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  اتی پیرامون: بنیانگذاری حزب چپ ایران اطالعیه مطبوع

 )یان خلقئ(فدا   
طرفداران وحدت، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و  –جای خوشحالی است کھ سھ تشکل چپ سازمان اتحاد فداییان خلق ایران 

مارس تا اول  ٣٠ابر با کنشگران چپ، با برگزاری موفقیت آمیز کنگره مشترک خود، در روزھای دھم تا دوازدھم فروردین بر
 آوریل، حزب چپ ایران (فداییان خلق) را بنیان گذاشتند.

ای باشد کھ  کنگره اساسنامھ این حزب نو بنیاد را از تصویب گذراند و نام آن را برگزید. کنگره تصمیم گرفت نام حزب واحد بگونھ
  ھا را نشان دھد. نندهھم ھویت ارزشی آن را بیان کند و ھم سابقھ تاریخی شناختھ شده وحدت ک

کنگره کارپایھ ارزشی حزب واحد را مورد رسیدگی قرار داد و توانست در این زمینھ بھ یک سند مبنا دست یابد. کنگره با تاکید بر 
  تداوم کار تدقیقی روی این سند، تصویب قطعی آن را بھ دومین کنگره این حزب واحد موکول کرد.

ن، کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و مردمان مناطق ملی کشورمان، ھمبستگی و ھمراھی ھایی بھ مردم ایرا کنگره طی پیام
خود با مبارزات آزادیخواھانھ و عدالت خواھانھ آنان را اعالم داشت. کنگره در زمینھ نگاه سیاسی و ابراز اراده نسبت بھ روندھا و 

ھا واکنش  ، شورای مرکزی خود را موظف کرد تا در این زمینھاوضاع کنونی و بھ ویژه مخاطراتی کھ کشور با آن روبرو است
   نشان دھد. 

نفر را برای شورای مرکزی حزب چپ ایران (فداییان خلق) انتخاب نمود و بر وظیفھ جمع منتخب در ابراز  ٢٥کنگره مشترک، 
  اراده کنگره مبنی بر حضور فعال در عرصھ سیاسی کشور تاکید کرد.

جمع قابل توجھی از مھمانانی برگزار شد کھ نسبت بھ حضور و سرنوشت چپ در مبارزات امروز ایران کنگره مشترک با حضور 
آنان در مباحث کنگره، برای اتخاذ   ای نشان دادند. حضور مھمانان در کنگره و شرکت دلسوزانھ از خود حساسیت و عالقمندی ویژه

ای معتبر تحت پوشش  گره از طریق حضور نمایندگان چند سایت رسانھتر ما بسیار ارزشمند بود. مباحث این کن تصمیمات سنجیده
ً پخش شد.  قرار گرفت و    از طریق چند شبکھ مجازی مستقیما

ھای سیاسی اپوزیسیون  کنگره از سوی فعاالنی از طیف فدایی کھ امکان حضور در آن را نداشتند و نیز از طرف نمایندگان تشکل
ھای شادباش و اعالم ھمبستگی دریافت کرده بود  ه و چند حزب چپ از کشورھای دیگر، پیامھای حاضر در کنگر ایرانی، شخصیت

  کھ نسبت بھ آنھا ابراز قدردانی نمود.
ھمھ اسناد مصوب کنگره بنیانگذار کھ در این اطالعیھ بھ آنھا اشاره رفت و نیز گزارش تفصیلی کارکرد سھ روزه کنگره بھ زودی 

  انتشار عمومی خواھند یافت.
صدایی کھ بیش از ھر صدای دیگر در این سھ روز کنگره شنیده شد این بود کھ مردم ایران برای گذار از نظام دینی مستبد جمھوری 

اسالمی بھ یک چپ مبارز و نافذ نیاز دارند. کنگره حزب تاسیسی خود را بھ پاسخ گفتن بھ این نیاز فراخواند و آن را موظف نمود 
دفاع از حقوق و منافع طبقات و اقشار محروم و مردمان زیر انواع تبعیضات موجود در جمھوری اسالمی  تا با ھمھ توان خود، در

  بکار گیرد.

  ھیئت رئیسھ کنگره

  ٢٠١٨برابر دوم آوریل  ١٣٩٧دوازدھم فروردین ماه 
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  پیام کنگره بنیانگذاری حزب چپ ايران (فدائیان خلق) 
  به مردم ايران

 
 مردم آزاده ابران! 

شادی بسیار به آگاھی به شما پی جویان آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی می رسانیم که کنگره مشترک سه جریان سازمان اتحاد  با
فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ طی روزھای دھم تا دوازدھم فروردین ماه 

ر شد. با بنیانگذاری حزب چپ ايران (فدائیان خلق) در پی چند سال تالش و تکاپو و گذر از فراز و فرودھا، ما اکنون با موفقیت برگزا١٣٩٧
آرزوی دیرینه وحدت چپ در بخشی از گستره آن را برآورده می بینیم. ما امید داریم و آرزومندیم که این اقدام، سرآغازی باشد برای 

  ایران و شروعی برای رسیدن به وسیع ترین اتحادھا در صفوف خویش. پایان یابی تفرقه دردآور در چپ

می کشد.   آن در دل جامعه خواستار آزادی و عدالت اجتماعی ایران شعله  وحدت و اتحاد چپ، پاسخ به نیازی است که آتش اشتیاق
ا زحمتکش محروم از داشتن حداقل معاش و ھ کشور ما در اوضاعی به سر می برد که برآمد چپ در آن، تاخیربردار نیست. صدای میلیون

ند. جوانان بیکار برای برخورداری از امنیت اقتصادی و رھایی از دغدغه فقر به جایی نمی رسد. این مردمان به صدای پشتیبان و نافذ نیاز دار
متکثر ما تحت این یا آن تبعیض و یا جز آنانی که از نظام رانت خوار جمھوری اسالمی بھره می برند، ھمه گروه بندی ھای اجتماعی جامعه 

  ھمزمان چندین نوع تبعیض قرار دارند. ما برآنیم که پرچم اعتراض و مقاومت را در برابر ھمه تبعیضات برافرازيم. 

   

  آزادیخواھان ایران!

اليت فقیه، شناخته و ھمه ما جمھوری اسالمی را که حکومتی است استبدادی با گرايش قوی تمامیت خواھی، دین ساالر و مبتنی بر و
ایم که سرکوب و اعمال تبعیض ھای مختلف خصوصیت بنیادین آنست. نظام واليت فقیه نه تنھا مانع ھرگونه  ایم و یقین یافته تجربه کرده

معه ما از رشد و توسعه دمکراتیک جامعه ما است بلکه ویرانگر و نابود کننده استعدادھایی است که این جامعه برای پیشرفت خود دارد. جا
این حکومت باید بگذرد و نظامی مبتنی بر دمکراسی و سکوالریسم را جایگزین آن کند. یک جمھوری که بر دموکراسی استوار باشد. حزب 

ر ب نوبنیاد ما عزم دارد که ھمه توان خود در این راه بگذارد و بکوشد تا گذار در کشور از طریق مبارزه مسالمت آمیز و خشونت پرھیز و متکی
مقاومت و خیزش اجتماعی صورت گیرد. حزب ما دخالت نظامی در ایران را برنمی تابد و با ھر گونه اپوزیسیون سازی از سوی دیگران سر 

  مخالفت دارد. نیروی نجات مردم ایران از دست جمھوری اسالمی، مردم ایران است و ما از این مردم ھستیم و برای این مردم.

   

  شور و منطقهدوستداران صلح برای ک

ای مواجه است. از یکسو زیر سلطه حاکمیتی قرار دارد ماجراپرور، مداخله جو،  کشور ما در این برھه از حیات خود با وضعیت نگران کننده
ھای جنگ افروزترین و راست ترین دولت بر سر کار در امریکا، دست راستی ترین  بحران زی و بحران ساز و از دیگر سو در معرض توطئه

کومت در اسرائیل و متعرض ترین دولت در عربستان سعودی. بعالوه منفعت جویی ھای اقسام صاحبان منافع در منطقه. وضع ھیچگاه ح
چنین مخاطره آمیز نبوده است. ما بر این آگاھیم که فعالیت سیاسی خود در قالب حزب نوبنیاد را در چنین شرایط خطیری آغاز می کنیم و 

وظائف مقدم  سیاسی پیشاروی خود را مشارکت فعال در مبارزه برای جلوگیری از وقوع فاجعه نظامی علیه ایران  ھم از اینرو، يکی از
  می دانیم. این وظیفه تاخیرناپذیر از تالش برای بسیج ھمه آن نیروھای ضدجنگ می گذرد که بر نقش ھر دو سوی این بحران تاکید دارند. 

   

  پی جویان آزادی و عدالت اجتماعی!

ھای بشریت در مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و تجربه چپ ایران در این زمینه گواه این حقیقت است که آزادی  آزموده
و دمکراسی تنھا در تحقق عدالت اجتماعی است که قابلیت فراگیری به خود می گیرد و پایدار می ماند. عدالت اجتماعی نیز فقط بر بستر 

ی ھا و در کادر دمکراسی است که نھادینه می شود. حزب ما مخالف سرمايه داری و مدافع حقوق و مطالبات کارگران و برقراری آزاد
ً بر متن دمکراسی  زحمتکشان است و با این باور پا در عرصه کنشگری سیاسی و برنامه ای می نھد که ارزش ھای سوسیالیستی، صرفا

ثبات یابند و در جامعه جاری شوند. گره خوردگی سوسیالیسم و دمکراسی با ھمدیگر و مبارزه  است که می توانند پا بگیرند، رشد کنند،
  علیه نئولیبرالیسم، سیما و ھویت ما است.

   

  دوستداران برآمد چپ در سیمای دمکراتیک!

ً از جنبش فدائیان خلق ايران که نزدی ک به نیم قرن تجربه فعالیت سیاسی ـ این حقیقتی است که نیروھای برپا کننده حزب نوبنیاد ما تاریخا
ھای تلخ در گذشته، با  ایم بخش قابل تاکیدی از فعاالن این جريان تاریخی را بعد از آن جدایی تشکیالتی دارد، می آیند. ما از اینکه توانسته

کنیم که حزب خود را حزب ھمه آنانی تجربه اندوزی و نقد آن ھا، دیگر بار دور ھم گرد آوریم بر خود می بالیم. اما به تاکید تصریح می 
می دانیم که دلبسته آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی ھستند و اینھا را در پیوند درونزا با ھم می پذیرند؛ آنانی که در برابر ھرگونه 

تعرض و گزند به آن  تبعیض فکری و مسلکی، جنسیتی، ملی و دیگر تبعیضات رنگارنگ می ایستند. حزبی که حفظ محیط زیست از ھر گونه
ای ترین وظایف خود می داند. درب حزب ما بر روی ھمه استقبال کنندگان از آن باز است و دست ھر مبارز چپی را که  را، در زمره پایه

ن کننده بخواھد در اين راه گام بردارد به گرمی می فشارد. چشم ما به جوانانی است که با ورود خود در این حزب یا ھمراھی با آن، تضمی
  طراوت و شادابی آن خواھند شد.

   

  کنگره بنیانگذاری حزب چپ ايران (فدائیان خلق) 

   ١٣٩٧فروردین ماه ١٢
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  ق)اسنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلاس

 نامـ ١

  »حزب چپ ایران (فدائیان خلق)«

  تعریفـ ٢ 

ن (اکثریت)، کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران که از وحدت سازمان فدائیان خلق ایرا» حزب چپ ایران (فدائیان خلق)«ـ ١ـ٢
ھای اعالم شده در  ھا و ارزش ـ طرفداران وحدت چپ و دیگر فعاالن چپ ایران شکل گرفته است، تشکل داوطلبانه افرادی است که دیدگاه

ھا تالش نموده و موازین این اساسنامه را  و آماجھا  منشور حزب را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه، برای تحقق آن ارزش
  پایه مناسبات سازمانی خود قرار دھند.

  کار گرفته شده در این اساسنامه: ـ تعریف از یک سری مفاھیم به٢ـ٢ 

  ھا معنا میشود: ـ رای اکثريت با يکی از این گزینه١ـ٢ـ٢

  درصد آرا، ۵٠يعنی بیش از » مطلق«ـ 

  بیشتر،یعنی دارای رای » نسبی«ـ 

  ھای خاص در این اساسنامه تعیین شده باشد. که در زمینه» موردی«ـ 

  مبانی فکری اساسنامهـ ٣ 

کند، بیش از ھمه در  ـ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مناسبات آزاد و دمکراتیکی را که برای استقرار آنھا در جامعه ایران مبارزه می١ـ٣
شود. حزب،  ت درونی حزب بر پايه پرنسیپ ھای دمکراتیک و مشارکت ھمگانی سازماندھی میکند. بنابراین مناسبا درون خود اعمال می

  شناسد. آزادی بیان را در درون خود تامین و حق گرایش و فراکسیون سیاسی را به رسمیت می

  برخوردار ھستند.ملی و مسلکی مردود بوده و ھمه اعضا از حقوق برابر  -ـ ھرگونه تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی، قومی ٢ـ٣

  باشد. ساختار حزب غیرمتمرکز می -٣-٣

  مبانی مناسبات تشکیالتیـ ۴ 

  گو ھستند. ھای انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان پاسخ ـ ھمه ارگان١ـ۴

  شوند. ھا براساس رای اکثریت اتخاد می ـ تصمیمات در ارگان٢ـ۴

  حزب با التزام به اساسنامه آزاد است.ھای نظری سیاسی در درون  ھا و فراکسیون ـ تشکیل گرایش٣ـ۴

  شوند. ـ پذیرش مسئولیت در حزب داوطلبانه بوده و اعضا به اجبار به پذیرش مسئولیت موظف نمی۴ـ۴

  ـ پذیرش مسئولیت به معنای تعھد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخگوئی است.۵ـ۴

» پذیرش داوطلبانه مسئولیت«و » گیری در چارچوب مسئولیت اختیار تصمیم«، »ئولیتمس«ھای روزمره، سه امر  ـ در پیشبرد فعالیت۶ـ۴
  راھنمای سازماندھی و مدیریت است.

  شوند. ھای محدودی به مسئولیت برگمارده می ای بوده و مسئولین برای دوره ھا دوره ـ مسئولیت٧ـ۴

  در يک مسئولیت را ارگان انتخاب کننده تعیین خواھد نمود.تبصره: محدوده زمانی برای ھر دوره عضویت در یک ارگان و یا بودن 

ھای الزمه تامین و تضمین  ھای کالن با تعبیه کانال گیری ھا و تصمیم سازی رسانی و چه در تصمیم ـ حق مشارکت اعضا، چه در اطالع٨ـ۴
  شود. می

  شود. رکت زنان متناسب با تعداد اعضای زن تضمین میھا، بنابر اصل برابری جنسیتی، مشا ھا و تفویض مسئولیت ـ در انتخاب ارگان٩ـ۴

  ـ ساختار تشکیالتی بر اساس تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم تنظیم شده است. ١٠ـ۴
...  

  ٥ادامه در صفحه  



  
  
  

  ٥  صفحه     ١٠٣ شماره    

  اساسنامه ...
  ۴ادامه از صفحه 

  اند.شده داده ای سامانبرنامه حزب به یک نیل ھدف تشکیالتی با مناسبات و ساختار -١١-۴

  ضویت در حزب چپ ایران (فدائیان خلق)ـ ع۵

  شرایط عضویت ١ـ۵

  ـ پذیرش اساسنامه و اھداف مندرج در برنامه حزب١ـ١ـ۵

  سال سن ١۶ـ داشتن حداقل ٢ـ١ـ۵

  شوند مگر اینکه خالف آنرا اعالم کرده باشند. محسوب می» حزب چپ ایران (فدائیان خلق)«اعضای سه جریان، عضو : ١تبصره 

  گیری از عضویت کناره ٢ـ۵

  و کناره گیری از آن داوطلبانه است. » حزب چپ ایران (فدائیان خلق)«عضويت در  - ١-٢ـ۵

و حق دارد از عضويت در ارگان ھای حزب استعفا دھد. با اعالم استعفا به صورت کتبی توسط عضو، استعفا رسمیت پیدا ھر عض - ٢-٢ـ۵
می کند. يک ھفته فرصت برای پس گرفتن استعفا وجود دارد. پس گرفتن استعفا به صورت کتبی الزامی است. در صورت بازگشت عضو 

  جرا خواھد شد.مستعفی، ھمان روال عضوگیری در مورد او ا

  ـ وظائف عضو٣ـ۵ 

  ـ پرداخت حق عضویت،١ـ٣ـ۵

  ـ التزام عملی به اساسنامه.٢ـ٣ـ۵

  ـ حقوق اعضا۴ـ۵

  ھای سازمانی کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود رای دھد، ـ ھر عضو حق دارد برای عضویت در ارگان١ـ۴ـ۵

  دارد. ھا را آن به نسبت انتقاد و خود ارگان ھای منتخب مصوبات ازـ ھر عضو حق اطالع ٢ـ۴ـ۵

ھای موجود بیان کرده و یا  نامه ـ ھر عضو حق دارد نظرات خود را در تمامی سطوح، محافل و نشریات حزبی با رعایت موازین و آیین٣ـ۴ـ۵
  منتشر کند.

رقیب آن نباشند، فعالیت داشته ـ ھر عضو حق دارد در اتحادھای سیاسی که با برنامه و استراتژی سیاسی حزب مغایرت نداشته و ۴ـ۴ـ۵
  باشد،

  ـ ھر عضو حق دارد در نھادھای مدنی، که اھداف آنھا مغایر با اھداف حزب نباشند به صفت شخصی فعالیت نماید.۵ـ۴ـ۵

با اتکا به  گیری مربوط به خود اطالع حاصل نماید و در جھت دفاع از حقوق خود، ـ ھر عضو حق دارد تا از ھر گزارش، شکایت و یا تصمیم۶ـ۴ـ۵
  این اساسنامه اقدام کند.

  ـ روند پذیرش عضویت۵ـ۵ 

  ـ تقاضای کتبی از طرف فرد متقاضی عضویت،١ـ۵ـ۵

  گیرد. ـ پذیرش تقاضا توسط واحد پایه و یا ارگانی که از طرف شورای مرکزی مسئولیت این کار را بعھده خواھد داشت، صورت می٢ـ۵ـ۵

  ـ لغو عضویت ٦ـ۵ 

  حق عضویت طی شش ماه متوالی بدون عذر موجه عدم پرداخت - ١ـ٦ـ۵

  ـ نقض اساسنامه٢ـ٦ـ۵

 حق مربوطه کند. عضومی عملی پیدا گیری شورای مرکزی صورتتصمیم با و محلی موضوعیت یافته واحد پیشنھاد با عضویت لغو ـ٣ـ٦ـ۵
  قطعی است.  حکم زمینه این در »رشد« ارگان دارد. نظر را »رشد« ارگان دادخواھی به

...  
  ٦ادامه در صفحه 

  



 
 
 

 

 

  ٦صفحه     ١٠٣ شماره    

  اساسنامه ...
  ۵ادامه از صفحه 

  انضباطی است. برخورد حداکثر ،عضویت لغو ـ۴ـ٦ـ۵

  ساختار تشکیالتی - ٦ 

  کنگره -١-٦

  شود. بار فرا خوانده می گیری است که دو سال يک کنگره، باالترین ارگان تصمیم- ١-١-٦

  تواند با درخواست یک سوم اعضای حزب و يا شورای مرکزی، فرا خوانده شود. العاده می کنگره فوق - ٢-١-٦

  ھای عمومی حزب به عھده کنگره است. دوین سیاستگذاری و ت سیاست - ٣-١-٦

تمام تصمیمات کنگره بجز در مورد اسناد پایه (برنامه، منشور و اساسنامه( با رای اکثریت مطلق )بیش از پنجاه درصد آرای کنگره(  - ٤-١-٦
  شوند. و یا رای نسبی تصویب می

  پذیراست. با اکثریت شصت درصد اعضا در کنگره امکان : تغییرات در اسناد پایه )برنامه، منشور و اساسنامه(١تبصره 

  کند. را تعیین کرده و آنھا را انتخاب می» رشد«کنگره، تعداد اعضای شورای مرکزی و نھاد رسیدگی به شکایات و داوری  - ٥-١-٦

  باشند. گو می پاسخھای منتخب کنگره، موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود به کنگره بوده و در مقابل آن  ارگان - ٦-١-٦

  شورای مرکزی -٢-٦ 

ھای حزب را در چارچوب  است که در کنگره انتخاب شده و فعالیت  در فاصله دو کنگره  سازمانی  ارگان  ترین مرکزی عالی  شورای - ١-٢-٦
  . کند مصوبات کنگره ھدایت می

  وظایف این شورا عبارتند از: - ٢-٢-٦

  ارچوب مصوبات کنگره،ھای عمومی در چ تدوین سیاست - ١- ٢-٢-٦

  انتخاب ھیئت سیاسی ـ اجرائی و نظارت بر کارکرد آن - ٢- ٢-٢-٦

  انتخاب سخنگو / سخنگویان - ٣- ٢-٢-٦

برای  عضویت داوطلبین بین از است مجاز شورا این اعضای شورای مرکزی خالی بماند، از نفر چند دالیلی جای یک یا به ھرگاه - ٣-٢-٦
  کند. ترمیم را خود ترکیب آرا، سوم دو اکثریت با آرای کنگره، ترتیب به کنگره، آخرین شورای مرکزی در

مسئول یا نماینده ھر واحد کشوری و مسئول ھر گروه کار که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین این شورا محسوب شده و  - ٤-٢-٦
  کنند. در اجالس آن شرکت می

کند. اعضای ھیئت رئیسه  عنوان ھیئت رئیسه، با رای مخفی انتخاب می شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به - ٥-٢-٦
  ھای منتخب کنگره باشند. توانند عضو ھیئت سیاسی ـ اجرایی و سایر ارگان نمی

  ـ وظایف ھیئت رئیسه شورای مرکزی٦-٢-٦

  ـ انتخاب یک نفر از میان اعضای خود به عنوان مسئول١- ٦-٢-٦

  سات شورای مرکزیمدیریت و فراخواندن جل - ٢- ٦-٢-٦

  ـ پیگیری و نظارت بر ُحسن اجرای مصوبات شورای مرکزی٣- ٦-٢-٦

  ـ فراھم آوردن امکان نطارت شورای مرکزی بر کارکرد ھیئت سیاسی ـ اجرایی. ٤- ٦-٢-٦

  ـ تھیه گزارش از جلسات شورای مرکزی و ارسال آن به اعضای حزب٥- ٦-٢-٦

   ن کنگره را به عھده دارد.شورای مرکزی وظیفه تدارک و فراخواند - ٧-٢-٦

  اجرایی –ھیئت سیاسی  -٣-۶

اجرایی، توسط شورای مرکزی و از میان اعضای آن انتخاب شده و در فاصله میان اجالس شورای مرکزی، در  -ھیئت سیاسی  - ١-٣-٦
  کند. ورزی می چارچوب برنامه، منشور، اساسنامه، مصوبات کنگره و شورای مرکزی سیاست

  اجرایی نباید بیشتر از یک سوم اعضای شورای مرکزی باشد. - اعضای ھیئت سیاسی تبصره: تعداد  

ھای کار، امور مالی و نیز تنظیم مناسبات با دیگر  اجرایی ھدایت و نظارت بر تشکیالت، انتشارات مرکزی، گروه -ھیئت سیاسی  - ٢-٣-٦
  ھا و نھادھا را به عھده دارد. احزاب، سازمان

   کند. ئت سیاسی ـ اجرایی را شورای مرکزی تعیین میشمار اعضای ھی - ٣-٣-٦

  واحدھای پایه -٤-٦

و به شکل « حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»ھا در ھر محل، توسط اعضای  واحدھای پایه برای سازماندھی و پیشبرد فعالیت - ١-٤-٦
  شوند. داوطلبانه ایجاد می

...  
  ٧ادامه در صفحه 

  ھا و روش كار خويش در چارچوب منشور، اساسنامه و مصوبات کنگره و شورای مرکزی خودمختارند. ریگی واحدھای پایه در تصمیم - ٢-٤-٦



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه   ١٠٢شماره     

  اساسنامه ...
   ۶ادامه از صفحه 

  ھا و روش كار خويش در چارچوب منشور، اساسنامه و مصوبات کنگره و شورای مرکزی خودمختارند. گیری واحدھای پایه در تصمیم - ٢-٤-٦

  حد نصاب تشکیل یک واحد پایه سه نفر است. - ٣-٤-٦

  کنند. ھای باالتر انتخاب می واحدھای پایه از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول و رابط با ارگان - ٤-٤-٦

رسانی و یا بازتاب در مطبوعات  ھای خود را برای اطالع کنند و گزارش فعالیت نامه داخلی خود را تدوین می ، آیینواحدھای پایه - ٥-٤-٦
  دھند. ھای باالتر قرار می سازمانی، در اختیار ارگان

  ھای کار گروه -٥-٦ 

  باشند. گو می ارگان منتخب خود پاسخ اجرایی و یا شورای مرکزی تشکیل شده و به -ھای کار به پیشنھاد ھیئت سیاسی  گروه - ١-٥-٦

  ھا را تامین کنند.  ھای منتخب موظف ھستند ملزومات کافی برای پیشبرد وظایف این گروه ارگان - ٢-٥-٦

  کنند. ھای کار از میان اعضای خود یک نفر را بعنوان مسئول و رابط انتخاب می گروه - ٣-٥-٦

رسانی و یا بازتاب در  ھای خود را برای اطالع کنند و گزارش فعالیت داخلی خود را تدوین مینامه  ھای کار در صورت نیاز، آیین گروه - ٤-٥-٦
  دھند. اجرایی قرار می - مطبوعات سازمانی، در اختیار ھیئت سیاسی 

  »رشد«نھاد رسیدگی به شکایات و داوری  -٦-٦ 

  شود. ، در کنگره انتخاب می»رشد«نھاد رسیدگی به شکایات و داوری  - ١-٦-٦

  کند. شمار اعضای این نھاد را کنگره تعیین می - ٢-٦-٦

ھا و  از یکدیگر، اعضا از ارگان» حزب چپ ایران (فدائیان خلق)«برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای » رشد« - ٣-٦-٦
  گردد. تی باشد، تشکیل میھا از یکدیگر، به شرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی تشکیال بالعکس و شکایت ارگان

ھای سازمان از اعتبار برخوردار بوده و الزم االجراست. تنھا کنگره حق تجدیدنظر در مورد  برای ھمه اعضا و ارگان» رشد«داورِی  - ٤-٦-٦
  را دارد.» رشد«قضاوت 

  گرایش و فراکسیون ـ٧ 

ای و یا  ھای مسائل دیدگاھی، برنامه کم در یکی از عرصه دستگیرند که  ـ گرایش و یا فراکسیون، گروھی از اعضای حزب را دربر می١ـ٧
  تراک نظر دارند.اش با یکدیگر یسیاس

  تواند حتی حول یک موضوع و برای مدت کوتاھی به وجود آید. ـ گرایش می٢ـ٧

  برخوردارند. برابر حقوق از خود، مباحث و نظرات بیان و نشر یاسی درھای س  ھا و فراکسیون ـ گرایش٣ـ٧

  یافته است. ـ فراکسیون دارای پالتفرم، نام و ھویت جمعی بوده و سازمان۴ـ٧

  یابد. ـ تشکیل فراکسیون برپایۀ پالتفرم کتبی بوده و توسط شورای مرکزی رسمیت می١ـ۴ـ٧

  کند . ـ فراکسیون رابطی را برای ایجاد ارتباط و ھماھنگی به شورای ھماھنگی معرفی می٢ـ۴ـ٧

  ناسبات درونی فراکسیون ھمان موازینی است که در این اساسنامه آمدھاند.ـ موازین حاکم بر م٣ـ۴ـ٧

  است.» حزب چپ ایران (فدائیان خلق)«ـ فراکسیون بخشی از ۴ـ۴ـ٧

  تواند از امکانات حزب برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کند. ـ فراکسیون می۵ـ۴ـ٧

  توانند در جلسات آنان شرکت کنند. ا میھا علنی و شفاف است و دیگر اعض ـ فعالیت فراکسیون۶ـ۴ـ٧

  ھا مجاز به اتحاد با نیروھای سیاسی منفرد و متشکل نیستند. ـ فراکسیون٧ـ۴ـ٧

ـ چنانچه فعالیت سیاسی یک فراکسیون مغایر با اساسنامه باشد، بعد از یک بار تذکر، فعالیت سیاسی آن فراکسیون توسط شورای ٨ـ۴ـ٧
  ھایی در این موارد با کنگره است.مرکزی معلق خواھد شد. تصمیم ن

ھای فراکسیون را در حد توان تامین  فراکسیون حق دریافت حق عضویت جداگانه را ندارد، اما صندوق مرکزی موظف است ھزینه - ٩ـ۴ـ٧
  کند.

  فراکسیون مجاز نیست ارگان و رسانه مستقل از حزب داشته باشد. -١٠ـ۴ـ٧

  بخش مالیـ ٨

  شود. میھای مالی اعضا و دوستداران تامین  از طریق حق عضویت و کمک» چپ ایران (فدائیان خلق) حزب«ھای مالی  ـ ھزینه١ـ٨

  دھد. ارائه کنگره به را رسی شدهمالی حساب گزارش که است موظف شورای مرکزی ـ٢-٨

  »حزب چپ ایران (فدائیان خلق)«انحالل  ـ٩ 

  است. پذیرامکان اعضای آن درصد پنج و ھفتاد حداقل رای موافق با» حزب چپ ایران (فدائیان خلق)« انحالل-١-٩

 تصویب به آرای کنگره درصد ١،٨٢ با بنیانگذار کنگره در ١٣٩٧ ماه فروردین ١٢ به تاریخ تبصره ۴ و بند ١١٠ و فصل ٩ با اساسنامه این
  رسید. 

 



 
 

  
  
  

   ٨صفحه      ١٠٣شماره     

  گزارش کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران 

 )(فدائیان خلق
  

راده مشترک برای تاسیس حزب ) ا١
 واحد

در روزھای دھم تا دوازدھم فروردین ماه 
 ١مارس تا  ٣٠برابر با  ١٣٩٧سال نو 

، کنگره مشترک سه تشکل ٢٠١٨آوریل 
 –چپ: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 

طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق 
ایران (اکثریت) و کنشگران چپ در شھر 

آلمان برگزار گردید و  کلن جمھوری فدرال
بعد ازسه روز ھمکاری سازنده، موفق 
شد آرزوی دیرپا برای ایجاد تشکل واحد 
را عملی کند. این کنگره مشترک، 
محصول تالش چندین ساله دارای فراز و 
فرود بود برای یکی شدن بخشی از چپ. 
با برگزاری این کنگره، اراده برای 

ی و بنیانگذاری حزب چپی پایبند به آزاد
پیوندی  عدالت اجتماعی و باورمند ھم

درونزای سوسیالیسم و دمکراسی 
  توانست به بار بنشیند. 

نمایندگان کنگره بنیانگذار که با اشتیاق 
تمام از اقصی نقاط اروپا و دو قاره امریکا 
و استرالیا گرد ھم آمده بودند، با 
گذاشتن دست در دست ھمدیگر و 

برافراشتن خواندن سرود اتحاد، موفق به 
که  پرچم حزب جدید چپ شدند. با آن

جای خرسندی بسیار داشت که بخشی 
از عالقمندان درونمرز به سرنوشت این 
کنگره توانستند ابراز ھمبستگی خود را 
با آن در شکل اعالم سخن یا ارسال پیام 
ابراز بدارند، در عین حال اما جای خالی 

م اند بخاطر تداو توانسته این رفقا که نمی
سیاست سرکوب جمھوری اسالمی 
علیه نیروھای دمکرات و چپ کشورمان 
در این کنگره متعلق به خود حضور بیابند، 
ً محسوس بود. اما این نیز البته  کامال
حقیقت داشت که خوشبختانه غائبینی 
از درونمرز و برونمرز کنگره، این امکان را 

ھای مجازی در  یافتند تا از طریق شبکه
  نگره قرار گیرند.جریان کار ک

) تحکیم رفاقت در آستانه ورود به ٢
  رسمیت کنگره

 -با ابتکار بجای "ھیئت برگزاری کنگره" 
مرکب از نمایندگان سه تشکل برای یکی 

بخش پیشاکنگره با انجام  –شدن 
مراسم معارفه شروع شد و بر ھمین 
روال ھم، نیم روز نخست کنگره به 

ھای متقابل بازھم بیشتر  آشنایی
شرکت کنندگان، بازشناساندن ھدف این 
پروسه معطوف به تشکل واحد، ارائه 

از این تصمیم تاریخی و بیان   ھا ارزیابی
  انتظارات از آینده آن اختصاص یافت.

ترکیبی از دو رفیق زن و مرد که این 
بخش پیشاکنگره را اداره می کردند، 
کلید خوردن برنامه معارفه را به گروه 

ردند تا این گروه بر متن ھنری "بیداد"سپ
ھای پرشور خود، کنگره را در  ھنرنمایی

اشباع کند و اراده   فضای عاطفی رفیقانه
بیدار برای وحدت را صیقل بیشتری دھد. با 

سرود، یادآور گذشته  –اجرای چند ترانه 
آمدگان در کنگره،  مشترک این گردھم

ھمچون "سر اومد زمستون/ شکفته 
ش یه جنگل ستاره ا بھارون"و "توی سینه

داره"، چشمان بسیاری از اشک شوق تر 
ھا شکوفه زد.  شد و بازیابی امید در دل
خوانی شد که  سالن اما آنجایی غرق نغمه

خطابیه ماندگار "ھمراه شو عزیز، کاین درد 
مشترک/ ھرگز جدا جدا، درمان 

شود"به ترنم در آمد و حضار را در  نمی
ان به ای نشاند. ھمگ ھیجان شادی ویژه

صدایی با ھنرمند مجری برنامه  ھم
برخاستند تا عزم خود برای وحدت را فزونتر 

  بنمایانند.

در چارچوب ظرفیت زمانی بخش 
پیشاکنگره، جمع متنوعی از نمایندگان و 

ھای خود  ھا گفتند و در حرف مھمانان سخن
ً با تاکید بر امید داشتن، امیدوار بودن  عموما

م حفظ اراده تکیه و امید پروراندن، به لزو
کردند؛ خطرھای در کمین نشسته را یادآور 

ھای خطیر  شدند و مسئولیت
کنندگان از فردای این کنگره موسس  شرکت

در قبال جامعه ایران و چپ کشور را 
برشمردند. بازتاب تامین تنوع سنی، 
جنسیتی، سابقه مبارزاتی، کار تخصصی، 

ھای  گوناگونی نگاه در عین ھمسویی
ھای   و نیز نوع مواجھه  و ارزشی دیدگاھی

ھای متفاوت  سیاسی و باالخره ارزیابی
وار از نقش مدیریت در روند   بگونه اشاره

ھای  تالش برای ایجاد تشکل واحد و پروژه
ناظر بر آن، در مجموعه گفتارھای 
سخنرانان، به نحو درخوری توسط 

  گردانندگان این بخش تامین شده بود.

مانی در حس احترام به حاضرین کنگره اما ز
عظمت شعله افروزان فراموشخانه و 
ً در خود فرو رفتند  تاریکخانه خاوران عمیقا
که گفتگوی تلفنی نوروزانه با خانم لطفی 

ھای سرشناس "مادران خاوران" از  از چھره
زبان اندوھناک یکی دیگر از بازماندگان 
کشتار زندانیان سیاسی حاضر در سالن 

بانوی برنا دل، با صدای بازخوانی شد. پیر
لرزان ناشی از نود سالگی، تا خبر وحدت 
قریب الوقوع را شنیده بود، کنگره را این 

  داده بود:چنین پیام 
کنین. ما اینجا،  چه کارخوبی می"

ھمین چیزھا آرزومونه. خوبه که با 
ھا ھم  ھمدیگر باشین. کاش بقیه

تونم پیشتون  باشن. حیف که نمی
رم. اسمھا یادم رفته بیام. دوستتون دا

بینم ھمه رو بخاطر  اما تا از نزدیک می
بوسم.  تک شماھا را می آرم. تک می

مرگ شدیم و  ھامون دق درسته که خیلی
مون ھمچنان سر جایش  رفتیم، اما جمع

ھست. اونھا خاوران را ھم از ما بگیرن، ما 
ھا بگو  به بچه تونن از خاوران بگیرن؛ را نمی

تازه ھر روز داغدارھای  ما اینجا متحدیم.
کشن و  شن. می ای به ما اضافه می تازه
مگه شاه با بیژن ! گن خودکشی کردند می

اینا ھمین کارو نکرد؟ ھمتون برمیگردین ایران. 
صد ساله ھم بشم چشم به راھتون 

  !"ھستم

کنگره با ابراز احساسات و ادای احترام به 
اند طی این چھار دھه  ھمه آنانی که توانسته

کشتار مداوم مخالفین در جمھوری اسالمی، 
ھای ارزشمند، مانع  گذاری با از خود مایه

ھای سیاسی این  فراموش شدن جنایت
حکومت شوند، وقوف خود بر این حقیقت را 
نشان داد که "خاوران"، "مایورکا"ی ایران 

  است!

با پایان یافتن برنامه پیشاکنگره، از ھیئت 
که مدیریت رئیسه سنی دعوت به عمل آمد 

کنگره را تا زمان ورود آن به مرحله 
  بر عھده گیرد.  یابی رسمیت

  ) افتتاح کنگره٣

ترکیب ھیئت رئیسه سنی کنگره مبتنی بود 
گذاری  بر رعایت ارجحیت سنی و نیز نشانه

آمدگان. ترکیبی از:  در تاریخ طی شده گردھم
ای از یادگاران "سیاھکل" تا رفیقی  رزمنده

ا سابقه بیشترین زمان زنده جان بدر برده ب
ھای سازمان چریک فدایی  ماندن در پایگاه

خلق؛ رفیقی در زمره جمع آغازگر جنبش 
فدایی خلق تا رفیقی در موقعیت رھبری 
سازمان پیشاانقالب؛ رفقایی با سابقه نزدیک 
به شصت سال تعلق به جنبش چپ تا 
رفیقی از فعاالن پرشور حین و بعد انقالب. در 

ب رفقا شمسی شفیع، فردوس این ترکی
جمشیدی رودباری، مصطفی مدنی، ایرج 

پور، حسن جعفری و نیری، مجید عبدالرحیم
  بھروز خسروی حضور داشتند.

رفیقی از جمع ھیئت رئیسه در آغاز روند 
یابی کنگره، حضار را فراخواند تا به  رسمیت

احترام ھمه جانباختگان جنبش دیرپای چپ و 
خیزند و به احترام نام و یاد دمکراتیک ایران بپا 

این زندگان جاوید یک دقیقه سکوت کنند. 
ھنگامیکه جمعیت در جای خود نشست، 
سرود انترناسیونال به طنین درآمد تا 
ھمبستگی کنگره با ھمه مبارزان چپ در 
ھرجایی از جھان به نمایش درآید و بر 
پیوستگی این اراده برای تشکل واحد که 

اتحاد چپ ایران، با  معطوف است به تامین
تاریخ سراسر پیکار جنبش سوسیالیستی به 

ھای آزادی، دمکراسی و  منظور برپایی ارزش
عدالت اجتماعی و تالش در راه 

  سوسیالیسم تاکید شود.

ترین عضو ھیئت رئیسه سنی  سپس مسن
از مسئول "ھیئت برگزاری کنگره مشترک" 

ای که سه مولفه  دعوت کرد تا مطابق ضابطه
ل دھنده این کنگره بر سر آن توافق تشکی

کرده بودند، با ارائه گزارش فشرده از روند 
  ... طی شده مشخص کند که 

   ٩ادامه در صفحه 

 تر  ی ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک؛ جھانی بھتر و انسانیبرپای



 
 

  

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه    ١٠٣ شماره    

  
 

  ... گزارش کنگره
   ٨ادامه از صفحه 

آیا کنگره به لحاظ حد نصاب الزم جھت 
یابی خود، مجاز به آغاز گردش کار  رسمیت

است یا نه؟ مسئول مربوطه تصریح کرد که بر 
پایه گزارش مسئولین سازماندھی و 
تشکیالتی ھر سه مولفه، اکثریت قاطع 

اینجا حضور دارند  نمایندگان کنگره مشترک در
و لذا از نظر ھیئت برگزاری کنگره مشترک، 
کنگره بنیانگذار تشکل واحد حائز رسمیت 

  قانونی است.

اعالم رسمیت کنگره بنیانگذار حزب واحد از 
طرف رئیس ھیئت رئیسه سنی، کف زدن 
ممتد حضار را پاسخ گرفت و کنگره بالفاصله 

گیری خود جھت انتخاب  وارد اولین تصمیم
یئت رئیسه دائمی کنگره شد. نتیجه اخذ ھ

کاندیدا  ١٢نفر از میان  ٧رای مخفی، انتخاب 
برای تقبل این مسئولیت بود که در آن، رای 
اول را یک رفیق زن از اعضای کنگره حائز 
شد. رفقای منتخب برای ھیئت رئیسه 
عبارت بودند از: فرزانه عظیمی، محمد 

پروین اعظمی، بھزاد کریمی، مھدی فتاپور، 
  ھمتی، علی صمد و حجت نارنجی.

ھیئت رئیسه سنی آنگاه با بدرقه گرم حضار، 
جای خود را به ھیئت رئیسه منتخب داد تا 

آمدگان در این جمع، گام در تعیین و  گردھم
  اجرای دستور کار کنگره بنیانگذار بگذارند.

  نامه کنگره  ) تصویب آئین۴

ی ھیئت رئیسه کنگره ضمن ابراز سپاس از را
اعتماد کنگره نسبت به خود، اعالم داشت 

ھمراه زمانبندی  که دستور کار کنگره به
مربوطه، در فرصتی دیگر از گردش کار جھت 
تایید و تصحیح آن توسط کنگره تقدیم حضار 
ً اما برای نیم روز دوم  خواھد شد. عجالتا
نخستین روز کنگره، دو بلوک در نظر گرفته 

نامه  ویب آئینشده که در اولی بررسی و تص
در دستور قرار دارد و در دومی، دوری از بحث 
آزاد بر پایه منشورھای ارائه شده تا کنگره 

  بتواند برای تعیین سند مبنا، آمادگی گیرد. 

نامه، یک  برای برخوردار شدن کنگره از آئین
گروه کار مسئولیت گرفته بود تا با تھیه 

نویسی در این زمینه طی دوره تدارک  پیش
نگره، آن را در اختیار کنگره بگذارد. این گروه ک

ھای خود  کار، یک بار ھم مفاد حاصل رایزنی
نامه را به بحث عمومی  در زمینه آئین

گذاشته بود تا بر متن اشتراک نظر عمومی، 
موارد اختالف را به حداقل ممکن برساند. 

نویس  که ھیچ پیش کنگره با توجه به این
نویس مدون گروه کار  شآلترناتیوی در برابر پی
نامه پیشنھادی را مبنای  وجود نداشت، آئین

گیری خود قرار داد و بعد دوری از طرح  تصمیم
سئوال توسط چند نفر از حضار و توضیحات و 

ً وارد  پاسخ ھای نماینده گروه کار، مستقیما
رسیدگی به پیشنھادھای بدیل در مورد چند 

آمد  بند از سند مبنا شد. سر دو مورد الزم
  گیری به عمل آید.  که رای

مورد اول مربوط به حد نصاب الزم برای در 
دستور قرار گرفتن موردی تازه در دستور کار 
کنگره بود. پیشنھاد این بود که بجای معیار 

% ٢٠نامه، مبنا بر  نفر قید شده در آئین ٢٠
صاحبان رای در کنگره باشد. این پیشنھاد 

انست حد % رای آورد و چون نتو۴۴فقط 
نصاب الزم برای تصویب را کسب کند، لذا 

  نامه در این مورد تغییر نکرد. آئین
دومی پیشنھاد حذف ضریب دو سوم از بند 

مربوط به تعیین حد رای شکسته پیرامون 
ھا در تشکل نوبنیاد بود. کنگره با  برگماری

% رای موافق پذیرفت که این ضریب از ٧٧
رداشته بند ناظر بر لزوم رای شکسته ب

شود و تعیین ضریب رای شکسته موکول 
به صدور قراری واحده در وقت خودش گردد. 

  نامه شد. این تصحیح وارد آئین

نامه مبنای  آنگاه رئیس وقت جلسه، آئین
عمل کنگره را با قید محفوظ بودن حق 
شورای مرکزی منتخب کنگره برای برخی 
تصحیحات انشایی در آن، به رای کنگره 

% از تصویب کنگره ٩۶.٧با گذاشت که 
گذشت تا اداره کنگره بنیانگذار در طول 

  روزھای کارش منطبق بر آن صورت گیرد. 

) بررسی منشورھای ناظر بر مبانی ۵
  ارزشی ما

یابی کار کنگره در باره دیدگاه  توضیح گردش
و مبانی ارزشی تشکل نوبنیاد، بررسی 
ھمه منشورھای ارائه شده به کنگره، 

مبنا در ھمین زمینه، انتخاب  تعیین سند
کمیسیون برای آن، تصمیم کنگره پیرامون 
حاصل کار کمیسیون و در نھایت تمھید 
حقوقی در موضوع منشور، مفاد دو فصل از 
گزارش حاضر را به خود اختصاص داده 

از آغاز کار تا انتخاب  ۵است. فصل شماره 
دربر  ٩دھد و فصل  کمیسیون را شرح می

نھایی کنگره در این عرصه گیرنده تدبیر 
  است.

ترین مباحث کنگره بحث مربوط به  پر حجم
و نیز   گیری منشور بود. بر سر نوع جھت

ھای زیادی در  مفاد منشورھای مطرح، بحث
کنگره صورت گرفت. حساسیت نسبت به 
تبیین کیستی این حزب نوبنیاد ھمواره در 
پروسه راه و تا خود کنگره بسیار باال بود. در 

نویس منشور به کنگره  ایت، چھار پیشنھ
مشترک ارائه شد. یکی) منشوری با تیتر 

ھا، گذر به دموکراسی"،  و ارزش  "دیدگاه
دومی) منشوری با مشخصه: "برای چپ 
سوسیالیستی، عدالتخواه و دموکراسی 

نفر (راحله طارانی،  ٧خواه" به امضای 
جعفر حسین زاده، مھرزاد وطن آبادی، 

علی صمد، رحمان ساکی، وھاب انصاری، 
شاھین انزلی) ، سومی) منشوری تحت 
عنوان: "به سوی حزب" به امضای یک نفر 
(احمد پورمندی) و چھارمی) منشور ی با 

سازمان «تیتر "کیستی و باورھای بنیادین 
به امضای یک نفر (بیژن اقدسی)، »" نوبنیاد

که بدلیل نداشتن مدافع و عدم حضور 
  نار گذاشته شد.پیشنھاد دھنده سند، ک

باید یادآور شد که "ھیئت برگزاری کنگره" 
مبتنی بر اراده و درخواست عمومی فعاالن 
روند برای بنیانگذاری تشکل واحد با 
مضمون حزبی، توافق را بر این نھاده بود که 
ھر چھار منشور با حقوق برابر در دستور 
ً تصمیم  کار کنگره باشند و کنگره خود راسا

خواھد  میک از آنھا را میبگیرد که کدا
  مبنای کار قرار دھد.

ھیئت رئیسه کنگره با در نظر داشت ھمه 
ھا تصمیم گرفت موضوع منشور  این واقعیت

ترین موارد دستور  را بعنوان یکی از اصلی
ای از  کار کنگره به شمار آورد، بخش عمده

وقت کنگره را به آن اختصاص دھد و بر پایه 
ل کند. از اینرو برابرحقوقی منشورھا عم

تصمیم خود مبنی بر تخصیص سه بلوک از 
وقت کنگره به این موضوع را با اعضای 
کنگره در میان گذاشت، که از موافقت 

کنگره با این پیشنھاد برخوردار گردید. بدین 
ترتیب بلوک نخست در این زمینه، به یک 
دور بحث آزاد با تمرکز بر منشورھای ارائه 

نیم بلوک دوم آن نیز شده اختصاص یافت و 
برای تعیین سند مبنا و انتخاب کمیسیون 

  مربوطه منظور شد. 

نفر  ١۵در بلوک نخست از این بحث، 
سخن گفتند که در آن، اکثر سخنرانان 
ضمن ابراز جانبداری از این یا آن منشور، بر 
موارد متنوع مرتبط با چیستی سند منشور 
تشکل نوبنیاد انگشت گذاشتند. این 

ث، ادامه و تکمیل گفتگوھایی بود که مباح
طی این چند سال میان عالقمندان به روند 
ایجاد تشکل واحد چپ جریان داشته 
است. جای تذکر دارد که با توجه به تعداد 
باالی عالقمندان برای سخن گفتن پیرامون 
منشور، کنگره در کادر بلوک دوم از گردش 

نفر دیگر از اعضا و  ٨کار روز دوم، به 
  ھمانان وقت برای ابراز نظر داد. م

ً معطوف  بلوک دوم مربوط به منشور اساسا
به تعیین سند مبنا بود. ابتدا کنگره یکی از 

اش در آن  منشورھایی را که ارائه دھنده
مقطع از گردش کار متاسفانه در کنگره 

گیری  حضور نداشت، به ناگزیر از دور رای
خارج کرد. در این بلوک به شش نفر و 

ً با حق تقدم برای ارائه دھندگان ت رجیحا
منشورھا وقت داده شد تا در جانبداری 

ھا و ھمزمان  مشخص از یکی از منشور
نقد منشورھای دیگر سخن بگویند. آنگاه 
کنگره به تعیین سند مبنا پرداخت و ھیئت 

نامه و ذکر اینکه  رئیسه با استناد به آئین
رد: ھمه جوانب کار را در نظر دارد اعالم ک

گذارد، ھر  منشورھا را جدا جدا به رای می
تواند به بیش از یک سند  عضو کنگره می
گیری در این مرحله نسبی  رای دھد، رای

است، نتایج اخذ رای در ھر مورد، فقط در 
ھا و بطور یکجا اعالم  گیری پایان روند رای

خواھد شد، و ھرگاه تفاوت رای دو سند 
رای باشد در  ١٠حائز بیشترین آرا کمتر از 

آن صورت این دو را در مقام آلترناتیو به 
گیری مجدد خواھد گذاشت. نتیجه  رای
  گیری چنین بود: رای

ھا، گذر به  و ارزش  دیدگاه"منشور با تیتر: 
۶٣دموکراسی"  ١٨% موافق، ٧ ٧ %

١٢مخالف،  % عدم ۵.۵% ممتنع، و ١
  شرکت.

منشور تحت عنوان: "به سوی حزب" 
% ١٣% مخالف، ۵٨.٧% موافق، ١.٢۶

  % عدم شرکت.٢.٢ممتنع، و 

منشور با مشخصه: "برای چپ 
سوسیالیستی، عدالتخواه و دموکراسی 

% مخالف، ۴١.٩% موافق، ٣١.٢خواه" 
  % عدم شرکت.۶.۵% ممتنع، و ۴.٢٠

ھیئت رئیسه با تاکید بر ضوابط مصرح 
گیری و نتیجه  اعالم شده در پیش از رای

وان "دیدگاه آرای ماخوذه، منشور تحت عن
ھا، گذر به دموکراسی" را حائز  و ارزش

شرایط برای سند مبنا اعالم کرد و آنگاه در 
ادامه ھمین بلوک از گردش کار، از کنگره 
خواست تا وارد گزینش اعضای کمیسیون 
برای کار روی آن شود. ھیئت رئیسه 
کنگره سقف کمیسیون را ھفت نفر 
 پیشنھاد داد و اعالم داشت که ھر عضو

تواند رای  کنگره حداکثر به این تعداد می
  ...نفر اول نتیجه انتخابات،  ٧دھد و 

   ١٠ادامه در صفحه 



 
 
 
 

  
  

  ١٠ صفحه     ١٠٣شماره     

  ... گزارش کنگره
  ٩ه ادامه از صفح

اعضای کمیسیون تلقی خواھند شد. از 
داوطلب کار در کمیسیون،  ١٠میان این 

نفره شکل گرفت و کار خود را  ٧ترکیبی 
با تعیین مخبر آغاز کرد. (اعضای این 
کمیسیون به ترتیب حائز رای عبارت بود 
از: مجید عبدالرحیم پور؛ سیروس مددی 

پرویز نویدی با رای برابر؛ بھروز خلیق؛  –
عود فتحی؛ احد واحدی و دنیز مس

  ایشچی)

  ) بررسی و تصویب اساسنامه ۶ 

ریزی روز دوم را ھیئت رئیسه کنگره برنامه
بر پایه این درخواست از کنگره تنظیم نمود 
که علیرغم وقوف به سنگین بودن دستور 
کار و تنگنای وقت، اجازه دھد مدیریت 
کنگره بر مبنای ھمان محورھای پیشنھاد 

وی "ھیئت برگزاری کنگره" شده از س
عمل کند تا ھیچ مورد مربوط به حیات 
تشکل واحد، بالتصمیم نماند. بدین ترتیب 
با تایید این درخواست از سوی کنگره، 
وقت کاری روز دوم کنگره در رسیدگی به 
اساسنامه، منشور و تعیین نام تشکل 

ھای احزاب  واحد و نیز گوش دادن به پیام
تثبیت   ھا رانیدوست و توجه به سخن

  شد.

نویس  در زمینه اساسنامه فقط یک پیش
به کنگره ارائه شده بود که آن را باید 
حاصل زحمت چندین ماھه گروه کار 

نویس در دوره  مربوطه دانست. این پیش
تدارک مضمونی کنگره و طی یک جلسه 
مجازی مورد بحث عمومی قرار گرفته و 
بعد از تدقیق و تکمیل با پیشنھادھای 
رسیده از طرف فعالین پروژه و نیز کار 

گیری به کنگره  کمیسیونی، جھت تصمیم
ً در  عرضه شده بود. این پیش نویس قبال

  سایت "به پیش" انتشار بیرونی یافته بود.

در ابتدای این بلوک از دستور کار، نماینده 
گروه کار اساسنامه با ارائه گزارشی از 

ر نویس، مکثی ھم ب سیر تدوین این پیش
آن مواردی داشت که با پیشنھادھای 

شان به  آلترناتیو ھمراھند و در باره
گیری کنگره نیاز است. گزارشگر در  تصمیم

عین حال خاطر نشان نمود که چند مورد 
درخواستی برای رسیدگی در کنگره ھم 

ھا حاال  موجود بوده که پیشنھاد دھنده
  اند. دیگر از طرح آنھا منصرف شده

اعالم اینکه شرط رئیس جلسه با 
رسیدگی به پیشنھادھای ناظر بر مفاد 

داند که ابتدا مبنا  نویس را آن می پیش
بودن سند احراز شود و نیز با تصریح اینکه 
در صورت مصوب شدن، اعتبار آن فقط تا 
کنگره بعدی تشکل نوبنیاد است و لذا 
مدیریت منتخب این تشکل وظیفه کار 

دارد، از  تدقیقی و تکمیلی بر روی آن را
کنگره خواست تا در زمینه مبنا قرار گرفتن 
این سند و تصویب قرار مربوط به آن ابراز 

نویس به عنوان سند مبنا  اراده کند. پیش
% موافق، ٨٢.١به رای گذاشته شد که با 

% ٣.٧% ممتنع و ١٣.١% مخالف، ١.١
عدم شرکت به تصویب کنگره رسید. بدین 

به  ترتیب کنگره در مرحله رسیدگی
پیشنھادھای واحده پیرامون مفاد آن قرار 

  گرفت. 
پیشنھاد اول) آوردن این ضابطه در 
اساسنامه: "حزبیت، اصل مقدم عمومی 

  ."در روابط درونی تشکل نوپاست

ھای مخالف و موافق در  کنگره بعد از صحبت
% ٣٣.٣گیری روی آن با  این مورد و رای

% ممتنع و ١١.٩% مخالف، ۴٨.٨موافق، 
  دم شرکت، پیشنھاد را نپذیرفت.% ع۶

پیشنھاد دوم) تصریح این موضوع با بیانی 
چنین در اساسنامه: "ھر عضو حق دارد 
مطابق وجدانیات خود ولو در مغایرت با اصل 

  ."حزبیت عمل کند

کنگره پس از سخنان مخالف و موافق در این 
% موافق، ٣٨.١گیری شد و با  باره، وارد رای

% عدم ۶نع و % ممت٢.٣% مخالف، ۵۶
  شرکت، پیشنھاد را قبول نکرد.

قید "شورای مرکزی"  پیشنھاد سوم)
جایگزین "شورای ھماھنگی" مندرج در 

  نویس شود. پیش

کنگره پس از شنیدن نظر مخالف و دفاعیه 
گیری در این  ارائه دھنده پیشنھاد، به تصمیم

% ١۴.١% موافق، ٧٧.٧مورد پرداخت و با 
% عدم ۴.١% ممتنع و ١١.١مخالف، 

نویس  شرکت، آن را تصویب و وارد پیش
  نمود.

پیشنھاد چھارم) به جای "واحدھای پایه" در 
  نویس، "واحدھای محلی" بیاید. پیش

پس از صحبت مخالف و موافق، کنگره 
نسبت به آن رای گرفت اما این پیشنھاد با 

% ١١.۵% مخالف، ۴٢.٣% موافق، ٣٧.٢
  ند.% عدم شرکت از تصویب بازما٩ممتنع و 

پیشنھاد پنجم) اضافه شدن "و ھیئت 
  سند مبنا. ۶-۴-٢اجرایی" به بند  -سیاسی

کنگره در این مورد ھم بعد از شنیدن 
گیری  سخنان مخالف و موافق، به رای

% ۵١% موافق، ٣۵پرداخت و پیشنھاد با 
% عدم شرکت ۶% ممتنع و ٨مخالف، 

  نتوانست از تصویب بگذرد.

سیدگی به پیشنھاد پنجم) وجود نھاد "ر
شکایات و داوری" (رشد) در ساختار 
تشکیالتی مورد پذیرش قرار گیرد و در 

  اساسنامه وارد شود.

این پیشنھاد بعد صحبت مخالف و موافق به 
% موافق، ٧۵.٣رای گذاشته شد که با 

% عدم ٣.٨% ممتنع و ٣% مخالف، ١٧.٩
شرکت توانست از تصویب کنگره بگذرد و 

کل نوبنیاد از اصل ضرورت برخورداری تش
وجود نھاد رسیدگی به شکایات و داوری 

  وارد سند شود.

ھیئت رئیسه با اتمام کار بررسی ھمه این 
موارد پیشنھادی، سند مبنا را با دو مصوبه 
جایگزین در آن و اعالم اینکه مصوب شدنش 
مطابق مصرحات خود ھمین سند نیازمند 

% آرای کنگره است، آن را ۶٠برخورداری از 
% موافق، ٨٩ای گذاشت که با نتیجه به ر

% عدم ١% ممتنع و ١٠بدون مخالف، 
  شرکت به تصویب کنگره رسید.

با این تصمیم و از منظر قانونیت، نخستین 
گام اساسی برای تاسیس تشکل واحد 
برداشته شد و مناسبات حزبی اعضای آن 
با ھمدیگر در وجود یک سند قانونی، جنبه 

این سند ابراز  حقوقی به خود گرفت. تصویب
احساسات کنگره را برانگیخت و تا کنگره 

حزبی برای این  آتی میثاق زندگی درون
تنشکل نوبنیاد قرار گرفت. سند اساسنامه 
جزو مجموعه مصوبات کنگره به ھمراه این 

  یابد.  گزارش انتشار عمومی می

  گذاری تشکل واحد  ) نام٧

بیشترین دغدغه در جمع بنیانگذار این تشکل 
ترین نام برای تشکل نو  ن بود که مناسبآ

تواند باشد؟ باالترین میزان  بنیاد چه می
مشارکت در میان عالقمندان بس حساس 
نسبت به سرنوشت این روند ھم به ھمین 
موضوع تعیین نام اختصاص داشت. در جریان 
کنگره نیز، حاضرین اعم از نمایندگان و 

ای از خود نسبت  مھمانان، حساسیت ویژه
ه نام انتخابی برای تشکل نوبنیاد نشان ب

  دادند.

در دوره تدارک پیشاکنگره به منظور رسیدن 
به نام مناسب برای تشکل واحد، گروه کار 
اساسنامه از جمع مشارکت کننده خواستار 
ارائه پیشنھاد راجع به نام شده و سپس با 
نظم دادن به پیشنھادھای رسیده ، لیستی 

د. برخی از رفقای از آنھا فراھم آورده بو
پیشنھاد دھنده نام نیز ھمت کرده و در دفاع 
و استدالل از نام پیشنھادی خود چه در درون 
پروژه و چه بیرون از آن مطالبی را به رشته 
تحریر درآورده بودند. یک نشست مجازی 
عمومی ھم به این موضوع اختصاص یافت تا 

ھا و گفتگوھای الزم صورت  پیرامون آن رایزنی
رد. گفتنی است که در روند مشارکت گی

پیرامون تعیین نام، گروه کار اساسنامه 
ھای پیشنھادی بسیاری برای تشکل نو  نام

  بنیاد دریافت کرده بود.

گروه کار مربوطه، بر پایه پیشنھادھای مطرح 
حول چگونگی رسیدن به تصمیم واحد در این 
زمینه و نیز تدابیر و تمھیدات ارگانی به این 

بندی کلی پیشنھادھا  ، از یکسو دستهمنظور
بر اساس سه گزینه اصلی ساختاری را در 
پیش گرفت و از سوی دیگر کوشید تا 

المقدور یکی  پیشنھادھای ھمسو حتی
شوند. حاصل تالش مزبور، از طرفی رسیدن 

گیری  به مکانیسمی بود برای تسھیل تصمیم
کنگره در زمینه معطوف به متضمن مقصود 

ا و از طرف دیگر تقلیل ھ کردن تالش
ً به  مورد. ١٨پیشنھادھا و رساندن آنھا نھایتا

پیشنھادھایی که، صاحبانشان خواستار طرح 
  آنھا در کنگره بودند. 

ھیئت رئیسه کنگره طی روز دوم گردش کار، 
در بلوکی که برای بررسی این موضوع در نظر 
گرفته بود از نماینده گروه کار اساسنامه 

گزارشی کوتاه از سیر کار  دعوت کرد تا ھم
در این موضوع ارائه دھد و ھم اگر گروه کار 

سازی در  ای برای پیشبرد روند تصمیم توصیه
این زمینه دارد آن را با کنگره در میان نھد. 
گزارش ارائه شد و توصیه بھینه این بود که 
ً بر سر ساختار مربوط به نام  کنگره مقدمتا

گیری بر سر  میمتصمیم بگیرد و آنگاه وارد تص
ھایی شود که در ساختار مد نظر  فقط آن نام

گنجند. این ساختار بر پایه  کنگره می
توانست خارج از  پیشنھادھای دریافتی نمی

) نام بر اساس سیمای ١این سه باشد: 
امروزین این تشکل بدون قید "فدائی" در آن؛ 

) نام ترکیبی بر بنیان نگاه امروزین آن و در ٢
ادآور گذشته موسسین این تشکل ھمانحال ی

) نام تشکل واحد ٣نوبنیاد ("فدائی")؛ و 
ً بر پایه تشخص "فدائی".    صرفا

گاه لیستی از حضار کنگره  ھیئت رئیسه آن
برای اظھار نظر پیرامون موضوع نام باز کرد که 

متقاضی برای صحبت بود. رئیس ٢۴شامل 
  ...جلسه به سخنرانان 

   ١١ادامه در صفحه 
  



 
 

   ١١ صفحه     ١٠٣شماره     

  ... گزارش کنگره
  ١٠ادامه از صفحه 

وتاھی توصیه نمود بکوشند تا در وقت ک
که دارند بر یکی از سه رویکرد ساختاری 
مزبور متمرکز شوند. کار رسمی روز دوم 

  ھا پایان گرفت.  کنگره با این سخنرانی

در بلوک بعدی از گردش کار کنگره که باز 
به موضوع نام اختصاص داشت و طی روز 
آخر کنگره پیش رفت، قرار بر این شد که 
 کنگره در پی شنیدن سخنان مخالف و
موافق پیرامون سه شق ساختاری مطرح 

ً وارد رای گیری  برای تعیین نام، مستقیما
شود. رئیس جلسه متذکر شد که ھر 
کدام از این شقوق بگونه جداگانه به رای 

گیری نسبی  شوند، رای گذاشته می
است، و اگر فاصله دو شق حائز بیشترین 

رای باشد، میان آنھا دوباره  ١٠آرا کمتر از 
ی صورت خواھد گرفت. نتیجه این گیر رای
  گیری چنین بود: رای

  :"فدایی"نام بدون قید ) آ

%، ممتنع ۵١.٩%، مخالف ٣۶.۶موافق 
  %١.٩% و عدم شرکت ۶.٩

  :"فدایی"نام مضمونی با افزودن قید ) ب

%، ممتنع ٣٢%، مخالف ۵٠.۵موافق 
  %١% و عدم شرکت ١۶.۵

  :"فدایی"نام معطوف به تشخص ) پ

%، ممتنع ۴٧.٧مخالف %، ٣۶.۴موافق 
  %٠.٩% و عدم شرکت ١۵

نامه کنگره و  ھیئت رئیسه مطابق آئین
گیری، اعالم داشت  تصریحات پیش از رای

که شق ساختاری نام مضمونی با 
افزودن قید "فدائی" بیشترین رای را 
آورده و لذا حائز شرط برای مبنا قرار 
گرفتن است و بر ھمین اساس، کنگره 

گیری حول  میمتواند وارد تص می
پیشنھادھایی شود که قابلیت گنجایش 

  در این ساختار را دارند.

با این رویکرد قانونی، کنگره در آغاز ورود 
به بلوک سوم از رسیدگی به تعیین نام 
که البته آخرین آن نیز بود، از ھیئت 
رئیسه شنید که مطابق استنتاج از 

 ٧دھنده کنگره، اکنون فقط  تصمیم سمت
اقی مانده و بنابراین پیشنھاد ب

گیری کنگره متوجه گزینش میان  تصمیم
یکی از آنھاست. رئیس وقت جلسه 
متذکر شد که آخرین دور از بحث حول 
نام، فقط باید معطوف به پیشنھادھای 
ً در  موجود باشد و سخنرانان ھم صرفا

نفر ثبت  ١٧چارچوب آنھا ابراز نظر کنند. 
این نام کرده بودند که جملگی آنان در 

  زمینه سخن گفتند.

با توجه به روشن بودن جوانب موضوع، 
تصمیم این شد که نیم بلوک آخر مربوط 
به گردش کار ناظر بر انتخاب نام به تعیین 
تکلیف نھایی در این زمینه تخصیص یابد و 
ً به اخذ رای بگذرد. رئیس جلسه  صرفا

گیری، ھمان  پیش از ورود به رای
قبل از اخذ  مکانیسمی را تصریح کرد که

رای بر سر تعیین منشور مبنا از سوی 
  ھیئت رئیسه اعالم شده بود.

فدائیان (یکم:حزب چپ دمکرات ایران 
طرفداران وحدت  –اکثریت، اتحاد فدائیان 

  )چپ، کنشگران چپ

% و ١٩%، ممتنع ۵٧%، مخالف ١٨موافق 
  %۶عدم شرکت 

اتحاد (دوم: حزب آزادی، پیشرفت و عدالت 
فدائیان + داران وحدت طرف –فدائیان 
  )کنشگران چپ+ اکثریت 

% ، ممتنع  ٧۶.۴% ، مخالف ٩.۴موافق 
  % ٣.٨% و عدم شرکت ۴.١٠

  )فدائیان خلق(سوم: حزب آینده ایران 

%، ممتنع ۶٢.٣%، مخالف ٢١.٧موافق 
  % ١.٩% و عدم شرکت ١.١۴

فدائیان (چھارم: حزب چپ دمکرات ایران 
  )خلق

ممتنع %، ٢٨.۶%، مخالف ۶٢.٨موافق 
  %١.٩% و عدم شرکت ٧.۶

  )فدائیان خلق(پنجم: حزب چپ ایران 

%، ممتنع ١٣.٢%، مخالف ٨٣موافق 
  %١.٩% و عدم شرکت ١.٩

وحدت (ششم: حزب آزادی و عدالت ایران 
  )فدائیان خلق

%، متنع ۶۴.۴%، مخالف ٢٠.٢موافق 
  %٢.٩% و عدم شرکت ۵.١١

ھفتم: سازمان آزادی، عدالت، دموکراسی 
  )فدائیان خلق ایران(ایران و توسعه 

%، ممتنع ۵٩.۶%، مخالف ٢١.٢موافق 
  %٣.٨% و عدم شرکت ١۵.۴

با روشن شدن نتیجه آرا در مورد گزینش 
یابی آن با ضوابط  نام حزب نوبنیاد و تطابق

نامه، رئیس وقت کنگره با  مندرج در آئین
(فدائیان  حزب چپ ایرانصدای بلند نام 

ی موافق از % را٨٣را با پشتوانه  خلق)
کنگره بنیانگذار و تعلق داشتن آن به ھمه 
کنگره و به جنبش چپ و دمکراتیک ایران 
اعالم نمود و اعضا و مھمانان کنگره 
مشترک با ابراز احساسات پرشور خود، 
زایش این حزب در سپھر سیاسی ایران را 

  شادباش گفتند. 

  ) رویکرد سیاسی کنگره٨

زیر شد ھیئت رئیسه کنگره از اینکه ناگ
عمده وقت کنگره را به تعیین نام حزب و 

ای اساسنامه و  رسیدگی به دو سند پایه
منشور اختصاص دھد و باقیمانده وقت روز 

دھی به  آخر را صرف وظیفه حتمی شکل
شورای مرکزی منتخب خود کند، از عدم 
امکان ورود کنگره به بخش سیاسی از 
دستور کار آن، ابراز تاسف کرد. این در 

نویس سند سیاسی  لی بود که پیشحا
که تنھا سند ھم در این زمینه به شمار 

رفت و نیز از حمایت زیاد متجلی در  می
حین مباحث پیشاکنگره برخوردار بود، 
پیشاپیش در دفتر کنگره درج شده بود. 
کنگره در این زمینه تصمیم گرفت که سند 
سیاسی به امضای شورای مرکزی 

کار تدقیقی ملھم منتخب کنگره و بر پایه 
از تذکرات سیاسی مطرح در 

  ھای حین کنگره منتشر شود. سخنرانی

بعالوه در آخرین روزھای قبل از تشکیل 
ای پیرامون تشدید  کنگره، طرح اولیه بیانیه

وخامت بیشتر در مناسبات جمھوری 
اسالمی با دولت کنونی امریکا و مؤتلفین 

آن و پیامدھای خطرناک ناشی   ای منطقه

این وضع برای مردم ایران به کنگره  از
پیشنھاد شده بود که فرصت بررسی آن 
فراھم نیامد. این نیز در حالی بود که لزوم 
درنگ جدی بر این موضوع طی 

ھای متعدد در کنگره مورد تاکید  سخنرانی
قرار گرفت و کنگره لزوم اعالم اراده 

  سیاسی در این زمینه را تصریح نمود.

ھایی به نام  صدور پیامکنگره ھمچنین بر 
خود خطاب به ھمه ایرانیان پی جوی آزادی، 
دمکراسی و عدالت اجتماعی؛ خطاب به 
کارگران و زحمتکشان؛ به زنان تبعیض ستیز؛ 
جوانان مبارز؛ به فعاالن تحت تبعیض ملی در 
کشور؛ و خطاب به زندانیان سیاسی تاکید 
کرد و وظیفه انتشار آنھا را به شورای 

ھا ھمراه  تخب خود سپرد. این پیاممرکزی من
  شوند.  این گزارش منتشر می

ھمه این موارد نیازمند تصمیم، در چارچوب 
یک قرار از سوی ھیئت رئیسه کنگره تنظیم 
شده بود که بعد از اظھار نظر مخالف و 
موافق پیرامون این روش از عمل، به رای 
کنگره گذاشته شد. کنگره این قرار را با 

% ممتنع و ٨.٧% مخالف، ۵.۴ % موافق،٧۵
  % عدم شرکت تصویب کرد.١٠.٩

در جریان کنگره خبر رسید که عملیات 
تعرضی دولت اسرائیل علیه معترضین 
فلسطینی در اعتراض آنان به تداوم 

نفر و ١۵اشغالگری این دولت، باعث کشتار 
مجروح شدن صدھا نفر شده است. کنگره 

امالن ضمن ابراز انزجار نسبت به آمران و ع
% ٧.١% رای موافق، ٧٩.٨این جنایت، با 

% عدم شرکت، ۶% ممتنع و ٧.١مخالف، 
تصمیم به واکنش در قبال این سرکوبگری 

  گرفت. 

  ) درباره تعیین تکلیف با منشور٩

کنگره در آخرین ساعت از وقت خود اقدام به 
ھا و  تعیین تکلیف با "منشور دیدگاه، ارزش

  گذر به دمکراسی" کرد.

منظور رئیس وقت جلسه از مخبر  به این
کمیسیون منتخب کنگره دعوت به عمل آورد 
تا پیرامون نتیجه کار کمیسیون و مصوبات و 
پیشنھادھای آن گزارش دھد. مخبر 
کمیسیون ضمن برشمردن موارد تدقیقی، 

در معنی واگذاری موضوع  - تصویبی و معلق 
ً به خود کنگره آنھا را در سه  -مستقیما

بندی کرد. تدقیقی شامل مقوله دسته 
مواردی که توافق بر سر آنھا در کمیسیون 
تامین بود؛ تصویبی متوجه برخی مصوبات 
مضمونی در کمیسیون که نسبت به موضوع 
متناظر خود در سند مبنا جنبه آلترناتیوی 

گیری کنگره؛ و  دارند و لذا محتاج تصمیم
باالخره مواردی از بندھای دھم و یازدھم 

ه کمیسیون نظر به حساسیت سند مبنا ک
موضوع و نرسیدن به تصمیم قاطع در باره 
آنھا، تشخیص و ترجیح داد تا در این زمینه 

ً ابراز اراده کند.   کنگره خود راسا

ھیئت رئیسه بعد از باز کردن لیست سؤاالت 
اعضای کنگره از مخبر کمیسیون و پیشبرد 

به این نتیجه  ... مرحله پرسش و پاسخ
یل کمبود وقت، متاسفانه رسید که بدل

امکان بررسی پیشنھادات ارسالی از طرف 
تواند  کمیسیون نیست و سند مبنا نمی

برای تصویب قطعی به رای کنگره گذاشته 
شود. لذا قرار شد که در فاصله تنگ زمانی 
باقیمانده کوشش به عمل آید تا روش 

  ... رسیدن به
    ١٢ادامه در صفخه 



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٢ صفحه     ١٠٣ شماره     

  ... گزارش کنگره
  ١١ادامه از صفحه 

تصمیم در این زمینه، از طریق مشارکت 
مستقیم خود اعضای کنگره شکل بگیرد. در 
پاسخ به این درخواست از سوی رئیس 

کنگره، چندین پیشنھاد توسط اعضای  وقت
کنگره ارائه شد که در جمعبندی از آنھا 

  چھار تدبیر پیشنھادی وجود داشت.

طی یک دور بحث معلوم شد که عمل به 
ای ندارد و  دو شق از اینھا اعتبار اساسنامه

باید از دور خارج شوند. یکی دیگر از 
پیشنھادھا ھم با پس گرفته شدنش 

ر نتیجه فقط یک شق منتفی گردید و د
گیری مستقیم  باقیمانده در معرض تصمیم

کنگره قرار گرفت. مضمون قرار ناظر بر این 
شق، تاکید بر ثبت و اعالم سیر واقعی روند 

ای را داشت که  مربوط به منشور تا نقطه
کنگره اکنون در ھمانجا ایستاده است. 
تصریح قرار مربوطه بر این بود که آنچه 

ده مصوبات کنگره شود و گذشت ثبت پرون
حاصل آن مبنای عمل حزب تا کنگره بعدی 

  قرار گیرد. متن این قرار چنین بود:

. کنگره در رابطه با منشور، سند مبنا ١
تعیین کرد و کمیسیونی برای کار روی آن 

  انتخاب نمود.

. کنگره پیشنھادھای کمیسیون پیرامون ٢
منشور را دریافت داشت، اما فرصت نکرد تا 

  طه تصویب قطعی آن پیش برود. نق

. شورای مرکزی حزب سند مبنای کنگره ٣
را به پشتوانه داشتن رای تمایل کنگره، تا 
  کنگره بعدی، مبنای عمل حزب ما قرار دھد.

. سند دارای رای تمایل کنگره، ھمراه ۴
ھمه مصوبات و پیشنھادھای آن انتشار 

  یابد. عمومی می

شود  . شورای مرکزی منتخب موظف می۵
که روی این سند دارای رای تمایل کار کند و 
آنرا برای تصویب قطعی در کنگره آتی آماده 

  نماید.
% موافق به تصویب ۶٧این قرار مرکب با 

رسید و کنگره رضایت خود از این توافق 
  حقوقی را با ابراز احساسات پاس داشت.

  ) انتخاب شورای مرکزی١٠

ری خود ھای کا کنگره در یکی از آخرین بلوک
گام در گزینش ترکیب شورای مرکزی 
منتخب خود گذاشت و از اعضای کنگره 
درخواست کرد برای عضویت در شورای 
مرکزی حزب چپ ایران(فداییان خلق) 

  کاندیدا شوند.
عضو کنگره با اعالم داوطلبی خود برای  ٣٣

پذیرش این مسئولیت خطیر، نام خود را بر 
  تابلوی کاندیداھا نشاندند.

ین تصمیم روشی در این زمینه مربوط نخست
  شد به تعیین سقف شورای مرکزی. می

از میان شقوق مطرح، دو مورد عمدگی 
داشت. یک اینکه ھمه کاندیداھا به عضویت 
شورا پذیرفته شوند و دیگری آنکه توافق را 

نفر بگذاریم. ھیئت رئیسه بعد  ٢۵بر سقف 
ھای مخالف و موافق روی این دو  از صحبت

نھا را آلترناتیو ھمدیگر اعالم نموده و شق، آ
از اعضای کنگره خواست تا با رای خود یکی 

  از این دو را برگزینند. 

کاندیدا عضو شورای  ٣٣شق اول: ھر 
  مرکزی پذیرفته شوند.

 ٢۵شق دوم: تعداد اعضای شورای مرکزی 
  نفر باشد.

% و موافق ١٩نتیجه: موافق شق نخست 
  %.٨١شق دوم 

میم کنگره بر تشکیل شورای بدین ترتیب تص
  نفره قرار گرفت.٢۵مرکزی 

گاه رئیس وقت کنگره اعالم داشت که  آن
الزم است کنگره سر مکانیسمی به توافق 
برسد که پیشاپیش تعادل جنسیتی در 
ترکیب شورای مرکزی منتخب را تامین کند، 
حضور حداقلی اعضای ھر سه مولفه تشکیل 

بدارد و  دھنده حزب واحد در آن را تضمین
ھای متنوع فکری و سیاسی  حضور گرایش

المقدور بازتاب  در مدیریت این حزب را حتی
دھد. در رابطه با ھمین رویکرد ھم بود که 
دوری از دریافت پیشنھاد از اعضای کنگره و 
صحبت موافق و مخالف پیرامون آنھا پیش 
رفت و آنگاه کنگره به ابراز اراده در این زمینه 

ین رابطه دو پیشنھاد آلترناتیو برخاست. در ا
  مطرح بود.
گیری بر مبنای رای الکترال (ھر  شق رای

صاحب رای حق این را داشته باشد که رای 
مازاد بر انتخاب خود را بین کاندیدا یا 

  کاندیداھای دیگر توزیع کند)

  %٧٩.٧% و مخالف ٢٠.٣نتیجه: موافق 

نفر برای  ۵شق پذیرش پیشاپیش سھمیه 
  ز تشکیل دھندگان حزب واحد.ھر مولفه ا

%، ٢٠.۶%، مخالف ٧۵.۵نتیجه: موافق 
  %١% و عدم شرکت ٢.٩ممتنع 

مبتنی بر این نتیجه و درنظرداشت توافق 
عمومی بر سر حضور حداقل بیست درصدی 

البته متاثر از  –زنان در ترکیب شورای مرکزی 
ھیئت رئیسه اعالم  - حد حضور آنان در کنگره
برای رای شکسته در کرد که ضریب منطقی 

تواند  انتخاب شورای مرکزی دو سوم می
  باشد.

مصوبه: ھر عضو فقط به دو سوم کاندیداھا 
تواند رای دھد. از میان کاندیداھای ھر  می

سھم مؤلفه تشکیل دھنده حزب واحد، 
نفر اول آنھا فارغ از ھر میزان رایی  ۵حداکثر 

 نفر اول از کاندیداھای زن ۵که آورده باشند و 
  شوند.  عضو شورا تلقی می

ھیئت رئیسه آنگاه از داوطلبان عضویت در 
شورای مرکزی دعوت کرد که در وقت 
کوتاھی که در اختیار دارند با معرفی خود 
مواردی را که در رابطه با آمادگی برای 

دانند با کنگره  پذیرش این مسئولیت الزم می
  در میان بگذارند.

کنگره وارد  در پی ارائه معرفی کاندیداھا،
کاندیداھا بر  ٣٣رفیق از  ٢۵گیری شد و  رای

اساس رایی که کسب کردند که ضمن 
تشویق از سوی کنگره، به ترتیب زیر معرفی 

  شدند:
 نادر عصاره –مھدی پرویز  – مریم تنگستانی

منوچھر  – علی پورنقوی – محمد اعظمی –
بھروز خلیق، مسعود فتحی و  – گلشن

 - فرزانه عظیمی – )رای برابر( صادق کار
فرید اشکان، وھاب انصاری،  – پرویزنویدی

 –) رای برابر( رضادرخشان و حسن زھتاب
رای (یدی بلدی، مھدی فتاپور و توران ھمتی 

مرضیه دانش،  – سیامک سلطانی –) برابر
 –) رای برابر( راحله طارانی و پروین ھمتی

منوچھر مقصودنیا و  – زاده مھدی ابراھیم
  ).رای برابر( حجت نارنجی

نفر  ٢۵گیری، ھمه این  بر اساس نتایج رای
گیری مطابق با  در ھمان دور نخست رای

اساسنامه حد نصاب الزم برای عضویت در 
شورای مرکزی را به دست آوردند، موضوع 
رعایت سھمیه زنان و نیز سھم حداقلی ھر 
سه مؤلفه در شورای مرکزی بر اساس 

روحیه  ھای داده شده و مبتنی بر رای
طلبانه در اعضای کنگره بگونه طبیعی  وحدت

در ترکیب حاصله تامین شد و تنوع 
ھای موجود تا اندازه بسیار زیادی در  گرایش

جمع منتخب بازتاب یافت. افتخار کسب رای 
اول کنگره را یک زن کسب کرد و از این 

طلبی کنگره  طریق روحیه و باور برابرحقوقی
  به نمایش درآمد.

  ه و اعالم پشتیبانی از آن) کنگر١١

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران(فدائیان 
خلق) این افتخار را داشت که میزبان 

ھایی از  نمایندگانی از احزاب و تشکل
اپوزیسیون جمھوری اسالمی، 

ھای منفردی از جریان چپ ایران،  شخصیت
گرانی متعلق به صفوف چپ  فعاالن و تحلیل

میارانی از و دمکراسی خواھی، یاران و ھ
تبار فدایی، و نیز نمایندگان و خبرنگارانی از 
چندین رسانه معتبر باشد. کنگره بارھا از 
زبان ھیئت رئیسه خود اعالم داشت که 
ھمه این عزیزان را میزبان کنگره 

شناسد و حضور و نفوذشان بر گردش  می
کار و محتوی مباحث را به گرمی پاس 

  دارد.  می
نماینده یا ھیئت ھای ایرانی،  از تشکل

نمایندگانی از اتحاد جمھوریخواھان ایران، 
جبھه متحد بلوچستان ایران، جبھه ملی 

اروپا، حزب توده ایران، حزب دمکرات  -ایران 
کردستان، حزب دمکرات کردستان ایران، 
حزب دمکراتیک مردم ایران و حزب کومله 
کردستان ایران در این کنگره موسس 

ل کتبی و یا شرکت داشتند که در شک
صوتی، پیام و سخن رفیقانه و  –تصویری 

دوستانه خود را با کنگره در میان گذاشتند. 
کنگره با ابراز احساسات خود نسبت به ھر 
یک از این نمایندگان متعلق به اپوزیسیون 
دمکرات و چپ ایران بخاطر اعالم 
ھمبستگی آنھا با کنگره مشترک برای 

خلق)  ایجاد حزب چپ ایران (فدائیان
  سپاسگزاری کرد.

حضور جمعی از کادرھای سرشناس جنبش 
چپ افغانستان، ھمسایه شرقی کشور ما 
در کنگره موجب خرسندی عمیق ھمه 
حضار بود. پیام حزب کمونیست 
("شیوعی") عراق ھمسایه غربی 
میھنمان، موجبی دیگر برای ابراز 
خوشحالی کنگره شد. روحیه حاکم بر 

حکیم مناسبات بین کنگره تاکید بر لزوم ت
نیروھای مترقی، دمکراتیک، چپ و 

جوی کشورھای منطقه در این شرایط  صلح
امروز  بحرانی پرتنش و جنگ افروزانه بود که

ھا را به شدت تھدید  و فردای مردمان و ملت
کند. پیام جبھه متحد چپ اسپانیا که  می

ای است اراده کرده برای گرد آمدن  جبھه
 ه راست نئولیبرالیھای این کشور علی چپ

و نژادپرست، و نیز پیام حزب چپ آلمان که 
 مولود اراده مبتنی بر وحدت در چپ این
کشور برای برآمد قاطع چپ متحد علیه 
 جبھه راست بود، برای کنگره مشترک ما
 معنی خاصی داشتند. پیام رفیقانه حزب
 کمونیست کانادا به کنگره مشترک نیز یکی

  ... فتی بود. ھای دریا دیگر از پیام

   ٢٤ادامه در صفحه 



 
  

   ١٣ صفحه    ١٠٣  شماره    

  )پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ايران (فدائیان خلق

  به 

 کارگران و زحمتکشان ايران
 !کارگران و زحمتکشان

ن چپ کنگرە مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران ـ طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگرا
ک با ھدف پی ريزی تشکل واحد چپ برگزار گردیدە ب شما درود می فرستد و ھمبستگی و حمایت کنگرە از حقوق و 

 .مطالبات شما را اعالم و شما را ب ھمبستگی و اتحاد ھرچ گسترده تر فرا می خواند

آزادی خواھان شما کارگران و زحمتکشان  کنگرە ما در شرایطی برگزار می شود ک امواج اعتراضات و اعتصابات حق طلبان و
علی عدالت ستیزان و جمھوری اسالمی خروشان تر از ھمیش سراسر کشور را فرا گرفت و فضای جامع را تحت تاثیر خود 

 تان باز دارد. شما با ا دام قراردادە است. دستگاە سرکوب رژيم نتوانست است شما را از ادام اعتراضات و مبارزە حق طلبان
اید تعرض دولت و کارفرمایان ب حقوق تان را ب چالش  اعتراضات و مقاومت دلیران در برابر دستگاە سرکوب حکومتی توانست

بکشید و امید ب تغییر و تحول دمکراتیک در جامع را نیز ک اکثریت بزرگ مردم در پی آن ھستند، تقويت کنید. مبارزات و 
گروەھای اجتماعی دیگر گردیدە و چشم بسیاری از تحول خواھان ب شما دوخت شدە شعارھای شما اینک الھام بخش 

 .است

ما ب شما درود می فرستیم، مبارزات و اعتراضات حق طلبان شما کارگران، معلمان، پرستاران بازنشستگان و عموم شما 
علی بی عدالتی، دیکتاتوری و پایمال سازی  مزدبگیران یدی و فکری را ارج نھادە و از آن حمایت می کنیم. ما مبارزات شما

حقوق سندیکایی را موثر و آن را منطبق با منشور خود می دانیم و ب سھم خود دوش ب دوش شما برای متحقق نمودن آنھا 
 .تالش می کنیم

دانی و خانوادە ھای آن ھا و با معلمان و کارگران زن  را محکوم کنگرە ما پیگرد رھبران و فعالین سندیکایی و زندانی کردن آنھا
اعالم ھمبستگی می کند و خواھان توقف بالدرنگ سرکوب سندیکاھا و آزادی کارگران زندانی و رفع ھم موانع بر سر راە 

 ھای سازمان بین المللی کار است  .فعالیت ھای سندیکائی و اجرای بی کم و کاست مقاول نام

 !کارگران و مزدبگیران

 ھای مستقل و  ھم چنان ک در جریان شرکت در  مبارزات جاری متوج شدەاید، شما بدون برخورداری از سنديکا و اتحادی
 تان نخواھید شد.  فعالیت ھای سیاسی و مدنی، قادر به کسب مطالبات و حقوق تان و حفظ دست آوردھای مبارزاتی گذشت

 ھای مستقل و نیرومند، فعالیت در سازمان ھا و احزاب کارگری و ھم پیوندی با سایر جنبش ھای  تشکیل سنديکا و اتحادی
اجتماعی، می تواند برقدرت و توان مبارزاتی شما بیفزايد. داشتن کار حق شماست و دولت وظیف دارد شرایط اشتغال شما 

اری از را فراھم کند. تامین اشتغال، افزایش دستمزدھای باالی خط فقر، ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی و اقتصادی، برخورد
حقوق مناسب کار و بیم ھای اجتماعی موثر، مستلزم سازمانیابی ھرچ وسیعتر شماست. تفرق و تشدد صفوف شما را 

 .تضعیف می کند

دت، ھمکاری و اتحاد نیاز جامعه ماست. در پاسخ به اين نیاز، کنگرە حزب چپ ايران (فدائیان خلق) را بنیان نھاد تا چپ حو
دن صفوف خود در مبارزه علیه ديکتاتوری و برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و در حمايت از بتواند با فشردە تر کر

 .حقوق و مطالبات شما نقش موثر ايفاء کند

  )کنگره بنیانگذار حزب چپ ايران (فدائیان خلق 

 ١٣٩٧فروردين  ١٢

 نان، مسکن و عدالت اجتماعی کار،



  

   ١۴ صفحه    ١٠٣  شماره    

  )پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ايران (فدائیان خلق 

 به زنان ايران
چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران  وحدت طرفداران ـ گرە مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ايرانکن

چپ ک با ھدف تشکیل یک تشکل واحد چپ برگزار گردیدە ب شما درود می فرستد و ھمبستگی و حمایت کنگرە از حقوق 
 و مطالبات به حق شما را اعالم می دارد.

جمعی از شما با اقدام جسورانه تان بر علیه حجاب اجباری، توجه جھانیان را به  شرایطی برگزار می شود ک کنگرە ما در
سوی خود جلب کرده و برگ زرین دیگری بر صفحات تاریخ مبارزات حق طلبانه کشورمان افزوده ايد. اما علیرغم مبارزاتتان، 

در ھمه زمینه ھا چه زندگی شخصی و چه زندگی  ق تانداشته و حقو ھم چنان تحت تبعیض غیرانسانی قرار شما
مجبور به تحمل حجاب اجباری ھستید، بلکھدر نظام  نه تنھا شما اجتماعی به شکل بی سابقه ای نقض می شود.

ایران امسال با قرار گرفتن در قعر جدول  مردساالر جمھوری اسالمی به عنوان شھروند درجه دوم به حساب می آیید.
ای جنسیتی، اوج پسرفت حقوق زنان در طول چھل سال حیات جمھوری اسالمی و حکومت مذھبی را به نابرابری ھ

مجبور به تحمل حجاب اجباری  شما نه تنھا برخالف بیشتر کشورھای مسلمان، در جمھوری اسالمی نمایش گذاشت.
به امری مسلم و   قی نسبت بھشماحقو ھستید، بلکه از ھمان اوان انقالب از صحنه اقتصادی و اجتماعی حذف شده و بی

نه فقط در حوزه خصوصی تحت قیمومیت ھمسر، پدر و برادر خود ھستند، بلکه در  بیشترين شما جاری تبدیل شده است.
  سطح جامعه نیز از برابرحقوقی محروم بوده و ھمچنان اجازه ورود به بعضی از مشاغل را نداريد.

بسیاری  حتی از را زنان در حوزه ھای سیاسی مشارکت به شرع و سنت، امکانحکومت ايران و قانون گذاران آن با توسل 
ھرچه  ستیز را برای تصویب و اجرای قوانین زن خود دست تنگ تر کرده و کشورھای ھمسایه از

به لحاظ قانونی در موقعیت فرودست در جامعه قرار دارند و از تبعیض جنسیتی،  زنان ھم چنان گشوده اند.  بیشتر
جمھوری اسالمی رنج می برند. علیرغم  و قوانین زن ستیز ھای جنسی در خانواده، محیط کار و جامعهخشونت 

زنان و دختران ایران در طول دھه ھای اخیر گوی سبقت را از مردان در بسیاری از رشته ھای آموزشی  شما اینکه
بسیار پایین تر از مردان است. ھنوز در از مشاغل درخور بخصوص در سطح مدیریت  دانشگاھی ربوده ايد، اما سھم تان

مردتان پایین تر است. عدم وجود امکانات الزم برای مادران شاغل از  زنان از ھمتايان شما دستمزد بسیاری از مشاغل،
را با مشکالت ھرچه بیشتری روبرو می سازد، زنان کارگر و  آنان جمله شیرخوارگاه و مھدکودک برای فرزندانشان، زندگی

که شغل  را بخشی از آنان ش را که فاقد ھر اندوخته  ای اند به ادامه شغل خود تحت ھر شرايطی مجبور می کند وزحمتک
آزاد داشته و امکانات خصوصی برای نگھداری از فرزندانشان را ندارند، به دست شستن از شغل خود و پیوستن به خیل 

  وامی دارد. بدون دریافت ھرگونه بیمه بیکاری بیکاران،

  »!دختران خیابان انقالب«

اقدام شما امسال نقطه عطفی در مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و برای برابرحقوقی و رفع تبعیض جنسیتی بود. ما 
در انتخاب نوع پوشش ھستیم. کنگرە ما بازداشت  خواھان آزادی پشتیبان این حرکت شما بوده و ھمچون اکثریت جامعه،

زندانی کردن آنھا را محکوم و با آن ھا اعالم ھمبستگی می کند و خواھان توقف بالدرنگ  و» دختران خیابان انقالب«
  بازداشت زنان و فعالین مدافع حقوق زنان است.

  زنان مبارز! 

شما ھرگز در مقابل نابرابری ھا ساکت ننشسته و در دفاع از ابتدائی ترین حقوق خود ھزینه ھای سنگینی را متحمل 
با صدای رسا اعالم کردید. ما از حقوق شما برای دستمزد  خواسته ھای خود را  ال نیز در روز زن بار دیگرشما امس شده اید.

ایجاد اشتغال، راه یابی به فضاھای عمومی، به عرصه سیاست و اقتصاد  برای برابر با مردان، فراھم آوردن زمینه ھای الزم
زنان می نگريم، اطمینان داريم که نتیجه  و سازماندھی زمانیابیبا امید به تالش ھايتان برای گسترش سا حمایت کرده و

  خواھد بود. برای دستیابی به خواسته ھای بحق تان شما توان مبارزاتی اين تالش، ارتقای

طلبی زنان و جامعه ای عاری از تبعیض، با  برابری راسخ  مدافع کنگرە ما تالش دارد با وحدت صفوف نیروھای چپ به عنوان
تسھیالت برای مشارکت سیاسی ھرچه بیشتر زنان و فشردە تر کردن صفوف زنان و مردان در مبارزه علیه ديکتاتوری ایجاد 

ما خواھان  و برای آزادی، دموکراسی و عدالت، گامی موثر در جھت تقويت جنبش زنان و سازمان یابی آنان در ایران بردارد.
و از مبارزات به حق شما حمايت کرده،خواھان به رسمیت شناخته  شرط زنان زندانی سیاسی ھستیم آزادی بدون قید و

  شدن تشکل ھای مستقل زنان و روز زن ھستیم.

  حزب چپ ايران (فدائیان خلق) کنگره بنیانگذار 

  ٢٠١٨ فروردين ١٢



 
 

   ١۵ صفحه    ١٠٣  شماره    

 )منشور حزب چپ ایران (فدائیان خلق

 »سیديدگاه و ارزش ھا، گذار به دموکرا«توضیح در مورد منشور مبنا: 

با اصالحات پیشنھادی به کنگره ارائه شده بود. این سند برای بحث و بررسی به » ديدگاه و ارزش ھا، گذار به دموکراسی«منشور 
کمیسیون منتخب کنگره ارائه شد. پس از پایان کار کمیسیون، کنگره قراری را در رابطه با منشور به تصویب رساند که طبق آن، شورای 

ای کنگره را به پشتوانه داشتن رای تمایل کنگره، تا کنگره بعدی، مبنای عمل حزب قرار می دھد و سند دارای رای مرکزی حزب سند مبن
  یابد. تمایل کنگره را، ھمراه ھمه مصوبات و پیشنھادھای آن انتشار عمومی می

  متن منشور ارائه شده به کنگره:

  ديدگاه و ارزش ھا، گذار به دموکراسی

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

ن وحدت چپ) و کنشگران چپ ـ در پاسخ به اين الزامات، تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی را پی اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفدارا
  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
، فظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه و جزو ارزش ھای ما ھستند. ما از حقوق، منافع و مطالبات کارگرانملی ـ قومی و مذھبی و ح

  مزدبگیران و تھیدستان در مقابل تعرض سرمايه دفاع می کنیم.
 دانیم، بهو برای مردم مى ماز اراده آزاد مرد را ناشى . ما طرفدار دموکراسی و مخالف ھر گونه استبداد و ديکتاتوری ھستیم و حاکمیت٢

و پلورالیسم سیاسی پای بنديم. ما برای تعمیق و گسترش  قدرت زمانى محدودیت ، به حاکمیت قانون، بهآزادانه مردم و انتخاب راى
  یم.دموکراسی انتخابی به دموکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمديريتی مبارزه می کن

آوردھایش، با نقد نظری و تجربی اين جنبش، به اين باور رسیده ايم  گذاری بر دست . ما جزئی از جنبش جھانی چپ ھستیم و ضمن ارج٣
که سوسیالیسم و دموکراسی در ھم تنیده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاھانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و 

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

  سرمايه داری و فرآیند جھانی شدن

تر، از گستر برای سودآوری ھر چه بیشداری جھانی ھمراه با نیاز حیاتی آن به توسعه جھانھای ادواری و ساختاری سرمایه. تداوم بحران۴
داری، ھمراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، موجب شده است. ما مخالف دھه ھشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه

 داری ھستیم و بر این باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست. تالش  سرمایه
  به جامعه مطلوب ادامه دارد.یابی  بشریت برای دست

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

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

تی، بانک جھانی و صندوق بین المللی پول که بدون مشارکت، نظارت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم محافظه کار، شرکت ھای فراملی
  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

   
  جمھوری اسالمی و گذار از آن

ی نظامی است مستبد، سرکوبگر و دشمن حقوق بشر و دموکراسی که در اساس با تکیه به رانت نفتی، اتکا به . جمھوری اسالم۶
ارگان ھای امنیتی، نظامی و تبلیغی به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمھوری اسالمی با تلفیق دين و دولت و ساختار مبتنی بر 

ر شیعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده آزاد مردم و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت واليت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی ب
  خویش و سد راه پیشرفت و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.

 . ما برای گذار از جمھوری اسالمی به یک جمھوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کنیم. گذار از جمھوری اسالمی٧
یابی و به میدان آمدن کارگران، مزد و حقوق بگیران، تھیدستان، طبقه متوسط جديد و نیروھای آزادی خواه و دمکرات است. نیازمند سازمان

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

  توانند با تغییر توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه آزاد و عادالنه را ھموار سازند. نیروھای سیاسی آزادی خواه می
واه، دموکرات و سکوالر جھت شکل دادن به یک ائتالف گسترده سیاسی میان آنان برای . تالش برای نزدیک کردن نیروھای جمھوری خ٨

گذار به دموکراسی، از مولفه ھای اصلی استراتژی سیاسی ماست. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده با دیگر نیروھای چپ و 
و دولت است. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز ھستیم و از سوسیالیست، ائتالف با نیروھای آزادی خواه حول جمھوریت و جدایی دين 

ابتکارات مردم با توجه به شرایط و سطح رشد مبارزات مدنی آن ھا حمايت می کنیم. چگونگی گذار از جمھوری اسالمی و کاربسِت اشکال 
  ار سیاسی بستگی دارد.گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمھوری اسالمی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساخت

 . از ديدگاه ما، انتخابات آزاد و منصفانه يکی از قواعد اساسی نظام دموکراتیک است. مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه به٩
ت آزاد و عنوان شعاری فراگیر، بسیج گر و پوشش دھنده نیروھای مخالف و منتقد جمھوری اسالمی، وجھی از استراتژی ماست. انتخابا

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

  ١٦ادامه در صفحه 
ً در دست ولی فقیه، سپاه، نھادھای امنیتی  و نیروھای راست افراطی به رھبری  . قدرت سیاسی در جمھوری اسالمی عمدتا



 
  

   ١۶ صفحه    ١٠٣  شماره    

  ... منشور حزب
  ١٥ادامه از صفحه 

ً در دست ولی فقیه، سپاه، نھادھای امنیتی  و نیروھای راست افر١٠ اطی 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 

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

  علیه استبداد دین ساالر.   دموکراتیک و تامین مطالبات مردم، گامی است به جلو در مبارزه
سدود کرده است. گفتمان اصالحات راھگشا نیست و اصالح طلبان . ساختار سیاسی ـ حقوقی جمھوری اسالمی راه اصالحات را م١١

حکومتی نشان دادند که راھکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی ندارند. رويکرد بخشی از آن ھا، حفظ و بسط موقعیت خود در 
می کنند. موضع ما در مورد این جریان خواھی را طی  جمھودی اسالمی است. اصالح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول

نقد نگاه و مواضع آن ھا است. ما ضمن تاکید بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس مؤسسان منتخب مردم، تغییرات در قانون 
قوا در جھت  اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختیارات و عملکرد دستگاه واليت فقیه و نھادھای انتصابی و تغییر در توازن

  تقويت نقش و تاثیر جامعه مدنی و نھادھای 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

وای سه گانه، استقالل رسانه ھا، تناوب قدرت و انتخابی بودن ھمگانی، پای بندی به قانونیت و بر اصل جدایی دولت و دین، تفکیک ق
مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمھوری مذھب و 

اسی جديد کشور بر منشور ايدئولوژی رسمی وجود ندارد. ھمه مذاھب و باورھای مردم مورد احترام است.. ما بر انطباق قانون اس
جھانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داريم. در جمھوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات ھای مغایر با کرامت انسانی 

  ممنوع است.
رات در . الزمه گذار به دموکراسی و تحکیم آن، گذار از جمھوری اسالمی، انحالل دستگاه ھای ويژه سرکوب مردم، ایجاد تغیی١٣

ساختارھای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تامین آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پايدار است. برای تامین اين امر، ضروری 
است به مالکیت نامتعین واحدھای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه و روحانیت پايان داده شود، مالکیت اين واحدھا به بخش ھای 

قال يابد و دارایی کسانی که ثروت ھای کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار ديگر اقتصادی انت
  گیرد.

   
  مسائل برنامه ای

ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی و فعالیت  ھای اجتماعی، تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل يابی گروه . ما از آزادی سازمان١۴
اطالعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذھب، ھنر، ادبیات،  ب سیاسی، آزادی رسانه ھا، گردش آزادانهآزادانه احزا

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

  ھای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه ھای کم درآمد جامعه، پای می فشاريم. بیمه
دان است. به باور ما قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و . استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابرحقوقی زنان و مر١۵

ھاى ھا حقوق برابر با مردان را تضمین و با ھر گونه اعمال "خشونت علیه زنان"، در حوزهجزائى، باید براى زنان کشور در ھمه زمینه
ھاى مستقل زنان حمایت زنان" و جنبشھاى غیردولتى گیرى، گسترش و تحکیم "سازمانخصوصى و عمومى مقابله نمايند. ما از شکل

  دانیم. کنیم و تقویت آنھا را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مىمى
، تغییرات براثر رشد انفجارگونه جمعیت در کره زمین حیات . جھان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. شرایط١۶

غارتگرانه، بدون  بردارىھای فزاینده محیط زیست، بھرهای در جو زمین، تخریب اکوسیستم و آلودگیای گلخانهناشی از تراكم گازھ
طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، مورد  از منابع دارىتولید سرمایه آينده نگری و با نگرش حداکثر سودآوری

کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ھا، رودخانه ھا، تاالب ھا و آب ھای زیرزمینی رو به خشکی . در است قرار گرفته مخاطره جدى
و 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 

  خروج از این بحران، کشور ما نیازمند اقدامات بنیادين است.  فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای
ھای جمھوری اسالمی است. چند ده میلیون ترک آذری، . اعمال تبعیضات ملی ـ قومی در کشور و تمرکزگرائی در آن، از مشخصه١٧

ود را ندارند. ما با تاکید بر ضرورت اداره کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و... از برابر حقوقی ملی محرومند و حق کاربرد رسمی زبان و فرھنگ خ
امور ھر منطقه به دست ساکنان آن، برآنیم که ھمه شھروندان ايرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت در ایران 

ھا اعمال از دھه ھای ناشیماندگیھای کشور را فراھم آورده و به جبران عقب موظف است امکانات الزم برای شکوفایی ھمه زبان
تبعیض اقتصادی و فرھنگی برخیزد. برابرحقوقی ملی، الزمه تامین انسجام ملی در کشور و از الزامات دولت دمکراتیک، سکوالر و مدرن 

  در کشور است.
ن . مبانی سیاست خارجی بر تامین منافع و مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میا١٨

ِ جھان، مخالفت با دخالتکشورھا، دوستی و ھمکاری با کشورھای ھمسايه، عدم تعھد به پیمان ھا و تعرضات ھای نظامی در سطح
ھای کشتار ھای خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح و منع تولید و نابودی سالحسیاسی و نظامی از سوی قدرت
دفاع از موجوديت دو دولت فلسطین و اسرائیل و حمایت از مبارزات آزادی خواھانه و عدالت جویانه در  جمعی در سطح منطقه و جھان،

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

  پیشنھادھا

   داری و مناسبات اقتصادی حاکم بر آن"به جای "مخالف سرمايه داری" نوشته شود: "ناقد سرمايه ۴ـ در بند 
   داری ھستیم".  داری ھستیم" نوشته شود: "ما مخالف سیستم سرمایه به جای "ما مخالف سرمایه ۴ـ در بند 

   
ـ پیشنھاد اضافه شدن اين بند به منشور: "از ويژگی ھای سرمايه داری ايران در دوره جمھوری اسالمی، رشد ناموزون، تقويت خصلت 

اقتصاد زيرزمینی، شکل گیری بنیادھای خارج از نظارت و کنترل دولت، تبديل شدن  ، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گستردهتجاری
سپاه پاسداران به يک مجموعه بزرگ اقتصادی و کنترل مسقیم و غیرمستقیم بخش مھمی از اقتضاد توسط نھاد والیت فقیه است. در 

  صاد کشور در دست دولت و نھادھای شبه دولتی رانت خوار است"جمھوری اسالمی بخش مھمی از اقت
   

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

  گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی ھستیم. به شکل
 ...  

   ٧١ادامه در صفحه 
ایجاد ریزی دولتی و بازار و جلوگیری از انحصار و ما از سرمايه گذاری در عرصه ھای مختلف اقتصاد حمایت می کنیم. تلفیق سازوکار برنامه



  
  
 
  

   ١٧ صفحه    ١٠٣  شماره    

  ... منشور حزب
  ١٢ادامه از صفحه 

استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسى، قوانین  .١۵
نه اعمال "خشونت ھا حقوق برابر با مردان را تضمین و با ھر گو مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى زنان کشور در ھمه زمینه

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

،  براثر رشد انفجارگونه جمعیت  در کره زمین  حیات  ا با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. شرایطجھان و کشور م .١۶
  بردارى ھای فزاینده محیط زیست، بھره ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم و آلودگی تغییرات ناشی از تراكم گازھای گلخانه

طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و   از منابع  دارى تولید سرمایه  غارتگرانه، بدون آينده نگری و با نگرش حداکثر سودآوری
. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ھا، رودخانه ھا،  است  قرار گرفته  الگوی مصرفی موجود، مورد مخاطره جدى

ی دیگر، انواع آلودگی ھای تاالب ھا و آب ھای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سو
زیست محیطی به ویژه آلودگی ھوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این 

  بحران، کشور ما نیازمند اقدامات بنیادين است. 

ی اسالمی است. چند ده ھای جمھور ملی، قومی در کشور و تمرکزگرائی در آن، از مشخصه تبعیضات ستماعمال  .١٧
کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و... از برابرحقوقی ملی محرومند و حق کاربرد رسمی زبان و  ، آذربايجانی ترک آذریمیلیون 

فرھنگ خود را ندارند. ما با تاکید بر ضرورت اداره امور ھر منطقه به دست ساکنان آن، برآنیم که ھمه شھروندان ايرانی از 
ھای کشور را  مادری برخوردار شوند. دولت در ایران موظف است امکانات الزم برای شکوفایی ھمه زبان حق تحصیل به زبان

ھا اعمال تبعیض اقتصادی و فرھنگی برخیزد. برابر حقوقی ملی،  ھای ناشی از دھه ماندگی فراھم آورده و به جبران عقب
فدرالیسم  به نظر ما، سکوالر و مدرن در کشور است. الزمه تامین انسجام ملی در کشور و از الزامات دولت دمکراتیک

  يکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع ستم ملی است.

مبانی سیاست خارجی برتامین منافع و مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح و . ١٨
با سیاست ھای امپريالیستی در منطقه و  مقابلهدوستی میان کشورھا، دوستی و ھمکاری با کشورھای ھمسايه، 

ِ جھان، مخالفت با دخالت ، عدم تعھد به پیماندر سطح جھان ھا و تعرضات سیاسی و نظامی از  ھای نظامی در سطح
ھای کشتار جمعی در  ھای خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح و منع تولید و نابودی سالح سوی قدرت

جھان، دفاع از موجوديت دو دولت فلسطین و اسرائیل و حمایت از مبارزات آزادی خواھانه و عدالت جویانه در  سطح منطقه و
  .سیاست خارجی ایران بايد در خدمت تولید ثروت و گسترش تجارت قرار گیرد .سراسر جھان استوار است

  

  ... منشور حزب 
  ١٦ادامه از صفحه 

ریزی دولتی و بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد یت می کنیم. تلفیق سازوکار برنامهما از سرمايه گذاری در عرصه ھای مختلف اقتصاد حما
  عنوان مکانیزم ھای تنظیم کننده اقتصاد، جزئی از سیاست ھای کالن اقتصادی ما می باشد." ه فضای رقابتی، ب

   
گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمھوری حذف شود: "چگونگی گذار از جمھوری اسالمی و کاربسِت اشکال  ٨ـ اين جمله از بند 

  اسالمی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختار سیاسی بستگی دارد."
   

اين جمله حذف شود: "گفتمان اصالحات راھگشا نیست و اصالح طلبان حکومتی نشان دادند که راھکاری برای برون رفت کشور  ١١ـ در بند 
رد بخشی از آن ھا، حفظ و بسط موقعیت خود در جمھودی اسالمی است. اصالح طلبان حکومتی روند تجزیه از وضعیت بحرانی ندارند. رويک

  خواھی مردم را طی می کنند."  میان حفظ نظام و تحول
  و به جای آن نوشته شود: 

مان اصالحات احتیاج به یافتن ھای جدی مواجه شده و نتوانسته اند به مطالبات مردم پاسخ گویند. گفت "اصالح طلبان حکومتی با چالش
  راھکارھای تغییر ساختارھا برای راھگشایی اصالحات دارد".

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

  آموزش زبان مادری برخوردار شوند".
   

  له حذف شود: "و حق کاربرد رسمی زبان و فرھنگ خود را ندارند"اين جم ١٧ـ در بند 

*********************  

ديدگاه و ارزش ھا، گذار به «* توضیح در مورد اصالحات و پیشنھادات کمیسیون منتخب کنگره بر روی منشور مبنا: 
  »دموکراسی

کمیسیون کار کرد. حاصل کار کمیسیون و پیشنھادھای آن را  کمیسیون کنگره روی پیشنھادھای دريافتی از جمله پیشنھادھای اعضای. ١
  در زير مشاھده می کنید. 

  رنگ قرمز: حذف 

  رنگ آبی: افزوده

حذف شوند. کمیسیون تصمیم گیری در مورد ماندن و يا حذف آن دو جمله را به  ١١و  ١٠پیشنھاد شده بود که دو جمله در بندھای . ٢
 ً   در مورد آن ھا تصمیم بگیرد. در متن زير اين دو جمله خط کشیده شده است.  کنگره واگذار کرد که کنگره راسا

   

  ديدگاه و ارزش ھا، گذار به دموکراسی 

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

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

  ديدگاه و ارزش ھای ما

طبقاتی و تبعیض  ستم ، برابری، عدالت اجتماعی، ھمبستگی، دموکراسی، برابرحقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، رفع صلح، آزادی .١
،  ملی، 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

  تعرض سرمايه دفاع می کنیم.مزدبگیران و تھیدستان در مقابل 
  دانیم، به و برای مردم مى  از اراده آزاد مردم  را ناشى  ما طرفدار دموکراسی و مخالف ھر گونه استبداد و ديکتاتوری ھستیم و حاکمیت .٢

ما برای تعمیق و گسترش  و پلورالیسم سیاسی پای بنديم.  قدرت  زمانى  محدودیت  ، به حاکمیت قانون، به آزادانه مردم  و انتخاب  راى
به دموکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمديريتی مبارزه  انتخابی نمايندگیدموکراسی 

  می کنیم.
م آوردھایش، با نقد نظری و تجربی اين جنبش، به اين باور رسیده اي گذاری بر دست ما جزئی از جنبش جھانی چپ ھستیم و ضمن ارج .٣

که سوسیالیسم و دموکراسی در ھم تنیده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاھانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و 
ھای سوسیالیستی و مشارکت ایجاد و گسترش ارزشبا مبارزه اجتماعی علیه بھره کشی انسانی که به مثابه یک فرآیند 

  گیرد.  کل می، شھانیروھای باورمند به اين ارزش

  سرمايه داری و فرآیند جھانی شدن

 داری ھستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم  ما مخالف سرمایه .۴
داری جھانی ھمراه با نیاز  سرمایه ھای ادواری و ساختاری یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد. تداوم بحران نیست. تالش بشریت برای دست

داری، ھمراه با  گستر برای سودآوری ھر چه بیشتر، از دھه ھشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه حیاتی آن به توسعه جھان
  سلطه بیشتر سرمایه مالی، موجب شده است.

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

رار گیرند و فرصت ھای ھای انسانی ق ھا و ارزش توانند در خدمت جامعه بشری و در راستای آرمان آوردھای جھانی شدن، می دست
جھانی سازی نئولیبرالیستی ھستیم که از جانب جريان ھای ما مخالف راسیسم، راست افراطی و جدیدی را در اختیار ھمه قرار دھند. 

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

  جمھوری اسالمی و گذار از آن

  ... انت نفتی، اتکا جمھوری اسالمی نظامی است مستبد، سرکوبگر و دشمن حقوق بشر و دموکراسی که در اساس با تکیه به ر .۶
   ١٨ادامه در صفحه 

  



 
   

  ١٨صفحه    ١٠٣شماره     

  ... منشور حزب
   ١٦ادامه از صفحه 

امی و تبلیغی به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمھوری اسالمی با تلفیق دين و دولت و ساختار اتکا به ارگان ھای امنیتی، نظ
مبتنی بر واليت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده آزاد مردم و حق انتخاب آنان برای تعیین 

  ک در جامعه ایران است.سرنوشت خویش و سد راه پیشرفت و تحول دمکراتی
ما برای گذار از جمھوری اسالمی به یک جمھوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کنیم. گذار از جمھوری اسالمی  .٧

مکرات است. یابی و به میدان آمدن کارگران، مزد و حقوق بگیران، تھیدستان، طبقه متوسط جديد و نیروھای آزادی خواه و د نیازمند سازمان
ھا و اقوام ساکن  روش راھبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتیک مردم، جنبش ھای اجتماعی، نھادھای مدنی، جنبش دمکراتیک ملیت

ایران، بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرھنگ سازان جامعه استوار است. ھمراھی 
  توانند با تغییر توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه آزاد و عادالنه را ھموار سازند.  اسی آزادی خواه مینیروھای سی

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

سوسیالیست، ائتالف با نیروھای آزادی خواه حول جمھوریت و جدائی دين و دولت است. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز ھستیم و از 
يت می کنیم. چگونگی گذار از جمھوری اسالمی و کاربستِ اشکال ابتکارات مردم با توجه به شرائط و سطح رشد مبارزات مدنی آن ھا حما

  گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمھوری اسالمی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختار سیاسی بستگی دارد.
گزاری انتخابات آزاد و منصفانه به از ديدگاه ما، انتخابات آزاد و منصفانه يکی از قواعد اساسی نظام دموکراتیک است. مبارزه برای بر .٩

عنوان شعاری فراگیر، بسیج گر و پوشش دھنده نیروھای مخالف و منتقد جمھوری اسالمی، وجھی از استراتژی ماست. انتخابات آزاد و 
  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 افراطی به رھبری  .١٠ قدرت سیاسی در جمھوری اسالمی عمدتا
ما در شکاف موجود بین ولی فقیه متمرکز شده است. ما بر تمرکز مبارزه علیه واليت فقیه به عنوان رکن اصلی این نظام تاکید داریم. 

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

  علیه استبداد دین ساالر.   جلو در مبارزه حوزه به سود روندھای دموکراتیک و تامین مطالبات مردم، گامی است به
ساختار سیاسی ـ حقوقی جمھوری اسالمی راه اصالحات را مسدود کرده است. گفتمان اصالحات راھگشا نیست و اصالح طلبان  .١١

موقعیت خود در حکومتی نشان دادند که راھکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی ندارند. رويکرد بخشی از آن ھا، حفظ و بسط 
خواھی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان  جمھودی اسالمی است. اصالح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول

ما ضمن تاکید بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان منتخب مردم، تغییرات در نقد نگاه و مواضع آن ھا است. 
در راستای محدود شدن دامنه اختیارات و عملکرد دستگاه واليت فقیه و نھادھای انتصابی و تغییر در قانون اساسی موجود 

  توازن قوا در جھت تقويت نقش و تاثیر جامعه مدنی و نھادھای انتخابی را مثبت تلقی می کنیم.
ورد نظر ما مبتنی بر تامین آزادی، حق نظام پیشنھادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمھوری است. جمھوری م .١٢

رای آزاد و ھمگانی، پای بندی به قانونیت و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقالل رسانه ھا، تناوب قدرت و انتخابی 
این جمھوری مذھب و بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در 

ايدئولوژی رسمی وجود ندارد. ھمه مذاھب و باورھای مردم مورد احترام است. ما بر انطباق قانون اساسی جديد کشور بر منشور جھانی 
  حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داريم. در جمھوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات ھای مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.

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

ھای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه و روحانیت پايان داده شود، مالکیت اين واحدھا به بخش ھای است به مالکیت نامتعین واحد
انتقال يابد و دارایی کسانی که ثروت ھای کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق  ديگر اقتصادیدولتی، تعاونی و تولیدی ارزش افزا 

  رسی قرار گیرد. غارت کرده اند، مورد حساب

  ئل برنامه ایمسا

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

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

  تادگی و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه ھای کم درآمد جامعه، پای می فشاريم.ھای درمانی، بیکاری، از کاراف بیمه
استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و  .١۵

ھاى  ان را تضمین و با ھر گونه اعمال "خشونت علیه زنان"، در حوزهھا حقوق برابر با مرد 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

  یم. دان کنیم و تقویت آنھا را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى مى
، تغییرات ناشی  براثر رشد انفجارگونه جمعیت  در کره زمین  حیات  جھان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. شرایط .١۶

با غارتگرانه، بدون آينده نگری و   بردارى ھای فزاینده محیط زیست، بھره ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم و آلودگی از تراكم گازھای گلخانه
قرار   طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، مورد مخاطره جدى  از منابع  دارى تولید سرمایه  نگرش حداکثر سودآوری

. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ھا، رودخانه ھا، تاالب ھا و آب ھای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و  است  گرفته
به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی ھای زیست محیطی به ویژه آلودگی ھوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با  دامداری رو

  خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، کشور ما نیازمند اقدامات بنیادين است. 
ترک ھای جمھوری اسالمی است. چند ده میلیون  آن، از مشخصهملی، قومی در کشور و تمرکزگرائی در  تبعیضات ستماعمال  .١٧

  کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و... از برابرحقوقی ملی محرومند و حق کاربرد رسمی زبان و فرھنگ خود را ندارند. ، آذربايجانی آذری
...  

   ٢٤ادامه در صفحه 
  

 



 
 
  

  ١٩صفحه    ١٠٣شماره     

  رناتیو نظامی و "رضاخان مصلح"،آلت               
 راه برون رفت از وضعیت بحرانی کشور نیست               

 بھروز خلیق  

  یادداشت سیاسی کارآنالین

جمھوری اسالمی با رشته  درھم پیچیده ای از بحران ھا دست و پنجه نرم می کند. بحران ھائی که طی دھه ھا استمرار 
سال ھا اين بحران ھا را انکار و از مديريت انقالبی صحبت می کردند و جمھوری  يافته و با ھم گره خورده اند. حکومتگران

اسالمی را به عنوان الگوی مطلوب جا می زدند. رويدادھای يک سال گذشته و به ويژه خیزش اعتراضی مردم در ديماه سال 
اتوانی حکومت برای حل مشکالت کالن گذشته بخشی از حکومتگران را وادار کرد که به واقعیت بحران ھا اعتراف کنند، به ن

کشور پی ببرند، و به اين دريافت برسند که ادامه وضع موجود کشور را به فروپاشی و تجزيه می کشاند. آن ھا بدنبال آلترناتیو 
  برای وضع موجود ھستند.

ات خود ادامه داد. اما اکنون جمھوری اسالمی واجد آلترناتیوھای درونی بود که در دھه ھای گذشته از آن بھره گرفت و به حی
فاقد آلترناتیوی برای وضع موجود است که بتواند نظر گروه ھای وسیعی از جامعه را جلب کند. اين امر را ابراھیم فیاض 

شناس و استاد دانشگاه که جزو اصولگرايان است، درک کرده است. او می گويد: "اقتداری ديگر در حوزه سیاسی  جامعه
  کشاند". يافتن اين وضعیت کشور را به فروپاشی و تجزيه می  امهوجود ندارد و اد

شود. گروھی از اصول گرايان  ھای یک "رئیس جمھور نظامی" در فضای سیاسی ایران مطرح می مدتی است که زمزمه
بحرانی حفظ  آلترناتیو وضع موجود را نه در حوزه سیاسی، بلکه در حوزه نظامی می جويند. آن ھا براين نظرند که در شرايط

امنیت داخلی از "اوجب واجبات" است و اين اوجب فقط با روی كارآمدن يك چھره نظامی ممكن خواھد شد. طراحان ايده 
اند كه يا پیشینه نظامی دارند و يا آبشخور سیاسی، فكری و اجتماعی شان با حوزه نظامی  جمھوری نظامی كسانی رئیس

  ت.امنیتی گره خورده اس يا امنیتی و شبه

ھای  ھای فرمانده و مديريت محمدعلي پورمختار نماينده فعلی مجلس که سابقه طوالنی حضور در سپاه و ناجا با سمت
جمھوری نظامی را پیش کشید. او به خبرآنالين گفته بود:  ارشد دارد، اولین فردی بود که بعد از خیزش ديماه ايده رئیس

جمھور شوند، من اعتقاد دارم که اگر يک  ھا نبايد رئیس دھند که نظامی کنند و گسترش می ھا اين را تشديد می "رسانه
تواند کشور را از مشکالت نجات بدھد". او در پاسخ به اين سئوال كه يعنی بايد منتظر  جمھور شود، حتما می نظامي رئیس

  ءهللا".  شا جمھور شود؟ گفته بود: "ان باشیم يک نظامی رئیس

ھا حضور در جنگ را دارد، می گويد: "اينکه يک نفر با سابقه  هللا که سابقه سال اران انصار حزبكرم از پايه گذ حسین هللا
ای  تواند کشور را نجات دھد، به مقطع زمانی و وضعیت کشور بستگی دارد. معتقدم امروز ايران يک قدرت منطقه نظامي مي

تر است..." ابراھیم  امی استراتژيک برای اين کار شايستهشود... يک فرد نظ است و اگر وظايف خود را انجام ندھد تجزيه می
دھد، در ايران ھم رخ  نیوز گفته است: "... من می خواھم بگويم االن چیزی که در جھان دارد رخ می فیاض ھم به نامه

  کند...  پسندند؛ چون شرايط ايجاب می دھد و آن اين است که مردم ديکتاتوری می می

کشاند برای ھمین  يافتن اين وضعیت کشور را به فروپاشي و تجزيه می سیاسی وجود ندارد و ادامهاقتداری ديگر در حوزه 
رود". او می گويد در ديکتاتوری برنامه منسجم برای نوسازی جامعه وجود  جامعه به سمت ديکتاتوری با ادبیات نظامی مي

  نژاد. دارد، مثل ناپلئون، ھیتلر، رضاشاه و احمدي

شنیه و ريشه نظامی و امنیتی دارند بدنبال "رضاخان حزب الھی"، "رضاخان مصلح" و يا رئیس جمھور نظامی نیروھائی که پی
ھستند. آن ھا بر اين تصور باطل ھستند که گويا ديکتاتور نظامی می تواند جمھوری اسالمی را از فروپاشی نجات دھد. اين 

ز خیز برداشتن نظامی ـ امنیتی ھا برای قبضه تمام قدرت. امر ھم نشانه بن بست جمھوری اسالمی است و ھم عالئمی ا
پیش کشیدن ايده رئیس جمھور نظامی و "رضاخان حزب الھی" توسط کسانی که سابقه نظامی ـ امنیتی دارند، 

در نشان دھنده طرح اين ايده در میان فرماندھان سپاه و ارگان ھای امنیتی است. حامیان اين ايده نجات جمھوری اسالمی را 
  چنگ انداختن فرماندھان سپاه به قوه مجريه و کسب تمام قدرت می دانند.

اما معلوم نیست که رئیس جمھور نظامی چگونه می تواند بربحران ھای موجود غلبه کند. با کدام برنامه و با کدام ابزار و 
ش دارند و بخشی مھمی از قدرت دست امکان؟ سپاه و ارگان ھای امنیتی خود در ايجاد بحران ھا، تشديد و تداوم آن ھا نق

  آن ھاست. چگونه ان ھا می توانند بحران را حل کنند و جمھوری اسالمی را نجات دھند.

برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغییرات اساسی در ساختارھای سیاسی و تغییر قانون 
ی اسالمی به دموکراسی است. برای گذار به دموکراسی ھمکاری و اساسی است. آلترناتیو وضع موجود گذار از جمھور

  اتحاد نیروھای جمھوری خواه، دموکرات و سکوالر و پیوند يافتن آن با خیزش اعتراضی مردم امری است ضرور.
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  یادداشت سیاسی کارآنالین

افزایش یافت است. دولت ھای امریکا، اسرائیل و  یر تھدید و فشار علی جمھوری اسالمی دم ب دم در چند ھفت اخ
عربستان سعودی با تشکیل ائتالفی ک رھبری آن را ترامپ ب عھدە دارد. با فشار و تھدید در تالشند با استفادە از نفوذ 

برجام شوند و با ھمراە نمودن کشورھای دیگر عالوە بر فراھم واھرم ھایی ک در اختیار دارند مانع اجرای  سیاسی و مالی 
نمودن مقدمات لغو و یا گنجاندن شروط خود در قرارداد برجام، مقدمات عقب نشینی جمھوری اسالمی از کشورھای منطق 

اند. فاصل گیری لبنان و عراق دو کشوری ک حوزە نفوذ  را نیز فراھم کنند و در این راە ب موفقیعت ھای ھم دست یافت
جمھوری اسالمی ھستند، نمون ھایی از این موفقیعت ست ک نشان می دھد ممکن است ھرچ را ک حکومت با دەھا 
ای رسما لغو شدند و دولت پیشین  ، پنب کند. بعد از برجام بسیاری از تحریم ھای مرتبط با برنام ھست ملیارد ھزین رشت

ام پایبند بود ولی بعد از انتخاب ترامپ، اخالل در اجرای برجام شروع شد. تحریم ھا بعد از امریکا نیز تا حدود زیادی ب برج
برجام حداقل در روی کاغذ لغو نشدەاند، ولی در عمل کمتر ب آن پایبندی نشان دادە می شود و بھمین جھت آثار منفی آن 

ە ارزش ریال مالحظ کرد. جوی بوجود آوردەاند ک را می توان از جمل در باال رفتن نرخ ارزھای خارجی و سقوط فزایند
بانکھای خارجی ب سبب نگرانی از تحریم امریکا ردوبدل کردن پول با ایران را ب حالت تعلیق درآورند وب تبع آن ادام 

موشکی،  حکومت نیز در این میان با نمایش ھای .مناسبات اقتصادی ایران با کشورھای دیگر را دشوارتر از پیش کردەاند
تحت رھبری ترامپ را داشت  حکم جادە صاف کن ائتالف ضد ایرانی … تشکیل نیروھای شب نظامی در عراق و سوری و

 .است

در داخل نیز حکومت عالوە بر ناکارآمدی با اعتراضات وسیع تودەای و شکاف درونی مواج است و بقای خود را در معرض 
جی شروع ب عقب نشینی ھای گام ب گام نمودە اما سرکوب در داخل را تشدید تھدید می بیند. در مقابل فشارھای خار

کردە است. محمد جواد ظریف این روزھا از ھیچ فرصتی برای ارسال پیام آشتی و رفع اختالفات از طریق مذاکرە کوتاھی 
ای ھم در سخنرانی نور وزی اش ترجیح داد نمی کند، مدتی است ک دیگر خبری از آزمایشات موشکی نیست و خامن

دامن اعتراض ب دخالت ھای حکومت در  سکوت کند و واکنشی نسبت ب حمالت تند در پیام نوروزی ترامپ نشان ندھد. 
سوری و لبنان ک پیش از این از طرف نیروھای اپزوسیون و سازمان ما می شد اینک ب روزنام ھای ھمچون "جمھوری 

در این میان دولت امید زیادی ب  .ب صف مخالفان این دخالتھا پیوست است  روزنام نیزنیز تعمیم یافت و این  " اسالمی
حمایت اروپا بست بود ک اروپا ھم ب رغم تمام اختالفات و مخالفت ھایی ک با امریکا بر سر برجام و مناسبات بین المللی 

تی در حد انتظارات جمھوری اسالمی نخواھد کرد. چین دولت ترامپ دارد ب نظر نمی رسد در مقابل فشارھای امریکا مقاوم
  و روسی ھم با اینک مخالف لغو و تجدید نظر در برجام ھستند ب نظر نمی رسد در این خصوص کار زیادی از دستشان بر آید. 

ای  ب ناگریز باید یا خالص کالم اینک حکومت در موقعیتی قرار ندارد ک بتواند درمقابل این فشارھا مقاومت کند و خامن
خودش را برای یک "نرمش قھرمانانه" دیگری آمادە کند و یا تن ب یک رویارویی خطرناک احتمالی نظامی بدھد. از سوی دیگر 
باید در نظر داشت ک ترامپ در عمل نشان دادە است ک ب تعھداتش کمتر پایبندی نشان می دھد و شخصیتی غیر قابل 

ناپذیر دارد و حد و حدود انتظاراتش نامعلوم است. ب نظر می رسد ک رژیم این عقب نشینی را پیشبینی و اشتھایی سیری 
پذیرفت اما مشکلی ک وجود دارد این است ک ھزین عقب نشینی بسیار باالست و شرایط آن را ترامپ و متحدین اش می 

ومت راضی نیستند. ھم از این روست ک خواھند تعیین کنند و ظاھرا ب کمتر از رھا کردن "عمق استراتژیک" حک
درخواستھای آشتی جویان ظریف با استقبال چندانی مواج نمی شود. تنھا امید جمھوری اسالمی در این میان میانجیگری 
اروپا و یا اتحاد استراتژیک با روسی است ک البت در صورت عملی شدن ھر یک از آنھا نتایج متضادی را در پی خواھد 

 .را وادار ب گذشت از شرایط شان کند و بعید است آنھا ھم بتواند ترامپ و متحدین اشداشت، 

در ھر صورت ب نظر می رسد ک مردم ایران باید باز ھم تاوان سنگین تری برای ماجراجویی ھای نظامی و دخالتھای نظامی 
ای ب ر سر نفوذ در منطق بپردازند. اما اگر زیانبار جمھوری اسالمی و رقابت ھای حریصان قدرت ھای جھانی و منطق

جمھوری اسالمی نیروھایش را از سوری بیرون بکشد در آن صورت ھم شانس اجتناب ازدرگیری نظامی کاھش خواھد یافت 
و ھم زمین برای مذاکرە فراھم تر خواھد شد و میدان مانور ترامپ و متحدین محافظ کار و چنگ طلب وی محدود تر خواھد 

رصورت نیروھای دمکراتیک و عدال خواە مخالف دخالت ھر کشوری در امور کشورھای دیگر بودە و خواھان بیرون شد. درھ
کشیدن نیروھای نظامی ایران از سوری و حل اختالفات از طریق مذاکرە و پذیرش حق حاکمیت ملت ھا و ب تبع آن مخالف 

تا جمھوری اسالمی وجود دارد خطر جنگ وتھدیدات خارجی در  ھر دخالت احتمالی بیگانگان ب کشورمان ھستند. متاسفان
 .کشور ما منتفی نیست

 آیا جز یک "نرمش قھرمانانه" دوم، راه دیگری ھست؟

 صادق کار
  

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
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 در محکومیت حمله آمریکا و متحدانش به سوریه!

  بحران سوریه راه حل نظامی ندارد!
   

ت. این اس موشکی ایاالت متحده، بریتانیا و فرانسه، به مراکزی در سوریه اوضاع در این کشور را بحرانی تر کرده حمالت
انجام گرفت، حتی به بازرسان سازمان بین المللی منع » دوما«شیمیائی به  واکنش به حملۀ  با توجیه حمالت

یاب اعزامی از  سالح ھای شیمیائی نیز فرصت نداد که کار خود را آغاز کنند. با اين حمله، عمال فعالیت ھیئت حقیقت
  اھمیت شد. سوریه بیالمللی منع سالح ھای شیمیائی به  سوی سازمان بین

   
رویدادھای جھان و بخصوص  آسیب شناسی بحرانی که سوریه امروز درگیر آن است، نیازمند بررسی دقیق و ھمه جانبۀ

علیه دیکتاتوری بشار  که اعتراضات مسالمت آمیز مردم تاکنون خاورمیانه است. اما می توان گفت که از ھفت سال پیش
دنبال می کنند،  سوریه با دخالت کشورھای خارجی که ھر یک منافع خود را در حوالتاسد، به خاک و خون کشیده شد، ت

علیه دیکتاتوری و برای آزادی با دخالت کشورھای خارجی به جنگ داخلی    در پیش گرفت. اعتراضات مردم مسیری دیگر
بین المللی آن مانند ایران و  کشیده شد. در این منازعات در یک طرف رژیم دیکتاتوری بشار اسد و متحدان منطقه ای و

و  عربستان، قطر، ترکیه، آمریکا روسیه و در طرف دیگر گروه ھای جھادی و اسالمی مانند النصر و داعش و دولت ھای
کنترل داعش بر بخشی از سوریه و نیز عراق زنگ خطر را برای ھمه به صدا در آورد. جنگ  قرار داشتند. متحدان اروپائی او
در این  متفاوتی توازن» داعش«بندی ھای جدیدی را ایجاد نمود. اکنون و بعد از شکست دولت اسالمی علیه داعش صف 

و بخش مھمی از کشور را به  با کمک روسیه و ایران از موقعیت بھتری برخوردار شده اسد جنگ شکل گرفته است. رژیم
در داخل سوریه ندارند. حمالت اخیر قبل از ھمه با کنترل خود در آورده است. دولت آمریکا و متحدانش نقاط اتکای زیادی 

   ھدف تغییر توازن موجود نیروھا در سوریه به نفع ایاالت متحده آمریکا و متحدان آن صورت گرفته است. 
   

حمالت اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه برخالف ادعای این دولت ھا، کمکی به پایان دادن به جنگ در سوریه نمی کند. این 
مالت نه در جھت صلح در سوریه است و نه آن طور که آمریکا و متحدینش مدعی ھستند، برای متوقف کردن استفاده ح

از سالح شیمیایی در جنگ سوریه بوده است. این حمالت به آوارگی و کشتار و ویرانی بیشتر در سوریه دامن می زند. 
ویران شده اند. صدھا ھزار نفر جان خود را از دست  اکنون نیمی از جمعیت سوریه بی خانمان است. شھرھای بزرگ

داده اند. آن چه که مردم سوریه نیاز دارند بمباران و جنگ بیشتر نیست، صلح و توقف بمباران ھا و امکان بازگشت بر سر 
امکان صلح  بین المللی بتواند جنگ را متوقف کند و خویش است. این کار زمانی امکان پذیر است که جامعۀ خانه و کاشانۀ

  و مراجعه به مردم برای تعیین سرنوشت آینده کشور را مھیا کند. این امر بدون توافق بر سر میز مذاکره ممکن نیست.
    

دمکرات، سکوالر و   اپوزیسیون  عمال مردم سوریه ابعاد منطقه ای و بین المللی پیدا کرد، خونریزی از ھمان روز که جنگ و
جنگ ساالران مورد حمایت غرب و دول مرتجع منطقه از یک سو و حامیان  انده شد،صلح طلب سوریه به انزوا کش

جھنم جنگی ویرانگر را بر مردم سوریه تحمیل نمودند و  منطقه ای و بین المللی رژیم اسد، میدان را در دست خود گرفتند،
بودند و حل مسئله  کشتار  خواھان پایان جنگ و نیروھای دمکرات و صلح طلب داخلی و بین المللی که ھمۀ صدای

در غرش تانک ھا و بمباران ھای ویرانگر طرفین گم  دانستند، سازمان ملل ممکن می سوریه را از طریق مذاکره و با دخالت
قدرت ھای بزرگ جھانی و منطقه ای را پس  منافع آزمندانۀ حیات رژيم جنايتکار اسد و تاوان مردم سوریه ھنوز شد.

   می دھند.
   

که از  را به عنوان يک اقدام جنايتکارانه ـ صرفنظر از اين حملۀ شیمیائی ھم چنین آمریکا و متحدانش به سوریه، ما حملۀ
جانب کدام طرف باشد ـ محکوم می کنیم. به باور ما با ادامۀ بمباران ھا، نمی توان به صلح دست یافت. برای صلح در 

مردم  سوریه متوقف شود و با ایجاد شرائط تصمیم گیری آزادانۀسوریه ضروری است که بمباران ھا و لشگرکشی ھا به 
قدرت را به منتخبین مردم واگذار کند. تنھا با آتش بس و صلح   گردن بگذارد و سوریه، رژیم اسد به رای و اراده مردم

روھای درگیردر و نی ذینفع طرفین  خواھند کرد. ھمۀ نجات پیدا  بیشتر و خونریزی جنگ مردم سوریه از واقعی است که
تا  دھند پايان باید از طریق مذاکره به استقرار صلح در این کشور و بازسازی آن کمک کنند و به دخالت در آن سوریه

   در يک انتخابات آزاد و دمکراتیک تعیین شود. سرنوشت سیاسی سوریه توسط مردم آن
   

  ھیئت موقت موضعگیری سیاسی
  حزب چپ ایران (فداییان خلق)

  )٢٠١٨ آوريل ١۶(  ١٣٩٧ دينفرور ٢٧
   

 

قدرتمند جھانی   کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع
 ھستیم
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  !اک افتادندرو آزاده که برفراز تپه ھای اوین به خس ٩ سالگرد یادمان

  یداله بلدی

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

نه تنھا برای اعضا و ھواداران جنبش فدایی، بلکه برای تمام آزادیخواھان وعدالتخواھان روزی فاجعه بار است، زیرا  ١٣۵۴فروردین  ٣٠روز 
گران ساواک بخاک  نفر از مبارزترین و اندیشمندترین زندانیان سیاسی، برفراز تپه ھای اوین، با رگبار مسلسل شکنجه ٩ز در این رو

سال اخیر در زمره یکی از مخوفترین  ۵٠ھای البرز و در جوار دھکده زیبای اوین قرار دارد، در  زندان اوین که دردامنه کوھپایه  افتادند.
 ۴٠رود، که شھرت آن بعنوان نماد شکنجه از مرزھای کشورنیز فراتر رفته است.، زندان اوین در اواخر دھه  می ھای جھان بشمار زندان

   ساختمان آن باتمام رسید، و از آغاز تاکنون شاھد اسارت، شکنجه و اعدام ھزاران مبارز بوده است.
فدایی و جنبش مجاھدین آغاز کرد، اکنون نیز پس از گذشت نیم این زندان فعالیت خود را با بزنجیر کشیدن و شکنجه بنیانگذاران جنبش 

  گاه آزادگان است. قرن، ھنوز اسارتگاه و شکنجه

گاه تبدیل به موزه شود، و بعنوان  زندان اوین در روزھای اول انقالب، مورد بازدید مردم قرار گرفت، و آرزوی مردم این بود، که این شکنجه
دیخواھان و بیدادگری رژیم شاه در معرض دید ھمگان قرار گیرد، اما این آرزو نه تنھا تحقق نیافت، بلکه نمادی از مقاومت و اعدام آزا

ھا نیزبمیزان  فرسا از رزیم پیشین فراتر رفت و تعداد زندانیان و اعدام ھای طاقت دیری نپایید، که در نظام جمھوری اسالمی، ابعاد شکنجه
   ندان ھنوز ھمچنان بعنوان نماد بیداد و کشتارگاه رژیم است.ھولناکی افزایش یاقت، چنانکه این ز

ترین جنایاتی که در این زندان بوقوع پیوست، کشتار ھفت نفر از بنیانگذاران جنبش قدایی و دو عضو برجسته  یکی از فراموش ناشدنی
شود این فرزندان مبارز میھن با مسلسل  میگر  ھای بھار جلوه سازمان مجاھدین خلق بود. در واپسین روزھای فروردین که زیبایی

  گران ساواک بخاک افتادند. شکنجه

 ٣٠گر ساواک، طرح این جنایت توسط پرویز ثابتی مدیرکل امنیت داخلی تھیه شده بود، و در ظھر روز  براساس اعتراف تھرانی شکنجه
یله حسین زاده سرجالد ساواک برای اجرا برای بقیه در رستوران امریکا در خیابان تخت جمشید عملیات اجرایی آن بوس ۵۴فروردین 
گران ساواک  مبارز با مسلسل شکنجه ٩شود و این  شود، و بعد از ظھر ھمانروز این نقشه جنایتکارانه اجرا می گران تشریح می شکنجه

  بخاک افتادند و جاودانه شدند.

کنند که این  کنند، و چنین وانمود می اب چنین جنایتی را انکار میوابستگان رژیم سابق و خود پرویز ثابتی طراح این جنایت ھنوز ارتک
ھای طوالنی مدت محکوم شده بوند را در چند علت  اند. علت کشتار این زندانیان در حالیکه قبال به زندان عده درحین فرار کشته شده

این رھبران  شد، و انتخاب ھا آغاز می رون زندانتوان یافت. اول اینکه با تاسیس حزب رستاخیز مرحله دیگری از فشار باید در د می
ھا و  شب پس از خواندن اخبار روزنامه ھا درھم شکنند، چنانکه ھمان زندانی برای این ھدف شوم تالشی بود تا فضای مقاوت را در زندان

زیر رگبار شالق گرفنتد. دوم اینکه نقش آگاه شدن زندانیان از واقعه و سکوت مطلق آنان در اعتراص باین جنایت، چند نفر از زندانیان را 
برجسته این عده در سازماندھی مبارزات و ارتباط با مبارزین خارج از زندان، بویژه بیژن جزنی برای ساواک محرز بود. سوم اینکه با این 

گیری کنند. جنایات خواستند فضای رعب و وحشت را در جامعه ایجاد کنند و از پیوستن جوانان به جنبش مسلحانه جلو کشتار می
یادان بیژن جزنی، عباس سورکی، عزیز  یاد زنده تواند، جنایات رژیم پیشین را بفراموشی بسپارد. شمار جمھوری اسالمی نمی بی

    سرمدی، محمد چوپانزاده، احمد جلیل افشار، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذواالنوار جاودانه باد.

!گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد  
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 ضرورت یک بازی برد ـ برد در خاورمیان
  پور فرخ نعمت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حـمل ب سوری از طرف غرب، عالوە بر اینک یکی از اھدافش حفظ تعادل نیرو با روسی و ایران بود، اما از طرف دیگر با خود حاوی پیام
ید حدود و ثغور خودش را ھشدار شدید ب جمھوری اسالمی ھم بود. اینک غرب نفوذ بیش از این ایران را در منطق برنمی تابد و ایران با

 بداند.
ای در جنایتکارخواندن رھبران آمریکا، انگلیس و  ظاھرا جواب ایران ب این حمل و ھشدار، ادام ھمان سیاست کنونیست. سخنان خامن

ھماھنگی روسھا  فرانس بخوبی موید این امر است. اما این تنھا یک برخورد کالمی بود. ایران، ھرچند گفت می شود ک عملیات غرب با
بودە، عمال ھیچ واکنش نظامی نداشت و آنچ بعنوان واکنش انجام شد، عبارت بود از شلیک پدافند ھوائی ارتش سوری ب موشکھای 
پرتاب شدە ب اھداف نظامی و غیر نظامی در این کشور. ادعای سرنگون کردن بیش از ھفتاد موشک، جواب عملی ائتالف ایران، روسی و 

  ب این حمالت بود. سوری

ان و در ادام این سناریو، دو احتمال وجود دارد: احتمال ادام حمالت چنانک نمایندە آمریکا در سازمان ملل گفت و یا احتمال گفتگو با ایر
بت از طرف ایران روسی چنانک ترامپ گفت. پس ھدف از حمل ھم حفظ توازن قوا بود و ھم فشار بر حریف برای بازکردن دروازە گفتگو. ال

مدتھاست ک از زبان وزارت خارج و شخص ظریف پیام مذاکرە برای حل مشکالت خاورمیان صادر می شود، پیامھائی ک ھیچ وقت جدی 
  گرفت نشدند.

اش، اما تجرب رفتار با کرە شمالی نشان می دھد اھل معامل است. اگر دقت کنیم در پیامش  ترامپ علیرغم داد و قال ھای جنگ طلبان
در مورد تماس با ایران ھم از احتمال گفتگو و یا از عدم احتمال آن می گوید. ترامپ ب این شکل برخورد می کند چونک ھنوز از تاثیر و 

  پیامدھای رفتارش در مورد سوری نامطمئن است. شاید بیشتر بدین علت ک منتظر بود ببیند واکنش ایران چگون است.

ای تند  برخورد کرد، اما باز این تندی ب معنای احتمال نرمش قھرمانان دیگری نیست. زیرا ک ھم مسئل حفظ برجام مھم است علی خامن
  و ھم اینک سوری واقعا ب باتالقی برای ھمگان مبدل شدە.

ھای میل ب گفتگو ب و اقعیت تبدیل شوند و سای یک جنگ شوم منطق ھمانند 'برجام' ب یک بازی برد برد دیگر نیز دارد. با امید اینک جرق
  فراگیر از سر منطق خاورمیان و جھان ب کل دور شود.

 
 پیروزی ھمگانی

  علی پورنقوی
آوریل، نیروھای ھوائی امریکا، بریتانیا و فرانسه به وعدۀ خالف حقوق بین المللی ترامپ، دایر بر "تنبیه  ١٤در نخستین ساعات روز شنبه، 

خاطر استفاده از سالحھای شیمیائی" عمل کردند و چندین مرکز را در خاک سوریه آماج متجاوز از صد موشک قرار دادند. در بشار اسد به 
روزھای پیشتر از این اقدام، ترامپ این "انتظار" و ھراس را برانگیخته بود که با شدت عمل بسیار سنگین تری اقدام خواھد کرد و حتی 

ه بود که آماج موشکھای "زیبای" خود قرار دھد. در عین حال لقلقۀ کالم ترامپ به این گمان میدان داده بود که روسیه را نیز مصون ندانست
 او جسارت عمل ندارد و از حرف فراتر نخواھد رفت.

  پس از انجام عملیات:
عملیات را کامل، که بھتر از آن ممکن نبود که زیباشناسی جنایتکارانه اش از اطالق زیبائی به بمب و موشک فراتر نمی رود،  ترامپ،  -

  توصیف کرد و به این ترتیب، به عنوان کسی که پای حرف اش است، تظاھر به پیروزی کرد.
احتیاط مشھود امریکا در انتخاب اھداف موشک باران را دستمایۀ زبانی سخت در محکومیت این اقدام کرد و این واقعیت را که  پوتین  -

  بارانھا چنان انتخاب شده بودند که لطمه ای متوجه روسھا نشود، قرینه ای برای اعالم پیروزی خود قرار داد.اھداف موشک 
بشار اسد که البد انتظار عملیات سنگین تری را داشت، حضور "قرین آرامش" خود در دفتر کارش را ویدئوئی کرد و نشان داد که "ھیچ    -

  الف پیروزی زد. طوری نشده است" و به این ترتیب
که به نظر می رسد سودای احیای تصویر فرانسه به عنوان بازیگر عرصه ھای بزرگ را دارد، از مشارکت در یک "بازی بزرگ"  ماکرون،  -

  احساس پیروزی کرد.
افتخاری که به فرمان او انجام  که اگر تجسمی از افول و ناچاری الزم آید، می توان به او متوسل شد، از موشک پرانی بی ترزا می،  -

  شده بود، سکوئی برای عروج دست و پا کرد.
در قامت "سردار میدانھای سرپوشیدۀ ایمن" حس حقارت ضدغربی خود را با جنایتکار خواندن ترامپ و ماکرون و می  و خامنه ای  -

  تشفی داد.
  ھمه پیروز اند. و بازندگان اصلی: مردم سوریه
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  ٢٣١بولتن کارگری شماره 
  :در این شماره می خوانید

  "حزب چپ ایران (فدائیان خلق)" گامی به سوی ھمبستگی تحلیل ھفته:  - 
  در جنبش کارگری                       

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

  پیگرد و دستگیری لوال دا  -کمیسیون ھای کارگری اسپانیا دیگر کشورھا:  -
  !ی کنیمسیلوا را محکوم م                       

  موازی سازی تشکل ھا؛ روش نخ نمای نھاد ھای امنیتی اطالعیه:-
  آماده شویمیادداشت منتخب:  -
  تومان دستمزد ٨٠٠ھزار و  ٥کارگران مرز قصر شیرین؛ با روزی  گزارش: -
  تیتر اخبار - 

 دائیان خلق ایران (اکثریت)سازمان ف یگروه کار کارگر

  گزارش کنگره ...
  ١٢ادامه از صفحه 

ھایی داشت از سوی دوستان  کنگره پیام
درونمرز چشم به راه نتیجه کار کنگره و نیز 
جوانی چونان ھمکار نزدیک تدارک فنی 

نگره، که فرازھایی از آنھا در صحن کنگره ک
قرائت شد و مورد توجه و ابراز احساسات 

ھایی ھم از اعضای  کنگره قرار گرفت. پیام
ھایی که به  کنگره و مھمانان و شخصیت

حضور   اند در کنگره توانسته دالیل موجه نمی
یابند دریافت شده بود، که ھیئت رئیسه با 

آنان صمیمانه  اعالم نام پیام دھندگان از
  قدردانی کرد.

ھای سیاسی  ھای رسیده از تشکل پیام
  طی روزھای آتی منتشر خواھند شد.

  ) جشن و قدردانی١٢

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان 
شود و ھم  خلق) یقین داشت که موفق می

رو پیشاپیش برگزاری مراسم جشن  از این
این  پیروزی اراده و امید را تدارک دیده بود.

جشن در شامگاھان روز دوم کنگره با 
ھا و ھنرنمایی  ھلھله ھمگانی و پایکوبی

دگر باره گروه ھنری "بیداد" با ھمراھی یار 
دیرینه فدائیان بانو "بھرخ بابایی" آغاز شد و 
تا پاسی از شب ادامه یافت. در متن این 
جشن شبانه، پیوندھای بازیافته متکی بر 

در طول روز خرد و حس مسؤلیت متجلی 
تر  کار کنگره، با ساروج عاطفه مستحکم

شد و این زایش نوین در سپھر سیاسی 
ھا را آکنده از شادی نمود و گرما  ایران دل
  بخشید.

ھایی که از سوی ھیئت رئیسه  آخرین کالم
کنگره در آن دقایق پایانی کار سه روزه 
کنگره ابراز شد چیزی نبود مگر فشرده 

ارھا در جریان کار سخنانی که بارھا و ب
رسمی کنگره بیان شد و بیشتر از صحن 
کنگره، در نجواھا و گفت و شنیدھای 

رسید:  گوشه و کنار کنگره به گوش می

  ... منشور حزب
  ١٨ادامه از صفحه 

ما با تاکید بر ضرورت اداره امور ھر منطقه به 
دست ساکنان آن، برآنیم که ھمه شھروندان 
ايرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار 

دولت در ایران موظف است امکانات شوند. 
ای کشور را ھ الزم برای شکوفایی ھمه زبان

ھای  ماندگی فراھم آورده و به جبران عقب
ھا اعمال تبعیض اقتصادی و  ناشی از دھه

فرھنگی برخیزد. برابر حقوقی ملی، الزمه 
تامین انسجام ملی در کشور و از الزامات 
دولت دمکراتیک، سکوالر و مدرن در کشور 

فدرالیسم يکی از  به نظر مااست. 
و رفع  اشکال مناسب برای عدم تمرکز

  ستم ملی است.

مبانی سیاست خارجی برتامین منافع و . ١٨
مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست 
خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی 
میان کشورھا، دوستی و ھمکاری با 

مقابله با کشورھای ھمسايه، 
سیاست ھای امپريالیستی در منطقه و 

ھای  ، عدم تعھد به پیماندر سطح جھان
ِ جھان، مخالفت با دخالتنظامی در  ھا  سطح

و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی 
ھای خارجی در امور داخلی ایران،  قدرت

مبارزه برای برقراری صلح و منع تولید و 
ھای کشتار جمعی در سطح  نابودی سالح

منطقه و جھان، دفاع از موجوديت دو دولت 
فلسطین و اسرائیل و حمایت از مبارزات 

و عدالت جویانه در سراسر آزادی خواھانه 
سیاست خارجی ایران  .جھان استوار است

بايد در خدمت تولید ثروت و گسترش تجارت 
  .قرار گیرد

  

  ھمه زحمت! سپاس از این 
قدردانی بخاطر ایستادگی ھمگی بر سر 
ھدف و پیمان. سپاسگزاری از ھمه اعضای 
کنگره که در این مدت کار کردند، رنج بردند 

ز خود و خانواده خویش مایه گذاشتند تا و ا
تالش برای وحدت به بار بنشیند. تشکر از 
ھمه رفقایی که طی این روند چندین ساله 

ھای مشخص بار  با پذیرش مسؤلیت
سنگین رسیدن به این کنگره را بر دوش 
کشیدند. تقدیر از دوستانی که از برشمرده 

ھای کار و انتقادھای وارده بر  شدن ضعف
رد امور باز نایستادند. ابراز سپاس پیشب

نسبت به رفقای زحمتکشی که کار 
فرسای تدارک فنی کنگره را بر عھده  طاقت

داشتند و توانستند وظیفه محوله را به نحو 
احسن پیش ببرند. ارج نھادن زحمت رفقا و 
دوستان فیلمبردار، گردانندگان سیستم 
 برقراری ارتباط مجازی با عالقمندان بیرون از
کنگره تا رفقای مبتکر تجھیز باز ھم بیشتر 

ھای فنی روز  ھای حزبی ما به نوآوری تجمع
که این بار خود را در استفاده از شیوه 

ھا نشان داد. این  گیری دیجیتالی در رای
ای که  ابتکار، کمک شایانی بود به کنگره

نسبت به عدم تناسب تنگنای وقت با 
ھایی  نیدستور کار حجیم ناگزیر خود، نگرا

  داشت.
کنگره بر سپاسگزاری خود از ھر کوشنده 
خویش در خدمت به تحقق ھدف جمعی، 

  تاکید مکرر کرد.
با امید به برآورده شدن و به بار نشستن 
رویاھایی که حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 
در باور به آنھا تولد یافته و با آرزوی گام 

ھای شتابان رو به پیش در  برداشتن
یفای نقش شایسته سیاسی در راستای ا

  سپھر سیاسی کشور.

ھیئت رئیسه کنگره بنیانگذار حزب چپ 
  ایران (فدائیان خلق)

 ١٣برابر با  ١٣٩٧فروردین ماه  ٢۴
  ٢٠١٨آوریل 

 جتماعی، دمکراسی و سوسیالیسمآزادی، عدالت ا
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