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و بن بست آشفته ” راه سوم“، ”چپ نو“

 سياسي -انديشي نظري 

  3ادامه در صفحه    

بحث و مداقه درباره هويت و برداشت هاي نظري
سياسي چپ، خصوصاً در پي فروپاشـي اتـحـاد      -

شوروي و كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي، و 
امپرياليسم  سالهاسـت  ”  نظم نوين جهاني“ برپايي 

 . كه با حدت در جريان است
نگاهي گذرا به انبوهه اي از نوشته هاي كوتـاه و    
بلند و اعالميه ها و بيانيه هاي صادر شـده،  از        

و خصـوصـا تـأمـل در         ”   چپ نو“جانب مناديان 
سياست هاي اتخاذ شده از سوي اين نيـروهـا در     
برخورد با حساس ترين حوادث ايران و جهان معيار  
جالبي است از ادعاهاي طرح شده و در عين حـال  

نظري كه اين نيـروهـا بـا آن        -بن بست سياسي
 . دست به گريبانند

ما در اين نوشته كوتاه، كه  پاسـخـي اسـت بـه         
اجرايي سازمان فدائيان -مواضع اخير هيئت سياسي

جـمـعـي از      “ در جواب به   )   اكثريت( خلق ايران 
مادران و خانواده هاي جان باختـگـان فـدائـيـان        

،  كه البته بيشتر به خط كشـي و نـوعـي          ” خلق
تسويه حساب با سـوسـيـالـيـسـم و هـواداران              
سوسياليسم علمي از جمله حزب توده ايران شبيـه  
است تا پاسخي به نامه رسيده،  به برخي جـوانـب    

 .خواهيم پرداخت” چپ نو“نظري -سياسي
اجـرايـي سـازمـان       -در پاسخ نامه هيئت سياسي 

: از جمله مي خوانيـم )  اكثريت( فدائيان خلق ايران 
آوار    »سوسياليسم عـمـال مـوجـود      «فروپاشي “ 

. سنگيني بود كه بر سر نيروهاي چپ فرو ريـخـت  
برخي از نيروهاي چپ از انديشه سوسيالـيـسـتـي     
فاصله گرفتند، سرمايه داري را كشف كردند و بـه  

بخشي ديگـر هـمـچـنـان        .  ستايش آن پرداختند

چشمان خود را بر اين رويداد عظيم بستند و در همان 
جهان بر اثر ايـن رويـداد     .  جائي ماندند كه قبال بودند

لرزيد ولي فكر آن ها تكاني نخورد و همچنان جـامـد   
نه راه   .  ما نه راه اول را برگزيديم و نه راه دوم را. ماند

نفي آرمان ها و آماج هاي انساني خود را و نه جـمـود   
و در   ”  . ما راه ديگري را انتخـاب كـرديـم     .  فكري را

راه پايبنـدي بـه     “ :  مي خوانيم”  راه سوم“ توضيح اين 
آرمان ها و انديشه سوسياليستي و نقد نگـرش هـاي     

راه بـازنـگـري    .  »سوسياليسم عمال موجود«حاكم بر 
به نظر ما بدون نقد نظري بينش .  انديشه سياسي چپ

حاكم بر چپ سنتي و گسست از نگرش هاي حاكم بر 
، چپ قادر نخواهد شد كـه در    »سوسياليسم موجود«

مقياسي جهاني و در پهنه كشور ما حيـات تـازه اي       
ما اكنون . بازيابد و در تحوالت اجتماعي نقش ايفا كند

نه به دولت ساالري، بلكه به جامعه ساالري، نـه بـه     
دولت ايدئولوژيك، بلكه به دولـت دمـكـراتـيـك و          

به نظر ما بايد حوزه جامـعـه و     .  سكوالر اعتقاد داريم
دولت از هم تفكيك شود و دولت و ايدئولوژي از هـم  
جدا گردد، جامعه مدني و جامعه سياسي شكل گيرد و 
حوزه شخصي انسان ها توسط دولت ها به رسمـيـت   

  ” .شناخته شود
آنچه در سراسر اين نوشته برجسته به چشم مي خورد 
ابراز پشيماني اين دوستان از اعتقادات گذشته خود و   

و يا به قـول بـرخـي از          ”  چپ سنتي“ مرزبندي با  
همچون حزب تـوده  ”  دايناسور هايي“ رهبران سازمان 

و قاعدتا ساير احزاب كارگري و كمونـيـسـتـي     ( ايران 
بـه  ”  انجمـاد فـكـري     “ است كه همچنان در )  جهان

 سرو سرافراز، نام نازدودني
به مناسبت پنجاهمين سالگرد تير باران خسرو روزبه، قهرمان ملي  

 6و  5، 4ادامه در صفحات 

!  كشمكش بر سر چيست؟  

از ابتداي سال جاري، شاهد تشـديـد   
اختالفات در ميان جناح بـنـدي هـاي      
مختلف طيف ارتجاع حاكم پـيـرامـون    
. موضوعات حساس اقتصادي هستـيـم  
اين كشمكش هاي اوج گـيـرنـده بـا       
دستور صريح محمود احمدي نـژاد در    

نظـارتـي   -خصوص ارجاع بسته سياسي
بانك مركزي به كميسيون اقـتـصـادي    
دولت وارد مرحله جديدي شد و بازتاب 
گسترده اي در رسانه هاي هـمـگـانـي     

 !يافت
بر پايه گزارش مطـبـوعـات داخـل       
كشور، رييس بانك مركزي جمـهـوري   
اسالمي طرحي را كه به نـام بسـتـه        

نظارتي مشهور اسـت، بـراي     -سياسي
اصالح نظام بانكي و پولي كشور ارايـه  
كرده بود كه بالفاصله با مـخـالـفـت       
محمد جهرمي وزير كار دولـت نـهـم      
مواجه گرديد، اين اختالف سبب آن شد 
كه به دستور صريح احمدي نژاد طـرح  
بانك مركزي متوقف و به كميـسـيـون    
اقتصادي دولت براي بررسي و بازبينـي  

 .فرستاده شود
در طرح بانك مركزي جـمـهـوري      
اسالمي، براي جلوگيـري از تـورم و         
كنترل نقدينگي برنامه اي بـه زعـم         

تهيه شده بود كـه    ”  جامع“طراحان آن 
درآن، شبكه بانكي كشور موظف مـي    
گرديد تنها به طرح هـاي صـنـعـتـي،        
خدماتي و بازرگاني كه توجيه اقتصادي 

طـبـق   .  كافي دارند، وام پرداخت كـنـد  
ديدگاه بانك مركـزي، بـانـك هـاي         
سراسر ايران فقط در صورتي بـايـد در     
طرح هاي اقتصادي افراد و شركت هـا  

آرمان پرستي انقالبي ماركسيستي تخيل و رويا 
نيست، علم است، و آرمان پرست انقالبي 

ماركسيست رويا باف نيست، سياستمدار خردمند 
و واقع بين و فداكار، معمار بصير زندگي نوين 
انساني در شكل مشخص و قابل تحقق تاريخي 
آن است و از تالش خود نتيجه هاي فزونتر از 
مقدور نمي خواهد و اگر آن هم دست نداد، از 

 احسان طبري!         تالش  باز نمي ايستد
 

،  قلب پر شور و        1337ارديبهشت ماه      21در سپيده دم     
سرشار از عشق رفيق خسرو روزبه، عضو كميته مركزي حزب           
توده ايران، و قهرمان ملي ايران آماج گلوله هاي گزمگان رژيم      

مرداد قرار گرفت و      28انگليسي   -برآمده از كودتاي آمريكايي   
و بدين سان نام اين رزم آور دلير               . از تپش باز ايستاد      

زحمتكشان ايران به تاريخ پر حماسه و غرور آفرين پيكار خلق               6ادامه در صفحه    
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 1287رفيق محمد علي راد باز قلعه اي در     
رشت مـتـولـد    ”  بازقلعه“ شمسي در روستاي 

وضعيت فقر آلود خانواده به او اجازه نداد .  شد
تحصيالتش را تمام كند، ناچار به كـارهـاي   
مختلفي از جمله هنرپيشگي و معلمـي روي    
آورد و از رهگذر اين شغل هاي مـخـتـلـف     
همچون ماكسيم گوركي د ر دانشكده هـاي  
. اعماق اجتماع آموزش خود را تكميل كـرد   

در روزنامـه   1314كار مطبوعاتي خود را  در 
آغاز كرد و پس از توقيف اين روزنامه ”  اميد“ 

با نـام هـاي      1324تا ” توفيق“با هفته نامه 
پرستو چلچه زاده و معمار باشي هـمـكـاري    

اولين مجموعه شعرش به نام  1324در .  كرد
در    1325را چـاپ كـرد، در         ”  آي گفتي“ 

نخستين كنگره نويسندگان ايران به فعاليـت  
روزنـامـه      1329در   .  و سخنراني پرداخـت 

يكي از پرخواننده تريـن روزنـامـه      ”  چلنگر“ 
 1331د ر  .  را منـتـشـر كـرد       30هاي دهه 

مرداد به مـدت يـك      28پس از كودتاي ضد ملي .  را منتشر كرد”  مكتب نو“ مجموعه داستان 
از ايران خارج و به صوفيه، پايتخت بلـغـارسـتـان،      1334سال و نيم زندگي مخفي داشت و در 

 .مهاجرت كرد
به فعاليت مطبوعاتي ادامه داد و در آن از جمله ) زنبور قرمز(در آنجا، در روزنامه فكاهي استرشل 

 16در   .  مرداد را شرح داده است 28تا  25را نوشت كه در آن حوادث ”  دماغ شاه“ داستان طنز 
 .سالگي درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد 51در صوفيه و در سن  1338ارديبهشت 

اشعار گيلگـي  .  آثار رفيق افراشته در سه جلد به همت نصرت اله نوح، پس از انقالب، منتشر شد
آثار رفيق افراشته مشتمل است بر داستان، نمايشنـامـه،   .  افراشته را زنده ياد به آذين منتشر كرد

 .شعر و تعزيه، و همگي به طنز
آثار متنوع طنز رفيق افراشته پنجاه سال پس از درگذشت او، به لحاظ محـتـوي هـنـوز هـم          
موضوعيت دارد و به روز مي نمايد، چرا كه در پس زمينه كار او تفكري نهفته است كه حاصـل  

ايـن  .  آينده اي است از تجربه گسترده او در زندگي اش و آموزه هايي كه عميقا بدان پايبند بود
همان آموزه هايي است كه حتي امروز، پس از فروپاشي اردوگاه سوسياليستي، با دور تازه اي از 
اقبال زحمتكشان يدي و فكري جوامع اروپايي، آسيايي و به ويژه آمريكاي التيـن، در قـالـب        

 .دولت هاي حامي زحمتكشان و بر آمده از راي توده ها، مواجه شده است
پايبندي رفيق افراشته به آرمان ها و مطالبات توده هاي زحمت و مردمان تهي دست در تـار و    

امروز در ميهن افراشته، ميهني كه شاهش با كودتايي پايه . پود بافته گرانبهاي آثار او عيان است
هاي حاكميت خود را استوار كرد كه چاقوكشان و چماقداران از عناصر موثر آن بودند و بـارهـا     

او و كارزار انتخاباتي اش را در هم ريختند و مجبور به جـالي وطـنـش      ”  چلنگر“ دفتر روزنامه 
كردند، و امروز در همين ميهن كه غداره بندان و انصار ولي فقيه همين معامله را بـا اخـالف       
افراشته ها مي كنند و بنا به اظهارات برخي از مقامات دولتي بيش از نيمي از مردمش در زيـر    
خط فقر زندگي مي كنند و براي گذران يك زندگي حداقل همواره با معضل گـرانـي ارزاق و       
مسسكن و خدمات بهداشتي تا معضالت روحي و اخالقي و بيكاري دست بگريـبـانـنـد، آثـار        

هـر  ( افراشته همچنان اينه تمام نماي خواست هاي مردم است و خوانندگان مشتاق خود را دارد 
 ).چند كه همچون آثار دوستش صادق هدايت، جزو آثار ضاله است

آثار متنوع رفيق افراشته داراي قابليت هاي بسيار ادبي و هنري است و به دليل قريحه خـالق    
سراينده شان از روزمرگي روزنامه اي در مي گذرند و درگنجينه آثار ماندگار ادبيات معاصر ايران 

 .جاي مي گيرند
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 پنجاهمين سالروز خاموشي شاعر توده اي
 رفيق محمد علي افراشته

آزادي براي همه 
زندانيان سياسي 

در  1386آذر  17رفيق ايرج جعفري هفشجاني در تاريخ 
جان خود را از دست داد و     ) تصادف اتومبيل(يك سانحه 

 .يارانش را در غم و اندوه فرو برد
رفقايي كه از نزديك با ايرج  آشنا هستنـد، از او بـه         
عنوان يكي از گل هاي سرسبد مبارزان انقالبي اسـتـان     

او نامي آشنا در مـيـان     .  چهارمحال بختياري ياد مي كنند
كارگران، روشنفكران، جوانان و ورزشكاران چهـارمـحـال    
بختياري، اصفهان، خراسان، كرمانشاه، و كـردسـتـان و        

شمسي در هفشجان،  1339رفيق ايرج در سال . تهران بود
يكي از توابع استان چهارمحال بختياري، در يك خانـواده  

او در سـالـهـاي اخـر           .  زحمتكش ديده به جهان گشود
دبيرستان بود كه انقالب بهمن بوقوع پيوست و در ايـن      
 . دوران بود كه با آرمان هاي حزب توده ايران آشنا گشت

اين رفيق از جمله اولين كساني بود كه بدنبال عـلـنـي    
 .  شدن فعاليت حزب توده ايران به حزب پيوست

وي در حاليكه از ادامه تحصيل در دانشسراي تـربـيـت    
معلم فرخ شهر محروم شده بود با اولين رهنـمـود هـاي      
حزب براي دفاع از ميهن، در جنگ تحميلي،  به جـبـهـه    

رفقاي هم دوره اي او در مـنـطـقـه       .  هاي جنگ شتافت
كردستان گواهي دهنده فداكاري هاي او در ايـن دوران      

،    62در زمان يورش به حزب در سال   .  دشوار مي باشند
اين دوران زندگي او . اين رفيق به زندگي مخفي روي آورد

كه با آشنائي با توده هاي شهر و ده در بسياري از شهرهـا  
و روستاهاي ميهنش همراه بود، تاثير عميقي بر زندگي او   

كساني كه با ايرج آشنائي دارند از ايـن    .   بر جاي گذاشت
رفيق چهره انساني فداكار ، مقاوم ، سلحشور ، تالشگر و   

او به راستي تكيه گاهـي  .  معلمي پرشور به خاطر مي آورند
مطمئن براي رفقا و دوستانش در فراز و نشيب هاي دشوار 

 .سخن او نواي عشق و زندگي بود. مبارزه و زندگي بود
رفيق ايرج، عشق به توده ها را كه از حزبش آموخته بود 
با شور و شيدايي فروتنانه اش، در هم آميخته و با دركـي    
واقع بينانه و آگاهي انقالبي آن را به سالحي نيرومنـد در    

 .نبرد براي تحقق آزادي و عدالت اجتماعي بكار برد
او تا آخرين لحظات زندگيش به آرمانهاي حزبش وفادار 

 .ماند

 رفيق ايرج جعفري هفشجاني بدرود 
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داخلي نيز رژيم سياه و واپس مانده واليت فقيه مروج ريا كاري و سود جويي                
 .در بدترين و زشت ترين اشكال آن است

هم امپرياليسم و هم ارتجاع مي كوشند با توسل به امكانات گسترده خود،              
همانند رسانه هاي همگاني و نظاير آن، مبارزه براي سعادت انسان و آرمان               

قلمداد ” مرده“گرايي و دانش انقالبي و علمي را اموري مربوط به گذشته و               
درست در چنين مقطع زماني آموختن از خسرو روزبه و زندگي و پيكار او   . كنند

دربرابر آرمان گرايي مبارزان سعادت . را سرمشق قراردادن اهميت بسياري دارد
اخالق جامعه  . بشر تبليغات پرو سرصداي منفي و تخريبي به راه افتاده است            

بررغم آنكه امپرياليسم در عصر جهاني شدن       . صحنه نبرد بي اماني شده است     
از وسايل عظيم تاثير برافكار عمومي و بر محيط اخالقي جامعه استفاده مي               
كند، طبقات محروم و زحمتكشان و نسل نو مبارزان مدافع منافع طبقه كارگر              
ضمن تاكيد بر آرمان گرايي و صحت علمي آن مروج ميهن دوستي و                    
همبستگي و با تمام وجود در دوراني سخت از آرمان گرايي و ارزش هاي                  

اينجاست كه بايد از خسرو     . راستين اخالقي و مردمي قاطعانه دفاع مي كنند        
روزبه آموخت و همچون او به شكل منطقي و درست و با شهامت تمام از                   

رفيق احسان طبري   . اصول انساني و انقالبي حمايت كرده و به آن پايبند بود           
” : با توجه به نمونه خسرو روزبه به درستي در خصوص آرمان گرايي نوشته بود         

زندگي نبرد است و آن هم نبردي دشوار، پراز نا بيوسيده ها و نامنتظرها،                   
نبردي كه هم طاقت جسمي و عصبي و هم خودداري و درك موقعيت را مي                

. زندگي فن كوشيدن در جهت نيل به مقصود همراه با شكيبايي است              . طلبد
كار براي  . اين يك جرياني است مملو از كار و پيكار           .  زندگي دشوار است  

 ”.آفريدن و پيكار براي پيروز شدن و از سر راه برداشتن موانع
بهترين ياد كرد از قهرمان ملي ايران خسرو روزبه اين سرو هميشه سرافراز             
مردم، در پنجاهمين سال تيربارانش، ادامه مبارزه و تجديد عهد با اعتقادات و              

راه روزبه و نام روزبه همواره . پايبندي او به منافع توده هاي كار و زحمت است
هميشه از او   . الهام بخش مبارزان راه آزادي و سوسياليسم بوده و خواهد بود            

نام و خاطره او بر تارك تاريخ         ! آموخته ايم و هميشه از او خواهيم آموخت         
 ! معاصر و كارنامه مبارزه توده هاي زحمتكش مي درخشد

 !هاي ايران برضد ستم و بيداد گري پيوست
خسرو روزبه شخصيتي پر جاذبه، با تاثيري ژرف و ماندگار در تاريخ            

عالوه برآنكه يك نسل كامل     . نبرد رهايي بخش مردم ميهن ماست      
انقالبيون و مبارزان آزادي، راه و روش او را پيشه خود ساختند، امروز              
نيز هزاران رزمنده اي كه پاي به ميدان دشوار مبارزه براي عدالت و               

او را آموزگار و راهبر و نمونه اصيل و عالي مبارز           . انسانيت مي گذارند  
زندگي و پيكار خسرو روزبه     . آرمان گرا مي دانند و اين تصادفي نيست       
علمي و اجتماعي او بهترين      -و ابعاد گوناگون فعاليت پر ثمر سياسي       

سرمشق براي هر انسان شرافتمندي است كه زندگي خود را وقف               
دفاع قهرمانانه او   . سعادت جامعه و بهروزي انسان زحمتكش مي سازد    

در بيداد گاه نظامي و در برابر جوخه اعدام، در پرورش واالترين                  
صفات قهرماني و جانبازي و  در جهت برانگيختن بهترين شورهاي             
انسان دوستي و ميهن پرستي نقش غير قابل انكار داشته، دارد و                 

 .خواهد داشت
رفيق روزبه خود در دفاعيات اش انتخاب راه مبارزه به سود منافع              
اكثريت جامعه، يعني توده هاي محروم و زحمتكش را چنين بازگو              

ضرباتي كه بدينگونه در دوران زندگي بر روح حساس و           “: كرده است 
تاثير پذير من وارد آمد فكر و روح من را به كنكاش درباره وضع                   

من ديگر آن خسرو روزبه اي نبودم        . زندگي طبقات محروم وا داشت    
كه مي خواست از طريق تاليف و ترجمه و اكتشاف به جامعه خدمت              

طوفان عظيمي اعصاب و روحم را       . كند، بلكه به يكباره منقلب شدم      
فكر محدود خدمت هاي جزيي را بكنار        . تحت استيالي خود گرفت   

گذاشتم و تصميم گرفتم كار را از ريشه و اساس اصالح نمايم تا به                
من در عقيده خود    . بدبختي ميليون ها نفر از هم ميهنانم پايان بخشم        

. صادق هستم و هيچ گونه كوته نظري و آاليشي درآن ديده نمي شود  
من با كمال خلوص نيت و بدون توجه به منافع شخصي و بدون پروا               

 ”...از مرگ جانم را دركف اخالص نهاده ام تا به مردم خدمت كنم
در بخش ديگري از اين دفاعيات، قهرمان ملي ايران با صراحت              

مطالعه سطحي اوضاع كنوني جامعه ايران و مقايسه         ” :تاكيد مي كند  
شرايط زندگي طبقات مختلف نمي تواند موجب تاثر و تالم انسان               

شكاف عميق و عظيمي كه بين طبقات مرفه و محروم جامعه            . نگردد
ديده مي شود و روزبه روز ژرف تر مي گردد، هر انسان صاحب                   

من شك ندارم   ... احساس را متاثر و ملول مي سازد و بفكر وا مي دارد    
كه هيچ انسان شرافتمندي نمي تواند اين همه بدبختي ها را ببيند و              
احساس كند ولي نسبت به منشاء آن كه اصول سرمايه داري است               

 ”.دشمني آشتي ناپذير پيدا ننمايد
من به  ”: خسرو روزبه در ادامه دفاعيات با سربلندي اعالم مي دارد          

اقتضادي آتشي كه بخاطر خدمت به خلق هاي ايران دردرون سينه ام    
شعله مي كشد راه حزب توده ايران را برگزيده ام و بايد اذعان كنم كه 
جانم، استخوانم، خونم، گوشتم، پوستم و همه تاروپود وجودم توده اي           

حزب توده ........من عاشق سوسياليسم و عاشق صادق آن هستم. است
ايران به تصديق دوست و دشمن بزرگترين، اصولي ترين و متشكل             

بزرگترين صفت  . ساله مشروطيت ايران است      50ترين حزب دوران     
حزبي است كه برحسب     . مميزه ي اين حزب جنبه انقالبي آنست         

ضروريات تاريخي به وجود آمده، برمبناي اصول علمي تشكيل شده و         
حزب توده ايران اين افتخار را . داراي تئوري و جهان بيني علمي است

دارد كه قايم به نيروي توده هاي ملت است و بخاطر منافع مردم                 
تالش مي كند و چون نيروي ملت ها بي پايان و زوال ناپذير است،                
حزب توده ايران نيز زوال ناپذير خواهد بود و ماموريت تاريخي خود را        

 ”...عمل خواهد كرد
پس از گذشت نيم سده از اين دفاعيه و سخنان پرشور و آتشين و               
مستدل، كدام انسان صاحب عقيده اي است كه آنها را بشنود و بخواند 

 !و احساس ژرف، اصيل و نجيب انساني در او بيدار نگردد؟
در دوران فوق العاده دشوار كنوني، جنبش مردمي ميهن ما و                 
مبارزان نسل نو جنبش كارگري و كمونيستي ايران، به چنين آرمان             

تخيل و  ”گرايي منطقي و علمي كه به قول زنده ياد احسان طبري             
در عرصه جهاني، تبليغات زهر       . سخت نيازمند هستند   ” رويا نيست 

سجايا و صفات   ” ازمرگ”آگين و سراسر دروغ سرمايه داري جهاني         
عالي انساني دم مي زنند و بر فردگرايي پوچ و نفرت انگيز مبتني بر                
پول پرستي و مصرف گرايي و مقام طلبي تأكيد مي كنند و در عرصه              

 ...ادامه  سرو سرفراز 

 اعتصاب و تحصن دانشجويان دانشگاه سهند تبريز

ده ها تن از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه صنعتي سهند تبريز در اعتراض 
به وضعيت موجود دراين مركز آموزشي از جمله ارعاب و فشار بر دانشجويان و   
تشكل هاي مستقل دانشجويي و تبعيض هاي جنسيتي و برخوردهاي جهت دار 
. كميته انضباطي دست به اعتراض زده و اعالم اعتصاب غذا و تحصن كـردنـد  
يكي از خواست هاي دانشجويان معترض، بركناري ريـاسـت حـراسـت ايـن          
دانشگاه است كه با رفتار خشن و برخوردهاي امنيتي، فضاي سنگيني را برايـن  
دانشگاه تحميل كرده و مرتبا به تهديد و ارعاب دانشجويان و اساتيد غير وابسته 

تاكنون دستگاه هاي امنيتي رژيم كوشيده اند با ايـجـاد   .  به حكومت مي پردازد
جو رعب و وحشت و تهديد خانواده هاي دانشجويان، به ويژه دانشجويان دختر، 
كه به شكلي وسيع از اين تحصن و اعتصاب غذا هواداري كرده و در آن حضور 

اعتصاب كنندگان دريك اقـدام  .  فعال دارند، مانع از گسترش اين اعتراض شوند
. بر بازوانشان بسته انـد   ”  اتحاد،مبارزه، پيروزي“ نمادين، بازو بندهايي با عنوان 

اعتصاب فوق با حمايت برخي مراكز آموزش عالي رو به رو شده و دانشجويـان  
دانشگاه آزاد شهر تبريز و مراكز دانشگاهي تهران، اروميه، اردبيل، زنـجـان و       

 .مازندران و سيستان و بلوچستان با متحصصين اعالم همبستگي كردند
حركت تحسين برانگيز دانشجويان شجاع دانشگاه صنعتي سهند تبريـز، بـار     
ديگر اين واقعيت را ثابت مي كند كه با زندان و ارعاب و شكنجه و فشار نمـي  

دانشجويان ايران و   .  توان بر جنبش دانشجويي مترقي و پيشرو ايران غلبه كرد
از جمله دانشجويان معترض تبريز خواست هاي به حقي را عنوان مي كنند كـه  

 .مورد حمايت اكثريت مردم و نيروهاي آزادي خواه كشور است
در خصوص اين اعتصاب و اعتراض شجاعانه بايد تاكيد كرد كـه، رژيـم از       
طريق ارگان هاي امنيتي و چهره ها و افراد نفوذي خود و نيز بسيج دانشجويي 
مي كوشد، فضاي مبارزاتي و روحيه جوانان مبارز را تخريب كرده و در مواردي 

اين برنامه ها تاكنـون بـا     .  آنان را وادار به اقدامات نابه هنگام و ناسنجيده كند
هوشياري دانشجويان افشاء و خنثي گرديده، ولي ضرورت حفظ هوشيـاري در    

مبـارزه جـنـبـش       .  برابر ترفندهاي ارتجاع حاكم يك اولويت انكار ناپذير است
دانشجويي و اعتصاب غذا و تحصن دانشجويان دانشگاه سهند تبريز بخشي از   
نبرد سراسري توده هاي مردم ايران بر ضد ارتجاع و استبداد قلمداد مي شود و 

 .از حمايت همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه برخوردار است
 ! درود پر شور به مبارزه دانشجويان اعتصابي سهند تبريز
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” انجماد فكري“ گذشته ها دخيل بسته اند و طبيعتا به خاطر اين 
 .  نمي توانند نقش و تأثيري در حوادث ايران و جهان داشته باشند
البته روشن نيست كه دوستان فدايي ما چگونه و از طريق كـدام  

خـود  ”  راه سـوم   “ بررسي علمي و منطقي به نتايج امروزين و      
سوسياليـسـم   «علمي كه از فروپاشي ”  نقد“ رسيدند و اصوال اين 

انجام داده اند در كدام يك از نشست هاي سـال     »واقعا موجود
هاي اخير اين سازمان به رويت اعضاء و هواداران رسيده و يـا      

بر خالف ادعاي نادرست .  توسط آنها مورد تأييد قرار گرفته است
چشـمـان   “ دوستان فدايي كه،  احزابي همچون حزب توده ايران 

خود را بر اين رويداد عظيم بستند و در همان جائي ماندنـد كـه     
حزب توده ايران و اكثريت احـزاب كـارگـري و          ،  ” قبال بودند

كمونيستي جهان با احساس مسئوليت تاريخي خود و با حوصله و 
در حد توان و دسترسي به اسناد معتبر، به تحوالت اتحاد شوروي 
و ديگر كشورهاي سوسياليستي برخورد كرده اند و اسناد جالـبـي   

كنفرانس بزرگ بين المللي احزاب .   در اين زمينه منتشر كرده اند
بررسي علل و عـوامـل       “كارگري و كمونيستي جهان  با عنوان 

شكست نمونه سوسياليستي در اتحاد شوروي سابق و كشورهـاي  
در آتن بـرگـزار شـد و         1374كه در خرداد ماه ”  اروپاي شرقي

نگـاه  ( نماينده كميته مركزي حزب ما از سخنرانان اصلي آن بود 
، يعني بيش ) 1374تيرماه  13، 457، شماره ” نامه مردم“ كنيد به 

سال پيش، اسناد جالبي را از بررسي هاي احزاب كارگـري   13از 
. درباره علل و عوامل فروپاشي اتحاد شوروي سابق انتـشـار داد    
حزب توده ايران از جمله احزاب كارگري و كمونيستي جهان بود 
كه كميسيوني را براي بررسي اين رويدادها  و تـنـظـيـم طـرح        
سندي براي بررسي ارگان هاي حزبي تشكيل داد و اسنـاد ايـن     
كميسيون، پس از بحث و تبادل نظر اعضاء و هـواداران حـزب       

انتشار سنـد  .   سرانجام به تصويب چهارمين كنگره حزب ما رسيد
بحثي اوليه درباره فروپاشي اتحاد شوروي مصوب چـهـارمـيـن     “ 

، يعني بيش از ده     1376در بهمن ماه ”  كنگره حزب توده ايران
سال پيش، روشنگر نادرست بودن ادعاهاي دوستان فدايي ما در   
زمينه برخورد نقادانه نكردن و متوقف ماندن حزب ما و ديـگـر       

 .   احزاب كارگري و كمونيستي در همان دوران گذشته است
البته در اينجا روشن كردن اين نكته نيز الزم است كـه بـراي       
حزب توده ايران و ديگر احزاب كارگري و كمونيستي جهان نقـد  
تحوالت اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي با نـفـي     
نيهيليستي گذشته و دست آوردهاي تاريخ ساز انقالب كبير اكتبر 
و جامعه سوسياليستي بنا شده بر آن و هم صدا شدن با دستـگـاه   

و مـرگ    ”  پايـان تـاريـخ     “ تبليغاتي سرمايه انحصاري در زمينه 
هدف ما از نـقـد       .  تفاوت آشكار دارد”  لنينيسم“ و ”  ماركسيسم“ 

كاستي هاي گذشته، نفي دست آوردهاي سوسياليسم و راه  پر و 
پيچ خم بنا كردن نظام نوين در زير حمالت قـطـع نـاشـدنـي          

هدف آموختن از اين تجربيـات  .  امپرياليسم جهاني نبوده و نيست
 . به قصد بنا كردن جامعه سوسياليستي آينده است

دوستان فدايي ما شايد فراموش كرده اند كه در طي بيست سـال  
گذشته در انواع و اقسام نوشته هاي فردي اعضاي رهـبـري و       

كه خود مي دانند و مي توانند به راحتي به آنـهـا     ( نظرات جمعي 
چه مجموعه اي از نظريات متناقض و متـأسـفـانـه     )   رجوع كنند

خالي از محتوي علمي در نفي انديشه هاي چپ منتشر كرده انـد  
).  كه ما در اين مطلب به برخي از آنها اشـاره خـواهـيـم كـرد         ( 

”  چپ نـو “ واقعيت اين است كه، ديدگاه هايي كه  از سوي آنها و 
” سوسياليسم واقعا مـوجـود  “ در مجموع مطرح شده است، از نقد 

بسيار فراتر مي رود و مسايل عمده تري همچون وجود طبـقـات   
در جامعه و مبارزه طبقاتي، انقالب اجتماعي و درك ماترياليستي 

تاريخي صورت بندي هاي اجتماعي و حتي نفي ضرورت تغيير -
را در ”   سرمايه داري با چهره انساني“ نظام سرمايه داري و قبول 

 .        بر مي گيرد
به عنوان نمونه، فريدون احمدي، از اعضاي شـوراي مـركـزي        

در توضيح بيشتر تغيـيـرات   )  اكثريت( سازمان فدائيان خلق ايران 
از جـملـه مـي        )  اكثريت( نظري در سازمان فدائيان خلق ايران 

نـيـز   )  اكثـريـت  ( تحوالت كه در اسناد سازمان فدائيان “  :  نويسد
بازتاب يافته است، آنچنان ژرف و گسترده است، كه نمي تـوان    

آنها را در ظرف هاي كوچك و نارساي احكامي چون ما همچنان به سوسياليـسـم و     
راه فاصله گرفتگان از انديشـه  ( آرمان هاي سوسياليستي پايبند هستيم،  ما نه راه اول 

جا داد و يا موضوع را با چوب ) جمود فكري را(را برگزيديم و نه راه دوم ) سوسياليستي
و )  سـابـقـا مـوجـود       (   »سوسياليسم واقعا مـوجـود    «زدن به مرده در مرز كشيدن با 

به عنوان شاهد مدعا كافي است اهداف برنامه اي و سياسي، .  استالينيسم خالصه كرد
و از بعد از كنگره اول را با )  اكثريت( نظرات، اسناد و ترمينولژي كنوني سازمان فدائيان 

 50نظرات، اسناد، ترمينولژي و فرهنگ سازمان در دو دهه قبل از آن يعني دهه هاي 
و در ادامـه و    “  .  مقايسه كنيد تا عمق تغييرات و تحوالت فكري محسوس شود 60و 

عالوه بر آنـچـه كـه در          ( واقعيت هايي كه “ :  توضيح بيشتر اين تحوالت مي نويسد
پيش )  اكثريت( بايد مدنظر قرار داد و تحوالتي كه در سازمان فدائيان )  آمده”  ... پاسخ“ 

رفته و شايسته است پوشيده نمانده و با صراحت مورد تاكيد قرار گيرند به ايـن قـرار     
نفي انقالب اجتماعي و در مقابل آن پذيرش پي گيري تحوالت تدريجي در     -:  است

نفي حزب و  -... نظام سرمايه داري از طرق دموكراتيك و متكي به اراده آزاد همگاني 
و فاصله گيري از ...)  ماركسيسم، لنينيسم،(ها ” ايسم“دولت ايدئولوژيك و عدم اتكا به 

عدم   -...  مجموعه آموزشهاي به هم پيوسته اي كه سوسياليسم علمي ناميده مي شد 
ارائه آلترناتيو سوسياليستي براي ايران، نفي آن و فاصله گيري از الگـوهـاي رشـد و        

جـمـهـوري    “ چون راه رشد غير سرمايه داري، ”  حاكميت هاي خلقي“ اشكال مختلف 
) اكثـريـت  (نظام پيشنهادي و هدف برنامه اي سازمان فدائيان ... . و” دموكراتيك خلق

استقرار يك جمهوري پارلماني دموكراتيك و سكوالر در ايران و طبعا با تـاكـيـد بـر       
اين هدف آشكارا در چارچوب يك نظام سرمايه .  ضرورت تامين عدالت اجتماعي است

داري و مبتني بر پذيرش و تضمين حق مالكيت خصوصي و پذيرش بازار به مـثـابـه      
نگاه كنيد به مقـالـه   (    ” ... يكي از مهمترين مكانيزم هاي كنترلي توليد و توزيع، است

 )فريدون احمدي -” پاره اي از حقيقت، حقيقت نيست“
از آنجا “: بهروز خليق، عضو ديگر شوراي مركزي سازمان، در نقد اين نظرات مي گويد

در مورد ديـدگـاهـهـا و         ]   فريدون احمدي[ كه برخي مسائل مطروحه در نوشته وي 
اغتشاش آفرين است، ضروري است كـه    )  اكثريت( جايگاه سازمان فدائيان خلق ايران

و سپـس  ”  . تمايز بين ديدگاه و جايگاه وي و ديدگاهها و جايگاه سازمان مشخص شود
مدعي مي شود كه نظرات فريدون احمدي نظرات سازمان فـدائـيـان خـلـق ايـران           

ودر زمينه مـاهـيـت ايـن       .  نيست و  هويت سازمان را مخدوش كرده است) اكثريت(
از بطن تحوالت فكري كه در برخي جريانهاي كمونيستي بعد از “: مي افزايد” چپ نو“

فروپاشي اتحاد شوروي صورت گرفت، جريان جديدي پا به حيات گذاشت كه هم بـا    
اين جريان نه در درون     .  سوسيال دمكراسي فاصله داشت و هم با جريان كمونيستي

به هميـن  .  احزاب كمونيست جا داشت و نه در چارچوب سوسيال دمكراتها مي گنجيد
خاطر هم نه به سوسيال دمكراتها پيوست و نه خود را در احزاب كمونيست محـصـور   

اين تحول نه در يك كشور، بلكه در كشورهاي . بلكه جريان جديدي را شكل داد. كرد
برخالف دو جريان تاريخـي  ...  از جمله ايتاليا، آلمان، سوئد، يونان .  زيادي انجام گرفت

چپ هنوز تمام وجوه بنيان هاي نظري سوسياليسم دمكراتيك تدوين نشده اسـت و      
 ” .كار در اين زمينه ادامه دارد

.  در اين زمينه شايد برخي ياد آوري ها در زمينه سيما و هويت سازمان ضروري باشـد 
: در اسناد دومين كنگره سازمان در مورد هويت و آماج هاي اين سازمان مي خوانـيـم  

فـلـسـفـي       –سازمان ما يك سازمان ايدئولوژيك، يعني سازماني كه از نظام فكري   “
سازمان ما مدافع حقوق بشر و دموكراسي، عـدالـت     ...  خاصي پيروي مي كند نيست 

اجتماعي، رشد اقتصادي و رفاه مردم ايران است و در راستاي باور بـه ارزش هـاي         
انساني و عموم بشري، خواهان تامين منافع ملي و استقالل كشور، صلح و ارزش هاي 

 ” ....سوسياليستي مي باشد
سئوال اساسي در اين جا اين است كه چگونه  و چرا يك سازمان غير ايدئولوژيك كه 
از هيچ نظام فكري و فلسفي خاصي هم پيروي نمي كند به اين نتيجه رسيده اسـت    

كه معلوم نيست در يـك سـازمـان غـيـر            ( كه بايد در راه ارزش هاي سوسياليستي 
ايدئولوژيك و بي هويت فكري سياسي چيست و چه وظايف پايه اي را در برابر خـود    

 !مبارزه كند) قرار مي دهد
نظري در كنگره ها و نشست هاي سال هاي اخيـر سـازمـان،      -اين تناقضات سياسي

بسته به فراز و نشيب هاي تحوالت ايران و جهان، تبلورهاي گوناگوني داشته است و   
اتفاقا اشارات فريدون احمدي در زمينه اين تحوالت كه در انتها به اغتشاش فـكـري     

انحاميده است، خالي از حقـيـقـت    ” راه سوم“سازمان و كشانده شدن آن به ناكجا آباد 
 .  نيست

مسئول كميسيون سياسي منتخب شوراي مركزي بـراي    “ بهروز خليق زماني در مقام 
در كنگره چهارم ( ”  تهيه قطعنامه سياسي و اصالح و تدقيق خط مشي سياسي سازمان

بـخـشـي از      “ :  در مورد همين دشواري هويتي سازمان اشاره مي كـرد كـه    )  سازمان
اما .  نمايندگان پيشنهاد دادند كه موضوع هويت سازمان در دستور كار كنگره قرار گيرد

در اين زمينه و نبود يك سنـد كـار شـده ايـن           !]  ؟[ به علت عدم پيشرفت بحث ها 
مسايل زيادي پيرامون هويت و سيماي سـازمـان   ...  پيشنهاد مورد تصويب قرار نگرفت

ما بايد روشن كنيم كه جايگاه ما كجاست و خط و مرز ما با سوسيـال  .  ما مطرح است

 ...” چپ نو“ادامه 
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دمكرات ها، چپ انقالبي و كمونيست چيست؟ ديدگاه ما نسبت به 
نظام سرمايه داري و سوسياليسم، انقالب و رفرم عدالت اجتماعي 

همـان  .... [ و پيشرفت و غيره هنوز از روشني الزم برخوردار نيست
طور كه هنوزهم به گفته بهرروز خليق در پـاسـخ بـه فـريـدون          

نگـاه  ( ”  ] احمدي  بنيان هاي نظري اين چپ نو تدوين نشده است
 ). 8و  7، صفحات 115شماره ” كار“كنيد به 

نكته جالب اينجاست كه، دوستان فدايي ما با توجه بـه ايـنـكـه       
اين راه سومشان هنوز تنظيم نشده است بـا    ”  بنيان هاي نظري“ 

اتكا به كدام پايه هاي فكري در راه دفاع از كدام آرمـان هـاي       
كه در آينده قرار است پايه هاي فكري آن تنظـيـم   ( سوسياليستي 

مبارزه مي كنند و حق داوري بي چون و چـرا در چـنـيـن         )  شود
 .  عرصه بغرنج را براي خود قايلند

اجرايي سازمـان  -موضوع قابل تأمل ديگر در پاسخ هيئت سياسي 
، ” دولـت “ نا روشني مقوالت كليدي همـچـون     ”   نامه رسيده“ به 
، ” دولت دمـوكـراتـيـك    “ در مقابل ”  دولت ايدئولوژيك“ ، ” جامعه“ 
روشن نيست كه برداشت . است”  جامعه سياسي“و ” جامعه مدني“

اين دوستان از اين مقوالت بر چه نظريه يا نظريات علمي استـوار  
آيا دوستان ما هنوز به وجود طبقات در جامعه اعتقاد دارند ؟ .  است
يك دولت فـرا طـبـقـاتـي اسـت كـه              ”  دولت دموكراتيك“ آيا 

دموكراسي،  حقوق بشر و عدالت اجتماعي را براي همه جـامـعـه    
بدون در نظر گرفتن منافع طبقه خاصي استقرار مي دهد و بديـن  

شـكـل   ”  جامعه سياسي“ در مقابل ”  جامعه مدني“ ترتيب است كه 
مي گيرد؟ آيا در اين چنين برداشتي از جهان مقوله اي بـه نـام       
 امپرياليسم و يا سرمايه داري انحصاري هنوز داراي اعتبار است؟

تالش رهبران سازمان را در فاصله گرفتن از چنين مـقـوالتـي و      
جانشين كردن آنها با الفاظ ناروشن و بي محتوي را مي تـوان در    

نمونه هـاي  .  مقاطع مختلف سال هاي اخير به عيان مشاهده كرد
 . جالبي از اين تالش را در زير مي آوريم
اين نكته انكار نـاپـذيـر    “ :  در سند كنگره سوم سازمان مي خوانيم

است كه قبل از فروپاشي نظم جهاني پيشين تحليل تضاد سرمايه 
به عنوان تضاد اصلي جـهـان    »سوسياليسم واقعاً موجود«داري و 

و كشورهاي در حـال رشـد جـنـوب         ...  بر واقعيات انطباق داشت
كماكان نقش تأمين كننده مواد خام و نيروي انساني ارزان بـراي    

نظام ناعادالنه سرمايه داري جهاني بهـاي  .  شمال ثروتمند را دارند
اين نظام ناعـادالنـه بـه      ...  صادرات جنوب را نازل نگاه مي دارد 

نگاه كـنـيـد بـه         ( ”  ... يكي از معضالت بشريت تبديل شده است
 ). 65، شماره ”كار“روزنامه 

همين جمالت با محتوي جديدي در كنگره چهارم سازمان آمـده    
تنها تفاوت در فرمول بندي كنگره چهارم نـاپـديـد شـدن       .  است

كلماتي همچون سرمايه داري جهاني و جز اينهـا از فـرهـنـگ         
نـظـام   “ :  به اين جمالت توجه كـنـيـد   .  سياسي اسناد كنگره است

ناعادالنه جهان، يكي از علل مهم فقر و محرومـيـت و عـقـب         
ملل اين كشورها عليرغـم  .  ماندگي كشورهاي كم رشد يافته است

آنكه اكثريت جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، تنـهـا بـخـش       
براي غلبـه  . اندكي از منابع و ثروت هاي جهاني بهره ور مي شوند

بر اين بي عدالتي، بايد در نظام مبادالت جهانـي، نـيـروي كـار         
انساني و مواد خام جهان سوم ارزش و موقعيت واقعـي خـود را       

 ). 114شماره ” كار“نگاه كنيد به (” ...بيابند
البته پس از گذشت دهه ها به نظر مي رسد كـه هـنـوز بـراي           

نظام ناعادالنـه  “ دوستان فدايي ما روشن نشده است كه منظور از 
نظام مبادالت ناعـادالنـه   “ چيست و چگونه قرار است اين ”  جهان
دگرگون شود و بر بي عدالتي، فقر و عقب ماندگي غلـبـه   ”  جهاني
و البد همين عوامل پديد آمدن چنين نظام ناعادالنه يي قرار .  كند

” عقب مـانـده  “ است از سر ترحم شرايطي را پديد آورند كه جهان 
را ”  جامعه مـدنـي    ”  “ دولت دمكراتيك“  در چارچوب هاي يك  

 !پديد آورد و بتواند بر معضل توسعه نيافتگي جهان غلبه كند
: در اظهار نظر رهبران سازمان درباره اين مقوالت مي خـوانـيـم     

طرفداري از  انقالب اجتماعي عمالً موضوعيت خود را از دست ... “ 
ديگـر  ”  دولت“ پايان يافته است، ” مبارزه طبقاتي“و يا ” .داده است

اساس هدف و برنامه ما  بايد تنها .  دستگاه سركوب طبقات نيست

دايماً بايد سيمـاي خـود را       ”  چپ نو“ .  حول محور اصالح سرمايه داري متمركز باشد
” سيماي حزب توده ايـران “ تغيير دهد و همرنگ زمانه سازد و گرنه ممكن است مثل 

 ). 207و  206، 172شماره هاي ” كار“نگاه كنيد به . (كهنه شود
سندي در زمينه جهاني شدن و ديـدگـاه       )  با خاوران( در اسناد نهمين كنگره سازمان 

در اين سند كه قاعدتا بايد به جـهـانـي      .  هاي سازمان در اين زمينه منتشر شده است
شدن در چارچوب واقعيات روز جهان و يكه تازي سرمايه داري جهاني در عرصه هاي 

” سرمايه داري“ اقتصادي اشاره اي داشته باشد، ما نشاني از كلماتي همچون -سياسي 
نمي يابيم و با تعريف جالبي از جهاني شدن رو به رو هستيم كه مدعي ” امپرياليسم“و 

دار و فـراگـردي وسـيـع،        جهاني شدن امري برآمده از تاريخ، فرآيندي ريشهـ “ :  است
هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگـي    گسترده و همه جانبه در عرصه
نوردد و به عنوان واقعيتي انكارناپذير در حال تكوين و  است كه مرزهاي ملي را در مي

نفي فرآيند جهاني شدن و دوري گزيني از آن در جهان امـروز، امـري       .  تكامل است
جانبه گرائي در سطح جهاني و تـالش     ـ ما مخالف يك...    . ناممكن و نابخردانه است

گرائي در  دولت آمريكا براي نشاندن خود به عنوان دولت جهاني هستيم و از چند جانبه
به نقل از پايگاه اينترنتي سازمان فدائيان خلق ايـران    ( “  .  كنيم سطح جهاني دفاع مي

 ) ).اكثريت(
كه در دو دهه اخير اين چنين معضالت دردناك و ”  امپرياليسم آمريكا“جانشين كردن 

زخم هاي عميق را در جهان پديد آورده است و با اتكاء به نيرو و بـرتـري نـظـامـي        
سياست هاي خود را به خلق هاي جهان تحميل كرده و مي كند با كلمه بي معـنـاي   

جالبي است كه ”  نوآوري“ كه خالي از محتوي طبقاتي است به راستي ”  دولت حهاني“ 
 ! بايد براي آن به اين دوستان تبريك گفت

دوستان عزيز، مقوالتي همچون نظام هاي اجتماعي، وجود طبقات در جـامـعـه، و         
انحصاري شدن سرمايه داري و امپرياليسم اختراع ذهن توده اي ها و يا به قول شمـا  

نيست و بر پايه هاي علمي استواري در جامعه شناسي و علم اقـتـصـاد      ”  چپ سنتي“
نيز بـه    ”  راه سوم“ حتي فالسفه و پايه گذاران نظرياتي همچون .  سياسي استوار است

و فيلسوف و جامعه ”  راه سوم“ نويسنده كتاب ( آنتوني  گيدنز .  اين مسايل اعتراف دارند
درك ماركس از طبقه مـا را بـه       “ :  در اين زمينه مي نويسد)  شناس مشهور انگليسي

سمت نابرابري هايي كه به صورت عيني توسط ساختارهاي اقتصادي پديد آمده است 
طبقات ارتباطي به باور مردم پيرامون جايگاه آنها در جامعه نـدارد،    .  راهنمايي مي كند

بلكه به شرايط عيني يي اشاره مي كند كه اجازه مي دهد يك نفر بيشتر  از ديگري به 
نـوشـتـه    ”  جامعه شناسي“ نگاه كنيد به كتاب ( ”  .... نعمات مادي دسترسي داشته باشد 

 ).1991چاپ -آنتوني گيدنز 
نظري، و باال پايين رفـتـن   -حاصل تغييرات اين چنيني و آشفته انديشي هاي سياسي 

هاي فكري از انكار وجود طبقات، مبارزه طبقاتي و امپرياليسم تا ادعاي مبارزه در راه   
اثـرات  ”  آرمان هاي سوسياليستي“ و پايبند بودن به ”  سوسياليسم دموكراتيك“ استقرار 

مشخص و روشني بر سياست هاي اتخاذ شده از سوي سازمان و رهبران آن در سـال  
نگاهي به نوسانات تند خط مشي سياسي سازمان و رهبران آن .  هاي اخير داشته است

و مقايسـه  ”  وفاق ملي“ يعني نظريه مذاكره با رفسنجاني، زير شعار ( ”  راست راست“ از 
شرايط ايران با شرايط آفريقاي جنوبي پس از آزادي ماندال از زندان؛ بررسي قطعنامـه  

انتخابات “ به قانون اساسي براي شركت در ”  جريان ملزم“ براي تبديل سازمان به يك 
مراجعه مدير مسئول و سر دبير “ ؛ ” مراجعه رسمي و علني به وزارت كشور“ رژيم؛ ”  آزاد

؛ نامه نگاري با بوش و خامنه اي، ” استحاله رژيم“ ؛ دفاع از نظريه ” كار به وزارت ارشاد
پيوستن بخش عمده اي از رهبري سازمان به جريان راستگرايي همچون جـمـهـوري    

يعني دادن شـعـار     ( ”  چپ چپ“ تا )  خواهان ملي و باالخره مذاكره   با سلطنت طلبان
، همگي نشانگر اين امر است كه بدون داشتن پايـه  ) سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي

نظري منسجم و متكي به چارچوب هاي علمي و قانون مـنـدي هـاي      -هاي فكري
تحوالت سياسي اجتماعي نمي توان نقش مثبت و جدي در تحوالت تند سياسي ايران 

 . و جهان ايفاء كرد
-و در انتها اين تذكر نيز ضروري است كه برخالف مدعيات پاسخ هيئـت سـيـاسـي      

در جنبش چپ و پيدايش جرياني ”  راه سوم“ موضوع ”  نامه  رسيده“ اجرايي سازمان به 
نيز مربوط به فروپـاشـي   ”  چپ سنتي“ كه نه بخشي از  سوسيال دموكراسي باشد و نه 

. و  كشف تازه اي از جانب دوستان فدايي ما نيست”  نو“ اتحاد شوروي سابق و مسئله 
از (”  اوتو باور“، ” آنتونيو گرامشي“نگاهي به تاريخ جنبش چپ در اروپا و  نوشته هاي 

تاريخ نويس انگليسي، از پايـه  ( ”  تامسون.  پي. اي“، )رهبران  سوسياليست چپ اتريش
سـانـتـيـاگـو      “ و   )   New Left Review  -”  بررسي چـپ نـو    “ گذاران مجله  

)  و رهبر حزب كمونيست اسـپـانـيـا    ”   يورو كمونيسم و دولت“ نويسنده كتاب ( ”  كاريلو
 1970و      1960در دهه . زمينه هاي تاريخي پيدايش چنين نظراتي را روشن مي كند

و جـدا     ) (Social Activism”   فعاليت اجتماعـي “ با انديشه تمركز بر ”  چپ نو“ 
خـلـع   “ كردن مبارزه طبقاتي از مبارزات روزمره و موضوعي همچون  مبارزه در راه       

به عرصه مبارزه سياسي آمد و شواهد تاريخي گواه كم اثر بودن آن در     ”  سالح اتمي
سرنوشت تاريخي شمار .  و تا پايان قرن بيستم بود 90و  1980تحوالت پر شتاب دهه 

بسياري از مناديان و مدافعان اين نظرات و انديشه هاي سوسيال دموكراسي به انـدازه  

  6ادامه در صفحه    
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درصـد     3مشاركت كنند كه سود آوري آنها حداقل معادل نرخ تورم به اضافه 
در مقابل، مخالفان اين طرح، از جمله وزير كـار دولـت و         .  حاشيه سود باشد

معاون كميسيون اقتصادي مجلس، تاكيد مي كنند كه پيش بيني سـود آوري    
وزير كار در نامه . درصد مبناي درستي ندارد 3طرح ها بر مبناي تورم به اضافه 

نظارتي بانك مـركـزي   -خود كه طي آن خواهان اصالح و تغيير بسته سياسي
آيا بانك مركزي اختيار و مسئوليت تصميم گيـري  ” :شد، خاطر نشان مي سازد

و ابالغ اين نوع سياست ها را بدون تصويب شوراي پول و اعتبار يا كميسيـون  
اقتصاد و يا دولت دارد يا نه؟ با اجراي طرح بانك مركزي، هزينه هاي بنـگـاه   
هاي مالي افزايش مي يابد، زيرا سود احتمالي طرح هاي اقتصادي قابل پيـش  
بيني نبوده و معلوم نيست افزايش تورم چه ربطي به سرمايه گذار يا كارآفريـن  

دارد كه بايد مجازات شود و بانك نيز سود زيـادتـري را     ]  سرمايه دار:  بخوان[ 
غالمرضا مصباعي مقدم معاون كميسيون اقتصادي مجلس نيز در ”  . طلب كند

محاسبه نرخ سود براساس تورم بـا  ”  : مخالفت با طرح بانك مركزي يادآور شد
قانون منطقي كردن سود كه به تصويب مجلس رسيده در تعـارض اسـت و       

به اين ترتيب يك رويارويـي  ”  . رييس مجلس بايد با بانك مركزي برخورد كند
جدي بر سر موضوعي با اهميت پديد آمد كه خـود نشـانـه اي از ژرفـش             

در اين ميـان  .  اختالفات در حاكميت به ويژه در ميان طيف ارتجاع حاكم است
مهمترين نكته كه نه در نامه وزير كار و نه در دفاعيات رييس بانك مـركـزي   
ديده نمي شود، علت و يا بهتر گفته باشيم علت اسـاسـي ايـن اخـتـالف و            
كشمكش هاي رو به اوج گيري دربرنامه هاي اقتصادي بـه ويـژه مسـئلـه           
چگونگي نظارت بر شبكه بانكي و پولي و نحوه فعاليت و ماهيت نظام پولي و   

نظارتي بانك مركـزي گـويـاي      -برخورد اخير برسر بسته سياسي.  بانكي است
تصادم و اصطكاك منافع طبقاتي درميان جناح هاي حاكميت و  كشيده شدن 
دنباله درگيري هاي پيشين آنها به اين مرحله با توجه به فعل و انفعـاالت پـر     

 .اهميت اخير در صحنه سياسي ميهن ماست
مخالفت محمد جهرمي با طرح مظاهري، رييس بانك مركزي، جـلـوه اي     
ديگر از اختالفات شديد بر سر چگونگي سياست خصوصي سازي و بطور كلي 
جهت و ميزان سرعت اجراي برنامه هاي اقتصادي كنوني رژيم واليت فقـيـه   

اين كشمكش و رويارويي درعين حال با منافع و موقعيت جنـاح هـاي     .  است
اگر دقيق تر بـه  .  گوناگون در تناسب قواي درون حاكميت، ارتباط مستقيم دارد

اين درگيري و مواضع طرفين دقت كنيم، علت اساسي و انگيزه هاي مالـي و    
نـظـارتـي      -در بسته سياسي.  سياسي پنهان درآن به خوبي قابل مشاهده است

بانك مركزي، شبكه بانكي و كال نظام بانكي و پولي كشور فاصله مشخصي را 
از سياست ها  ي دولت احمدي نژاد در زمينه مسايل اقتصادي مي گـيـرد و       
همين امر هم به لحاظ مالي و امكانات اقتصادي و هم از نقطه نظر سياسي به 

اگر طرح بانك مركزي كه البته ماهيت آن بـه  .  سود دولت احمدي نژاد نيست
هيچ رو مثبت و مبتني بر نيازهاي كشور نيست، به اجرا در مي آمد در درجـه    
نخست طرح مشهور وزارت كار يعني طرح بنگاه هاي زود بازده اهميت و نقش 
خود را از دست مي داد و بودجه كالن بانك ها و سيستم پولي كشور كه اينك 

در چند سال اخـيـر بـا      .  درخدمت اين طرح قراردارد، ديگر صرف آن نمي شد
ژرفش روابط داللي و تقويت اقتصاد غير مولد و انگلي از سوي دولت احمـدي  
نژاد، تحت عناوين گوناگون به ويژه طرح بنگاه هاي زود بـازده وزارت كـار،       
ميلياردها دالر وام و تسهيالت بانكي در اختيار افراد و شركت ها قرار گرفته تا 

ايـن  .  به اصطالح با تقويت بنگاه هاي زود بازده در كشور اشتغال ايجاد گـردد 
وام ها بطور عمده حيف و ميل شده و يا در اموري غير از توليد بكار گـرفـتـه    

طبق گزارش كارشناسان بانك مركزي، بخش مهمي از وام هـاي    .  شده است
پرداختي بانك ها در زمينه كشاورزي و صنعت در يك سال اخير بـه بـخـش      
مسكن انتقال يافته و يا صرف اموري نظير ارز و سكه و واردات كاال گـرديـده   

در حال حاضر بنگاه هاي زود بازده از وام و تسهيالت بانكي فوق العـاده  . است
چندي پيش معاون وزير كار در مورد اعتبارات وزارت .  كالني استفاده مي كنند

سـالـه      2در برنامه اي ”  : كار و امور اجتماعي براي بنگاه هاي زود بازده گفت
هزار ميليارد تومان اعتبار براي بنگاه هاي زود بازده در نظر گرفتـه   20بيش از 

 17شده بود كه تا االن به تناسب و موازات همكاري سيستم بانك ها بيش از 
اگر سيستم بانكي كشور بـه    . هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است

همكاري خود ادامه بدهد، هماهنگي آن نيز بيشتر شود، پيش بيني مي شود در 
مـحـقـق    )  هزار ميليارد تومان 20( سال جاري به اندازه سقف پيش بيني شده 

بنابراين دعوا و كشمكش بر سر چنين مبـالـغ كـالن و        ”   . شود
 .سودهاي افسانه اي آن است

سياست و شيوه برخورد دولت احمدي نژاد به طرح هاي اقتصادي، و اصـوال  
اجتماعي رژيم واليت فقيه، نبايد منجر به درك غلط و -سمت گيري اقتصادي

برداشت هاي ذهني از عملكرد اين جريان مخرب، ضد مردمي و واپـس گـرا     
دولت نهم به برنامه هاي كلي رژيم از جمله خصوصي سازي بـا هـدف     .  شود

تامين امنيت سرمايه، مقررات زدايي كه هسته اصلي آن اصالح قانون كا  ...ادامه  كشمكش بر سر چيست 
ر، براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است، اجراي سريع ابـالغـيـه    

تمام تالش و .  و آزاد سازي اقتصادي كامال پايبند بوده و هست 44اصل 
كوشش اين باندها تامين منافع اليه هاي معين و تضميـن مـوقـعـيـت        

 .نمايندگان سياسي اين اليه هاي انگلي سرمايه داري ايران است
نظارتي بانك مركزي -همچنانكه در كشمكش اخير، سر بسته سياسي

علت درگيري، دفاع از حقوق و منافع توده هاي محـروم و    .  شاهد بوديم
حتي قشرهاي ميانه حال نيست، رويارويي براي تصاحب و حفظ منـافـع   

در اين بـاره پـايـگـاه خـبـري           . كالن اقتصادي و جايگاه سياسي است
ارديبـهـشـت     8، وابسته به باندهاي هوادار دولت احمدي نژاد، ” رجانيوز” 

ماه، براي اثبات پايبندي دولت به خصوصي سازي و اجراي ابالغيه اصل 
در گزارشي به عنوان گفتگو با رييس سازمان خصوصـي سـازي از        44

در دولت نهـم  ] خصوصي سازي: بخوان[حجم واگذاري ها ”:جمله نوشت
شتاب دولـت بـراي     ” :  سپس درادامه گزارش تاكيد مي شود” .برابر شد7

 44خصوصي سازي به ويژه پس از ابالغ سياست هاي كـلـي اصـل          
. ، با رييس سازمان خصوصـي سـازي بـود       ” رجانيوز“ موضوع گفتگوي 

رييس سازمان خصوصي سازي مي گويد پيش از ابالغ سياسـت هـاي     
درصد خصوصي و 35درصد اقتصاد كشور دولتي،  60حدود  44كلي اصل 
درصد در دست بخش تعاوني بود اما بايد حجم دولت در اقتصاد  5حدود 
 300هزار و      19درصد كاهش يابد كه دراين راستا سال گذشته  20به 

تا قبل از آقاي احمدي نژاد در مجموع .  ميليارد تومان واگذاري انجام شد
هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته بود و در دوره دولت فعـلـي    3
هزار ميليارد تومان واگذاري صورت پذيرفت يعني حجم واگذاري  22نيز 

برابر شد و در مجمـوع رقـم      7در دولت فعلي نسبت به سال هاي قبل 
بخش خصوصي غير مـولـد و     :  بخوان[ واگذاري ها به بخش غير دولتي 

با عزم دولت بسيـاري  ...  هزار ميليارد تومان بوده است 25تاكنون ] انگلي
از شركت هاي مطرح دنيا متقاضي جدي خريد شركت هاي ما مـانـنـد      
” . شركت هاي مخابراتي، پوالد، شركت هاي نفتي و شركت گاز هستنـد 

با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، تشخيص اينكه كشمكش بر سر چيسـت  
 ! و علت و انگيزه آن كدام است، دشوار نخواهد بود

در پي فـروپـاشـي      ”  راه سوم“ نظريه ديگري كه به نام .  كافي گوياست
و طرفداران او ”  گيدنز“آنتوني “اتحاد شوروي شكل گرفت، انديشه هاي 

كه در   ”  احياي سوسيال دموكراسي   -راه سوم “ در كتاب ”  گيدنز“ .  بود
سياسي شمار زيـادي از    -منتشر شد و  به مانيفست نظري  1998سال 

” مرگ سوسياليسم“ احزاب سوسيال دموكراتيك اروپا تبديل شد، مدعي 
سوسيال دموكراسي “ .  شد”  سوسيال دموكراسي نوين“ و ضرورت احياي 

در آلمان،  و شـمـار     ”  شرودر“ در بريتانيا و ”  توني بلر“ كه دولت ”  نوين
ديگري از كشورهاي اروپايي برپايه آن شكل گرفت نيز چـيـزي جـز        
مدافع سياست هاي نوليبرالي سرمايه داري افسار گسيخته و سـيـاسـت    
تحميل هژموني امپرياليسم در عرصه جهاني و لشگر كشي به گوشه و   

در بوته آزمايش ”  راه سوم“ اين است واقعيت عملكرد  .  كنار  جهان نبود
 .تحوالت دشوار و بغرنج دوران كنوني

بر خالف مدعيات دوستان فدايي، حزب توده ايران همواره با دگماتيسم 
هم از چپ و هم از راست مبارزه كرده و مي كند و تالش كرده اسـت     
تمامي اسناد، اظهار نظرهاي  و حركات خود را بـا انـطـبـاق خـالق            

اين .  لنينيسم بر شرايط مشخص ايران و جهان تنظيم كند-ماركسيسم 
انطباق خالق را در سال هاي اخير مي توان از جمله در طرح شعارهايي 

و حمايت منتقدانه از ” منشور آزادي“،  ”طرد رژيم واليت فقيه“همچون 
 . جنبش اصالح طلبي در ايران به روشني مالحظه كرد
بـه  ”  در ربايش آتش“ زنده ياد رفيق احسان طبري در نوشته پر محتوي 

تئوري را خـاكسـتـري و       ”  گوته“ مناسبت سالگرد تولد ماركس از قول 
درك دوران و مرحله رشد .  درخت زندگي را هميشه سر سبز مي دانست

جوامع بشري و تنظيم و تدقيق برداشت نظري بر پايه پيشرفت عـلـوم     
بـراي مـا     .  اجتماعي و طبيعي همواره مد نظر توده اي ها بوده و هست

آينده بشر ثمره رويش خود به خودي حال نيست، بلكه نتيجه آفرينـش  
 . فعال و مبارزه انسان ها در شرايط كنوني است

 
 
 

 ...” چپ نو“ادامه 
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» مقاومـت مـردم    « كنگره تأييد كرد كه شالوده پيكار حزب مردم فلسطين بر 
استوار است و اضافه كرد كه حزب مردم فلسطين كوشش خواهد كرد با همياري 
تمامي نيروهاي مردمي و گرايش هاي گوناگون، جبهه ي مقاومت تـوده اي را      
سازمان دهي كند كه بر پايه ي پيكار خالقانه توده ها و همبستگي بين المللي با 

كنگره همچنين آمادگي خود را براي شكل يابـي  .  مردم فلسطين قرار داشته باشد
همكاري هاي مشترك با ديگر نيروها مبني بر پيمان نامه تفاهم ملي دوباره تأييد 

 .كرد
در تفسير روند مبارزه سياسي و پيĤمدهاي آن، گزارش اشاره مي كند كـه بـا       
وجود نشست آناپوليس و آغاز روند مذاكرات و ديدارهاي نيمه مرتب ميان رييـس  
. جمهوري محمود عباس و نخست وزير اسراييل، روند سياسي هنوز متزلزل است
دالئل اين تزلزل را بايد در ادامه فعاليت و گسترش شهرك هاي  اسرايـيـلـي و      
برپايي ديوار آپارتايد در نواحي اشغال شده فلسطيني ها ، جداسازي اورشلـيـم از     
ديگر توابع و نواحي فلسطين نشين اطراف، محاصره ي نوار غزه، مخالفت عملـي  
اسراييل براي پايان دادن به اشغال خود و عدم وجود هرگونه پيشرفت جـدي در    
مسائل تعيين تكليف نهايي مانند برپا سازي دولت مستقل فلسطيني در تـمـامـي    

 .ديد 1967مناطق اشغالي در 
گزارش بر اين واقعيت تأكيد كرد كه حزب مردم فلسطين همواره از راه حل دو 

در .  دولت در منطقه پشتيباني كرده است و هنوز آن را امكان پـذيـر مـي دانـد        
حزب مردم فلسطين نخستين نيروي فلسطيني بـود  “ :  گزارش از جمله مي خوانيم

مجمع عمومي سازمان ملل را يك توافق تاريخي بـر اسـاس      194كه قطع نامه 
برپايي دولت فلسطين در دستيابي به صلح و راه كاري عادالنـه بـراي مسـئلـه         

عملكردهاي گوناگون “ :  و در ادامه مي افزايد كه”  . آوارگان فلسطيني ارزيابي كرد
اسراييل چون مصادره زمين هاي بيشتر در ساحل غربي و تحميل عوامل جديد به 
علت گسترش شهرك ها، ساختمان ديوار، تخريب يكپارچگي جغرافيايي سـاحـل   
غربي و جداسازي ساحل غربي از ناحيه نوار غزه پا گرفتن دولت مستقل فلسطين 

اين موضع اسراييل با موضع دولت امريكا همسـان  .  را در عمل متوقف مي سازند
است كه تالش مي ورزد از اجراي موافقت هاي مشروع بين المللي در رابطه بـا    

در فراخواني به  1948مردم ما پيش از فاجعه . ... مسئله فلسطين شانه خالي نمايد
ايجاد يك دولت دو مليتي به عنوان راه حل واقعي منازعه از شهامت و واقع بيني 
الزم برخوردار بودند و پس از آن شهامت و واقع بيني الزم در فراخواني پذيـرش  

از آن جايي كه در .  نيز نشان دادند  1947راه حل دو دولت بر اساس طرح تقسيم 
هر دو راه كار حق مردم فلسطين در تعيين سرنوشت خويش گنجانده شـده بـود     

با توجه به اين، در زماني كه حزب و   .  پذيرش آنها به قصد حفظ اين حقانيت بود
مردم ما هم چنان براي راه حل دو دولت مي رزمند و در پرتو اشغـال مـداوم و       
تخريب نظام مند راه حل دو دولت از سوي اسراييل، ما امكان بازگشت به مبارزه 
براي برپايي يك دولت دمكراتيك غيرمذهبي دو مليتي  را به عنوان گزينه اي در 
آينده براي مبارزه ملي فلسطين با وجود پيچيدگي هاي عظيمي كه در برابـر آن    

 ”.قرار دارند منفي نمي دانيم
با (  گزارش سياسي در ادامه خاطرنشان مي سازد كه جنبه هاي منفي مذاكرات 

از جمله به شكلي كه با كنفرانس آناپوليس و نتايج آن برخورد گـرديـده   )  اسراييل
گزارش عنوان مي كند كه حزب مردم . است هم چنان در حال تكرار شدن هستند

فلسطين، از رهبران فلسطين خواسته است تا بر مسائل شهرك ها و ديوار آپارتايد 
تمركز نمايند زيرا ادامه مذاكرات تحت ادامه ي ساختمان شهرك هـا و ديـوار         

كنگره هم چنين قيد كرده است كه براي متوقف سـاخـتـن    .  آپارتايد بيهوده است
اسراييل در ساختمان شهرك ها و ديوار به يك فشار بين المللي واقعي به عنـوان  

كنگره .  پيش شرط برگزاري كنفرانس آناپوليس و پيشرفت روند سياسي نياز است
همچنين اهميت لزوم تأكيد دوباره بر در نظر گرفتن تمامي نواحي اشغال شده در 

 .به عنوان زمين هاي كشور مستقل فلسطين را يادآوري كرد 1967سال 
نمي تواند وسيله اي جـدي بـراي       ”   برنامه نقشه راه“  كنگره تأكيد كرد كه  

براي اين “گزارش روشن كرد  . تحقق پيشرفت خواسته هاي سياسي ارزيابي شود
كه پيشنهاد مزبور همراه با قراردادهاي پذيرفته شده بين المللي به عنوان زميـنـه   
هاي يك راه حل جدي سياسي تحت حمايت بين المللي قرار بگيرد هـنـوز بـه      
بازسازي هماهنگي ميان كشورهاي عرب و درگير كردن آنها در روند مذاكرات بر 

 ”.اساس پيشنهاد صلح اعراب  نياز است
حزب مردم فلسطين بر اين باور است كه بايد در راه برد و خط مشي مذاكـرات  
تغييراتي اساسي انجام گيرد تا كاستي هاي بيانيه ي مشترك آناپوليس بـرطـرف   

 .تغييراتي نيز بايد در شيوه عملكرد و تركيب گروه مذاكره انجام بگيرد. گردند
كنگره هم چنين خواستار توقف مذاكرات در صورت ادامه روزانه شهرك سازي 

 .و تهاجم اسراييل شد

در نتيجه شكست پي در پي روند سياسي، حزب مردم فلسطين بـر   ...ادامه  راه يابي براي 
آن است كه كارزاري مبني بر تأييد دوباره براي شناسايي مـرزهـاي     

با اورشليم شرقي تحت اشغال به عنوان پايتخت سازمـان   1967سال 
دهي كند كه در نهايت منجر به رسميت شناخته شدن تمامي سرزمين 
هاي فلسطيني از جمله ساحل غربي، اورشليم و نوار غزه، كه در سال 

به عنوان مناطق كشوري اشغال شده كه قوانين بين المللي و    1967
حـزب  .  كنوانسيون چهارم ژنو مشمول آن مي گردند،  شناخته شـونـد  

مردم فلسطين براي طرح چنين پيشنهادي از سوي شـوراي مـلـي        
فلسطين كوشش خواهد كرد و همه ي تالش خود را براي تضمـيـن   

 .پشتيباني بين المللي از آن به كار خواهد بست 
را رد كـرد و ادامـه ي         ”  دولتي با مرزهاي موقت“ كنگره نظريه  

كنگره .  جدايي ميان نوار غزه و ساحل غربي را غير قابل قبول دانست
كوشش هاي اسراييل براي تغيير وضعيت قانوني و سياسي نوار غزه را 

 .محكوم كرد و نهادهاي بين المللي را براي مقابله با آن فراخواند
در اشاره به اختالف هاي سياسي دروني در مـيـان نـيـروهـاي            
فلسطيني گزارش خاطرنشان كرد كه سقوط دولت وحدت ملي بـايـد     

اين درگيري خونين نتيجه يك تصمـيـم   .  رخدادي جدي شمرده شود
حساب شده از سوي جنبش حماس، كه نيروي اصلي دولت را تشكيل 

اين عمل كودتايي بر ضد خود دولت وحدت ملـي،  .  مي داد بوده است
عليه توافق نامه مكه، و همه ي بنگاه هاي رسمي حاكـمـيـت خـود       
گردان فلسطين و هم چنين بر ضد رييس جمهوري قانوني منتـخـب   

حزب مردم فلسطين بـا آگـاهـي از        “ گزارش تأكيد مي كند كه .  بود
كشمكش هاي سياسي، اجتماعي و نظري معتقد است كه منافع ملـي  
و دموكراتيك پايان بي درنگ اختالف ها و درگيري ها  را طلب مـي  

 ” .كند
اسناد كنگره همچنين معتقد است كه پايان اختالف ها نمي تـوانـد   
مشروط به انتظار مصالحه ميان حماس و فتح باشد بلكه بايد به فشار 
واقعي و گسترده توده هاي فلسطين براي تن دادن به موافقت نـامـه   
اي مبني بر ساز و كار مناسب براي پايان دادن به پراكندگي نيـروهـا   

كنگره پيشنهادات ديگري را نيز براي اين منظـور ارائـه     .  متكي باشد
در رابطه با مبارزه ي اجتماعي در مرحله كنونـي، حـزب مـردم        .  داد

فلسطين در گزارش خود بر نياز به تلفيق موفقيت آميز وظايف رهايـي  
كنگره به اهمـيـت   .  ملي و پيشرفت دموكراتيك و اجتماعي تأكيد كرد

ترويج خصلت چپ حزب مردم فلسطين و گسترش مناسبات با جنبش 
بدين منظور كنگره وظايف عمده .  چپ در سطح بين المللي اشاره كرد

حزب را شامل گسترش مبارزه ي در سطح ايدئولوژيك و حفظ دولتي 
 .سكوالر و چند جزبي بر اساس جدايي مذهب از دولت تعيين كرد

گزارش پيرامون مسئله اتحاد نيروهاي چپ فلسطين كه حزب مردم 
فلسطين براي تشكيل آن اهميت زيادي قائل است به تفصيل اشـاره    

اين وظيفه بيـش از    “ :   در ساناد كنگره از جمله مي خوانيم.   مي كند
ديگر حتي الزم نيست كه بر سر همـه  .  اين نمي تواند به تعويق بيفتد
كافي است مسائل محوري و ساز و   .  ي مسائل به توافق كامل رسيد

و در ادامه مي ”  . كار برخورد با اختالفات عادي موجود به توافق رسيد
افزايد كه تشكيل جبهه ي چپ نبايد به معـنـاي دوري از ديـگـر           
تمايالت دموكراتيك و ملي باشد زيرا اين جبهه  سنگ بنايـي بـراي     
دستيابي به جبهه اي بزرگ تر شامل همه ي نيروهاي سازمان آزادي 
بخش فلسطين و ديگر گروه ها و گرايش هاي دموكراتيك به منظور 
حفظ ميثاق سازمان آزادي بخش فلسطين و نقش آن سودمند خواهد 

 .بود
، ) سـاف ( براي دوباره فعال كردن سازمان آزادي بخش فلسطـيـن     

كنگره بهترين راه را مشاركت همه نيروهاي فلسطيني در سـازمـان       
كـوشـش   .  آزادي بخش فلسطين بر پايه هاي دمكراتيك ارزيابي كرد

براي فعال كردن دوباره سازمان آزادي بخش فلسطين به بـازبـيـنـي     
در آن درگير بوده است و    1991واقعي روند سياسي كه ساف از سال 

نيز  بررسي كار حاكميت ملي، فعاليت بنگاه هاي ساف و مـاهـيـت        
 . روابط بين نيروهاي ساف نيازمند است

عضـو     55در جلسه پاياني كنگره كميته مركزي جديدي مركب از 
تن از اعضاي كميته مركزي را زنان تشكيـل مـي      10.   برگزيده شد

 15كميته مركزي در انتها رفيق بسام صالحي را به دبير كلي و .  دهند
 .تن را به عضويت كميته سياسي انتخاب كرد

 



مردم فلسطين و منطقه بـه    
گـزارش  .   شمار مـي رونـد    

: خاطر نشان مي كـنـد كـه     
اين معضـالت در كـنـار        “ 

چالش هاي عمده در سطـح  
منطقه مانند افزايش تسـلـط   
گري و تعرض امريكا، توافق 
 -راهبردي ميان امـريـكـا      

اسراييل و تـالش بـراي         
سازمان دهي دوباره اولويـت  
ها و نقشه جغرافياي سياسي 

بـا  ”  . منطقه تجسم يافته انـد   
توجه به اين ارزيابي، گـزارش  

به اين نتيجه رسيد كه جنبش رهايي بخش فلسطين نمي تواند از   
نيروهايي كه در برابر سياست امريكا ايستادگي و از برقراري صلـح  

و در ادامه مي افزايـد كـه     .  در دنيا پشتيباني مي كنند بركنار بماند
جنبش آزادي بخش فلسطين به طور عيني با نيروهاي مـخـالـف      
عادي سازي روابط با قدرت اشغالگر اسراييل و تسلط گرايي امريكا 

 .و اسراييل در منطقه پيوند دارد
كنگره بخش قابل توجهي از اين گزارش را به بررسي انتقاضه يا 
خيزش مردم فلسطين و شرايط محلي و خارجـي پـيـرامـون آن         

گزارش به اين نكته مهم اشاره مي كند كه نظامـي  .  اختصاص داد
شدن انتقاضه و انحراف آن از مسير نخستين خـود بـه عـنـوان           
خيزشي مردمي با اهداف مشخص، اثري منفي بر جنبش و مـردم    

گزارش عنوان كرد كه بايد با تـوده  .  فلسطين برجاي گذاشته است
ها صادق بود و بگوييم كه انتقاضه دوم ديگر وجود خارجي ندارد و 
نتوانسته است در دستيابي به خواست توده ها مـوفـق گـردد، و          
برخورد، نقش و عملكرد گروه هاي مختلف را بايد مسـئـول ايـن      

در اين راستا، گزارش تأكيد مي كند كه حزب مردم .  ناكامي دانست
فلسطين از همان زمان كه پديده هاي منفي با انتقـاضـه هـمـراه       
شدند و تفاوت در هدف، شكل و عمل آن نمايان گرديد به انـدازه    
كافي به انتقاد و جلوگيري نپرداخت از اين رو در اين رابطه به سهم 

گزارش بر اين نكته تأكيد كرد كـه بـا       .  خود مسئوليت مي پذيرد
توجه به آموخته هاي مردم ما در مبارزه، بايد به پيكار و مقـاومـت   
توده اي در برابر تالش هايي كه قصد دارند مبارزات مردم را بـه      
. مقاومت مسلحانه محدود مي نمايند اهميت بيشتري قـائـل شـد     
بنابراين الزم است كه نيروها را براي شكـل دادن و گسـتـرش          

 .رويكرد مقاومت مردمي گرد هم آورد
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چهارمين كنگره حزب مردم فلسطين، ادامه دهنده راه و سنت هاي مـبـارزاتـي    
 7و  6و ترقي خواهان فلسطين در روزهاي »  حزب كمونيست فلسطين« درخشان 

برگزار شـد و بـا         هللا  در شهر رام ا) 1386اسفندماه  17و  16( 2008مارس سال 
 .موفقيت كار خود را به پايان رسانيد

رهبري حزب مردم فلسطين از حزب توده ايران براي شركت در اين كنگره بـا    
اهميت، كه همزمان با شصتمين سالگرد تشكيل اسرائيل، كه مردم فلسطين از آن 

هيئت نمايندگي كميته مركزي .   به مثابه يك فاجعه ياد مي كنند، دعوت كرده بود
حزب توده ايران به دليل برخي مشكالت فني قادر به شركت در كنگره نشد، امـا    
پيام همبستگي رزمجويانه و انترناسيوناليستي زحمتكشان و ترقي خواهان ايران بـا  
خلق فلسطين و نيروهاي ترقي خواه و مبارز فلسطيني به كنگره فرستاد كه مـورد  

 .  استقبال شركت كنندگان در كنگره قرار گرفت
پس از پايان كار رهبري منتخب كنگره ضمن ابراز تشكر از همبستگـي حـزب     
توده ايران با مبارزات حزب مردم فلسطين اظهار  اميدواري كرد كه  روابط بين دو 
حزب گسترش يابد و گزارشي از بحث ها و تصميم هاي كنگره بـراي كـمـيـتـه        
مركزي حزب ما  ارسال داشت، كه در ادامه برخي از مسايل كليدي آن منعـكـس   

 .  مي شود
چپ، مسيـر مـا بسـوي آزادي،          « كنگره چهارم حزب مردم فلسطين با شعار 

مراسم افتتاحيه كنگره .   كار خود را آغاز كرد»  دموكراسي و عدالت اجتماعي است
كه نشانگر محبوبيت فراگير و بازتاب جايگاه برجسته حزب مردم فلـسـطـيـن در       
سطح محلي و بين المللي است با حضور  دوازده حزب برادر و از جـملـه حـزب        

، حـزب    ) قـبـرس  ( كمونيست افريقاي جنوبي، حزب كمونيست يونان، حزب اكل   
 Dieكمونيست اسراييل، حزب كمونيست فرانسه، حزب چپ سوئـد، حـزب          

Linke  )حزب چپ سوسياليست نروژ، حزب كمونيست بريتايـنـا، حـزب      ) آلمان ،
، حزب كمونيست هاي ايتاليا، ليگ كـمـونـيـسـت      ) رفونداسيون(  كمونيست ايتاليا 

نامه و پيام همبسـتـگـي از       61كنگره همچنين .   جوانان افريقاي جنوبي اغاز شد
رهبران و شخصيت هـاي بـرجسـتـه         .  سازمان ها و احزاب مختلف دريافت كرد

فلسطيني همچون محمود عباس، رييس جمهوري، و سالم فياد، نخست وزيـر و    
، نماينده شوراي قـانـون   ) ساف( دبير كميته رهبري سازمان آزادي بخش فلسطين 

گذاري نمايندگان احزاب سياسي و سازمان هاي جامعه مدني فلسطين در جلـسـه   
نيز پـيـام ويـژه اي در            هللا  سفير چين در رام ا.  افتتاحيه كنگره سخنراني كردند

كـنـگـره    .  همبستگي با كنگره از سوي كميته مركزي حزب كمونيست چين خواند
همچنين از احزاب كمونيست و كارگري و چپ اروپا، آسيا، آفريقا و امريكاي التين 

 .پيام هاي همبستگي دريافت كرد
پانصد شصت و پنج نماينده در چهارمين كنگره حزب مردم فلسطين شـركـت     

كنـگـره در دو       ).  نمانده از نوار غزه 160نماينده از ساحل غربي و  405(  داشتند 
 .و غزه برگزار گرديدهللا گردهم آيي همزمان با برنامه يكسان در شهر رام ا
تشكيالتي مورد مداقه نماينـده    -مباحث زيادي در رابطه با عرصه هاي سياسي

كنگره قرار گرفت و انتخابات رهبري جديد حزب در محيطي آزاد، دموكراتيـك و    
 -دمـوكـراسـي     –آزادي «  حزب همچنين شعار .   سرشار از شفافيت برگزار گرديد

 .را به عنوان شعار عمده خود برگزيد» عدالت اجتماعي
كنگره در گزارش سياسي خود خاطرنشان ساخت كه در اين مرحله ادامه يافتـن  
اشغالگري اسراييل، بناي ديوار آپارتايد، يهودي سازي شهر اورشلـيـم، تـداوم و        
پيچيدگي معضل آوارگان فلسطيني و پافشاري دولت اسراييل براي پذيرش طـرح  
جداسازي به عنوان پيش شرط  پيشرفت روند صلح، مهمترين چالش هاي فراروي 

 كمك  مالي رسيده

 يورو  600به مناسبت اول ماه مه از برلين                           
 كرون 500به مناسبت اول ماه مه  سيامك از سوئد               
 كرون 100مهمان از سوئد                                             
 كرون 400جمع آوري شده از گوتنبرگ                             
 يورو 150از اويساال به ياد رفيق مهرگان                            

 برگزاري چهارمين كنگره حزب مردم فلسطين

 راهيابي براي گذار از بحران در فلسطين 

  7ادامه در صفحه    

 رفيق بسام صالحي  دبير كل حزب


