
  خطاب به نيروها و فعاالن سياسی 
  

 و  هلند-)در تبعيد(تعليق عضویت مسئول کانون زندانيان سياسی : عوموض
  برکناری وی از مسئوليت هایش 

  
 بيانيه ای منتشر کرد که در آن سازمان فدائيان اقليت را به شرکت ٢٠٠۶در دسامبر ميزکتاب آمستردام 

ی  کميته ی نيهبيا"  با توجه به تيتر بزرگ آن بيانيه این از.در طرح های امپریاليستی متهم کرده است
 های در طرح )اقليت(سازمان فدائيان "و شرکت ميزکتاب آمستردام در رابطه با شهرزاد نيوز

در عين حال، رسم . و مستدلل ارائه کند دالیلی روشن  انتظار می رفت برای این اتهام ، "امپریاليستی
 خط مشی از طریق مواضع و باید یک سازمان سياسی به امپریاليسم یکی  دوری و یا نزدبر این است

از آنجا که نام واحد کانون زندانيان  .بيانيه فاقد چنين ارزیابی استما  ا،آن مورد ارزیابی قرار گيرد
ه است، شورای هماهنگی کانون به عنون یکی از امضاء کنندگان در  بيانيه آمد) در تبعيد(سياسی ایران

 و دخالت احتمالی سازمان فدائيان يوزمتشکل از دو عضور شورا را مامور تحقيق در باره شهرزادن هيئتی
 شورای هماهنگی آمده است، غيرواقع )١(تحقيقات همان گونه که در اطالعيه. اقليت در این پروژه کرد

توجه  با .ابت کردرا ثدر طرح های امپریاليستی  و شهرزادنيوز سازمان فدائيان اقليتبودن اتهام شرکت 
 نگاریهایی که با نمایند کانون در ميزکتاب که این بيانيه را  بنام کانون امضا کرده بود، ه مباحثات و نامبه

انجام گرفت، مشخص شد که این بيانيه محصول درگيری های شخصی و خطی ساليان دراز در 
به . اقليت بوده استن فدائيان سازماميزکتاب است و طرح شهرزادنيوز تنها یک بهانه برای کویبدن 

 و های شخصی و خطی دخالت کنددرگيری در نباید اره ها تذکر داده شد که کانون مسئول کانون ب
چارچوب فعاليت . ضای جنبش را نداردآلوده کردن فناامن و يفه رف این کار نيست وظنون ظاساسا کا

وی به هيچ وجه حاضر به پذیرش  . مشخص است و باید از این نوع منازعات دوری کند کانونهای
 وی از.  نشدآمده استاشتباه خود و نقض اصول و سياست های کانون که در مصوبات و اساسنامه آن 

 تشکيالتی توصيه هایخوداری کند، اما به  گروهی کانون در منازعات دادن  که از دخالت خواسته شد
ی  بيانيه پيرامون و گفتگوحث ب"تحت عنوانژانویه  نيمه دوميزکتاب که در توجه نکرد و در اطالعيه بعدی م

های  در طرح) اقليت(و شرکت سازمان فدائيان  ی ميزکتاب آمستردام در رابطه با شهرزاد نيوز کميته
ه، در ادام. استذکر شده ضا کنندگان  یکی ام بازهم نام کانون به عنوان،منتشر شد "امپریاليستی

طرح یک با  اعضای شورای هماهنگی  نوشته بود،  از ییکامه  که در پاسخ به نطی یک نامه داخلی
 بازهم )٢(اخلی نامه د یکطی. از کانون و انشعاب کرد تهدید به جدائی ، و مسائل بی ربطشعار رشته

 حل کنيم و در عين در چارچوب تشکيالت مشکلی را که ایجاد کرده است به صورت رفيقانه تالش کردیم
رنامی که می خواهد  او آزاد است و می تواند تشکل یک نفره خود را با ه برای وی نوشته شد کهحال

 .هدانجام درا  این کار ) در تبعيد( با نام کانون زندانيان سياسی ایران اما نمی تواندبه وجود آورد،
 ) ٢(ه شددبرای وی توضيح دا حاکم بر این کار  نيز  و تشکيالتی و سياسیی دالیل حقوقپرنسيب ها و

در ) جعفر اميری( صی خودخو با امضای ش هلند اطالعيه ای بنام واحد کانون ژانویه ١٧در تاریخ وی  .
با اصول و سازمان فدائيان اقليت در این رابطه منتشر کرد که يه اطالعميزکتاب و باره مساله اخير 

 شورای هلند با رابطه کانون اساسنامه کانون،مجدد و ضمن نقض سياست های کانون معایرت دارد 
 برای کانون نگذاشت چاره وی،این اقدام غيرمسئوالنه . را خودسرانه انکار کرده استکانون اهنگی هم

می تا نشست بعدی مجمع عمو فصل پنچ اساسنامه کانون ٢٣به موجب بند  وی را ویتبه جز آنکه عض
و از مسئوليت واحد  به وی ابالغ ٢٠٠٧ ژانویه ١٧ در تاریخ )۴( تصميم کانون طی نامه ای. معلق کند

 هيچ عنوان اجازه استفاده از شد از این تاریخ به بعد تحتتاکيد  وی به. هلند کانون کنار گذاشته شد
هلند را ندارد و رفيق دیگری مسئوليت کانون را به عهده  -) در تبعيد(نام کانون زندانيان سياسی ایران

  . می گيرد
  

 نيروهای و فعالين سياسی در هلند و خارج هلند می رسد به این وسيله به آگاهی احزاب و سازمانها،
  به بعد هيچ مسوليتی در کانون٢٠٠٧ ژانویه ١٧  از تاریخ"جعفر اميری"کانون در هلند مسئول که 

به معنی زیرپا   نامهرگونه همکاری با وی تحت این.  نداردهلند -)در تبعيد(زندانيان سياسی ایران
  خطرناکیو وم م مشی غلط، مس  تائيد  واخته شده سياسی اصول و پرنسيب های شنگذاشتن
 فاقد اعتبار سياسی و حقوقی  کانون ناموی ازاستفاده .  همه را خواهد گرفت که فردا دامناست
  .  و دخل و تصرف در اموال کانون محسوب می گردداست

  
  ) عيددر تب(کانون زندانيان سياسی ایران

   ٢٠٠٧ ژانویه ١٨



..................................................................  
  

  در باره بيانيه کميته ميزکتاب آمستردام) ١(
  

منتشر کرده و در آن سازمان "  شهرزاد نيوز" ای در رابطه با  بيانيهکميته ميز کتاب آمستردام اخيرا 
نجا که نام کانون زندانيان از آ. فدائيان اقليت را به شرکت در طرح های امپریاليستی متهم کرده است

شورای  آمده است،  بيانيه واحد هلند به عنوان یکی از امضاء کنندگان-)در تبعيد(سياسی ایران
شورای هماهنگی کانون زندانيان سياسی . هماهنگی کانون ملزم به توضيحاتی در این رابطه است

مور بين الملل و امور پناهندگی هماهنگ کننده سياست ها و فعاليت های سراسری، ا) در تبعيد(ایران
 و فعاليت های سراسری ال که موظف به اجرای سياست هاواحدهای کانون در عين ح. کانون است

  .  طقه ای خود راسا تصميم و اقدام می کنندر زمينه فعاليت ها و سياست های منکانون هستند، د
  

اله کمک مالی پانزده ميليون یوروئی  کميته ميزکتاب آمستردام در ارتباط با موضع گيری خود به مس
در جوالی که " شهرزاد نيوز: " اشاره کرده و نوشته ای رسانهبرخی پروژهای وزارت امورخارجه هلند به 

بنياد "ی مشترکی است که به ابتکار   به سردبيری مينا سعدادی شروع به کار کرده است پروژه٢٠٠۶
رکز بين المللی اطالعات و آرشيو برای جنبش زنان م"، متعلق به مينا سعدادی، و همکاری "دخترک

)IIAV"( مرکز آموزش رادیو هلند " و)RNTC "( ای است که   پروژه١١تاسيس شده است و یکی از
ی   سال از سوی وزارت امور خارجه٢باشد و به مدت  ی هلند می شامل این طرح وزارت امور خارجه

پس از علنی شدن این امر که  : "بيانيه آمده استدر ابتدای این ." هلند تامين مالی خواهد شد
باشد،  می)" اقليت(سازمان فدائيان "، مينا سعدادی، یکی از مسئولين "شهرزاد نيوز"سردبير سایت 

ی  تحقيق و بررسی این موضوع به عنوان یک وظيفه، در دستور کار نيروهای سياسی عضو کميته
ی ميزکتاب  برای نيروهای سياسی عضو کميته: " آمده استو در ادامه."  ميزکتاب آمستردام قرار گرفت

اند، شرکت  داشته)" اقليت(سازمان فدائيان "های متمادی همکاری نزدیک با رفقای  آمستردام که سال
به عنوان یک طرح انکارناپذیر امپریاليستی، " شهرزاد نيوز"ی  یکی از مسئولين این سازمان در پروژه

باید پاسخگوی آن  می)" اقليت(سازمان فدائيان "ای بود که  لهار عين حال، مسکامال غيرمنتظره بود و د
  ." باشد

  
قبل از وارد شدن به اصل موضوع، باید خاطرنشان کنيم که اتهام شرکت در طرح های امپریاليستی  به 

و با توجه به آشنائی به مبارزات ضدسرمایه داری . یک سازمانی انقالبی اتهام بسيار سنگينی است
ضدامپریاليستی سازمان فدائيان اقليت، به نظر می رسد نویسندگان بيانيه به سنگينی اتهامی که به 

کما اینکه در بيانيه، دالیل قانع کننده و مستدلی برای اتهامی . این سازمان وارد کرده اند، واقف نيستند
سرهم ردیف شده که  یک رشته مساتل در بيانيه پشت .که به آن وارد کرده اند، دیده نمی شود

چون سازمان فدائيان اقليت به خواست نویسندگان . خواننده هيچ ارتباط اصولی بين آنها نمی بيند
طرح های "بيانيه فعاليت یک عضو خود در شهرزادنيوز را محکوم نمی کند، متهم به شرکت در 

ر عرف سياسی دخالت ضمن بی ربط بودن این دو مساله با هم، به این کار د. می شود" امپریاليستی
  .  در امور یک سازمان سياسی گفته می شود

  
این گونه برخورد از کسانی که خود را درگير در مسائل جاری مبارزاتی می دانند، ما را شگفته زده و 

در آینده این نوع برخورد پيامدهای بسيار ناسالمی به دنبال خواهد داشت که . متاثر  کرده است
دردناک تر از آن زمانی است که نویسندگان بيانيه به . خواهد گرفت سطح جنبش درگریبانگير همه را 

جای برخورد با شيوه پليسی افشای وابستگی سازمانی مينا سعدادی که توسط یک عنصر و سایت 
ن در بيانه خود معلوم الحال به اجرا در آمده است، به عنوان فرصتی آن را غنيميت شمرده و  به آ

 این سئوال برای ما و بسياری در سطح جنبش مطرح است که چگونه است .داستدالل می کنن
 را در دستور خود قرار می دهند، شهرزادنيوز "عنوان یک وطيفه تحقيق و بررسی"نویسندگان بيانيه یه 

اما سالها چشم خود را برروی دریافت کمک های مالی ميليونی که بسياری از نيروهای جنبش به طور 
 انجمن ها و  تشکل های دانشجوئی،از طریق پروژه های زنان، پناهندگی و تحت ناممستقيم و یا 

حتی اگر گفته شود . دریافت کرده اند، می بندند... وسوئد، انگليس و هلند   در... کانون های ایرانی و
 انکار کنند که که نویسندگان بيانيه در جریان این کمک ها نبوده اند و یا با آن درگير نبوده اند، نمی توانند

نویسندگان بيانيه خود را . در این رابطه چيزی نشنيده اند و یا در حوزه وظایف فعاليت آنها نبوده است
چرا به عنوان . کمونيست می دانند و به این اعتبار نمی توانند فعاليت خود را محدود به آمستردام کنند

  ور کار خود قرار ندادند؟ وظيفه بررسی و تحقيق این موارد را این همه سال در دست
  



انتشار یافته این بيانيه در گوهر خود چه چيزی را می خواهد افشا کند و در خدمت به کدام منافع 
چنانچه قرار است به برخی یا تمام می خواهيم دشمنان طبقاتی مان را خوشحال کنيم؟ ؟ است

و یا حتی اعتراض کنيم، این سياست یک نيروی متحد سياسی خود که مورد توافق ما نيست، انتقاد 
اعضاء و فعاالن . بيانيه به هيچ وجه روش رفيقانه و دلسوزانه ای برای ابراز این اعتراض و اعتقاد نيست

بسياری از نيروهای چپ و انقالبی در پی دریافت کمک مالی برای اجرای پروژه هائی که به عناوین 
ای محل زندگی خود کرده اند، به عنوان مختلف تسليم نهادهای دولتی امپریاليستی در کشوره

 می کنند و حتی در موارد متعددی بخشی از هزینه های  کرده و مجریان این پروژه ها حقوق دریافت
بنا بر .  و از برکت آن نشریه و کتاب چاپ می کنندسازمان و گروه خود را از این طریق تامين می کنند

شرکت " طرح های امپریاليستی"ا باید از سال ها پيش در این بيانيه، همه ی این فعالين و سازمان ه
حتما باید بر این کمک های مالی نام خاصی گذاشته شود، آن گونه که دولت هلند در باره . کرده باشند

سياست هایش یکی . امپریاليسم امپریاليسم است.  کمک کمک است؟!پانزده ميليون یورو کرده است
ی کند، چه این کمک تحت عنوان خاصی باشد و یا به صورت عام است و در راستای اهدافش کمک م

  . صورت گيرد
  

ن را فعاال مرکز بين المللی اطالعات و آرشيو جنبش زنانچه که ما از آن آگاهی یافته ایم، اما آن
 که بعدها زنان چپ و کمونيست برخی کشورهای اروپائی نيز به فمنيست هلندی تاسيس کرده اند

 در کشورهای این مرکز بيشترین توجه و فعاليت خود را به زنان غيراروپائی.  پردازندفعاليت در آن می
آموزش زنان در عرضه های . محروم و تحت سلطه رژیم های خودکامه و دیکتاتور معطوف کرده است

کارهای . مختلف اجتماعی یکی از اساسی ترین گستره کار این مرکز طی ساليان دراز بوده است
کمونيست " این مرکز از زمان تاسيس خود برای زنان در جوامع محروم  به اجرا در آورده، ما مثبتی را که

این مرکز از . مدافع حقوق زنان یک هزارم آن را برای زنان محروم و زحمتکش ایران انجام نداده ایم" های
از .  تامين می کندطریق تسليم پروژه های مختلف به اتحادیه اروپا و دولت هلند، هزینه فعاليت خود را

آیا این مرکز را باید به . امپریاليست ها پول می گيرد و برای زنان محروم و زحمتکش هزینه می کند
خاطر دریافت این کمک ها به شرکت در طرح های امپریاليستی متهم کرد؟ ظرفيت کاری و فکری این 

 امپریاليستی بدانيم، پس باید اگر کمک به رشد و حقوق زنان را طرح. مرکز در حد کمک به زنان است
  . امپریاليسم را هم یک مقوله مترقی بدانيم

  
چندین و چند تشکل زنان ایرانی در خارج کشور هستند که گرداندگان آنها زنان چپ و کمونيست و یا 
عضوی از سازمانهای انقالبی هستند که تنها در محدوده کمک به زنان مهاجر فعاليت می کنند و یا 

ساله زنان می پردازند، کار سوسياليستی هم نمی کنند، عليه رژیم تظاهرات و اکسيون هم فقط به م
از نهادهای امپریاليستی صدها هزار کرون اما نمی گذارند، مجری طرح های امپریاليستی هم نيستند، 

ه  برخی از آنها رادیو و سایت دارند و در برخی موارد هم برای تهي.در سال کمک دریافت می کنند
خب این چه . گزارش و خبر به مکانهائی زفت و آمد کرده اند که فرستادگان رژیم هم در آنجا بوده اند

چيزی را ثابت می کند؟ آیا این فعاالن جنبش زنان که کمونيست هم هستند، به دليل گرفتن کمک 
طرحهای "ر داده و در مالی از نهادهای دولتی یا به قول بيانيه ميزکتاب امپریاليستی، مواضع خود را تغيي

  شرکت کرده اند؟  این را کدام منطق سياسی و کمونيستی می گوید؟ " امپریاليستی
  

باید در خدمت به کارها  این است که فکر می کنيم همه "کمونيست ها"مشکل برخی از ما 
 در غير اینصورت، چون مبانی فکری ما را تامين نمی کنند، پس در خدمت باشدسوسياليسم 

این همان سياه و سفيد دیدن است که در قالب قدرت و . شق سومی وجود ندارد. اليسم هستندامپری
  . حکومت به استبداد منجر می شود

  
 مشغول به کار بين المللی اطالعات و آرشيو جنبش زنانمينا سعدادی به مدت چند سال در  مرکز 

بی کار کز مينا سعدادی و چند زن دیگر به دليل به اتمام رسيدن برخی از پروژه های این مر. بوده است
ی که سالها به فعاليت در عرصه زنان مشغول بوده است، برای ادامه کار خود دمينا سعدا. می شوند

در این مرکز مدتها قبل از آنکه وزارت خارجه هلند چنين بودجه ای را اعالم کند، طرح تاسيس یک رسانه 
چندی بعد، زمانی . تسليم می کند ات و آرشيو جنبش زنانمرکز بين المللی اطالعژورناليستی را به 

که وزارت خارجه هلند بودجه را اعالم می کند، این مرکز طرح را برای دریافت کمک مالی تسليم این 
برای دو سال ی داین طرح برای دو سال کمک مالی دریافت می کند و مينا سعدا. وزارت خانه می کند

این طرح با اعالم این بودجه از سوی وزارت خارجه هلند . می شوداین طرح استخدام اجرای برای 
همزمان می شود، در غيراینصورت مرکز اسناد زنان برای تامين هزینه پروژه شهرزادنيوز به نهادهای 
دولتی هلندی دیگری روی می آورد که همه ی این سال ها هزینه بسياری از پروژهای ایرانی و 



، " طرح امپریاليستی"اینکه  بودجه وزارت امورخارجه هلند همزمان با چند . اندغيرایرانی را تامين کرده 
اگر . به پروژه شهرزادنيوز نيز تعلق می گيرد، به هيج وجه به معنی همزاد بودن این طرح ها نيست
  . دنویسندگان بيانيه اصرار دارند که آنها را به هم وصل کنند، باید دليل آن را در جائی دیگری جستجو کر

  
 شهرزاد نيوز، سرویس خبری حرفه ای و مستقلی ":استدر این سایت آمده "  شهرزاد نيوز"در باره 

است که اخبار و گزارشات و مطالب موثق ایران و جهان را به زبان های فارسی و انگليسی منتشر 
 ۶٠ حداقل  از همين رو.سوژه اصلی مطالب شهرزادنيوز، وضعيت زنان ایران و جهان است. خواهد کرد

درصد از مطالب آن به مساله زنان اختصاص خواهد داشت تا از این طریق، توجه به مساله زنان در عمل 
  ". تضمين گردد

  
در اخبار و گزارشات و سایر . دیده نمی شود" طرح های امپریاليستی"در توضيح فوق اثری از پيشبرد 

ری از سياست ها و طرح های امپریاليستی دیده مطلب مندرج در آن نيز تا تاریخ نگارش این اطالعيه اث
  .  به معضالت اجتماعی زنان و جنایات رژیم جمهوری اسالمی می پردازد. نمی شود

  
با این حساب، سردبير شهرزادنيوز آن گونه که بيانيه طرح می کند مجری طرح امپریاليستی نيست و 

پروژه شهرزادنيوز متعلق به . ه استقيد شدعاليت وی همان است که در سایت شهرزادنيوز حوزه ف
 عضوی از یک سازمان سياسی در پروژه ای .است بين المللی اطالعات و آرشيو جنبش زنانمرکز 

 و هيچ ارتباطی به سازمان و دخالت دارد که مربوط به فعاليت های شغلی و اجتماعی اوست
  . تشکيالت سياسی وی ندارد

  
 که و  یاری رساندن به جنبش های اجتماعیانقالبی خود اف کمونيست ها می توانند در راستای اهد

 از روزنه هایی که بورژوازی در اختيار آنها قرار می دهد، استفاده اطالع رسانی هم یکی از آنها است، 
  . کنند

  
 به باور ما این بيانيه اصول کار کمونيسنی  در رابطه با یک سازمان انقالبی را زیرپا کذاشته و تکرار آن به

فردا هرکسی به خود اجازه می دهد بی آنکه محق باشد، . جنبش انقالبی آسيب جدی وارد می کند
". وظيفه"فعالين و سازمانهای اردوی انقالب را مورد حمله و تعرض قرار دهد و نام آن را هم بگذارد 

کانون محل . نيست در ایجاد چنين فضائی سهيم باشد) در تبعيد(وظيفه کانون زندانيان سياسی ایران
انواع اندیشگی چپ است و  بنا به تنوع اندیشکی در آن، در صورت درگير شدن با چنين مسائلی با 

  .  مشکالت جدی مواجه خواهد شد
  

  )در تبعيد(شورای هماهنگی کانون زندانيان سياسی ایران
  ٢٠٠۶ دسامبر ٣١ 
 

.............................................................................................  
  
)٢(  
  

  نامه درون تشکيالتی
  

  گرامیجعفر رفيق 
  

" :پيرامون و گفتگوآفيش ميزکتاب در باره بحث .  برای شما و خانواده اتخرسندیبا آرزوی سالمتی و 
در " )اقليت(سازمان فدائيان "و شرکت "شهرزاد نيوز"ی ميزکتاب آمستردام در رابطه با  ی کميته بيانيه
در بيانيه ای . را دریافت و در باره آن با رفقای شورای هماهنگی صحبت کردیم" های امپریاليستی طرح

منتشر کرد، به وضوح اعالم کردیم که کانون نباید در " بيانيه ميزکتاب"که شورای هماهنگی در باره 
رفيق .  این کار نيستانون ظرفک. منازعات گروهی شرکت کند و یا بستری برای این درگيری ها باشد

 هم در پاسخ به نامه شما که نسخه ای از آن همزمان در دسترس اعضای شورای هماهنگی قرار "ب"
به همين خاطره از شما . اما متاسفانه شما به این امر توجه نکردی.گرفت، بر این نکته تاکيد ورزید

ر برخالف این کا. مصرانه می خواهيم کانون را از این تاریخ به بعد در این نوع منازعات دخالت ندهی
 فصل پنچ اساسنامه، نقض ضوابط برنامه ای ٢٣سياست و برنامه عمل کانون است و به موجب بند 



با اميد به اینکه انرژی و توان خود را صرف مبارزه با جنایات کاران حاکم بر ایران و دشمنان . کانون است
  . طبقاتی طبقه کارگر بکنيم

  
  با درودهای رفيقانه

  ب.ب
  ) در تبعيد(ای هماهنگی کانون زندانيان سياسی ایرانمسئول سياسی شور

  ٢٠٠٧ ژانویه ١٢
........................................................................  

  
)٣(  
  

  جعفررفيق 
  

اولی مربوط به سازمان فدائيان اقليت و سازمان . نامه شما حاوی دو مطلب کلی و چند جز است
هيج ) در تبعيد( ایران است که ضمن آنکه به کانون زنداینان سياسی ایرانچریک های فدائی خلق

اتهام شرکت این . ارتباطی ندارد، نشان از درگيری های شخصی و خطی شما با این سازمان دارد
شما در نامه . سازمان در طرح های امپریاليستی از سوی شما را باید در همين راستا تفسير کرد

کدام انسان . که خود از بيخ و بن آن را زیرپا گذاشته ایی  اشاره کرده اهایت به منافع جنبشی
کمونيستی، کدام انسان مبارز و آزادیخواه و ضدامپریاليستی، کدام عقل سليمی می گوید که اتهام 

 آیا منافع جنبش ؟در جهت منافع جنبش است سياسی ضدامپریاليسم همکاری زدن به یک سازمان
که بيش از سه دهه مبارزه ساس به خود اجازه دهيد سازمانی را که در این است که شما بی ا

؟ آیا منافع جنبش این است ! به همکاری با امپریاليست ها متهم کنيدضدامپریاليستی داشته است، 
 و انرژی اش به جای آنکه صرف است که نيروآیا منافع جنبش این ؟ !نيدوده و ناامن ککه فضای آن را آل

 یم جمهوری اسالمی شود، مصروف درگيری و بدنامی خود کند و بستر الزم را برای  تاخت ومبارزه با رژ
  ؟ !تاز دشمنان طبقاتی به خود مهيا نماید

  
. به بينيد چه بر سرمان آمده است. به دور وبرمان نگاه کنيد. رفيق کمی چشم هایتان را باز کنيد

یک جریان . این دلسوزی برای جنبش نيستباور کنيد . خودمان بی اساس به جان هم افتاده ایم
آن  نزدیکی  دوری یا می کنند و از این طریق ارزیابی آن خط مشی  مواضع وسياسی را با 

این مواضع . آن گونه که ادعا می کنيد، سياسی عمل کنيد. مورد قضاوت قرار می گيرد امپریاليسم   به
  . سياسی اعتراض کنيد، چرا اتهام می زنيدشيوه به  نقد و به آن  را اگر قبول ندارید یا آن سازمان

  
مطلب دوم مربوط به شورای هماهنگی کانون است به نطر می رسد شما بعد از سه سال و اندی 

. ، اساسنامه کانون را به درستی مطالعه نکرده ای)در تبعيد(همکاری با کانون زندانيان سياسی ایران
اعضای آن می توانند از یک یا چند کشور . ی شودشورای هماهنگی توسط مجمع عمومی انتخاب م

وظيفه شورای هماهنگی هدایت و پيشبرد اهداف، وظایف و امورسراسری کانون، هماهنگی . باشند
مکانيزم کار کانون همان . فعاليت های سراسری و بين المللی و اجرای مصوبات مجمع عمومی است

  . است که در اساسنامه آماده است
  

 از کانون تصویری ارائه دهی که در هيج جای اساسنامه به آن اشاره نشده است و شما می خواهی
 ی که درف تعریکانون زندانيان سياسی بنا به. دیده نمی شودفعاليت آن اثری از آن در هجده سال 

اساسنامه آن است می باید در چارچاب فعاليت هائی که در اساسنامه مشخص شده است عمل 
 همين گونه بوده است تا اینکه شما اخيرا از آن در جهت اهداف شخصی و خطی تاکنون هم به. کند

خود استفاده کرده و چارچوب اساسنامه را نقض کردی و کانون را وارد مساله ای کردی که به آن ربطی 
اینکه ما به اساسنامه مراجعه می کنيم که نقض کار شما را برای شما روشن کنيم عين اصول و . ندارد
شورای هماهنگی در چارچوب . ب های شناخته شده تشکل های حقوقی و حقيقی استپرنسي

مکانيزم کار در کانون بر اساس سلسله مراتب . وظایفی که در اساسنامه آمده است عمل می کند
ساختار کار آن دمکراتيک است اما برای پيشبرد اهداف و سياست هایش . تشکيالتی و عمودی نيست

شما علی رغم مباحثات و . نون موظف هستند آن را رعایت کننده ی اعضای کااساسنامه دارد و هم
بيانيه ميزکتاب صورت گرفت به نقض کار خود پی نبرده و  انتشار نامه نگاریهایی ما با شما که بعد از

همان گونه که خود شما هم در نامه اخيرت نوشتی، قانونی . بازهم برادامه این نقض اصرار می ورزی
ا محترم است که منافع شخصی ات را تامين کند، که صد البته اشاره ای هم به گفته مارکس برای شم



شما در نامه اخيرت آشکارا برکار جمعی خط بطالن کشيده و به سنت . برای نوجيه منافع خود کرده ای
که از فعاليت در سازمان ها سياسی کنار کشيدند، هرگونه خواست و اجرای روابط " همگان"آن 
متاسفانه به نطر می رسد شما به کار . کيالتی و سازمانی را دستور از باال قلمداد می کنیتش

 جمعی عادت نداری و در یکی دو سال اخير هم به خاطر همين روحيه شما بقيه رفقای کانون درهلند از
قای طی این سال ها تالش ما این بود که رف. و همکاری با شما دست کشيدندکانون کارهای اجرائی 

دیگر کانون هلند را به کار کردن با شما متقاعد کنيم، اما به ویزه این روحيه شما مانع پيشبرد این کار 
شما انسان فعالی هستی و ما همواره به این روحيه شما ارج گذاشته ایم، اما این به . شده است

 واحد هلند واحد محلی -)در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران. تنهائی برای کار مشترک کافی نيست
کانون است و براساس اساسنامه آن شکل گرفته است و همه ی ما چنانچه بخواهيم عضوی از کانون 

چناچه هر عضوی بخواهد سرخود عمل کند و تعابير . باشيم، موظف به رعایت اساسنامه آن هستيم
 را نمی توان کار جمعی شخصی خود را به جای اساسنامه و تصميمات جمع قرار دهد که دیگر نام آن

  . کذاشت و هر تشکلی، از جمله کانون معنی و مفهوم وجودی خود را از دست می دهد
  

شما در مورد اطالعيه ميز کتاب با شورای هماهنگی که آن را به حکم خود نفی می کنی، مشورت 
ر شهرزادنيوز  نوشتی که برخی مباحثات در ميز کتاب بر سبابکی و تنها در سه خط برای رفيق نکرد

از بيانيه ای صحبت نکرده بودی و گزارشی . داشته اید که قرار است محتوای گفت گوها را منتشر کنيد
هم  در این مورد به شورای هماهنگی ندادی زیرا به نطر می رسد به کار جمعی اعتقاد نداری و نمی 

ندرج در اساسنامه خواهی به اساسنامه عمل کنی و سياست های شخصی ات را جایگزین مواد م
تازه وقتی هم از اساسنامه صحبت می شود می گوئی همه انشعابات در سطح جنبش به . کرده ای

به نطر می رسد شما به آنارشی تشکيالتی و !! عجب تحليلی. خاطر رعایت اساسنامه بوده است
 بر منافع این نوع روحيه قرار دادن منافع شحصی. خودمحوری بيش از نطم کار جمعی عالقه داری

براستی این همه سال که شورای هماهنگی در رابطه های مختلف . سازمانی و کار جمعی است
بيانه و اطالعيه صادر کرده،  چرا نپرسيدی که این شورای هماهنگی از کجا آمده و چه کسانی عضو آن 

ورا از کجا هستند؟ این همه سال در ارتباطات دوطرفه با شورای هماهنگی، چرا نپرسيدی که این ش
آمده است؟ در ثانی مگر شما زمانی که خواستی به عصویت کانون در بيای اساسنامه آن را مطالعه 

یا آنکه آن را خواندی و . کانون چيست و شورای هماهنگی کدام است سيم کارينکردی که ببينی مکان
  ! عی می کنیميدانی، اما در اینجا چون به  نفع ات نيست نسبت به وجود آن اظهار بی اطال

  
تصميم گيری و . فعاليت های کانون در تمامی کشورها می باید بر اساس اساسنامه آن انجام گيرد

نمی توان در سوئد  یک سياست اتخاذ . اجرای فعاليت های محلی باید در چارچوب اساسنامه باشد
اگر چنين . يستاین شيوه کاریک تشکيالت سراسری ن. سياست دیگری... کرد و در هلند و  آلمان و

شود، امروز شاهد درگيری شما با سازمان فدائيان اقليت هستيم، فردا باید منتطر درگيری رفقای آلمان 
کانون ... با چریک ها فدایی خلق باشيم وروز دیگر شاهد درگيری رفقای کانون استراليا با کومه له و

با اندیشه و خطوط سياسی گوناگون افراد . محل انواع اندیشکی است) تبعيد(زندانيان سياسی ایران
رفقای زیادی در کانون هستند که در سازمان های سياسی دیگر عضویت دارند و . در آن جمع شده اند

اما تا زمانی که در . یا به لحاظ سياسی و بينشی به آن ها نزدیکی دارند و از آن ها هواداری می کنند
 را دنيال کنند و از تحميل نظرات گروهی و کانون فعال هستند موظف هستند سياست های کانون

آنچه که شورای هماهنگی از شما می خواهد رعایت اساسنامه و . خطی خود به کانون اجتناب کنند
  . اصول کار کانون است

  
هم از شما رفيقانه می خواهد که از دخالت دادن کانون در درگيری های ز بااز این رو شورای هماهنگی

دو، از شما می خواهيم به این . فدائيان اقليت و یا هر سازمان دیگری اجتناب ورزیميزکتاب با سازمان 
ما مطمئن هستيم . خواهد رفت، پایان دهيدو بی اساس که دود آن به چشم همه منازعه غيراصولی 

سه، به هيج وجه درست و عقالنی نيست، آن طوری که در نامه ات . که شما توانائی این کار را داری
چنانچه قرار باشد که یکی را قربانی .  اصول کانون را به خاطر حفظ اصول ميزکتاب زیرپا بگذارینوشتی،

در عين حال ما . دیگری بکنی بهتر است که یکی از آنها را برای پيشبرد فعاليت های خود انتخاب کنی
 می تواند و کانون به عنوان یک تشکل مستقل. معتقدیم که نيازی نيست، یکی را فربانی دیگری بکنی

باید از شرکت در برخی کارهای ميزکتاب که مخالف اصول کانون است خوداری کند، اما در فعاليت های 
شما به عنوان فرد آزاد هستی در هر حرکتی که . دیگر که در چارچوب و برنامه آن است شرکت کند

کانون . انون نيستبرگزاری سالگرد سياهکل در چارچوب کار ک. ميزکتاب انجام می دهد شرکت کنی
اگر به خواهيم چينن کنيم باید سالگردهای . وارث تاریخ فدائی نيست و به این جنبش تعلق ندارد
 از رفقای کانون عضو این سازمان ی تعدادزیرا. سازمان های دیکر نظير کومه له را هم برگزار کنيم



وطيفه برگزاری آن ها . د را دارنداین سالگردها نمایندگان خاص خو. هستند و یا ازآن هواداری می کنند
 و اما سالگرد قيام بهمن، سالگردی است متعلق به جنبش و توده های مردم. به عهده انها است
  .  در برگزاری چنين مراسمی کانون می تواند شرکت داشته باشد. غيرسازمانی است

  
وستان یک نفره ات در به نطرمی رسد مانند د. خواهی کرد" انشعاب"شما در نامه ات تهدید کردی 

شما حق !! نوزده بهمن و انجمن هواداران چریک های فدائی خلق، سنت با ارزشی را دنبال می کنی
داری هر لحظه ار کانون جدا شوی و نامی برای تشکل یک نفره ات انتخاب کنی، اما به نام کانون 

 -)در بتعيد(انيان سياسی ایرانکانون زند. مجاز به این کار نيستی) در تبعيد(زندانيان سياسی ایران
است که به دنبال تالش شورای هماهنگی ) در تبعيد(هلند، واحد محلی کانون زندانيان سياسی ایران

و خواست رفقای کانون در هلند تاسيس شده و ادامه کاری آن هم در حوزه حقوقی و سياسی کانون 
ی که شما عالقه ای به ماندن در در عين حال، در صورت. و مسئوليت اش با شورای هماهنگی است

شخصا اميدوار . کانون نداشته باشی، رققای دیگر بالفاصله مسئوليت کارها را به عهده خواهند گرفت
بودم که شما با احترام کذاشتن به اصول و تصميمات جمعی، کار را به اینجا نمی کشيدی که این 

در شما قوی است که برایت سخت اما به نظر می رسد آنقدر کيش شخصيت . مسائل طرح شوند
در هر حال، ما می خواهيم شما در کانون به . است به اصولی که جمع تدوین کرده است گردن بگذاری

رفتن یا ماندن ات . عمل کنی، همان کاری که همه ی ما می کنيمو اصول کار آن مانی و به اساسنامه 
   .در کانون را به خودت واگذار می کنيم

  
 که شورای هماهنگی از زمانی که شما مسوليت کارهای کانون را در هلند به عهده ناگفته نماند

دليل آن را هم باید . گرفتی در مورد مسائل و مشکالتی که در واحد بوجود آمد، کم کاری کرده است
از همان زمانی که شما فعاليت اجرائی در کانون هلند . اعتماد بيش از حد رفيق بابک به شما دانست

غاز کردی، رفقای دیگر هلند بارها خواستار نشستی با نماینده یا نمانيدگان شورای هماهنگی برای را آ
اما شورا در این رابطه کم کاری کرد و گذاشت که این . رفع مشکالت داخلی واحد هلند بوده اند

. پيش آیدوضعيت، که دیر یا زود به دليل تنهائی شما در امر تصميمی گيری و اجرائی، پيش می آمد، 
   . باید شورای هماهنگی را هم ازاین بابت مورد انتقاد قرار داد

  
  با مهر ودوستی

  ب
   ٢٠٠٧ ژانویه دهم شانز

  
.....................................................................................  

  
)۴(  
  
 جعفر ق يرف
  

 با شما در خصوص بيانيه "ب" و "ب" هماهنگی،  نگاری رفقای شورایبا توجه به مباحثات و نامه
و دخالت دادن  سياست ها و اصول حاکم بر کانون نقضدارهای متعدد به شما در باره ميزکتاب و هش

 که با موازین اخيرت " سرگشاده "تشار نامه نو با ادر منازعات شخصی و خطی خود، کانون  هلند واحد
اقدامات خالف برای حل رفيقانه شورای هماهنگی تالش دارد،  قرار  کامل کانون در تضادو اساسنامه 

تعليق به جز ) در تبعيد(راهی برای کانون زندانيان سياسی ایران و را بی نتيحه کردی يالتی شماتشک
 از این تاریخ شما هيچ گونه مسئوليتی در کانون .مومی نگذاشتیمجمع عبرگزاری عضویت شما تا 

 یکی .ز نام کانون را در هيج جا نداری و حق استفاده انداشته  هلند  - )عيددر تب(زندانيان سياسی ایران
با شما تماس خواهد گرفت که کليد صندق پستی واحد هلند را به وی واگذار   هلندکانوناز رفقای 

از این تاریخ نيز از آدرس های  .اموال کانون محسوب می گردد  درل و تصرفدخ، دو اجتناب از این . کنی
  .  داخلی کانون که مربوط به اعضاء است حودداری کنایميل

  
  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایرانشورای هماهنگی 

   ٢٠٠٧ ژانویه ١٧
  

.........................................................................................  
  



 کانون برای جلوگيری از ادامه  از تالش هایههم برای آشنائی بيشتر خوانندسند زیر 
به خلع وی از مسئوليت هایش منجر در  نهایت   که اقدامات غيرمسئوالنه  یک عضو خود

  . افه می گرددشد، اض
  

  گرامی جعفرکاک 
  

صحبت . ما به محض دریافت بيانيه ميز کتاب، بر سر این موضوع در شورای هماهنگی صحبت کردیم
خشی از بحث هائی بود که ما قبال با رفقا انجام داده بودیم و بيانيه را هائی که با شما کردم در واقع ب

یکی ار رفقا بر اساس این گقتگوها تنطيم و آماده کرده بود و آن زمان آماده بود، اما بر سر برخی از 
مطالبی را که شما . جمالت و ادبيات آن توافق نبود و برخی مسائل دیکر از آن باید حذف می شد

در این رابطه به هيج وجه با فعالين .  سوخته می دانی، نتيجه تحقيقاتی است که ما کرده ایمتکراری و
از منابع سومی بوده است که در همان . و یا خود سازمان فدائيان اقليت تماس گرفته نشده است

ليت اینکه ما به همان چيز معتقدیم که سازمان فدائيان اق. آمستردام شما زندگی و فعاليت می کنند
برداشت مشابه از مسائل به هيج وجه به . است، نشانه درک ما از مبارزه و تجربه کار سياسی است

معنی هسوئی با جریانی نيست مکر آنکه شما بخواهی آن را این چنين نشان دهی که کم نبودند 
زکتاب را هم به حتا  همين بيانيه مي. طی این سالها تالش کردند کانون را به این یا آن  گروه متصل کنند

برای اینکه به نویسندگان . تاثير از یک جریان سياسی تعبير کرده اند که ما با این طرز تفکر توافق نداریم
آن احترام می گذاریم، برای آنها علی رغم تفاوتهای سياسی اعتبار قائل هستيم وآنان را عاقل و بالغ 

 منازعات و درگيری های گروهی و خطی ما به هيج وجه خواهان درگيرکردن کانون در. می دانيم
  . نيستيم

  
چنانچه نام . ما از اصولی دفاع می کنيم که به آن باور داریم. رفيق عزیز ما از کسی دفاع نمی کنيم

ما . کانون به عنوان یکی از امضاء کنندگان بيانيه مطرح نبود، هرگز الزم نبود ما در باره آن توضيح بدهيم
اصولی ارزیابی کردیم و برای آن که خواننده متوجه شود که ما چه می گویئم بيانيه ميزکتاب را غير

متاسفانه خيظ شما نسبت به فعالين و سازمان فدائيان . الزمه آن پرداختن به یک سری مسائل بود
. اقليت آنقدر عميق است که هرچيزی را که  خالف نظرت باشد در طرفداری از آنها قلمداد می کنی

ما اگر مثل دیگران بخواهيم بی .  است که عميقا در بيانيه ميزکتاب هم منعکس استاین همان نطری
اما این کا ازما ساخته نيست و این روش را کار . مسئوالنه برخورد کنيم ،انگ زدن کار راحتی است

ما نمی توانيم به راحتی فعاالن کمونيست را تنها به این خاطر که کمک مالی از . سالمی نمی دانيم
لت ها دریافت می کنند، همکار امپریاليسيم بدانيم، مگر آنکه دالیل قرص و محکوم سياسی برای آن دو

" شرکت سازمان فدائيان اقليت در طرح های امپریاليستی"دليلی که بيانيه ميزکتاب در رابطه با . باشد
. بی می فهميمما مسائل را بخو. طرح کرده با جمع بندی و منطق مبارزاتی ما کامال بی اساس است

هيچ عقل سليمی و هيچ انسان سياسی با تجربه ای اگر مغرض نباشد نمی تواند به پذیرد سازمان 
فدائيان اقليت و یا هر سازمان انقالبی دیگری تنها به خاطر محکوم نکردن یک عضو خود برای شرکت در 

آیا یک .  کرده است"طرحهای امپریاليستی شرکت"است، در " طرحی که به گفته شما امپریاليستی
لحظه به دور از جوی که در آن قرار گرفتی،  به این مساله فکر کرده ای که این چه استداللی است؟ 

بعد هم وقتی انتقاد و اعتراض می کنند، به آنها توهين و انگ . شما فکر می کنيد مردم نمی فهمند
  شنا نيست؟ طرفداری و دنباله روی می زنيد؟ آیا این نوع موضع گيری برایت آ

  
متاسفم که به گویم بعد ازصحبت آنروز با شما متوجه شدم که مشکل شما با سازمان فدائيان اقليت و 

و این مساله . امری قدیمی و خطی است) اقليت(قبل از آن با سازمان چریک های فدائی خلق ایران
  . می تواند روی ارزیابی های شما در باره این سازمان عميقا تاثير بگذارد

  
اگر شورای هماهنگی بيانيه ميز کتاب را دربست می یذیرفت، آنگاه بازهم ما را به یک سازمان 

  سياسی دنباله رو متهم می کردی؟ 
  

نامه ای که نوشته ای کامال عکس . نوشته شما سوراخ های زیادی دارد که من از آن ها می گذرم
  .  العملی و از روی عصبانيت است

  
  قربانت ب 
 ٢٠٠٧ دوم ژانویه


