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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و پنجم – نيمه دوم آبان ٩٢

شماره ۶۵٧

گزارش سياسی کميته اجرايی به
کنفرانس چھاردھم سازمان

محدوديتھا و موانع دولت
روحانی در توافقات ھستهای
اگرچه کشاکش حکومت اسالمی با قدرتھای
بزرگ جھان سرمايهداری بر سر مسايل ھستهای
 بويژه پس از آغاز تحريمھای بينالمللی  -يکیاز دلمشغولیھای مھم سران حکومت بوده است،
اما با آغاز دوران رياستجمھوری روحانی
بهشدت بر اھميت آن افزوده گرديد.
شعارھای روحانی در جريان انتخابات
رياستجمھوری و گرهزدن رفع مشکالت
اقتصادی به اين بحران ،و تاثيری که کاھش
بحران در سياست خارجی میتواند بر تثبيت و يا
تقويت موقعيت جناح روحانی – رفسنجانی در
درون حاکميت در لحظهی کنونی و آينده بگذارد،
از جمله عواملی ھستند که مذاکرات ھستهای
ايران با گروه  ۵بعالوه يک را بيش از ھر زمان
ديگر زير ذرهبين برده و واکنشھای متعددی را
از سوی جناحھای گوناگون بورژوازی حاکم بر
ايران بهھمراه آورده است .تضادھايی که بر سر
اين مورد و پس از تعارفھای اوليهی بعد از
انتخابات ،ھم اکنون سر باز کردهاند ،آنقدر
عميق ھستند که خامنهای رھبر حکومت اسالمی
را نيز در ھمين مدت کوتاه مجبور به چندين
واکنش کرده است.
ھماکنون دو ديدگاه اصلی در درون حکومت
اسالمی بر سر مذاکرات ھستهای وجود دارد،
ديدگاهھايی که ھر کدام ريشه در منافع گروه
خاصی از بورژوازی ايران داشته و ھر کدام از
اين ديدگاهھا نمايندگی آن را بردوش میکشند.
نمايندگان ديدگاه اول ،ھمانھايی ھستند که تا پيش
از رياستجمھوری روحانی ،مسووليت پيشبرد
مذاکرات ھستهای را برعھده داشته و يا در
تئوريزه کردن آن خط سھيم بوده و آن را تبليغ
میکردند .اين ديدگاه با انگشت گذاشتن بر
اختالفاتی که در مذاکرات ھستهای بوجود میآيد
و با ذرهبين گذاشتن بر اھداف دولتھای
امپرياليستی از اين مذاکرات ،چشمانداز تيره و
نااميدکنندهای از مذاکرات به دست میدھد .در
اين چشمانداز ،ھدف دولتھای امپرياليستی
نابودی
اسالمی،
جمھوری
عقبراندن
دستاوردھای ھستهای آن ،تضعيف و مخدوش
کردن چھرهی جمھوری اسالمی در منطقه و
تعطيلی کامل غنیسازی عنوان میشود .اين
ديدگاه که رسانهھايی ھمچون کيھان ،جوان،
رجاء نيوز ،خبرگزاری فارس و تسنيم بهعنوان
مھمترين سخنگويان رسانهای آن محسوب
میشوند ،اين موضوع را تبليغ میکند که "ھيچ
وجود
آمريکا
به
اعتمادی
روزنه
ندارد" )روزنامه کيھان  ٢۵آبان( و يا دولت را
متھم به "باج دادن" کرده و مینويسند "تيم
مذاکره کننده از وسوسهھای شيطانی اصحاب
درصفحه ٢

رفقا!
بحرانھای اقتصادی -اجتماعی و سياسی تمام تار و پود نظام سرمايهداری جھانی را فراگرفته است.
سرمايهداری در دومين دھه از قرن بيست و يکم ھمچنان در چنگال يکی از کم سابقهترين بحرانھای
اقتصادی دوران حيات خود گرفتاراست .بحرانی که اگرچه به مقتضای شرايط ويژهی ھر کشور به
درجات و اشکال گوناگونی بروز يافته ،اما در ھر شکل و شدت آن ،تاثيرات بسيار وخيمی بر زندگی
کارگران جھان بر جای گذاشته است .کارگران در سراسر گيتی بزرگترين قربانيان نظم سرمايهداری و
بحرانھای آن ھستند.
در طول  ۶سالی که از آغاز بحران اقتصادی جھانی میگذرد ،به علت حدت بیسابقه تضادھای شيوه
توليد سرمايهداری ،تمام تالش بورژوازی جھانی برای برونرفت از بحرانی که بدان گرفتار شده ،با
درصفحه ٣

گزارش کنفرانس چھاردھم سازمان فدائيان )اقليت(
چھاردھمين کنفرانس سازمان فدائيان )اقليت( به مدت سه روز در آبانماه برگزار شد .کنفرانسھای
سازمان ما که ھر دو سال يکبار برگزار میگردد ،عالیترين ارگان سازمانیست که از قدرت
تصميمگيری در مورد استراتژی و تاکتيکھای سازمان و در صورت لزوم تغييرات برنامهای و
اساسنامهای برخوردار است و رھبری جديد سازمان را انتخاب میکند.
سه ماه قبل از برگزاری کنفرانس چھاردھم ،ھمانند تمام کنفرانسھای پيشين ،رھبری سازمان ،گزارش
سياسی و عملکرد تشکيالتی خود را که به کنفرانس ارائه داد ،کتبا در اختيار تشکيالت قرار داد تا مورد
بحث قرار گيرد و اعضای سازمان با آمادگی کامل برای تصميمگيری پيرامون آن در کنفرانس شرکت
در صفحه ١٠

پيام شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس سازمان فدائيان )اقليت( :

به طبقه کارگر!
به زندانيان سياسی ،خانواده ھای جانباختگان فدائی
و رفقای دربند
به رفقای ھوادار و فعاال ِن سازمان در داخل کشور

٨

١٢
١١

پيام ھواداران سازمان در داخل کشور
به کنفرانس چھاردھم سازمان

١٣

پيام فعالين سازمان فدائيان )اقليت(-داخل کشور
به چھاردھمين کنفرانس سازمان

١۴

قطعنامه در مورد لغو مجازات اعدام

٧
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از صفحه ١

محدوديتھا و موانع دولت
روحانی در توافقات ھستهای
فتنه تاثير پذيرفته است" )روزنامه کيھان ٢٧
آبان( و يا "پذيرش مراحل نهگانه نقشه راه
آمريکا ،تبعات جبرانناپذيری برای اھداف ملی،
منافع ملی و امنيت ملی جمھوری اسالمی ايران
در پی خواھد داشت" )خبرگزاری فارس(.
خبرگزاری تسنيم يکی از اين رسانهھاست که در
يادداشتی مینويسد" :مذاکرات ژنو و حلقه ھاى
بعدى مذاکره مى تواند براى ايران خطراتى را به
ھمراه داشته باشد .بزرگ ترين خطر اين است که
تيم مذاکره کننده ايران اين وضعيت رو به ضعف
آمريکايى ھا را حس نکنند و بر مبناى اظھارات
تند مقامات و رسانه ھاى آمريکايى ،گمان کنند
خطر آمريکا جدى است و اگر با اين کشور
ھمراھى نشود ،اتفاقات وحشتناکى روى مى دھد.
در واقع يک جمع بندى غلط مى تواند فرصت ھاى
ايران را به آسيب ھاى ايران تبديل نمايد" .اين
خبرگزاری که در نعل وارونه زدن تبحر خاصی
دارد ،در يادداشت منتشره از تيم مذاکره کننده
ايران میخواھد تا با حفظ خطوط قرمز ھستهای،
توافقی را به  ۵بعالوه يک تحميل کند که "به
معنای پذيرش رسمی ايران به عنوان يک قدرت
برتر منطقهای باشد"!!!
خامنهای نيز به عنوان فردی که برای حفظ قدرت
خود ھم به اين جناح وامدار است و ھم در عين
حال نمیخواھد به صورت آشکاری به يک
طرف بغلطد تا مبادا تاثيرات منفی حمايتھای او
از احمدینژاد بر اتوريتهی وی بار ديگر تکرار
شوند ،مواضعی میگيرد که بيش از ھر چيز
ھمين ديدگاه را تقويت میکند .وی روز  ١٢آبان
در سخنانی که در آستانه  ١٣آبان و در ميان
جمعی از ھواداران خود بيان داشت ،اگرچه
مذاکره کنندگان را فرزندان انقالب خوانده و
گفت" :ھيچ کس نبايد آنھا را تضعيف کند ،مورد
توھين قرار دھد يا سازشکار بداند" اما در ادامه
با محدود کردن ميدان عمل دولت روحانی در
مذاکرات با آمريکا به "مساله ھستهای" در مورد
چشمانداز مذاکرات ھستهای میگويد" :به
مذاکرات جاری خوشبين نيستم ...اما معتقديم اين
تجربه ايرادی ندارد به شرط اينکه ملت بيدار
باشد و بداند چه اتفاقی دارد میافتد" .وی در
ادامه میگويد" :بعضی با خطگيری از رسانهھای
بيگانه در تالشند با گمراه کردن افکار عمومی،
اينگونه القا کنند که اگر در مساله ھستهای تسليم
شويم ،ھمه مشکالت اقتصادی و غير اقتصادی
حل میشود" وی با رد اين موضوع میگويد:
"مساله ھستهای ،بھانهای بيش نيست و فرضا اگر
روزی اين مساله با عقب نشينی ما حل شود آنھا
برای ادامه دشمنی ،دھھا بھانه ديگر از جمله
پيشرفتھای موشکی ،مخالفت ملت ايران با رژيم
صھيونيستی و حمايت جمھوری اسالمی از
میکنند".
مطرح
را
مقاومت
ديدگاه دوم اما برخالف خامنهای ،به مذاکرات با
 ۵بعالوه يک بسيار خوشبين است .اين نگاه که
دولت روحانی نماينده برجسته و پرچمدار کنونی
آن است ،توافق با گروه  ۵بعالوه يک را در
دسترس ارزيابی میکند و با بيان اين که در
عرض  ۵٠روز به اندازهی  ۵٠٠روز در
سياست خارجی کار شده ،پيشرفت در مذاکرات
را چيزی شبيه به معجزه مینامد )از سخنان

روحانی و ظريف(.
البته واقعيتھا نيز گويای آن ھستند که توافقاتی
بين گروه  ۵بعالوه يک با ايران در پيش است.
حداقل نتيجهی دولت روحانی تا اينجای کار اين
بوده که از تشديد تحريمھا جلوگيری کرده و با
اين سياست توانسته است از افزايش بھای دالر
در برابر ﷼ در اين چند ماه جلوگيری کند .اما
ھمانطور که گفته شد توافقاتی نيز در دسترس
میباشند که میتواند تا اندازهای بار فشار تحريم
را از دوش دولت ايران بردارد .ھر چند که اين
رفع تحريمھا محدود بوده و دولت ايران خواستار
لغو کليه تحريمھای نفتی و بانکی میباشد ،اما تا
ھمين اندازه نيز برای دولت روحانی يک موفقيت
در نزاعھای درونی ودر ميان کسانی که او را به
رياستجمھوری رساندند ،میتواند بهحساب آيد.
اما مشکل اصلی دولت روحانی درست از زمانی
آغاز خواھد شد که دسترسی به توافقاتی وسيعتر
و بزرگتر برای رفع کامل تحريمھای بينالمللی
موضوع اصلی مذاکرات خواھد شد .رسيدن به
توافقاتی محدود به داليلی امکانپذير بوده و دور
از دسترس نمیباشد .جدا از تمايل دولت روحانی
و توافقاتی که در اين محدوده با خامنهای شده
است ،دولت آمريکا نيز خواستار دادن امتيازاتی
محدود به دولت روحانی است .اما امتيازات
بزرگتر ،توافقات بزرگتری را میطلبد که
دولت روحانی فاقد آن قدرتی است که بتواند به
پای آن توافقات حتا در محدودهی فعاليتھای
ھستهای ايران برود .توافقاتی مانند امضای
پروتکل الحاقی که مجلس اسالمی بايد آن را
مورد موافقت قرار دھد.
مھمتر آن که اختالفات بر سر مسايل ھستهای،
ھمانطور که خامنهای نيز بر آن تاکيد کرده ،تنھا
تجلی يکی از تضادھايیست که حکومت اسالمی
با دولت آمريکا دارد و حل منازعه ھستهای بدون
آن که به ساير اختالفات پاسخی داده شود ،غير
ممکن میباشد و اين ھمان نقطهی گرهای میباشد
که دولت روحانی را فاقد کارآيی برای حل کلی و
قطعی تحريمھای بينالمللی میسازد .برای ھمين
است که پس از توافقات اوليه ،ھم از سويی بايد
منتظر پيچيدهتر شدن مذاکرات و روابط با
دولتھايی ھمچون آمريکا بود و ھم از سوی
ديگر تشديد تضادھای درونی حاکميت را انتظار
کشيد ،چرا که مانع اصلی در برابر دولت
روحانی برای توافق با دولت آمريکا نه خواست
و سياست دولت روحانی که سياست کليت
حکومت اسالمی و تضادیست که اين سياست با
منافع امپرياليسم آمريکا پيدا میکند .دولت
روحانی برای رسيدن به توافقات اساسی با دولت
آمريکا نياز به اتخاذ مواضعی دارد که با مواضع
کلی حکومت اسالمی در سياست خارجی،
تضادی آشکار دارد.
برای توضيح اين مساله ابتدا بايد تاکيد کرد که
ھيچ جناحی از بورژوازی حاکم اينگونه نيست
که نخواھد منافع خود را در سطح منطقه
بگستراند .ھر جناحی از بورژوازی عالقهمند
است که با برتری بر ديگر رقبای منطقهای،
منافع و سود بيشتری به جيب بزند ،اين خصلت
ذاتی مناسبات سرمايهداری است .اما ھر جناحی
از بورژوازی برای پيشبرد منافع داخلی و
منطقهای و حتا جھانی خود راهحلھای خاص
خود را دارد که برخاسته از منافع خاص ،ويژه و
گرايشی است که بهطور مشخص اين جناح آن را
نمايندگی میکند.

٢٢
جناحی که ريشه در ساختار حکومت مذھبی و
دستگاهھای ُمنب ِعث از اين ساختار حکومتی دارد،
طبيعیست که حفظ اين ساختار برایشان اھميت
اصلی را دارد .چرا که منافع آنھا از گذر حفظ
اين ساختار تامين میشود .سپاه پاسداران يکی از
اين ارگانھاست .دستگاهھای وابسته به خامنهای
و ديگر دستگاهھای دينی و حکومتی نيز با سپاه
پاسداران در اين امر شريک ھستند.
برای حفظ اين ساختار حکومتی ،وجه دينی
حکومت اھميتی تام دارد و عملکرد اين جناح در
مسايل منطقهای نيز از ھمين زاويه قابل تحليل
میباشند .بنابر اين حمايت از حزبﷲ لبنان،
حمايت از جريانات افراطی مسلمان بويژه شيعه،
حمايت از اقليتھای شيعه در کشورھايی که
حاکمان آن سنی مذھب ھستند مانند بحرين و يا
يمن جزء سياستھای آن خواھد بود .در داخل
نيز شاھد ھمين روش ،يعنی فشار بر اقليتھای
مذھبی ھستيم .از نگاه حکومت ،مسلمان سنی
وقتی خوب است که حداقل به واليت فقيه شيعه
تمکين محض داشته باشد ،در غير اين صورت
کافر است و دشمن .نگاه به سنی مخالف ھمچون
اقليتھای ملی کورد و بلوچ و عرب و غيره،
نگاه به دشمنی است که میخواھد امنيت حکومت
اسالمی را بهخطر بياندازد .در اين ديدگاه ھر
کسی که با او نيست دشمن اوست .از ھمين
جاست که تضادھای حکومت با دولت آمريکا و
متحدان وی ريشه میگيرند ،تضادی که به دليل
حاکم بودن اين تفکر در تمامی دوران حکومت
اسالمی ،ھمواره ادامه داشته است .ھر گاه که اين
سياست تشديد شده و به مداخالت بيشتر حکومت
اسالمی در منطقه منجر شده است ،تضاد
حکومت با دولت آمريکا و متحداناش نيز به
ھمان نسبت تشديد شده و ھرگاه که اين سياست
کمی تعديل شده ،تضاد نيز به ھمان سياق تعديل
شده است.
اما ديدگاه دوم برآن است که با دنبال کردن خط
افزايش قدرت اقتصادی ،میتواند منافع خود را
تامين کند .اين ديدگاه که الگوھايی ھمچون ترکيه
را در نظر دارد ،گسترش نفوذ را بيش از ھر
چيز در نفوذ و قدرت اقتصادی معنا میکند .از
ھمينرو اين ديدگاه به دنبال حل کردن اختالفات
با کشورھای امپرياليستی ،فراھم آوردن
زمينهھای سرمايهگذاری خارجی و پيگيری و
اجرای سياستھای ارگانھای مالی سرمايهی
جھانی در عرصهی اقتصادی میباشد .اما مانع
اصلی اين ديدگاه برای پيشبرد سياستھایاش
ساختار حکومتی است ،حکومتی که قدرت اصلی
نه در ارگانھای بهظاھر انتخابی که در دستان
ولیفقيه میباشد که به طور مستقيم بر ارگانھای
نظامی ،امنيتی و قضايی تسلط داشته و در
ارگانھای بهظاھر انتخابی نيز نقش ھژمونيک
دارد .برای ھمين است که اين ديدگاه قدرت و
توان پيشبرد سياستھایاش را با ساختار کنونی
حکومت نداشته و نمیتواند بهطور اساسی روابط
خود را با کشورھای امپرياليستی آمريکا و اروپا
بھبود بخشد .در اينجا بايد بر اين نکته نيز تاکيد
کرد که جناح خامنهای نيز خواھان اجرای
سياستھای اقتصادی مشابهای است اما اين جناح
میخواھد با حفظ ساختار کنونی به اين ھدف
برسد ،در حالی که خود اين ساختار مانع اصلی
میباشد.
سياست جناح روحانی – رفسنجانی بر اين است
درصفحه ١٢
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گزارش سياسی کميته اجرايی به کنفرانس چھاردھم سازمان
شکست مواجه شده است .کابوس ورشکستگی اقتصادی حتا پيشرفتهترين
کشورھای سرمايهداری را نيز فرا گرفته است .رکود توليد چنان مزمن است
که حتا تعدادی از پيشرفتهترين کشورھای سرمايه داری نتوانستهاند بر
نرخھای رشد منفی ،زير صفر غلبه کنند .موسسه آمار اروپايی نرخ رشد
توليد ناخالص داخلی در  ٢٨کشور اتحاديه اروپا را در سال -۴/٠ ،٢٠١٢
درصد اعالم کرد و در سال جاری ،عدد صفر را پيشبينی کرده است .اين
نرخ رشد برای آمريكا در سال جاری  ۶/١درصد پيشبينی شده است.
وضعيت اقتصادی ژاپن با رشد  ١ /۶درصدی از اين ھم بدتر است .ھماکنون
بدھیھای دولتی ژاپن از مرز ھفتھزار و ھفتصد ميليارد يورو فراتر رفته
است که برابر با  ٢۴۵درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور میباشد .اين
نسبت برای يونان که بهشدت از سوی صندوق بينالمللی پول برای کاھش
بدھیھايش تحت فشار بوده و شرط دادن وام به اين کشور ،صرفهجويی
اقتصادی به ضرر کارگران و زحمتکشان و کاستن از بدھی دولتی میباشد،
برابر با  ١۶٠درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور است .در مجموع،
بهرغم ادعای دولتھای سرمايهداری در ارتباط با کاھش بدھیھای دولتی،
اين بدھیھا با رشد ھمراه بوده است .برای نمونه ،در منطقه يورو ميزان
بدھیھای دولتی بهرغم ھمهی صرفهجويیھا در عرصه خدمات اجتماعی،
از  ٩٠درصد توليد ناخالص داخلی به  ٩٢درصد افزايش يافته است.
از رشد اقتصادی کشورھای عضو گروه بريکس يعنی چين ،روسيه ،ھند،
برزيل و آفريقای جنوبی نيز که از آنھا بهعنوان موتور رشد اقتصادی جھان
نام برده میشد ،در سالھای اخير کاسته شده است .رشد اقتصادی چين به ٧
درصد در سالجاری کاھش يافته است .رشد اقتصادی ديگر کشورھای عضو
اين گروه نيز چندان فراتر از رشد اقتصادی در ساير نقاط جھان نمیباشد.
برای سال  ٢٠١٣رشد اقتصادی ھند  ۵درصد ،برزيل  ٣درصد و روسيه /۴
 ٢درصد پيشبينی شده است .بر اساس آمار بانک جھانی  ،رشد اقتصادی
جھان در سال  ٢٠١٣به  ٢ /٢درصد محدود خواھد شد .صندوق بينالمللی
پول نيز در تازهترين گزارش خود ،رشد اقتصاد جھانی در سال جاری را /٩
 ٢درصد ارزيابی کرده است .اينآمارھا ھمه نشانگر اين ھستند که نظام
سرمايهداری جھانی بهرغم اتخاذ سياستھايی که بورژوازی مدعی بوده
است برای عبور از بحران الزم است ،سياست موسوم به رياضت و تشديد
ليبراليزه کردن بازار کار که میتوان برای نمونه در گسترش قراردادھای
موقت و بهويژه قراردادھای صفر ساعت ديد ،نتوانسته است حتا تعديلی در
رکود اقتصادی کنونی جھان سرمايهداری ايجاد کند و تنھا چشمانداز موجود،
تيره و تار شدن ھر چه بيشتر وضعيت برای کارگران و زحمتکشان
میباشد.
بحران اقتصادی عواقب اجتماعی وخيمی در پی داشته است  .باال رفتن
ميزان بيکاری يکی از نتايج بحران کنونی است.
سازمان بينالمللی کار ،آمار بيکاران جھان را متجاوز از  ٢٠٠ميليون
برآورد کرده است .اين آمار که بر طبق گزارشھای رسمی دولتھا انتشار
يافته ،تنھا بخشی از واقعيت بيکاری در جھان را بازتاب میدھد .در بخش
پيشرفتهتر جھان سرمايهداری تعداد بيکاران در سالھای اخير شديداً افزايش
يافته است .طبق گزارش موسسه آمار اروپا ،نرخ رشد بيکاری در منطقه
يورو در سال جاری به  ١٢درصد رسيد و در فاصله  ٢سال  ٢/٢ميليون بر
تعداد بيکاران اين منطقه افزوده شد و به  ١٩ميليون رسيد .اين نرخ رشد
بيکاری بر طبق گزارش سازمان بينالمللی کار در يونان از  ٧/٧درصد در
سال  ٢٠٠٨به  ٨/٢٣درصد در  ٢٠١٢رسيد .در فاصله  ٢٠٠٧تا ٢٠١٢
نرخ رشد بيکاری در اسپانيا از  ٣/٨درصد به  ٢۵درصد افزايش يافت و
تعداد بيکاران از  ٩/١ميليون به  ٢/۶ميليون رسيد ۵٧ .درصد جوانان در
اسپانيا ۴٠ ،درصد ،در ايتاليا ٧/٣٧ ،درصد در پرتغال به اردوی بيکاران
پيوستهاند .متوسط نرخ بيکاری جوانان در اروپا ھم اکنون  ٢٣درصد است.
از ديگر نتايج اين بحران ،تشديد فقر ،وخيمتر شدن امکانات آموزشی،
بھداشتی و رفاه عمومی برای کارگران و زحمتکشان است.
بحران و سياستھای طبقه سرمايهدار ،منجر به تنزل سطح معيشت
کارگران ،تشديد فقر و استثمار شده است.
در آمريکا ،سطح دستمزد تودهھای کارگر مستمراً کاھش يافته است .سطح
دستمزد کارگران آمريکايی امروز بسيار پائينتر از  ۴٠سال قبل است .در
سال  ٢٠١١متوسط درآمد ساالنه يک کارگر مرد که تمام وقت کار میکرد
 ۴٨٢٠٢دالر بود که کمتر از سال  ١٩٧٣است .در فاصله  ١٩۶۶تا ٢٠١٢
متوسط درآمد واقعی  ٩٠درصد مردم کم درآمدآمريکا  ۵٩دالر افزايش يافت.

از سال  ١٩۶۶در ازای ھر دالری که به درآمد  ٩٠درصد خانوارھای
آمريکايی افزوده گرديد ٣١١٢٣٣ ،دالر به  ١درصد خانوارھای ثروتمند،
تعلق گرفت .بين سالھای  ١٩٨٣و  ٧۴ ، ٢٠١٠درصد افزايش ثروت به ۵
درصد ثروتمند تعلق گرفت ،اما درآمدھای  ۶٠درصد پايينترين بخش مردم
آمريکا کاھش يافت .در سال  ٢٠١٢درآمد  ١درصد ثروتمندترين ٢٠ ،درصد
افزايش يافت ،در حالی که درآمد  ٩٩درصد باقيمانده  ١درصد افزايش پيدا
کرد.
بر طبق آمارھای رسمی ،حدود  ۵٠ميليون آمريکايی در فقر به سر میبرند.
اداره آمار آمريکا میگويد از ھر  ۶آمريکايی يک نفر در فقر زندگی میکند.
موسسه گالوپ گزارش کرد که  ٢٠درصد آمريکاييان پول کافی برای خريد
غذايی که يک سال پيش تھيه میکردند ،ندارند .تعداد دانشآموزان مدارس
عمومی که بدون مسکن ھستند به  ٢/١ميليون افزايش يافته است که رشد ٧٢
درصدی را از آغاز بحران نشان میدھد .از ھر  ۴کودک آمريکايی يک نفر
در برنامه کمک غذايی ثبتنام کرده است .اين است وضعيت تودهھای کارگر
و زحمتکش در به اصطالح پيشرفتهترين و ثروتمندترين کشور سرمايهداری.
در ھند در آمد روزانه متجاوز از  ۵٠٠ميليون نفر ،يک دالر است .در چين
که پس از ھند بزرگترين جمعيت فقير را دارد ،گزارش بانک جھانی حاکی
است که  ١٢٨ميليون نفر با درآمد کمتر از  ٢دالر در روز ،زير خط فقر به
سر میبرند .در بنگالدش  ۴٠ميليون با روزی کمتر از  ٢دالر زندگی
میکنند .در کشورھای جنوب صحرای آفريقا  ٢٣٩ميليون در فقر مطلق به
سر میبرند .در مجموع  ۴/١ميليارد انسان در منتھای فقر با روزی ٢۵/١
دالر يا کمتر از اين ،زندگی را میگذزانند ۶٠ .درصد گرسنگان جھان را
زنان تشکيل میدھند .ھر سال  ٠٠٠,٣٠٠زن باردار به علت فقدان امکانات
بھداشتی جان خود را از دست میدھند و  ۶/٢ميليون کودک در نتيجه فقر و
نبود امکانات بھداشتی و درمانی میميرند ٧٨۵ .ميليون نفر از جمعيت جھان
در بی سوادی مطلق به سر میبرند .اين آمار که برگرفته از گزارشھای
سازمانھای تحقيقاتی و نھادھای وابسته به سازمان ملل است ،سيمای
ضدانسانی نظام سرمايهداری را به وضوح نشان میدھد .حتا در
پيشرفتهترين کشورھای سرمايهداری در اروپا نيز در نتيجه بحران اخير،
پيوسته وضعيت مادی و معيشتی کارگران وخيمتر شده است .در يونان
دستمزد کارگران عمال به نصف کاھش يافته است .در اسپانيا ميليونھا بيکار
در فقر به سر میبرند .در به اصطالح مرفهترين کشورھای قاره اروپا نيز،
سطح معيشت کارگران شاغل در نتيجه سياست رياضت ،شديداً تنزل کرده
است.
پیآمد اين بحران اقتصادی ،تشديد تضادھای طبقاتی و اعتال و گسترش
مبارزه طبقاتی بوده است.
سياستھای رياضتی که تماما ً بر ضد کارگران و زحمتکشان و با ھدف
انداختن بار بحران بر دوش آنھا بوده و ھست ،منجر به اعتراضات و
مبارزات پردامنهای شده است .در طول دو سال گذشته ،اعتصابات و
تظاھرات کارگری متعدد گستردهای در اروپا رخ داده است .در اسپانيا،
کارگران ،چندين اعتصاب و راھپيمايی بزرگ برپا کردند .در اعتصاب
عمومی آوريل  ٧٧ ،٢٠١٢درصد شاغلين در اعتصاب مشارکت داشتند و
صدھا ھزار تن در مادريد و بارسلون عليه سرمايهداری و سياست رياضت،
تظاھرات کردند .کارگران اسپانيايی در اول ماه مه در  ٨٠شھر راھپيمايی
کردند .معدنچيان اسپانيا پس از اعتصاب چند ھفتهای و سنگربندی و درگيری
با پليس ،راھپيمايی  ۴٠٠کيلومتری به سمت مادريد را سازمان دادند که يکی
از برجستهترين رويدادھای جنبش کارگری جھان بود .در  ١۴نوامبر ٢٠١٢
روز ھمبستگی عليه رياضت ،ميليونھا کارگر در  ٢٣کشور اروپايی در
يک روز دست از کار کشيدند و بزرگترين اعتصاب را برپا کردند .اين
اعتصاب که به شکل يکپارچه و سراسری در اغلب کشورھای اروپا برگزار
شد ،اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و منافع مشترک کارگران جھان را به نحوی
درخشان به تصوير کشيد .در اين روز ،در اسپانيا  ٢ميليون کارگر به اين
اعتصاب پيوستند .در پرتغال صدھا ھزار کارگر دست از کار کشيدند .در
فرانسه در  ١٠٠شھر اعتصاب و تظاھرات برپا بود .در ايتاليا و تعداد
ديگری از کشورھای اروپايی دهھا ھزار کارگر تظاھرات کردند .در يونان،
اعتصاب عمومی برپا بود .کارگران يونانی فقط در طول دو ماه در سال
 ،٢٠١٢سه اعتصاب عمومی برپا کردند .يکی ديگر از برجستهترين
مبارزات کارگران اروپايی ،اعتراض کارگران بلغاری به افزايش قيمتھا به
درصفحه ۴
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گزارش سياسی کميته اجرايی به
کنفرانس چھاردھم سازمان

ويژه برق و گاز بود که پس از يک رشته اعتصابات و تظاھرات اواخر سال
 ، ٢٠١٢در ژانويه  ٢٠١٣به يک اعتصاب و تظاھرات عمومی انجاميد و به
سقوط کابينه اين کشور منجر گرديد .کارگران بلغاری عالوه بر اين،
خواستار تغيير قانون اساسی و استقرار دولتی شدند که در آن اصل فراخوانی
نمايندگان متداول باشد .اعتصابات گسترده کارگران اروپايی ھمچنان در سال
 ٢٠١٣ادامه يافت .در ماه مارس  ۵/١ميليون کارگر پرتغالی در اعتصاب
عمومی شرکت کردند و  ٨٠٠ھزار تن در تظاھرات ليسبون حضور يافتند.
مبارزات کارگران ماشينسازیھای پژو -سيتروئن در فرانسه که چندين ماه
به ھمراه اشغال کارخانه ادامه داشت ،يکی ديگر از مھمترين رويدادھای
جنبش کارگری اروپا در سال جاری بود .از جمله مھمترين مبارزات
کارگران در ديگر کشورھا و مناطق جھان نيز چندين اعتصاب کارگران
معدن پالتين ماريکانا در آفريقای جنوبی که به کشتار و قتل عام کارگران
انجاميد ،جنبش  ٩٩درصدیھای آمريکا ،اعتصاب  ٢ميليون کارگر اندونزی
به خاطر افزايش دستمزد ،اعتصاب ده ھزار کارگر نساجی بنگالدش در
دسامبر  ٢٠١٢که يک رشته اعتصابات و تظاھرات ديگر را نيز در پی
داشت ،تظاھرات و شورشھای برزيل ،اعتصابات کارگران در مصر و
تونس بود .آنچه که گفته شد تنھا نمونهھايی از واکنش اعتراضی کارگران و
تودهھای زحمتکش مردم نسبت به نتايج وخامتبار بحران و سياست
رياضت اقتصادی بر زندگی کارگران بوده است .بحرانی که فقر و شکاف
طبقاتی را افزايش ،بيکاری را گسترش و برخورداری از امکانات رفاه
عمومی را روزبهروز کاھش داده است .بحرانی که به طرز بی سابقهای
)تنھا قابل قياس با بحران  (١٩٢٩ -٣٣بنيانھای سرمايهداری را به لرزه
درآورده است.
در فاصله دو کنفرانس ،تحوالت سياسی و جنبشھای اجتماعی در پارهای از
کشورھای شمال آفريقا )تونس و مصر( و بعضی از کشورھای منطقه
ھمچنان ادامه يافت .به رغم سرنگونی بن علی در تونس و حسنی مبارک در
مصر ،از آنجايی که قدرت سياسی مجدداً در دست بورژوازی و نمايندگان
اسالمگرای آن قرار گرفت ،مبارزات کارگران و زحمتکشان اين دو کشور
برای نان و آزادی ،در چارچوب انقالبات نيمه تمام ،ادامه يافت .با سرنگونی
حسنی مبارک و روی کار آمدن نيروھای اخوان المسلمين ،مبارزات تودهھای
مردم مصر عليه دولت مذھبی محمد مرسی ادامه پيدا کرد .اين اعتراضات
در روزھای پايانی ماه جوالی  ٢٠١٣به صورت تظاھرات ميليونی به نقطه
اوج خود رسيد .در وضعيتی که تودهھای ميليونی به صورت يکپارچه در
خيابانھا حضور داشتند و دولت محمد مرسی با بحران استعفای اعضای
کابينه خود مواجه شده بود ،ارتش از فراز سر تودهھای معترض وارد ميدان
شد و با دستگيری محمد مرسی و تعدادی از رھبران اخوان المسلمين به کار
دولت مرسی خاتمه داد .با سقوط محمد مرسی گرچه انتظار میرفت مفری
برای گسترش مبارزات کارگران و تودهھای مردم مصر برای رسيدن به نان
و آزادی و به سرانجام رساندن انقالب نيمه کاره مصر گشوده شود ،اما
درگيریھای ارتش با طرفداران محمد مرسی که تاکنون به کشته شدن صدھا
نفر از ھواداران اخوان المسلمين منجر شده ،تحوالت سياسی در اين کشور
را وارد مرحلهی جديدی ساخته و سرنوشت انقالب نيمهکاره را در ابھام فرو
برده است .اما ،در کنار تحوالت مصر ،فرايند انقالبھای عربی در تونس با
چشمانداز روشنتری به پيش میرود .اتحاديهھای کارگری و تودهھای مردم
تونس در تداوم انقالب نيمه کاره دو سال پيش ،در اشکال گسترده عليه دولت
مذھبی الغنوشی به پا خاسته و برای تحقق نان و آزادی مبارزه میکنند .در
پی تعميق و گسترش مبارزات مردم تونس ،راشد الغنوشی رھبر جنبش
اسالمی النھضه موافقت خود را با استعفای دولت مذھبی و روی کار آمدن
يک دولت انتخابی جديد اعالم کرده است.
در سوريه ،انقالب تودهھای مردم اين کشور با سرنوشت تاسفباری
روبهرو گرديد و با برجای گذاردن متجاوز از يک صد ھزار کشته ،ميليونھا
آواره ،ويرانیھای گسترده و يک جنگ داخلی ارتجاعی به شکست انجاميد.
علت اين شکست ،در عدم تشکل و آگاھی کارگران و زحمتکشان در نتيجهی
سالھا ديکتاتوری و اختناق رژيم بعثی ،نبود يک رھبری انقالبی ،سرکوب
بيرحمانه قيام مردم سوريه و مداخالت قدرتھای امپرياليست و منطقهای بود.
به ھر جا که بنگريم ،جھان سرمايهداری با بحران و تالطمات درونی ھمراه
است .وضعيت موجود ،نه تنھا کارگران بلکه جوانان و ديگر گروهھای
اجتماعی را نيز به واکنشھای اعتراضی برانگيخته است .جنبش
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"خشمگينان" در اسپانيا ،جنبش اشغال "وال استريت" و اعتصابات و
تظاھرات سراسری مستمر در اکثر کشورھای اروپايی گواھی عينی بر اين
مدعاست که جھان سرمايهداری با تضادھا و بحرانھای الينحل روبهروست.
اين واقعيتیست که از بسياری جھات ،شرايط عينی برای برانداختن
سرمايهداری مھياتر از گذشته شده است .اما به رغم اين ،از آنجايیکه طبقه
کارگر فاقد حزب طبقاتی و رزمنده خود است و از آنجايی که اعتراضات و
اعتصابات کارگری توسط سنديکاھايی ھدايت میشوند که به دليل
محدوديتھای صنفی و نگاه رفرميستیشان به مبارزات طبقه کارگر،
ظرفيتشان برای سازماندھی و پيشبرد روند طبقاتی محدود است ،طبقه
کارگر در سطح اروپا و آمريکا با وجود اين ھمه اعتراضات و اعتصابات
ھنوز نتوانسته است يورش و تعرض جھان سرمايهداری را متوقف و به
تعرض برای سرنگونی طبقه حاکم و برانداختن نظم سرمايهداری روی
آورد.
ترديدی نيست که با تداوم بحران موجود و تشديد تضادھا ،جنبش کارگری
اعتالی وسيعتری خواھد يافت و طبقه کارگر بيش از پيش به ضرورت
دگرگونی نظم موجود پی خواھد برد و با غلبه بر ضعفھای کنونی خود،
مستقيما ً رو در روی جھان سرمايه قرار گرفته و نظم سوسياليستی را در
برابر نظم سرمايهداری قرار خواھد داد.
در ايران نيز در دو سالی که گذشت ،تضادھا و بحرانھای نظم موجود تشديد
شدند .بحران اقتصادی ابعاد وسيعتری به خود گرفت و شرايط زندگی
تودهھای کارگر و زحمتکش وخيمتر شد .اگر در سالھای پيش از اين،
آمارھای حکومتی حاکی از رشد اقتصادی بين صفر تا حداکثر سه درصد
بود ،رشدی که در ھمين حد نيز بايد خود را مديون بخش مسکن و خدمات
بداند ،اوضاع در دو سال اخير بهگونهای شد که نه فقط بانک جھانی و
صندوق بينالمللی پول که حتا برخی منابع حکومتی ھمچون مرکز
پژوھشھای مجلس ،از رشد منفی مطلق در سالھای  ٩١و  ٩٢خبر دادند.
برخی از اين آمارھا حتا حکايت از نرخ رشد منفی مطلق بين  ۴تا  ۵درصد
دارد.
ادامه رکود و تعميق بحران اقتصادی در حالیست که نرخ تورم در دو سال
اخير بهشدت افزايش يافته و به رکوردی تاريخی دست يافت .اگرچه آخرين
آمار بانک مرکزی حکايت از تورم باالی  ٣۶درصد دارد ،اما واقعيت اين
است که نرخ تورم بسيار باالتر از اين ميزان میباشد .حتا بسياری از
اقتصاددانان نرخ تورمی بين  ۴۵تا  ۶۵درصد را اعالم کردهاند .نرخ تورم
اما در سال گذشته بیشک به رکورد  ۶٠درصد دست يافت و اگر ما به
آمارھايی که از نرخ تورم در دنيا منتشر میشود نگاھی بياندازيم ،خواھيم
ديد که ايران باالترين نرخ تورم را در دنيا دارد .اما مسئله مھم ديگر اين
است که بهويژه نرخ تورم در گروه خوراکیھا و آشاميدنیھا يعنی جايی که
صحبت از مايحتاج اصلی مردم است ،حتا بر اساس آمارھای دولتی باالتر
میباشد .رئيس مرکز پژوھشھای مجلس در سخنان خود در مجلس به نرخ
تورم  ۶١درصدی اين گروه اشاره نمود .نرخ باالی تورم در حالیست که
در دو سال گذشته بهترتيب تنھا  ١٨و  ٢۵درصد به دستمزد اسمی کارگران
افزوده گرديد .حتا به بھانه شرايط وخيم اقتصادی و با سودجويی از نرخ
باالی بيکاری ،بسياری از کارفرمايان از پرداخت حداقل دستمزدھا نيز
خودداری کرده و يا کارگران را مجبور کردند تا ساعاتی طوالنی برای
دريافت ھمين حداقل دستمزد کار کنند .اگرچه کارگران و زحمتکشان در اثر
افزايش تورم با مشکالت معيشتی شديدتری نسبت به دو سال قبل روبرو
شدند ،اما سرمايهداران از وضعيت کنونی حداکثر بھره را بردند .در واقع
عدم افزايش دستمزدھا حتا به نسبت تورم تنھا نتيجهاش کاھش واقعی
دستمزدھای کارگری و بهعبارت ديگر ارزانتر شدن نيروی کار است.
تشديد بحران اقتصادی از سويی اکثريت بزرگی از جامعه را به فقری بيشتر
و ھولناکتر پرتاب کرد ،اما از سوی ديگر گروھی از سرمايهداران
بيشترين بھره را از اين شرايط بردند .از ھمينروست که در اين سالھا
فاصلهی طبقاتی بار ديگر افزايش يافت .شکاف فقر و ثروت در جامعه ايران
ھرگز تا اين حد عميق نبوده است.
نتيجهی اين شرايط پرتاب ھرچه بيشتر تودهھای مردم به زير خط فقر است.
اگر در سال  ٨٨با خط فقر شھری  ٧٨٠ھزار تومانی  ۴٧ميليون نفر بر
اساس آمار اعالم شده از سوی مرکز آمار ايران کمتر از اين مبلغ درآمد
داشتند و به عبارتی ديگر زير خط فقر زندگی میکردند ،در طول اين سالھا
و در حالی که خط فقر در سال گذشته  ٢ميليون تومان برآورد شده،
بخشھای باز ھم بيشتری از مردم به زير خط فقر پرتاب شدهاند.
در چنين شرايطی گروهھای باز ھم بيشتری از مردم به حاشيه شھرھا پناه
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گزارش سياسی کميته اجرايی به
کنفرانس چھاردھم سازمان
بردند .گران شدن مسکن در شھرھا و عدم توانايی برای پرداخت اجاره،
گسترش حاشيهنشينی را به دنبال آورد و فقر ساکنان اين مناطق در کنار
بیبھره بودن اين مناطق از امکانات شھرنشينی )فقر امکانات( ،بهنوبهی خود
منجر به گسترش و افزايش نابسامانیھای اجتماعی از جمله اعتياد ،تنفروشی
و جنايت در اين مناطق شد .امروز حاشيهنشينی به بسياری از شھرھای ايران
سرايت پيدا کرده و در بسياری از شھرھای بزرگ حتا تا يک سوم جمعيت
در حاشيه شھرھا زندگی میکنند.
در اين سالھا ھمچنين بيکاری افزايش يافته و به يکی از معضالت بزرگ
جامعه ايران بهويژه کارگران تبديل گرديد .برای روشن شدن اين موضوع
کافیست تا نگاھی به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران در مورد
تعداد شاغلين بياندازيم .بر اساس اين آمارھا در سال  ٩٠تعداد کل شاغلين /۴
 ٢١ميليون نفر بوده است که در سال  ٩١به  ٢١ /١ميليون کاھش يافته است.
ھمچنين طی اين سالھا بر تعداد شاغلين پارهوقت افزوده شده و از  ٧درصد
کل شاغلين در سال  ٨۵به  ٨ /٢در سال  ٩٠رسيده است .در سال جاری نيز
تاکنون شاھد سيل اخراجھا بودهايم.
در اثر بحران اقتصادی و رشد منفی اقتصادی در دو سال اخير ،تعداد زيادی
از کارگران از کار اخراج شدند .بسياری از کارخانجات تعطيل شده و يا با
ظرفيت کمتری مشغول به کار ھستند .شھرکھای صنعتی تنھا با  ٣٠درصد
ظرفيت کار میکنند .صنعت خودروسازی يکی از صنايعی بود که در اثر
بحران و بهويژه تحريمھا و وابستگی اين صنعت به واردات برخی از قطعات
خودرو ،دچار بحران شديدی شده و کارگران بسياری کار خود را از دست
دادند .با کاھش فعاليتھای عمرانی دولت ،از دو ميليون کارگر شاغل در
پروژهھای عمرانی يک ميليون نفر طی دو سال اخير کار خود را از دست
دادند .در سالھای اخير حدود يک ميليون از تعداد  ۴ميليون شاغلين زن
کاسته شده و ھمين تعداد از تحصيلکردگان دانشگاھی که اکثريت آنھا را نيز
زنان تشکيل میدھند نتوانستهاند شغلی پيدا کنند .بانک مرکزی اعالم کرده
است که در سال  ٨٩يعنی در شرايطی که بحران اقتصادی ھنوز ابعاد کنونی
را نداشت ۵/٢٢ ،درصد خانوارھای کشور حتا يک شاغل نيز نداشتند .مرکز
آمار جمھوری اسالمی آمار بيکاران را حدود  ٣ميليون اعالم کرده است .اما
تعداد واقعی بيکاران در ايران الاقل  ٨ميليون نفراست .افزايش روزافزون
بيکاری به گسترش روزافزون فقر در ميان تودهھای کارگر انجاميده است.
تشديد تحريمھای بينالمللی در شرايطی که اقتصاد به شدت دچار از
ھمگسيختگی شده بود ،در کنار سياستھای اقتصادی دولت ،منجر به عميقتر
شدن بحران و فراگيرترشدن آن گرديد .بحران پولی و بحران مالی دولت به
بحران اقتصادی افزوده شد .﷼ بھمنوار سقوط کرد و کابينه روحانی خالی
بودن خزانه دولت را رسما ً اعالم نمود .بدھی بخش خصوصی و دولت به
بانکھا افزايش يافت .بدھی دولت به پيمانکاران و سازمان تامين اجتماعی
نيز سير صعودی به خود گرفت .در اثر رکود اقتصادی و نوسانات عظيم
مالی ،تعداد چکھای برگشتی در طول سال  ٩١به چند برابر افزايش يافت و
در بھمن سال  ٩١خبرگزاری مھر از برگشت خوردن روزانه  ٧٠تا ٧۵
ھزار چک خبر داد.
چشمانداز اقتصاد در سالھای پيشرو نيز وضعيت بھتری را نشان نمیدھد.
نگاھی به بودجه سالجاری که تارنمای اقتصاد کشور میباشد ،نشان میدھد
که دولت ھيچ برنامهای برای مھار تورم و رکود اقتصادی ندارد .بودجهای که
در سال گذشته و به نقل از ثروتی يکی از نمايندگان مجلس  ٧٧ھزار ميليارد
تومان يعنی  ۵٠درصد کسری داشته ،کسریاش در سال جديد به  ٨۶ھزار
ميليارد تومان میرسد .اگرچه منابع ديگر ،کسری بودجه را کمتر از رقم فوق
پيشبينی کردهاند ،اما ھمگی اتفاق نظر دارند که بودجه امسال حتا نسبت به
سال گذشته دچار کسری بيشتری است .نتيجهی کسری بودجه نيز در شرايط
کنونی اقتصادی ،چيزی جز افزايش تورم و تشديد بحران اقتصادی نخواھد
بود .بر اساس آمارھای دولتی ھم اکنون روزانه  ٣٠٠ميليارد تومان به حجم
نقدينگی در کشور افزوده میشود .بھمنی رئيس بانک مرکزی در دوران
احمدینژاد ميزان نقدينگی در ماه ارديبھشت را  ۴۶٧ھزار ميليارد تومان
اعالم کرد که به گفته وی  ٢۶درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است.
کافیست در نظر داشته باشيم که در سال  ٨۴ميزان نقدينگی  ۶۵ھزار
ميليارد تومان بوده است .رشد نقدينگی در حالی که اقتصاد در بحران
غوطهور است تنھا نتيجهاش رشد سرسامآور تورم است که شاھد آن میباشيم.
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از ديگر سو دو برابر شدن نرخ دالر در بودجه  ٩٢که شامل کاالھای اساسی
نيز میشود از ديگر عوامل رشد تورم و بهويژه گرانی کاالھای اساسی مورد
نياز مردم در سال جاری است که اثرات خود را ھر چه بيشتر در آينده نشان
خواھد داد.
در يک کالم ،اقتصاد ايران از جميع جھات در بحران به سر میبرد و راھی
برای عالج آن جز دگرگونی تمام نظم اقتصادی وجود ندارد .تا اين دگرگونی
رخ ندھد ،بزرگترين قربانيان اين اقتصاد ورشکسته و غوطهور در بحران،
رکود و تورم ،کارگران و زحمتکشان ھستند که از سويی در زير بار
بيکاری و گرانی و از سوی ديگر در اثر کاھش دستمزھای واقعی کمر خم
کرده و به قھقرای فقر و نداری پرتاب شدهاند.
در فاصله دو کنفرانس سازمان ،وضعيت سياسی جمھوری اسالمی نيز بھتر
از وضعيت اقتصادی آن نبوده است .به موازات گسترش بحران اقتصادی که
ھم اکنون تار و پود نظم اقتصادی موجود را فرا گرفته است ،بحران سياسی
نيز  ،به حيات خود ادامه داد .تضادھا و کشمکشھای درونی ھيئت حاکمه که
پيش از اين سر باز کرده بودند ،اينبار در باالترين سطوح قدرت و
ارگانھای تصميمگيری رژيم با شدتی بيش از گذشته علنی شدند .ماجرای
برکناری وزير اطالعات و بستنشينی يازده روزهی احمدی نژاد در
ارديبھشت  ،١٣٩٠نقطه آغازی بر شروع کشمکشھای آشکار ميان خامنهای
و رئيسجمھور انتصابی او بود .انعکاس بيرونی بحران فوق و ايستادگی
احمدی نژاد در مقابل خامنهای ،ضربه سنگينی بر اتوريته "ولی فقيه" وارد
کرد .با بروز علنی اختالفات ميان خامنهای و احمدینژاد ،تضادھا و
کشمکشھای شورای نگھبان و قوه قضاييه با احمدینژاد که تا پيش از اين به
علت حمايت خامنهای از دولت در پشت پرده قرار داشت ،به يکباره آشکار
شدند.
تشکيل "ھيئت عالی حل اختالف و تنظيم روابط قوا" توسط خامنهای از جمله
اقدامات او در اين دوره بود که با ھدف جلوگيری از تخريب بيشتر
اتوريتهاش ايجاد شد.
با کاھش حمايتھای آشکار خامنهای از رئيس جمھور ،مسئوليت کنترل
دولت و مھار احمدی نژاد عمال به مجلس واگذار گرديد .از اين رو ،طی دو
سال گذشته ،بحران سياسی به نحو کم سابقهای در دعواھای ميان مجلس و
احمدینژاد بازتاب بيرونی يافت.
ھمزمان با تشديد بحران حکومتی در عرصه داخلی ،بحران خارجی
جمھوری اسالمی نيز شدت بيشتری يافت .طی اين دوره ،تنش در سياست
خارجی جمھوری اسالمی نيز در نتيجهی بحران ھستهای و سياست پان
اسالميستی ،نه تنھا کاھش نيافت ،بلکه نسبت به دورهھای قبل ،از عمق و
شدت بيشتری ھم برخوردار شد .در اين دوره ،عالوه بر تشديد کشمکشھای
ھستهای با گروه کشورھای پنج بهعالوه يک و سازمان جھانی انرژی اتمی،
جمھوری اسالمی با چالش جديدی تحت عنوان بررسی نقض حقوق بشر در
ايران نيز مواجه شد.
شکست پياپی مذاکرات ھستهای ايران با گروه کشورھای پنج بهعالوه يک در
نشستھای استانبول ،بغداد و مسکو ،تصويب قطعنامهھای جديد مجمع
عمومی سازمان ملل عليه جمھوری اسالمی ،درخواست مداوم سازمان
جھانی انرژی اتمی برای بازديد از سايت نظامی پارچين در مورد
فعاليتھای مشکوک به آزمايشھای ھستهای اين سايت ،صدور قطعنامهھای
سازمان جھانی انرژی اتمی عليه مجموعه فعاليتھای ھستهای جمھوری
اسالمی مبنی بر عدم صلحآميز بودن فعاليتھای ھستهای اين رژيم ،انتشار
سومين گزارش احمد شھيد "گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران" در مھر
ماه  ،١٣٩١صدور قطعنامه کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در تاريخ
 ٧آذر  ١٣٩١و تأکيد مجدد اين نھادھای بينالمللی بر گسترش روند "شکنجه،
اعدام ،محدود کردن آزادی و خشونت فزاينده عليه زنان" توسط جمھوری
اسالمی ،مجموعا ً زمينهھای تشديد بحران در سياست خارجی و در نتيجه
اعمال فشار سياسی باز ھم بيشتری عليه جمھوری اسالمی را فراھم کرد.
عالوه بر اين ،گسترش روز افزون تحريمھای بينالمللی نيز عرصه را بر
حاکمان جمھوری اسالمی تنگتر کرده است .تحريمھای پیدرپی اقتصادی و
به طور اخص تحريمھای بانکی و تحريم نفت که از تيرماه  ١٣٩١به
صورت گسترده عليه جمھوری اسالمی به کار گرفته شده است ،ھيئت حاکمه
ايران را چه در عرصه داخلی و چه در سطح بينالمللی در بدترين وضعيت
ممکن قرار داده است .اعمال آخرين تحريمھای يکجانبه آمريکا در تيرماه
 ١٣٩٢که سياست پولی و کشتيرانی جمھوری اسالمی را ھدف گرفته است،
عمال راه دور زدن تحريمھای نفتی و انتقال پول به ايران را تا حدود زيادی
مسدود کرده است.
با تعميق بحرانھای داخلی و ناتوانی جمھوری اسالمی در حل معضالت
درصفحه ۶

نيمه دوم آبان  ٩٢شماره ۶۵٧
از صفحه ۵

گزارش سياسی کميته اجرايی به
کنفرانس چھاردھم سازمان

اقتصادی ،اجتماعی و سياسی ،حکومت اسالمی طی اين دوره نيز به روال
گذشته ،به سياست تشديد سرکوب و گسترش اختناق در جامعه روی آورده
است .سرکوب مليتھای تحت ستم ايران با شدت بيشتری دنبال شد .تا جايی
که بسياری از جوانان و فعالين اجتماعی و سياسی در کردستان ،آذربايجان و
سيستان و بلوچستان دستگير ،شکنجه و تعدادی از آنان نيز به جوخهھای
اعدام سپرده شدند .در مجموع ،احکام اعدام در سطح وسيعتری نسبت به
دوره قبل صادر و اجرا شدند.
در دوره دو ساله بعد از کنفرانس سيزدھم سازمان ،زنان ايران ھمانند گذشته
در معرض انواع تبعيضات جنسيتی ،ستم و فشار قرار گرفتند .حکومت
اسالمی با وضع قوانين و مقررات ارتجاعی و با ايجاد دهھا مانع و
محدوديتھای مختلف از جمله راهاندازی طرح يکسانسازی پوشش و نيز
گسترش تفکيک جنسيتی در دانشگاهھا ،فشار بر زنان را شدت بخشيد .تنھا در
شھريور ماه  ١٣٩١پيش از بازگشايی دانشگاهھا ٣٦ ،دانشگاه کشور اعالم
کردند که در  ٧٧رشته تحصيلی شامل مھندسی ،حسابداری ،آموزش ،مشاوره
و شيمی دانشجوی دختر نمیپذيرند .عالوه بر اين ،رشتهھای علوم انسانی نيز
با  ٣٠تا  ٤٠درصد کاھش ظرفيت پذيرش دانشجويان دختر ،به استقبال سال
تحصيلی جديد رفتند.
سياست تشديد سرکوب ،فقط در محدوده زنان باقی نماند .دانشگاهھا ،تحت
کنترل شديد دستگاه پليسی و امنيتی قرار گرفتند .فشار بر فعالين اجتماعی و
سياسی نيز گسترش يافت .طی اين دوره ،تھديد ،بازداشت و شکنجه فعاالن
اجتماعی و کارگری ،سياست روزانه رژيم بود .کارگران و بهويژه پيشروان
کارگری مانند گذشته با تھديد و ارعاب مواجه شدند .اخراج ،بازداشت،
شکنجه و زندانی کردن فعالين کارگری و کارگران پيشرو ھمچنان ادامه
يافت .ھم اکنون ،دهھا تن از فعالين کارگری با شرايط نامناسب در زندان به
سر میبرند .رضا شھابی ،شاھرخ زمانی ،محمد جراحی ،بھنام ابراھيمزاده و
تعداد ديگری از زندانيان در وضعيت وخيم جسمانی قرار دارند .اين فعالين
کارگری ،به رغم اين که به مداوا در خارج از زندان نياز دارند ،اما
جمھوری اسالمی ھمچنان آنھا را در زندان نگاه داشته و با ايجاد مانع در
مداوای آنھا ،مرگ تدريجی را برای آنان رقم زده است.
مرگ ستار بھشتی وبالگنويس کارگری که تنھا  ۴روز پس از دستگيری در
 ١٣آبان  ١٣٩١زير شکنجه جان باخت و مرگ افشين اسانلو در زندان اوين
که در تاريخ  ٣٠خرداد  ١٣٩٢بر اثر سکته قلبی و پس از انتقال به
بيمارستان رخ داد ،تنھا نمونهھايی از مرگ زير شکنجه و مرگ تدريجی
زندانيان توسط دژخيمان جمھوری اسالمی در فاصله ميان دو کنفرانس
سازمان است.
طی اين دوره ،روزنامهنگاران و تعدادی از نشريات داخلی نيز با ادامه
سرکوب مواجه بودهاند .روزنامهنگارانی که کمترين زاويهای با سياستھای
عمومی و ديکته شده دستگاه سانسور و نيروھای امنيتی وزارت اطالعات
جمھوری اسالمی داشتند ،مدام مورد پيگرد قرار گرفتند .يورش ھمزمان
نيروھای امنيتی رژيم به دفاتر برخی از نشريات در روزھای پايانی دی ماه
 ١٣٩١و بازداشت بيش از  ١۵روزنامهنگار نمونهای از تشديد سرکوب و
اختناق در فضای مطبوعاتی و رسانهای بود که به صورت قانونی و در
چارچوبھای نظام جمھوری اسالمی فعاليت میکردند.
جمھوری اسالمی به عنوان يک دولت مذھبی ،رژيم ديکتاتوری عريان ،رژيم
اختناق و سرکوب است که با ھرگونه آزادی سياسی و حقوق دمکراتيک مردم
دشمنی آشتی ناپذير دارد .اين رژيم حتا نمیتواند آزادیھای نيمبند را تحمل
کند .معھذا ھرچه اختناق و سرکوب را تشديد کرده است ،تمايالت
آزادیخواھانه تودهھای مردم افزايش يافته و تضاد آنھا با نظم سياسی موجود
تشديد شده است .اين تضاد در تحوالت آتی نيز تودهھای ھرچه وسيعتری از
مردم را به مبارزهای علنی و مستقيم برای برانداختن دولت دينی استبدادی
سوق خواھد داد.
در اين دوره ،اگرچه جنبش زنان و جنبش دانشجويی با افت مبارزاتی ھمراه
بود و عمالً اعتراضات مشخص و معينی از سوی اين جنبشھا صورت
نگرفت ،اما طبقه کارگر به عنوان تنھا نيروی بالنده جامعه با وجود ھمه
کاستیھايی که در امر تشکل و سازماندھی داشته و دارد ،با وجود ھمه
فشارھا و تشديد سرکوبی که در اين دوره متحمل شد ،نه تنھا از مبارزه باز
نماند ،بلکه در مجموع حرکتی رو به پيش داشته و اميدھايی را بر فراز
جنبشھای ديگر اجتماعی ايجاد کرد .کارگران ايران طی دو سال گذشته برای
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تحقق مطالبات صنفی و بعضا ً سياسیشان ،در موارد متعدد دست به اعتصاب،
راھپيمايی ،تحصن و تجمع در مقابل ادارات دولتی زدند.
اعتصاب و تجمعات چندين باره کارگران نیبُر مجتمع کشت و صنعت کارون
شوشتر و نيشکرھفت تپه ،اعتصاب کارگران صنايع فلزی  ١و ،٢نورد لوله
صفا ،پتروشيمی فجر و تجمعات اعتراضی کارگران شھاب خودرو ،رانندگان
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران ،آوانگان اراک ،فارسيت درود ،راه آھن يزد،
کيان تاير ،فوالد زاگرس و کاشی رويال سمنان تنھا نمونهھايی از صدھا
اعتصاب و تجمع اعتراضی مبارزات کارگران ايران در اين دوره بوده است.
در اين ميان اعتصابات کارگران پتروشيمیھا و نيشکر ھفتتپه به لحاظ
ھمبستگی طبقاتی کارگران ،از اھميت ويژهای برخوردار بود .اعتصاباتی که
میتواند الگويی از اتحاد و ھمبستگی طبقاتی برای طبقه کارگر ايران و جنبش
مبارزاتی آنان باشد.
نظر به مجموعه شرايطی که ھم اکنون جمھوری اسالمی در عرصه داخلی و
خارجی با آن مواجه است ،نه تنھا چشماندازی برای حل بحران اقتصادی و
بھبود وضعيت مادی و معيشتی تودهھای کارگر و زحمتکش متصور نيست،
بلکه اين چشم انداز ،تشديد بحران و وخيمتر شدن وضعيت مادی و معيشتی
کارگران است.
ھم اکنون کارگران و تودهھای زحمتکش ايران در بدترين وضعيت معيشتی
در دوران  ٣۴ساله حاکميت جمھوری اسالمی قرار دارند و طبيعتا ً با تداوم
اين بحران که اثرات منفی آن ھر روز بيش از پيش ظاھر میگردد ،فقر،
بيکاری و فالکت کارگران و تودهھای زحمتکش ايران باز ھم تشديد و در
نتيجه ،تضاد آنھا با نظم موجود و رژيم پاسدار نظم سرمايهداری در ايران
حادتر خواھد گشت.
عالوه بر اين ،با گسترش و تعميق نارضايتی تودهھای مردم از وضعيت
موجود و ناتوانی رژيم در حل بحرانھای داخلی و خارجی ،تضاد و شکاف
جناحھای درون ھيئت حاکمه نيز تشديد خواھد شد.
به قدرت رسيدن حسن روحانی و قرار گرفتن طرفداران رفسنجانی و جريان
موسوم به اصالحطلب در رأس دستگاه اجرايی نيز نمیتواند تغييری قابل
مالحظه در وضعيت رژيم و بحرانھای آن پديد آورد ،چرا که در سياستھای
رژيم در عرصهھای مختلف تغييری رخ نخواھد داد و اين سياستھا تماما ً در
طول سه دھه گذشته با شکست ھمراه بودهاند .در عرصه اقتصادی ،روحانی
راه ديگری جز ادامه سياستھای پيشين نئوليبرال ندارد .سياستی که به دفعات
به ويژه در دوران رفسنجانی و احمدینژاد ورشکستگی خود را نشان داد.
وقتی که روحانی راه حلی برای بحران اقتصادی نداشته باشد ،آشکار است که
راه حلی برای بھبود وضعيت مادی و معيشتی زحمتکشان ،مقابله با بيکاری و
فقر و عواقب اجتماعی آنھا نخواھد داشت .در عرصه سياسی نيز تغيير
محسوسی به نفع توده مردم و مطالبات آزادیخواھانه و دمکراتيک آنھا رخ
نخواھد داد .رژيم اختناق و ديکتاتوری عريان پابرجا خواھد ماند و ھمچنان
حقوق دمکراتيک و آزادی ھای مردم لگدمال خواھد شد .آنچه که در اين
عرصه رخ خواھد داد ،احتماال گشايش سياسی برای اصالح طلبان دولتی و
گرايشات نزديک به آنھا و شايد اندکی کاسته شدن از دامنه فشار سياسی بر
مردم ،در مقايسه با دوران احمدی نژاد ،خواھد بود .آنچه که باروی کارآمدن
روحانی ،رژيم جمھوری اسالمی در پی آن است و اساسا دليل بر سر کار
آمدن روحانی است ،تغييراتی در سياست خارجی است که شايد از طريق آن
بتواند الاقل بحران اقتصادی خود را تعديل کند .اما پيشبرد اين سياست نيز
چندان سھل و ساده نخواھد بود .به اين علت که اساس سياست خارجی
جمھوری اسالمی ھمچنان به روال گذشته باقی خواھد ماند.
با اين حال اگر چه استراتژی کلی سياست جمھوری اسالمی در مورد سياست
خارجی و بحران ھسته ای رژيم بر مدار ھمان استراتژی گذشته استوار است
اما ،کابينه روحانی با تاکتيکھای جديد و متفاوت از دوره احمدینژاد برای
حل بحرانھای خارجی از جمله نزاع اتمی موجود ميان جمھوری اسالمی با
گروه کشورھای  ١+۵دست به کار ،شده است .اين تالش روحانی گرچه در
محدودهای از حمايت خامنهای نيز برخوردار است ،اما از ھمان آغاز با
واکنش زودھنگام اصولگرايان و حتا خامنهای مواجه شد .سخنرانیھا و
موضعگيریھای صريح خامنهای در روزھای پيش از مراسم تنفيذ و تحليف
روحانی و تاکيد چندين باره وی بر درست بودن سياستھای تاکنونی رژيم،
بخشی از مشکالتی است که پيشبرد سياستھای روحانی را با محدوديت
روبهرو ساخته است .به رغم اين که روحانی در سخنرانیھايش بارھا تأکيد
کرده است که "در عرصه ديپلماسی تالش خواھيم کرد بر چالشھای بينالمللی
فائق آئيم و بتوانيم روند نامطلوب موجود را متوقف کنيم" و باز به رغم اين که
خامنهای پس از مخالفتھای اوليه ،سرانجام با پذيرش طرح ديپلماسی "نرمش
درصفحه ٧
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گزارش سياسی کميته اجرايی به
کنفرانس چھاردھم سازمان

قھرمانانه" مجوز عقبنشينیھای تاکتيکی در مذاکرات ھستهای با گروه
کشورھای  ١+۵را تا حدودی برای دولت روحانی صادر کرد ،اما مسئله در
اين است که او در چه محدودهای قدرت مانور برای پيشبرد سياست خارجی
و داخلی خود دارد .در اين شکی نيست که سياست خارجی جمھوری اسالمی
به شکست انجاميده است و ھم اکنون اصلیترين جناحھای ھيأت حاکمه نيز،
عقبنشينی در سياست خارجی و نيز مذاکره بر سر نزاع پرونده ھستهای را
پذيرفتهاند .اما از آنجايی که اين عقبنشينی از موضع ضعف انجام گرفته
است ،طرفھای نزاع با جمھوری اسالمی تالش میکنند تا خواستھای
حداکثری خود را در مقابل جمھوری اسالمی مطرح کنند تا ھر چه بيشتر
رژيم را به عقبنشينی وادارند .جمھوری اسالمی به رغم پذيرش
عقبنشينیھای تاکتيکی در اولين نشست ژنو ،دو موضوع تعليق غنیسازی
اورانيوم و خروج اورانيوم غنی شده  ٢٠درصدی به خارج را ھمچنان جزو
خطوط قرمز و غير قابل مذاکره اعالم کرده است .عالوه بر اين ،اعمال فشار
و مخالفتخوانیھای علنی اصولگرايان با دولت روحانی در مورد پذيرش
پروتکل الحاقی نيز از جمله موانعی ھستند که دولت روحانی حتا بر سر حل
نزاع ھستهای با آن مواجه است .بنا براين ،ھرچند بر سر پرونده ھستهای
میتواند توافقھا و سازشھايی صورت بگيرد ،اما با وجود چنين موانعی
بسيار محتمل است که سياست خارجی روحانی در تداوم خود با بنبست
روبرو گردد ،از آن رو که جمھوری اسالمی نمیخواھد سياست خارجی خود
را در کل تغيير دھد و تا زمانی که اين مسئله حل نشود ،نزاع ھستهای نيز
بعيد است به شکلی قطعی حل گردد .در عين حال ،از آنجايی که بھبود در
سياست خارجی و مناسبات بينالمللی رژيم يکی از ارکان اصلی سياستھای
روحانی است که بدون آن ھيچ مشکلی را نمیتواند حتا تعديل کند ،اين
احتمال ھست که در جريان عمل خواھان انعطاف و عقبنشينی بيشتری در
سياست خارجی گردد و لذا خود اين مسئله میتواند به يکی از منازعات و
اختالفات حاد درون رژيم تبديل گردد .او البته خواھد کوشيد در کوتاه مدت
از دامنه تشنجات و نزاعھای بينالمللی رژيم بکاھد ،بدون اين که نتيجه قابل
مالحظهای برای جمھوری اسالمی و سياستھای داخلی آن داشته باشد.
بنابراين در تنھا عرصهای که روحانی میتواند در محدودهای ولو کوتاه
مدت ،از دامنه تضادھا و بحرانھای جمھوری اسالمی بکاھد ،عرصه نزاع
ھستهای و سياست خارجی است .در تمام عرصهھای ديگر ،تضادھا و
بحرانھا تشديد خواھد شد .لذا با توجه به واقعيتھايی که توضيح داده شد،
بحرانھای متعدد نظم سرمايهداری و رژيم سياسی پاسدار آن در ايران،
عواقب اجتماعی متعدد بحران اقتصادی و سياست اقتصادی رژيم ،از جمله
بيکاری گسترده ،تشديد فقر ،و انواع و اقسام ناھنجاریھای اجتماعی ،تنزل
روزافزون سطح معيشت کارگران ،تضادھا و شکافھای درونی ھيات
حاکمه ،شکست تمام سياستھای جمھوری اسالمی ،نارضايتی عميق تودهای
از ادامه وضع موجود و نيز اوضاع بحرانی منطقه خاورميانه ،بحرانھای
اقتصادی و سياسی نظم سرمايهداری جھانی ،چشم انداز تحول اوضاع در
ايران ،عميقتر شدن بحرانھا ،تشديد تضادھا و اعتالی مبارزات تودهای
کارگران و زحمتکشان خواھد بود .جمھوری اسالمی راه حلی برای تضادھا
و بحرانھای جامعه ايران ندارد و تنھا راه حل ،سرنگونی جمھوری اسالمی
با توسل به اشکال مبارزاتی ويژه و مختص طبقه کارگر ،اعتصابات عمومی
اقتصادی و سياسی ،قيام مسلحانه ،کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر،
استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و گذار به سوسياليسم است.
با اين چشمانداز وظيفه سازمان ما ھمچنان در دوره دو سال آينده تالش در
جھت تشکل و آگاھی طبقهکارگر است به نحوی که با عميقتر شدن
بحرانھای موجود ،اعتالی مبارزات و خيزشھای انقالبی ،اين طبقه بتواند
نقش و رسالت خود را در سرنگونی نظم موجود و استقرار نظمی نوين ايفا
کند.
بر کسی پوشيده نيست که ھم اکنون بزرگترين ضعف طبقه کارگر ايران
عدم تشکل و سازمانيابی اين طبقه در تشکلھای مستقل طبقاتی اعم از
صنفی و سياسی است .با وجود اين ضعف که با پراکندگی و گسست در
صفوف سازمانھای کمونيستی موجود ھمراه است ،اين خطر ھمواره وجود
خواھد داشت که جناحھای مختلف بورژوازی و اليهھای مرفه و مدرن
خردهبورژوازی که از حمايت قدرتھای امپرياليست نيز برخورداراند ،در
زمان برآمد اعتراضات تودهای با انتخاب تاکتيکھای متعدد ،يک بار ديگر
بر موج اعتراضات تودهای سوار و مبارزات آنان را از مسير تحقق يک

٧٧

قطعنامه در مورد لغو مجازات اعدام
نظر به اينکه سازمان فدائيان )اقليت( ھمانگونه که تاکنون مکرر
اعالم کرده است ،معضالت اجتماعی محصول جامعه طبقاتیست،
نظر به اينکه اعدام ھيچ تاثيری در بر افتادن مسائل و معضالت
اجتماعی و سياسی جامعه طبقاتی نداشته و نخواھد داشت.
لذا سازمان فدائيان )اقليت( خواستار لغو مجازات اعدام و حذف آن
از قوانين کشور میباشد.

انقالب اجتماعی منحرف سازند.
بدون آگاھی طبقاتی ،بدون تشکل و سازمانيابی کارگران و در نھايت بدون
ھويتی طبقهای در خود به طبقهای برای خود،
عبور کارگران از گذرگاه بی
ِ
انتظار پيروزی انقالب اجتماعی از دل مبارزات خودانگيخته کارگران و
اعتراضات تودهای بی ھيچ ترديدی يک توھم خوشباورانه است.
لذا ،با توجه به واقعيات فوق ،عاجلترين وظيفه سازمانھای کمونيست ،فعالين
و پيشروان کارگری فائق آمدن بر پراکندگی و عدم تشکل طبقه کارگر ايران
است.
برای انجام اين وظيفه ،سازمان ما بايد برای ايجاد و گسترش ھستهھای سرخ
کمونيستی که پايهھای اصلی تشکيل حزب طبقاتی کارگراناند ،در کارخانهھا
و محالت ،تالش نمايد .با توجه به حاکميت رژيم اختناق و سرکوب ،ايجاد و
گسترش کميتهھای مخفی کارخانه برای سازماندھی و رھبری مبارزات
روزمره کارگران و نيزنقشی که آنھا میتوانند در شرايط اعتالی انقالبی ايفا
کنند ،وظيفه ديگری ست که در برابر سازمان ما و تمام فعالين و پيشروان
کارگری قرار دارد .عالوه براين ،بايد از ھر امکان و روزنهای که برای
ايجاد ديگر تشکلھای مستقل کارگری پديد میآيد ،در جھت متشکل ساختن
تودهھای کارگر استفاده کرد .سازمان ما در تالش برای تقويت جنبش کارگری
و غلبه بر پراکندگی صفوف جنبش کمونيستی ايران ،کوشش تاکنونی خود را
جھت ھمکاری و اتحاد عملھای مبارزاتی با سازمان ھا و احزاب کمونيست
نيز ادامه خواھد داد.
سازمان ما ھمچنين بايد از طريق تمام امکانات خود ،نشريات ،تلويزيون،
اينترنت به نحو متمرکزی تبليغ و ترويج سوسياليستی و دمکراتيک را
سازماندھی کند ،از يک انقالب اجتماعی پرولتری پيگيرانه دفاع و عليه
جريانات رنگارنگ رفرميست و ريويزيونيست مبارزه نمايد و آنھا را افشا و
منفرد سازد .ھيچ راھی برای نجات تودهھای زحمتکش مردم ايران و تحقق
مطالبات آنھا جز يک انقالب اجتماعی و استقرار فوری حکومت شورايی
کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.
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پيام شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس سازمان فدائيان )اقليت( به طبقه کارگر!
رفقای کارگر!
ما شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس سازمان فدائيان )اقليت( ،
صميمانه ترين درودھای کارگری -کمونيستی خود را به شما تقديم
می کنيم .سازمان فدائيان )اقليت( يک سازمان کمونيست است که از
منافع و آرما ن ھای سوسياليستی طبقه کارگر دفاع می کند و ھدف آن
براندازی نظام سرمايه داری وايجاد جامعه ای آزاد وبرابر و
انسانیست .جامعهای که در آن ھرگونه ستم و استثمار برافتاده است و
ت اين پيکار عظيم
اثری از تبعيض و نابرابری در آن ديده نشود .رسال ِ
طبقاتی و دگرگونی بنيادی نظم موجود را ،تاريخ بر دوش طبقه کارگر
ھمدوش
نھاده است .در اين پيکار طبقاتی ،سازمان فدائيان )اقليت(
ِ
شماست و خود را جزئی از شما میداند.
رفقا ،زنان و مردان کارگر!
کنفرانس چھاردھم سازمان در شرايطی برگزار شد که يورش ھای پی
ِ
درپی طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه ،عليه طبقه کارگر وسطح
معيشت کارگری ،بی وقفه ادامه يافته و بيش از پيش تشديد گشته اند.
دوش خانواده ھای
اقتصادی تحميلی بر
تنگناھای معيشتی وفشار ھای
ِ
ِ
ت تمام خوراکی ھا و انواع
کارگری فوق العاده افزايش يافته است.قيم ِ
ت مورد نياز کارگران به طور تصاعدی افزايش
ديگر کاالھا و خدما ِ
يافته است .حداق ِل دستمزدھای کارگری در اين دو سال از يکسوم خط
فقر کم تر بوده و فاصله درآمدھا و ھزينه ھای کارگری روزبه روز
ت حامی آن حتا قرارھای
زيادتر شده است .طبقه سرمايه دار و دول ِ
رسمی خود پيرامون تعيين حداقل دستمزد بر پايه نرخ تورم رسمی را
ھم زير پا گذاشت .در حاليکه نرخ تورم در آخر سال نودويک ٣١
درصد اعالم شد اما ميزا ِن حداق ِل دستمزد سال ٩٢رسما فقط ٢۵
درصد افزايش يافت .اين در حالی ست که در بسياری از کارخانه ھا و
ت توليدی و خدماتی ،حتا ھمين مصوبه ھم به اجرا در نيامده
موسسا ِ
است و در عين حال نرخ تورم واقعی نيز از مرز ۶٠درصد فراتر
ت خريد کارگران
ت ديگر دستمزدھای واقعی وقدر ِ
رفته است .به عبار ِ
رونق آنھا روزبه روز خالی تر و
بی
و
خالی
سفره
پيوسته کاھش يافته،
ِ
بیرونقتر شده و خانوادهھای کارگری مدام فقير و فقيرتر شدهاند.
البته طبقه کارگر ايران در اين دو سال تنھا از لحاظ شرايط معيشتی و
ت خريد تحت فشار نبود .طبقه حاکم در ادامه
کاھش
فاحش قدر ِ
ِ
سياست ھای نئوليبرال اقتصادی ،امواج سھمگين ديگری از اخراج و
بيکارسازی را بر کارگرا ِن ايران تحميل کرد .رکود اقتصادی و
توقف موسسات و کارخانه ھا ،صدھا ھزار کارگر را به
تعطيلی يا
ِ
خيابان پرتاپ کرد .تنھا در اثر توقف پروژه ھای عمرانی بيش از يک
ارتش ذخيره کار،
صف
ميليون نفر کار خود را از دست داده اند و
ِ
ِ
مرز  ٨ميليون را نيز پشت سر گذاشت .دولت ارتجاعی و ضدکارگری
طريق تغيير قواني ِن موجود
حاکم در عين حال مذبوحانه تالش نمود از
ِ
ب قوانين جديد و اجرای آن ،استثمار و بی حقوقی کارگران را
يا تصوي ِ
بيش ازپيش تشديد کند .تھيه پيش نويس اصالح قانون تامين اجتمائی و
مجلس ارتجاع
اليحه اصالح قانون کار که برای تصويب به
ِ
فوق ارتجاعی
طرح
فرستاده شده است و نيز تصويب واجرای
ِ
"استادشاگردی" در ھمين راستاست .جوھر اصلی تمام اين تالشھا که
در راستای تحقق کام ِل اھداف سرمايه بين المللی و سياست ھای بانک
صندوق بين المللی پول است ،مبتنی ست بر کاھش مسئوليت
جھانی و
ِ
گسترش خصوصی سازی ھا از جمله خصوصی سازی
دولت،
ھای
ِ
بھداشت ودرمان و نامين اجتماعی ،محروم سازی کامل کارگران از
حداقل ھای تامين اجتماعی و درمانی ،افزايش بيش از پيش اختيارات
کارفرمايان در تعيين و تحمي ِل شراي ِط کار از جمله تحميل قراردادھای
موقت و سفيد امضا ،ناروشنی در ادامهکاری کارگران ،ناامنی شغلی و
افزايش اختيارات کارفرمايان در اخراج کارگران ،تامين
بی آيندگی،
ِ
کارمجانی برای سرمايهداران و تحميل بيگاری بر کارگران و در يک

حقوقی بيشتر بر کارگران
پيش استثمار و تحمي ِل بی
ِ
کالم تشديد بيش از ِ
است.
رفقای کارگر!
شما میدانيد که تعرضات سرمايه عليه طبقه کارگر و جنبش کارگری
کارگری
ايران ،تنھا به اينھا محدود نشده است .رژيم ارتجاعی و ضد
ِ
جمھوری اسالمی در طی اين دو سال فشار ھای سياسی-امنيتی و
اقدامات سرکوبگرانه خود را عليه کارگرا ِن پيشرو ،عليه جمع ھا و
تشکلھای مستق ِل کارگری و عليه تشکلھای فعاالن کارگری نيزتشديد
اخراج رھبران و فعاالن سنديکای کارگرا ِن
نموده است .بازداشت و
ِ
ت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه ،بازداشت و حبس و اخراج
شرک ِ
فعاال ِن سنديکای کارگران ھفت تپه ،يورش وحشيانه به مجمع عمومی
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ،پی گرد و
ارعاب و پروندهسازی عليه کارگرا ِن پيشرو و فعاال ِن کارگری ،اعمال
شکنجه ھای جسمی و روانی عليه کارگران زندانی ،نگھداری
کارگرا ِن زندانی در شرايطی بسيار نامناسب ،غير استاندارد و غير
بھداشتی به نحوی که کارگرا ِن زندانی پس از چند ماه حبس به
بيماریھای متعددی مبتال شده اند ،ممانعت از معالجه کارگران زندانی
که نياز به مرخصی و مراقبت ھای پزشکی و درمانی در بيرون از
ب غذای کارگران زندانی و ايجاد
زندان دارند ،بی توجھی به اعتصا ِ
انواع مزاحمت ھا و اعمال تھديد و فشار عليه خانواده فعاالن کارگری
و سنديکايی ،تنھا شمهای از اقدامات ضد کارگری و فشارھای سياسی
سياسی پاسدار منافع آن عليه طبقه کارگر بوده
طبقه حاکم و رژيم
ِ
امنيتی حسن روحانی که نمايندگان راست ترين جناح ھای
است .کابينه
ِ
بورژوازی درآن متمرکز شده اند ،نه فقط در عرصه اقتصادی مدافع
پيشبرد سياست ھای اقتصادی نئوليبرال و ادامه دھنده آن حتا جدی تر
از دولت ھای پيشين است ،بلکه به ھمان نسبت و بيشتر از آن ،در
برخورد با کارگران و مطالبات کارگران و در برخورد با فعاالن،
تشکلھا و جنبش کارگری نيز خشن و بيرحم است .دولت روحانی نه
فقط درراستای تحقق خواست ھای سياسی و اقتصادی کارگران که
مکرر توسط کارگران و تشکل ھای مستق ِل آنھا مطرح شده اند،
ھيچگونه اقدامی به عمل نياورده است بلکه ھر خواست و اعتراض
متشکلی را با سرنيزه و سرکوب پاسخ داده است .تمام شعارھا و
وعده ھای روحانی در زمينه کنتر ِل تورم و گرانی ،بھبود وضعيت
حقوق مردم پوچ از کار درآمدهاند.
ت
سياسی و اقتصادی و رعاي ِ
ِ
رفقا ،زنان و مردان کارگر!
پوشيده نيست که به رغم تمام فشارھای اقتصادی و سياسی و اقدامات
سرکوب گرانه رژيم جمھوری اسالمی عليه کارگران و به رغم
تعرضات پی در پی طبقه سرمايه دارعليه طبقه کارگر وعليه تشکل ھا
و فعاال ِن کارگری ،اما کارگران زحمتکش و مبارز ايران دست از
مبارزه نشسته ودر صدھا مورد در اشکال متنوعی عليه اين تعرضات
و برای دستيابی به مطالبات اقتصادی و سياسی خود دست به اعتراض
ب مکرر کارگران
زده اند .اعتصاب کارگران صدرای بوشھر ،اعتصا ِ
کارخانه نورد لوله صفا ،اعتصابات کارگران صنايع فلزی،
اعتصابات مکرر کارگران نی برکشت و صنعت کارون شوشتر و
کارگران نی برکشت و صنعت ھفت تپه ،اعتصابات کارگرا ِن کارخانه
نيشکر ھفت تپه ،تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران شھاب خودرو،
اعتصابات کارگران عسلويه و پارس جنوبی ،اعتصابات مکرر در
پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر ،تجمع اعتراضی رانندگا ِن شرکت
ت اعتراضی و مکرر کارگرا ِن الستيک البرز)کيان تاير(
واحد ،تجمعا ِ
زاگرس از نمونه اين
وتجمعات اعتراضی و مکرر کارگران فوالد
ِ
اعتصابات و اعتراضات به شمار میروند.
درصفحه ٩
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پيام شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس سازمان
فدائيان )اقليت( به طبقه کارگر!
رفقای کارگر!
به رغم تمام اين اعتراضات و اعتصابات و صدھا اقدام اعتراضی
ديگر ،اما کارگران ايران ھمچنان از حقوق اوليه و دموکراتيک خود
حق تح ّزب و ايجاد تشکل ھای مستق ِل کارگری محروم اند
مانند
ِ
ودرتنگنای شديد معيشتی بهسر می برند .طبقه حاکم شرايط اقتصادی و
معيشتی دشوارتر و فشارھای سياسی و امنيتی افزون تر ،استثمار و
بی حقوقی بيشتری را بر کارگران تحميل نموده است .تجربه  ٣۵سال
حاکميت رژيم ارتجاعی و ضدکارگری جمھوری اسالمی نشان
داده است ،مستقل از آنکه چه کسی رئيس جمھور و وزيروکيل شود و
ت
چگونه حرف بزند و چه وعده ھايی تحويل کارگران بدھد ،در ماھي ِ
داری حاکم ذره ای تغيير ايجاد نمی شود .مھمترين وظيفه
رژيم سرمايه
ِ
تمام نھادھا و مھره ھای حکومتی در ھمه حال حفظ نظام سرمايه و
پاسداری از منافع سرمايه داران و مرتجعين است .شما کارگران ايران
شاھد بوده ايد در تمام دوران حاکميت جمھوری اسالمی ،چه در زما ِن
جنگِ ايران و عراق ،چه در دوران ھای به اصطالح سازندگی و
اصالحات و چه اکنون که حسن روحانی با مشتی وعدهھای تو خالی و
ت تدبيرواميد" در حال سفت کردن بندھای استثمار و
تحت عنوان" دول ِ
است،ھدف ھميشه مقدم رژيم،
بردگی مزدی بر دست و پای کارگران
ِ
ب ھر چه بيشتر سود توسط
سازماندھی استثمار کارگران و کس ِ
سرمايه داران است .بنابراين روشن است که تا اين رژيم و نظام
سرمايه داری حاکم است ،بساط استثمار و ستم و بردگی مزدی
وبی حقوقی ھم ھست و ھيچگونه بھبود جدی و اساسی در وضعيت
طبقه کارگر حاصل نخواھد شد.
رفقا ،زنان و مردان کارگر!
رھائی از وضعيت اسف انگيز و فالکت بار کنونی ،در گرو دگرگونی
بنيادی نظم موجود است و اين ھمان وظيفه ای است که تاريخ رسالت
دوش طبقه کارگر نھادهاست .اما طبقه کارگر برایآنکه
انجام آن را بر
ِ
ت
دس
قاطع
بطور
بايستی
چيز
ھر
از
قبل
کند،
عمل
خود
به اين وظيفه
ِ
رد بر سينه تمام نمايندگان رنگارنگ بورژوازی بزند که در مقاطع
حساس و بحرانی سعی می کنند با وعده و وعيد توده ھای ناآگاه را
ب کارگران نه اين يا آن
فريب دھند و دنبال خود بکشانند.
طرف حسا ِ
ِ
ت رژيم جمھوری
جناح حکومتی ،اين يا آن اليه بورژوازی ،بلکه کلي ِ
اسالمی و تمام بورژوازی است .رژيم جمھوری اسالمی را با تمام
ب قھرآميز سرنگون ساخت.
حشوو زوائد آن بايد با قيام مسلحانه وانقال ِ
سرنوشت انقالب و مضمون تمام تحوالت آينده به طبقه کارگر وابسته
است .طبقه کارگر که بار اصلی پيکار عليه رژيم سرمايه داری
پيشاپش ساير
جمھوری اسالمی را بر دوش می کشد ،می تواند و بايد
ِ
جنبش ھمگانی توده مردم را به دست
زحمتکش جامعه رھبری
اقشار
ِ
ِ
گيرد و با سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و استقرار حکومت
شورائی کارگران و زحمتکشان انقالب را به فرجام پيروزمندش
برساند .سالح اصلی کارگران در پيکار عليه رژيم و براندازی آن،
عمومی سياسی و قيام مسلحانه و فاکتور مھم تضمين کننده
ب
اعتصا ِ
ِ
پيروزی طبقه کارگر در اين نبرد ؛ تشکل ،آگاھی ،اتحاد و ھمبستگی
کارگران است .با ايجاد کميتهھای مخفی و کميتهھای اعتصاب و ايجاد
ت
ارتباط و ھماھنگی ميا ِن اين کميته ھا بايد به تدارک اعتصابا ِ
عمومی سياسی رفت .کارگران آگاه و پيشرو از
ب
سراسری واعتصا ِ
ِ
طريق ايجاد اين کميته ھاست که می توانند اعتصابات فراکارخانه ای و
ِ
ت سراسری را سازمان دھند .بديھیست
در مراحل پيشرفتهتر اعتصابا ِ
سياسی جامعه اجازه می دھد ،مستقل از
تا آنجا که توازن و شراي ِط
ِ
دولت و کارفرما میتوان دست به تشکيل تشکلھای مستقل ديگری زد
و تودهھای کارگر را در اين تشکلھا مجتمع و متشکل ساخت .ترديدی
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نيست که سطح تشکل ،آگاھی و ھمبستگی کارگران ايران در طی
مبارزات خود به ويژه از اوائل دھه ھشتاد به بعد به نحو چشمگيری
ارتقا يافته است .اما اين ھنوز برای طبقه ای که می خواھد با يک
انقالب اجتماعی کارگری قدرت سياسی را به چنگ آورد و انقالب را
به پيروزی برساند به ھيچوجه کافی نيست ،لذا وظيفه مھم ديگر
کارگران آگاه و پيشرو در شرايط کنونی کمک به تح ّزبيابی کارگران
سرخ کمونيستی در ميا ِن کارگران و
از طريق ايجاد ھسته ھای
ِ
کنفرانس  ١۴سازمان در عين حال بار ديگر
محيط ھای کارگری ست.
ِ
بر اين نکته تاکيد نمود که از ھر تشک ِل مستق ِل کارگری که با ابتکار
خود کارگران ايجاد می گردد و برای تحقق مطالبات کارگران مبارزه
می کند بايد حمايت کرد ،اما مادام که توازن قوای طبقاتی و شرايط
سياسی ھنوز به نفع کارگران بر ھم نخورده است ،به منظور
ادامه کاری و مصون ماندن کارگران پيشرو از تعرضات پليس
سياسی ،تاکيد اصلی را بايد بر ايجاد کميته ھای مخفی و ھسته ھای
سرخ کمونيستی گذاشت.
ِ
کارگران آگاه و پيشرو ،فعاالن کارگری!
ما شرکت کنندگان در کنفرانس چھاردھم سازمان فدائيان اقليت يکبار
ديگر از مبارزات و مطالبات شما کارگران ،از جمله مطالباتی که دو
تشکل مستقل کارگری ،سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای
کارگران ھفت تپه برای تحقق آن مبارزه می کنند حمايت و پشتيبانی
ت سرکوب گرانه رژيم جمھوری
می کنيم .ما ھمچنين کليه اقداما ِ
اسالمی مانند بازداشت ،شکنجه ،احضار ،پیگرد و پروندهسازی عليه
کارگرا ِن آگاه و فعاال ِن کارگری و سنديکايی را قويا محکوم می کنيم.
ما شرکت کنند گان در کنفرانس چھاردھم سازمان فدائيان اقليت
خواستار آزادی ومعالجه فوری کارگرانی ھستيم که در بدترين شرايط
در زندان ھا به بيماری ھای متعددی مبتال شده اند و نياز به مراقبت و
مداوای پزشکی دارند .ما ھمچنين خواستار آزادی فوری و
بی قيد وشرط تمام کارگران زندانی ھستيم .بسياری از فعاالن کارگری
و سنديکائی تنھا به خاطر تالش و فعاليت در راه تشکليابی و دفاع از
حقوق کارگران از کار اخراج شده اند .ما شرکت کنندگان در کنفرانس
چھاردھم سازمان فدائيان اقليت خواستار آن ھستيم که کارگران
اخراجی شرکت واحد و کارخانه نی شکر ھفت تپه و ساير کارگرا ِن
اخراجی به سر کار خود بازگردانده شوند و تمام خسارت ھای وارده
بر کارگران از جمله دستمزد و بيمه دورانی که اخراج بودهاند بیکم و
کاست به آنان پرداخت شود.
رفقای کارگر!
رھائی قطعی ازش ّر مشکالت و مصائب بی شماری که نظام بھرهکشی
و ستمگرانه حاکم بر ايران و رژيم سياسی پاسدار منافع استثمارگران
به بار آورده است ،در گرو يک انقالب اجتماعی کارگری ست.
سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی ،استقرار
نخستين گام اين انقالب،
ِ
حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و اجرای بی درنگِ
فوری ترين مطالبات توده ھای مردم برای گذار به سوسياليسم است.
تحقق آن تالش و مبارزه
اين ،آن وظيفه فوریست که سازمان ما برای
ِ
می کند .کنفرانس چھاردھم يکبار ديگر بر اين وظيفه و بر مشی
کارگری  -سوسياليستی سازمان ُمھر تائيد زد .سازمان ما که در طول
ت چھلوسه ساله خود  ،از اھداف و منافع طبقه کارگر دفاع نموده
حيا ِ
و برای يک جامعه سوسياليستی به عنوان تنھا بديل برای رھائی از
فجايع نظام سرمايهداری مبارزه کردهاست ،از ھيچ تالشی برای تحقق
اھداف سوسياليستی و پيروزی طبقه کارگر فرو گذار نخواھد کرد.
ِ
پيروز باد مبارزات طبقه کارگر
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی -برقرار باد حکومت شورائی
نابود باد نظام سرمايهداری -زنده باد سوسياليسم
شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس سازمان فدائيان )اقليت(
آبان ١٣٩٢
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گزارش کنفرانس چھاردھم سازمان فدائيان )اقليت(
کنند .در اين مدت ،بحثھای مفصلی پيرامون اين
گزارش ،در حوزهھا ،بولتنھای بحث داخلی و
جلسات وسيع و سراسری صورت گرفت .در اين
دوره سه ماھه ،تمام اعضای تشکيالت نيز
میتوانند قطعنامهھائی را در مورد تغييرات
برنامهای ،اساسنامهای و تاکتيکی برای
تصميمگيری در کنفرانس به رھبری سازمان
ارائه دھند .لذا دو قطعنامه نيز از سوی رفقای
تشکيالت ارائه شد.
پس از اين دوره سه ماھه ،کنفرانس چھاردھم
کار خود را آغاز کرد .کنفرانس توسط يکی از
رفقا با اعالم يک دقيقه سکوت به پاس
بزرگداشت رفقای جانباخته سازمان و تمام
جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم ،افتتاح شد.
از اعضای شرکتکننده خواسته شد ،ھيات رئيسه
کنفرانس را انتخاب کنند .سه تن از رفقا انتخاب
شدند .ھيات رئيسه ،نخست آئيننامه اجالس را که
توسط کميته اجرائی سازمان ارائه شده بود به
رای گذاشت که به اتفاق آراء تصويب شد.
موضوع بعدی که در دستور کار قرار گرفت،
گزارش عملکرد تشکيالتی کميته اجرايی منتخب
کنفرانس  ١٣بود .يک رفيق به نمايندگی از کميته
اجرائی در مورد اين گزارش سخنرانی کرد و به
سواالتی که مطرح شد ،پاسخ داد .سپس موافقين
و مخالفين اين گزارش ،دو دور سخنرانی داشتند.
پس از پايان بحثھای دور دوم ،ھيات رئيسه،
کليات اين گزارش را به ھمراه انتقادات و
پيشنھادات ضميمه آن به رای گذاشت که با ۵٨
درصد آرای موافق  ٢٧درصد مخالف و ١۵
درصد ممتنع به تصويب رسيد .ضميمه اين
گزارش تاکيد نمود که اصل انتقاد و انتقاد از خود
بايد به نحو جدی در تمام سطوح تشکيالت جاری
باشد .بخشھای تشکيالت از عملکرد و مسائل
ارگانھای مختلف گزارشات کامل داشته باشند.
ھر عضو سازمان موظف است در يک بخش
تشکيالت فعال باشد .نقائصی که در ارگانھای
تشکيالتی ،در مورد شکل و شيوه سازماندھی و
جذب نيرو وجود دارد ،برطرف گردد.
ارگانھای تبليغی و ترويجی سازمان تنوع
بيشتری به برنامهھای خود بدھند و نقاط ضعف
فنی تلويزيون برطرف گردد .کنفرانس ھمچنين
بر تالش بيشتر برای فعاليتھای داخل کشور،
اقدامات مبارزاتی در خارج از کشور و نيز
پرداخت منظم حق عضويت و تالش بيشتر برای
حل معضل مالی سازمان تاکيد نمود.
گزارش سياسی کميته اجرائی منتخب کنفرانس
 ١٣يکی ديگر از مصوبات کنگره  ١۴بود که با
حضور رفقای ميھمان به آن رسيدگی شد .نخست
ھيات رئيسه يک پيام از رفقای داخل را که تا آن
روز رسيده بود قرائت کرد که مورد استقبال
شرکت کنندگان قرار گرفت .پس از آن نماينده
کميته اجرائی ،پيشنھادات اصالحی رفقای
سازمان را در جريان مباحثات پيش از کنفرانس،
به اطالع کنفرانس رساند و سپس بحث پيرامون
گزارش آغاز شد .سخنرانھا ،پيشنھادات جزئی
جديدی برای افزودن بر گزارش و يا تغييراتی در
آن را مطرح نمودند که قرار شد اين پيشنھادات تا
جائی که نظر عمومی کنفرانس است ،به ھمراه
به روزکردن آمارھا و فاکتھای مندرج در

گزارش ،تاکيد شفافتر بر تاکتيکھای سازمان،
در بخش نتيجهگيری ،برای انتشار علنی گزارش
توسط کميته اجرائی جديد سازمان ،مد نظر قرار
گيرد .اين گزارش پس از دو دور بحث به
رایگيری گذاشته شد و با  ٩٠درصد آراء موافق
و  ١٠درصد ممتننع به تصويب رسيد.
در ادامه کار کنفرانس ،قطعنامهھای پيشنھادی
رفقا در دستور کار قرار گرفت .يک قطعنامه
خواستار تشکيل يک کميسيون برای بررسی و
بروز کردن اساسنامه سازمان ،توسط کنفرانس
شده بود.
پس از آنکه رفيق پيشنھاد کننده قطعنامه،
توضيحاتی پيرامون آن به کنفرانس داد ،دو
موافق و دو مخالف بر طبق آئيننامه کنفرانس
پيرامون آن سخنرانی کردند .بحث رفقای موافق،
اين بود که اساسنامه منطبق با شرايط کنونی ما
نيست و بايد تغيير کند يا تبصرهھائی به آن
افزوده گردد .رفقای مخالف بر ناروشن بودن
ھدف رفيق ارائه دھنده قطعنامه از تغيير
اساسنامه تاکيد داشتند .اين رفقا خاطرنشان
ساختند که ضرورتی برای تغيير اساسنامه وجود
ندارد ،اگر رفقای تشکيالت خارج از کشور ،بايد
شرايط ويژه تشکيالت خود را مد نظر قرار
دھند ،میتوانند آئيننامهای منطبق با تشکيالت
خود داشته باشند .اما در ھر حال اصل
سانتراليسم دمکراتيک بايد بر اين آئيننامه نيز
حاکم باشد.
اين قطعنامه به رایگيری گذاشته شد و با ۵٠
درصد رای مخالف ۴۵ ،درصد موافق و ۵
درصد ممتنع رد شد و از دستور کار خارج
گرديد.
قطعنامه ديگری که مورد بحث و گفتگوی
کنفرانس قرار گرفت ،قطعنامهای در لغو
مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور بود.
پيش از برگزاری کنفرانس قطعنامهای در اين
مورد توسط يکی از رفقا ارائه شده بود که در آن
خواستار گنجاندن اين مطالبه در يکی از بندھای
برنامه شده بود .در جريان کارکنفرانس ،پيش از
آنکه اين قطعنامه به بحث گذاشته شود ،رفيق
پيشنھاد دھنده قطعنامه ،آن را پس گرفت و به
جای آن قطعنامهای ارائه داده شد و خواسته شد
که اين مطالبه نه در برنامه ،بلکه به صورت يک
قطعنامه رسمی تصويب شود .ھيات رئيسه،
قطعنامه اصالحی را در دستور کار قرار داد ،اما
برخی از رفقا آن را خالف آئيننامه اعالم
نمودند .ھيات رئيسه توضيح داد که به جز موارد
برنامهای و اساسنامهای ،ھر پيشنھاد و
قطعنامهای میتواند در خود کنفرانس ارائه شود
و در دستور کار قرار گيرد و يا تغييراتی در
قطعنامهھای پيشنھادی داده شود .معھذا ھيات
رئيسه کنفرانس ،اين مسئله را به رایگيری
گذاشت و با  ٩٣درصد رای موافق در دستور
کار قرار گرفت .نگرانی رفقای مخالف اين
قطعنامه عموما از آن رو بود که اين قطعنامه بر
تاکتيکھای مسلحانه و مشی سرنگونی قھرآميز
جمھوری اسالمی و طبقه سرمايهدار حاکم تاثير
بگذارد که رفقای موافق قطعنامه توضيح دادند که
اين مسئله مربوط به قوانين کشوریست و تاثيری
بر تاکتيکھا و خطمشی سازمان ندارد .ھيات
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رئيسه در عينحال پيشنھاد کرد که يک کميسيون
تشکيل شود و متن نھائی قطعنامه را تنظيم نمايد.
اين قطعنامه به رایگيری گذاشته شد و با ۵٢
درصد آرای موافق١١ ،درصد مخالف١٧ ،
درصد ممتنع و  ٢٠درصد که نسبت به روند
پيشبرد بحت معترض بودند و در رایگيری
شرکت نداشتند ،بهتصويب رسيد.
پيام شرکتکنندگان در کنفرانس  ١۴سازمان به
طبقه کارگر ايران ،فعالين و ھواداران سازمان،
زندانيان سياسی و خانوادهھای جانباختگان فدائی،
بحث بعدی بود که تھيه و تنظيم آن برعھده کميته
اجرائی منتخب کنفرانس  ١۴قرار گرفت که با
رای مخفی ،انتخاب گرديد .سرود انترناسيونال
پايان بخش کار کنفرانس بود.
کنفرانس  ١۴سازمان با موفقيت به پايان رسيد.

نيمه دوم آبان  ٩٢شماره ۶۵٧

پيام شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس
ِ
سازمان فدائيان ) اقليت(
به رفقای ھوادار و فعاال ِن سازمان در داخل کشور
رفقای ھوادار و فعاالن سازمان!
کنفرانس
چھاردھمين
ما شرکت کنندگان در
ِ
سازمان ،گرمترين درودھای کمونيستی خود را
تقديم شما رفقا می کنيم .ما ھمچنين از پيکار بی امان
شما عليه نظم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم و مبارزه
در راه تحقق اھداف و آرمان ھای سوسياليستی طبقه
کارگر قدرشناسی نموده و بر آن ارج می نھيم.
ھمبستگی عميق و
اجازه بدھيد در ھمين آغاز،
ِ
اختناق
م
رغ
به
که
رفقائی
رفيقانه خود را با شما
ِ
ِ
شديد سياسی و سرکوبِ عريان ،با وفاداری به
آرمان ھای کارگری -کمونيستی فدائيان اقليت در
راه تحقق اين آرمان ھا چنگ در چنگِ دشم ِن
طبقاتی افکنده ايد ،ابراز داريم.
رفقا!
کنفرانسِ چھاردھم سازمان در شرايطی برگزار شده
است که بحرا ِن نظا ِم سرمايه داری حاکم بر ايران
پيوسته ژرفتر شده است .به رغ ِم شعارھا و وعده
ھای روحانی و ديگر کارگزاران نظام در مورد
کنتر ِل نرخِ تورم ،ايجاد اشتغال و بھبود اوضاع
اقتصادی،بحران رکود  -تورمی ادامه يافته و تشديد
شده است .ھزاران کارگر از کار اخراج شده و به
ص ِ
ف ميليونی بيکاران پيوسته اند .نرخ تورم طبقِ
آمارھای رسمی بيش از چھل درصد افزايش يافته
ت مورد نياز
است.
گرانی فزاينده کاالھا و خدما ِ
ِ
کارگران و زحمتکشان ،ناامنی شغلی ،بی آيندگی،
فقر و فالکت و گرسنگی ،زندگی ميليون ھا کارگر
و زحمتکش را در معرض تباھی قرار داده است.
وضعيتِ سياسی نيز جدا از اوضاع اقتصادی نبوده
تبليغاتی روحانی در
و تمام وعده ھا وشعارھای
ِ
مورد آزادی ھای سياسی و رعايت حقوقِ مردم پوچ
از کار در آمده است .فعاال ِن کارگری ھمچنان مورد
تعقيب و پی گرد قرار دارند .کارگران زندانی و
برخی ديگر از زندانيا ِن سياسی مورد ضرب و شتم
قرار گرفته و شکنجه می شوند .آزار و اذيت و
شمار اعدام ھا نيز
سرکوب زنان ادامه دارد و
ِ
افزايش يافته است.
رفقای ھوادار و فعاال ِن سازمان!
در حاليکه جناحی از حکومت تالش می کند
ت بين الملی جمھوری اسالمی و قبل از ھمه
مناسبا ِ
رابطه با دولت آمريکا را بھبود بخشد تا به خيا ِل
خود با لغو تحريم ھا و حمايت قدرت ھای
امپرياليستی  ،نظام سرمايه داری ايران را از بحران
ورشکستگی مالی نجات دھد،
و رژيم حاکم را از
ِ
گروه ھای ديگری از حکومت ،ايجاد رابطه و
سازش با امريکا و "شيطان بزرگ" را خالف
آرمان ھای جمھوری اسالمی و بنيانگذار آن خمينی
می دانند و با آن مخالفت می کنند" .نرمشِ
قھرمانانه" رھبر حکومت اسالمی يا عقب نشينی
اجباری در برابر آمريکا و غرب که محصول
مجموعه ای از عوامل و شرايط داخلی و فشارھای
خارجی ست ،تنش ھا و کشمکش ھای درونی جناح
ھای حکومتی را دامن زده است.
جمھوری اسالمی به فرضِ آنکه از تنش ھا و
کشمکش ھای درونی خود نيز عبور کند و چنان
امتيازاتی به آمريکا و ساير قدرتھای امپرياليستی
بدھد که به تعديل يا لغو تحريم ھا بيانجامد ،حداکثر
ط بحران زده
می تواند وضعيتِ اقتصادی را به شراي ِ
پيش از تحريم ھابرگرداند .با لغو تحريم ھا گر چه

ممکن است جمھوری اسالمی تا اندازه ای
بسياربسيار محدود و کوتاه مدت ،با رکود و تورم
مقابله کند اما اين موضوع به معنای ح ِل بحرا ِن
اقتصادی و معضالتی که اجرای سياست ھای
نئوليبرال اقتصادی ديکته شده صندوق بين المللی
ک جھانی به بار آورده است نيست .اين
پول و بان ِ
ھمان سياستی ست که روحانی با ادامه آن می
خواھد بحرا ِن اقتصادی را حل کند .سياستی که از
دوران رفسنجانی در ايران به مرحله اجرا درآمد و
در دوره خاتمی و احمدی نژاد نيز ادامه يافت و نه
تنھا بحران را حتا تعديل نکرد ،بلکه پيوسته آنرا
ژرفتر و مزمن تر ساخته است .بنابراين صرف
نظر از اينکه با "نرمشِ قھرمانانه" خامنه ای،
ارتجاع اسالمی تا چه اندازه با ارتجاع امپرياليستی
کنار بيايد يا نيايد ،ھمانطور که به تجربه نيز ثابت
شده است ،تا رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی
ھست وضعيتِ اقتصادی و معشيتی توده ھای کارگر
و زحمتکشان دستخوشِ ھيچگونه بھبود اساسی
ت تلمبار شده کارگران
نخواھد شد .بر عکس مطالبا ِ
اعماق
در
ای
توده
نارضايتی
بی پاسخ می ماند.
ِ
جامعه متراکم تر می شود .اعتراضات کارگری
گسترده تر و مبارزه عليه نظم حاکم ادامه و گسترش
خواھد يافت.
رفقای ھوادار و فعاال ِن سازمان !
ناگفته روشن است که روی کار آمدن روحانی و
جابجائی مھره ھا ،تغييری در ماھيتِ رژيم سرمايه
داری جمھوری اسالمی ايجاد نکرده است .تمام
تالش ھای رژيم و جناح ھای آن برای حل بحران با
شکست و ناکامی روبرو شده است .بحرا ِن موجود
در چارچوب ھای نظم موجود حل شدنی نيست و
بايد به شيوه انقالبی حل شود .طبقه کارگر يگانه
طبقه ای است که قادر است نظم سرمايه داری را
زيرورو کند وبحرا ِن موجود را به شيوهای انقالبی و
قاطع حل کند و تمام کارگران و زحمتکشان را از
وضعي ِ
ت نکبت بار کنونی نجات دھد .لذا ،جنبشِ
ت آگاه گرانه وسازمانگرانه
فعالي
و
کارگران
طبقاتی
ِ
در ميا ِن کارگران ،مھم ترين و اصلی ترين عرصه
فعاليتِ سازمان است و ضرورتِ تشکل يابی
ف سنگينی را بر دوشِ ما قرار
کارگران وظاي ِ
میدھد .اما ايفای نقشِ فعالتر در اين زمينه ،مستلزم
آناست که رفقای ھوادار و فعاال ِن سازمان ،خود را
در ھسته ھای مستقل و مجزا ازھم متشکل سازند.
ايجاد و تکثير سلولھای سازمانی ،يکی از مھمترين
ف لحظه کنونی ما میباشد .تالشِ ما در مرحله
وظاي ِ
اول بايد اين باشد که در کارخانه ھا و موسساتی که
دارای اھميتِ استراتژيک ھستند ،در محالتِ
کارگری و در ھر کجا که توده ھای کارگر حضور
دارند ،ھسته ھای سرخِ کارگری و کمونيستی ايجاد
کنيم .ياری رسانی به امر تشکل يابی طبقه کارگر،
تبليغ و ترويج خط مشی انقالبی -کارگری و مواضع
آگاھی
کمونيستی سازمان و برد ِن
ف
و اھدا ِ
ِ
ِ
ف مرکزی
وظاي
از
کارگران
ن
ميا
به
سوسياليستی
ِ
ِ
ھسته ھای سرخ است .وظيفه مھم ديگر فعاالن
متشک ِل سازمان در ھستهھای سرخ کارخانهھا ايجاد
و گسترشِ کميته ھای کارخانه است که دربرگيرنده
آگاه ترين ،پيشروترين و فعال تري ِن کارگران اند.
رفقای ھوادار و فعاال ِن سازمان و ھمه رفقای
کارگری که از خط مشی سياسی فدائيان افليت

١١
١١
پيروی می کنند ،با ايجاد کميته ھای کارخانه ،بايستی
در مبارزاتِ روزمره کارگران فعاالنه شرکت
جويند و از طريقِ اين کميته ھا ،مبارزات کارگران
را در سطح اقتصادی و سياسی سازماندھی و
رھبری نمايند.
رفقا!
تاکيد سازمان بر نقش و اھميت طبقه کارگر و جنبش
طبقاتی کارگران و تاکيد و تمرکز اصلی فعاليت در
ميان کارگران ،به معنای ناديده گرفت ِن ساير اقشار
زحمتکش و تھيدستِ جامعه و جنبش ھای اعتراضی
آنان نيست .نيمی از جمعيت يعنی زنا ِن ايران ،در
معرض خشن ترين تبعيضات جنسيتی و
ِ
نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.
اکثريتِ عظي ِم معلمان ،پرستاران و دانشجويان زير
انواع فشارھا و محدوديت ھای اقتصادی و سياسی
حقوق دمکراتيک و
قرار دارند که از بديھی ترين
ِ
سياسی محروم اند و بارھا عليه رژيم جمھوری
حقوق خود ،دست به
احقاق
اسالمی و برای
ِ
ِ
اعتراض و مبارزه زده اند .فعاالن و ھوادران
سازمان بايستی در ميان اين اقشار نيز حضور فعال
داشته باشند و با ايجاد ھستهھا و سلولھای سازمانی
چه در ميان معلمان و پرستاران و چه در سطح
ت آگاھی
دانشگاهھا ،با دخالت آگاهگرانه خود ،در جھ ِ
و سازماندھی اعتراضات آنان تالش ورزند و سطح
مطالبات ،راديکاليسم و موضع سوسياليستی را در
ميان آنھا و جنبشھای اعتراضیشان تقويت کنند.
رفقای ھوادار وفعاالن سازمان!
ط اختناق و ديکتاتوری عريان ،در
در شراي ِ
شرايطی که دستگاه پليسی-امنيتی و نيروھای
سرکوبِ جمھوری اسالمی ،ھر گونه فعاليتِ متشکل
و سازمان يافته ای را به ويژه اگر ر ِد پای
کمونيست ھا در آن ديده شود ،با بيرحمی سرکوب
می کند ،اساسِ کار تشکيالتی و فعاليت ھای ما
ھمچنان بايد مخفی و زيرزمينی باشد و فعاالن و
رفقای ھوادر سازمان در تمام فعاليتھای خود بايستی
اصول پنھان کاری را اکيدا ً رعايت کنند .نيازی به
توضيح اين مساله نيست که بسته به اوضاع و
سياسی جامعه ،با بکار بستن ابتکار و
ط
شراي ِ
ِ
خالقيت می توان از شيوه ھای گوناگون در امر
مبارزه و فعاليت انقالبی استفاده نمود و کار وفعاليت
مخفی و علنی را با ھم تلفيق نمود ،اما اساسِ فعاليتِ
فعاالن و ھستهھای ھوادار سازمان بر مخفیکاری و
رعايتِ اکيد مسائلی امنيتی استوار است به نحوی که
تضمين کننده ادامه کاری رفقا باشد .رفقای عزيز،
فعاالن و ھواداران سازمان بدانيد و آگاه باشيد که در
شرايط کنونی ،درھمان حال که فعاليت ھای انقالبی
شما و گسترشِ اين فعاليت ھا در عرصه ھای
پيشگفته و در عرصه تبليغ و ترويج مواضع و خط
مشی سازمان از اھميتِ بسيار زيادی برخوردار
است،درعين حال؛ حفظ ،استحکام و ادامه کاری
ھسته ھای تشکيالتی و ھوادارسازمان نيز حائز
اھميتِ جدی ست .ما شرکت کنندگان در کنفرانس
چھاردھم سازمان ،دستِ يکايک شما رفقا را به
گرمی میفشاريم و برايتان آرزوی پيروزی داريم!
پيش به سوی ايجاد ھسته ھای سرخِ سازمانی و
متشکل ساخت ِن کارگران!
پيش به سوی گسترش فعاليت ھای مبارزاتی و
انقالبی در ميا ِن کارگران و زحمتکشان!
سرنگون باد جمھوری اسالمی-
برقرار باد حکومت شورائی
نابود باد نظام سرمايهداری -زندهباد سوسياليسم
شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس سازمان
فدائيان ) اقليت(-آبان ١٣٩٢
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پيام شرکت کنندگان درچھاردھمين کنفرانس
سازمان فدائيان )اقليت(
به زندانيان سياسی ،خانواده ھای
جانباختگان فدايی و رفقای دربند،
رفقای زندانی ،مدافعان آزادی و سوسياليسم!
چھاردھمين کنفرانس سازمان ما در شرايطی برگزار گرديد که جمھوری اسالمی در بحرانی ترين دوران
حيات ننگين خود به سر می برد .سياست ھای رژيم در عرصه ھای داخلی و خارجی با شکست مواجه شده
و نزاع ھسته ای جمھوری اسالمی با گروه کشورھای  ۵+١به مرحله سرنوشت ساز خود رسيده داست.
ھيات حاکمه برای برون رفت از وضعيت موجود ،اگرچه در عرصه سياست خارجی به اجبار به تاکتيک
"نرمش قھرمانانه" تن داده است ،اما در عرصه داخلی بيش از پيش به سالح سرکوب و اعدام زندانيان روی
آورده است .طی سه ماھی که از روی کار آمدن دولت روحانی می گذرد -دولتی که با وعده ھای بھبود
شرايط سياسی ،اجتماعی و اقتصادی بر مسند رياست جمھوری نشست -نه تنھا کمترين روزنه اميدی در
جھت بھبود اوضاع پديد نيامد ،بلکه برعکس ،طی ھمين مدت جو ارعاب و سرکوب به نحو چشمگيری در
جامعه افزايش يافته است .شالق طرح "عفاف و حجاب" ھمچنان بر گرده زنان و جوانان فرود می آيد،
زندانيان سياسی و به طور اخص کارگران زندانی و زندانيان مدافع آزادی و سوسيالسم با تعرضات بيشتری
از سوی زندانبانان و نيروھای امنيتی رژيم مواجه ھستند و مھمتر اينکه طی ھمين مدت ،آمار اعدام زندانيان
سياسی و زندانيان جرائم عادی به نحو نگران کننده ای افزايش يافته است .در واقع جمھوری اسالمی
درھمان حال که در عرصه سياست خارجی با شعار "نرمش قھرمانانه" در مسير سازش با کشورھای ۵+١
گام بر می دارد ،در عرصه داخلی ،سياست ارعاب ،اعدام و سرکوب را ادامه داده است.
رفقای زندانی ،مدافعان آزادی و سوسياليسم!
اين اولين بار نيست که ھيئت حاکمه ايران جھت فائق آمدن بر بحران ھای داخلی و خارجی و نيز جلوگيری
از گسترش اعتراضات توده ای به تشديد سرکوب در جامعه و اعدام زندانيان متوسل می شود .اعدام زندانيان
سياسی پس از  ٣٠خرداد سال  ۶٠و نيز اعدام جمعی چندين ھزار زندانی سياسی در تابستان  ۶٧بيانگر اين
واقعيت دھشتناک است که جمھوری اسالمی ھمواره از وجود زندانيان سياسی به عنوان گروگان و گروکشی
استفاده کرده است .از اين رو ما شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس سازمان فدائيان )اقليت( ضمن
اعالم انزجارعميق نسبت به اين سياست گروکشی جمھوری اسالمی ،خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط
زندانيان سياسی و به طور اخص کارگران زندانی ھستيم.
رفقای زندانی ،مدافعان آزادی و سوسياليسم!
اگرچه ماھيت وجودی زندان در ھمه دولتھای سرمايهداری کم و بيش با اعمال فشار ،سرکوب و محدوديت
ھای فردی ھمراه است ،اما زندان ھای جمھوری اسالمی به لحاظ گستردگی اعمال شکنجه ،سرکوب و
شدت آزار و اذيت اعمال شده بر زندانيان ،قابل قياس با زندان ھای ھيچ يک از رژيم ھای معاصر نيست .با
اين ھمه ،شما ياران دربند ،شما مدافعان آزادی و سوسياليسم با مقاومت و ايستادگی تان نشان داده ايد که
زندان نيز ميدان ديگری از تالش ،مبارزه و پيکار با خصم طبقاتی است .مقاومت شما در شکنجه گاه ھای
جمھوری اسالمی بيانگر عمق وفاداری تان به آزادی و سوسياليسم است .ايستادگی شما در مقابل مدافعان
سرمايه ،تجلی باور عميق تان به رھايی طبقه کارگر از يوغ ستم ،استثمار و بردگی نظام سرمايه داری حاکم
بر ايران است .درود ما بر شما ياران باد.
خانواده ھای جانباختگان فدايی!
جمھوری اسالمی طی سال ھای حاکميت ننگين اش ،فقط در زندان فاجعه به بار نياورد .اين رژيم ،فقط
عزيزان تان را در زندان شکنجه و قتل عام نکرد ،شما نيز به ھمراه عزيزان زندانی تان روزی صدبار
شکنجه شديد ،شما نيز ھر سحرگاه ھان پا به پای فرزندان ،ھمسران ،پدران ،مادران ،خواھران و برادران
زندانی تان به قتل گاه برده شديد ،شما نيز در حاکميت جمھوری اسالمی ھمه ناماليمات را به جان خريديد،
دوشادوش عزيزان زندانی و رفقای جان باخته ما دندان خشم بر جگر خسته بستيد ،اما استوار مانديد .رفقايی
که جان شيرين در راه پيکار و مبارزه ای بی امان عليه نابرابری ،ستم و بی عدالتی نثار کردند .رفقايی که
اگر چه امروز در ميان ما نيستند ،اما در گذر زمان ،موج را سرودی کردند پر نبض تر از انسان و مرگ را
سرودی کردند پر طبل تر از حيات و شما خانواده ھای زندانيان سياسی ،جانباختگان فدايی و ھمه مدافعان
آزادی و سوسياليسم در ياد و نام رفقای جان فشان مان ،برگ را سرودی کرديد سرسبزتر از جنگل و عشق
را سرودی کرديد پر طپش تر از دل دريا .درود ما نثارتان باد .ما شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن ارج گذاشتن به مقاومت ،مبارزه و پايداری زندانيان سياسی عليه جمھوری
اسالم و نظام سرمايه داری حاکم بر ايران ،به پايداری شکوھمند شما ،خانواده ھای جان فشانان فدايی و ھمه
مدافعان آزادی و سوسياليسم درود می فرستيم .درود بر شمايان باد.

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی -برقرار باد حکومت شورائی
نابود باد نظام سرمايهداری -زنده باد سوسياليسم
شرکت کنندگان در چھاردھمين کنفرانس سازمان فدائيان )اقليت(
آبان ١٣٩٢
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محدوديتھا و موانع . . .
که حتا با پيشبرد ناقص سياستھایاش و در
محدودهای معين ،بتواند آرام آرام بر قدرت
طبقاتی و اجتماعی خود بيافزايد و از اين طريق
به موازنهی قدرت نزديک شود .اين جناح ھر
قدر که بتواند تغييری در اين موازنه ايجاد کند،
توانايیاش نيز برای پيشبرد سياستھایاش بيشتر
میشود و از ھمينجاست که اھميت توافق محدود
با  ١+ ۵برای اين جناح روشنتر میگردد.
اين جناح با تعديل بحران سياسی خارجی و
بدنبال آن بوجود آوردن اميد برای تعديل بحران
اقتصادی به اين دل بسته است که پايگاهاش را در
ميان آن بخش از بورژوازی و خردهبورژوازی
که نقشی اساسی در به دست آوردن کرسی
رياستجمھوری توسط اين جناح داشتهاند ،تقويت
کرده و با تکيه بر اين نيروی اجتماعی که از
ابزارھای گستردهای نيز برخوردار ھستند،
موقعيت خود را در درون ھيات حاکمه تقويت
نمايد که در اين ميان کسب قدرت در مجلس
اسالمی میتواند نقطه پرش آن باشد.
اما آيا اين جناح خواھد توانست موازنه قدرت را
بهطور کلی به نفع خود تغيير دھد؟ در پاسخ به
اين سوال بايد گفت که اگرچه اين جناح ھماکنون
به موقعيتی بھتر از دوران رياستجمھوری
احمدینژاد دست يافته و توافقاتی محدود با ۵
بعالوه يک میتواند به موقعيت باز ھم بھتر آن
بيانجامد ،اما ھمانطور که دوران
رياستجمھوری خاتمی نيز نشان داد اين جناح
قادر نيست موازنه قدرت را تا زمانی که
حکومت اسالمی از چنين ساختاری برخوردار
است ،به نفع خود تغيير دھد.
مانع بزرگ ديگر بر سر راه اين جناح ،بحران
اقتصادی ،اجتماعی و سياسی داخلی میباشد .اين
جناح اگرچه در محدودهای سياستھايی متفاوت
با جناح ديگر در امور داخلی دارد ،اما قادر به
حل اين بحران نمیباشد و برنامهھای آن
نمیتواند به خواستھای انباشته شدهی طبقهی
کارگر و ديگر نيروھای اجتماعی ھمچون زنان و
جوانان پاسخ بدھد.
تا آنجا که به طبقهی کارگر ربط پيدا میکند ،ھم
اکنون بخش بزرگی از اين طبقه در زير خط فقر
زندگی میکند ،اين طبقه فاقد تشکالت صنفی و
سياسی خود میباشد و در اثر بیحقوقی مفرط،
در معرض استثمار شديد طبقهی سرمايهدار قرار
دارد .دولت روحانی و حتا دولت  ٨سالهی خاتمی
نشان دادهاند ،که راهحلی برای اين معضالت
ندارند .اگر در دوران رياستجمھوری
احمدینژاد سنديکای کارگران نيشکر ھفتتپه
بوجود آمد و به زير تيغ سرکوبگران رفت و
رھبران آن به زندان و اخراج از کار محکوم
شدند ،رھبران سنديکای کارگران شرکت واحد
تھران نيز در دوران خاتمی به ھمين سرنوشت
دچار شده بودند.
تنھا راه برای طبقهی کارگر ايران نه برکناری
ولیفقيه که سرنگونی حکومت اسالمی و
برقراری حکومت شورايی کارگران و
زحمتکشان برای برپايی سوسياليسم است .اين
يگانه راھیست که میتواند وضعيت کنونی
طبقهی کارگر و عموم تودهھای زحمتکش را
دچار تحوالت اساسی کند.
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پيام فعالين سازمان فدائيان )اقليت(-
داخل کشور به چھاردھمين کنفرانس
سازمان
که رژيم برايشان به وجود آورده ،روزگار سخت و پر مشقتی را از سر
میگذرانند .رژيمی که عميقا در بحران اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
فرورفته ،گرانی اجناس و مايحتاج روزمره زندگی ،اجاره خانهھا ،ھزينه
دارو و درمان ،ھزينهھای تحصيل ،بيکاری ،تورم بدون مھار و ...مشکالت
ديگر ،نفس کارگران و عموم تودهھا و مردم زحمتکش را بريده است .اغلب
پروژهھای عمرانی که بيشترين تعداد کارگران درآنھا مشغول کار بودهاند به
رکود و تعطيلی کشيده شدهاند .سرنوشت کارخانجات و صنايع بھتر از
سرنوشت کارھای پروژهای و عمرانی نيست .ورشکستگی صنايع و اخراج
فوج فوج کارگران ھمچنان ادامه داردوبيکاری  ٧-٨ميليونی نيروی کار
گويای اين واقعيت است .زشتی و کراھت فقر و فاقه ،نکبت و نداری و
انواع ديگری از مشکالت و ناھنجاریھای اجتماعی ناشی از کارکرد رژيم
ارتجاعی سرمايهداری حاکم در تمام شھرھای کوچک و بزرگ و در روابط
اجتماعی تودهھا آشکار و نمايان است .خانوادهھای کارگری و زحمتکش در
نگرانی و اضطراب ناشی از بحران روز افزون اقتصادی-اجتماعی به
سرمیبرند.
عليرغم کليه مسائل موجود و مطروحه وبا توجه به ضربات و آسيبی که
رژيم طی سالھای اخير به کليت جنبش کارگری و فعالين اين جنبش وارد
نموده ،طبقه کارگر در اين شرايط تنھا نيرويی ست که رژيم سرمايهداری
حاکم خود را ھمواره از طرف آن مورد تھديد میبيند ،جنبش کارگری و
فعالين عرصه مبارزات اين جنبش را ھمچنان در تنگنا و در زير فشار قرار
میدھد و کمترين اعتراض را با سرکوب و حبس جواب میدھد .تنھا با کار
و فعاليت انقالبی و بسيج کليه امکانات و نيروھای فعال کارگری انقالبی و با
به کار گيری و استفاده از تمام ظرفيتھای اجتماعی اعم از کار علنی و کار
غيرقانونی و مخفی ،و با اتکاء به طبقه کارگر و کار تشکيالتی در دامن زدن
به يک مبارزه وسيع اجتماعی میتوان بر شرايط موجود غلبه کرد.
رفقا! ما ايمان داريم و به درستی واقف ھستيم ،که کنفرانس  ١۴سازمان در
اين مقطع حساس میتواند در تشديد و تسريع مبارزه طبقاتی و سوسياليستی و
در پيگيری مبارزات اجتماعی عمومی در جھت رھائی تودهھا از ستم
سرمايهداری رژيم جمھوری اسالمی و برقرار حاکميت شورائی کارگران و
زحمتکشان موثر واقع گردد.
رفقا! ما بی صبرانه و مشتاقانه در انتظار نشست بزرگ و سراسری سازمان
ھستيم و بسيار متأسّف و نا خرسند ھستيم که پيگرد و تعقيب  ،شرايط امنيتی
و پليسی و تضييقات زندگی سخت در شرايط کنونی ،اقبال مشارکت در
نشست سراسری سازمان را از ما گرفته است .اما ،ما با ھمه وجود و
احساسات رفيقانه و ھمبستگی تشکيالتی ،خود را در کنار شما میبينيم ،و
برگزاری نشست سراسری سازمان را به شما و ھمه شرکتکنندگان و
بهخصوص به رفقای ميھمان در نشست تبريک میگوئيم و دست شماھا را
میفشاريم.
رفقا! ما به پيروی از سنت مبارزاتی سازمان و به شيوه انقالبی فدائيان اقليت
در پيگيری مبارزه طبقاتی انقالبی و کار و فعاليت تشکيالتی در جھت اھداف
و برنامه سازمان و در راه بر پائی جامعه سوسياليستی و حاکميت شورائی
کارگران و زحمتکشان ھيچ فرصتی را از دست نخواھيم داد و با ھمه وجود،
نيروی خود را در راه آزادی ،سوسياليسم و حاکميت شورائی کارگران و
زحمتکشان و حمايت بيدريغ از سازمان بکار خواھيم بست.
پيروزی و موفقيت شما را در اين مرحله از تاريخ مبارزاتی جنبش کارگری
 -کمونيستی ايران و برگزاری موفق کنفرانس  ١۴سازمان را آرزو داريم.

زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی -زنده باد حکومت شورائی
کار -نان  -آزادی ،حکومت شورائی
فعاالن سازمان فدائيان اقليت -داخل کشور
تاريخ ٩٢ /٨ / ١٢
ايران

پيام ھواداران سازمان در داخل کشور به
کنفرانس چھاردھم سازمان
در خلوت روشن
با تو گريستم بخاطر زندگان
در گورستان تاريک ,با تو خوانده ام,زيبا ترين سرود بودن را,زيرا کشتگان
آن سال,عاشق ترين زندگان بوده اند
احمد شاملو
گرمترين درودھای کارگری به رفقای کميته اجرايی و شرکت کنندگان در
کنفرانس چھاردھم فدائيان اقليت.
رفقای گرامی جنبش کارگری ايران امروز وظيفه و مسئوليت بزرگی بر
گردن ما نھاده است که بايد در فردای جنبش ,پاسخ گوی تحليل ھای سياسی و
اقتصاديمان باشيم.
ھمرزمان مبارز! کنفرانس چھاردھم در شرايطی برگزار ميگردد که در آينده
سازمان ما و جنبش کارگری ايران از اھميت خاصی برخوردار است و
سنگ محکی برای ارزيابی دقيق و تحليلی درست از جنبش ايران خواھد بود.
رفقا:
مگر ما کارگران ايران چه خطايی مرتکب شده ايم که در ازای امضاء
نکردن قراردادھای سفيد ،مديرعاملی با وقاحت تمام اعالم ميکند از نظر ما
کارگر ليوان يکبار مصرفی است که ھروقت کارمان تمام شد بايد بياندازيمش
به سطل آشغال .آری امروز واقعا تشديد فشار به طبقه کارگر و فعاالن
کارگری از ھر روز بيشترو بيشتر گرديده است.گويا بی حقوقی ،قراردادھای
سفيد,موقت,اخراج بی رويه و بيکاری کافی نبوده که به دستگيری  ,زندان و
بازداشت ھای طوالنی مدت ,شکنجه ,اعدام مبادرت مينمايند تا کارگران از
ابتدايی ترين خواسته ھای صنفی سياسی خود دست بردارند.
رفقا:
ما کمونيستھا به مثابه پيگيرترين نيروی چپ سياسی کشور برای
آزادی حکومت شورائی بايد با تمام نيرو
نان
تامين شعار کار
برای تسخير کارخانه ھا و کارگاھھا به پيش تازيم تا انديشه ھای مارکسيستی
را به ميان کارگران ببريم و جامعه ی سوسياليستی را که عاری از ھرگونه
ستم و استثمار ميباشد برای آنان تشريح نماييم.
رفقای کميته اجرايی ! ھسته  .....ضمن سپاس و قدر دانی از زحمات بی
دريغ تان دست شمارا به گرمی می فشارد و آرزوی پيروزی کنفرانس
چھاردھم را پيشاپيش به کارگران و زحمت کشان ايران تبريک ميگويد.
پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
پيروز باشيد
ھسته ……..
١٣٩٢ / ٧/ ٣٠

تصحيح و پوزش
نشريه کار شماره ۶۵۶
صفحه  ٣ستون سوم ،سطر  ،٢کلمه تورم ،به اشتباه "توم" تايپ شده
است
ھمان صفحه و ستون ،سطر ، ١١کلمه پيروزيت" ،پروزيت"
و صفحه  ٩ستون يک ،سطر  ،٣٨کلمه روزمرّه " ،روزمرده" تايپ
شده است که بدينوسيله اصالح میگردد.

نيمه دوم آبان  ٩٢شماره ۶۵٧

پيام فعالين سازمان فدائيان )اقليت(-
داخل کشور به چھاردھمين کنفرانس سازمان

١۴
١۴
برای ارتباط با ز ن ان )ا ( 56نامهھای خود
را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.
آلمان

رفقا!
درودھای گرم و رفيقانه ،ھمراه با شاد باشھای ما را به مناسبت برگزاری نشست سراسری )کنفرانس
 (١۴سازمان بپذيريد!
رفقا!
جناحھای رقيب رژيم بحران زده و ورشکسته جمھوری اسالمی ،برای خالصی موقت از زير فشار
اعتراضات تودهای و مشکالت سياسی -اقتصادی که گريبانگير رژيم شده ،دست بدست ھم داده و با
تغيير چھره دست به دامن سرمايهداری جھانی و غرب شدهاند و بيھوده میکوشند تا در بده بستانی
پنھانی و دور از چشم مردم ،که با غرب و آمريکا روی مسائل ھستهای انجام میدھند ،مبارزات تودهای
و مطالبه جويانهی کارگران و زحمتکشان و جنبش عمومی مردم را دور بزنند و اين طور وانمود
میکنند که بدنبال مذاکرات ميان رژيم و کشورھای غربی و آمريکا ،گشايش و توسعه آغاز می گردد!
در نتيجهی اين فريب ،بخشھائی از جامعه و تودهھا دچار توھم ،بی عملی و در انتظار دور دستھای
بدون افق نشستهاند که به کمک عناصر وا داده ،فرصت طلبان و شبھه مارکسيستھای طرفدار کار
قانونی دامن زده میشود و از طرفی ديگر سرخوردگی در کنار رمانتيسم و انقالبیگری که از ھرگونه
کار عملی کوچک و بزرگ در چارچوب شرايط عينی و واقعيتھای اجتماعی پرھيز میکند ،در
ھماھنگی با ھم موجبات کندی مبارزه طبقاتی انقالبی را فراھم نمودهاند .جريانات ليبرال و
جمھوریخواه ،مطابق با ماھييت بورژوايی و رويهی معمول خود ،دريک ھمسويی با رژيم عمال اين
وضعيت فرسايشی را تقويت و برای رژيم اسالمی فرصت خريداری میکنند.
و اما رفقا! طبقه کارگر و اقشار تھی دست و زحمتکش جامعه در زير فشار سنگين مشکالت و مصائبی
درصفحه ١٣

برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعت در ھفته
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقت ايران ،ساعت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه بهطور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

دانمارک

K . A. R
Postfach 160531
60068 Frankfurt
Germany
I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland

سوئيس

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland

ھلند

کانادا
K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
V6B 3W7 Canada
کمکھای مالی خود را به شماره حساب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کد
مورد نظر به يکی از آدرسھای سازمان
ارسال کنيد.

شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
شماره فکس ز ن ان )ا( 56
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://76.162.209.167/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: ( 56
در اروپا
0031(0)618622401

www.andishehcom.com
ای ميل تماس با نشريه کار:

مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe
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