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  ٢ صفحه  ١٠٢شماره     

  اعالمیه مشترک                                                                

 !سال نو بر ھمگان خجسته باد      
ن بھترین آرزوھا به رسم نیک ھرساله، فرا رسیدن سال نو را به ھمه ھم میھنان شادباش می گوییم. نوروز باستانی مناسبتی برای بیا

برای ھمه مردمی است که نوروز را دوست دارند و آن را جشن می گیرند. نوروز برای ما از این حیث نیز گرامی است که مرزھا را در 
  کستان،تاجی  ھند،  پاکستان،  ترکیه،  افغانستان،  جمھوری آذربایجان، ازبکستان،  می نوردد. جشن نوروز را ده ھا میلیون انسان در ایران،

قزاقستان، و حتی مناطقی از قاره آفریقا می شناسند و برگزار می کنند.   ترکمنستان، کردستان عراق، کردستان سوریه، قرقیزستان،
نوروز، رسمی است که فارغ از ریشه تاریخی آن، دیگر به ھیچ قوم، مذھب، زبان و ملیتی تعلق انحصاری ندارد. و این بر جذابیت آن 

ر جھانی که ھویت ھای کاذب، بھانه و دستمایه دشمنی، تبعیض و پیشداوری قرار می گیرد، رسمی ھست به نام نوروز که می افزاید. د
بزرگی آن به غلبه اش بر مرزھاست، مرزھایی که در برابر کشش انسانھا به خرمی و شادی و دوستی خوار می شوند. نوروز در عین حال 

غازی نو در طبیعت است. آغازی که از دیرباز، شوق و آرزوی آغازی نو در جوامع انسانی را نیز در محل زندگی اغلب دوستداران آن، آ
 برانگیخته است.

این شوق و آرزو امسال در میان ما ایرانیان بیش از ده ھا سال گذشته جوانه زده است. در سالی که گذشت، رنجبران ایران به صدای بلند 
، جویبارھای حرکات اعتراضی سال ھای گذشته زنان، کارگران، کشاورزان، بیکاران، ١٣٩۶. در سال فریاد زدند که آغازی نو می خواھند

تھیدستان، پرستاران، معلمان و جوانان به ھم پیوست و رودی خروشان پدید آورد. سالی که گذشت، نویدبخش گسترش خودآگاھی 
    ه دل ما گرمی می بخشد.رھایی بخش در ایران بود. این بار در فروردین، آتش دی است که ب

به امید آن که در سال جدید، نیروی متحد انسان ھای خواستار رھایی، سدھای استبداد و تاریک اندیشی را بشکند. برای ھمه این 
  انسان ھا پیروزی و آزادی آرزو می کنیم.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپھی

  )٢٠١٨مارس  ١٨( ١٣٩۶اسفند  ٢٧

 

 اطالعیه برگزاری کنگره مشترک
 ھم میھنان گرامی،

  رفقا و دوستان ارجمند!

طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان   -رسانیم که بعد از سال ھا، کار و تالش سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران  به اطالع شما عزیزان می
گذاری تشکلی واحد، سرانجام به ثمر  خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، برای غلبه بر پراکندگی در صفوف نیروھای چپ و بنیان

آوریل  ١ارس تا م ٣٠برابر با  ١٣٩٧فروردین  ١٢تا  ١٠برای ایجاد تشکلی نوبنیاد به مدت سه روز از تاریخ  نشیند. کنگره مشترک ما می
تشکل  در این کنگره اعضای سه جریان ھمراه با عالقمندان و دوستداران وحدت این بخش از جنبش چپ ایران، برگزار خواھد شد. ٢٠١٨
  را بنیان خواھند گذاشت. نوینی

ایم امکان  کوشیده »به پیش« ایتھای کار، راه اندازی س ایم. در این مدت با تشکیل گروه ما گزارش تدارک کنگره را به اطالع شما رسانده
  گیری کنگره را حول موضوعات در دستور کار آن فراھم نمائیم. تصمیم

  اند از: نھادی برای قرار گرفتن در دستور کار کنگره عبارت موضوعات پیش
   

 سند منشور  
 سند سیاسی  
 اساسنامه  
 نام تشکل نوبنیاد  
 ھای مسئول تشکل نوبنیاد انتخاب ارگان  

وگو با  منتشر خواھند شد. مباحث حول موضوعات در دستور کنگره و گفت» پیش به«شوند، در سایت  کنگره ارائه می اسنادی که به 
  جریان دارد.» پیش به«ھاست که در سایت  نظران و عالقمندان به وحدت چپ ماه صاحب

که تحقق این امر با ياری و ھمکاری نیروھا و ورز و تأثیرگذار در کشور است. روشن است  محور، سیاست ھدف ما تشکیل جریان چپ برنامه
  نظران چپ در داخل و خارج از کشور امکان پذير است. صاحب

ھای سیاسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی  کنگره مشترک ما بعد از خیزش اعتراضی مردم که خواھان تغییرات اساسی در عرصه
انداز شده است.  المی و برای کار، نان و آزادی، در سراسر کشور طنینشود. شعارھای مردم علیه رژيم جمھوری اس است، برگزار می

ھمین واقعیت نیز ضرورت حضور توانمند نیروھای مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را بیش از ھمیشه نشان داده و متحد شدن صفوف چپ 
  را به یک امر حیاتی تبدیل کرده است.

ند ایجاد تشکل نوبنیاد و شرکت در کنگره به عنوان عضو وجود دارد. ھیات برگزاری کنگره امکان حضور دیگر فعاالن چپ عالقه مند به رو
مشترک، اعضای سه جریان و دیگر فعاالن راه آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، صلح و سوسیالیسم را به بیشترین مشارکت در 

ز سازمان واحد، موجب تقویت نقش نیروھای چپ در سپھر آمی ریزی موفقیت خواند و امیدوار است پی برگزاری کنگره مشترک فرامی
  سیاسی کشورمان باشد.

   
  ورز! محور و سیاست تشکلی تاثیر گذار، برنامه پیش به سوی ایجاد

  پرتوان باد جنبش اعتراضی مردم علیه استبداد و برای کار، نان و آزادی!
   
  ت برگزاری کنگره مشترکئھی 

 



  

  ٣ صفحه   ١٠٢شماره     

 
 

 
 
 
  

  
 در سوگ از دست دادن رفیق سلمان نجفیان            

   ٢٢( ١٣٩٧نام "سامان" شناخته می شد، در دوم فروردين رفیق عزيزمان سلمان نجفیان که در میان ما با                                      
  از میان ما رفت. او سال ھا از مرض جانکاھی رنج می برد و سرانجام بیماری او را از پا در آورد. ) ٢٠١٨مارس                                      
  ین بود.و اھل قصر شیر ١٣٢٨سلمان متولد                                     

 
در ارتباط  ١٣۵٢تعلق داشت و سال ھائی از عمر خود را در زندان ھای رژيم شاه گذرانده بود. او در سال  ۴٠رفیق سلمان به مبارزين دھه 

مقاومت کرد و به دوسال زندان محکوم شد. پس از انقالب فعالیت خود را در صفوف   با کروه آمل ـ بابل بازداشت گردید، زير شکنجه
ن و در منطقه پرخطر کرمانشاه ادامه داد. کرمانشاه در سال ھای اول انقالب کانون گروه ھای فاشیستی مثل گروه "شیت" بود که سازما

فعالین چپ را مخفیانه می ربودند و بعد از شکنجه سربه نیست می کردند. سلمان از جمله رفقایی بود که در خالل اعدام ھای صادق 
  از دست او بگریزد. خلخالی در کردستان توانست

در داخل کشور ماند و به فعالیت  ١٣۶٢رفیق سلمان در سال ھای اول انقالب مسئول کمیته ايالتی کرمانشاه بود. او بعد از سال 
جزو مسئولین تشکیالت مخفی سازمان در داخل کشور بود. سلمان در  ۶۵تا  ۶٢تشکیالتی در فضای شديد امنیتی ادامه داد. او از سال 

به عضويت  ۶۵از ايران خارج و در کشور سوئد اقامت گزيد و بار ديگر شغل آموزگاری را انتخاب کرد. رفیق سلمان در پلنوم سال  ١٣۶۶سال 
  کمیته مرکزی در آمد و در کنگره اول سازمان به عنوان عضوي شورای مرکزی انتخاب شد. 

ان ما در شرايط سخت فعالیت کرد و عھده دار مسئولیت ھای سنگین شد. او سلمان جزو رفقای ارزنده و فداکار ما بود که سال ھا در سازم
سال قبل به خاطر بیماری خانه نشین شد و تحت مراقبت قرار گرفت. رفیق زھره، ھمسر رفیق سلمان در اين مدت و در  ١۵متاسفانه از 

ت خانه، فرزندان و مداوای رفیق سلمان را بردوش کشید. تمام مراحل بیماری با استقامت و بردباری در کنار سلمان ماند و تمامی مسئولی
     بادرگذشت رفیق سلمان، سازمان ما رفیقی فداکار، مبارز و مردم دوست را از دست داد. 

شورای مرکزی سازمان به زھره گرامی، شقایق و کاوه عزيز تسلیت می گوید، خود را در غم آن ھا شريک می داند و برای آنھا، بستگان و 
  رفقا آرزوی صبر و بردباری دارد. ھمه

  دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٨مارس  ٢۴( ١٣٩٧فروردين  ۴

 

 !دولت ترکیه را محکوم می کنیم اشغال عفرين توسط            
 

شدن  رجب طیب اردوغان، سرانجام به آرزويش رسید و عفرين را اشغال کرد. آرزوئی که به قیمت جان صدھا تن از مردم عفرين و آواره
از ساکنان آن  ھزار تن ٢٠٠ترشدن نیروھای ترکیه به شھر عفرین ،  گناه به دست آمد. در روزھای گذشته با نزدیک صدھا ھزار انسان بی

نظامیان ارتش آزاد سوریه به عفرین به  بان حقوق بشر سوریه، شمار قربانیان غیرنظامی در حمالت ترکیه و شبه اند. به گفته دیده گریخته
زن رسیده است. سازمان ملل و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نسبت به افزایش قربانیان  ٢٨کودک و  ۴٣از جمله   تن، ٢٨١

اند. رجب طیب اردوغان آنچنان از کشتار مردم عفرين سرمست شده که در مقابل قطعنامه پارلمان  ویژه کودکان ھشدار داده به  امی،غیرنظ
گیریم و از آن   ھا را از این گوش می پایان دھد،گفته است: "ما این حرف» شاخه زیتون«اروپا که از آنکارا خواسته بود تا به عملیات نظامی 

 کنیم". گوش در می
اند. بنا به گزارش رويترز، نیروھای  عفرين يکی از سه کانتون کردی است که در شمال سوريه و نزديکی مرز اين کشور با ترکیه واقع شده 

ای، را تخريب کرده و پرچم خود را در اين نقطه   ارتش ترکیه پس از اشغال عفرين مجسمه کاوه آھنگر، شخصیتی حماسی و اسطوره
ھای  گويند كه ارتش تركیه و متحدين وی جنايت . ، اين اقدام توھین به تاريخ و فرھنگ کردھا است. نیروھای كرد سوريه میبرافراشتند

  اند. نفر در ساعات اولیه اشغال عفرين كشته و زخمی شده ٥٠وحشتناكي را در عفرين مرتكب شده و در نتیجه حمالت نظامی بیش از 

ای از "حزب کارگران کردستان" ترکیه  سوريه را شاخه» حزب اتحاد دموکراتیک«سرکوب می کند،  دولت ترکیه کردھای کشور خود را
داند و از قدرت گیری کردھای سوريه در مناطق ھمرز ترکیه به شدت بیمناک است. اين دولت حمله به  (پ ک ک) و گروھی "تروریست" می

  نظامیان کرد توجیه می کند. مرز سوریه و عقب راندن شبهای امن در  عفرین و کشتار مردم را با عنوان ایجاد منطقه
   

عفرين تنھا مانده است. دولت ھای امريکا، روسیه و جمھوری اسالمی دست اردوغان را برای حمله نظامی و اشغال عفرين باز گذاشتند. 
مایت مشترک روسیه و نیروھای بین المللی خودمدیریت دمکراتیک کانتون عفرین با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که حمله به عفرين با ح

صورت گرفت و "روسیه بار دیگر جھت مطامع و منافع خود، خلقمان را فدا و با گشودن آسمان عفرین امکان ھرگونه حمله توسط 
بین المللی،  جنگنده ھای ترکیه را مھیا ساخت. دولت سوریه نیز در راستای منافعش، خلقمان را قربانی کرد. ساختارھایی چون ائتالف

سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیۀ اروپا نیز با سکوتشان و عدم اعمال فشار سیاسی در مقابل تجاوز ترکیه و چشم پوشی به کشتار 
  غیرنظامیان عمال راه را برای تجاوز ترکیه باز کردند."

   
کشتار و آواره کردن مردم آن ھستیم و از "کمپین ما خواھان توقف عملیات نظامی "شاخه زیتون"، پايان دادن به اشغال عفرين و 

ھای سرشناس جھانی آغاز شده و از "فراخوان تظاھرات  المللی حمایت و ھمبستگی با مردم و مبارزین عفرین" که از طرف شخصیت بین
گزار می شود، پشتیبانی مارس بر ٢۴و  ٢٣جھانی برای محکوم کردن ترکیه و حمایت از مقاومت مشروع نیروه ھای کرد" که در روزھای 

  می کنیم.
   

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٨مارس  ١٩( ١٣٩۶اسفند  ٢٨
  

 

 

 



 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ حهصف  ١٠٢شماره     

      
 

 

 ای؟ کدام موفقیت در اقدامات منطقه        

 سیامک سلطانی                          

  یادداشت سیاسی کارآنالین
ای در مشھد،  سخنرانی نوروزی خامنه

حاوی نکات بسیاری است که بررسی 
ھمه جانبه تک تک این موارد، اثباتی 
خواھد بود بر فاصله بسیار میان واقعیت 
آنچه در کشور چه در عرصه داخلی و چه 
در مسائل بین المللی، به ویژه در سطح 

 ای در جریان است. منطقه
ای در ابتدا مکثی داشت بر شعار  خامنه

ثابه یکی از شعارھای استقالل به م
و گفت: "امروز در ۵٧محوری انقالب سال 

دنیا ھیچ کشوری به استقالل ملت ایران 
ھای دنیا به  ی ملت رسد". و"ھمه نمی

کاری در مقابل  نحوی از انحاء نوعی مالحظه
ھا دارند. آن ملتی که آراء او تحت  قدرت

گیرد ملت  ھا قرار نمی کدام از ملت تأثیر ھیچ
." این سخنان می توانند درست ایران است

» استقالل«باشند ھرگاه که به جای واژه 
از زیر » کاری مالحظه«و به جای » انزوا«از 

ھای رایج در روابط  پاگذاشتن بسیاری از نرم
کشورھا، قرار داده شوند. آتش زدن   بین

ھا  پرچم دیگر کشورھا، حمله به سفارتخانه
و "محو  "مرگ بر" و "نابود باد"  و شعارھای

باد" را نمی توان نشانه ای بر درک درست 
» کاری مالحظه«و » استقالل«ھای  از واژه

ارزیابی کرد. تمامی این شعارھا و پرچم 
ھا، که بی  ھا و به آتش کشیدن زیرپا نھادن

ارتباط با نھادینه شدن خشونت در جامعه 
نیستند، موجب آن گردیده اند که از کشور 

دراذھان و  و مردم ما تصویری خشن
المللی، نقش  ھای عمومی بین رسانه
  بندند.

ای موضوع به گونه  در ارتباط با حضور منطقه
ای در این رابطه گفت:  دیگری است. خامنه

ی مسائل داخلی  "کسانی که در ھمه
خواھند دخالت  مناطق مختلف دنیا می

ھا چرا  کنند که ایرانی کنند، اعتراض می
چه؟" به کنند؛ خب به شما  دخالت می

ای نمی داند که قبل از  راستی آیا خامنه
المللی" که مسلما به دنبال  "فضوالن بین

منافع کشور متبوع خود ھستند، این مردم 
ایران بودند که نه حضور سیاسی، بلکه 
حضور نظامی ایران در کشورھای دیگر را به 
زیر عالمت سئوال بردند؟ مردم ایران ھرگز 

ر در سطح مخالف اقتدار سیاسی کشو
ای نبودند و نیستند.  منطقه و فرامنطقه

آنچه مورد مخالفت مردم است، تعویض 
خارجه و مسئولین آن در  جای وزارت

ای  ای و فرامنطقه ھای منطقه گیری تصمیم
و » ھای فرماندھی عملیات جنگی اتاق«با 

فرماندھان سپاه است؛ روشن است که 
سنگین انسانی و مادی و معنوی   ھزینه

تعویض، از جیب مردمی تامین می  این
ای از آنان یا در  گردد که بخش قابل مالحظه

قرار دارند و یا در آستانه   زیر خط فقر

سقوط به زیر خط فقر. ترویج و تبلیغ دروغین و 
بی پایه " سروری ایران و ایرانی" در منطقه 

گری نیز  که الزاما با تعرض و ای بسا نظامی
ای و  ست منطقهھمراه است، باید از سیا

ای جمھوری اسالمی، کنار گذاشته  فرامنطقه
شود. اعتبار کشور ما نه از طریق شرکت در 
ویران سازی این و یا آن کشور، بلکه با 
استفاده از امکانات سیاسی و درایت در 

خواھانه این و یا آن  مواجھه با تمایالت تمامیت
  .یابد کشور است که افزایش می

سر تضعیف بنیه دفاعی  در اینجا سخن نه بر
ھای  کشور، بلکه استفاده از سرمایه

انسانی، مادی و معنوی مردم است در راه 
ھایی که در تدوین و تصمیم به  تامین سیاست

ھا، مردم ھیچ نقشی ندارند، اما  اجرای آن
ھا به اجبار بر دوش شان  پرداخت ھزینه آن

نھاده شده است. ھنگامی که بنا به اظھارات 
کل سپاه، ھسته ھای مقاومت در  فرمانده

کشورھای منطقه ایجاد می گردد، این ھمان 
گری  سیاست تعرضی و توسل به نظامی

آشکاراست که در سطور قبلی به آن اشاره 
شد، و جایگاه تشریفاتی وزارت خارجه 

ای و  ھای منطقه کشورمان در چالش
  ای، ھرچه واضح ترنمایان می گردد. فرامنطقه

ضور نیروھای ایران بنا به این موضوع که ح
ھای  ھا و ملت درخواست کمک به دولت«

نیز جزو مواردی است که باید در » منطقه بوده
"نیّت پاک" درخواست کننده و یا ارائه کننده 
کمک، تردید به خرج داد. آخر کشوری که بنا 
به اعترافات مقامات مختلف آن، با گذشت 

ای ھ سال در بازسازی زیرساخت ٣٠نزدیک به 
حیاتی مناطق جنگ زده کشور در خوزستان و 
  نیز غرب کشوراقدامی اساسی صورت نداده
است، چگونه می تواند در بازسازی پس از 
جنگ کشور دیگری شرکت و نقش داشته 
باشد. عالوه بر مناطق جنگ زده، مناطق 
آسیب دیده از حوادث طبیعی نیز گواه دیگری 

عدم «ھستند بر عدم توانایی و یا چه بسا 
مسئولین به کاھش رنج مردم آسیب » تمایل

دیده این مناطق؛ لذا با چه منطقی می توان 
باور کرد که "عقالنیت و منطق" در سیاست 
کمک رسانی به کشورھای منطقه و 

برد  فرامنطقه، عمل کرده است و نه پیش
سیاست تقابل با ھدف کسب برتری در 

  منطقه و فراتر از آن؟
ر عربستان و اسرائیل و نزدیکی علنی و آشکا

ھای مشترک آنان علیه ایران از  نیز برنامه
و  یکسو، مواضع خصمانه دونالد ترامپ 

وسیع در تیم دستگاه دولتی ترامپ،  تغییرات 
گیری آشکارا خشن علیه ایران و  با سمت

توافق برجام از سوی دیگر را شاید بتوان در 
اردوگاه به اصطالح "دشمن" دید، ھرچند در 

نجا نیز این امکان وجود داشت و ھنوز نیز ای
وجود دارد که با گرفتن ابتکار عمل از سپاه و 

فرماندھان نظامی و دادن آن به وزارت خارجه، 
با توسل به درایت سیاسی و دوراندیشی و 
پرھیز از ھرگونه "خود برتربینی"، از فراروئیدن 

جویانه،  مواضع خصمانه به اقدام تقابل
ما وقتی که در به اصطالح جلوگیری کرد؛ ا

اردوی "دوستان" چه در میان کشورھای 
ھمسایه و چه دورتر از آن، در موارد مربوط به 

ھای  گذاری در پروژه بررسی امکانات سرمایه
ھای ویران شده در اثر  بازسازی زیر ساخت

و دعوت نکردن » ندیدن«جنگ، تمایل شدید به 
ط شاھد ھستیم، نمونه نشست مربو   ایران را

ماه پیش در  ٢به بازسازی عراق که حدود 
لندن و بدون حضور ایران برگزار شد، و یا اعالم 
حضور قدرتمند سرمایه ھای چینی و روسی 

ھای مربوط به بازسازی سوریه در  در پروژه
ای  مرحله«آینده بدون حضور ایران، باور به 

  تر می گردد. این دوستی، ھرچه قوی» بودن

می گوید: "برای یک ضرب المثل روسی 
پوست خرسی که ھنوز شکار نشده است، 
نباید دعوا به راه انداخت"، ھنگامی که 

ای در سحنان خود از "محاسبات بسیار  خامنه
تر از آن رحیم  منطقی" یاد می کند و یا قبل

رتبه سپاه پاسداران با  صفوی، فرمانده عالی
حمایت از مداخله نظامی فعال ایران در سوریه 

ما به طور جدی خواستار استقالل : «گوید می
و تمامیت ارضی سوریه ھستیم. جمھوری 

ھایی که در  اسالمی ایران ھم بایستی ھزینه
ھا این  سوریه کرده است را برگرداند و سوری

آمادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن 
این » ھا را برگردانند فسفات سوریه این ھزینه

د. کشوری که ضرب المثل مصداق پیدا می کن
ویژه ترکیب مسئولین آتی آن  ھنوز آینده آن و به

در ابھام و ناروشنی قرار دارند، بر چه اساسی 
ھای جنگی  از ھم اکنون برای پس دادن ھزینه

  ایران، می توانند وعده بدھد.

  ای: اگر از نگاه خامنه

افزایش فقر در داخل کشور که نخستین  -
ماه  ھای دی میطغیان نمایندگان آن را در ناآرا

  شاھد بودیم؛

تداوم کوتاھی در بازسازی مناطق جنگ زده  -
دیده از وقایع طبیعی، و دادن  و آسیب

  ھای دروغین؛ وعده

تشدید خطر تقابل نظامی آشکار ایران با    -
  عربستان؛ –اسرائیل  –محور آمریکا 

ریزش ھرچه بیشتر اعتبار سیاسی کشور در  -
  از منطقه؛ میان کشورھای منطقه و فراتر

و به عنوان   اند" حاصل "محاسباتی منطقی
شود، باید در انتظار  ھا یاد می "موفقیت" از آن
ماه گذشته و تداوم خطرآفرین  تکرار وقایع دی

بار اما با ابعادی  تنش با غرب بود، این
  تر و نتایجی متفاوت با گذشته. گسترده

 



  
  
  

  ٥  صفحه     ١٠٢ شماره    

 ابرھای جنگ و باد                        

 پور فرخ نعمت                                       
  یادداشت سیاسی کارآنالین

المللی مطالعات استراتژیک در لندن، ارزیابی ساالنه خود از توان نظامی و  طی گزارشی در روزنام شرق، به روال ھرساله، مؤسسه بین
صفحه انتشار دادەاست. در این ارزیابی،  ۵٢٠فصل و  ١٠در " ٢٠١٨ا در کتابی تحت عنوان "موازنه نظامی ھزینه دفاعی کشورھای جھان ر

میان آمدە است:  از موارد زیر سخن ب

  ـ چالش ھای ناشی از فروپاشیدگی محیط امنیتی،
  اند،ـ قدرت ھائی مانند چین و روسی فرادستی و برتری جھانی آمریکا و متحدانش را ب چالش کشیدە

ای خود را برای یک رویارویی احتمالی  شده یافته و حساب ھا به طور نظام ھای بزرگ گریزناپذیر نیست، اما کشور ـ ھرچند جنگ بین قدرت
انتشار یافت است، احتمال بروز جنگ میان قدرت ھای بزرگ، یکی از  ٢٠١٨کنند. بر طبق استراتژی دفاع ملی آمریکا ک در ژانوی  آماده می

  لش ھای آمریکا ارزیابی شدە است،چا
  میلیارد دالر. ١،٧ب میزان  ٢٠١٦ـ افزایش ھزین نظامی آمریکا در مقایس با سال 

:   ھمچنین در گزارشھای دیگری می خوانیم ک

اعظم این  . بخش درصد افزایش یافته است ١/٨ـ دولت چین در اجالس کنگره حزب کمونیست اعالم کرد بودجه نظامی این کشور به میزان 
  شود, سازی ارتش خلق چین می بودجه صرف مدرن

  ـ دولت روسی بشدت بر توانائیھای نظامی خود افزودە و با ورود سالحھای پیشرفت عمال برتری ایاالت متحدە را ب چالش می کشد،
مسئل دادە است، بیشتر از پیش در  ـ وضعیت برجام بعلت تھدیدھای آمریکا ک فرصتی چھار ماە، تا ماە م میالدی، ب طرفھای درگیر

ن سای ابھام قرار می گیرد، و امکان تنش در خاورمیان را در ابعاد قوی تری بشدت باال می برد. برکناری تیلرسون از سوی ترامپ و جایگزی
  کردن او با مایک پمپئو ک مخالف سرسخت برجام بشمار می رود، خود نشان منفی دیگریست.

ھای جدید در زمین تجاری  ھم باید گفت ک دولت ترامپ در ادام دیدگاھھای ناسیونالیستی خود در مورد اقتصاد، تھدید ب وضع تعرف
ردند. اما کردەاست، ک عمال باعث برانگیختن واکنشھائی تند از جانب بویژە اتحادی اروپا و کانادا شد. اروپا و کانادا تھدید ب واکنش متقابل ک

ھای جدیدی وضع کند. متاسفان ھم اکنون عمال از  این مانع از عملی کردن تھدیدات ترامپ نشد و این کشور در زمین فوالد، توانست تعرف
  ترم 'جنگ تجاری' در عرص بین المللی استفادە می شود.

از آن جایگاە سابق  آنچ مشخص است این است ک دیوار آرایش کالسیکی قدرت در عرص جھانی عمال ترک برداشت است. آمریکا دیگر
برخوردار نیست و در زمین نظامی و تجاری با مشکالت ساختاری مواج شدە است. ب ھمین جھت دولت ھای قدرتمند دیگر وضعیت را 

  مناسب دیدە و درصدد تقسیم سفرە بر اساس شرایط نوین اند و طرحی دیگر را می طلبند.

ای شود و یا اینک ظھور آن با جنگ میان قدرتھای بزرگ ھمراە خواھد اینک جھان می تواند آرام آرام بدون جنگ و خون ریزی وارد چنین مرحل
بود، خود بحث مھمی است. ظاھرا وجود سالحھای اتمی کماکان از ورود دنیا ب جنگھای بزرگ جلوگیری می کند. اما طرح آمریکا برای ایجاد 

  نگھا استفادە کرد، خود فاکت مھمی در عدم بازدارندگی ابدی سالحھای اتمی است.سالحھای اتمی با برد محدود چنانک بتوان از آن در ج

بر وضعیت انتقالی دوران کنونی  اما در مورد آنچ ک ب کشورمان برمی گردد باید گفت ک استراتژیست ھای جمھوری اسالمی عمال 
ریزی کردەاند . ایران ک متوج ترک برداشتن دیوارھای نظم کھن شدە است، چنانک آگاھی دارند، و استراتژی خود را کامال بر پای آن برنام

ای جدید بر اساس مطامع خود است. امری ک  محمد جواد ظریف در نشست مونیخ عمال ب آن اشارە کرد، درصدد ایجاد یک نظم خاورمیان
عربستان ب این امر اجازە نخواھند داد، و اگر قرار بر احتمال آن غیرواقعی است زیرا ک عالوە بر ایران، کشورھای قدرتمند دیگر از جمل 

وضعیت نوینی باشد باید در آن منافع کشورھای دیگر ھم در نظر گرفت شود. جمھوری اسالمی ب تنھائی نخواھد توانست چنین شرایطی 
  را رقم زند.

ان د و در این مورد ھشدار دادەاند، اما جمھوری اسالمی ظاھرا با نیروھای زیادی در این سالھا از احتمال برپائی جنگ میان ایران و آمریکا گفت
 باال رفتن توان واکنشی قدرتھای دیگر جھانی در مقابل آمریکا، عمال ب آن توج جدی مبذول نمی دارد و بنابراین 'تعرض' را ب بخش مھمی

ای تبدیل کردەاست.   از سیاست خارجی خود بویژە در عرص منطق

  ق کرە زمین متراکم شدەاند. سخن تنھا بر سر بادیست ک می تواند آنھا را بدین سو بیاورد یا نیاورد!ابرھای جنگ در اف

 

 

  شود دختر فلسطینی که به سرباز اسرائیلی سیلی زد زندانی می
 رصا کاویانی

ماه مارس  ٢٢عھد تمیمی، دختر نوجوان فلسطینی که ویدئو سیلی زدن او به صورت سرباز اسرائیلی چندی قبل خبرساز شده بود، در 
دالر جریمه محکوم  ١۵٠٠کمه در دادگاه, با قبول اتھامات خود به تحمل ھشت ماه زندان و پرداخت حدود پس از محا سال جاری

ساله، ھمراه دخترعمویش در یک رویارویی با نیروھای اسرائیلی به صورت یک  ١٧شود عھد تمیمی،  فیلمی که در آن دیده می  شد.
ھام از جمله حمله به سرباز در لباس نظامی روبرو بود اما در پایان با پذیرفتن چھار ات ١٢او در دادگاه با  زندخبر ساز شد. سرباز سیلی می

اتھام در اسرائیل دادگاھی شده است که از جمله  ١٢تر خود شود. حاال این نوجوان به  ھا تالش کرد مانع محکومیت سنگین فقره از اتھام
که از ماه دسامبر گذشته در بازداشت بود، تا تابستان آینده دوران  ساله ١٧بدین ترتیب این دختر  آنھا حمله و پرتاب سنگ است.

 محکومیت خود را سپری و آزاد خواھد شد.
پالستیکی سربازان اسراییلی به سر پسر عمویم برخورد   این دختر جوان در اولین بازجویی ھایش به دادگاه گفته بود" وقتی که گلوله

با یک روزنامه اسراییلی گفته است" سربازھای اسرائیلی وارد  اما پدر این دختر در گفتتگو  م"!کرد, خونم به جوش آمد و به او سیلی زد
دخترم به صورت سربازی که به حریم   ھای خانه را شکستند و از اینکه آور کردند و پنجره محوطه خانه شدند و شروع ب پرتاب گاز اشک

  خانه ما وارد شده بود سیلی زد, افتخار می کنم"!
را تماشا کردند و بازنشر دادند، عھد تمیمی را به عنوان قھرمان مقاومت در  ھا وحتی غیرفلسطینی ھا که فیلم یلی از فلسطینیخ

بوک خود  شده فلسطینی است، در فیس گر شناخته ھا ستایش کردند. باسم تمیمی، که خودش یک کنش مقابل اشغال اسرائیلی
ساله عھد اصابت کردە بود. کنشگران  ١۴ز سربازان اسرائیلی به صورت پسرعموی شده ا  نوشت، یک گلوله پالستیکی شلیک

کنند که از او برای  ھا در اسرائیل خانواده این دختر نوجوان را متھم می اند ولی خیلی فلسطینی واکنش عھد تمیمی را ستایش کرده
اری اینترنتی توانسته اند برای تقاضای آزادی او یک میلیون و کنند. حامیان عھد تمیمی در طوم تبلیغات علیه ارتش اسرائیل استفاده می

  ھزار امضاء جمع کنند. ٧۵٠
 

 



 
 
 

 

 

  ٦صفحه     ١٠٢ شماره    

داللی و واسطه گری بوده است. اين اليه ھا 
ون حکومت و يا در زدوبند با عمدتا از در

  حکومتیان پديد آمده اند.

در مقابل انباشت ثروت ھای بیکران در دست 
اليه نازکی از جامعه و نورسیدگان، گروه ھای 
کم درآمد جامعه شديدآ متورم شده، فقر 
گسترش يافته و شکاف طبقاتی بطور 
بی سابقه ای تعمیق يافته است. به گفته 

میلیون نفر از جمعیت  ٣٠اقتصاددانان حداقل 
ایران زیر خط فقر ھستند. آمارھا نشان 
می دھد درآمد پنج دھک نخست خانوارھای 
کارگری ایران کمتر از حداقل دستمزد اعالم 

درصد کارگران و  ٧٠شده است. 
گیرند و  بازنشستگان حداقل دستمزد را می

زیر خط فقر قرار دارند. گزارش مرکز آمار ایران 
در بھار سال جاری، نشان  از نرخ بیکاری

١٢دھد که  می درصد از جمعیت فعال  ۶
بالقوه در ایران بیکار ھستند. جمعیت بیکاران 

٢٨ساله  ٢۴تا  ١۵ درصد است. ھرساله  ٨
يک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند. در 
حالی که دولت در بھترین حالت نمی تواند 

  ھزار شغل ایجاد کند. ٥٠٠ساالن بیش از 

ھزینه  ٩۵اساس آمار بانک مرکزی در سال بر
ناخالص ثروتمندترین گروه ھای اجتماعی 

پایین جامعه بوده  برابر گروه ھای  ١۵کشور 
است. ضریب جینی در ھمین سال، به رقم 

    رسیده است.٣٩/٠سابقه  بی

  خیزش اعتراضی مردم

اگر از خواست مردم برای تامین حق رای 
ست و برخا ٨٨خود جنبش اعتراضی سال 

چندين ماه حکومت ايران را در خیابان ھا به 
چالش کشید و برصحنه سیاسی کشور 
تاثیر جدی گذاشت، خیزش اعتراضی ديماه 
نشان داد که مسئله فقر، بیکاری و شکاف 
طبقاتی يکی از مسائل اصلی جامعه است. 
خیزش اعتراضی مردم به تغییر ساختارھای 
اجتماعی و طبقاتی در طی دھه ھای 

ته، در خصلت رانتیر و حامی پروری گذش
حکومت و سیاست ھای نئولیبرالی اقتصادی 
ريشه دارد. به جھت رشد جمعیت کشور، 
سرريز شدن دھقانان به سوی شھرھا و به 
فالکت نشانده شدن بخشی از گروه ھای 
اجتماعی بخاطر سیاست ھای تعديل 
اقتصادی بعد از جنگ، بر میزان تھیدستان 

ین ھا و خانه بدوش ھا جامعه، حاشیه نش
افزوده شده است. از سوی ديگر گروه ھای 
جديدی از جامعه که بخشی از آنھا در سابق 
جزو اليه ھای میانی به حساب می آمدند، 
به سوی اليه ھای پائین جامعه رانده 
شده اند. مھمترين اين گروه ھای اجتماعی، 
کارمندان دولت، معلمان و بازنشستگان 

  ھستند.

ايدار، دموکراسی و عدالت توسعه پ
  اجتماعی

 ٨٨جنبش اصالحات و جنبش اعتراضی سال 
مشخص کرد که دگرگونی ساختاری در طی 
دھه ھای گذشته، دمکراسی را به مسئله 
اصلی جامعه ما تبديل نموده و اين امر را 
مدلل کرده است که در کشور ما، امر توسعه 
پايدار با دمکراسی درآمیخته است. به بیان 

  در ضرورت تشکیل حزب چپ دموکرات و سوسیالیست

 بھروز خلیق

انتخابات، خیزش ھا و جنبش ھای 
اجتماعی در کشور ما به شکل بارزی 
مسائل کلیدی جامعه ما را باز می نمايند. 

تخابات در کشور ما دمکراتیک نیست، با ان
اين وجود به جھت مسدود بودن 
کانال ھای ديگر تبارز مطالبات گروه ھای 
مختلف اجتماعی، انتخابات غیردمکراتیک 
ھمانند انتخابات رياست جمھوری در سال 

به محل بروز مسائل کلیدی  ٨٨و  ٨۴، ٧۶
کشور تبديل می شود و آنچه در بافت ھای 

 ه جريان دارد، به رو میآيد.زيرين جامع

و برآمدن جريان اصالح طلب  ٧۶دوم خرداد 
از آن، ريشه در تغییرات ساختارجمعیتی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی جامعه ما 
داشت که با کانديدا شدن محمد خاتمی 
فوران کرد و مجال بروز پیدا نمود. دوم 
خرداد پديده ای خلق الساعه و يا مولود 

و يا کار مستمر و سازمان  رھبری خاتمی
يافته اصالح طلبان نبود، بلکه در اساس از 
بطن تحوالت ساختاری برآمده بود. تحول 
در ترکیب جمعیت و شکل گیری جامعه ای 
جوان، ظھور نیروی عظیم و دگرگونساز 
نسل جديد، رشد شھرگرائی و گذر ايران 
از يک کشور نیمه شھری به جامعه ای 

زايش قابل توجه با بطور عمده شھری، اف
سوادان و تحول از جامعه ای نیمه با سواد 
به جامعه ای باسواد، افزايش سريع 
تحصیل کردگان و روشنفکران، افزايش 
  حجم طبقه متوسط، از جمله آن ھا است.

با  ٧۶اگر محمد خاتمی در انتخابات سال 
طرح توسعه سیاسی و جامعه مدنی 
 توانست آرای اليه ھای متوسط جامعه،
جوانان، دانشجويان و زنان را اخذ کند، 

 ٨۴محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 
با طرح شعار "پول نفت برسر سفره ھا" و 
با نشان دادن ھمرنگی با اليه ھای پائین 
جامعه، قادر شد نظر مساعد بخشی از 
آنھا را جلب نمايد. در حقیقت بخشی از 
محرومان جامعه در مقابل رفسنجانی که 

ل قدرت و ثروت بود، به کسی رای سمب
دادند که فريب کارانه وعده می داد پول 
نفت را سرسفره ھا خواھد آورد. در اين 
انتخابات شکاف طبقاتی، فقر و فالکت 
محرومان جامعه با تمام وجود خود را 
نماياند و در فقدان حضور جريان چپ، 
احمدی نژاد شعار عدالت اجتماعی را ربود 

از گروه ھای کم درآمد و حمايت بخشی 
  جامعه را به دست آورد.

  فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی

احرای سیاست ھای اقتصادی نئولیبرالی 
طی سه دھه گذشته از يکسو و از سوی 
ديگر، عملکرد حکومت رانتیر و حامی پرور 
جمھوری اسالمی، بسترساز تمرکز ثروت 
بیکران در دست اليه نازکی از جامعه و 

در بین گروه ھای وسیعی از انباشت فقر 
مردم گشته است. در اين مدت اليه ھای 
جديدی از سرمايه داران شکل گرفته و به 
ثروت ھای بی سابقه در تاريخ ايران دست 
يافته اند. منشا ثروت آنھا از قبل درآمد 
نفت، رانت حکومتی، فساد و کارھای 

 

گر تحقق امر توسعه پايدار با توجه به دي
شکل گیری گروه ھای اجتماعی و مطالبات 

  آن ھا، مشروط به تامین دمکراسی است.

 ٨٨و جنبش اعتراضی  ٧۶اگر انتخابات سال 
نشان داد که بجھت تحوالت ساختاری امر 
توسعه پايدار در کشور ما با دموکراسی پیوند 

ما  خورده و دموکراسی مسئله اصلی جامعه
است، خیزش اعتراضی ديماه مشخص ساخت 
که امر توسعه پايدار و دمکراسی عمیقا با 
عدالت اجتماعی درھم آمیخته است و 
دموکراسی در کشور ما بدون غلبه برفقر، 
بیکاری و کاھش فاصله طبقاتی پايدار نخواھد 

  بود.
اين دريافت ـ پیوند دموکراسی و عدالت 

واست و اجتماعی ـ نه يک امر ذھنی و خ
تمايل اين يا آن جريان سیاسی، بلکه امر 
عینی و برخاسته از تغییرات اجتماعی و 
طبقاتی و مطالبات طبقات و گروه ھای 

  اجتماعی است.

ضرورت تشکیل حزب چپ دموکرات و 
  سوسیالیست

چنانچه گفته شد تحوالت ساختاری در طی 
دھه ھای گذشته مسئله دمکراسی و عدالت 

ور قرار داده است. توسعه اجتماعی را در دست
پايدار در کشور ما با توجه به تحوالت جمعیتی 
و اجتماعی بدون دمکراسی با موانع جدی 
مواجه می شود و بدون تامین عدالت اجتماعی 
به تالطمات اجتماعی برمي خورد و تنش ھا رو 
بگسترش می گذارد. عدالت اجتماعی نیز بدون 

 گردد و در رشد اقتصادی به توزيع فقر منجر می
فقدان دمکراسی به توتالیتاريسم منتھی 
می شود. شرط مقدم پیشبرد امر توسعه 
پايدار، استقرار دمکراسی و تامین عدالت 
اجتماعی در کشور است. درک اين مسئله در 
شرايط کنونی جامعه، از اھمیت زيادی 

  برخوردار است.

جامعه ما نیازمند وجود نیروی سیاسی 
ز توسعه پايدار، آزادی، قدرتمندی است که ا

دموکراسی و عدالت اجتماعی دفاع کند و 
برنامه خود را بر پايه مولفه ھای فوق تنظیم 
نمايد. نیروی چپ و به ويژه چپ دمکرات و 
سوسیالیست از چنین توانائی بالقوه برخوردار 

   است. 

در فقدان نیروی سیاسی قدرتمند چپ دمکرات 
عی با و سوسیالیست، شعار عدالت اجتما

توجه به فقر گسترده، بیکاری وسیع و شکاف 
طبقاتی، به دست نیروھای پوپولیست و راست 
افراطی خواھد افتاد که از آن بصورت فريبکارانه 
بھره گرفته و به خدمت اھداف خود در خواھند 
آورد. امروز شکل گیری و حضور حزب چپ قوی 
و موثر به يک امر مبرم و ضرور جامعه ما تبديل 

  است. شده

در پاسخگوئی به اين ضرورت، سازمان فدائیان 
خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان 
خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و جمعی از 
کنشگران چپ تصمیم گرفته اند که وحدت کنند 
و تشکل واحدی را به وجود بیآورند. امید است 
اين وحدت بتواند در تقويت و نیرومند شدن چپ 

  افتد.موثر 

 



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه   ١٠٢شماره     

 سند سیاسی                   
    اوضاع سیاسی کشور و سیاست ھای ما          

بعد از انتشار سند سیاسی، گروه کار 
موضع گیری سیاسی با در نظرداشت 
پیشنھادھای دريافتی، دوباره روی 
سند سیاسی کار کرد. اکنون نسخه 
 .جديد در اختیار شماست

نشده و يا در  پیشنھادھائی که پذيرفته
گروه برسر آن نظر يکسانی وجود 
 .ندارد، در زير سند سیاسی آمده است

 گروه کار موضع گیری سیاسی
  ٢٠١٨مارس  ٢٣

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

 اوضاع سیاسی کشور 

جمھوری اسالمی با بحران ھا و شکاف ھای 
اجتماعی متعدد و حادی روبرو است. 

و  بحران ھای مزمن آن استمرار يافته
شکاف ھای اجتماعی فعال شده اند. 
جمھوری اسالمی با بحران مشروعیت، 
بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک و رھبری 
و چالش جريان ھای درون خود مواجه است. 
اکثر منابع اقتدار جمھوری اسالمی در 
وضعیت بحرانی قرار دارد. اين حکومت در 
اساس با تکیه به ارگان ھای نظامی، 

اطالعاتی، تبلیغاتی، پايگاه محدود  امنیتی ـ
اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه 
می دھد. وضعیت جمھوری اسالمی ناپايدار 
و شکننده تر شده و نارضايتی مردم از 
حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد 

  فرآيند بحران سیاسی گرديده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تجلی  ٩۶خیزش اعتراضی مردم در دی ماه 
ن شرائط بحرانی بود. خیزشی که ھمی

صحنه سیاسی کشور را دگرگون کرد. 
خیزش مردم بدون رھبری با ابتکار اقدام 

شھر  ٨٠جمعی اما مستقل در بیش از 
کشور شکل گرفت. شبکه ھای اجتماعی و 
تلفن ھای ھوشمند در گسترش اعتراضات 

مردم به خصوص در روزھای اول نقش مھم 
ت اقتصادی را داشتند. خیزش مردم مطالبا

به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با 
عدالت اجتماعی پیوند زد. اعتراضات مردم 
علیه جمھوری اسالمی، روحانیت، واليت 
 فقیه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. 

درصد مردم از  ٧۵بنا به آمارھای رسمی 
وضع موجود ناراضی اند، به جمھوری 

یر اسالمی بی اعتمادند و خواھان تغی
  وضعیت موجودند.

کشور ما با ابرچالش ھای متعددی در حوزه 
اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران 
واحدھای تولیدی، بحران منابع آب کشور، 
مسائل محیط زيست، فقر، بیکاری، شکاف 
طبقاتی، ورشستگی صندوق ھای 
بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظیم 

دولتی. بودجه دولت و حجم عظیم دستگاه 
وضعیت زندگی گروه ھای وسیعی از مردم 
به ويژه کارگران و مزدبگیران براثر بحران 
اقتصادی و سیاست ھای نئولیبرالی دولت 
روحانی وخیم تر شده، اليه ھای میانی 
جامعه تجزيه شده و گروه ھای وسیعی از 
آن ھا به سوی اليه ھای پائین سوق يافته  و 

ه شده بر حجم تھیدستان کشور افزود
است. اليه نازکی از جامعه به ثروت ھای 
افسانه ای دست يافته، فاصله فقر و ثروت 
به شدت رو به افزايش گذاشته و شکاف 
طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده 
است. جمھوری اسالمی نمی تواند بربحران 
اقتصادی غلبه کند. غلبه بر بحران 

در کشور ما در گرو تغییر ساختار   اقتصادی
سیاسی کشور است. اقتصاد پاشنه آشیل 

  جمھوری اسالمی است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وضعیت سیاسی کشور ما در حال حاضر از 
چالش ھای منطقه  متاثر است. خاورمیانه 
به کانون چالش و رقابت قدرت ھای جھانی 
و منطقه ای تبديل شده است. جمھوری 
اسالمی تحت فشار شديد در سطح منطقه 

از يکسو سیاست ھای  و جھان قرار دارد.
توسعه طلبانه و ماجراجويانه جمھوری 
اسالمی در منطقه و دشمنی ديرينه  آن با 
اسرائیل و امريکا و از سوی ديگر 
سیاست ھای خصمانه دولت امريکا، 
اسرائیل و عربستان سعودی نسبت به 
جمھوری اسالمی، کشور ما را با خطرات 
بزرگی مواجه ساخته است. خطر رودروئی، 

  وزبروز افزايش می يابد.ر

تداوم و تشديد تحريم ھای اقتصادی توسط  
دولت امريکا بر اقتصاد کشور تاثیرات مخربی 
گذاشته است. تمرکز آمریکا بر روی برنامه 
موشکی جمھوری اسالمی و تمایل ضمنی 
اروپا به بازکردن چنین پرونده ای، می تواند 
گشایش محدود بعد از برجام را کامال منتفی 
سازد. فشارھای منطقه ای و بین المللی ھمراه 
با تحريم ھای اقتصادی به عنوان يک پارامتر 
مھم، بحران ھای داخل کشور را تشديد و بر 
شکنندگی جمھوری اسالمی و ناپايداری آن 

  می افزايد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جمھوری اسالمی سد راه ھر نوع تغییر مثبت 
و  بنیادين در کشور ماست و به جھت ساختار

ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی 
چھار دھه گذشته، با وضعیت بن بست مواجه 
است. ساختار سیاسی ـ حقوقی جمھوری 
اسالمی راه اصالحات را مسدود کرده است. 
برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و خروج از 
بن بست، مستلزم تغییرات اساسی در 
 ساختارھای سیاسی و تغییر قانون اساسی
است. اما بلوک قدرت به رھبری علی خامنه ای 
تن دادن به تغییر و رفرم را پايان کار خود 
می بیند و ھم چنان به مشت آھنین متوسل 
می شود. تداوم وضع وجود، بحران ھای کنونی 
حکومت را تشديد کرده و می تواند به فروپاشی 

  آن بیانجامد.
رح ارائه ط  رويکرد ما در شرايط کنونی از يکسو

سیاسی برای گذار به دموکراسی با حداقل 
ھزينه و از سوی ديگر ارائه سیاست ھای 

  عملی برای زمینه سازی چنین گذاری است.

  سیاست ھای ما 

  گذار به دموکراسی و طرح پیشنھادی ما
ـ گفتمان گذار از جمھوری اسالمی و دستیابی 
به دموکراسی با توجه به بحران سیاسی 

ر صحنه سیاسی کشور کشور، جای خود را د
باز کرده است. ضروری است نیروھای آزاديخواه 
و دموکرات برای مديريت گذار دموکراتیک طرح و 
برنامه داشته باشند. برای گذار از جمھوری 
 اسالمی به دموکراسی با حداقل ھزينه، 
جلوگیری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، 
 ارائه طرح سیاسی و ھمکاری و اتحاد نیروھای
جمھوريخواه دموکرات و سکوالر به امر 

  ...تاخیرناپذير تبديل شده است.

   ٨ادامه در صفحه 

ما علیه قوانین ضدزن، 
تبعیض جنسیتی جمھوری 
اسالمی و فرھنگ 
مردساالری و برای تأمین 

زنان با مردان برابرحقوقی 
تالش می کنیم. مبارزه 
زنان علیه حجاب اجباری 
وارد فاز نوینی شده است. 
ما پشتیبان اين حرکت و 

 جنبش زنان ھستیم

ساختار سیاسی ـ حقوقی 
جمھوری اسالمی راه 
اصالحات را مسدود کرده 

برون رفت از وضعیت  .است
بحرانی کشور و خروج از 
بن بست، مستلزم تغییرات 

ر ساختارھای اساسی د
سیاسی و تغییر قانون 

 اساسی است

خیزش اعتراضی مردم در دی  
ماه گذشته عمیقأ خصلت 
طبقاتی داشت. اين خیزش بار 
ديگر نشان داد که پیوند کار، 

ضرورت امروز نان و آزادی 
تواند به  جامعه ما است و می

یک جريان و گفتمان نیرومند 
تبدیل شود و چپ دموکرات و 
سوسیالیست باورمند به پیوند 
آزادی و عدالت اجتماعی در 

ً نقش ایفاء کند  آن قویا

 



 
 

  
  
  

   ٨صفحه      ١٠٢شماره     

  ... سند سیاسی
 ٧ادامه از صفحه 

ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای 
جمھوری خواه، دموکرات و سکوالر و پیوند 
يافتن آن با خیزش اعتراضی مردم تالش 
می کنیم. برای گذار به دموکواسی الزم 
است نیروھای سیاسی کشور روی 

اتیک، برگزاری مجلس پرنسیپ ھای دموکر
موسسان برای تدوين قانون اساسی و 

  قضاوت صندوق رای توافق کنند.

ـ گذار به دموکراسی به اتکای جنبش  
فراگیر و نیرومند و نافرمانی گسترده ممکن 
است. سیاست ما تقويت خیزش اعتراضی 
مردم، پیوند خوردن آن با ساير جنبش ھای 
اجتماعی و فراروياندن آن به جنبش 
سراسری و قدرتمند است. تغییر در 
ساختارھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرھنگی مستلزم پیوند خوردن خیزش 
تھیدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط 
جديد و اعتصابات سراسری کارگران، 
معلمان و کارمندان با اعتراضات خیابانی 
است. ما برای تحقق چنین پیوندی تالش 

  می کنیم.

دولت ھای خارجی برای تغییر رژيم ـ دخالت 
ايران، ھمانند عراق می تواند به جنگ 
داخلی و جان گرفتن جريانی مثل داعش بر 
بستر زمینه ھای مساعد منجر گردد. آزادی 
و دمکراسی از خارج توسط دولت ھای ديگر 
و با تحريم ھای فلج کننده در کشور ما پا 
نمی گیرد. دمکراسی امری درون زا و ھم از 
اينرو جايگزينی جمھوری اسالمی با 
جمھوری دمکراتیک و سکوالر، کار مردم 
ايران است و با اتکاء به نیروھا و نھادھای 
دمکراتیک می تواند تحقق يابد. ما مخالف 
آلترناتیوسازی توسط دولت ھای خارجی و 
اتکاء اپوزيسیون به آن ھا برای گذار از 

  جمھوری اسالمی به دموکراسی ھستیم.

خیزش اعتراضی مردم در دی ماه گذشته ـ  
عمیقأ خصلت طبقاتی داشت. اين خیزش 
بار ديگر نشان داد که پیوند کار، نان و آزادی 

تواند به  ضرورت امروز جامعه ما است و می
یک جريان و گفتمان نیرومند تبدیل شود و 
چپ دموکرات و سوسیالیست باورمند به 

ً پیوند آزادی و عدالت اجتماعی در آن  قویا
نقش ایفاء کند. از اين رو حضور متشکل چپ 
دموکرات و سوسیالیست در صحنه 
سیاسی کشور به امر تاخیرناپذير تبديل 
شده است. ما بر تقويت حضور چپ در 
صحنه سیاسی کشور و در اين راستا بر 
ھمکاری و اتحاد نیروھای چپ کشورمان 

  تاکید داريم.

  تمرکز مبارزه علیه والیت فقیه 

ً  قدرت سیاسی در جمھوری اسالمی عمدتا
در دست ولی فقیه و بیت وی، نظامی ـ 
امنیتی ھا، روحانیون حکومتی و راست 
افراطی متمرکز شده است که در راس آن 
ولی فقیه قرار دارد. اين بلوک مانع اصلی 
تغییر سیاست ھای کشور در عرصه داخلی 

است. در گذار از استبداد به  و خارجی
اصلی مبارزه ما علیه  دموکراسی، سمت

بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه و ساختار 
  سیاسی مبتنی بر واليت فقیه است.

  در باره اصالح طلبان 

موقعیت اصالح طلبان حکومتی به جھت 
اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال ھای 

گذشته، حمايت يک جانبه از حسن روحانی و 
 ھا با موضع گیری مقابله جويانه گروھی از آن

خیزش اعتراضی مردم از يکسو و از سوی 
ديگر به خاطر بن بست راھبرد اصالح طلبی در 
جمھوری سالمی، تضعیف و از پايگاه 
اجتماعی آن ھا کاسته شده است. رويکرد 
بخشی از اصالح طلبان، حفظ و بسط موقعیت 
خود در جمھوری اسالمی است. اصالح طلبان 

  کاری و حکومتی روند تجزیه میان محافظه
تحول طلبی را طی می کنند. موضع ما در مورد 
این جریان نقد نگاه و مواضع آن ھا است. ما از 
روند تجزيه در صفوف اصالح طلبان به سود 

  تحول طلبی استقبال می کنیم.

  آزادی ھای سیاسی

ما خواھان تامین و تضمین آزادی بیان، 
اندیشه، مطبوعات، گردش آزادانه اطالعات و 

عات ھستیم و از مبارزه نويسندگان، اجتما
ھنرمندان و روزنامه نگاران علیه سانسور دفاع 

  می کنیم.

  علیه فساد

فساد و رانت خواری در رژيم جمھوری اسالمی 
ساختاری است. مبارزه علیه رانت خواری و 
فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت ھای 
اقتصادی، رسانه ھای آزاد و فراھم آوردن 

ھا، مجامع  ھا و اتحادیه رسانه امکان نظارت
صنفی و سازمان ھای غیردولتی بر 

ھای اقتصادی حکومت و مسئوالن آن  فعالیت
است. اما استبداد حاکم ھمه این منافذ را 

  بسته است.

  دفاع از جنبش کارگری و مزدبگیران

ما ھمراه و پشتیبان مبارزات کارگران برای 
قانونی شناختن سنديکاھا و اتحاديه ھای 
مستقل کارگران، افزايش و پرداخت به موقع 
دستمزد کارگران، شمولیت يافتن قانون کار به 
ھمه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو 
قرادادھای موقت در مشاغلی ک ماھیت 
مستمر دارند، ايجاد اشتغال، قرار گرفتن ھمه 
کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی 

ما از مطالبات و کارگران زندانی ھستیم. 
مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و 

  پرستاران حمايت می کنیم.

  مبارزه با تبعیض جنسیتی 

ما علیه قوانین ضدزن، تبعیض جنسیتی 
جمھوری اسالمی و فرھنگ مردساالری و 
برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان تالش 

د می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وار
فاز نوینی شده است. ما پشتیبان اين حرکت 

  و جنبش زنان ھستیم.

  حمايت از مبارزات دانشجويان

ھنوز اختناق برفضای دانشگاه ھای کشور 
حاکم است.ما خواھان تامین استقالل 
دانشگاه ھا و باز شدن فضا برای فعالیت ھای 
صنفی و سیاسی در دانشگاه ھا و تشکیل 

م و از مبارزات نھادھای صنفی و مدنی ھستی
دانشجويان برای تأمین آزادی، عدالت 
اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور 

  حمايت می کنیم.

  وخامت وضع محیط زیست 

وضعیت محیط زيست در کشور ما به شدت 
بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار   وخیم و

شده است. الزم است با تدوین مقررات الزم و 
وی آلودگی ھوا، نابودی انجام اقدامات ضرور جل

جنگل ھا و مراتع، خشک شدن تاالب ھا و 

درياچه ھا گرفته شود. استفاده بھینه از 
انرژی و کاھش پخش مواد آلوده زا و بر پایه 
استانداردھای زیست محیطی تشویق و 

  برنامه ریزی گردد.

  علیه تبعیض ملی، قومی و مذھبی 

حقوق ملیت ھا، اقوام و اقلیت ھای مذھبی 
ر جمھوری اسالمی به شدت نقض د

می شود. ما بر تامین حقوق ملی، قومی و 
برابر حقوقی شھروندان بدون در نظر گرفتن 
تفاوت ھای ملی، قومی، زبانی، مذھبی و 
شیوه ھای زندگی فردی ھستیم و بر عدم 
تمرکز و ضرورت اداره امور ھر منطقه به 
دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری 

ھا،  يم. تبعیض مذھبی علیه سنیتاکید دار
ھا  ھا، دراویش، مسیحی ھا و یھودی بھایی

  و ... باید بی درنگ متوقف شود.

علیه سیاست ھای جنگ طلبانه و 
  توسعه طلبانه در منطقه 

ـ ما مخالف سیاست ھای جنگ طلبانه دولت 
امريکا، اسرائیل و عربستان در خاورمیانه 

ايان ھستیم و از گفتگو و مذاکره برای پ
دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در 
منطقه، از شکل گیری منطقه عاری از 

ای و شیمیائی، از تامین  ھای ھسته سالح
حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکوالریزه 
کردن ساختارھای سیاسی و اجتماعی، 
ھمکاری ھای اقتصادی و سمت گیری برای 

گیری از ثروت نفت  ایجاد بازار مشترک و بھره
ر خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت د

اجتماعی با درنظرداشت حفظ محیط 
  زيست دفاع می کنیم.

ـ جمھوری اسالمی با حضور نظامی و 
مداخله در کشورھای منطقه، به ویژه در 
سوریه، ھزینه سنگینی را بر میھن ما 
تحمیل کرده است. اصرار سران رژيم بر 
تداوم اين حضور در شرايط پرمخاطره 

ه، کشور ما را با مخاطرات بیشتری منطق
مواجه خواھد ساخت. ما خواھان پايان دادن 
به مشی ماجراجويانه، صدور "انقالب 
اسالمی"، سیاست ھای تنش زا و 
توسعه طلبانه جمھوری اسالمی در منطقه 
و خروج جمھوری اسالمی از عراق، يمن و 
به ويژه سوريه ھستیم. منافع ملی ما در 

ر منطقه است. ما گرو تامین صلح د
نیروھای آزاديخواه کشور را برای اعمال 
فشار به رژيم ايران برای خروج از اين 

    کشورھا فرا می خوانیم.

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

  نظرات و پیشنھادھا  

در مورد رفراندوم نظرات متفاوتی در گروه . ١
کار موضع گیری سیاسی وجود دارد. نظری 

ش سیاست ھای ما در که در بخ  تاکید دارد
بند "گذار به دموکراسی و طرح پیشنھادی 
ما" رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به 
عنوان طرح پیشنھادی ما گنجانده شود. 
نظر ديگر موافق آن نیست. پیشنھاد ارائه 
  شده: " طرح پیشنھادی ما برگزاری

رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و 
    تشکیل مجلس موسسان است".

در موضوع "علیه تبعیض ملی، قومی و . ٢
مذھبی"ـ پیشنھاد شده است که به جای 
"مورد آموزش به زبان مادری" نوشته شود: 

  "آموزش زبان مادری."

 



 
 

  

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه    ١٠٢ شماره    

  
 

  !دوران عوام فریبی به سر رسیدە است ؛آقای روحانی
در شرایطی ک ھنوز صدھا ھزار نفر کارگر دستمزد ھای چند ماە گذشت شان را دریافت نکردەاند و دولت و کارفرمایان از در آستان نوروز 

 افزایش دستمزد کارگران طفرە می روند و در حالی ک بازار بگیر و ببند و کشتار مبارزان آزادی خواە در زندان ھا داغ تر از ھمیش است،
این ک ب روی مبارک شان بیاورند ک در مملکت چ می گذرد، بار دیگر صحبت از حق اعتراض و شنیدن صدای آقای رئیس جمھور بدون 
 مردم معترض می گوید!

البت این صحبت ھا تازگی ندارند و ب دفعات مردم آن را از زبان آقای روحانی ک در فن سخن وروی و دادن وعدە ھای توخالی مھارت کم 
اند، اما از بس ک این حرف ھای نظیری پیدا کردەان د، شنیدەاند و در بدو امر ھم عدە زیادی ب حرف ھای زیبای وی دل خوش داشت

  قشنگ تکرار شدە و صرفا در حد حرف باقی ماندەاند، امروزە دیگر کسی فریب آنھا را نمی خورد.

ای از اعتراض ھای مسالمت آمیز مردمی مدت ھاست ک سراسر کشور  را در بر گرفت ک حکایت از نارضایتی گستردە موج کم سابق
گروەھای اجتماعی مختلف از روی کردھای حکومت و دولت و وضعیت اسفبار کشور دارد. ھم گروە ھا و اقشار جامع ب استثنای 

ارعاب و سرکوب و انواع وابستگان ب حکومت، جیرە خواران، رانت خواران و غارت گران، ب نحوی از انحا ناراضی اند و ب رغم وجود جو 
  می گیرند.تھدیدات از ھر فرصتی برای اعالم نارضایتی و مخالف شان ب اشکال گوناگون بھرە 

ب اعتباری ملتی در مقابل حکومت قد علم کردە است ک خواھان تغییر و تحول ھستند و با دادن وعدەھای توخالی نمی شود آرام شان  
ای آن را ندانند. با این وصف اما دولت مردان ن ھیچ اعتراض مسالمت آمیزی را تاب کرد و این ھا مسائلی نیستند ک خ ود روحانی و خامن

  می آورند و ن گوش شان شنوای صدای اعتراض ھا است.

طی در زندان ھای قرون وسطایی جوانان بی گناە و معترض را زیر شکنج ھای وحشان ب قتل می رسانند، معترضان ب فاجع زیست محی
و تالش گران دل سوز این عرص را بازداشت و ب قتل می رسانند، کشاورز اصفھانی را به خاطر شرکت در یک تظاھرات با تفنگ 

ای کور می کنند، کارگران خوزستانی در این استان زرخیز را ب دلیل طلب دستمزدھای معوق شان ب محاکم می کشند و  ساچم
را ب شکلی وحشیان از سر کالس بازداشت و ب زندان می برند، مال باختگان را بخاطر طلب اندوخت محکوم ب زندان می کنند، معلم 

شان سرکوب می کنند، زنان و دختران این سرزمین را ب دلیل اعتراض ب حجاب اجباری ب زندان می اندازند و ب آن ھا ھتاکی می کنند، 
انی ک در ظاھر مخالف برخی از این اقدامات است و سعی می کند خرج خودش را از ولی تا کنون کسی ندیدە و نشنیدە ک آقای روح

  بقی حکومت جدا کند، اعتراضی ب این اقدامات بنماید و یا تالشی برای متوقف کردن این اعمال ددمنشان انجام دھد.

ولت انجام می شود و وضعیت اسفبار کشور و مردم تنھا توسط جناح ھای رقیب و مخالف د  بعضا گفت می شود ک گویا ھم این اقدام ھا
نتیج عمل کرد آنھاست. ولی شواھد موجود این ادعا را بی اعتبار می کند. این درست است ک در حکومت بر سر نحوە برخورد با پارەای 

وب ھا سھم خاص خودشان را دارند مسائل و اعتراض ھا اختالف نظر وجود دارد، ولی روحانی و طرفدارانش نیز در ایجاد این شرایط و سرک
و ب تبع آن نمی توانند با موارد زیادی از سرکوب ھا مخالفت ورزند. ب طور مثال اعتراض ھای کارگری ریش در سیاست ھا و عمل کرد 

مجازات زنان در مواردی مانند   دولت دارند، مشکالت کشاورزان، بازنشستگان، مال باختگان، بخشا متاثر از سیاست ھای دولت است.
معترض ب حجاب اجباری، قتل ھا و دیگر اعمالی ک در زندان ھا صورت می گیرد، دولت اقدامی انجام ندادە و نمی دھد و رسالتی برای 

  خود قائل نیست.

کردن مردم  افزایش فزایندە اعتراض ھا گروەھا و اقشار مختلف جامع نشان می دھند ک وضع موجود غیر قابل دوام است و دوران سرگرم
با وعدەھای قشنگ و سرکوب به سر آمدە و مردم خواھان رسیدگی عملی ب مطالبات شان ھستند و ب چیزی کمتر از تغییر و تحول 

    اساسی در وضعیت کشور راضی نمی شوند.

 

  ... مناسبات ایران و ھند
  ١٥ادامه از صفحه 

پیشرفت درست و بھنگام برنامه ھا می تواند به امر توسعه ی   گرفته است.ساخت یک شھر جدید در کنار چابھار در دستور کار قرار 
استان سیستان و بلوچستان و فقر زدایی این بخش از ایران یاری رساند. سامان یابی پروژه توسعه چابھار با ھمکاری ھند به باال رفتن 

که در   گذر بندر چابھار رقیبی برای بندر گوادر پاکستان می شودجایگاه استراتژیک و اقتصادی ایران در آسیای غربی می انجامد. از این رھ
به عنوان یکی ازمرکزھای مھم جاده ابریشم جدید سرمایه   کیلومتری آن قرار دارد و چینی ھا تاکنون میلیاردھا دالر در آن ١٧٠فاصله 

  و پاکستان از اھمیت بسیاری برخوردار است. برای ھر دو کشور چین  گذاری کرده اند. بندر گوادر به عنوان یک بندر استراتژیک 

ھمکاری ایران با ھند می تواند در چارچوب یک سیاست موازنه مثبت ارزیابی گردد و از باج دھی ھای جمھوری اسالمی به چین از جیب 
به    یکدیگر قرار دھد و و ایران را رویاروی   چین  ملت ایران به سبب تحریم ھا و پیامدھای پسا برجامی آن بکاھد بی آنکه دو کشور

برقراری مسیر چین، ایران، اروپا به عنوان یکی از دوشاخه ی اصلی جاده ابریشم جدید که برای منافع ملی ایران بسیار مھم است، 
  جاده ی مھم و استراتژیک ابریشم جدید از روسیه می گذرد و کمی ھم طوالنی تراست.  آسیبی وارد آورد. شاخه دیگر

بزرگ   ھره گیری از موقعیت مھم جغرافیایی ایران را برای برقراری مناسبات بھتر با دیگر کشور ھای منطقه و قدرت ھایھمواره باید ب
از دامنه اختالف  مناسبات با ھمه ی کشورھای جھان از جمله آمریکا سود جست و   جھانی در نظر داشت و از آن برای بھبود و گسترش

یریست که به پایان رسیده است و آغاز احتمالی جنگ سرد جدید ھم در شرایط جھانی کامال  جنگ سرد د ھا و درگیری ھا کاست.
  دگرگون شده ای جریان خواھد یافت که راه کارھا و سیاست ورزی ھای مناسب روز را خواھد طلبید.

چابھار از   از امکانات بندر بسیار مھم با استفاده   اقتصادی ایران و ھند و افغانستان و آسیای میانه و قفقاز و ترکیه  گسترش مناسبات
تنش    می تواند به نفع مردم ایران تمام گردد، جدا از اینکه چه حکومتی بر سر کار باشد زیرا این ھمکاری ھا به کاھش  دیدگاه راھبردی

  منطقه یاری می رساند.  و به رشد و توسعه اقتصادی ایران و   ھا در منطقه ی آشوب زده ی ما

 

  ای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیمما بر
 



 
 
 
 

  
  

  ١٠ صفحه     ١٠٢شماره     

  پیرامون منشور "ديدگاه و ارزش ھا، گذار به دموکراسی" و منشورھای ارائه شده

 رفقا و دوستان عزيز!

 ١٠طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ در روزھای زمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـکنگره مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سا
برگزار می شود. اين سه جريان می خواھند سازمان واحدی را تشکیل دھند. چند موضوع در ) ٢٠١٨آوریل  ١مارس تا  ٣٠فروردین (  ١٢تا 

  ترک است.دست کار کنگره قرار دارد. منشور يکی از موضوعات در دستور کنگره مش

، "پیش نويس منشور" انتشار يافت. با انتشار آن، نظرات و پیشنھادھای زيادی در رابطه با ٢٠١٧نوامبر  ٢٠"به پیش" در تاريخ    در تارنمای 
ار "پیش نويس منشور" در درون و بیرون از سه جريان ارائه گرديد. نظرات و پیشنھادھا در کمیسیون گروه کار منشور و در جلسات گروه ک

مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد قابل توجھی از آن وارد "پیش نويس منشور" گرديد و عنوان آن به "ديدگاه و ارزش ھا، گذار به 
  دموکراسی" تغییر يافت.

  ده است.پیشنھاد ارائه شده در گروه کار منشور که وارد متن نشده، در زير متن منشور "ديدگاه و ارزش ھا، گذار به دموکراسی" آم
  در اين مدت منشورھای زير در اختیار گروه کار منشور قرار گرفته است: 

  کیستی و باورھای بنیادين "سازمان نوبنیاد". ١

  به سوی حزب. ٢

  طرح منشور برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه .٣

ا انتشار بیرونی يافته است. تالش براين است که اشتراکات و اختالفات در منشورھائی که سمت گیری يکسانی دارند، اين منشورھ 
  مشخص و در صورت امکان سند واحدی از آن ھا تھیه و به کنگره ارائه گردد.

  گروه کار منشور 

  ٢٠١٨مارس  ٣

 ----------------------------  
  موکراسیديدگاه و ارزش ھا، گذار به د

کشور ما نیازمند تحول دموکراتیک در ساختارھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و توسعه پايدار است. توسعه پايدار مستلزم 
تامین آزادی و استقرار دمکراسی، غلبه برفقر و بیکاری و کاھش فاصله طبقاتی است. ما ـ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان 

ائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ـ در پاسخ به اين الزامات، تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی را پی اتحاد فد
  می ريزيم.

  ديدگاه و ارزش ھای ما 

، صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، ھمبستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، رفع تبعیض ھای طبقاتی .١
،  ملی ـ قومی و مذھبی و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه و جزو ارزش ھای ما ھستند. ما از حقوق، منافع و مطالبات کارگران

  مزدبگیران و تھیدستان در مقابل تعرض سرمايه دفاع می کنیم.

  دانیم، به و برای مردم مى  از اراده آزاد مردم  ا ناشىر  ما طرفدار دموکراسی و مخالف ھر گونه استبداد و ديکتاتوری ھستیم و حاکمیت .٢ 
و پلورالیسم سیاسی پای بنديم. ما برای تعمیق و گسترش   قدرت  زمانى  محدودیت  ، به حاکمیت قانون، به آزادانه مردم  و انتخاب  راى

  و خودمديريتی مبارزه می کنیم.دموکراسی انتخابی به دموکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی 

اين جنبش، به اين باور رسیده ايم  دستآوردھایش، با نقد نظری و تجربی ھستیم و ضمن ارج گذاری بر   ما جزئی از جنبش چپ .٣ 
ب و است آگاھانه برای دستیابی به جامعه مطلو محصول روندی در ھم تنیده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما سوسیالیسم و دموکراسی  که

  گیرد. ھای سوسیالیستی و مشارکت نیروھای باورمند به اين ارزش ھا، شکل می انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش

  و فرآیند جھانی شدن سرمايه داری 

سودآوری ھر چه بیشتر،  گستر برای داری جھانی ھمراه با نیاز حیاتی آن به توسعه جھان ھای ادواری و ساختاری سرمایه تداوم بحران  .۴
داری، ھمراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، موجب شده است. ما مخالف  از دھه ھشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه

 داری ھستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست. تالش  سرمایه
  یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد. یت برای دستبشر

ما معتقدیم جھانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در ھمه ابعاد حیات بشری جريان دارد. طی اين فرآيند ارزش ھائی  .۵ 
المللی تبديل ھمانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و ھمبستگی بیش از پیش به ارزش ھای مورد پذيرش در سطح بین 

ھای انسانی قرار گیرند و فرصت  ھا و ارزش توانند در خدمت جامعه بشری و در راستای آرمان می شود. دستآوردھای جھانی شدن، می
ما مخالف جھانی سازی نئولیبرالیستی ھستیم که از جانب جريان ھای راست نو، دولت ھای  ھای جدیدی را در اختیار ھمه قرار دھند.

، شرکت ھای فراملیتی، بانک جھانی و صندوق بین المللی پول که بدون مشارکت، نظارت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم محافظه کار
    کنیم.  مردمان جھان و به نفع اقلیت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری به پیش برده می شود. ما برای "جھانی بھتر" مبارزه می

  نجمھوری اسالمی و گذار از آ 
جمھوری اسالمی نظامی است مستبد، سرکوبگر و دشمن حقوق بشر و دموکراسی که در اساس با تکیه به رانت نفتی، اتکاء به  .۶

ارگان ھای امنیتی، نظامی و تبلیغی به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. خویش و سد راه پیشرفت و تحول دمکراتیک در جامعه ایران 
  ... است.

  ١١ادامه در صفحه 



 
 

   ١١ صفحه     ١٠٢شماره     

  ... پیرامون منشور
  ١٠ادامه از صفحه 

مبارزه می کنیم. گذار از جمھوری اسالمی  دینجدایی دولت و  ما برای گذار از جمھوری اسالمی به یک جمھوری دموکراتیک مبتنی بر .٧
یابی و به میدان آمدن کارگران، مزد و حقوق بگیران، تھیدستان، طبقه متوسط جديد و نیروھای آزادی خواه و دمکرات  نیازمند سازمان

ھا و اقوام  دمکراتیک ملیت روش راھبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتیک مردم، جنبش ھای اجتماعی، نھادھای مدنی، جنبش است.
حقوق بگیران و فرھنگ سازان جامعه استوار است. ھمراھی   و مزد و ساکن ایران، بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان

  .توانند با تغییر توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه آزاد و عادالنه را ھموار سازند نیروھای سیاسی آزادی خواه می

تالش برای نزدیک کردن نیروھای جمھوری خواه، دموکرات و سکوالر جھت شکل دادن به یک ائتالف گسترده سیاسی میان آنان برای  .٨ 
اتحاد گسترده با دیگر نیروھای چپ و  گذار به دموکراسی، از مولفه ھای اصلی استراتژی سیاسی ماست. سیاست ما در این راستا بر

دين و دولت است. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز ھستیم و از  روھای آزادی خواه حول جمھوریت و جدائیسوسیالیست، ائتالف با نی
چگونگی گذار از جمھوری اسالمی و کاربسِت اشکال ابتکارات مردم با توجه به شرائط و سطح رشد مبارزات مدنی آن ھا حمايت می کنیم. 

  می با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختار سیاسی بستگی دارد.گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمھوری اسال

مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه به   يکی از قواعد اساسی نظام دموکراتیک است. منصفانه  از ديدگاه ما، انتخابات آزاد و .٩  
از استراتژی ماست. انتخابات آزاد و  وجھی ھوری اسالمی،عنوان شعاری فراگیر، بسیج گر و پوشش دھنده نیروھای مخالف و منتقد جم

  منصفانه مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، تشکل ھا و انجمن ھا، آزادی مطبوعات و مبادله اطالعات است.

ً در دست ولی فقیه، سپاه، نھادھای امنیتی  و نیروھای راست افراط. ١٠  ی به رھبری قدرت سیاسی در جمھوری اسالمی عمدتا
ولی فقیه متمرکز شده است. ما بر تمرکز مبارزه علیه واليت فقیه به عنوان رکن اصلی این نظام تاکید داریم. ما در شکاف موجود بین وجه 

، ھای درون حکومتی در مواجھه با مطالبات جامعه را والیت و جمھوريت نظام، بر تقویت جمھوری خواھی تاکید داريم و تعمیق يافتن شکاف
به سود مبارزه مردم علیه حاکمیت استبدادی می دانیم. به باور ما عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن حوزه به سود روندھای دموکراتیک و 

  علیه استبداد دین ساالر.   تامین مطالبات مردم، گامی است به جلو در مبارزه

دود کرده است. گفتمان اصالحات راھگشا نیست و اصالح طلبان ساختار سیاسی ـ حقوقی جمھوری اسالمی راه اصالحات را مس .١١ 
حکومتی نشان دادند که راھکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی ندارند. اصالح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول 

جھت تسریع ھمین روند است. ما ضمن تاکید خواھی مردم را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ھا در 
تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان منتخب مردم، تغییرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه  بر

نی و نھادھای اختیارات و عملکرد دستگاه واليت فقیه و نھادھای انتصابی و تغییر در توازن قوا در جھت تقويت نقش و تاثیر جامعه مد
  انتخابی را مثبت تلقی می کنیم.

نظام پیشنھادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمھوری است. جمھوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و  .١٢ 
قدرت و انتخابی بودن ھمگانی، پای بندی به قانونیت و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقالل رسانه ھا، تناوب 

مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمھوری مذھب و 
ايدئولوژی رسمی وجود ندارد. ھمه مذاھب و باورھای مردم مورد احترام است.. ما بر انطباق قانون اساسی جديد کشور بر منشور جھانی 

  و ملحقات آن تاکید داريم. در جمھوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات ھای مغایر با کرامت انسانی ممنوع است. حقوق بشر

دستگاه ھای ويژه سرکوب مردم، ایجاد تغییرات در  الزمه گذار به دموکراسی و تحکیم آن، گذار از جمھوری اسالمی، انحالل .١٣ 
تماعی کشور، تامین آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پايدار است. برای تامین اين امر، ضروری ساختارھای سیاسی، اقتصادی و اج

است به مالکیت نامتعین واحدھای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه و روحانیت پايان داده شود، مالکیت اين واحدھا به بخش ھای ديگر 
  کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گیرد.اقتصادی انتقال يابد و دارائی کسانی که ثروت ھای 

   مسائل برنامه ای 

ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی و فعالیت  ھای اجتماعی، تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل ما از آزادی سازمانیابی گروه .١۴
اطالعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذھب، ھنر، ادبیات،   آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ھا، گردش آزادانه

برگزاری اجتماعات و تظاھرات دفاع می کنیم و بر تامین حقوق کار، حق اعتصاب و انعقاد قراردادھای دسته جمعی، حق بیکاری و تضمین 
مناسب، تامین اجتماعی ھمه جانبه و فراگیر شامل  آموزش رايگان، بھداشت، مسکن  اشتغال و بر حق ھرشھروند در دسترسی به 

  ھای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه ھای کم درآمد جامعه، پای می فشاريم. بیمه

وانین مدنى، کیفرى و استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسى، ق .١۵ 
ھاى  ، در حوزه”خشونت علیه زنان“ھا حقوق برابر با مردان را تضمین و با ھر گونه اعمال  جزائى، باید براى زنان کشور در ھمه زمینه

ھاى مستقل زنان حمایت  ھاى غیردولتى زنان" و جنبش گیرى، گسترش و تحکیم "سازمان خصوصى و عمومى مقابله نمايند. ما از شکل
  دانیم. کنیم و تقویت آنھا را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى مى

، تغییرات  براثر رشد انفجارگونه جمعیت  در کره زمین  حیات  جھان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. شرایط .١۶ 
غارتگرانه، بدون   بردارى ھای فزاینده محیط زیست، بھره سیستم و آلودگیای در جو زمین، تخریب اکو ناشی از تراكم گازھای گلخانه

طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، مورد   از منابع  دارى تولید سرمایه  آينده نگری و با نگرش حداکثر سودآوری
اچه ھا، رودخانه ھا، تاالب ھا و آب ھای زیرزمینی رو به خشکی و . در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دری است  قرار گرفته  مخاطره جدى

کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی ھای زیست محیطی به ویژه آلودگی ھوا، حیات مردم را به طور 
  د اقدامات بنیادين است.برای خروج از این بحران، کشور ما نیازمن  فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است.

ھای جمھوری اسالمی است. چند ده میلیون ترک آذری، کرد،  اعمال تبعیضات ملی ـ قومی در کشور و تمرکزگرائی در آن، از مشخصه .١٧ 
ت اداره امور ھر برابر حقوقی ملی محرومند و حق کاربرد رسمی زبان و فرھنگ خود را ندارند. ما با تاکید بر ضرور  بلوچ، ترکمن، عرب و... از

 منطقه به دست ساکنان آن، برآنیم که ھمه شھروندان ايرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند. 



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٢ صفحه     ١٠٢ شماره     

ن (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و جمعی از کنشگران چپ، پایان سازمان فدائیان خلق ایرا - اخبار روز 
مارس تا اول آوریل) کنگره مشترک برگزار می کنند. ھدف این کنگره، وحدت این سه  ٣٠فروردین( ١٢تا  ١٠ھفته آینده به مدت سه روز از 

آنان اعالم شده است. شرکت کنندگان در گفتگوی وحدت، برای رسیدن به کنگره جریان و ایجاد یک حزب واحد از مجموعه نیروھای 
مشترک راه دشوار و پر افت و خیزی را پشت سر گذاشته اند. تغییر در ترکیب نیروھایی که گفتگوی وحدت را آغاز کردند و جدایی در میان 

   خ داد.اتحاد فدائیان خلق ایران، اتفاقی بود که در روند طوالنی گفتگو ھا ر
  

حاال شمارش معکوس برای گشایش کنگره مشترک آغاز شده است. در این کنگره چه خواھد گذشت، موضوع اصلی اختالف در میان 
شرکت کنندگان در کنگره که به تھیه چند منشور منجرشده، چیست؟ حزب نوبنیاد در تقسیم بندی ھای رایج و تاریخی چپ کجا قرار دارد 

ی برآمد خواھد کرد؟ آیا بعد از کنگره نیروھای این جریانات متحول خواھند شد و ارتباط آنان با توده مردم و مبارزه و با کدام سیمای سیاس
جاری در کشور تغییر خواھد کرد؟ این پرسش ھا را با محمد اعظمی از چھره ھای سرشناس چپ و مسئول ھیئت برگزاری کنگره 

 مشترک طرح کردیم. این گفتگو را می خوانید:

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

اخبارروز: آقای اعظمی عنوان فراخوان شما برگزاری کنگره مشترک است. این کنگره با مشارکت چه نیروھایی برگزار می 
  شود؟

 طرفداران وحدت -این کنگره با مشارکت سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)، کنشگران چپ و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران اعظمی:
چپ، برگزار می شود. افراد و فعالینی از چپ که در ھیچکدام از این سه جریان حضور ندارند نیز، در کنگره شرکت دارند و به درجات مختلف 

  می خواھند تاثیرگذار باشند.
  

وافق ھای اخبارروز: از فعاالن چپ دعوت شده که در این کنگره شرکت کنند. اگر فعاالنی که تا کنون در جریان مذاکرات و ت
شما نبوده اند می توانند به عنوان عضو و با حق رای در کنگره شرکت کنند، چرا از کنگره ی موسس والزامات آن صحبت 

 نمی کنید؟

ابتدا روشن کنم که مھمانان این کنگره، که خوشبختانه نسبتا پرشمارند، عموما افرادی ھستند که در جریان مباحث قرار دارند.  اعظمی:
ھای موجود فاصله گرفته بودند. ما از این رفقا دعوت کرده ایم  احبخانه ھائی ھستند که طی دوره ای به دالیل مختلف از تشکلاین ھا، ص

در کنگره شرکت کنند و خوشحال می شویم که اگر بخواھند عضو شوند. بسیاری از این افراد اگر به ھر کدام از سه طرف مراجعه می 
 ن عضو فعالیت کنند، با گشاده روئی با آنان برخورد می شد.کردند و می خواستند به عنوا

اما نمی دانم منظور شما از فعاالنی که در جریان مذاکرات و توافق ھای ما نبوده اند، ولی با حق رای می توانند در کنگره شرکت کنند، 
در این کنگره، رفقایی خواھند بود که چه کسانی ھستند. من از چنین تصمیمی بی اطالعم. آن چه که روشن است. عضو صاحب رای 

ی این کنگره بوده اند و یا در این فاصله وارد روند این پروژه شده اند و یا عالقمند به این وحدت بوده و در  عضو سه جریان تشکیل دھنده
گزارش پیشرفت کارھا، ھمه  جریان مباحث و تصمیمات جمعی قرار دارند. البته جریان مباحثات ما مخفی نبوده است، اسناد پیشنھادی و

  تنظیم و منتشر شده اند.
  

اخبارروز: تعدد پیشنھادھایی زیر عنوان منشور، نشانه ی تفاوت نظر میان شرکت کنندگان در کنگره مشترک است. 
  موضوع اصلی اختالف میان شما که به تدوین چند منشور منجر شده، چیست؟

  
ه است. یکی از آنھا، منشوری است که در چارچوب سوسیال دموکراسی خود را تعریف تا کنون سه منشور به کنگره ارائه شد اعظمی:

ی می کند. اما دو منشور دیگر از نظر من در یک چارچوب قرار دارند. گروه کار منشور تالش کرد آن دو منشور را یکی کند. این دو منشور، رو
یالیسم، با سایه روشن ھائی تفاوت دارند. این امکان وجود داشت که چند محور، از جمله: سیاست در قبال اصالح طلبان و دیگری سوس

در ارتباط با این تفاوت ھا، تاکیدات با فرمولبندی جداگانه، در منشور مشترک منعکس شوند تا پیرامون آن ھا کنگره مشترک تصمیم گیری 
  کند.

ش برخورد با این تفاوتھا، مھم است. می شود چنان سیاست تفاوت نظر در یک جریان سیاسی طبیعی است و باید از آن استقبال کرد. رو
را گرد کرد که نظرات متفاوت، نظر خودشان را در ان ببینند. روش دیگر این است که تفاوت ھای مھم پس از بحث و گفتگو، به رای کنگره 

نزدیک می کند، اما در جریان مبارزه، به  سپرده شود. ما کوشیده ایم روش دوم را برگزینیم. چون روش نخست در لحظه، افراد را به ھم
  کشمکش ھا دامن می زند و انرژی ھا را به ھدر می دھد.

  
اخبارروز: شرکت کنندگان در کنگره مشترک بر تعلق خود به جنبش چپ تاکید دارند. آیا در منشور و سایر اسناد، مشخص 

کچا، در کنار و در برابر چه کسانی قرار می  است که کنگره مشترک شما در تقسیم بندی ھای رایج و تاریخی چپ در
  گیرد؟ به بیان دیگر به تعیین حدود و تدقیق مضمون چپ از نگاه خود پرداخته است؟

  
در این باره پس از برگزاری کنگره دقیق تر می توان صحبت کرد. اما از نظر من گرایش مسلط در این پروژه به لحاظ نظری و  اعظمی:

داری است و براین باور است که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست. بر سوسیالیسم تاکید دارد، اما   ارزشی، مخالف سرمایه
سوسیالیسم بدون دموکراسی را بی معنی می داند. بر ارزش ھایی چون صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، ھمبستگی، 

ھای طبقاتی، ملی ـ قومی و مذھبی و  ، تنوع سبک زندگی، رفع تبعیضدموکراسی، جدائی دین و دولت و مسلک، برابر حقوقی زن و مرد
حفظ محیط زیست تاکید دارد و آرمانخواھی سوسیالیستی خود را نه برای فردایی نامعلوم، بلکه سمت دھنده برنامه و مبارزه جاری خود 

  می داند.
ری اسالمی با این ساختار و قانون اساسی راه اصالحات به لحاظ سیاسی نیز، گرایش مسلط این پروژه بر این باور است که در جمھو

رفت کشور از وضعیت بحرانی ندارند. از اینرو بر گذار از  طلبان حکومتی نیز نشان داده اند که راھکاری برای برون مسدود است. اصالح
ی بر جدایی دین و دولت تاکید می جمھوری اسالمی، با تکیه بر جنبش ھای اجتماعی، برای دستیابی به یک جمھوری دموکراتیک مبتن

  ... شود.

  ١٣ادامه در صفحه 

 !موثرتراز گذشته در صحنه سیاسی عمل می کنیم
 محمد اعظمی مسئول ھیئت برگزاری کنگره مشترک در گفتگو با اخبارروز

 



 
  

   ١٣ صفحه    ١٠١  شماره    

  ... موثرتراز گذشته
  ١٢ادامه از صفحه 

و بگوئید که کجا قرار می با این توضیحات، منطقا خودتان می توانید جایگاه ما را در تقسیم بندی ھای رایج و تاریخی چپ مشخص کنید 
  گیریم.

  
اخبارروز: اگر کنگره به اتفاق آرا و یا اکثریت قابل پذیرش، اسناد پیشنھاد شده را تصویب کند، تکلیف سازمان فدائیان خلق 

اکثریت چه می شود، آیا این سازمان وارد دوره ی دگردیسی و انحالل می شود و یا این که به فعالیت خود ادامه -ایران
  دھد؟می 

اعظمی: "سازمان اکثریت" خواستار دوره گذار شده بود تا در باره سرنوشت تشکل خود تصمیم بگیرد. دیگر جریانات به رغم مخالفت با 
دوره گذار، این درخواست را پذیرفتند. اما می بایست در اساسنامه تشکل واحد، محدودیت زمانی برای حفظ تشکل ھا و دوره گذار ایجاد 

طرفدار وحدت ھم این نگرش را دارد که با ایجاد تشکل واحد، دلیلی  - ن که اساسا برای وحدت گرد آمده اند. اتحاد فدائیانشود. کنشگرا
برای ادامه حیات دیگر تشکل ھا وجود ندارد. فکر می کنم رفقای سازمان اکثریت نیز عموما، حفظ تشکیالت خود را برای ھمیشه نمی 

  وجود ندارد که ما به این وضع را ادامه دھیم.خواھند. از نظر من ھیچ دلیلی 
  

اخبارروز: برخی از منتقدان می گویند جریانی که قرار است ایجاد شود به دلیل عدم صراحت در مورد اصالح ناپذیری 
جمھوری اسالمی، سیمای سیاسی و سیاست سیالی بین اصالح طلبی رادیکال و "تحول طلبی" دارد. گفته شده که 

یان گذار انقالبی به مفھوم متعارف آن را رد می کند، پاسخ منشور در دستور کنگره ی مشترک به این اساسا این جر
  منتقدان چیست؟

  
ببینید چپ ایران، البته نه تنھا چپ ایران، کل اپوزیسیون حکومت جمھوری اسالمی به ھمان شدت که علیه جمھوری اسالمی  اعظمی:

ت ھم خود را "پا پیچ" متحدان اش می کند. "عدم صراحت در مورد اصالح ناپذیری جمھوری برافروخته می شود، حدودا به ھمان نسب
اسالمی" یکی از این نمونه ھاست. در این پروژه نظرات مختلف حضور دارند. اما چھره مسلط را باید با اسنادی که منتشر شده اند توضیح 

دھند، ھر دو، مرز روشنی با اظھار نظر این منتقدان دارند. فکر می کنم در  داد. در دو منشوری که گرایش مسلط این پروژه را بازتاب می
بھترین حالت این عزیزان ذھنیت و پیشداوری ھا را به جای واقعیت جاری می نشانند. در دو منشور ارائه شده سیاست در قبال اصالح 

  طلبان روشن است. در یکی از منشورھا آمده است:
طلبان  وری اسالمی راه اصالحات را مسدود کرده است. گفتمان اصالحات راھگشا نیست و اصالحساختار سیاسی ـ حقوقی جمھ

طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و  رفت کشور از وضعیت بحرانی ندارند. اصالح حکومتی نشان دادند که راھکاری برای برون
  ھا در جھت تسریع ھمین روند است. ن نقد نگاه و مواضع آنکنند. موضع ما در مورد این جریا تحول خواھی مردم را طی می

  منشور دیگر ھم در این باره، چنین می گوید:
  

ھا را برای اصالحات بسته است. با این ساختار نظام جمھوری اسالمی اصالح پذیر  ساختارحقوقی درونی جمھوری اسالمی ھمه راه
اسالمی ممکن نیست و از این روست که اقشار مختلف جامعه از این گفتمان نیست. اصالحات راھگشا برای این خواستھا در جمھوری 

طلبان حکومتی امروز بیشتر به دنبال آنند که به ھر قیمتی، از جمله تن دادن به اراده  اصالح طلبان حکومتی پیشی گرفته اند. اکثر اصالح
طلبان حکومتی را نیروی متحد خود نمی دانیم. موضع ما نسبت رھبر جمھوری اسالمی، ھمچنان در ساختار قدرت باقی بمانند. ما اصالح 

به این یا آن سیاست و عمل اصالح طلبانه، مشروط به کیفیت و راستای آن سیاست، منوط به سطح مطالبات مردم و مجموعه شرایط 
  اقتصادی، اجتماعی جامعه است. -سیاسی

  
ستاران، معلمان، دستفروشان، دانشجویان، زنان و مزدبگیران اخبار روز: اعتراضات و اعتصابات زنجیره ای کارگران، پر

فرودست در کشور بدون وقفه جریان دارد. آیا نیروھای شرکت کننده در کنگره مشترک فراتر از پشتیبانی مجازی، وظیفه 
اقشار و گروه ھا ای برای خود متصورند و طرح و برنامه ای برای مشارکت در مبارزه واقعا جاری و برقراری رابطه با ھمین 

  دارند؟
  

ما وظیفه خود میدانیم که جنبش ھای اجتماعی را تقویت کنیم. این جنبش ھا تکیه گاه مبارزه علیه استبدادند. تقویت  اعظمی:
اعتراضات و اعتصابات از طریق حمایت از خواسته ھای آنھا و افشای سیاست ھای سرکوبگرانه حکومت پیش می رود. نیروھای متشکل 

داخل کشور سرکوب و حذف شده اند. اما ھزاران نیروی چپ در داخل فعالیت میکنند که در این چارچوب سیاسی قرار دارند. اینان  چپ در
در اعتراضات حضور دارند و در سازماندھی اعتصابات نقش افرین ھستند. ما خود را ھمبسته با این جنبش ھا می دانیم و می کوشیم به 

ری کرده و ھمفکری کنیم. متاسفانه استبداد حاکم امکان فعالیت علنی و سازمانیافته را از ما گرفته است اما در طرق مختلف با آنھا ھمکا
دنیای پیش رفته کنونی نمی تواند ارتباط ما را مسدود نماید. به شعارھای خیزش دیماه نگاه کنید. بسیاری از این شعارھا سالھاست 

  ت.توسط نیروھای چپ طرح و تبلیغ شده اس
  

اخبارروز: ھمزیستی نیروھای شرکت کننده در کنگره مشترک تازگی ندارد، چرا ما تا به حال کار مشترک و حرکت 
  چشمگیری از این مجموعه ندیده ایم؟

  
ایم و تالشی  اعظمی: نخست اینکه حرکت چشم گیر ما، ھمین عزمی است که برای تحقق وحدت بخشی از نیروھای چپ نشان داده

پایان دادن به پراکندگی می کنیم. اکنون ھم به آستانه برگزاری کنگره مشترک رسیده ایم. ھمین کار به تنھائی اقدامی  است که برای
  است که در شرایط کنونی بسیار مھم است.

فدائیان" و افزون بر این، ما کارھای مشترک نیز داشته ایم و چندان دستمان خالی نیست. به ویژه پس از کناره گیری بخشی از "اتحاد 
"شورای موقت" فعالیت ھای مشترک ما، شتاب گرفت. به آرشیو ھمین اخبار روز نگاھی بیاندازید. ما در قبال اتفاقات و خیزش ھا مواضع 
متعددی به صورت مشترک اتخاذ کرده ایم. عالوه بر این، سه جریان کنونی در بسیاری از حرکات علیه جمھوری اسالمی و در دفاع از 

نبش ھای اجتماعی، حضور داشته اند. اما به جای تبلیغات برای حضورمان با نام و پرچم سازمانی، کوشیده ایم نیروھای خواست ج
بیشتری را در دفاع از اعتراضات مردم به ھم نزدیک کرده، خود حرکت را نیرومند نمائیم. در خارج کشور در بسیاری از حرکات مھم، حضور 

ص است. البته ظرفیت ما فراتر از اینھاست. من ھم بر این باورم که به عنوان نیروھای سیاسی چپ می فعاالن این پروژه قابل تشخی
بایست مشارکت فعال تر و پر شمارتری داشته باشیم. در این زمینه، از رسانه ھای دلبسته به چپ نیز انتظار این است که بکوشند 

  ... پوشش موثرتری به این حرکات بدھند.
  ١٤ه ادامه در صفح

  
  



  
  

   ١۴ صفحه    ١٠٢  شماره    

  ... موثرتراز گذشته
  ١٣فحه ادامه از ص

شخصا فکر می کنم یکی از مشکالت اصلی ما و عموم نیروھای چپ، نداشتن رسانه پر بیننده و شنونده است. اھمیت دارد برای این 
  مساله ھمفکری و راھیابی شود .

  
اخبارروز: یکی از انتقادات مطرح به مجموعه ی احزاب و سازمان ھای چپ و بویژه شرکت کنندگان در کنگره مشترک این 
است که فعالیت سیاسی و سازمانی آنھا مجازی و بی رمق است و حتی در خارج از ایران و به دور از سرکوب جمھوری 
اسالمی قادر نیستند نیروھای خود را برای مثال یک تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان اروپا بسیج کنند. آیا کنگره مشترک 

  می تواند تحولی در این وضعیت ایجاد کند؟
  

در سوال شما و نظر منتقدان، بسیج برای برگزاری یک تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان اروپا، یک اقدام بسیار مھم است که آن  ی:اعظم
را معیار قضاوت فعال بودن و یا لختی فعاالن سیاسی قرار می دھید. می گوئید انتقاد به احزاب و سازمان ھای چپ و بویژه شرکت 

این است که فعالیت سیاسی و سازمانی آنھا مجازی و بی رمق است چون قادر نشده اند تجمعی اعتراضی کنندگان در کنگره مشترک 
  در مقابل پارلمان اروپا برگزار کنند.

  من با مقدمه ای به پرسش شما می پردازم.

جای تشویق به پیشروی، با مانع اول اینکه توجه داشته باشیم امر وحدت در کشور استبداد زده ما جاذب نیست. کادرھا و فعاالن را به 
روبرو می کند. وحدت در واقعیت جامعه ما، به دویدن با وزنه می ماند که ھمزمان می بایست از روی موانع متعدد نیز پرید. مشکل این 

پ، بسته است که بخشی از نیروھای چپ و ترقی خواه برای وحدت کردن، دلیل و برھان می خواھند. اما چشم بر پراکندگی دردناک چ
اند. این پروژه به محض این که در دستور قرار گرفت، از درون و بیرون، نیروھای مدافع وحدت زیر فشار قرار گرفتند. می پرسند وحدت چرا 
می کنید؟ ما می بایست دیگران را مجاب کنیم که پراکندگی چپ امتیاز نیست. مصیبت است. به استمرار استبداد و تداوم تبعیض و بی 

  ی کمک می کند.عدالت

دوم اینکه رسانه ھای چپ ھم عمدتا آنطور که باید یار و یاور تشکل ھا نبوده اند. به سایت ھا و رسانه ھای منتسب به چپ نگاه کنید. 
ھا، مقایسه  ھای سیاسی است. انعکاس مقاله افراد در سایت ھا را، با متن ھای تشکل سیاست بسیاری از آنھا بی توجھی به تشکل

مطلبی که به نام فرد نوشته می شود، عموما از جایگاه مھمتری در سایت ھا برخوردار می گردد. اگر ھمین مقاله نام تشکلی را کنید. 
داشته باشد، برخی سایت ھا منعکس نمی کنند و برخی دیگر، آن را در گوشه و کناری جاسازی می کنند. حرکت ما خالف جریان آب 

جبھه ھا در حال خنثی کردن مقاومت ھا بوده ایم. حال از ما چه انتظاری دارید؟ در واقع ابر و مه و شنا کردن بوده است و در تمامی 
خورشید و فلک خواسته و ناخواسته، آگاھانه یا نا آگاھانه در کار بوده اند تا قدم ھای ما را برای ادامه کار سست کنند و پروژه را به 

  شکست بکشانند.

به پرسش شما. باید دید که ھر جریان چگونه به تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان اروپا نگاه می کند و چه با این توضیحات برمی گردم 
جایگاھی در اولویت ھای فعالیت سیاسی اش دارد؟ بدون شک این نوع حرکات مثبت است و بی تاثیر نیست، اما ما با توجه به مجموعه 

خود نگذاشتیم که برای آن بسیج سراسری کنیم. ھر چند که در ھر کجا که حرکتی شکل  وظایف و اولویت ھایمان این اقدام را در دستور
گرفته است، ما کوشیده ایم نیروھایمان را در آن محدوده، بسیج کنیم. به نظر من ایراد نیروھای چپ این نیست که حرکت اکسیونی نمی 

ت پری دارد. مشکل کیفیت کم این تاثیر گذاری است که می بایست گذارند. و یا حرکت اکسیونی چشم گیر ندارند. چپ در این زمینه دس
  برای آن چاره اندیشی کرد.

برای حرکات چشم گیر الزم است توجه کنیم که فعالیت در خارج از کشور تحت تاثیر مبارزات داخل جان می گیرد. ھر زمان که حرکتی در 
ھا انصافا یکی از نیروھای فعال  پشتیبانی آنھا به میدان آمده است. و چپداخل اوج گرفته است، جنبش نیرومندی در خارج به حمایت و 

  میدان بوده اند. در دیگر مواقع، انگیزه برای این نوع حرکات اکسیونی کم است، چون امید به ثمری نیست.

  
ر فراخوان وحدت چپ اخبارروز: آیا با گشایش کنگره مشترک، فکر می کنید به ھدفی که چند سال پیش در آغاز راه با انتشا

اعالم کرده بودید نزدیکتر شده اید؟ یعنی حاال موقعیت خود را در صحنه ی سیاسی بزرگتر، فعالتر و موثرتر از گذشته 
  ارزیابی می کنید؟

  
تنھائی  بدون شک اگر کنگره موفق برگزار شود، که شواھد و نشانه ھای دلگرم کننده ای برای آن وجود دارد، این اقدام خود به اعظمی:

عامل مثبتی است که به ما انرژی می دھد تا نسبت به گذشته در صحنه سیاسی قوی تر و فعال تر ظاھر شویم. به نظر من ما ظرفیت 
این را داریم که موثرتر عمل کنیم، مشروط بر اینکه، اھمیت حضور فعال در عرصه سیاسی را خصوصا در شرایط کنونی، درک کنیم و 

ع فراموش نکنند که ھدف اصلی ھمه ما دستیابی به آزادی و داد است، از طریق شوریدن بر بیداد. من امیدوار و نیروھای چپ در مجمو
خوشبینم. بر این باورم که نیروھای چپ با سربرآوردن جنبشی که در زیر پوست جامعه حس می شود، به سرعت از دل سرما و برودت 

می شوند و در راه دستیابی به آزادی و برابری به گل می نشینند. ھمه  راه، شکفته  زمستانی، در آستانه بھاری که دارد می رسد از
نشانه ھا دارند یادآورمان می شوند که چشم انداز رھائی، دیر ھست اما، دور نیست. باید برای چنین شرایطی دست اتحاد به سوی 

ند متحد تر عمل کند به ھمان اندازه می تواند در اتحاد وسیع تر برای دیگر نیروھای ترقی خواه دراز کنیم. بدانیم که به میزانی که چپ بتوا
  دموکراسی، علیه استبداد نقش بیافریند.

و کالم آخر اینکه به یاد آریم در چه شرایطی پروژه وحدت آغاز شد، صحبت از وحدت اراده گرایی بود و یک امر غیر ممکن. نزدیکی این 
ی ھای درست و نادرست، کار ساده ای نبود. این پروژه در ان شرایط دشوار، پی گیری شد. نیروھایی که نیروھا در آن زمان با توجه به داور

با ھم حتی رابطه نداشتند، به مرور و در جریان عمل تغییر کردند. اختالفات واقعی با گفتگو از دامنه شان کاسته شد. شناخت از یکدیگر 
داوری ھای نابجا، انجامید. فرقه گرایی کمرنگ شد. مباحث ما به نتایج مھمی رسید. کار افزایش یافت و به رفع سوء تفاھمات و کاھش 

فکری فردی به مرور جمعی تر شد. شکیبایی پیشه مان شده است. اکنون شاھدیم و می بینیم که این کنگره، امیدھایی را برانگیخته 
وز در اینجا قرار نداشتیم. با برگزاری این کنگره و ایجاد سازمان است. بدون تالش ھای خستگی ناپذیر طرفداران وحدت، مطمئنا ما امر

واحد، این امید که موقعیت ما نیروھای چپ در صحنه سیاسی کشور موثرتر از گذشته شود، چندان غیر واقعی نیست. امیدوارم و آرزو 
  می کنم بتوانیم پیش تر برویم.

  منبع: اخبار روز
   

 به پیش!» شترک حزبیتشکل م«گذاری  به شوق بنیان
 



  
 

   ١۵ صفحه     ١٠٢  شماره    

 مناسبات ایران و ھند در بستر چالش ھای استراتژیک و ژئوپلیتیک جھانی

 عیسی پھلوان
اینک با گذشت نزدیک به سه دھه از پایان 
جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی ، با 

روبرو ھستیم   مناسبات بین المللی نوینی
. با قدرت گیری اقتصادی ونظامی 

  ت گیری دولتوسیاسی چین و قدر
اتحادیه اروپا به    روسیه و تثبیت نسبی
و توانمندی بیشتر   رغم خروج انگلیس از آن

ھندوستان، برغم تالش ھای آمریکا برای 
قدرت جھانیش ، جھان آرام آرام   گسترش

  بسوی چند قطبی شدن پیش رفته
ومعادله ی نیروھا در سطح جھانی با 

 دگرگونی ھای زیادی روبرو گشته است.

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دی ماه 
امسال در سخنانی تنش زا اعالم کرد که 
گسترش شتابان توان نظامی چین و 
گسترش سیاست ھای تعرضی روسیه از 
نظر امنیت ملی آمریکا در درجه ی نخست 
قرار دارندو خطر آنھا برای منافع آمریکا از 
تروریسم جدی تر است. او افزود که چین 

برتری نظامی آمریکا را در گوشه و  وروسیه
کنار جھان به خطر انداخته اند. در استراتژی 
جدید دفاع ملی آمریکا در ھمین زمینه به 
افزایش توان نظامی چین در دریای جنوبی 
چین و گسترش فعالیت ھای سیاسی و 

و   اقتصادی این کشور در جھان اشاره رفته
ه اشغال کریمه و دخالت روسیه در سوریه ب

عنوان سیاست تعرضی این کشور ارزیابی 
   شده است.

میلیارد نفر به عنوان دومین  ١٫٣ھند با 
کشور پر جمعیت جھان و یکی از بزرگترین 

کشور ھای در حال توسعه و   اقتصادھای
در مناسبات و   قدرت اتمی، به عنوان یک

محاسبات بین المللی از اھمیتی دم 
یرینه برخوردارست. اختالف ھای د  افزون

  ھند با پاکستان وچین و پیوندھای نزدیک
اقتصادی و استراتژیکی چین و پاکستان در 
چند سال گذشته در چارچوب جاده ی 

 ٩٠٠ابریشم جدید که چین سرمایه گذاری 
و  میلیارد دالری برای آن در نظرگرفته است

ھند و آمریکا در این   نزدیکی آرام آرام
بخش از سالھا، وضعیت جدیدی را در این 

جھان پدید آورده است که اگر اختالف ھای 
چند دھه ای جمھوری اسالمی و آمریکا و 
جنگ در افغانستان و سوریه و عراق و 

به آن   ھم   نقش روسیه در منطقه را
بیافزاییم، با صحنه ی سیاسیی روبرو می 

و خمھا و چالشھا و   شویم که با پیچ
پیچپدگییھا و درگیری ھای بسیاری 

       ت.روبروس
قدرت گیری روزافزون چین از نظر اقتصادی و 
سیاسی و نظامی در جھان و رویارویی و 
رقابت اقتصادی و استراتژیکی و ژئوپلیتیکی 
آمریکا و چین ھمانگونه که در سند راھبرد 

آمریکا که چندی پیش انتشار یافته به  جدید
آن اشاره رفته است به ھند بعنوان 

چین که به آب   ھمسایه ی بزرگ و نیرومند
نقش ویژه ای   ھای آزاد دسترسی دارد

می بخشد که ھمه بازیگران عرصه ی 
شطرنج جھانی و منطقه ای به آن توجه 

باید داشته باشند. دولت چین در   دارند و یا
راه ابریشم جدید، جایگاھی برای   ساختن

ھند در نظر نگرفته است و با توجه به اینکه 
ھند با افغانستان و پاکستان ھم راه ارتباط 

آسیای میانه را بسته است ھند به تنھا 

ترانزیتی    امکان باقی مانده برای ارتباط
با افغانستان و آسیای میانه و   زمینی

قفقاز و ترکیه و اروپای شرقی که ایران 
باشد روی آورده است. مسیری 
استراتژیک که می تواند پیوندھای 

شده استواری میان ھند و کشور ھای یاد 
در دوره تحریم ھای فاجعه بار   فراھم آورد.

ھندوستان   جھانی در سال ھای گذشته،
روابط اقتصادی خود با ایران را کاھش داد 
بی آنکه آنرا کامال قطع کند، چنانکه واردات 

درصد کل واردات  ١٣از   نفت خام از ایران
درصد در  ٥به   ٢٠١٠نفتی ھند در سال 

از توافق کاھش یافت. پس  ٢٠١٥سال 
برجام و پایان تحریم ھای جھانی، صادرات 
نفت ایران به ھند با شتاب افزایش یافت و 

ھزار بشکه در روز  ٥٠٠به  ٢٠١٦در سال 
رسید. با توجه به نیاز دم افزون ھند به 
نفت و گاز، ھند بر آنست که با سرمایه 
گذاری در میدان گازی فرزاد در خلیج فارس 

خراج گاز شریک با ایران در زمینه است
 OVLگردد. شرکت نفت و گاز دولتی 

پیشنھاد ھمکاری و انجام سرمایه گذاری 
میلیون دالر به  ٢٠٠میلیارد و  ٦با حجم 

وزارت نفت ایران را مطرح کرده بود اما 
جمھوری اسالمی به سبب بده بستان 

نظامی با روسیه خواھان  –ھای سیاسی 
ش بستن قرارداد با روسیه است . این چال

سبب شد که ھند از واردات نفتی اش از 
ایران بکاھد اگر چه ھنوز از بستن این قرار 
داد کاملن قطع امید نکرده است. بنظر 
می رسد منافع ملی ایران با مشارکت 

در این پروژه بیشتر تامین می   ھندی ھا
       شود.

سفر سه روزه روحانی به کشور ھند با 
رادی از ھمراھی وزیران خارجه و نفت و اف

در اواخر ماه بھمن با   بخش خصوصی
توجه به اوضاع نابسامان جھان و چالش 
ھای داخلی و منطقه ای و جھانی ای که 
حکومت جمھوری اسالمی با آن روبرست 

گوناگون قابل بررسی   از جھت ھای
این سفر با آوازه گری ھای   است.

روحانی در باره ی برادری و وحدت میان 
اد اسالمی در نماز جمعه و اتح  مسلمانان

اھل سنت حیدر آباد ھمراه بود جالب آن 
اھل سنت   ست که در کشور سخنران،

حتی از داشتن یک مسجد در پایتخت 
بی بھره اند. او ھمچنین در   شان تھران

نشستی با زرتشتیان ھند گفت پیشرفت 
کشور پیشرفت ھمه ی ایرانیان و فرھنگ 

ن برای و تمدن باستانی ماست. او از آنا
داشتن روابط نزدیکتر اقتصادی با ایران 

این سخنان ھنگامی به زبان    دعوت کرد.
آورده می شود که زرتشتیان ایرانی 

حتی از صحنه ی   ازسوی شورای نگھبان
   انتخابات حذف می شوند.

دور جدید مناسبات ایران و ھند با سفر 
نخست وزیر کنونی ھند به تھران در سال 

ی پذیرفت وبا سفر شتاب بیشتر ٢٠١٦
روحانی به ھند می تواند در گستره ھای 
ترانزیت کاال و انرژی و نفت و گاز و 
پتروشیمی و تجاری و علمی و فن آوری 
گسترش یابد. ایران و ھند در سده ھای 
طوالنی از مناسبات خوبی با یکدیگر 

یورش نظامی   برخوردار بودند اگرچه

تسخیر نابخردانه نادرشاه افشار به ھند و 
و   این کشور که ره آوردی جز مشتی عاج

نداشت ضربه ای   به ھمراه   جواھرات
اساسی به این مناسبات نزدیک، بویژه در 
زمینه فرھنگی وارد ساخت و بدتر از آن با 

از   تضعیف حکومت ھند، تسخیراین کشور
سوی دولت انگلستان و مستعمره شدن 

از  ھند را آسان تر نمود وبا تسخیر این کشور
روابط تاریخی و فرھنگی   سوی انگلیس،

نزدیک ایران وھند با گسلی استعماری روبرو 
با    شد و ایران عمال در مرزھای شرقی اش

ابر قدرت استعماری انگلستان ھمسایه 
شدکه به جدایی بخش ھای بزرگی از کشور 

  انجامید.  در سده نوزدھم

  مودی نخست وزیر ھند در دیدار با روحانی
دولتش را برای سرمایه گذاری در آمادگی 

بخش نفت و گاز ایران اعالم داشت و پرادان 
وزیر نفت ھند گفت در صورت خرید نفت خام 
از ایران سود خواھیم برد زیرا به ما تخفیف 
ھای خوبی داده شده است. جمھوری 
اسالمی برای امسال کرایه حمل نفت به 

در کاھش داده بود  ٦٢درصد به  ٨٠ھند را از 
درصد افزایش داده  ١٠٠به   وبا این تخفیفگ

شده است وحمل نفت به ھند رایگان انجام 
می پذیرد. در واقع جمھوری اسالمی با ادامه 
سیاست ھای نابخردانه بین المللی و منطقه 

و پیامدھای ناگزیر مالی و اقتصادی   ای خود
ایران را به حراج می گذارد و    آن، منافع ملی

  د.به ھمه باج می دھ
سند  ١٥در جریان این سفر، ایران و ھند 

امضا کردند که   ھمکاری و تفاھم نامه
مھمترین آنھا قرارداد مربوط به بندر چابھار 
است. آماج راھبردی ھند از مناسبات نزدیکتر 
با ایران ، برقراری ترانزیت کاال با افغانستان و 
آسیای میانه و قفقاز و ترکیه از بندر چابھار 

با گسترش راه آھن از   ازجمله است. ھند
می تواند به این   چابھار به دیگر نقاط ایران

ھدف دست یابد. ھند نیمی از ھزینه یک 
میلیارد دالری توسعه چابھار و گسترش راه 
آھن چابھار به زاھدان را به عھده می گیرد. 
مودی نخست وزیر ھند در باره جایگاه بندر 

آن گفت بندر چابھار با دروازه طالیی نامیدن 
چابھار می تواند بازی مناسبات تجاری در 
  منطقه و جھان را دگرگون کند. او گفت ما

ھم اکنون صادرات گندم ھند به افغانستان را 
از راه بندر چابھار آغاز کرده ایم. قرار است 
امسال یک میلیون تن گندم از این راه از ھند 

  به افغانستان صادر شود.
ھار بنام پروژه بندر فاز نخست توسعه چاب

بھشتی که پیمانکار اصلی آن قرارگاه خاتم 
سال  ١٢االنبیا سپاه پاسداران بود نزدیک به 

به درازا کشید. در قرارداد ایران و ھند کنترل 
بخشی از بندر چابھار برای پیشبرد شتابان 

ماه به عھده ھند  ١٨تر کارھا برای مدت 
 واگذار شده است. اقدام ناخوشایندی که
گویا با توجه به ناکارامدی مدیریتی قرار گاه 
سپاه ، طرفین آنرا ضروری دانسته اند. ایران 
  و ھند برآنند تا ظرفیت ترانزیت کاال ی این

  میلیون تن در سال برسانند. ٨٠بندر را به 

نقشه راه توسعه چابھار نیازمند نیروی کار 
با  بسیار و ایجاد محل کار ھای جدید است. 

  افزایش جمعیت در منطقه، توجه به 
...  

   ٩ادامه در صفحه 



 
  

  ١٦صفحه   ١٠٢ شماره    

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
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L.G.e.v  
Postfach 260268  
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    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
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  نام بانک:  
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  ٢٢٩ بولتن کارگری شماره
  :ه می خوانیددر این شمار

  !آقای روحانی دوران عوام فریبی به سر رسیدە است تحلیل ھفته: -

چارچوب قانونی برای "اتحادیه ھای صنفی اتیوپی" در یک دیدگاه  از تجرب دیگران:
  )تاریخی (بخش چھارم

  مبارزه برای حقوق بازنشستگی در اسپانیا دیگر کشورھا: -

  خش دومشاکله ھای آیندۀ کار ب از جھان کار: -

   ایجاد رعب و وحشت در کارگران به جان آمده ما و شما را بر دیوار  یادداشت منتخب: -
  !خواھند کوبید  

  پیام سندیکاھای کارگری سوئد به کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال  اطالعیه: -
  !نو   

  ١٣٩٧ال : بیانیه تشکل ھای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد س اطالعیه -

  تیتر اخبار -

 گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  پیرامون منشور ...
  ١١ادامه از صفحه 

ھای ناشی از  ماندگی ھای کشور را فراھم آورده و به جبران عقب دولت در ایران موظف است امکانات الزم برای شکوفایی ھمه زبان
یض اقتصادی و فرھنگی برخیزد. برابر حقوقی ملی، الزمه تامین انسجام ملی در کشور و از الزامات دولت دمکراتیک، ھا اعمال تبع دھه

  سکوالر و مدرن در کشور است.

صلح و دوستی میان   مبانی سیاست خارجی برتامین منافع و مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر .١٨ 
ِ  مکاری با کشورھای ھمسايه، عدم تعھد به پیمانکشورھا، دوستی و ھ ھا و تعرضات  جھان، مخالفت با دخالت ھای نظامی در سطح

ھای کشتار  ھای خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح و منع تولید و نابودی سالح سیاسی و نظامی از سوی قدرت
دولت فلسطین و اسرائیل و حمایت از مبارزات آزادی خواھانه و عدالت جویانه در  جمعی در سطح منطقه و جھان، دفاع از موجوديت دو

  سراسر جھان استوار است.سیاست خارجی ایران بايد در خدمت تولید ثروت و گسترش تجارت قرار گیرد.

  پیشنھادھا 

  دی حاکم بر آن"مناسبات اقتصابه جای "مخالف سرمايه داری" نوشته شود: "ناقد سرمايه داری و  ۴ـ در بند 

   داری ھستیم".  داری ھستیم" نوشته شود: "ما مخالف سیستم سرمایه به جای "ما مخالف سرمایه ۴ـ در بند  

ناموزون ، تقويت خصلت   رشد از ويژگی ھای سرمايه داری ايران در دوره جمھوری اسالمی،" ـ پیشنھاد اضافه شدن اين بند به منشور: 
خارج از نظارت و کنترل دولت، تبديل شدن سپاه   اقتصاد زيرزمینی، شکل گیری بنیادھای  فساد، رواج گسترده تجاری، تشدید رانت خواری و

پاسداران به يک مجموعه بزرگ اقتصادی و کنترل مسقیم و غیر مستقیم بخش مھمی از اقتضاد توسط نھاد والیت فقیه است. در 
  ت و نھادھای شبه دولتی رانت خوار است"جمھوری اسالمی بخش مھمی از اقتصاد کشور در دست دول

ـ پیشنھاد اضافه شدن اين بند به منشور: "ما برتامین رفاه اجتماعی تاکید داريم. ما ضمن حمايت از مالکیت دولت بر واحدھای  
ای اقتصادی معطوف ھ بوده و مدافع سیاست  مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا الیه نازکی از جامعه استراتژيک اقتصادی،

ما از سرمايه گذاری در عرصه ھای مختلف  گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی ھستیم. به شکل
ریزی دولتی و بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی، بعنوان مکانیزم ھای تنظیم  اقتصاد حمایت می کنیم. تلفیق سازوکار برنامه

   کننده اقتصاد، جزئی از سیاست ھای کالن اقتصادی ما می باشد."

حذف شود: "چگونگی گذار از جمھوری اسالمی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمھوری  ٨ـ اين جمله از بند 
  اسالمی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختار سیاسی بستگی دارد."

جمله حذف شود: "گفتمان اصالحات راھگشا نیست و اصالح طلبان حکومتی نشان دادند که راھکاری برای برون رفت  اين ١١ـ در بند  
کشور از وضعیت بحرانی ندارند. اصالح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواھی مردم را طی می کنند." و به جای آن 

ش ھای جدی مواجه شده و نتوانسته اند به مطالبات مردم پاسخ گویند. گفتمان اصالحات نوشته شود: "اصالح طلبان حکومتی با چال
  احتیاج به یافتن راھکارھای تغییر ساختارھا برای راھگشائی اصالحات دارد".

يرانی از حق به جای "ھمه شھروندان ايرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند" نوشته شود: "ھمه شھروندان ا ١٧ـ در بند  
  آموزش زبان مادری برخوردار شوند".
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