می گردد. ب بیانی دیگر، مسئل ملی با 
توج ب خصلت جمعی خود (ک جمع نیز 
یک واحد ھمگون نیست)، در احزاب فرم 
مشخص خود را می یابند و از فرم جمعی 

رم سیال و متحرک و تعریف نشدە ک یک ف
است، خارج و دور می شود. بر خالف 
دیدگاە رایج میان برخی از این جریانات 
سیاسی، ملی گرائی، ظرفی واالتر و باالتر 
ھای مختلف فکری نیست. برای  از نحل
ای  اینک ملی گرای خوبی بود، باید برنام

  داشت متکی بر اندیش خاصی.

تجرب دو حزب عمدە مثال بیاوریم: اگر ب 
کردستان عراق نزدیک شویم، می بینیم ک 
یکی از مشکالت عمدە آنان ھمین مسئل 
است. بعنوان نمون نوع رابط آنان با اقتصاد 
اساسا نامشخص است. تنظیم بازار، قضی 
شرکتھا، کشاورزی و نفت ھمیش در 
ی از ابھام باقی می ماند و درست در  ھال

ک 'حزب' بعنوان یک  این ھال ابھام است
فاکتور و چونک صرفا از موضع ملی گرائی 
حرکت می کند می تواند مالک اقتصاد ھم 
بشود و سیستم را ب اقتصاد رانتی براند. 
حزب در این مفھوم ب پدر تبدیل می شود و 
با در دست گرفتن اقتصاد، مردم ب فرزندانش! 
این فرم از حزب ک در اساس ن راست است 

، با خود کل جامع  و ن چپ، و ن حتی میان
را ب آنچنان بحرانی می راند ک بسیاری 
اوقات باورنکردنی می نماید. عدم تعریف این 
احزاب با اقتصاد، خود ملی گرائی را ھم با 

  بحران شدیدی روبرو کردە است.

ب احزاب کردستان ایران برگردیم. در این پانل 
ک می تواند  و با گوش دادن ب مباحث، آنچ

جلب توج کند، اصرار بر ایجاد قدرت کردی در 
کردستان ایران، اما بدون ھیچ توضیحی 
پیرامون ھویت و برنام آن است. در واقع 
جایگاە چنین توضیحی آنچنان غائب می شود 
ک معلوم نیست چرا ھم ک خواھان آنند، 
در واقع در فرم پنج یا چھار حزب و جریان آنجا 

اند   !نشست

ناسیونالیسم در عصر ما بویژە، نمی تواند تنھا 
با وعدە ایجاد قدرت سیاسی و بدون ارائ 
ھیچ محتوائی ک متکی ب جریان یا جریانات 
فکری خاصی باشد، وارد گود سیاست و 

  مدعی برندە شدن شود.

  

  

  

  

  

  

  

در ھمین عرص فکر و تئوری، بویژە آنگاە ک با 
د، می سیاست ورزی تماس برقرار می کن

شود ب چند مورد مشخص در مباحث این 
  پانل اشارە داشت:

بعنوان مثال مورد کشور و یا ملت ـ آقای خالد 
عزیزی در اول بحثشان ب خوبی از یک 
واقعیت مھم گفتند ک آن ھم واقعیت تاریخ و 
ھویت فرم کشوری ب اسم ایران و فرق و 
جدائی آن با کشورھائی مثل سوری و عراق 

بیانی دیگر، گفت ایشان بدان  است. ب
معناست ک ایران دارای چنان چفت و بستی 
ست ک ب آسانی اجزای آن از ھم سوا نمی 

  ...شود، 
  ١٢ادامه در صفجه 

 

ناسیونالیسم در عصر 
ما بویژە، نمی تواند 
تنھا با وعدە ایجاد 
قدرت سیاسی و بدون 
ارائ ھیچ محتوائی 
ک متکی ب جریان یا 
جریانات فکری خاصی 

گود  باشد، وارد
سیاست و مدعی 

  برندە شدن شود

بر خالف دیدگاە رایج 
میان برخی از این 
جریانات سیاسی، ملی 
گرائی، ظرفی واالتر و 
ھای  باالتر از نحل
مختلف فکری نیست. 
برای اینک ملی گرای 
ای  خوبی بود، باید برنام

دیش داشت متکی بر ان
 خاصی

در تمامی بحثھا، جائی ب 
وضعیت سیاسی داخل 
کردستان ایران و ایران 
پرداخت نمی شود. تمام 
مسئل پیش آنان عبارت 
است از دیکتاتوری رژیم و 
مبارزە مردم (با فاکتھائی 
چند)! آنان نمی توانند از 
 این دیکتاتوری و مبارزە
مردم، تحلیلھای نوینی 
استخراج کنند، گوئی 
جمھوری اسالمی تنھا 
جمھوری اسالمی است و 

 بس!



 
 

   ١٢ صفحه  ۶٧ شماره    

  ... نیاز ب نوگرائی
  ١١ادامه از صفحه 

امری ک منطقا در سیاست باید 
اما آقای عزیزی دبیر ظش کرد. ملحو

جریانی ست بدون اسم ایران! و اگر 
فرض را بر این بگذاریم ک مسئل کرد در 
خود ایران باید حل شود و طرفھای 
ایرانی بخش مھمی از این روند ھستند، 
تاثیرات این انتخاب نام را پیش حزب 

  متبوع وی چگون باید ارزیابی کرد؟

ی عزیزی در ھمچنین اگر ب ارزیابی آقا
مورد کشور ایران باور داشت باشیم، این 
بدین معنی ست ک پدیدەای ب اسم 
'ملت ایران' علیرغم کم و کاستی ھایش 
عمال وجود دارد (اینک ایران مثل سوری 
و عراق نیست، منطقا یکی از نتایجش 
پذیرش مقول ملت ایران است)، امری 
ک بیشتر این جریانات بدان اعتراف نمی 
کنند. سئوال این است خالد عزیزی 
چگون می خواھد استحکام مفھومی 
پدیدەای ب اسم ایران یا ملت ایران را 

  وارد سیاست ورزیھای خود بکند؟

یک مورد دیگر می تواند اشارە ب یک 
دیدگاە باشد ک ناظر است ب استفادە 
ھمزمان از مبارزە شھر و کوھستان (ب 

باتی شاخ و شا ر)، موردی زبان کردی خ
ک در پانل تکرار شد. البت این مسئل 
بیشتر در حوزە سیاست قرار می گیرد، 
اما با توج ب اینک بنوعی فاکتور تازەای 
در نگاە این احزاب و عمدتا کپی بردازی 
از تجرب پ ک ک است، در این بخش ب 

  آن می پردازیم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پ ک ک در این عرص موفق تر بود ب 
دلیل: اوال در ترکی تنھا دو اتنیک  چند

اصلی وجود دارند (ترکھا و کردھا) و ن 
ھای  چند تا، پ ک ک از پشت جبھ
فراوانتری برخوردار است (ایران و شمال 
عراق 'کردستان' ک آن ھم ب یمن 
کمکھای ایران قادر ب حفظ آن است)، 
در ترکی یک نوع دمکراسی وجود دارد و 

اتکای ھمین پشت سرانجام اینک ب 
ھای قابل اتکا و ماندگار در طی  جبھ
، عمال  زمان، با ادام جنگ مسلحان
نوعی تلفیق ایجاد شدە ک ب آنان این 
اجازە را می دھد ک از مبارزە ھمزمان و 

  متحدان شھر و کوھستان بگویند.

اما در کردستان ایران چی؟ ما ن دمکراسی 
ای داریم، ن پشت جبھ آنچن انی. و اگر ترکی

در فضای فشار مدنی مردم و جنگ میان 
جناحھای درون و پیرامون رژیم، فواصلی برای 
نفس کشیدن ایجاد شدە، این ب معنای آن 
نیست ما از ظرفیت تلفیق این دو مبارزە باھم 
برخورداریم، اتفاقا جنگ مسلحان می تواند 
بشدت ب آن فضاھای نسبتا باز ھم ضرب بزند 

ابل بازگشت کند. فضای مدنی در و فضا را ق
، فضائی بشدت ضرب پذیر  ایران بر خالف ترکی
است و بنابراین یکی از وظایف احزاب حفظ آن 
است، و ن ضرب زدن ب آن از طریق گسترش 

  خشونت و جو نظامیگری.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پس در تفسیر و فھم مبارزە مدنی واقعا کار 
ر ب جدی نشدە است، و آن چ ھست بیشت

  یک کپی برداری می ماند و بس.

  سیاست

ھا در  در بعد سیاست از جمل آنچ ما در گفت
این پانل شاھدش ھستیم، تفرق میان ھمین 
جریانات در عرص کردستان ایران، نبود یک 
ارتباط و ھمکاری محکم و قابل ارائ با احزاب و 
جریانات ایرانی و سراسری، و البت نزدیکی 

ب کردستان عراق است. بسیار ب احزا
ھمچنین جدائی در نگاە ب جمھوری 
اسالمی، بعنوان نمون دو جریان حزب کومل 
کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران 
معتقد ب امکان فضای اصالح طلبی در ایران و 

  س جریان دیگر بشدت منکر آن.
سئوال این است این جریانات ک بسیار ھم در 

در کردستان ایران عجل دارند حل مسئل کرد 
و ظرفیتھای جامع کردستان را برای یک 
مبارزە جانان در حد بسیار باالئی توصیف می 
کنند (در نگاە این احزاب، از ھمان سالھای بعد 
از انقالب ایران تا حاال جامع در وضعیت 
انقالبی قرار دارد!)، با چنین وضعیت ارتباطی 

ریانات سیاسی در ای ک با خود و با دیگر ج
ایران دارند، چگون می توانند این پتانسیل 
مبارزاتی مردم را ب امری روزان و کارا تبدیل 

  کنند؟
آقای ھجری کماکان با ھمان دیدگاە 
کالسیکی از وظیف حزب متبوعش در ھدایت 

مردم و روحی دادن ب آنھا می گوید. آقای 
ھجری ک ھنوز ھم مبارزان را پیامبران و 

ردم را ھدایت شوندگان می پندارد (تفکر م
)، این امر را در حضور مسلحان  چوپان و گل
امکان پذیر می داند. وی، در یک برخورد 
تحقیرآمیز تمامی مباحث و برخوردھای 
سیاسی را ب گالی و غرولند (ب کردی بۆ 
بۆڵ!) توصیف می کند و ھدایت مردم را تنھا 

و حتی کارھای در حضور مسلحان می بیند! ا
  سیاسی خود و حزبش را ھم تحقیر می کند!

در مباحث ارائ شدە این عزیزان، ھمچنین 
ھیچ سخنی در مورد روانشناسی مردم ایران 
و نیز مردم کردستان وجود ندارد، اینک 
ای و کشت و  جنگھای شدید منطق
کشتارھای فراوان و دست اندازیھای قدرتھای 

تاط کردە است، جھانی، چقدر مردم ما را مح
اینک امنیت ب اولین مورد ذھنی مردم تبدیل 
شدە و آنان حاضر نیستند برای رسیدن ب 
بھشت، اول از جھنم عبور کنند، البت اگر بعد 
از جھنم، دیگر بھشتی وجود داشت باشد. 
آنان ب روانشناسی تودەای ک امری مھم در 
انتخاب تاکتیکھاست، توجھی نشان نمی 

  دھند.

ی خالد عزیزی از تجرب خوب کردستان آقا
عراق می گوید! و این در حالیست ک در 
بطن ھمین جامع کردستان عراق، جریانی 
ظھور پیوست ک  ب اسم جنبش تغییر ب
نتیج عمق نارضایتی مردم این دیار است. او 
ب عمد از بحران سیاسی موجود میان احزاب 

مظھر آن دیار و از تعطیلی پارلمان بعنوان 
قدرت مردمی می گذرد و ب جای آنک از 
تاثیرات منفی تمامی این تحوالت بر کردستان 
ایران بگوید، کماکان در ھمان فضای رمانتیکی 
ـ ناسیونالیستی حرکت می کند ک ب سالھا 

  پیش تعلق دارد!

  

  

  

  

  

در تمامی بحثھا، جائی ب وضعیت سیاسی 
ی داخل کردستان ایران و ایران پرداخت نم

شود. تمام مسئل پیش آنان عبارت است از 
دیکتاتوری رژیم و مبارزە مردم (با فاکتھائی 
چند)! آنان نمی توانند از این دیکتاتوری و 
مبارزە مردم، تحلیلھای نوینی استخراج کنند، 
گوئی جمھوری اسالمی تنھا جمھوری 
اسالمی است و بس! پیش آقای ھجری، 

ظر مخالفی جمھوری اسالمی راە را بر ھر ن
می بندد، او متاسفان ھنوز تصور می کند ک 

است دست  جمھوری اسالمی، یک رژیم یک
و ھم مثل ھم فکر می کنند! او حتی 
ھای ایران را نمی خواند تا بداند ک  روزنام

، نظرات مخالف ھم وجود دارند   ... ن
   ١٩ادامه در صفحه 

در بعد سیاست از جمل 
ھا در  آنچ ما در گفت
این پانل شاھدش 
ھستیم، تفرق میان 
ھمین جریانات در عرص 
کردستان ایران، نبود یک 
ارتباط و ھمکاری محکم 
و قابل ارائ با احزاب و 
جریانات ایرانی و 
سراسری، و البت 
نزدیکی بسیار ب احزاب 

 ستکردستان عراق ا

مسئل ملی با توج ب 
خصلت جمعی خود (ک 
جمع نیز یک واحد ھمگون 
نیست)، در احزاب فرم 

خود را می مشخص 
یابند و از فرم جمعی ک 
یک فرم سیال و متحرک 
و تعریف نشدە است، 
خارج و دور می شود. بر 
خالف دیدگاە رایج میان 
برخی از این جریانات 
سیاسی، ملی گرائی، 
ظرفی واالتر و باالتر از 
ھای مختلف فکری  نحل

 نیست

کردستان ایران و احزاب 
سیاسی آن، نیاز ب یک 
نگرش و فرم نوین در 
مبارزات خود دارد. این فرم 
نوین را تنھا می توان با 
فراروئی از نگاە کالسیک و 
سنتی ب نگاە مدرن ایجاد 

 کرد

 ران برقرار نخواھد شدغلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایبدون 
 



 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ۶٧ شماره    

  کارآنالینیادداشت سیاسی 

چنانک تاریخ معاصر ب ما می گوید، دوران 
و در دوم خرداد  ٧٦اصالحات ک در سال 

با انتخاب محمد خاتمی ب پست ریاست 
جمھوری رقم خورد، از لحاظ زمانی بعد از 
دولت سازندگی (رفسنجانی) می آید ک 
عموما سیاستھای لیبرالیستی و 
پراگماتیستی در مورد اقتصاد ایران در 
شرایط بعد از خاتم جنگ ایران و عراق را 
ب پیش برد. اگر بنوعی ب این تئوری 
مارکس اعتقاد داشت باشیم (البت در 
خوانش ارتدکسی آن)، ک اقتصاد 
شیوە یک جانب تعیین کنندە روبنا،  ب
یعنی ایدەھاست، پیدایش اصالح طلبان، 
نتیج تاثیر مستقیم لیبرالیسم اقتصای 

  نی بود!دوران رفسنجا

  

  

  

  

  

  

اما این بدین معنی نبودە و نیست ک 
جریان اصالحات و جریان کارگزاران از یک 
جنس اند. جریان کارگزاران عمدتا جریانی 
با پذیرش ایدەھای لیبرالی در حوزە 
اقتصاد بود، اما جریان اصالحات، جریانی با 
پذیرش مختصاتی از فلسف مدرن در 

یانی ک حوزە سیاست و ایدەئولوژی. جر
در تالش بودە و ھست خوانشی دیگر از 
تماس دین با مدرنیسم در مقایس با 

  اصولگرایان بدھد.

اگر حضور اصالح طلبان ن تنھا ب نقد 
اصولگرایان، بلک بنوعی ب نقد 
رفسنجانی ھم متکی بود، اما با عروج 
تندروترین جریانات درون اصولگرایان ب 

اد، و مسند قدرت در دوران احمدی نژ
فجایعی ک در دوران زمامداری ھشت 
سال او بویژە بر اقتصاد و امنیت کشور 
وارد آمد، ھر دو جریان اصالح طلبان و 
کارگزاران و البت با پشتیبانی آن دست از 
رو ک دل  اصولگرایان ب اصطالح میان
خوشی از دوران احمدی نژاد نداشتند، در 

، بر انتخاب روحانی بعنوان نیروی میان
شیوە تاکتیکی و حتی در معنائی  ھم ب
ای ک گمان آن  استراتژیکی، در مرحل
می رود ھنوز ادام داشت باشد، منطبق 
شدند، و دورانی رقم زدە شد ک اصل 
فلسف آن کنارزدن تندروھا، تثبیت جریان 
رو و اصالح طلب در کشور و تضمین  میان
عدم بازگشت تندروھا ب مراکز حساس 

جمھوری اسالمی بود. جریانی  قدرت در
ک در مرحل کنونی و در تبلیغات خود، 

اساسا بر تعامل با خارج و اھمیت دادن ب 
  اقتصاد پای می فشارد.

ای این س جریان بر  ویژگی انطباق مرحل
ھم (جریان اصالح طلب، کارگزاران و 
روھای درون دولت)، پذیرش عملگرایان  میان

م حوزەھاست وجوھی از لیبرالیسم در ھ
ک بشدت تندروھا و بویژە جریان سپاە و 
حتی بنوعی بیت رھبری نظام را ھم نگران 
کردە است، و این در شرایطی ست ک 
برنام برجام و عملی کردن آن عمال ب 
ھای تیز ایدەئولوژی نظام  معنای کندکردن لب
الاقل در بعضی حوزەھاست تا بتوان کشور را 

ز تحریمھا برگرداند. و دوبارە ب شرایط قبل ا
درست ھمین مسئل است ک بشدت 
واکنش تندروھا را برانگیخت و ب نقد دولت 
روحانی وامی دارد. نقد آنان در بارە 
کنسرتھا، سیاستھای وزارت ارشاد 
ھا و  اسالمی، سیاستھای فرھنگی، روزنام
غیرە (ک اخیرا ب استعفای س وزیر دولت 

تھائی ھستند ھم منجر شدە است)، آن فاک
  ک دال بر این موضوعند.

اگر ب سایتھای جریانات اصولگرا بویژە مراکز 
نزدیک ب سپاە پاسداران نگاھی بیاندازیم، 
بوضوح حمل ھمزمان آنھا را ب ترتیب علی 
ھر دو جریان اصالح طلب و کارگزاران، و 
روھا (در ھیئت دولت  سرانجام علی میان

م، و شاە بیت روحانی) را مشاھدە می کنی
این حمالت اساسا خود را در نفی لیبرالیسم 
باز می یابد (کلم یا اصطالحی ک در متون 
آنان بارھا تکرار می شود). این جریانات 
بشدت نگران نفوذ لیبرالیسم در ھم 
حوزەھا (اقتصاد، سیاست و بویژە در عرص 

  فرھنگ) ھستند.

  

  

  

اگر بشیوەای عمومی بخواھیم این مسئل 
ا ارزیابی کنیم، می توانیم بگوئیم ک ر

لیبرالیسم می تواند یکی از ستونھای آن 
فضای عمومی باشد ک پای قدرت و نفوذ 
تندروھا در ایران را تضعیف کند، و حتی می 
تواند در درازمدت روندھا را علی آنان 
بازگشت ناپذیر کند، اما ھمزمان، لیبرالیسم 

ب معنای  بویژە در معنای نئولیبرالی آن،
پذیرش ایدە کوچک کردن دولت و ستاندن آن 
امتیازاتی ست ک حال بنوعی در قوانین 
کشور ب نفع زحمتکشان قید و تائید شدەاند 
(مورد قانون کار می تواند فاکت بارزی 
باشد)، ک ھمین می تواند ب ژست ضد 
لیبرالیستی تندروھا وج مردمی ببخشد! و 

ن آنھا، اقتصاد این در حالیست ک در دورا
کشور و ب یمن آن، وضعیت کارگران و 
زحمتکشان، علیرغم وجود چنین قوانینی، 

  بیشترین ضررھا را متحمل شدند!

  

  

  

ھم بیاد داریم ک چگون احمدی نژاد با 
شعارھای پوپولیستی (و در حمالت لفظی ـ 
تبلیغی حساب شدە) توانست بویژە در 

جمع  شھرستانھا و مناطق پیرامونی، رای
کند، و جریان مقابل را ب عقب براند. پس 
نقط قوت تندروھا در ھمین برخورد 

  پوپولیستی آنان با امر لیبرالیسم می باشد.

تا جائیک نظر بر این وجھ است ک جامع 
ایران بخواھد یک بار بنوعی بر جریانات تندرو 
غالب شود و از آنان گذر کند، الزاما ناچار ب 

یانات اصالح طلب، کارگزاران این است ک جر
روھا بتوانند ھمزمان با امر گسترش  و میان
رابط با خارج، در حوزە حقوق صنفی ب 
لیبرالیسم ن بگویند. ب بیانی دیگر حقوق 
صنفی زحمتکشان را بپذیرند، و این ن گفتن 
ن تنھا از طریق اعتقاد و باورمندی آنھا ب این 

ھای مدنی و امر، بلک از طریق حضور نھاد
صنفی مردمی و زحمتکشان، امکان پذیر 
است، و چنانک می دانیم یکی از وجوە مھم 
لیبرالیسم ھمین آزادی اجتماعات و سازمانھا 

  ١و نھادھای مدنی ست.

جامع ایران جامع چین نیست ک تنھا بتواند 
در حوزە اقتصادی ب لیبرالیسم بدون توج ب 

" بگوید ھای دیگر آن "بل . وجود تندروھا جنب
  فاکت محکمی در جھت اثبات این ادعاست.

 ---------------------------  

  زیرنویس: 

ـ یکی از وجوە بارز لیبرالیسم عالوە بر تاکید ١
بر فرد ب جای اجتماع، اعتقاد ب آزادی 
اجتماعات، سازمانھا و نھادھای مدنی بود، 
ک البت با شکل گیری و نضج جنبش ھا و 

کارگری، لیبرالیستھا عمال با آن نھادھای 
مشکل پیدا کردند. می توان گفت اساسا 
نھادھای کارگری در یک دورە کشمکش 
طبقاتی توانستند وجود خود را بر لیبرالیستھا 
تحمیل کنند. این تحمیل ھمزمان بود با 
تحوالتی در اندیش لیبرال، از جمل پیدایش 
ای از آن ک ب لیبرالیسم اجتماعی  نحل

  شھور است.م

 دو جریان با یک سرنوشت
  

  پور فرخ نعمت

جامع ایران جامع چین 
نیست ک تنھا بتواند در 

دی ب لیبرالیسم حوزە اقتصا
ھای دیگر  بدون توج ب جنب
" بگوید. وجود  آن "بل
تندروھا فاکت محکمی در 

 جھت اثبات این ادعاست

بیانی دیگر حقوق صنفی 
زحمتکشان را بپذیرند، و این ن 

قاد و گفتن ن تنھا از طریق اعت
باورمندی آنھا ب این امر، بلک 
از طریق حضور نھادھای مدنی 

ردمی و و صنفی م
 زحمتکشان، امکان پذیر است

می توانیم بگوئیم ک لیبرالیسم 
می تواند یکی از ستونھای آن 
فضای عمومی باشد ک پای 
قدرت و نفوذ تندروھا در ایران را 
تضعیف کند، و حتی می تواند در 
درازمدت روندھا را علی آنان 

 بازگشت ناپذیر کند

 

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم
  

 



  

   ١۴ صفحه  ۶٧ شماره    

  یادداشت سیاسی کارآنالین

در جلسه علنی مجلس که در روز سه 
وزیر  ٣آبان برگزار گردید،  ١١شنبه 

انه رای وزارتخ ٣پیشنھادی روحانی برای 
اعتماد مجلس را اخذ کردند. ِشوه رای 
دادن نمایندگان مجلس به این وزرا، و نیز 
سخنانی که در صحن مجلس در له و یا 
علیه کاندیداتوری آنان انعکاس یافتند، 
حکایت از آن دارند که مجلس کنونی 
برخالف مجلس گذشته، در صدد کاھش 

ھا و ھمراھی و کمک به  دولت گام  تنش
ھای متفاوتی  توان ارزیابی دارد. می می بر

ارائه داد؛ » ھمراھی و ھمگامی«از این 
ای که  این رای نمایندگان با ھر انگیزه

صورت گرفته باشد، بدون انجام تغییرات 
وزارتخانه به  ٣اساسی در نگاه ھر 

 ٣٨مسائل و مشکالتی که از قریب به 
اند، راه به  ھا دست به گریبان سال با آن
  د برد.پیش نخواھ

  

  

  

  

  

  

  

ھا با کمی  بررسی عملکرد این وزارتخانه
 ٣٨کش و قوس در تمامی این قریب به 

را در اختیار ما » مردود«ای  سال، کارنامه
قرار می دھد، که یک نگاه اجمالی به 
دستاوردھای جامعه در عرصه مسئولیت 
ھر کدامشان، تاییدی بر این ادعا خواھد 

  بود.

  وزارت ارشاد

ابق ارشاد: "برای رفع جنتی وزیر س
مشکالتی که بیان شد نیازمند یک عزم 
ملی ھستیم و وزارت ارشاد به تنھایی 

تواند با این معضالت مقابله کند. صدا  نمی
و سیما، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر 
تبلیغات اسالمی در قم، موسسات 

شان فعالیت  فرھنگی رسالت و وظیفه
ھای فرھنگی است ھمچنین ائمه 

عات و حوزه ھای علمیه و ائمه جما
محترم جمعه می توانند در این باره به 

" (علی جنتی در .وزارت ارشاد کمک کنند
 ٢٢:٣٠برنامه گفتگوی ویژه خبری ساعت 

  شبکه دو سیما در ھفته دولت) 

صالحی امیری وزیر جدید ارشاد اسالمی  
 :در صحن علنی مجلس گفت

 دغدغه رھبری ولنگاری، نفوذ فرھنگی و«
بنده و معتقد  مقاومت فرھنگی است، 

به ولنگاری و لیبرالیسم فرھنگی نیستم 

چون لیبرالیسم فرھنگی مبتنی بر اومانیسم، 
سکوالریسم و فمنیسم است در حالی که 

شریعت و   اندیشه دینی ما مبتنی بر وحدانیت،
ای که  توان در جامعه وفقاھت است. نمی

را تقویت مبانی آن وحدانی است لیبرالیسیم 
   ».کنیم

نمونه کافی است تا روشن گردد که  ٢ھمین 
ھم آن وزیر مستعفی و ھم این وزیر " مبارز" 

شان به جامعه و  ھا، در نگاه»ایسم«با انواع 
فرھنگ، در چارچوب تنگی قرار دارد که نه تنھا 
قادر به دیدن تنوع و نیروی عظیم پنھان در این 

می امکانات تنوع در جامعه نیست، بلکه با تما
خود در جھت مقابله با خواست به تغییر و گام 

  است. برداشتن به جلو، مصمم

ھا، سانسور و یا عدم انتشار کتاب  لغو کنسرت
ھا، تالش بر اعمال کنترل بر ھمه آنچه که 
مردم می خواھند ببینند و بخوانند و گوش 

ای که خواھد داشت، فاصله  کنند، تنھا ثمره 
یژه جوانان از ھر آنچه که ھرچه بیشتر مردم،  ِ بو

تر  از باال دیکته می شود، و ھرچه گسترده
ھای ارتباطی مجازی است که  شدن شبکه

خوشبختانه امکان اعمال کنترل جناب وزیر بر 
  ھا ھرچه کمتر می شود.   آن

  وزارت آموزش و پرورش

در وزارت آموزش و پرورش مشکالت از عوامل 
فساد دیگری نیز ناشی می شوند. فقر، 

فراگیر در کنار تقسیم ناعادالنه امکانات در 
سطح جامعه، تاثیرات معین خود را در سیستم 

اند. افزایش دائمی  آموزشی کشور گذاشته
تعداد کودکانی که به خاطر فقر از رفتن به 
مدرسه و یا ادامه تحصیل، محروم می شوند، 

اند. در ھمین  بار این وضعیت از پیامدھای فاجعه
ک تحصیل دختران روستایی رابطه تر

سابق از جمله مواردی است که در  کمافی
ھای   کرده نزول آمار تعداد با سوادان و تحصیل
  کشور نقش مھمی را ایفا می کند. 

  

  

  

  

  

  

در مجموع افزایش تعداد کودکان کار در کشور، 
خواب، نبود ساختمان  وجود کودکان کارتن

مناسب و یا در کل نبود مدرسه در مناطق 
محروم و دورافتاده کشور، به ھمراه نارضایتی 
معلمان و فرھنگیان کشور از عدم وجود امنیت 
شغلی و اقتصادی، ھمگی نشان از وجود 
وضعیت بحرانی در وزارت آموزش و پرورش می 
کنند. در وضعیتی که جامعه از وجود نابرابری 
عمیق در تار و پود خود رنج می برد و اخبار 

ھای میلیاردی به  ا و دزدیھ مربوط به اختالس
ھا تبدیل می  امری عادی در اخبار رسانه

شوند، تغییر وزیر و جابجایی اشخاص، در کنار 
ھای  خصوصی سازی آموزش، و نیز کمک«

کننده  گشا و حل داوطلبانه مردم، راه
  مشکالت، نخواھند بود.   

  

  

  

  

  

  

  

  وزارت ورزش و جوانان

اتوان از این وزارتخانه سالیان سال است که ن
پاسخگوئی به نیازھای جامعه و بويژه جوانان 
در امر ورزش و دیگر امور مربوط به جوانان 
است. معضل دایمی عدم اجازه حضور زنان و 
دختران در جایگاه تماشاگران در میادین و 

ھای ورزشی، نبود برنامه در حمایت از  سالن
پشتوانه ورزشی کشور که در بھترین حالت، 

جرت نخبه ھا و متخصصین منجر به مھا
ورزشی به دیگر کشورھا و در بدترین حالت، 
عدم توانایی در تامین حداقل مایحتاج زندگی 
و پناه بردن جوانان به جرائم اجتماعی از 
جمله سرقت، تعرض و تجاوز به زنان و 
کودکان و یا پناه بردن به انواع مواد مخدر می 

ھای ورزشی،  شوند. عدم حمایت از موفقیت
بویژه دستاوردھای زنان و دختران در میادین 
ورزشی بین المللی، بی توجھی و یا حتی 
نادیده گرفتن نیازھای عادی و ھنجار 
شھروندان جوان کشور، دست به دست 
یکدیگر می دھند تا بخش جوان جامعه نا 

و در واکنش به سرکوب، » فردا«امید از 
 ھنجار را در رفتارھای عموما نا» اثبات خویش«

  اجتماعی، بروز دھند. 

فر در چارچوب  آنچه که مسعود سلطانی
برنامه خود برای ورزش و جوانان کشور در 
مجلس برشمرد، تنھا زمانی در کشور قابل 
اجرا خواھد بود که به ورزش و جوانان، به 
مثابه ابزاری در جھت تبلیغ اسالم و حکومت 
در سطح کشور و جھان، نگاه نشود؛ این تنھا 

دراز مدت به ورزش و نیز تالش به  با دید
ھمفکری و پاسخگویی به نیازھای ھنجار 
جوانان و تشویق و ترغیب و دعوت آنان به 

، میسر خواھد »مسیر«یاری در یافتن  ھم
  بود. 

نخستین گام در این راه پشتیبانی و حل 
واقعی، و نه مضحکه برانگیز حضور واقعی 

این  زنان و دختران، در میادین ورزش به سود
بخش از جامعه است که موارد متعدد 

ھا و افتخارات ورزشی اخیر، نشان از  پیروزی
 اھمیت پرداختن فوری به این نیاز جامعه دارد. 

وزارتخانه، برقراری ارتباط  ٣مشکل ھر 
یکطرفه با جامعه و بویژه، بخش جوان آن 

این نه یک مشکل ابزاری یا فنی، بلکه است. 
ً ا ز نگاه ایدئولوژیک مشکلی است که اساسا

حاکمیت به حیطه و موضوع عمل این 
وزارتخانه ھا و قرار دادن این حیطه ھا در رده 
ھای آخرین برنامه ھای اش ناشی می 

 شود.

  ساله ٣٨وزیر جدید و مشکالت  ٣
   سیامک سلطانی

در وضعیتی که جامعه از وجود 
نابرابری عمیق در تار و پود خود 
رنج می برد و اخبار مربوط به 

ھای  ھا و دزدی اختالس
ی عادی در میلیاردی به امر

ھا تبدیل می  اخبار رسانه
شوند، تغییر وزیر و جابجایی 

خصوصی «اشخاص، در کنار 
ھای  سازی آموزش، و نیز کمک

گشا و  داوطلبانه مردم، راه
 کننده مشکالت، نخواھند حل
 بود

ھم آن وزیر مستعفی و ھم این وزیر " 
ھا، در »ایسم«مبارز" با انواع 

شان به جامعه و فرھنگ، در  نگاه
قرار دارد که نه تنھا چارچوب تنگی 

قادر به دیدن تنوع و نیروی عظیم 
پنھان در این تنوع در جامعه نیست، 
بلکه با تمامی امکانات خود در جھت 
مقابله با خواست به تغییر و گام 

 است برداشتن به جلو، مصمم

ھا  بررسی عملکرد این وزارتخانه
با کمی کش و قوس در تمامی 

ای  هسال، کارنام ٣٨این قریب به 
را در اختیار ما قرار می » مردود«

دھد، که یک نگاه اجمالی به 
دستاوردھای جامعه در عرصه 
مسئولیت ھر کدامشان، تاییدی 

 بر این ادعا خواھد بود



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ۶٧ شماره    

با امکانات و   وزیر کشور: چرا بلوچھا
سال قبل زندگی  ١٠٠شرایط 

 کنند؟ می

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در  
بازگشت از سفر خویش از بلوچستان در 
چھارمین ھمایش پیشرفت و توسعه 
علمی کشور در تھران سخنرانی کرد. 

خود گفت "در فاصله  سخنرانی روی د
ای از زاھدان، مرکز استان  دقیقه ١٠

ھزار  ٢۵٠سیستان و بلوچستان، حدود 
نفر از مردم با امکانات، شرایط و 

سال قبل زندگی  ١٠٠داردھای استان
کنند". وی ھمچنین گفت که دو  می

"ایجاد امنیت و جبران نبود    لشکر برای
توازن" در استان سیستان و بلوچستان 
مستقر ھستند، در حالی که ھزینه 
نگھداری این دو لشکر "دو برابر نیاز 

گذاری" برای توسعه این استان  سرمایه
  است.

  

  

  

  

  

  نفقر مطلق در بلوچستا

قبل از پرداختن به مقوله فقر مطلق، باید 
توضیح داد که مراد از "بلوچستان" نه 
فقط استان سیستان و بلوچستان بلکه 
مناطق وسیع تاریخی بلوچ نشین در 
استانھای خراسان جنوبی، کرمان و 
ھرمزگان نیز است، زیرا ھمه آنھا در فقر 
و محرومیت سرنوشت مشترکی دارند. و 

به احتمال زیاد در باره اما وزیر کشور 
آلونک نشینان محله شیرآباد زاھدان 
صحبت می کرد که بر اساس 

ب حتی از داشتن آ خبرگزاری مھر  گزارش
لوله کشی و برق محروم ھستند و 
دولت از ارائه خدمات به این شھروندان 
غیررسمی خودداری می کند و سال ھا 
است که توجھی به نیازھای اولیه این 

  افراد نشده است.

شیرآباد اگر چه معروفترین محله حاشیه  
نشینان شھر یک میلیون نفری زاھدان 
است، اما تنھا محله حاشینه نشین 

ستان سیستان و بلوچستان مرکز ا
نیست. زاھدان چندین محله حاشیه 
نشین و فقیر دارد. در سراسر استان 

  وجود دارد. منطقه حاشیه نشین ۶۴
خبرگزاری مھر تصویری وحشتناک اما واقعی 
از فقر مطلق، شیوع بیماری ھای مختلف، 

وچه ھای غیربھداشتی و ک  ناامیدی،
خاکی، تکثر واحدھای مرغ پر کنی در جوار 
خیابان، زباله ھای پراکنده، عبور کانال ھای 
فاضالب از میان محله ھا و تجمع معتادان 

کامل از خدمات   و محرومیت  خیابانی
شھری ترسیم می کند. فقر و حاشیه 
نشینی نه تنھا در مرکز استان بلکه در بقیه 

ن از جمله زابل، و چابھار که شھرھای استا
حکومت جمھوری اسالمی آن را نگین 
توسعه جنوب شرق کشور می خواند، 

  ھمچنان در حال گسترش است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درصد مردم بلوچ در چابھار در فقر  ٤٠بیش از 
مطلق و در حاشیه نشینی، در حال گزران 
عمر ھستند و بس. قریب به دو سال پیش 

ترسیم فقر مطلق مردم در مقاله ای بنام "
" به تفسیر به بلوچستان در آغاز دھه زجر

مقوله فقر و حاشیه نشینی در بلوچستان 
پرداختم و اینکه این مردمان نگونبخت در دیار 
خویش مانند سیاره ای گمشده در طوفان 

ای بیش  گی فقر و درد، بیگانهغبار ھمیش
ھایشان تا زانوان جاری  نیستند و اشک

ای ھستند که  است و اسیر ارواح خبیثه
ھا را با نخ موئین به سرنوشت  ھدفمندانه آن

ھا  سیاھی به زنجیر کشیده است. سھم آن
از زندگی "ھیچ" است ـ ھـــیــچ! سرزمینی 

  مثابه قضا و قدر اجتناب  که در آن فقر به
  اپذیر پذیرفته شده است.ن

تبعیض رسانه ھای فارسی زبان 
  برونمرزی بر علیه بلوچھا

شوربختانه غصه فقر و درد بلوچھا چه در 
استان سیستان و بلوچستان و یا در دیگر 
مناطق بلوچ نشین استان ھای مجاور 

برای  (خراسان جنوبی، کرمان و ھرمزگان) 
بسیاری از ھموطنان یک داستان تکراری و 

اید ھم برای بعضی ھا مروری قصه وار اما ش
خسته کننده است. شاید ھم به ھمین 
دلیل اکثر رسانه ھای فارسی زبان 
برونمرزی کمتر به مسائل بلوچ ھا و 
بلوچستان می پردازند. بعنوان مثال اگر به 
تیتر اخبار و گزارشات روزانه این نوع رسانه 
ھا مراجعه کنیم، تقریبا روزانه و حقا به 

رستی به زندانیانی می پردازند که بخاطر د

عقیده یا فعالیت ھای حقوق بشری به زندان 
افتاده اند و بسیاری از ھموطنان برای آزادی 
آنھا کمپین ھای مختلف براه انداخته اند که 
امری بسیار زیبنده و قابل ستایش است. اما 
کمتر رسانه ای به دستگیری و زندانی شدن 

آمنه عیسی زھی پرداخته یک دختر بلوچ بنام 
  است. تنھا گناه وی بیان این حقیقت بوده که

اھل سنت به عزا داری وسینه زنی باور 
ندارند و جزو شعائر و مراسم دین اسالم 
نیست. اداره اطالعات استان ھرمزگان وی را 
بجرم ایجاد تفرقه، تحریک احساسات مردم و 
توطئه بر علیه وحدت مسلمین جھان دستگیر 

ندانی کرد. برخی از علما و فعالین بلوچ و ز
این بیعدالتی را رسانه ای کرده اند، اما 
رسانه ھای فارسی زبان برونمرزی ھیچگونه 
تمایلی برای انعکاس این خبر ندارند. این در 
حالی است توھین بر علیه مقدسات اھل 
سنت در رسانه ھای داخل ایران رواج دارد. در 

مدیری در یکی از  اواخر مرداد امسال مھران
تلویزیون   برنامه ھای دورھمی و پر طرفدار
  شدیدا به اھل سنت توھین کرد. ب

یش از بیست نفر از نمایندگان فراکسیون 
خواستار  تذکر کتبی  اھل سنت مجلس در

برنامه  برخورد جدی با عوامل تولید و مجری
شدند. حتی علی مطھری نایب   دورھمی

رییس مجلس، که ریاست مجلس را برعھده 
داشت در پاسخ به تذکر محمد قسیم 
عثمانی دراین باره گفت: "توھین به افراد 
اھل سنت کار زشتی است و صدا و سیما 
باید عذرخواھی کند. اما نه تنھا ھیچگونه 
 عذرخواھی صورت نگرفت، بلکه آب ھم از آب
تکان نخورد. اما با یک دختر جوان بلوچ اھل 
سنت فقط بدلیل بیان عقیده اش که تحت 
ھیچ شرایطی توھین آمیز نبوده، اینگونه 
ظالمانه برخورد می کنند، زیرا می دانند که 
صدای بلوچ در ھیچ رسانه ای حتی برونمرزی 

  منعکس نخواھد شد. 

  

  

  

  

حادثه    این ظلم و سکوت رسانه ای در مورد
ند دانش آموز بلوچ در منطقه چ شالق خوردن

بلوچ نشین جنوب کرمان (رودبار) ھم سندیت 
دارد. مناطق بلوچ نشین جنوب و شرق 
استان کرمان جزو فقیرترین و محرومترین 
مناطق دنیا (و نه فقط ایران) ھستند. این 

نش آموز بخاطر نداشتن سی ھزار دخترکان دا
پول شھریه شالق   دالر) ٨تومان (حدود 

  ...خوردند. 

   ١٦ادامه در صفحه 

 کنند؟ سال قبل زندگی می ١٠٠چرا بلوچھا با امکانات و شرایط 

 دکتر عبدالستار دوشوکی

اذعان وزیر کشور به غلبه 
نگاه امنیتی در استان و 
مھمتر از آن بلعیدن بودجه 
ھای عمرانی استان 
توسط نھاد ھای نظامی و 
امنیتی، اعتراف به 
حقیقت تلخی است که 

ر فعاالن سیاسی بلوچ د
طی سالیان متمادی آن را 

 جار می زدند

در طی چند سال اخیر پروژه  
ای آشکار آغاز گشته تا اسم 
استان را با حذف کلمه 
بلوچستان به "استان 

تغییر دھند. و در    سیستان"
کنار آن پروژه تقسیم استان 

کتر در به استانھای کوچ
دست اجرا است؛ که از نظر 
مردم بلوچ ھیچ معنی دیگری 
بجز دشمنی با ھویت، 
موجودیت و تاریخ مردم بلوچ 

 ندارد

قبل از پرداختن به مقوله فقر 
مطلق، باید توضیح داد که مراد 
از "بلوچستان" نه فقط استان 
سیستان و بلوچستان بلکه 
مناطق وسیع تاریخی بلوچ 

راسان نشین در استانھای خ
جنوبی، کرمان و ھرمزگان نیز 
است، زیرا ھمه آنھا در فقر و 
محرومیت سرنوشت مشترکی 

 دارند

 



  
  
  
  
  

   ١۶ صفحه  ۶٧ شماره    

  … چرا بلوچھا با امکانات 
  ١۵ادامه از صفحه 

اعتراف  این در حالی است که بر طبق
(رھبر حزب هللا لبنان) ایران  حسن نصرهللا

ل بودجه و ھزینه ھای حزب هللا و ک
  شیعیان لبنان را می پردازد.

ھزینه سنگین نگھداری دو لشکر در 
  بلوچستان

اذعان وزیر کشور به غلبه نگاه امنیتی در 
استان و مھمتر از آن بلعیدن بودجه ھای 
عمرانی استان توسط نھاد ھای نظامی و 
امنیتی، اعتراف به حقیقت تلخی است 

ی بلوچ در طی سالیان که فعاالن سیاس
متمادی آن را جار می زدند. وزیر کشور 
معترف است ھزینه نگھداری دو لشکر در 

گذاری   بلوچستان دو برابر نیاز سرمایه
برای توسعه استان است. وانگھی باید 
اضافه نمود که عالوه بر این دولشکر، 
ھزینه حضور بخش وسیعی از سپاه، 
 ارتش، نیروھای انتظامی، بسیج و
نھادھای امنیتی و اطالعاتی گسترده در 
سطح استان سرسام آور است. 
ھمانگونه که وزیر کشور معترف است، اگر 
نیمی از این ھزینه ھا در طی فقط یک 
دھه گذشته صرف آبادانی و توسعه 
بلوچستان می شد، مشکل امنیتی و فقر 

  در بلوچستان وجود نمی داشت. 

در پروژه سرمایه گذاری دھھا میلیارد دالر 
در استان برای    ھای نظامی و امنیتی

مقابله با گروھی مثل جندهللا یا جیش 
العدل یعنی در عمل چند جوان بلوچ با 
کفش کتانی و کالشینکف، از ھر نظر 
مقرون به صرفه نبوده و نیست. "نگاه 

تبدیل به نگاھی    امنیتی به استان باید
این جمله پیشنھادی از   ای شود"؛ توسعه

جمله استاندار  رنده نیست، بلکهنگا
" نگاه   است. سیستان و بلوچستان

ر چه زودتر پاک امنیتی از این خطه باید ھ
شود، چرا که سنگینی اش بسیاری از 
داشته ھای سیستان و بلوچستان را 

سخن  مغفول نگه داشته است" ؛ این نیز

حسن   است. و بلوچستاناستاندار سیستان 
 ٣ماره شبیانیه انتخاباتی ٩در بنده   روحانی

(حقوق اقوام، ادیان و مذاھب) قول داده بود " 
تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و 

ھای  ھای ایرانی و تبدیل ساختار و روش فرھنگ
ظام مدیریت علمی و امنیتی به ن-سیاسی

منظور استفاده بھینه از منابع بکر و  کارآمد، به
اما   سرشار مادی و انسانی این مناطق".

اعتراف وزیر کشور او مبنی بر غلبه "نگاه 
امنیتی" در استانھای وابسته به اقوام مثل 
بلوچستان، دلیل محکمی بر نقض وعده ھای 

  مکرر و بیشمار دولت روحانی است.

  حاء بلوچستانپروژه ام
خانم   سخنانخواننده این سطور به یقین 

، معاون رئیس جمھوری شھیندخت موالوردی
ایران در امور زنان را که گفته بود "روستایی را 
در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی 

اند"، بیاد دارند و  مردان آن روستا اعدام شده
بور به اینکه چگونه نھاد ھای امنیتی وی را مج

سکوت کردند. بیم آن می رود که این سخن 
وزیر کشور تداعی ذھنی دژاوو (آشناپنداری) 
ھمان سخنان فراموش شده معاون رئیس 
جمھوری ثابت شود، بشرطی که رسانه ھای 
برونمرزی اھمیت سیاسی و ثقل امنیتی 
سخنان وزیر کشور را درک و منعکس کنند. زیرا 

رافیای مشکل اساسی در "بودجه" یا جغ
منطقه یا وسعت استان یا دلیل دیگری نیست، 
بلکه در نگاه خصمانه ای است که نظام 
جمھوری اسالمی در عمل (و نه سخن) 
نسبت به مردم بلوچ دارد. این دشمنی دیرینه 
نه فقط در اعتراف وزیر کشور نھفته است بلکه 
در اعتراضات نمایندگان بلوچ مجلس و علما در 

آنھا به حذف    نمایان است.طی ھفته اخیر نیز 
ھای درسی و سربرگ  نام بلوچستان از کتاب

دویچه وله فارسی    ادارات اعتراض کرده اند.
(خبرگزاری آلمان) تنھا خبرگزاری فارسی زبان 
برونمرزی بود که به این موضوع پرداخت. عالوه 
بر پروژه حذف نام بلوچستان، نقشه محو 

کوچکتر  بلوچستان و تقسیم آن به استانھای
نیز در دستور کار قرار گرفته است. چند روز 

نماینده "ضدبلوچ" و   حسینعلی شھریاری پیش
مجلس در کمیسیون امنیت ملی و اصولگرای 

سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از 
تان وزیر کشور پرسیده بود چرا طرح تقسیم اس

در مصاحبه با دویچه وله   عملی نشده است.
فارسی این حقیقت را بیان کردم که در 
نامگذاری و تقسیمات کشوری استان فعلی 

نشین در   ھایی از مناطق بلوچ بخش  بھمراه
خراسان جنوبی، کرمان و ھرمزگان ھمیشه به 
عنوان ایالت بلوچستان یا فرمانداری کل 

بنا  ١٣٣۶ر سال بلوچستان شناخته شده بود. د
واژه سیستان به آن    به مالحضات سیاسی

اضافه شد و به استان "بلوچستان و سیستان" 
 ١٣۵٨تغییر نام یافت. بعد از انقالب در سال 

واژه سیستان ارجحیت پیدا کرد و استان به 
"استان سیستان و بلوچستان" شناخته شد. 
در طی چند سال اخیر پروژه ای آشکار آغاز 

اسم استان را با حذف کلمه گشته تا 
تغییر دھند. و   بلوچستان به "استان سیستان"

در کنار آن پروژه تقسیم استان به استانھای 
کوچکتر در دست اجرا است؛ که از نظر مردم 
بلوچ ھیچ معنی دیگری بجز دشمنی با ھویت، 

  موجودیت و تاریخ مردم بلوچ ندارد.
از متاسفانه اینگونه بنظر می رسد که برخی 

نیروھای افراطی و ضد بلوچ با علنی کردن 
نقشه ھای پنھانی خویش و در خدمت گرفتن 
عوامل بومی در صدد محو ھویت و موجودیت 
تاریخی مردم بلوچ و بلوچستان ھستند. 
شوربختانه سکوت خوش بینانه مردم بلوچ و 
امتناع رسانه ھای فارسی زبان برونمرزی 

و ضد ایرانی تبانی کنندگان این پروژه ضد ملی 
را تشویق به پیشبرد اھداف خود کرده است. 

با امکانات    در زندگی کردن  اجبار کردن بلوچھا
سال قبل به زور سر نیزه بخش  ١٠٠و شرایط 

از این پروژه است. زیرا تقسیم بلوچستان تحت 
بھانه تسریع توسعه و پیشرفت و فقرزدایی 
توجیح پذیرتر است. تبدیل بلوچستان به یک 

دگان بزرگ نظامی نیز عالوه بر تبلیغ و تشدید پا
برای روزی است که اگر   "ذھنیت امنیتی" 

مردم به امحاء نام و موجودیت بلوچستان 
اعتراض کردند، ابزار سرکوب از قبل آماده شده 
باشد. و اینگونه است که بلوچھا باید با امکانات 

کنند تا توجیح  سال قبل زندگی  ١٠٠و شرایط 
نیمه پنھان عملی و معقول تلقی  پروژه ھای

  گردد.

  ١٣از برنامه سازمان مصوب کنگره    
 محیط زيست

  ھای آینده است: امروز و بقای نسل  امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سالمت نسل
ی پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که ـ ھوای اکثر شھرھای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس ھوا

سابقه میزان خودروھا و از دور  موجب افزایش مرگ و میر انسان ھا شده است. آلودگی شھرھای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بی
ھا خارج نشدن خودروھای فرسوده و نیز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شھر

و پیرامون آنھا انجامیده است. برای مقابله با چنین فاجعه زیست محیطی الزم است استراتژی صنعتی کشور که بر پایه صنعت 
خودرو سازی ریخته شده است، تغییر پیدا کند، دولت برای خارج کردن خودروھای فرسوده برای صاحبان آنھا سوبسید دھد و یا 

لوژی پیشرفته در تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد. ھمچنین تشویق ھائی را در نظر گیرد، تکنو
  ھای مسکن و شھرسازی براساس اصول زیست محیطی و سالمت ھوا و آب تنظیم شوند. باید سیاست

پایه استانداردھای زیست محیطی، ـ راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بھینه از انرژی و کاھش پخش مواد آلوده زا و بر 
  تشویق و برنامه ریزی شود.

ـ ضروری است صنایع شیمیائی و سم زا به خارج از شھرھا انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمع آوری زباله شھرھا به اجرا 
ودخانه ھا، دریاچه ھا و گذاشته شود، سیستم اکو در شھرھا تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضالب صنایع و از آلوده شدن ر

  آبگیرھا جلوگیری شود. صنایع باید حداقل ھای زیست محیطی را رعایت کنند.

ھای تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. الزم است که  ـ برای کاھش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی
  شود.سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته 

ھای غیرمعقول، فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانھا در حال نابودی است. باید با تدوین  ـ جنگل ھا و مراتع براثر بھره برداری
  مقررات الزم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ھا و مراتع را گرفت.

ھای علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه الزم  کارگیری شیوه با به  اند. الزم است ھا خشک شده ھا و رودخانه ـ تعدادی از دریاچه
  المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تالش شود. محیطی بین و با کسب کمک از موسسات زیست

ھای آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرھنگ حفظ محیط زیست آشنا  ـ الزم است که حفظ محیط زیست وارد امر آموزش و کتاب
  .شوند



  
  

   ١٧ صفحه  ۶٧ شماره    

 ؟چرا برخورد امريکا و روسیه به سرنوشت حلب گره خورده است 

 مجید سیادت

چندين ھفته است که سرنوشت ناحیه 
شرقی حلب به بزرگترين و خطیرترين 
معضل بین المللی تبديل شده است. تا 
چند ھفته پیش به نظر می رسید که 
امريکا و روسیه بر سر سوريه به توافق 

یطی دوستانه ھمراه رسیده اند. در مح
پیتزای اھدائی امريکائیھا و ودکای 
اھدائی الوروف، طرفین برسر سرنوشت 
حلب توافق کرده بودند. قرار گذاشته 
بودند که چند روز آتش بس موقت بدھند 
و طی اين مدت نیروھای معتدل، صفوف 

 ١٢خود را از النصره جدا کنند و سپس در 
سپتامبر، نسبت به نیروھای معتدل، 
آتش بس دائمی برقرار شود و نیروھای 
امريکا و روسیه با ھماھنگی کامل به 
بمباران مناطق تحت تصرف داعش و 

 النصره بپردازند.

در واقع اگر اين توافق به وقوع می 
پیوست، سرنوشت سوريه روشن می 
شد. چرا که بر ھمه ناظران روشن بود 
که النصره و داعش زير ضرب قرار می 

تنھا  -ته بعد از دورانی خونینالب –گیرند و 
نیروھای دولتی سوريه و نیروھای معتدل 
در صحنه باقی می ماندند. يک چنین 
سرانجامی ھمان چیزی بود که پوتین 
می خواست زيرا با توجه به توازن قوای 
آنچنانی بین نیروھای دولتی و نیروھای 
معتدل، تمام آسھا در دست دولت اسد 

ه و روسیه می ماندند و اتحاد سوري
شرايط صلح را ديکته می کردند. از ھمان 
ابتدای اعالم اين توافق معلوم بود که اين 
قرارداد دچار مشکل می شود. پنتاگون و 
سیا به قرارداد اعتراض تکنیکی گرفتند. 
آنھا می گفتند اگر با روسیه ھماھنگی 
به وجود بیايد مجبوريم اسرار و تکنیکھای 

برمال کنیم. ھدف گیری ھوائی خود را 
روسیه اصرار می کرد که متن قرارداد 

  انتشار بیابد و امريکا مخالف انتشار بود.

چند روز بعد، در طی دوره يک ھفته ای  
که بعد از آن، قرارداد به موقع اجرا 
گذاشته می شد ھواپیماھای امريکائی 
به يک پايگاه ارتش سوريه در ديرالزور 

دند. حمله کردند و تلفاتی به بار آور
امريکا به اين حمله اذعان کرد و اظھار 
داشت که عمدی نبوده است. پس از آن 
يک کاروان امداد سازمان ملل مورد حمله 
قرار گرفت و سازمان ملل برنامه 

معوق کرد. امريکا و  امدادرسانی خود را
غرب ھمراه شورشیان، مسئولیت اين 
حمله را به عھده روسیه گذاشتند ولی 

سوريه اين اتھام را انکار  روسیه و دولت
کردند. شايد واقعیت ماجرا به زودی 
روشن نشود ولی ھمین موضوع برای 
امريکا کافی بود که توافق قبلی را باطل 
کرده و فضای موجود بین روسیه و 
امريکا، از دوستانه به روابطی خصمانه و 
نزديک به جنگ تغییر نمايد. آقای جان 

مريکا مک کین، سناتور دست راستی ا
اعالم کرد که تا دير نشده، بايد امريکا 
وارد عمل شود (منظور او ھم اقدام 

  نظامی چشمگیر امريکا بود).

پس ازلغو قرارداد روسیه و امريکا، بمباران 
ناحیه شرقی حلب توسط سوريه و 
روسیه، دوباره از سر گرفته شد. امريکا و 
رسانه ھای غربی يک باره به پشتیبانی 

حلب در آمدند. روسیه اعالم غیرنظامیان 
کرد که آتش بس موقتی می دھد تا 
فرصتی بر ای خروج غیرنظامیان فراھم 
آورد. امريکا اعالم کرد که اين نوع آتش 
بس کافی نیست و بمباران بايد برای 
درازمدت لغو شود. در چنین شرايطی بود 
که رئیس ستاد مشترک ارتش امريکا علنا 

دامه بمباران اخطار داد که ممکن است ا
حلب منجر به شرايطی شود که سربازان 
روسی در کیسه ھای اجساد به روسیه 

  برگردند.
چرا يک باره مسئله حلب به موضوع 
گرھی جنگ تبديل شد؟ ناحیه ای در 
شرق حلب با جمعیتی کمابیش قريب 
دويست و پنجاه ھزار غیرنظامی، در تصرف 
نیروھای مخالف رژيم اسد قرار دارد در 

ی که ناحیه غربی حلب که در تصرف حال
نیروھای دولتی است جمعیت تخمینی 
يک و نیم میلیون غیرنظامی دارد. تلفات 
کل جنگ تا کنون، حدود نیم میلیون 
تخمین زده می شود. اين رقم دوبرابر 
جمعیت غیرنظامی شرق حلب است و 
امريکا در تمام اين مدت اين چنین خصمانه 

فته بود. حاال و پرخاش جويانه موضع نگر
چطور شد که يک باره اين چنین روسیه را 

  به جنگ مستقیم تھديد می کند؟

ھر نوع تلفات انسانی و مخصوصا کشته 
شدن غیرنظامیانی که تنھا گناھشان اين 
بوده که در خانه خودشان نشسته بودند 
بايد محکوم و مردود شمارده شود. 
تاريخچه رژيم اسد و رژيم روسیه ھم 

دھد که از سالخی غیرنظامیان نشان می 
بیگناه ابائی ندارند بلکه نتیجه سیاسی 
کشتار برايشان مھم است (و البته 
نیروھای ايرانی ھم در اين جنگ با ھمین 

ھم  معیار شرکت دارند). ولی امريکائیھا
شبیه ھمین برخورد را داشته اند. فرياد 
امريکا و انگلستان در اين مورد بیشتر 

تا نگرانی برای دفاع اشک تمساح است 
از حقوق بشر. اگر نگرانی از کشتار 
بیگناھان در ذھن بازيگران اصلی صحنه 
وجود می داشت برای ختم ھر چه 

  سريعتر اين جنگ کوشش می کردند.

علت اھمیت اين بخش از شھر حلب را 
بايد در ترکیب نیروھای حاکم بر آن يافت. 
قسمت اعظم ناحیه شرق حلب در اختیار 

ه است. داعش در اين قسمت النصر
نیروئی ندارد و تنھا نیروھائی که 
امريکائیھا می توانند به عنوان نیروھای 

فی  –معتدل ياد کنند در ھمین شھر 
قرار دارند.  –الواقع تحت حمايت النصره 

تخمین می زنند که قريب نه ھزار نفر 
جھادگر در اين ناحیه ھستند که قسمت 

نصره اند ولی اعظم آنھا مستقیما عضو ال
نیروھای "معتدل" ھم در اتحاد با النصره و 
تحت حمايت آنھا وجود دارند. اين ترکیب 
نظامی، پیچیدگی خاص خود را به بار می 

آورد. ھر زمان روسھا به اين ناحیه حمله کرده 
اند امريکا و رسانه ھای غربی می گويند به 
نیروھای معتدل حمله شد. البته روسیه و 

ايل اند اين نیروھای "معتدل" را رژيم اسد م
مورد حمله قرار دھند ولی بارھا آتش بس 

که  -در ھماھنگی با امريکا  –موقت داده اند 
برای نیروھای "معتدل" فرصتی باشد که 
صفوف خود را از النصره جدا کنند. امريکا ھم 
ھمزمان، ھمین پیشنھاد جدا کردن صفوف را 

ھا قبول به نیروھای "معتدل"داده است و آن
  نکرده اند.

از يک طرف معلوم نیست اين نیروھا واقعا 
معتدل باشند. در چند ھفته گذشته ويديوئی 
انتشار داده شد که نشان می داد نیروھای 
امريکائی ای را که برای کمک به آنھا آمده 
بودند با فحش و بد و بیراه از ناحیه خود بیرون 

اين می کنند. از طرف ديگر پشتیبانان خارجی 
نیروھا شیخ نشینھای افراطی اند که ھنوز 
ھم به شکست بلندپروازيھايشان باور ندارند. 
به ھمین دلیل با جدا شدن صفوف مخالف اند 
و امیدوار که با استفاده از اين آشفتگی، 

  امريکا را مجبور به دخالت مستقیم کنند.

دولت امريکا النصره را تروريست می نامد. در 
شاخه سوری القاعده است ھر صورت النصره 

و امريکائیھا جرات نمی کنند که با آنھا صلح 
کنند ولی سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که 

  حمله به النصره در حال حاضر ارجحیت ندارد.

مدتی است که روشن بوده به پرده آخر 
نزديک می شويم. يا امريکا با نیروی نظامی 
خودش (به اصطالح چکمه روی زمین) در اين 

نگ دخالت می کند و يا ھم بايد ناظر ج
شکست توطئه عربستان و قطر باشد. 
بعضی ناظران از سقوط حلب ياد می کنند. 
انتظار دارند که تا قبل از کريسمس امسال 
حلب در اختیار رژيم اسد قرار بگیرد. اھمیت 
سیاسی اين واقعه به مراتب مھمتر از 
تناسب جمعیت و اھمیت استراتژيک اين 

است. شکست کامل شورشیان در منطقه 
حلب ضربه حیثیتی جدی به امريکا و ضربه 
روانی جدی تری به ھواداران امريکا در 

  خاورمیانه وارد خواھد کرد.
در ھر صورت با توجه به روند جنگ در طی يک 
سال گذشته، پس از دخالت مستقیم نیروی 
ھوائی روسیه در جنگ، روشن بود که به پرده 

يم. اين مقوله مسلما از آخر نزديک می شو
ديد امريکا روشن بود. باز ھم روشن بود که 
سیاست آقای اوباما احتراز از درگیری 

  مستقیم نیروھای امريکائی می باشد.

در اين شرايط می توان حدس زد که چرا 
روسیه و سوريه با صالبت تمام عمل می 
کنند. آنھا حساب کرده اند که اکنون در آخر 

تند و بنابراين او نمی تواند به دوره اوباما ھس
يک باره تمام معیارھای ھشت سال گذشته 
را زیر پا بگذارد. تازه بعد از آن ھم، يک رئیس 

به اقدام بسیار  دحمھور جديد، مشکل بتوان
جدی ای بپردازد. بنابراين پنجره ای پنج شش 

گرفته که بايد  قرار ماھه در اختیار آنھا قرار
   ار گیرد.مورد استفاده کامل قر

...  
  ١٩ادامه در صفحه 

 



  
  

   ١٨ صفحه  ۶٧ شماره    

  )العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت پیام کنگرٔه فوق

   

 به عنوان یک پروندٔه ملی ۶٧به مناسبت طرح کشتار     

  
  خواه و مردم ایران ھای زندانیان جانباخته، نیروھای آزادی به خانواده

 
  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن: دومین کنگرٔه فوق 

  توسط رژیم جمھوری اسالمی به قتل رسیدند، ١٣۶٠سر فرود آوردن در برابر خاطرٔه تابناک ھزاران مبارزی که در دھٔه   -

  باختگان برای حقیقت و عدالت و ھا و بازماندگان جان ارج نھادن به بیش از سی سال تالش خانواده  -

  به عنوان یک پروندٔه ملی ۶٠خواه برای ادامٔه مبارزه در راستای طرح جنایات دھٔه  دعوت از نیروھای آزادی  -

  ر ، نقطٔه عطفی را در مسیر قرا١٣٩۵العادٔه سازمان در مھرماه  و با آگاھی از این که در فاصلٔه آخرین کنگرٔه عادی سازمان و کنگرٔه فوق

  ایم، در معرض توجه جامعٔه ایران پشت سر گذاشته ١٣۶٠دادن موضوع فجایع دھٔه 

  کند. هللا منتظری توسط آقای احمد منتظری که به این نقطٔه عطف تبدیل شد، اعالم می قدردانی خود را از انتشار فایل صوتی سخنان آیت

حکومت ایران سلب شد. بازتاب گستردٔه صدای اعتراض پس از انتشار این فایل، امکان ادامٔه سیاست سکوت و انکار از  
اندرکاران آن فاجعه را  به عنوان یک سند غیر قابل انکار، شماری از دست ١٣۶٧هللا منتظری به قتل عام زندانیان در سال  آیت

دی از اعضای ھیئتی وادار کرد به جنایت ھولناک خود اعتراف کنند و به فکر تراشیدن توجیه برای آن بیافتند. مصطفی پورمحم
که دستور اعدام ھزاران نفر را صادر کرد و امروز وزیر دادگستری کابینٔه روحانی است، پس از پخش صدای آقای منتظری 
ناچار شد دھان بگشاید و و مدعی شود ھر کس که کشته شده است، از زندانیان عضو یا ھوادار مجاھدین خلق ایران بوده 

آلود را با اقدامات نظامی آن زمان سازمان مجاھدین توجیه کند. نظیر این سخنان را شماری  غاعتراف درو است و این نیمه
  اند. دیگر از مقامات قضایی و غیرقضایی آن زمان و امروز جمھوری اسالمی نیز بر زبان آورده

ھا و بازماندگان  خانواده نشینی اینان از سنگر سکوت و انکار به التقاطی از اقرار و دروغ، نقطٔه عطفی در مبارزهٔ  عقب 
ریزی بس سست دارد که  کاران نیز خاک خواه برای اجرای عدالت است. این سنگر جدید جنایت باختگان و نیروھای آزادی جان

متولد ھم  ١٣۶٧زیر آوار واقعیات غیرقابل انکار فرو خواھد ریخت. در ھمین چند ھفتٔه اخیر بسیاری از کسانی که در سال 
ھا پیش در زندان بوده و حتی از نظر جانیانی  توان نوجوانی را که سال پرسند چگونه می از خود و از حاکمان می نشده بودند،

مانند الجوردی و گیالنی نیز جرمی در حد اعدام مرتکب نشده بوده است، به بھانٔه اقدامات افرادی دیگر در بیرون از زندان، به 
ھای چپ که ارتباطی با مجاھدین  نفر از اعضای سازمان ما و سایر سازماندار آویخت؟ به عالوه فھرست بلند صدھا 

اعدام شدند، سند دیگری در اثبات سستی ادعاھای امثال پورمحمدی است. او و امثال  ۶٧نداشتند، اما در تابستان سیاه 
اران زندانی را، اعم از مجاھد و چپ، ھای بعدی خود در زمانی باشند که دیگر نتوانند قتل عام ھز او از امروز باید به فکر دروغ

  دید خود به سکوت برگزار کنند. به حکم خمینی و صالح

چنین محکی شد برای سنجش عیار وفاداری به حقیقت و عدالت در برابر منافع حقیر  انتشار نوار سخنان آقای منتظری، ھم 
  اند. ند بیرون نیامدهحکومتی؛ سنجشی که بسیار کسان دیگر نیز در جمھوری اسالمی از آن سربل

را به چشم اسفندیار ماشین  ۶٧خواھی توانسته است فاجعٔه  قدر در پیش چشمان ماست. جریان عدالت ای گران تجربه 
محدود  ١٣۶٧به فاجعٔه تابستان  ۶٠جھنمی سرکوب در جمھوری اسالمی تبدیل کند. این، گام سترگی است. جنایات دھٔه 

باختٔه دیگر از اعضاء و ھواداران مجاھدین و سازمان پیکار و راه کارگر و فداییان اقلیت و اکثریت  نبود. بازماندگان ھزاران جان
قومی ھنوز در  -شدٔه مذھبی و ملی  ھای سرکوب ھای سیاسی گرفته تا بھاییان و سایر اقلیت ھا و سایر سازمان ای وتوده

شان رفته است، به صدای بلند اعالم و عدالت  ھا و عزیزان بر آنناکی که  اند که حقیقت در مورد ستم و جنایات ھول انتظار آن
خواھند بدانند بر  ھا اجرا شود. ھزاران ھزار مادر و پدر و برادر و خواھر و ھمسر و فرزند ھنوز می کاری در مورد آن ستم

ت حکومت تا زمانی که شان در کجای خاک سرزمینی زخمی خفته است. پروندٔه جنایا شان چه رفته است و پیکرھای عزیزان
  ماند. این انتظار به سر نیاید، تا زمانی که عامالن و آمران آن جنایات محاکمه نشوند، گشوده می

  نھیم. مان را ارج می سالٔه مشترک یابی به ھدف سی گوییم که این گام سترگ در راه دست باختگان می به بازماندگان جان 

شان مرتبط با تالش تاریخی برای اجرای عدالت در مورد  مگانی امروز برای احقاق حقوقگوییم که مبارزٔه ھ به مردم ایران می 
  ھای گذشته است. فجایع دھه

  راه و متحدیم. گوییم که در اقدام برای اجرای عدالت با آنان ھم خواه می به نیروھای آزادی

  

  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) کنگرٔه فوق

  میالدی ٢٠١۶اکتبر  ٩ – ١٣٩۵ھر م ١٨شنبه،  یک 
   

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
 

 



  
  

   ١٩ صفحه  ۶٧ شماره    

  ... نیاز ب نوگرائی
  ١٢ادامه از صفحه 

و اتفاقا ھمین باعث پیچیدگی فضای 
سیاسی ایران شدە است، و کار را برای 

  اپوزیسیون ھم دشوارتر کردە است.

  فرم تشکیالتی
تمامی این احزاب، تشکیالتھائی سیاسی 
ـ نظامی ھستند با تاکید بیشتر بر جنب 

کمی از افراد  نظامی شان. در واقع تعداد
آنھا کار سیاسی می کنند (بیشتر در 
سطح مرکزیت)، و بقی بیشتر ب نگھبانی 
و کارھای عملی روزان مشغولند. این فرم 
تشکیالتی، در خود یک نوع امپراطوری 
کوچک است با شاە یا شاھان ابدی و 
دائمی. امپراطوریھائی ک علیرغم داشتن 

یان کنگرە و دمکراسی، از گردش قدرت م
  خود عمدتا ناتوان. 

این مقرات ک محل مراجع جوانان مشتاق 
ب سیاست و بعدا خستگی آنان از 
سیاست و وداع با آنھاست، تنھا ب تبلیغ 
ھای زیبا و حماسی خود مشغولند و  جنب
بعنوان نمون ھیچگاە یک کار آسیب 
شناسان روی تمام آن جوانانی انجام 

ی نشدە است ک دوبارە ب جمھور
اسالمی تسلیم شدەاند (جوانان و یا 
افرادی ک اتفاقا بیشترین تعداد ھستند)، 
تشکیالتی ک ھنوز ھم بر ادام آن اصرار 
ورزیدە می شود و ظاھرا ھیچ افقی جھت 
تحول در فرم آن دیدە نمی شود، 
تشکیالتھائی ک عمدتا در خاک آن طرف 
مرز و با منابع مالی ای تامین می شوند ک 

از طرف جریاناتی بدانھا دادە می  عمدتا
شود ک گاھا حتی با ھم تعارض ھویتی 
دارند، منابع مالی ای ک عمدتا بدون سند 

  و نامکشوف اند.
در این فرم ھای نظامی، چونک افراد از 
زندگی روزان دور ھستند (بویژە رھبران ک 

ھیچگاە کار نکردەاند و نمی کنند و از این 
ور)، فکر، تئوری و منظر بشدت از مردم د

اندیش کم کم وزن خود را از دست می 
دھد و یک نوع عمل گرائی شدید بر حزب 

  در طول زمان مسلط می شود.

در پانل دوستان ما، آنگاە ک بحث بر سر 
ضعف کارکردھای سیاسی ست، در این 
مورد بحثی نشد. اینک چگون می شود با 
شکست سیاسی ـ نظامی ای ک 

گفت عمر ایخانیزادە توج خوردەاند (ب
شود)، با ھمین قوارە دوبارە ب خیزش 

  مجدد امید داشت!

  رابط با حکومت اقلیم کردستان
متاسفان بعد از اختالفات میان جنبش 
تغییر و پارتی (حزب دمکرات کردستان 
عراق)، حکومت اقلیم با انحالل عملی 
پارلمان، در کنار مشکالت ساختاری و 

دارد، بیشتر از پیش در  اداری دیگری ک
فرم دو حزب پارتی و اتحادی میھنی ظاھر 
می شود تا حکومت اقلیم. اما بھرحال! 
دوستان ما با این احزاب در ارتباط ھستند، 
ارتباطی ک دارای فراز و نشیبھای فراوانی 

  بودە است.
یکی از انتظاراتی ک از طرف این دوستان، 
بشیوە علنی و پنھانی ھمیش وجود 
داشت این بودە ک بعد از سقوط صدام و 
بقدرت رسیدن کردھا، آنان کماکان این 
فرصت را داشت باشند ک ب ھمان منوال 
و شیوە سابق ب مبارزات و عملیات 
مسلحان خود ادام بدھند. انتظاری ک در 
دھ نود میالدی عمال بعلت روابط اقلیم با 
جمھوری اسالمی تا حدود زیادی ب بن 

ت رسید، و دوستان متوج شدند ک بس
تنھا در میان دو دشمن می توان جایی 
برای خود دست و پا کرد و ن میان دو 
دوست. اگرچ در کردستان عراق بعلت 
نزدیکی پارتی ب ترکی الاقل نیمی از 

  معادل بنوعی دیگر رقم می خورد.

فرم تشکیالتی و بروز سیاسی این احزاب ک 
د کشورھاست، با ظھور عمدتا متکی بر تضا

حکومت اقلیم در منگن فشار قرار می گیرد، 
چونک حکومت اقلیم ک ب حسن ھمجواری 
معتقد است و احزاب تشکیل دھندە آن با ایران 
دارای رابط تاریخی مھمی ھستند، نمی 
خواھد و نمی تواند ب جایی برای فعالیت 
اشان در فرم نظامی تبدیل  اپوزیسیون ھمسای

در واقع با ظھور دولت اقلیم کردستان، شود. 
کل چشم انداز برای دوستان ما تغییر می کند، 
بدون اینک آنان ب این تغییر ب شیوەای جدی 
ای داشت  اندیشیدە باشند و برای آن برنام
باشند (اینک فرم تشکیالتھا در یک روند 

  انتقالی عوض شوند).
ری' شاھد آن  آنچ ما در گفت و شنود پانل 'م

بودیم، تاکید ھم آنھا بر حفظ ساختار نظامی 
بود. آنان ب این امر اشارەای نکردند ک بخش 
مھمی از بحران و یا شکست سیاسی ـ 
نظامی اشان، اصرار بر ھمین فرم سنتی 
است. فرمی ک دیگر زمین عینی آن بشیوە 

  سابق مھیا نیست.

  سخن آخر
 کردستان ایران و احزاب سیاسی آن، نیاز ب

یک نگرش و فرم نوین در مبارزات خود دارد. این 
فرم نوین را تنھا می توان با فراروئی از نگاە 
کالسیک و سنتی ب نگاە مدرن ایجاد کرد. فرم 
سیاسی ـ مدنی احزاب، تاکید بر مبارزە 
مردمی، سیاسی و مدنی، و دوری گزیدن از 
فضاھائی ک ب عدم اعتماد در کل ایران کمک 

کارھائی ھستند ک باید انجام  می کند، آن
شوند. راە دشوار است، اما شدنی ست. 
کردستان ن ب یک فضای احساسی، بلک ب 
یک فضای عقالنی ـ فکری بیشتر احتیاج دارد. 
علیزادە خوب گفت ک دیگر کمتر از امیال خود 

  حرکت کنیم.

بگذارید صدای تفنگھا، آرامش اندیشیدن را از 
ە کافی مزاحمان اندیش ما نستاند! ب انداز

  وجود دارند.

  ... چرا برخورد امريکا
  ١٧ادامه از صفحه 

ولی چه مسائلی در صف مقابل مد نظر 
اند؟ فکر می کنم طرح کلی امريکا ھم 
نوعی "آخر بازی" باشد. اوباما نمی تواند 
دست روی دست بگذارد و شاھد از 
دست رفتن حیثیت و اعتبار امريکا شود. 

ا که فشارھای داخلی نقش بازی مخصوص
می کنند. او سیاست خود را مقابل 
سیاست جورج بوش پسر معرفی می کند 
و به فشارھائی که برای دخالت در جنگ 
اند جواب می دھد که ببینید نتیجه دخالت 
امريکا در عراق و افغانستان چه بوده 
است. با تمام اينھا بايد نشان بدھد که 

ه مستقیم قابل ھرچه که جدا از مداخل
  اجرا بوده، به کار برده است.

اما برای حیثیت و اعتبار امريکا در 
خاورمیانه؟ بعضی ناظران، سقوط حلب را 
"نقطه عطف" نامیده اند. بعضی ھای ديگر 
از ختم نفوذ امريکا در خاورمیانه ياد می 
کنند. جدا از اين که کدام پیش بینی را 
درست بدانیم روشن است که سقوط 

حیه شرقی حلب ضربه بزرگی به حیثیت نا
امريکا وارد می کند. روسھا نشان داده اند 
که طی يک سال، مناطق تحت تصرف 
داعش را کوچکتر کرده و آنھا را از بعضی 
نواحی مثل پالمیرا بیرون رانده اند. 

مقايسه اين دستآورد در مقابل دوره 
طوالنی ای که امريکا مدعی جنگ با 

ريکا گران تمام می داعش بود برای ام
شود. حاال امريکا بايد قدرت نظامی 
خودش را نشان دھد. امريکا بايد 
دسیسه ھا و سیاستھا و مداخله 
عربستان و کويت و ترکیه را دور بزند. در 
ھمان حال بايد قدرت نظامی امريکا را به 
رخ بکشد. حمله به موصل را بايد در اين 
 چارچوب ارزيابی کرد. به نظر می رسد
اين حمله را چند ماه زودتر از موعود، 
زودتر از آنچه در نظر داشتند به راه 

  انداخته اند.
مسلم است که کشته شدن غیرنظامیان 
بیگناه جنايت است. ولی در طی جنگ 

ای که ھفت سر دارد مشکل  داخلی
است بتوانیم مقصر اصلی را پیدا کنیم. 
ھر روزه ادعاھای زيادی می شود که 

ن يکديگر را متھم به جنايت طی آن طرفی
جنگی می کنند. مشکل است صحت و 
سقم اين اتھامات را روشن کنیم. ھمه 
نیروھائی که در اين جنگ دخالت دارند 
می توانند مرتکب اين جنايات باشند. در 
ھمه اردوھای مختلف، افرادی که بتوانند 
صحنه سازی کنند (و از آنھا فیلم بگیرند) 

نیم از اين طريق به وجود دارند. نمی توا
 –پشت پرده اخبار دست پیدا کنیم ولی 

اگر مسئله کشته شدن بیگناھان در 

راه  –تعیین سیاست دخلی داشته باشد 
حل آن روشن است. بايد جنگ را خاتمه داد. 
به اين ترتیب می شود سئوال کنیم کدام يک 

  از اين دو اردو خواھان ادامه جنگ است؟

اند بدين قرار اند.  نیروھائی که خواھان صلح
به نظر می آيد که اتحاديه اروپا بخاطر موضوع 
پناھندگان و امريکا بخاطر محدوديتھای 
استراتژيک سیاستھای اوباما خواھان خاتمه 
جنگ اند. روسیه و رژيم اسد به دلیل اين که 
دست باال را دارند خواھان صلح اند. ولی اگر 
ا حنگ در کوتاه مدت ختم شود، شیخ نشینھ

و ترکیه، به ھمراه نیروھای مسلحی که 
خواھان سرنگونی اسد اند بازنده خواھند 
بود. البته بازندگان اصلی نیروھای افراطی 
اند ولی آنھا در ھر صورت بازنده اند چرا که 
ھیچ نیروی ديگری حاضر به مصالحه با آنھا 

  نیست.

در تمام اين مداخالت، مداخالت روسیه و 
خالت امريکا، عربستان، ايران در مقابل مدا

قطر و ترکیه جای خالی انسان دوستی و 
نجات مردم سوريه از بالئی که به سرشان 
آمده مشھود است. ھیچ کدام از طرفین 
قبول نکرده است که مشکالت خاورمیانه راه 
حل نظامی ندارد. جنگ و بیچارگی، 
مخصوصا بیچارگی سوريھا ھنوز ھم ادامه 

  می يابد.
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  )العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت پیام کنگرٔه فوق

  رھبری حزب دموکرات کردستان ایران 

آلود جغرافیای منطقٔه ما که مشخصٔه عمدٔه  ت) با توجه به شرایط بسیار متشنج و تنشالعادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثری کنگرٔه فوق
ای و جھانی در این یا آن کشور از خاورمیانه است و نیز با در نظر  ھای منطقه ھای نیابتی جاری از سوی قدرت کنونی آن راه افتادن جنگ

شان با رقباء و به سود مطامع شوم خود،  ات بر حق مردمان کشورھا در کشاکشھا از مطالبات و مبارز برداری ھمین قدرت داشت امکان بھره
 کند. کننده ارزیابی می کرد حزب دموکرات کردستان ایران برای از سرگیری مبارزٔه مسلحانه در چنین اوضاعی را امری نگران روی

بر مردم ایران، آغاز مصیبت دیگری برای کشور ما شود. بر پایٔه  ھای خواھان تحمیل جنگ تواند نظر به عالقٔه دولت کرد می از دید ما، این روی
کردھایی به دنبال یافتن چای پای نظامی در مرزھای کشور ما  افروزی در ایران با حمایت از چنین روی ھای خواھان آتش رشته شواھد، دولت

  اند. و گسیل واحدھای تروریستی خود به ایران

وطنان ما در مرز کشته  م این تصمیم تا کنون، با تأسف و تأثر تمام شاھدیم که از یک سو شماری از ھمطی ھمین مدت کوتاه از مقطع اعال
اند و از سوی دیگر جمھوری اسالمی با خشونت تمام شماری از زندانیان سیاسی کرد را بدون دادرسی به جوخٔه اعدام سپرده است.  شده

ھای پلید خود در  برد برنامه دانند برای پیش کردی را فرصتی می وری اسالمی، چنین رویگران جمھ افروزان و سرکوب ایم که جنگ ما بر آن
  مرز. شان در درون  ھای گری مرزی نظام و تشدید سرکوب ھای برون توسعٔه ماجراجویی

رزٔه اصیل و مردمی شناسیم و ھم موجب به انحراف کشاندن مبا ما نگران این وضعیتیم و چنین وضعیتی را ھم علیه مصالح کشورمان می
دار به  گاه دوست دیرینٔه حزب دموکرات کردستان ایران، از رھبری این حزب سال اش. ما از جای جنبش خلق کرد در راه احقاق حقوق ملی

وھای قومی در کشور، انتظار و درخواست داریم که نظر و پیام نیر –عنوان یک نیروی کوشنده برای دموکراسی در ایران و رفع تبعیض ملی 
  کرد تازٔه خود را که مستعد بارآمدن فاجعه است، کنار بگذارد. مترقی و دموکرات ایران در این زمینه را مورد توجه جدی قرار داده و این روی

به  جملگی ما به اندازٔه کافی در این زمینه تجربه داریم که اھداف شریف و مردمی فقط با تکیه بر نیروی مردم و از طریق مبارزٔه سیاسی
  بار خواھد بو آیند و ھر راھی غیر از آن برای مردم ایران و ھمٔه ما زیان دست می

ھای کشور را  پرھیز، راه دموکراسی و تأمین حقوق خلق ھای دموکراتیک و خشونت باشد که ھمٔه مردم ما دوشادوش ھم و با تکیه بر روش
  ھموار کنند.

  (اکثریت)العادٔه سازمان فداییان خلق ایران  کنگرٔه فوق

  میالدی ٢٠١۶اکتبر  ٩ – ١٣٩۵مھر  ١٨شنبه،  یک
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