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گزارش برگزاری ھفدھمين 
 )اقليت(کنفرانس سازمان فدائيان

 
باگذشت دو سال از کنفرانس شانزدھم سازمان 

، کنفرانس ھفدھم در موعد مقرر )اقليت(فدائيان
 ٩٨ مردادماه ٢۵در اساسنامه سازمان ، در 

ھای سازمان که با8ترين   کنفرانس.  برگزار شد
شوند و از قدرت  ارگان سازمانی ما محسوب می

 يک کنگره برخوردارند، ھر دو  گيری تصميم
ھا ،  اين کنفرانس.  شوند بار تشکيل می سال يک

عملکرد سياسی و تشکيGتی سازمان و وظائف 
کميته اجرائی که رھبری تشکيGت  را در فاصله 
دو کنفرانس بر عھده دارد، مورد ارزيابی قرار 

دھند و وظائف سياسی و تشکيGتی و  می
ھای سازمان را در دوره دو سال آينده  تاکتيک

. کنند تعيين  و کميته اجرائی جديدی را انتخاب می
بر طبق اساسنامه سازمان ما، کميته اجرائی سه 
ماه پيش از برگزاری ھر کنفرانس، گزارش 

ھای پيشنھادی خود  سياسی و تشکيGتی و قطعنامه
را که قرار است به کنفرانس ارائه شود، در 

دھد تا بحث کافی  اختيار تشکيGت قرار می
ھا صورت گيرد و چنانچه نقد و  پيرامون آن

ھا وجود دارد به بحث  اصGحی در مورد آن
کنندگان در کنفرانس با  گذاشته شود تا شرکت

آمادگی 8زم در اين اجGس عالی سازمان، 

 " فعا6ن کارگری جنوب"پيام جمعی از 
 ) اقليت(به کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان 

 
 داخل کشور -) اقليت(پيام فعالين سازمان فدائيان 

 )اقليت( به کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان 
 

 داخل کشور -)اقليت(پيام فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
 )اقليت(کننده در کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان  به رفقای شرکت

 
 پيام ھستٔه امير پرويز پويان
 )اقليت( به کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان 
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 حکومت شورائی
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 کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان    
 

 ھای زندانيان سياسی و به زندانيان سياسی، خانواده
 باختگان سازمان  ھای جان  خانواده

 
 به رفقای ھوادار و فعا6ن سازمان در داخل کشور

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 گزارش سياسی کميته اجرايی به
  کنفرانس ھفدھم سازمان

 پيام حزب کمونيست ايران به
 کنفرانس ھفدھم سازمان

 )اقليت( فداييان
 

پيام کميته مرکزی سازمان راه 
 کارگربه
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 )اقليت(گزارش برگزاری ھفدھمين کنفرانس سازمان فدائيان

ماھه اعضای    در اين فاصله سه .  حضور يابند 
ای در مورد    سازمان چنانچه پيشنھاد و يا قطعنامه 

ای  يا مسائل سياسی و    ای ، اساسنامه   تغييرات برنامه 
تشکيGتی دارند، برای بحث به تشکيGت ارائه  

گيری    ھا تصميم   دھند و در کنفرانس پيرامون آن   می 
 .شود   می 

بنابراين، کنفرانس ھفدھم سازمان پس از مباحثات  
ماھه، با تدارک سياسی و تشکيGتی 8زم    دوره سه 

کميته اجرائی منتخب کنفرانس  .  برگزار شد 
آمدگوئی به رفقای    شانزدھم، ضمن خوش 

ھا خواست،    کننده در کنفرانس ھفدھم، از آن   شرکت 
ھيئتی را برای رياست جلسه انتخاب کنند و وظايف  

رفقايی که در کنفرانس  .  يافته اعGم کرد   خود را پايان 
نفره را    رئيسه سه   حضور يافته بودند، يک ھيئت 

کنفرانس  .رئيسه،   پس از انتخاب ھيئت .  انتخاب کردند 
ً کار خود را با يک دقيقه سکوت به  پاس    رسما

باختگان    فشانان سازمان و ھمه جان   بزرگداشت جان 
رئيسه،    ھيئت .  راه آزادی و سوسياليسم آغاز کرد 

نامه اجGس و روال کار آن را که از قبل    سپس آئين 
اتفاق آراء    شده بود، به بحث گذاشت که به   آماده 

بخش نخست کنفرانس ھفدھم  به  .  تصويب شد 
بررسی گزارش تشکيGتی کميته اجرائی  و عملکرد  

 .ھای سازمانی ما اختصاص يافت   ھا و ارگان   کميته 
رئيسه اجGس از کميته اجرائی سابق خواست    ھيئت 

کننده در کنفرانس توضيح    که در مورد رفقای شرکت 
دھد و به سؤا8ت اجGس پيرامون گزارش  

يکی از رفقای کميته اجرائی  .  تشکيGتی پاسخ دھد 
شده بودند و    در مورد رفقايی که به کنفرانس دعوت 

رفقايی که به علل مختلف نتوانستند در کنفرانس  
حضور پيدا کنند توضيحاتی ارائه داد و به برخی  

کننده در    ازآن، رفقای شرکت   پس .  سؤا8ت پاسخ داد 
ھا و انتقادات خود را    اين اجGس، نظرات، پيشنھاد 

در مورد گزارش تشکيGتی کميته اجرائی  و  
بحث  .  ھای تشکيGتی ابراز داشتند   عملکرد کميته 

ارزيابی گزارش تشکيGتی و مسائل مختلف  
نامه    بر طبق آئين .  سازمانی، يک روز ادامه يافت 

رئيسه    مصوب، پس از دو دور بحث و گفتگو، ھيئت 
کفايت بحث را اعGم کرد و گزارش تشکيGتی به  

  ١٧  درصد آرای موافق و  ٨٣ رأی گذاشته شد که با  
در اين بخش از اجGس،   .  درصد ممتنع تصويب شد 

ھمچنين قطعنامه پيشنھادی يکی از رفقا در مورد  
تغيير يکی از بندھای برنامه در دستور کار قرار  

در بخش مطالبات مشخص کارگری برنامه  .  گرفت  
فوری سازمان دريکی بندھای مربوط به زنان  

ھايی    ممنوعيت کار زنان در رشته : "کارگر آمده بود 
از آنجائی که  ."  آور باشد   ھا زيان   که برای سGمتی آن 

آمد که گويا زنان    در اين بند، اين ابھام پيش می 
ھا کار کنند،    توانند يا نبايد در برخی رشته   نمی 

. پيشنھادشده بود که اين بند به شکل زير تغيير کند 
 که برای سGمتی  مواردی ممنوعيت کار زنان در  "
رئيسه از رفيقی که    ھيئت ."  آور باشد   ھا زيان   آن 

ای را پيشنھاد کرده بود،    قطعنامه تغيير بند برنامه 
خواست که به مدت ده دقيقه از قطعنامه خود دفاع  

سپس رفقای موافق و مخالف بر سر اين  .  کند 
ھا عموماً    گرچه سخنران .  قطعنامه وارد بحث شدند 

ھا بايد حذف    بر اين نظر تأکيد داشتند که واژه رشته 
را نيز جايگزين  "  موارد "شود، اما برخی رفقا واژه  

سرانجام  پس از دو دور بحث،  .  دانستند   مناسبی نمی 
 درصد آرای  ٧٨ گيری شد و اين قطعنامه نيز با    رأی 

 درصد مخالف  ۵  درصد ممتنع و  ١٧ موافق ،  
 .تصويب شد 

دستور کار بعدی اجGس، بررسی گزارش سياسی   
کميته اجرائی پيشين  به کنفرانس ھفدھم سازمان  

در اين بخش، عGوه بر اعضا، تعدادی از  .  بود 
ھا    فعا8ن و ھواداران سازمان و ميھمانانی که از آن 

شده بود، حضور    برای شرکت در کنفرانس دعوت 
کميته اجرائی سازمان ھمچنين از  .   داشتند 
ھايی که در پروژه ھمکاری مشترک با    سازمان 

سازمان ما قرار دارند، اتحاد فدائيان کمونيست،  
 –حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری  
حکمتيست، سازمان راه کارگر و ھسته اقليت دعوت  
. کرده بود که در کنفرانس سازمان ما حضور يابند 
از ھر سازمان دو نماينده در اين اجGس حضور  

 . يافتند 
آمد گوئی به رفقای مھمان    رئيسه، پس از خوش   ھيئت 

کنفرانس، نخست از کميته اجرائی خواست که  
پيرامون گزارش سياسی و تغييراتی که در آن  

يکی  .  صورت گرفته است به کنفرانس گزارش بدھد 
از اعضای کميته اجرائی قبل از ھر چيز، برای  

عنوان مھمان در کنفرانس    اطGع رفقايی که به 
ھای    حضور داشتند، توضيحاتی در مورد روند بحث 

پيش از کنفرانس و روال کار سازمان ما برای تھيه  
سپس با مروری کلی بر  .  گزارش سياسی ارائه داد 

ھای گزارش، در مورد اوضاع سياسی    برخی تحليل 
ھای پيش از    در جريان بحث :  ايران و جھان،  افزود 

کنفرانس، پيشنھادھايی از جانب اعضای سازمان،  
در مورد افزودن موارد جديدی بر گزارش يا  

انداز تحول اوضاع    توضيح بيشتری پيرامون چشم 
ھای طبقه حاکم در ايران    سياسی و تاکتيک 

ھا تاجانی که    شده بودند که برخی از پيشنھاد   مطرح 
. نظر عمومی تشکيGت بود به گزارش افزوده شد 

کنندگان در کنفرانس    ھا به اطGع شرکت   اين افزوده 
اصل اين گزارش از قبل در اختيار تمام  .  رسيد 
.  کنندگان در کنفرانس قرارگرفته بود   شرکت 
ازاين توضيحات، اجGس وارد بحث گزارش    پس 
بحث فعالی پيرامون گزارش سياسی صورت  .  شد 

اغلب حاضرين در اجGس،  ازجمله رفقايی  .  گرفت 
عنوان ميھمان حضور يافته بودند، فعا8نه در    که به 
. ھا شرکت کردند و نظرات خود را ارائه دادند   بحث 

کننده در اين    ھای شرکت   نمايندگان احزاب و سازمان 
ھای خود    ھای سازمان   اجGس نيز ضمن قرائت  پيام 

به کنفرانس ھفدھم سازمان ما  که در ھمين شماره  
شده است، فعا8نه در گفتگوھا    نشريه کار درج 

شرکت داشتند، نظرات خود را مطرح کردند و به  
در جريان  .  پربار شدن مباحث ياری رساندند 

ھا بر    ھايی که صورت گرفت،  تمرکز بحث   بحث 
يکی مسئله اتحادھا،  .  روی دو نکته قرار گرفت 

موانع و مشکGت و تGش برای  تقويت اتحاد و  
 شش جريان و نکته ديگر، بحث بر سر    ھمکاری 
ھای رژيم در برابر    ھای بورژوائی و تاکتيک   بديل 

در  .  ای و جنبش طبقاتی کارگران  بود   جنبش توده 
ھايی که رفقای داخل کشور    فواصل مباحث، پيام 

برای کنفرانس ارسال کرده بودند، توسط يکی از  
اعضای کميته اجرائی سابق، قرائت شد که  

. کنندگان در کنفرانس قرار گرفت   موردتوجه شرکت 
 رفقای داخل کشور در ھمين شماره    چھار  پيام 
پس از دو دور بحث پيرامون  .   شده است   نشريه درج 

رئيسه، کفايت بحث را اعGم    گزارش سياسی، ھيئت 

گزارش سياسی  .  کرد و اين سند به رأی گذاشته شد 
 .با صد درصد آراء به تصويب رسيد 
ھايی خطاب به    کنفرانس ھفدھم سازمان ھمچنين پيام 

کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، خطاب به  
فشان سازمان و زندانيان سياسی و    ھای جان   خانواده 

خطاب به فعا8ن و ھواداران سازمان را تصويب  
. يابند   نمود، که در ھمين شماره نشريه کار انتشار می 

در کنفرانس ھفدھم سازمان  يک کميته اجرائی جديد  
دار رھبری سازمان تا    نيز انتخاب شد که عھده 

کنفرانس ھفدھم  .  کنفرانس ھيجدھم خواھد بود 
 مرداد با موفقيت، ھمراه با سرود  ٢٧ سازمان، روز  

 .  انترناسيونال به کار خود پايان داد 
 

 خ�صه ای از      
  اط�عيه ھای سازمان

 
محاکمات فرمايشی، کارگران مبارزشرکت نيشکر  "

عنوان  "  ھفت تپه را مرعوب نخواھد کرد 
 مردادماه  ٢٣ ای است که سازمان ما در    اطGعيه 
 در مورد محاکمه و محکوميت کارگران  ١٣٩٨ 

در اين  .  مبارز شرکت نيشکر ھفت تپه انتشار داد 
 :است   اطGعيه آمده 

ای جز    رژيم ارتجاعی جمھوری اسGمی که وظيفه "
داری و حمايت    پاسداری از نظم ستمگرانه سرمايه 

داران استثمارگر، دزدان و غارتگران    از سرمايه 
ندارد، سرکوب و فشار بر کارگران را افزايش داده  

جايی رسيده که گروه،    رسوايی اين رژيم به .  است 
ھای خود به محاکمه    گروه، کارگران را در بيدادگاه 

 .کند   کشد و به حبس و شGق محکوم می   می 
که دادگاه فرمايشی اسماعيل بخشی و علی    درحالی 

تپه    نجاتی از رھبران کارگران شرکت نيشکر ھفت 
به ھمراه اعضای تحريريه نشريه گام در جريان  
است، يک دادگاه فرمايشی ديگر درشوش تعداد  

تپه را به جرم دفاع    ديگری از کارگران نيشکر ھفت 
. ھای برحق خود به محاکمه کشيده است   از خواست 

تپه که     تن از کارگران نيشکر ھفت ٨ چند روز پيش  
ماه امسال، شرکت کرده     ارديبھشت ١٩ در تجمع  

  ٢١ بودند، در بی دادگاه شوش محاکمه شدند و در  
اصطGح    مرداد حکم ارتجاعی و ضد انسانی اين به 

کارگران به ھشت ماه حبس  تعليقی  .  دادگاه اعGم شد 
 ." ضربه شGق محکوم شدند ٣٠ و تحمل   

اطGعيه سپس با اشاره به محاکمه گروھی ديگر از  
تجمع  "   مرداد به اتھام  ٢٣ کارگران اين مجتمع در  

غيرقانونی برای تغيير مديريت و آزادی اسماعيل  
 :افزايد   می " بخشی 
جمھوری اسGمی بر اين پندار است که  با اين  "

محاکمات فرمايشی و محکوم کردن کارگران به  
تواند، کارگران را مرعوب و سيل    حبس و شGق می 

خروشان جنبش کارگری را که برای برافکندن نظم  
ارتجاعی حاکم بر ايران به حرکت درآمده است،  

. اما اين جنبش، ديگر مھار شدنی نيست .  مھار کند 
ھا کارگری که تحت شديدترين استثمار، در    ميليون 

برند، چيزی    فقر، گرسنگی و بی حقوقی به سرمی 
 .برای از دست دادن ندارند 

محاکمه و محکوم کردن  )  اقليت (سازمان فدائيان 
تپه را شديداً    کارگران مبارزه شرکت نيشکر ھفت 

خواھد    محکوم کند و از کارگران سراسر ايران می 
اين محاکمات فرمايشی و ضد انسانی رژيم را  

قيدوشرط تمام   آزادی بیمحکوم کنند و خواستار 
 ."  کارگران زندانی شوند
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حل  تواند راه ای رشد کرده که بحران، ديگر نمی داری به درجه سرمايه
ای رشد کرده که راھی  انباشت سرمايه به درجه.  ھا باشد ای اين تضاد لحظه

ھا شده و  بازی مفری برای اين سرمايه بورس.  برای به جريان افتادن ندارد
 :به قول مارکس. شده است ای ھميشگی تبديل مازاد توليد به پديده

حسب قوانين ذاتی خود ناگزير است از  اين واقعيت که توليد بورژوايی به"
سويی نيروھای توليدی را چنان توسعه دھد که گويی توليد بر يک بنياد 

آنکه از سوی ديگر، اين نيروھای  اجتماعی تنگ و محدود قرار نگرفته و حال
تواند توسعه دھد،  ھای تنگ می توليدی را تنھا در درون اين محدوده

ترين علت بحران و تضادھای فاحشی است که توليد  ترين و پنھانی ژرف
گيرد و با نظری اجمالی، آن را تنھا  بورژوايی در درون آن انجام می

ھای ارزش  تئوری."(سازد شکل گذرای تاريخی، نمايان می عنوان يک به
 )انگلس –؛ کليات آثار مارکس ٣٢اضافی؛ جلد 

. ھای بازار بسيار فراتر رفته است داری از محدوده اکنون قدرت مولد سرمايه
قدرت خريد مدام .  ھای جديد وجود ندارد گذاری بسط بازار برای سرمايه

 برای جبران ٢٠٠٧با بحران .  دھد محدودتر شده و پيوسته مازاد توليد رخ می
اين خود عاملی ديگر .  ھا، دوران رياضت آغاز شد ھا و دولت ھای بانک بدھی

گذاری در  تا مدتی بسط بازار و سرمايه.  برای محدوديت قدرت خريد بود
کشورھايی از نمونه کره جنوبی، برزيل، ترکيه، ھند، چين، اروپای شرقی  

ھای جديد، محرکی برای گسترش بازار بود، اکنون اما ھمه اين  يا فناوری
وضعيت برخی از نمونه ترکيه، برزيل .  اند کشورھا در سراشيبی قرارگرفته

حتی کاھش .  برند شدت وخيم است و در رکودی جدی به سر می آرژانتين به
 ٠ /  ٣اکنون به  ھاست، ھم تر از ھمه آن نرخ رشد در کره جنوبی که پيشرفته

ھای بيکاری حتی در  درنتيجه رکود مداوم، نرخ.  درصد رسيده است
 .داری ھمچنان  با8ست کشورھای پيشرفته سرمايه

 ميليون بيکار ١٧٢ بيش از ٢٠١٨در سال :  گويد المللی کار می سازمان بين
اما آمارھای .  يافته است کند که حدود دو ميليون کاھش بودند و ادعا می

تواند تعداد واقعی بيکاران جھان را منعکس  المللی کار ھرگز نمی سازمان بين
رو که معيار يک ساعت کار در ھفته معياری  نه صرفاً ازآن.  سازد

شود، بلکه به اين دليل ساده که اين  غيرواقعی برای شاغل بودن محسوب می
ھايی از نمونه جمھوری اسGمی ايران گرفته  آمار از منابع قGبی دولت

وجود حتی در منطقه يورو نرخ بيکاری در تعدادی از کشورھا  بااين.  شود می
 / ٢ را در منطقه يورو ٢٠١٨کميسيون اروپايی نرخ بيکاری سال .  با8ست

 درصد، ١۴ /  ١اما  اين نرخ بيکاری در اسپانيا .   درصد اعGم کرده است٨
/  ۵ درصد، در ايتاليا ١٨ /  ۵در يونان   درصد ٩ درصد و در فرانسه ١٠ 

/  ۵نرخ بيکاری جوانان در فرانسه، .  است  درصد، در اسپانيا و ايتاليا ٢١ 
تنھا موردی در ميان کشورھای .   درصد است۴٠ درصد، در يونان حدود ٣٣

توان گفت نرخ بيکاری در آن به نحو  داری که می پيشرفته سرمايه
 به چھار درصد ٢٠١٨يافته، آمريکاست که در سال  ای کاھش مGحظه قابل
 . رسيد

 اقتصادی نئوليبرال و  درنتيجه بحران اقتصادی، بيکاری، تورم، سياست
رياضت اقتصادی، کاھش واقعی دستمزدھا و محدود شدن روزافزون 

ھای  تواند از چنگال تضادھا و بحران داری ھرگز نمی جھان سرمايه!  رفقا
داری از اروپا، تا آسيا، از  در سراسر جھان سرمايه.  عGج ناپذير رھايی يابد

. ھای متعددی اين نظم را فراگرفته است آفريقا تا قاره آمريکا، بحران
داری به يک بحران مزمن و  ھاست که بحران جھانی اقتصاد سرمايه سال

 که بحرانی عميق سراسر ٢٠٠٧از سال .  شده است ساختاری حل ناپذير تبديل
داری را فراگرفت، اين بحران نتوانسته حتی در ھمان محدوده  جھان سرمايه
در طول اين چند سال، .   از آن، روی بھبود به خود ببيند ھای پيش تعديل سال

ی   لحظه ھای بھبود در سيکل اقتصادی، چنان کوتاه شده که ھمچون يک دوره
که بھبود به مرحله رونق نسبی برسد، به کسادی و رکود  بدون اين.  گذراست

 .بازگشته است
ھا، مکرر از غلبه بر بحران  پردازان آن در اين سال بورژوازی و نظريه

.  آوردند و حتی آمارھايی از بھبود اوضاع اقتصادی ارائه دادند سخن به ميان
 .اما ھمواره ناگزير به پذيرش بازگشت رکود شدند

بر طبق گزارش بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، در سال  
ترين سطح خود از ھنگام   نرخ رشد توليد ناخالص جھانی به پايين٢٠١۶

 رشد ٢٠١٧يک سال بعد، ادعا شد که در سال .  بحران مالی جھانی رسيد
/  ١توليد ناخالص داخلی  جھان به  ترين سرعت   درصد رسيده که سريع٣ 

ھای جھان  در پی اين بھبود نسبی، اقتصاددان.    است٢٠١١رشد از سال 
داری از رکود بزرگ بيرون  داری ادعا کردند که سرانجام، سرمايه سرمايه
 .آمده است

 ٢٠١٨يک سال بعد، در نيمه دوم سال .  لحظه گذرا بيش نبود اما اين نيز يک
برآوردھای رشد صنعتی و .  اعGم شد که رشد اقتصادی جھان کاھش يافت
رشد توليدات صنعتی جھان که .  تجاری جھانی نشان از وخامت اوضاع  بود

/  ۵، ٢٠١٧در سال  /  ٢، به ٢٠١٨شده بود  در   درصد اعGم٣   درصد ٢ 
 درصد بود، ۴ /  ۶، ٢٠١٧رشد تجارت جھانی نيز که  در سال .  کاھش يافت

 . درصد تنزل کرد٣ / ١ به ٢٠١٨تا اواسط  سال 
پس از رشد نيرومند :   گفت٢٠١٩المللی در گزارش آوريل سال  صندوق بين

ای  مGحظه  فعاليت اقتصادی جھانی به نحو قابل٢٠١٨ و اوايل ٢٠١٧سال 
رشد چين زير فشار جنگ تجاری و .   کاھش يافت٢٠١٨در نيمه دوم سال 

. اقتصاد منطقه يورو تحرکش را از دست داد.  کنترل بانکی، کاھش يافت
وضعيت .  گذاری در ايتاليا و تقاضای کا8 از آسيا کاھش يافت سرمايه

جنگ تجاری تأثيرات نامطلوبی بر جای نھاده .  اقتصادی ژاپن مناسب نيست
. جا بی اطمينانی پديد آورده است و بازارھای مالی بدتر شده است و در ھمه

ھای بورس بود که در طول سال گذشته مکرر  ثباتی ھا و بی پيامد آن نيز سقوط
 .رخ داد

المللی از اوضاع اقتصادی جھان حاکی است که رشد  ارزيابی صندوق بين
 ٢ به ٢٠١٨داری که در سال  توليد ناخالص داخلی کشورھای پيشرفته سرمايه

 درصد، اتحاديه اروپا از ١ /  ٨ به ٢٠١٩يافته بود، در سال   درصد کاھش٢/  
٨  / /  ٣ به ١  متحده که وضعيت اقتصادی آن بھتر از   درصد و ايا8ت١ 

نرخ .   درصد کاھش خواھد يافت٢ /  ٣ به ٢ /  ٩کشورھای ديگر است نيز از 
/  ٩، ٢٠١٧رشد توليد ناخالص داخلی ژاپن  که در سال   در صد بود به ١ 

نرخ رشد توليد ناخالص داخلی چين که در سال .  يابد يک درصد کاھش می
/  ۵ درصد بود، اکنون به حدود ١۴ بيش از ٢٠٠٧ يافته   درصد کاھش۶ 
 .  است

بر .  بار ديگر ابعاد وسيعی به خود گرفته است قروض کشورھای جھان يک
طبق گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، بدھی جھانی، اکنون  

 و بيش از سه برابر توليد ناخالص داخلی جھان ٢٠٠٨سوم، با8تر از  يک
 ٣١٨ تريليون د8ر رسيد که معادل ١٩٣ به ٢٠١٧ھا در سال  اين بدھی.  است

اين بدھی کGن :  افزايد  گزارش می.  درصد توليد ناخالص داخلی جھان است
فقط يک ريسک مالی بزرگ است، بلکه سرمنشأ  کشورھای جھان، نه

ھای با8ی بھره  افزايش نرخ.  پذيری جدی به ھنگام نزول اقتصادی است آسيب
ھای مالی برای ثبات مالی و قروض، يک ريسک  و افزايش ناگھانی در ھزينه

رقم غيررسمی بدھی چين نسبت به توليد ناخالص داخلی اين .  ديگر است
 درصد، رسيده ٢۵٠ درصد و ژاپن به ١٠۵متحده   درصد، ايا8ت٣٠٠کشور 
 .است
، آغاز ٢٠٠٧ويژه پس از بحران بزرگی که از   داری به که اقتصاد سرمايه اين

ھای بھبود  شد، ھرگز نتوانسته يک دوره رونق نسبی را به خود ببيند و دوره
يک، تا دوساله بدون طی کردن مرحله رونق در سيکل اقتصادی به مرحله 

که تضادھای شيوه توليد  اند، بارزترين دليل است بر اين رکود بازگشته

 گزارش سياسی کميته اجرايی به کنفرانس ھفدھم سازمان



 ۴ ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ۴

٣از صفحه   

  ۵درصفحه 

ھای کارگر و زحمتکش در مقياسی  امکانات اجتماعی طبقه کارگر، توده
 . اند داران ثروتمندتر شده جھانی  مدام فقيرتر و سرمايه

داری پيوسته فقر و ثروت را در دو قطب جامعه انباشت  اساساً، نظام سرمايه
 .تر شده است در طول دو سال گذشته نيز شکاف فقر و ثروت عميق. کند می

تر شدن اين شکاف را نشان  وضوح عميق  آکسفام ، به٢٠١٩گزارش ژانويه 
 ١٢بر طبق اين گزارش در سال گذشته ثروت ميلياردرھای جھان، .  دھد می

 ٣ /  ٨که ثروت   ميليارد د8ر افزايش يافت، درحالی٢ /  ۵درصد، يا روزی 
 درصد کاھش  ١١دھند،  ميليارد جمعيت که نيمه فقيرترين مردم را تشکيل می

ھا ھزار نفر  اين فقر در برخی مناطق چنان گسترده است که ھرروز ده.  يافت
به علت عدم دسترسی به امکانات بھداشتی مناسب جان خود را از دست 

 .دھند می
 ٨٠ای است که  ثروت  اين انباشت ثروت در دست گروھی اندک به درجه
 .ثروتمند، معادل ثروت نيمی از جمعيت جھان است

رغم   ميليون نفر در جھان به٧٠٠المللی کار  به گفته مدير تحقيق سازمان بين
 .کنند داشتن کار در فقر شديد يا مGيم زندگی می

 درصد تمام درآمد را در ۵۵ درصد ثروتمند جمعيت، ١٠که در ھند  درحالی
/  ٩٠ ميليون  نفر با کمتر از ٢١٨ دريافت کرد، ٢٠١۶سال   د8ر درآمد ١ 

 . برند روزانه، در فقر شديد به سر می
 درصد جوانان کارگر در ۵۴گويد که  المللی کار ھمچنين می سازمان بين

ھا با   درصد آن٢٠.  کنند  د8ر در فقر زندگی می٣ /  ١٠جنوب آسيا با روزی 
 . د8ر در فقر شديد قرار دارند ١ / ٩٠روزی 

انداز اجتماعی،  شده برای اشتغال جھانی و چشم آوری اطGعات جديد جمع
 ميليارد جمعيت شاغل جھان، ٣ /  ٣، اکثريت ٢٠١٨حاکی است که در سال 

بيش از دو ميليارد از .  از امنيت اقتصادی و رفاه مادی 8زم برخوردار نبودند
 . درصد نيروی کار جھان، اشتغال غيررسمی دارند۶١جمعيت شاغل يعنی 
/  ٩گويد بيش از  بانک جھانی نيز می  ميليارد از جمعيت جھان در سال ١ 

 .کردند  د8ر در روز زندگی می٣ / ٢٠ با کمتر از ٢٠١۵
بر طبق گزارش سايت تحقيقی نابرابری جھانی وابسته به مدرسه اقتصادی 

ای جھان در خاورميانه قرار دارد که سھم  پاريس، با8ترين نابرابری منطقه
اين رقم برای ھند .   درصد است۶١ درصد با8ئی جامعه از کل درآمد ملی ١٠

 درصد، چين ۴۶ درصد، روسيه ۴٧ درصد،  آمريکا و کانادا، ۵۵و برزيل 
 .  درصد ذکرشده است٣٧ درصد و اروپا، ۴١

با ادامه بحران اقتصادی، سياست اقتصادی نئوليبرال و رياضت اقتصادی، 
تر شدن نابرابری و شکاف طبقاتی، مبارزه طبقاتی  فقر، بيکاری و عميق
در دو سال گذشته ھزاران مورد اعتراض کارگران .  کارگران تشديد شده است

. داده است ھای خصوصی و دولتی در سراسر جھان رخ و کارمندان بخش
آھن آلمان در ماه دسامبر، اعتصابات کارکنان  اعتصاب کارگران راه

ھا در اغلب کشورھای اروپايی، اعتصابات کارگران بلژيک، ھلند،  فرودگاه
يونان، اعتصاب کارگران کره جنوبی، اعتصابات عمومی آرژانتين، 
تظاھرات و اعتصابات متعدد در اروپای شرقی، ازجمله در لھستان، 

ھايی از اين اعتراضات  ھا ھزار تن در مجارستان، تنھا نمونه تظاھرات ده
 .است

متحده، برای اولين بار در  آمار اعتراضات کارگری سال گذشته در ايا8ت
 .يافته است مقايسه با سه دھه پيش، افزايش

متحده آمريکا، حدود نيم ميليون  بر طبق گزارش مرکز آمار اداره کار ايا8ت
 با8ترين ١٩٨۶ شرکت داشتند که از سال  ٢٠١٨نفر در اعتصابات عمده در 

اعتصاب کارگران فو8د ، ھتل و معلمان اين کشور، چندين روز به .  رقم است
ترين اعتصابات جھان در فاصله دو کنفرانس سازمان،  اما مھم.  طول انجاميد

 .در فرانسه و ھند به وقوع پيوسته است
ھا ھزار  ده.   موجی از اعتصابات و تظاھرات، فرانسه را فراگرفت٢٠١٨در 

. کارگر و کارمند بخش عمومی فرانسه به اعتصاب و تظاھرات متوسل شدند 
جمھوری کنونی فرانسه از ھمان آغاز به قدرت رسيدن، يکی  ماکرون رئيس

داران  ھای خدمات عمومی به سرمايه از وظايف خود را واگذاری حتی بخش
در سال .  آوردھای کارگران فرانسوی قرار داد خصوصی و يورش به دست

 برخی  رغم اعتراضات و تظاھرات وسيع، طی چند فرمان  به٢٠١٨
ھای ارتجاعی خود را عليه کارگران و تحصيGت عالی به مرحله اجرا  برنامه
 . گذاشت

، تاکنون به "آھن فرانسه مجمع ملی راه"کارگران شبکه ريلی دولتی فرانسه 
. اند خاطر شرايط دشوار کار از امنيت و تضمين شغلی، برخوردار بوده

شده، مزايای  ھای جديد، اشتغال تضمين ماکرون، تGش نمود در استخدام
آوردھای کارگران  بازنشستگی، ازجمله بازنشستگی زودھنگام و ديگر دست
داران خصوصی  را از قراردادھای کار حذف کند و اين بخش را به سرمايه

 .واگذار کند
بنابراين، چھار سنديکای مھم فرانسه تصميم گرفتند که در مقابل اين تعرض 

آوردھای عموم کارگران  ای به دست حال حمله بورژوازی که درعين
آھن   ھزار کارگران مجمع ملی  راه٧۴ھا از  آن.  فرانسوی بود ، بايستند

 روز، دو روز را در مخالفت با ۵فرانسه خواستند که به مدت سه ماه از ھر 
رغم تمام تشبثات بورژوازی و  به.  برنامه دولت دست از کار بکشند

کلی فلج  بلندگوھای تبليغاتی آن، اين اعتصاب چنان موفق بود که فرانسه را به
 . نشينی کرد کرد و ماکرون را وادار به عقب

ھا ھزار تن از معلمان،  عGوه بر اعتصابات کارگران خطوط ريلی، ده
ھای  درمان، کارگران نظافتچی، کارگران برق، خطوط  کارکنان بخش

 .ھوايی و دانشجويان به اعتصاب و تظاھرات روی آوردند
. ھا را اشغال کردند دانشجويان در جريان اين مبارزه، تعدادی از دانشگاه

ھای  ھا ھزار معلم، پرستار و کارمند بخش  مارس ده٢٢ازاين نيز، در پيش
ديگر اين کشور در مخالفت با برنامه اقتصادی ماکرون به اعتصاب و 

 .تظاھرات متوسل شده بودند
فرانس نيز برای افزايش حقوق، چندين  کارکنان شرکت ھواپيمايی اير

 . اعتصاب برپا کردند
گيری جنبشی  پی آمد اين مبارزات کارگران و زحمتکشان فرانسوی، شکل

اين جنبش، .  زردھا بود  به نام جنبش جليقه ٢٠١٨سرا سری در اواخر سال 
 نوامبر ١٧روز .  در آغاز در اعتراض به افزايش قيمت سوخت شکل گرفت

ھا،  ھا و خيابان  ھزار نفر در سراسر فرانسه، با مسدود کردن بزرگراه٢٨٠
اين جنبش که در آغاز ترکيب .  به اين جنبش سرا سری شکل دادند

نامتجانسی داشت، تدريجاً خصلت طبقاتی کارگری در آن برجسته شد و 
تظاھرات ھفتگی جليقه .  ھای کارگری نيز به آن پيوستند برخی اتحاديه

نشينی از افزايش بھای سوخت و دادن  زردھا، ماکرون را ناگزير به عقب
اما جنبش ادامه يافت و جليقه زردھا خواستار رفراندوم . برخی امتيازات کرد

 .و برکناری ماکرون شدند
ترين   اتحاديه مرکزی ھند ، بزرگ١٠ با فراخوان ٢٠١٩در ژانويه سال 

بيش از .  اعتصاب تاريخ جنبش کارگری جھان در اين کشور شکل گرفت
 ميليون کارگر بخش عمومی و خصوصی، توليدی و خدماتی، يک ١٨٠

اعتصاب دو روزه سرا سری را به ھمراه تجمعات و تظاھرات برای مقابله 
وزير اين کشور و تعرض به حقوق  ھای نئوليبرال مودی، نخست با سياست

 .کارگران برپا کردند
 روپيه در ماه، کاھش قيمت کا8ھای ١٨٠٠٠افزايش حداقل دستمزد به 

سازی مؤسسات بخش عمومی، وسايل نقليه  اساسی، مخالفت با خصوصی
عمومی، بانک و بيمه، مخالفت با تغيير قانون کار، پرداخت حقوق 

ھای اقتصاد، قرار گرفتن کليه کارگران ازجمله  تمامی رشته بازنشستگی به
ھا، استخدام  کارگران کشاورزی تحت پوشش قانون کار و بيمه شدن آن

رسمی کارگران قراردادی، دستمزد برابر زنان با مردان کارگر در ازای 
 .کار برابر، تعدادی از مطالبات کارگران در اين اعتصاب بزرگ بود

داری  در فاصله دو کنفرانس سازمان، يکی ديگر از تضادھای جھان سرمايه
اين واقعيت بر .  ھای امپرياليست است که تشديد شده است، تضاد ميان قدرت

ھمگان آشکار است که از ھنگام به قدرت رسيدن ترامپ در آمريکا، اختGف 
ھای امپرياليست رقيب به نحو  ترين قدرت و نزاع  امپرياليسم آمريکا با مھم

دولت آمريکا تGش کرده است با انداختن بار .  روزافزونی حادتر شده است
ھای ديگر، اوضاع اقتصادی را  ھای بحران اقتصادی بر دوش دولت ھزينه

ترين  ھای سنگينی بر واردات مھم بنابراين تعرفه.  در آمريکا بھبود بخشد
اختGف دولت آمريکا با اتحاديه اروپا، .  داری وضع کرد کشورھای سرمايه

ھای ناتو حتی به  ھا و ھزينه ترين متحد اين کشور بر سر تعرفه نزديک
پس، رابطه آمريکا و اروپا ھمچنان تيره  ازآن.  ھای تند و علنی انجاميد جدال
ھای سياسی و نظامی ميان اين دو قدرت جھانی در برخورد  ھمکاری.  است

برجام تنھا يک .  يافته است المللی به حداقل ممکن کاھش ھای بين با بحران
نزاع دولت آمريکا با .  منازعات خاورميانه نمونه ديگری است.  نمونه بود

که چين آماده  رغم اين به.  چين نيز به يک درگيری حاد تجاری انجاميده است
دادن امتيازات متعددی به آمريکا است، اما اين رقابت و نزاع ھمچنان ادامه 

ھای جديدی عليه کا8ھای آمريکائی  ھا و تحريم يافته و دولت چين نيز تعرفه

 گزارش سياسی کميته اجرايی به 
 کنفرانس ھفدھم سازمان
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۴از صفحه   

 گزارش سياسی کميته اجرايی به 
 کنفرانس ھفدھم سازمان

 دولت آمريکا حتی برخی قراردادھای نظامی با روسيه را .وضع کرده است
المللی و حتی مؤسسات  جانبه فسخ کرد و از برخی قراردادھای بين يک

از سوی ديگر، چين و روسيه نيز .  وابسته به سازمان ملل کنار کشيده است
. در حال شکل دادن به يک بلوک جداگانه در مقابل اروپا و آمريکا ھستند

ھای اروپايی است، ھمچنان با  برکسيت نيز که نتيجه تضاد درونی قدرت
ويژه در  ای به ھای منطقه در ھمين حال، تضاد قدرت.  کشمکش ادامه دارد
 .  قاره ھند، آمريکای 8تين نيز تشديد شده است خاورميانه، شبه

ای تشديد  ھای منطقه ھای امپرياليست و دولت در شرايطی که تضادھای قدرت
ھای جھان در حال  يافته و دولت خطر درگيرھای نظامی افزايششده است، 

ھای  بنابراين، ھزينه.  اند ھای پيشرفته توليد و  انبار کردن ھرچه بيشتر سGح
ای متحد و وابسته به اين  ھای منطقه ھای امپرياليست و دولت نظامی قدرت

 .يافته است شدت افزايش ھا، به قدرت
دھد  المللی صلح استکھلم نشان می  موسسه تحقيقات بين٢٠١٩گزارش آوريل 

 ١ /  ٨( ميليارد د8ر١٨٢٢ به رقم ٢٠١٨ھای نظامی جھان در سال  که ھزينه
/  ۶رسيد که )  تريليون د8ر يافته    افزايش٢٠١٧ درصد نسبت به سال ٢ 

/  ١اين رقم معادل .است  اين .   درصد توليد داخلی ناخالص جھان است٢ 
آمريکا و .   است١٩٨٨ھا از سال  ھزينه نظامی کGن، با8ترين سطح ھزينه

 ۶٠در اين ميان .  اند ھا را به خود اختصاص داده چين  نيمی از اين ھزينه
. ھا به آمريکا، چين، عربستان، ھند و  فرانسه، تعلق دارد درصد اين ھزينه

 ميليارد ٢۵٠ ميليارد د8ر، مخارج چين ۶۴٩مخارج نظامی دولت آمريکا 
 ميليارد د8ر و مجموع ھزينه ۶١ /  ۴ ميليارد د8ر، روسيه ۶۶ / ۵د8ر، ھند 
 درصد ۵٣ ميليارد د8ر است که دربرگيرنده ٩۶٣ عضو ناتو ٢٩نظامی 

 .مخارج نظامی جھان است
وانتقال سGح نيز در جھان  ھای نظامی، حجم نقل توأم با افزايش ھزينه

المللی حاکی  گزارش ماه مارس موسسه تحقيقات صلح بين.  يافته است افزايش
 –  ٢٠١٨ھای  ھای عمده، در فاصله سال وانتقال سGح است که حجم نقل

٢٠١۴ ،٨  / آمريکا، روسيه، .   بود٢٠٠٩  –  ٢٠١٣ درصد بيشتر از ٧ 
اند و مجموعاً  ترين صادرکنندگان سGح در جھان فرانسه، آلمان و چين بزرگ

 درصد ٣۵مقصد .   درصد حجم آن را در اختيار داشتند٧۵از کل صادرات،  
 . خاورميانه بود٢٠١۴ – ٢٠١٨صادرات سGح در فاصله 

ھای سياسی متعددی  داری با بحران در طول دو سال گذشته، دنيای سرمايه
داری  ھای بحران جھان سرمايه خاورميانه ھمچنان يکی از کانون.  مواجه بود

. ھای عربی منطقه تشديد شد منازعه جمھوری اسGمی با اغلب دولت.  است
ای به جنگ  نزاع دولت آمريکا با جمھوری اسGمی بر سر ھژمونی منطقه

در سوريه گرچه جنگ داخلی ظاھراً فروکش کرده، اما .  اقتصادی انجاميد
مانده است و ھر بخش اين کشور در دست يکی از  نشده باقی بحران حل

ھای  در يمن، جنگ داخلی تشديد شده است و رژيم.  طرفين نزاع است
جنگ داخلی .  دمند عربستان و جمھوری اسGمی مدام بر آتش اين جنگ می

روزه گروھی از مردم اين کشور به قتل  در افغانستان ادامه دارد و ھمه
قدرت رسيدن ترامپ در آمريکا  ی به  در طول اين دو سال، درنتيجه.  رسند می

ھای ارتجاعی عرب  و تغييرات سياسی در اوضاع منطقه که درنتيجه آن رژيم
اند،  برای مقابله با جمھوری اسGمی مناسبات خود را با اسرائيل بھبود بخشيده

رژيم اسرائيل با استفاده از اين شرايط، اقدامات تجاوزکارانه خود را تحت 
گروھی از .  حمايت و پشتيبانی دولت آمريکا عليه مردم فلسطين تشديد کرد

ھای اشغالی فلسطين  ھايی از سرزمين مردم فلسطين را به قتل رساند و بخش
درنتيجه شرايط سياسی وخيم منطقه و .  را رسماً به خاک خود ضميمه کرد
گرا و نقش منفی و  ھای ارتجاعی اسGم جھان و نيز به علت سلطه گروه

خرابکارانه جمھوری اسGمی در جنبش مردم فلسطين، نتوانست واکنشی 
ھای مترقی جھان در قبال اين اقدامات  جدی از سوی مردم فلسطين و جنبش

متأسفانه در اوضاع کنونی، .  تجاوزکارانه دولت اسرائيل صورت بگيرد
تر از ھر  انداز حل مسئله فلسطين و تشکيل يک دولت فلسطينی، تيره چشم

 . زمان ديگر درگذشته است
اند و  در شمال افريقا، کشورھای سودان و الجزاير با بحران سياسی مواجه

جنگ داخلی .  ھای حاکم انجاميده است مبارزات مردم به سرنگونی دارو دسته
ھای  گرا که ھر يک توسط قدرت در ليبی ميان دو دارو دسته مرتجع اسGم

 . شوند، تشديد شده است ای حمايت می امپرياليست و منطقه
جناح .  در آمريکای 8تين وضعيت اغلب کشورھای اين منطقه بحرانی است
در .  راست بورژوازی در اغلب اين کشورھا در رأس قدرت قرارگرفته است

ھای چپ و راست بورژوازی به مداخGت علنی  ونزوئG نزاع ميان جناح
 . ويژه امپرياليسم آمريکا انجاميده است ھای امپرياليست به قدرت

خروج انگليس از .  ھای جدی مواجه است اتحاديه اروپا از درون با بحران
 صورت گرفت، برای انگليس و ٢٠١۶اتحاديه اروپا که رفراندوم آن در 
ھای  نارضايتی مردم از سياست.  شده است اتحاديه اروپا به يک بحران تبديل

تر  اتحاديه اروپا که مدام شرايط معيشتی کارگران و زحمتکشان را وخيم
اعتمادی مردم به احزاب جناح چپ و راست  بی.  يافته است ساخته، افزايش

. يافته است سنتی بورژوازی که اساساً تفاوتی با يکديگر ندارند، افزايش
دمکرات در ميان کارگران و زحمتکشان رسوا و  احزاب موسوم به سوسيال

ثباتی اوضاع سياسی در  ادامه بحران اقتصادی بر بی.  اند اعتبار شده بی
ھای شديداً ناسيوناليستی، نژادپرستانه و  کشورھای اروپائی افزوده و گرايش
فقر، گرسنگی و بيکاری در قاره آفريقا، .  نئوفاشيستی را تقويت کرده است

جناح راست و نژادپرست .  موج مھاجرت به اروپا را افزايش داده است
ھای  آويز و مستمسکی برای بسيج توده بورژوازی اين مھاجرت را دست

فقير، بيکار و مردمی که زير فشار بحران ، سياست نئوليبرال و رياضت 
شان  اقتصادی و محدودتر شدن روزافزون امکانات اجتماعی، سطح زندگی

تحت چنين شرايطی در غياب احزاب .  يابد، قرار داده است مدام تنزل می
اند از اين اوضاع  ھای بورژوازی کوشيده ترين جناح انقGبی کمونيست، راست

در اغلب .  ھای ناراضی را به دنبال خود بکشند برداری کنند و توده بھره
کنند به احزاب سنتی جناح راست  موارد، مردمی که در انتخابات شرکت می

ھای بارز آن به قدرت رسيدن  يکی از نمونه.  دھند و چپ بورژوازی رأی نمی
 و نئوفاشيستدر ھمين حال، احزاب راست افراطی .  مکرون در فرانسه است

در .  اند که بازتابی از بحران سياسی در اتحاديه اروپا است قدرت گرفته
اکنون قدرت در دست احزاب راست  ھم...  ايتاليا، اتريش، مجارستان و 

داری  به  ھای سياسی نظم سرمايه در ديگر نقاط جھان، بحران.  افراطی است
 . اند اشکال ديگری نمود يافته

طبقه .  داری، ايران است ھای بحران نظام سرمايه در اين ميان يکی از کانون
ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی  حاکم بر ايران با حادترين بحران

نارضايتی کارگران و زحمتکشان به اوج خود رسيده و اوضاع .  روست روبه
 .از جھات مختلف برای برپايی يک انقGب اجتماعی مساعد است

انداز اوضاع  گزارش سياسی کنفرانس شانزدھم، دو سال پيش،  چشم!  رفقا
دھند که ھمراه با  تمام شواھد موجود نشان می: "سياسی را چنين تصوير نمود
ھای رژيم، مبارزات، اعتGی بازھم بيشتری خواھد  تشديد تضادھا و بحران

تر و  تر و موقعيت رژيم متزلزل تر و مفتضح ھای رژيم، رسوا يافت، جناح
توازن قوا ھر چه بيشتر به نفع طبقه کارگر و متحدان .  تر خواھد شد ضعيف

آن تغيير خواھد کرد و شرايط برای سرنگونی رژيم بيش از ھر زمان ديگر 
انداز تحول اوضاع سياسی  يک ارزيابی دقيق از چشم اين."  فراھم خواھد شد
 . در ايران بود

 بود که يک بحران سياسی عميق   تنھا چھار ماه از کنفرانس شانزدھم گذشته
ھا فشارھای سنگين  ھای مردمی که سال توده.  در جامعه ايران شکل گرفت

اقتصادی و سياسی، ستمگری و بی حقوقی را تحمل کرده بودند، به پا 
ھای کارگر و زحمتکش مرحله قانونی را پشت  جنبش مبارزاتی توده.  خاستند

اما .  سر گذاشت، و وارد مرحله نوينی از مبارزه انقGبی و تعرضی شد
ماه  چگونه اين روند رخ داد؟ نشريه کار يک ھفته پيش از آغاز جنبش دی

 :نوشت
ھای اخير و تغييراتی که در  ھا و ھفته اعتراضات اجتماعی و سياسی ماه"

داده است، مرحله جديدی را در تغيير  ھای سياسی جامعه ايران رخ بندی صف
توازن قوای طبقاتی و سياسی دونيروی نافی و پاسدار نظم موجود گشوده 

 .است
. ترديدی نيست که نارضايتی عمومی از وضع موجود، پديده جديدی نيست

ھاست که وجود دارد و به اشکال مختلف خود  اين نارضايتی و اعتراض، سال
رغم تمام مبارزات طبقه کارگر، معلمان و  اما آنچه به.  را نشان داده است

ھای کارگر و  ای پراکنده، پيشرفت سياسی جنبش انقGبی توده ھای توده جنبش
زحمتکش را کند و به تأخير انداخت، آن توازن سياسی بود که ضدانقGب 

ھای  ويژه 8يه بورژوازی، به حاکم بر ايران، توانست با جلب حمايت خرده
 ....بورژوازی مدرن، به آن شکل بدھد وسيعی از خرده

 شکستن اين توازن و  اما در طول چند ماه اخير دو اتفاق مھم، سرآغاز درھم
که  نخست اين.  تغيير آن به نفع طبقه انقGبی مخالف نظم موجود، شده است
يافتگی در صفوف  درنتيجه رشد و ارتقای سطح آگاھی، ھمبستگی و سازمان

طبقه کارگر، مبارزه اين طبقه به مرحله جديدی از رشد کمی و کيفی رسيده 
 ديگری که در تغيير توازن قوای سياسی نقش ايفا نموده،  عامل مھم...  است



 ۶ ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ۶
۵از صفحه   

 گزارش سياسی کميته اجرايی به 
 کنفرانس ھفدھم سازمان

  ٧درصفحه 

 ...بورژوازی مدرن از جمھوری اسGمی است ھايی از خرده گردانی 8يه روی
 خوردن توازن سياسی قوای طبقاتی و تغييراتی که در  اين برھم
ھای سياسی در حال رخ دادن است، به اين معناست که جامعه  بندی صف

ای که با يک بحران انقGبی مواجه  ايران بيش از ھر زمان ديگر به مرحله
ديگر تحو8ت کمی و رشد تضادھا به آن  عبارت يا به.  شود، نزديک شده است

مرحله رسيده است که از ميان تمام مبارزات و اتفاقات سياسی که مدام در 
ھا به جنبشی بزرگ تبديل گردد  دھد، سرانجام يکی از آن اينجا و آنجا رخ می

 :و نتيجه گرفت..." و تحولی کيفی رخ دھد
انداز تحول  اکنون چشم ويژگی اوضاع سياسی لحظه کنونی در ايران، از ھم"

اوضاع سياسی در جھتی که راه را بر يک انقGب اجتماعی کارگری ھموار 
 ."  سازد، گشوده است

مبارزات کارگران از .  شده بود ماه از قبل فراھم بنابراين، مقدمات جنبش دی
ويژه  به.  تری به خود گرفته بود تر و اشکال راديکال ھا پيش دامنه وسيع مدت

از نيمه دوم دھه ھشتاد، کارگران در ھرسال صدھا اعتصاب، تجمع و 
يافتگی و  دھنده رشد آگاھی و سازمان پيمايی برپا کرده بودند که نشان راه

 ٩۶در سراسر سال .  روحيه تعرضی و انقGبی طبقه کارگر ايران بود
ھای مختلف درصدھا مورد به اعتصاب، تجمع و راھپيمايی  کارگران رشته

 اعتG و ٩۶در آخرين روزھای  شھريورماه  سال .  روی آورده بودند
راديکاليسم جنبش کارگری خود را در اعتصابات و تظاھرات خيابانی  
. گسترده و تعرضی کارگران آذرآب و ھپکو در اراک نشان داده بود

 تن ٢٠مبارزاتی که به درگيری با نيروھای سرکوبگر رژيم حاکم انجاميد و 
 .از فعالين اين اعتراضات به دادگاه فراخوانده شدند
تپه در آذرماه نيز ادامه  اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران ھفت

 آذر آغاز شد و ١١اين اعتصاب از .  ھا بود اعتصابات و اعتراضات پيشين آن
 .  آذر به اوج خود رسيده بود٢٠تا

در ھمين حال تظاھرات گسترده در خوزستان عليه بيکاری و آلودگی 
زيست، اعتراضات بازنشستگان و مالباختگان در جريان بود که در اين  محيط

بنابراين، روشن است که .  شد اعتراضات، عليه سران رژيم شعار سر داده 
 و مبارزات راديکال پيش از آن تشديد تضادھاماه، نتيجه منطقی  جنبش دی

 .بود
ھای کارگر و زحمتکش،   شھر، توده١٠٠ در متجاوز از ٩۶ماه  در دی 

ای مستقيم و آشکار عليه نظم موجود و  تھيدستان و جوانان بيکار  به مبارزه
مرگ "ماه، فرياد  روزھای دی در نخستين .  رژيم حاکم روی آوردند

سرعت  به  اين اعتراض به.  ھای مشھد طنين افکند در خيابان"  برگرانی
ترکيب طبقاتی جنبشی که از اعماق جامعه .  سراسر ايران گسترش يافت

وضوح خصلت و مضمون انقGبی اين  جوشيد و شعارھای راديکال آن، به
ای، ده روز در سراسر ايران ادامه  تظاھرات توده.   داد جنبش را بازتاب می

ھای زحمتکش مردم، جوانان فقير و بيکار با  در برخی شھرھا، توده.  يافت
 آتش کشيدن  ھا، مساجد و به يورش به مراکز ستم و سرکوب نظامی، بانک

ھای سران رژيم، خشم و انزجار خود را از نظم موجود به نمايش   عکس
ھا ھزار تن از مزدوران مسلح  رژيم ارتجاعی جمھوری اسGمی، ده.  گذاشتند

ھای  در جريان يورش.  ھای مردم، گسيل داشت خود را به مقابله با توده
 نفر کشته و بيش از ٣٠وحشيانه نيروھای سرکوب به مردم معترض، 8اقل 

ماه، عليه گرانی  شعارھای توده مردم در جنبش دی.   ھزار تن دستگير شدند۵
مرگ بر "، "مرگ بر ديکتاتور"،  "کار، نان، آزادی"و بيکاری، شعار 

گرا ديگه  طلب، اصول اصGح"، و شعار "مرگ بر روحانی"، "ای خامنه
سرانجام، اين اعتراضات سرا سری عمومی به علت .  بود"  تمومه ماجرا
ھای خشن رژيم و نيز خصلت خودجوش جنبش، فروکش کردند، اما  سرکوب

 .در اشکالی ديگر ادامه يافتند
دوران رکود سياسی به .  پيامی روشن بود اين جنبش از نظر سياسی حامل 

پايان رسيده و دورانی جديد، دورانی انقGبی در زندگی سياسی و مبارزاتی 
در بطن اين جنبش و تحت تأثير اوضاع .  ھای مردم آغازشده است توده

زنانی که .  سياسی جديد، مبارزات زنان عليه رژيم نيز وارد مرحله نوينی شد
رفرميست، رھاشده -طلبی و گروھای ليبرال بار اصGح از بند توھمات اسارت
. ای علنی عليه رژيم حاکم روی آوردند ھا به مبارزه بودند، فعا8نه در خيابان

اعتراض به حجاب اجباری شکل جديدی  به خود گرفت و گروھی از زنان با 
 ٨در .  ھا را برداشتند الھام از دختر خيابان انقGب، در چندين شھر، روسری

 گروھی از زنان بدون روسری در مراکز عمومی و مترو ٩٧ و ٩۶مارس 
حضور يافتند، سرود خواندند، سخنرانی کردند و زنان را به مبارزه برای 

 نفر از زنان در ٣٠بيش از . شده خود تشويق نمودند يابی به حقوق پايمال دست
 .جريان اين مبارزات دستگير و محکوم شدند

ماه، جنبش کارگری به رشد و اعتGی خود ادامه داد و وارد  در پی جنبش دی
 . يابی، ھمبستگی  و راديکاليسم شد مرحله جديدی از آگاھی، سازمان
 ٩۶ بھمن برای چندمين بار در سال ١١تپه روز  کارگران مجتمع نيشکر ھفت
طبقه حاکم برای مقابله با کارگران، نيروھای .  به اعتصاب روی آوردند
نيروھای گارد )  بھمن١۵(در پنجمين روز اعتصاب .  سرکوب را گسيل کرد

.  زور عليه کارگران متوسل شدند ويژه و مزدوران وزارت اطGعات،  به
 تن ازجمله چند تن از ٣۴کارگران را مورد ضرب و شتم قراردادند و 

تعھد "شدگان پس از سپردن  بازداشت.  نمايندگان کارگران را بازداشت کردند
اما اين اقدامات وحشيانه رژيم نتوانست خللی در عزم و اراده .  آزاد شدند"  

ھای   بھمن، کارگران تمام قسمت١۶روز .  کارگران به مبارزه ايجاد کند
تپه متحد و يکپارچه دست به اعتصاب زدند و کارگران  مجتمع نيشکر ھفت

 . بازنشسته نيز به اعتصاب پيوستند
تپه در اعتصاب بودند، کارگران کارخانه  که کارگران نيشکر ھفت درحالی

 بھمن به اعتصاب، تجمع و  تظاھرات خيابانی ١۶ھپکو نيز  بار ديگر در
خواستار پرداخت .  آھن شمال و جنوب را مسدود کردند راه.  روی آوردند

ھا مخالفت خود را با  آن.  فوری و کامل مطالبات معوقه خود شدند
سازی ھپکو اعGم کردند و خواھان دخالت و مشارکت در امور  خصوصی

 . روز ادامه يافت۴اين مبارزات . کارخانه شدند
 به لحاظ تعدد و تنوع مبارزات، کميت مردمی که در اين مبارزات ٩٧سال 

شرکت کردند، راديکاليسم جنبش، آگاھی و ھمبستگی در صفوف کارگران، 
 . نظير بود  بی۶٠پس از سال 

تپه  از ھمان نخستين روزھای سال جديد، کارگران مبارز مجتمع نيشکر ھفت
مردم عرب .  برای تحقق مطالبات خود به راھپيمايی و تظاھرات روی آوردند

خوزستان، در اعتراض به سياست شوونيستی طبقه حاکم، در اھواز، 
پليس .  ماھشھر، آبادان و خرمشھر، چندين روز تجمع و تظاھرات برپا کردند

به سرکوب و بازداشت گسترده معترضين روی آورد و گروھی را دستگير 
 .نمود

و صنعت نيشکر  دور جديدی از اعتصابات و تجمعات کارگران مجتمع کشت 
 روز با پذيرش برخی از ١۵ مرداد آغاز شد و پس از ٢٧تپه از  ھفت

مطالبات کارگران، اين مبارزه با  پيروزی کارگران اين شرکت به پايان 
تپه نقش مھم و  در جريان تمام اين مبارزات، سنديکای نيشکر ھفت.  رسيد
 . ای بر عھده داشت برجسته
ھای خود عمل نکردند، بار ديگر  که دولت و کارفرما به وعده ازآنجايی

 آبان يکپارچه ١۴تپه، روز   کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت
خواست اصلی کارگران خلع يد از کارفرمای بخش .  وارد اعتصاب شدند

پس .  خصوصی، بازگرداندن مجتمع  به دولت و پرداخت مطالبات معوقه بود
توجھی دولت، کارگران برای پيگيری مطالبات  از يک ھفته اعتصاب و بی

 ٢٣ آبان در مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زدند و از ٢٢خود، از 
با حضور .  ھای شھر شوش را آغاز کردند آبان راھپيمايی در خيابان
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  ٨درصفحه 

۶از صفحه   

 آبان، دامنه ٢۶ و ٢۵ھای کارگران در اعتراضات خيابانی روزھای  خانواده
ھايی از مردم شھر به اعتراضات پيوستند و  گروه.  تر شد اعتراضات گسترده

تپه، رھبری اين  شورای کارگران نيشکر ھفت.  يا از کارگران حمايت کردند
 آبان ٢٧جمھوری اسGمی بار ديگر روز .  اعتراضات را بر عھده داشت

ھای شرکت  نيروھای مسلح يگان ويژه را به محل اعزام کرد و خروجی
کارگران با برپائی و سخنرانی، .  توسط نيروی ضد شورش، مسدود شد

تپه، قھرمانانه  کارگران مجتمع نيشکر ھفت.  اقدامات رژيم را محکوم کردند
 -کار  -نان"ايستادند، از مطالبات خود دفاع کردند و فراتر از آن  شعار 

را سر دادند که اوج راديکاليسم جنبش کارگری ايران "  اداره شورايی  -آزادی
گير شد  سريعاً ھمه.  اين شعار انعکاس وسيعی در سراسر ايران پيدا کرد.  بود

برای نخستين .  و در مبارزات بازنشستگان، معلمان، دانشجويان تکرار شد
تپه،  بار از ھنگام به قدرت رسيدن جمھوری اسGمی، طبقه کارگر در ھفت

وحشت، .  بديل خود را در برابر نظم موجود، با صدای بلند اعGم کرد
تری را  ھای امنيتی و سرکوب، يورش گسترده دستگاه.  مرتجعين را فراگرفت

 .عليه کارگران سازمان دادند
 ٢٨.  ھا و يک زن خبرنگار بازداشت شدند  تن از کارگران و نمايندگان آن١٨

تنھا اسماعيل بخشی يکی از .  شدگان آزاد شدند آبان بخش زيادی از بازداشت
تپه و سپيده قليان خبرنگار و فعال سياسی  نمايندگان شجاع کارگران ھفت

تظاھرات خيابانی اما تا چند روز بعدازاين يورش .  چپ، در بازداشت ماندند
"کارگر زندانی آزاد بايد گردد"سرکوبگرانه با شعار  تپه آزاد  زندانی ھفت" 

رژيم بازور .  ادامه يافت"  مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر"،"  بايد گردد
اما .  سرنيزه و پذيرش برخی مطالبات جزئی کارگران، به اعتصاب خاتمه داد
ھا  پيروزی کارگران بسيار فراتر از مطالبات مشخصی بود که برای تحقق آن

تپه پرچم آلترناتيو  کارگران مجتمع نيشکر ھفت.  به نبرد برخاسته بودند
جمھوری .  شورايی و سوسياليستی طبقه کارگر را به اھتزاز درآوردند

ھای منسوخ و رسوای  اسGمی برای جبران اين ضربه سنگين، به شيوه
نتيجه اما خGف خواست .  اعتراف گيری و برپايی شوی تلويزيونی متوسل شد

تپه و رھبر  بر محبوبيت کارگران مبارز نيشکر ھفت.  رژيم از کار درآمد
ھا، اسماعيل بخشی در ميان کارگران و زحمتکشان سراسر  برجسته آن

 .     ايران، افزوده شد
تپه، دور  زمان با اعتصابات و تظاھرات کارگران مجتمع  نيشکر ھفت ھم

ھمراه با "  گروه ملی صنعتی فو8د اھواز"جديد اعتصاب قھرمانانه کارگران 
ھای خيابانی، يکی ديگر از مبارزات مھم و  تجمعات، تظاھرات و راھپيمايی

ھای پايانی سال  اعتراض کارگران فو8د که در ماه.    بود٩٧برجسته سال 
 حول پرداخت ٩٧ روز ادامه داشت، از نيمه دوم خرداد سال ٣٠ بيش از ٩۶

دستمزدھای معوقه، پرداخت حق بيمه، تعيين تکليف نھايی وضعيت تملک 
. شرکت و ادامه کاری آن، از سر گرفته شد و بيش از دو ھفته ادامه يافت

با جدی .   آبان آغاز شد٢٠دور جديد اعتراضات کارگران فو8د اھواز از 
تر و شعارھا،  شدن خطر تعطيل کارخانه،  اعتراضات کارگران، گسترده

ھای شھر اھواز را  اين اعتراضات که روزھای متوالی خيابان.  تر شد راديکال
در .  رانی کارگران پيشرو ھمراه بود به لرزه انداخت، با آگاه گری و سخن

اما .  جريان اين مبارزات، تعدادی از کارگران بازداشت و روانه زندان شدند
شعار .  تر شد برعکس، شعارھا راديکال.  خللی در مبارزه کارگران رخ نداد

، "نه تھديد نه زندان ديگر اثر ندارد"، "کارگر زندانی آزاد بايد گردد"
، "فريب مرگ بر اين دولت مردم"، "کنيم کارگر زندانی حمايتت می"
عليه ظلم و   –ما کارگران فو8د "و "  بGی جان مردم  –بيکاری و تورم "

در جريان مبارزات .  به شعارھا افزوده شد"  جنگيم جنگيم می می  –بيداد 
تپه و فو8د، کارگران اين دو واحد ضمن حمايت از  کارگران نيشکر ھفت
ترين احساسات رفيقانه و ھمبستگی را در شعارھای  مبارزات يکديگر، ناب
"خود ابراز داشتند تپه  فو8د، ھفت"، "تپه، کارگران متحد فو8د، ھفت. 
از اين نمونه شعارھا "  کنيم تپه حمايتت می کارگر ھفت"، "پيوندتان مبارک

ھايی از زنان و مردم اھواز نيز  با ادامه تظاھرات کارگران فو8د، گروه.  بود
اين مبارزات نيز ھمانند مبارزات کارگران .  ھا پيوستند به تظاھرات آن

تپه موردحمايت بازنشستگان، معلمان، دانشجويان و تعداد  شرکت نيشکر ھفت
ھای ديگر قرار گرفت که ھمبستگی خود را خواه  زيادی از کارگران کارخانه

 . از طريق اعتراضات عملی و يا از طريق پيام و بيانيه اعGم کردند
 روزه کارگران فو8د، که ھمراه با تجمعات و تظاھرات مداوم ٣٧اعتصاب 

خوبی نشان  يافتگی و آگاھی را در درون کارگران به بود، سطح با8ی سازمان
 . داد

رغم فشارھای متعدد  سنديکای کارگران شرکت واحد در اين دوره نيز به
ھای خود ازجمله برگزاری تجمعات اعتراضی مکرر بر سر   رژيم به فعاليت

مسکن کارگران شرکت واحد، تجمعات برای آزادی کارگران زندانی ازجمله 
رضا شھابی، فراخوان به رانندگان شرکت واحد به روشن کردن چراغ 

ھا و  عنوان اقدام اعتراضی به عدم تحقق مطالبات کارگران، صدور بيانيه به
تپه و  ھا، ازجمله در حمايت و ھمبستگی با کارگران نيشکر ھفت اطGعيه

المللی از کارگران ايران  فو8د، افزايش دستمزد، تGش برای کسب حمايت بين
سنديکای شرکت واحد امسال فراخوان .  ھای اول ماه مه بود و برپايی مراسم

برگزاری علنی مراسم اول ماه مه را صادر کرد که صدھا نفر در پاسخ به 
آيی  بھارستان شرکت کردند و مراسم اول ماه مه  اين فراخوان در گرد ھم

آيی شعارھايی در مورد اتحاد و ھمبستگی  در اين گرد ھم.  علنی برگزار شد
در قطعنامه .  سر داده شد"  نان، کار، آزادی"کارگران، آزادی  تشکل و شعار 

تپه،  مشترک سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ھای  گروه اتحاد بازنشستگان و کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

کارگری به مناسبت اول ماه مه، ازجمله، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، 
قيدوشرط زندانيان سياسی، به  راھپيمايی، آزادی بيان و عقيده، آزادی بی

عنوان يک روز تعطيل رسمی، آزادی  رسميت شناخته شدن اول ماه مه به
برگزاری مراسم اول ماه مه، افزايش حداقل دستمزد به با8ی خط فقر، لغو 

. شده بود عنوان مطالبات فوری کارگران، خواسته قراردادھای سفيد امضا، به
ھا  ده.  آيی اول ماه مه مورد يورش نيروھای سرکوب رژيم قرار گرفت گردھم

 .تن بازداشت و زندانی شدند
اعتصابات و تجمعات سرا سری کارگران و کارکنان نگھداری خط و ابنيه 

آھن، تجمعات اعتراضی سرا سری کارگران و کارکنان مخابرات  فنی راه
روستايی و برق فشارقوی عليه قراردادھای موقت و سختی شرايط کار، 

سنگ در کرمان و صدھا اعتصاب  زمان کارگران معادن زغال اعتصاب ھم
ھا و مؤسسات خدماتی در اعتراض به عقب افتادن  واحدی در کارخانه تک

پرداخت دستمزد و مزايای کارگران، مبارزه برای افزايش دستمزد و بھبود 
 .    داده است شرايط کار، در ھمين فاصله رخ

. رانندگان کاميون نيز در سال گذشته چندين اعتصاب سرتاسری برپا کردند
شده است، نخستين   ھزار نفر اعGم۵٩٠ھا  رانندگان ناوگان باری که تعداد آن
 در اعتراض به پايين بودن نرخ کرايه ٩٧اعتصاب خود را در خردادماه 

گری در  ونقل، افزايش قيمت 8ستيک و ساير وسايل يدکی، واسطه حمل
ھای سنگين از "کميسيون"ونقل و دريافت  ھای حمل ھای بار در شرکت پايانه

رانندگان، افزايش حق بيمه رانندگان به ميزان دو تا سه برابر، با8 بودن 
بخشی از اين رانندگان مالک کاميون و بخشی .  ھا، برپا کردند عوارض جاده

 ٢٠واکنش دولت به اين مطالبات افزايش .  ديگر کارگر مزدبگير ھستند
اما .  ھا بود ونقل و وعده رسيدگی به ديگر خواست درصد نرخ حمل

ھا عملی نشد، اعتصاب سرتاسری دوم در مردادماه،  که اين وعده ازآنجايی
 تن از فعا8ن ١٨٠بيش از .  رژيم به تھديد و سرکوب متوسل شد.  برپا شد

وجود، اعتصاب سه ھفته ادامه  بااين.  اعتصاب بازداشت و روانه زندان شدند
اين .  ھا به اعتصاب سوم از اول مھرماه انجاميد پاسخ ماندن خواست بی.  يافت

ھای   شھر گسترش يافت و رانندگان شرکت٢٧٠اعتصاب به بيش از 
 . مسافرتی نيز به اين اعتصاب پيوستند

 درصدی ٧٠افزايش دستمزد رانندگان، افزايش حقوق بازنشستگی، افزايش 
نرخ کرايه، حق سختی کار، کسر حق پرداختی بيمه رانندگان، کاھش قيمت 

ھای  ترين خواست قطعات يدکی و توزيع 8ستيک با نرخ دولتی، ازجمله مھم
مطالبات رانندگان مگر در موارد جزئی .  اعتصابيون در اعتصاب سوم بود

 .تحقق نيافت
در مورد مبارزات کارگران در دو سال پس از کنفرانس شانزدھم سازمان 

فقط تعداد اعتراضات کارگری و کميت کارگرانی  بايد گفت، در اين دوره نه
تر از آن،  که در اين مبارزات شرکت داشتند، بسيار افزايش يافت، بلکه مھم

ھای برجسته آن را در  جھشی کيفی در مبارزات کارگران رخ داد که نمونه
تپه، فو8د اھواز و  مبارزات کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت

در اين دوره، سطح تشکل و آگاھی، اتحاد و ھمبستگی در .  ھپکو ديديم
مGحظه از  نشان داده شد که يک قشر قابل.  صفوف کارگران وسيعاً رشد کرد

گرفته که قادر  کارگران آگاه و پيشرو در ھر کارخانه و موسسه توليدی شکل
است مبارزه کارگران را در اعتصابات و اعتراضاتی  که گاه بيش از يک 

مبارزات کارگران در اين دو .  دھی و رھبری کند يابد، سازمان ماه ادامه می
مطالبات سياسی در تعدادی از .  سال به شکل کامGً آشکاری سياسی شد

 گزارش سياسی کميته اجرايی به 
 کنفرانس ھفدھم سازمان
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عنوان يک طبقه مدعی کسب قدرت  ھا برجسته بود و طبقه کارگر به کارخانه
طبقه کارگر در جريان اين .  سياسی، با ارائه بديل طبقاتی خود، ظاھر گرديد

ھای  مبارزات، صGحيت و شايستگی خود را برای رھبری انقGب توده
ھای وسيع مردم  زحمتکش مردم ايران نشان داد و توانست اعتماد توده

 و ھمه ھايی از دانشجويان و زنان گروهزحمتکش، معلمان، بازنشستگان، 
اين قدرت طبقاتی لرزه بر اندام تمام مرتجعين .  ستمديدگان را به دست آورد

ھا عليه کارگران متوسل  رژيم به شديدترين تھديدھا و سرکوب.  انداخت
گروھی با قرار .  صدھا کارگر، دستگير، تھديد و اخراج شدند.  گرديد
ھای چندميليونی موقتاً از حبس رھايی يافتند و تعدادی به حبس و شGق  وثيقه

 تن بازداشت ۵٠در تجمع اعتراضی اول ماه مه متجاوز از .  محکوم شدند
ھا  تاکنون ده.  برند شدند که ھنوز سه تن از زنان مبارز در بازداشت به سر می

تن از کارگران مجتمع نيشکر ازجمله علی نجاتی عضو سنديکا به جرم دفاع 
جمھوری اسGمی در ادامه .  اند از مطالبات خود به محاکمه کشيده شده

ھای خود عليه کارگران، شديدترين سرکوب و فشار را بر  سرکوبگری
اسماعيل بخشی و اعضای تحريريه نشريه گام که از مبارزات کارگران دفاع 

 ماه مقاومت و ايستادگی ٧و حمايت کردند، متمرکز ساخته است که پس از 
وسطايی رژيم در يک دادگاه فرمايشی به  ھای قرون گاه در اسارت در شکنجه
اما تمام اين اقدامات سرکوبگرانه نتوانست، رشد و   .  اند محاکمه کشيده شده

. رژيم به اقدامات سرکوبگرانه اکتفا نکرد.  اعتGی جنبش کارگری را سد کند
ھا شکاف ايجاد کند و از  ھای آن تGش نمود، در صفوف کارگران و تشکل

ساز  ھای موازی دست طريق گرايش راست درون جنبش کارگری، تشکل
 . اين تGش نيز به شکست انجاميد. خود را ايجاد نمايد

اما در اين دو سال، عGوه بر جنبش طبقاتی کارگران، شاھد اعتGی 
 . ايم ھای اجتماعی ديگر و اعتراضات متعدد نيز بوده جنبش

 موجی از مبارزه و اعتراض به گرانی و بيکاری ايران ٩٧در خردادماه سال 
 خرداد در منطقه شاپور جديد در اصفھان گروھی از مردم با ٩.  را فراگرفت

ھمان .  به تظاھرات روی آوردند"  مرگ برگرانی، مرگ بر بيکاری"شعار 
در فاصله پنج روز، .  ھا آمدند روز، در گوھردشت کرج نيز مردم به خيابان

اين اعتراضات به چندين شھر و استان ازجمله تھران، رشت، شيراز، کرج، 
. ساری، اراک، اھواز، مشھد، کرمانشاه، قھدريجان و قزوين گسترش يافت

 ساله در جريان تظاھرات گوھردشت کرج، با گلوله مزدوران ٢٧يک جوان 
 .سرکوبگر رژيم به قتل رسيد

در تيرماه، مردم شھرھای خوزستان در ادامه مبارزات چند ماه گذشته در 
،  زيست، اعتراض به  بيکاری و گرانی اعتراض به آلودگی و ناايمنی محيط

 . اعتراض به نبود آب و برق، به تظاھرات روی آوردند
در خرمشھر، واحدھای پليس ضد شورش، به سرکوب گسترده و وحشيانه 

مرگ "، "مرگ بر ديکتاتور"مردم خرمشھر نيز با شعار .  مردم روی آوردند
ھا، سنگربندی کردند و  با برافروختن آتش در خيابان"  ای و روحانی بر خامنه

رژيم، .  به مقاومت عليه مزدوران سرکوبگر حکومت اسGمی ادامه دادند
گری را به اوج رساند و مردم خرمشھر را به گلوله بست و تعدادی را  وحشی

 . شدند تن کشته و  تعدادی زخمی يک. به خاک و خون کشيد
. ھای اجتماعی  فعال بود جنبش معلمان در اين دو سال، يکی از جنبش

 .معلمان، چندين اعتصاب سرا سری و تجمع اعتراضی برپا کردند
 در تھران و چند استان ٩٧ماه  يک نمونه آن تجمعات اعتراضی ارديبھشت

اين تجمعات مورد يورش نيروھای سرکوب رژيم قرار گرفتند و .  ديگر بود
 . تعدادی از معلمان ازجمله دبير کانون صنفی معلمان تھران دستگير شدند

 مھرماه، يک اعتصاب دوروزه سرا سری ٢٣ و ٢٢معلمان در روزھای 
ھای صنفی  شورای ھماھنگی تشکل"اين اعتصاب به دعوت .  برگزار کردند
 تشکل صنفی معلمان در آن ٣٢کم  برپا شد که دست"  فرھنگيان ايران
ھا خواھان تحقق مطالبات صنفی و سياسی خود شدند و به  آن.  عضويت دارند

ھای  يکی از خواست.  گرانی و تورم و کاھش قدرت خريد اعتراض کردند
نيز يکی "   معلم، اتحاد  –کارگر "شعار .  معلمان، آزادی معلمان زندانی بود
 .ديگر از شعارھای معلمان بود

 معلم احضار و ٣٠در جريان اين اعتصاب، "  شورای ھماھنگی"به گزارش 
 . معلم بازداشت شدند١٢بازجويی شدند و حداقل 

دور سوم اعتصاب سرا سری معلمان در روزھای دوازدھم، سيزدھم و 
اين .   در بسياری از شھرھای ايران برگزار شد١٣٩٧چھاردھم اسفند 

تر از اعتصابات پيشين بود و تعداد بيشتری از معلمان در آن  اعتصاب موفق
 .  شھر برگزار شد١١٠اين اعتصاب در . مشارکت کردند

 ١٢، در "ھای فرھنگيان ايران شورای ھماھنگی تشکل"با فراخوان  
 به مناسبت روز معلم در ايران، تجمعات اعتراضی متعددی ٩٨ارديبھشت 

معلمان و بازنشستگان زن در اين .  در مراکز چندين استان و شھر برگزار شد
در تھران پليس و نيروھای امنيتی با حمله به .  اعتراضات نقشی فعال داشتند

سازی  مطالبات معلمان، بھينه.  کنندگان حداقل نه نفر را بازداشت نمودند تجمع
سازی آموزش، حق تشکل يابی مستقل،  آموزش در مدارس، توقف خصوصی

ھای فرھنگيان، ايجاد بيمه کارآمد برای  ھای تشکل رفع موانع در برابر فعاليت
ی نظام پرداخت ھماھنگ حقوق، دفاع از  فرھنگيان، اجرای دقيق مصوبه

ھايی بود  حقوق معلمان بخش خصوصی، آزاد و خريد خدمت ازجمله خواست
 .بر آن تأکيد شده بود" شورای ھماھنگی"که در بيانيه 

قيدوشرط معلمان زندانی و فعا8ن صنفی، افزايش حقوق به  آزادی فوری و بی
با8ی خط فقر، اصGح وضعيت بيمه معلمان و بازنشستگان، مشارکت و 

ھای مستقل،  نظارت بازنشستگان بر صندوق بازنشستگی، آزادی تشکل
ھايی که با آموزش رايگان مغايرت  آموزش رايگان و توقف تمامی طرح

شورای "ھايی است که در قطعنامه پايانی  ترين خواست دارند ازجمله مھم
گونه که از اين مطالبات آشکار است، بخشی از  ھمان.  مطرح شد"  ھماھنگی

 .مطالبات معلمان سياسی است
که معلمان اعتصابات و تجمعات متعددی برپا داشتند، اما رژيم  رغم اين به

ھای آن نيز حضور  يکی از علت.  ھا پاسخ نداد يک از مطالبات آن حاکم به ھيچ
ھنوز .  ميليونی معلمان در اين اعتراضات بود اقليتی محدود از جمعيت يک

 .اند اکثريت بزرگ معلمان به اين اعتراضات نپيوسته
ھای اجتماعی که در طول دو سال گذشته مبارزات متعدد  يکی ديگر از جنبش

 .ای داشته، جنبش بازنشستگان بود و پيگيرانه
بگيران تأمين اجتماعی و اکثريت بسيار بزرگ  عموم بازنشستگان و مستمری

برند و در  بازنشستگان کشوری و لشکری در زيرخط فقر، به سر می
 درصد بازنشستگان زيرخط ٩٠ تا ٨٠.  کنند باری زندگی می وضعيت اسف
 . فقر قرار دارند

 ٩٧ويژه فرھنگيان در سال  لذا مبارزه و اعتراض بازنشستگان کشوری به
. بازنشستگان، چندين تجمع اعتراضی سرا سری برپا کردند.  گسترش يافت

. ھا  برپا کردند تنھا در آذرماه  سه تجمع اعتراضی در تھران و شھرستان
در اغلب .  ھا عمدتاً سياسی بود آيی شعارھای بازنشستگان در اين گردھم

شده  ھا نوشته کردند  که بر آن ھايی با خود حمل می ھا  شعارنوشته تجمعات، آن
"نان، کار، آزادی"بود  ھا شعار سر  آن"  دانشجو، کارگر، بازنشسته، اتحاد" 
کارگر زندانی، معلم زندانی، "، "نشينيم تا حق خود نگيريم، از پا نمی"دادند، 

دولت "  ، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" ، "دانشجوی زندانی، آزاد بايد گردد
اين مبارزات پيگيرانه ادامه يافته ".  کند کند، مجلس حمايت می خيانت می

 .است
 :بازنشستگان ازجمله خواستار اجرای مطالبات زير بودند

بگيران به ميزان با8تر از خط  بگيران و مستمری ارتقاء سطح دريافتی حقوق
ترازی  متناسب با ھزينه زندگی استاندارد امروزی، ھم  فقر کارشناسی شده 

 قانون مديريت ١٢۵ و ۶۴حقوق بازنشستگان با شاغلين با اجرای کامل ماده 
ھای تکميلی و برقراری بيمه  ، لغو بيمه٨۶خدمات کشوری مصوب سال 

سازی در  ھای خصوصی کارآمد و رايگان، توقف سياست و برنامه
ھای توليد، آموزش، بھداشت و درمان و خدمات عمومی، توقف روند  عرصه
سازی و پيگردھای قضايی و امنيتی برای فعالين صنفی و اجتماعی و  پرونده

 . قيدوشرط کليه فعالين صنفی و اجتماعی آزادی فوری و بی
ازاين تحرک سياسی  ، جنبش دانشجويی نيز که پيش٩۶ماه سال  با جنبش دی

داده بود، تحرک نوينی يافت و راديکاليسم چپ در آن تقويت  خود را ازدست
يک جنبش راديکال و نوين دانشجويی  از درون خشم و اعتراض .  گرديد
ھای فقير و رشد و اعتGی جنبش کارگری سر برآورد، که ديگر وابسته  توده

پس از سرکوب خونين جنبش دانشجويی ايران در .  ھای رژيم نبود به جناح
، نخستين بار بود که جنبشی با اين مختصات در ميان ۵٩ارديبھشت سال 

ماه، اين دانشجويان،   در اعتراضات جنبش دی.  کرد دانشجويان، ظھور می
را "  گرا، ديگه تمومه ماجرا طلب، اصول اصGح"و "  کار، نان، آزادی"شعار 
 .سر دادند

ھا و مواضع راديکال پيشين  اين جنبش که پس از گذشت چھار دھه به سنت
گشت، از ھمان آغاز، از ھم سرنوشتی خود با  جنبش دانشجويی ايران بازمی

در جريان مبارزات .  کارگران سخن گفت و خود را با طبقه کارگر پيوند زد
تپه و فو8د اھواز، موجوديت  کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت
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 .    مستقل خود را در چند دانشگاه اعGم کرد
 گروھی از دانشجويان دانشگاه تھران در پرديس مرکزی ٩٧ آبان ٢٩روز  

ھا  آن.  تپه تجمع برپا کردند اين دانشگاه در حمايت از کارگران نيشکر ھفت
تپه خوزستان  ھفت"، "مانيم فرزند کارگرانيم،  کنارشان می"ھای   شعار

کارگر "، "تپه تا تھران، زحمتکشان در زندان از ھفت"، "الگوی زحمتکشان
سر دادند و با حمايت از مبارزات و مطالبات "  زندانی آزاد بايد گردد
تپه، خواستار آزادی کارگرانی شدند که توسط رژيم  کارگران نيشکر ھفت

 .ستمگر حاکم بازداشت شدند
تپه  دانشجويان دانشگاه ھنر تھران نيز در اتحاد و ھمبستگی با کارگران ھفت

و فو8د اھواز، تجمعاتی برگزار کردند و خواستار اتحاد معلمان و کارگران 
 -کار  -نان"ھا نيز شعارھای  آن.  و دانشجويان و آزادی کارگران زندانی شدند

تپه  ھفت"، "مانيم فرزند کارگرانيم؛ کنارشان می"، "آزادی، اداره شورايی
اين ھمبستگی با جنبش طبقاتی .  را سر دادند"  خوزستان؛ الگوی زحمتکشان

تپه در دانشگاه عGمه  کارگران و حمايت از مبارزات کارگران فو8د و ھفت
ھای کرمانشاه و اھواز  طباطبايی، دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل، دانشگاه

 .نيز صورت گرفت
ھای سراسر کشور در جريان مبارزات دو  صدھا تن از دانشجويان دانشگاه

رئيس فراکسيون زنان مجلس ارتجاع .  سال اخير دستگير و به بند کشيده شدند
 ١۵٠ماه را بيش از  ،  تنھا دستگيرشدگان جنبش دی٩٧اسGمی، اوايل سال 

گروھی از اين دانشجويان به حبس، شGق، جزای نقدی يا .  تن اعGم کرد
 .الخروجی و محروميت از تحصيل محکوم شدند ممنوع
اعتصاب .   مردم کردستان نيز دو اعتصاب عمومی برپا کردند٩٧در سال 
مردم کردستان نسبت .   فروردين آغاز شد و يک ھفته ادامه يافت٢۶اول در 

به سياست دولت درزمينٔه بستن مرزھا، ممنوعيت و محدوديت کولبری و 
ھای گمرکی اعتراض  چنين نسبت به افزايش تعرفه تيراندازی به کولبران و ھم

 .کردند
اعتصاب دوم کامGً سياسی بود و در اعتراض به اعدام سه زندانی سياسی و 

باران مقرھای دو حزب دمکرات کردستان و دمکرات کردستان  موشک
ھای   شھريور در برخی از شھرھای استان٢١ايران، روز چھارشنبه 

ويژه در  اين اعتصاب به.  کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه برگزار شد
برخی از شھرھا ھمچون سنندج، مھاباد، بانه، مريوان، بوکان، سقز، 

 .سردشت، پيرانشھر، اشنويه و پاوه با استقبال مردم روبرو شد
جمھوری اسGمی با تشديد سياست تبعيض و ستمگری ملی و مذھبی به 

ويژه در کردستان، بلوچستان و  رحمانه مردم به  و کشتار بی سرکوب
ھا تن را به خاطر مخالفت با تبعيض ملی و  ده.  خوزستان ادامه داده است

المدت محکوم  ھای طويل مذھبی به جوخه اعدام سپرده و صدھا تن را به حبس
ترين  ھا تن از مردم اين مناطق را که در وخيم عGوه بر اين، ده.  کرده است

ترين  برند، در کشوری که مقامات آن بزرگ شرايط معيشتی به سر می
بار،  ھا و دزدان کشورند، به جرم حمل چند گالن بنزين يا يک کوله قاچاقچی

اين سياست ارتجاعی جمھوری اسGمی تنھا .رحمانه به گلوله بسته است بی
ھای ارتجاعی  ھای و گروه ای که در پی داشته، تقويت گرايش نتيجه

 .     ناسيوناليست و مذھبی بوده است
ھای مکرر کشاورزان اصفھان، ھمراه با شعارھايی  يی اعتراضات و راھپيما

درپی مالباختگان در سراسر ايران که عليه  عليه رژيم، تجمعات گسترده و پی
 ٢٠٠تمام مقامات دولتی شعار سردادند، اعتراضات دراويش که به دستگيری 

ھا انجاميد، تظاھرات در کازرون که به مرگ دو تن در جريان  تن از آن
ھا نمونه ديگر از اعتراضات  تيراندازی نيروھای سرکوب انجاميد و ده

 .عمومی نيز در ھمين دوره رخ دادند
ھا اشاره  مبارزاتی که در طول دو سال گذشته در ايران رخ داد و به آن!  رفقا

اين حجم از مبارزات، آشکارا نشان .  سابقه است شد، در چھار دھه گذشته بی
تغييری .  دھد که جامعه ايران نيازمند يک تحول سياسی و اجتماعی است می

ھای زحمتکش و  کيفی در زندگی سياسی و مبارزاتی طبقه کارگر و توده
گرفته   شکل٩۶ماه سال  بحران سياسی که از دی.  داده است تحت ستم رخ

جنبش مرحله مبارزات قانونی را پشت سر .  است، يک بحران  انقGبی است
نھاده و مبارزات شکلی انقGبی برای سرنگونی نظم موجود را به خود گرفته 

کارگران و .   جامعه ايران به يک دوران انقGبی گام نھاده است.  است
اند که ديگر  ھای تحت ستم با مبارزات خود نشان داده زحمتکشان و عموم توده

در ھمين حال تمام تحو8ت .  خواھند نظم ستمگرانه حاکم را تحمل کنند نمی
دو سال گذشته نشان داد که طبقه حاکم نيز ديگر قادر نيست به شيوه گذشته 

ھای  اجتماعی و سياسی موجود بحران  -نظم اقتصادی.  بر مردم حکومت کند
ھای طبقه حاکم برای حل  تمام سياست.  متعدد 8ينحلی به بار آورده است

جمھوری .  ھای مردم به شکست انجاميده است ھا در انظار عموم توده بحران
بست قرار  ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی در بن اسGمی در تمام عرصه

تمام .  ای به خود گرفته است سابقه گنديدگی و فساد درونی ابعاد بی.  دارد
تGش رژيم برای نجات از بحران سياسی کنونی و مھار جنبش ناکام مانده 

 . است
طلبانه  جمھوری اسGمی باسياست خارجی ماجراجويانه و توسعه

ھای مردم ايران به بار آورده  اسGميستی نيز خسارات سنگينی برای توده پان
ساله ميلياردھا د8ر از حاصل دسترنج کارگران ايران را ھزينه  ھمه.  است

دخالت سياسی و نظامی جمھوری .  طلبی و ماجراجويی کرده است اين توسعه
اسGمی در عراق، سوريه، لبنان، يمن و تعداد ديگری از کشورھای منطقه، 

ای و  ھای رقيب منطقه به تشديد تضاد و کشمکش با تعدادی از دولت
تضاد و اختGف جمھوری اسGمی با اغلب .  ھای جھانی انجاميده است قدرت
. ازاين سابقه نداشته است  که پيش ھای عربی منطقه چنان حاد شده رژيم

ھای منطقه و حتی شمال آفريقا،  رابطه جمھوری اسGمی با تمام دولت
جمھوری اسGمی در .  شدت تيره است استثنای عراق، سوريه و ترکيه به به

گرای انصار هللا را  طلبانه خود تGش نمود گروه اسGم ھای توسعه ادامه تGش
اين تGش منجر به دخالت نظامی عربستان .  در يمن به قدرت برساند 

سعودی و تعداد ديگری از کشورھای عربی منطقه در يمن گرديد و جنگی 
ھا ھزاران تن از  ده داخلی را برانگيخت که تاکنون ادامه يافته و به کشتار 

نتيجه .  مردم يمن، گرسنگی، آوارگی و ويرانی اين کشور انجاميده است
اسGميستی جمھوری اسGمی برای کسب ھژمونی  طلبانه پان سياست توسعه

فقط برای مردم ايران، بلکه سراسر منطقه خاورميانه،  در خاورميانه نه
ھای  فاجعه به بار آورده و زمينه را برای دخالت روزافزون قدرت

يکی .  ويژه امپرياليسم آمريکا در اين منطقه ھموار کرده است امپرياليست به
ھای اقتصادی دولت  ديگر از عواقب اين سياست ماجراجويانه، تحريم

 . آمريکاست که بار سنگين آن نيز بر دوش مردم ايران قرارگرفته است
ھای کارگر و زحمتکش  ھا و فشار بر توده اما عواقب اين سياست به تحريم

با تشديد اختGفات و تضادھا، امپرياليسم آمريکا که برای .  محدود نشده است
ويژه در کشورھای عربی منطقه و نيز  تحکيم موقعيت خود در خاورميانه، به
ھا  فقط بر دامنه و ابعاد تحريم کند، نه تقويت و حمايت از اسرائيل تGش می
 کشور را لغو کرد و تعدادی از ٨افزوده، معافيت صادرات ايران به 

ھای  ھا را تحريم کرد، بلکه سپاه پاسداران را در ليست گروه شرکت
ای و وزير خارجه جمھوری اسGمی را در ليست  تروريست قرارداد، خامنه
فارس  ھای نظامی خود را در کشورھای حاشيه خليج تحريم قرارداد و پايگاه

ترين ناوھای  دولت آمريکا از اوايل سال جاری، تعدادی از مھم.  تقويت نمود
ھای پيشرفته،  ھا ، موشک افکن جنگی به ھمراه انواع مختلفی از بمب

نفربرھای آبی، خاکی ضد مين، سامانه ليزری  را به منطقه گسيل کرده 
کش در بندر فجيره ، سقوط   کشتی نفت۴اوضاع پس از خرابکاری در .  است

ھای  گيری کشتی پھپاد آمريکائی توسط سپاه پاسداران و با8خره گروگان
فقط واحدھای نظامی بيشتری به  دولت آمريکا نه.  ترشده است کش وخيم نفت

المللی برای  منطقه گسيل نموده بلکه در تGش برای ايجاد يک ائتGف بين
ھای تجاری  فارس به بھانه اسکورت کردن کشتی دخالت بيشتر در خليج

در ھمين حال جمھوری اسGمی نيز تعھدات برجامی خود را کاھش .  است
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اما با تمام اين اوصاف به نظر .  تر شدن بحران افزوده است داده و بر عميق
رسد که 8اقل در شرايط کنونی اين تشديد تضادھا به جنگ بيانجامد،  نمی

اکنون  تواند وجود داشته باشد و ھم گرچه عمليات نظامی موردی و ايذائی می
بنابراين فعGً احتمال جنگ نيست، يا 8اقل تا پايان دور اول .  نيز وجود دارد

اما تشديد تضادھا، .  رياست جمھوری ترامپ اين احتمال بسيار ضعيف است
ھا  ھايی که جمھوری اسGمی در سياست خارجی با آن اختGفات شديد و بحران

مواجه شده است و نيز نارضايتی مردم ايران از ادامه اين سياست که در 
دھد که اين سياست خارجی جمھوری  ھا انعکاس يافته، نشان می شعارھای آن

ای که بر دوش کارگران و زحمتکشان ايران تحميل  اسGمی با تمام ھزينه
 .بست انجاميده است اکنون به بن کرده، ھم

ھای خارجی خود ندارد و در  حلی برای بحران فقط راه جمھوری اسGمی نه
تر از آن ھيچ راھی برای حل يا  تخفيف  بست قرارگرفته، بلکه مھم بن

 بحران اقتصادی ژرف کنونی .ھای داخلی موجود، ندارد تضادھای و بحران
تر  رکود اقتصادی، پيوسته عميق.  شده است به يک بحران عGج ناپذير تبديل

ھای مجلس کاھش نرخ رشد توليد ناخالص داخلی را  مرکز پژوھش.  شده است
 درصد اعGم ۵ /  ۵ درصد  و برای سال جاری منفی ٢ /  ٨ منفی ٩٧در سال 
المللی پول نيز اين نرخ را برای سال گذشته  گزارش صندوق بين.  کرده است
 .  درصد اعGم کرده است۶ درصد و در سال جاری منفی ٣ / ٩منفی 

ھا از ايران  توأم با رکود اقتصادی سنگين و بحران سياسی، فرار سرمايه
ھای رسمی در مدتی کوتاه متجاوز از سی  بر طبق گزارش.  آغازشده است

المللی نيز  انحصارات بين.   از کشور خارج شد٩٧ميليارد ارز تا اوايل سال 
پاشيدگی  ازھم.  در پی اعGم خروج آمريکا از برجام، ايران را ترک کردند

درپی ارزش لایر و افزايش بھای ارزھای  اوضاع اقتصادی به کاھش پی
 ھزار تومان در اوايل سال ۴بھای د8ر از .  المللی انجاميده است معتبر بين

بھای کا8ھا .   يافت  افزايش٩٨ ھزار تومان تا اوايل سال ١۵، به حدود  ٩٧
 . روز به سير صعودی خود ادامه داده و نرخ تورم، افسارگسيخته است روزبه

 درصد ٢٧ /  ۵ نرخ تورم ٩٧مرکز آمار ايران اعGم کرده است که در سال 
 . درصد افزايش يافت۴٧ / ۵نقطه  به و تورم نقطه

اين ارقام از گزارش مرکز آمار با افزايش نرخ تورم واقعی بسيار فاصله 
/  ٢اما در گزارش مرکز آمار، تورم .  دارد ھا و   درصدی خوراکی٧٣ 

 نيز ذکرشده که با توجه به افزايش چند ٩۶ھا نسبت به اسفند سال  آشاميدنی
 درصدی دخانيات و افزايش ١٢۵ھا، افزايش  برابری تعداد زيادی از خوراکی

 درصد در سال ٧٠بيش از صددرصدی وسايل خانگی، نرخ تورم بيش از 
اندازی برای کاھش اين نرخ در سال  ھيچ چشم.  تر است ، به حقيقت نزديک٩٧

 درصد ١٠٠جاری وجود ندارد، بالعکس احتمال افزايش نرخ تورم به بيش از 
درپی در حال  ھای سال جديد، بھای کا8ھا پی از نخستين ماه.  نيز، وجود دارد
 .افزايش است

تنھا با تشديد بحران اقتصادی، رکود عميق صنايع  در طول دو سال گذشته نه 
ھای عمرانی درنتيجه بحران مالی دولت، از ابعاد  و توقف بسياری از پروژه

جوانانی .  گروه کارگران بيکار شدند ميليونی بيکاران کاسته نشد، بلکه گروه
مرکز آمار ايران نرخ .  که وارد بازار کار شدند نيز، نتوانستند کاری پيدا کنند

اعGم )   ميليون٣ /  ٣حدود ( درصد ١٢ /  ٢بيکاری را در پاييز سال گذشته 
التحصيGن دانشگاه،   درصد، در مورد فارغ٢٧اين نرخ برای جوانان .  کرد

صندوق .  شده است  درصد اعGم۶٨ درصد و برای زنان ۴٠بيش از 
يک  ھيچ.   درصد را اعGم کرده است١۵ /  ۴المللی پول نيز، نرخ بيکاری  بين

چرا؟ اگر بر .  کنند از اين آمار ابعاد واقعی بيکاری را در ايران منعکس نمی
 سال و ٢٠ ميليون جمعيت زير ٢۴ /  ۵ مرکز آمار، ٩۵طبق سرشماری سال 

 ميليونی کشور کنار ٨٠ سال را از جمعيت ۶٠ ميليون جمعيت با8ی ٧ /  ۵
 ميليون شاغل و بيکار ٢٨اکنون اگر تعداد .  ماند  ميليون باقی می۴٨بگذاريم، 

 ميليون از جمعيت ايران باقی ٢٠ادعائی دولت را از اين رقم کسر کنيم، 
روشن است که آمار دولتی در مورد .  اند و نه بيکار ماند که گويا نه شاغل می

تعداد بيکاران در ايران، دروغ است و در واقعيت، جمعيت بيکاران در ايران 
 .  قطعاً از ده ميليون نيز متجاوز است

وار ارزش  بحران اقتصادی و سياست اقتصادی نئوليبرال دولت، سقوط بھمن
آور نرخ تورم  ھا و افزايش حيرت  تا به امروز، تحريم٩٧ويژه از سال  لایر به
. ای وحشتناک به بار آورده است ھا ميليون کارگر و زحمتکش فاجعه برای ده

گرانی و بيکاری، زندگی را بر اکثريت بسيار بزرگ مردم جامعه ايران 

ھا انسان را تباه کرده  فقر و گرسنگی، زندگی ميليون.  ناپذير ساخته است تحمل
پنجم ھزينه زندگی  کننده تنھا يک اکنون حداقل دستمزد کارگران جبران.  است
روزی که روحانی در ايران به قدرت رسيد، حداقل دستمزد ماھانه .  ھاست آن

 د8ر ١٠٠ د8ر بود و امروز اين حداقل دستمزد به ۴٠٠کارگران معادل 
. برند  درصد مردم ايران زيرخط فقر به سر می٨٠حدود   .يافته است کاھش
اند،   تن از مردم ايران با فقری کمرشکن مواجه ھا ميليون که ده درحالی
ھای  حقوق.  اند ای اندوخته ھای افسانه داران و مقامات دولتی، ثروت سرمايه

. آوری به خود گرفته است ھای تريليونی، ابعاد حيرت نجومی مقامات و دزدی
. اند ای در دو قطب جامعه ايران انباشت شده سابقه فقر و ثروت به نحو بی

دورانی که نظام  عمق و وسعت شکاف فقر و ثروت به حدی است که در تمام 
 .داری بر ايران حاکم شده است، سابقه نداشته است سرمايه

 ١٧٠٠ از ٩٧ماه  سال  حجم نقدينگی بر طبق گزارش بانک مرکزی در بھمن
اين نقدينگی در دست کيست؟ رئيس .  ھزار ميليارد تومان نيز فراتر رفته است

 درصد نقدينگی کشور ۶٠:  ھای مجلس رژيم سال گذشته گفت مرکز پژوھش
ھای رژيم  برخی اقتصاددان.   درصد از جمعيت ايران است١در دست 
/  ۵ھای بانکی در اختيار   درصد سپرده٨۵"اند که   معترف  درصد ٢ 
 ".گذاران است  سپرده

داری و جمھوری اسGمی در ايران  يکی از معضGت جدی که نظام سرمايه
اند و به طبيعت و مردم ايران صدمات جدی وارد آورده است،  به بار آورده

يک معضل  گرچه اين.  محيطی است سازی طبيعت و مشکGت زيست ويران
سازی طبيعت جزء  داری است که ويران جھانی ناشی از شيوه توليد سرمايه

گردد، اما در ايران ابعاد بسيار  ناپذيری از موجوديت آن محسوب می جدائی
تنھا يک مورد آن،  آلودگی ھوا و گسترش دامنه .  وخيمی به خود گرفته است

ريز گردھای آلوده به مواد شيميائی و ديگر مواد خطرناک به شھرھای 
اين معضل، گذشته از عواقب درازمدت آن بر سGمتی .   مختلف ايران است

ھای  مدت نيز به بيماری ھای خطرناک، در کوتاه عموم مردم ايران و بيماری
برای .   تنفسی و پوستی گروه کثيری از مردم برخی از شھرھا انجاميده است

نمونه، سال گذشته در استان خوزستان که غلظت اين آلودگی با8 رفت، 
. ھا شدند ھزاران تن درنتيجه مشکGت تنفسی و پوستی روانه بيمارستان

در عسلويه .  العاده با8ست ھا در برخی مناطق ايران، فوق غلظت آ8ينده
ھای ھوا تا بيش از ده برابر حد مجاز است و برخی  شاخص برخی از آ8ينده

.  اند  برابر تھران اعGم کرده١٠٠کارشناسان، آ8يندگی ھوای عسلويه را حتی 
لحظه مردم را  اين معضل در برخی شھرھا از نمونه تھران و بلوچستان يک

 .اند آرام نگذاشته و در اغلب روزھا با آن مواجه
ترين  در دورانی که جمھوری اسGمی بر ايران حاکم بوده است، بزرگ

ھا  جای آن ھا و به وقمع جنگل قلع.  صدمات ممکن به طبيعت وارد آمده است
ساخت و سازھايی که منبع سودھای سرشار برای طبقه حاکم بوده است، 

ھای نظامی و ديگر نھادھای  تصرف مناطق جنگلی و سرسبز توسط ارگان
حفر .  ھا شده است حکومتی، باعث از بين رفتن نيمی از جنگل

. ھای زيرزمينی را نابود کرده است ھای عميق، ذخاير آب وکتاب چاه حساب بی
جانبه، عاملی ديگری است که بر  ھای بدون محاسبه دقيق و ھمه سدسازی

ھای رژيم باعث از بين رفتن  مجموعه سياست.  وخامت اوضاع افزوده است
. رطوبت خاک، فرسايش زمين و بيابانی شدن ھر چه بيشتر زمين شده است

گردد و با آلودگی ناشی از  درنتيجه، با وزش باد، گردوخاک در ھوا پخش می
ھای فسيلی وسايل نقليه موتوری، آلودگی ناشی از وجود ھزاران  سوخت

ھا، صنايع پتروشيمی،  کارخانه و کارگاه در جوار شھرھا، پا8يشگاه
ھا به شيوه سنتی، ترکيب  ھای آجرپزی و سوزاندن زباله ھا، کوره نيروگاه
گردد و ريز گردھای آلوده به مواد شيمايی و خطرناک را پديد آورده که  می

سازی طبيعت، فرسايش خاک،  ويران.   اند ھا دست به گريبان مردم ايران با آن
از بين رفتن رطوبت خاک و پوشش گياھی، ساخت و سازھايی که توسط 

ھای آن صورت گرفته است، تعرض به حريم  عوامل رژيم و ارگان
ھا و دريا، درھمان  ھا ، آبراھه وساز در مجاورت کانال ھا و ساخت رودخانه

ھای اخير بوده است،  ھای سال سالی حال که يکی از عوامل اصلی خشک
ترين  باعث گرديده که در پی ھر بارانی سيل ويرانگری به راه افتد که مخرب

 ٢٠در جريان اين سيل که در بيش از .  ماه امسال رخ داد آن در فروردين
ويژه در خوزستان، گلستان، لرستان ، فارس و  استان کشور رخ داد، به

صدھا ھزار تن از .  ھا تن از مردم جان خود را از دست دادند بلوچستان،  ده
خانمان   ويرانگر قرار گرفتند، آواره و بی مردمی که در معرض اين سيل
 ھزار منزل مسکونی به ھمراه ١۵٠بيش از .  گرديدند  و از ھستی ساقط شدند

ھا ھزاران تن از اين مردم ھنوز جا و  ده.  ھای دھقانان نابود شد مزارع و دام
مکانی برای زندگی ندارند و ھمانند زلزله کرمانشاه، درسرپل ذھاب، گيGن 

 گزارش سياسی کميته اجرايی به 
 کنفرانس ھفدھم سازمان
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ھای کGن  اند، يا زير قرض غرب و قصر شيرين ھنوز آواره و سرگردان
 .اند برای بازسازی منازل مسکونی خود قرارگرفته

ھای ھوا، آلودگی آب ھم يکی ديگر از معضGتی  در ايران عGوه بر آلودگی
. اند داری حاکم و رژيم سياسی پاسدار آن، به بار آورده است که نظم سرمايه

توان  اند می ھای متعددی از عواملی که اين آلودگی را به بار آورده به نمونه
ويژه  ھا به از سرازير شدن  فاضGب بسياری از کارخانه:  اشاره کرد
ھايی که در مجاورت مناطق کشاورزی و روستايی قرار دارند به  کارخانه
ھای  ھا و جويبارھا و سواحل تا فاضGب خانگی، از دفن زباله رودخانه

سازی دريا  درنتيجه  ای، از آلوده ھای ھسته خانگی و بيمارستانی تا دفن زباله
ھای نفتی، تخليه فاضGب خشکی در دريا تا مواد  ورود پساب صنايع، آلودگی
ھا مورد ديگر از عواملی ھستند که در ايران بر  سمی  صيد صنعتی و ده

نوبه خود موجب لطمه به  آلودگی آب و ناسالم سازی آن تأثير گذاشته که به
قدر کافی نشان  تمام تجارب موجود ھم به.  اند ھا شده طبيعت و انواع بيماری

حلی برای اين معضGت نداشته و  داده است که نظم حاکم بر ايران، ھيچ راه
 .نخواھد داشت

 .شمارند فجايعی که جمھوری اسGمی در ايران به بار آورده است، بی!  رفقا
ھای زحمتکش در گرسنگی  ھا خانواده کارگری و توده در شرايطی که ميليون

داران و مقامات دزد و فاسد جمھوری اسGمی،  برند، سرمايه مداوم به سر می
گذرانی به زندگی خود در ناز و نعمت ادامه  در با8ترين سطح رفاه  و خوش

ھای آن را بازگو کرديم، ديگر  گونه که تاکنون نشانه اين وضع ھمان.  دھند می
اندازی برای بھبود شرايط مادی و معيشتی  ھيچ چشم.  دوام نيست قابل

جمھوری اسGمی که اکنون با تشديد .  کارگران و زحمتکشان وجود ندارد
فقط حتی قادر به تعديل  ھای اقتصادی دولت آمريکا نيز مواجه است، نه تحريم

ھا را بر دوش  بحران اقتصادی نيست، بلکه تGش کرده است بار اين تحريم
دھند که  تمام شواھد موجود نشان می.  کارگران و زحمتکشان قرار دھد

سطح معيشت کارگران .  تر و رکود شديدتر خواھد شد بحران اقتصادی عميق
از آنچه که يابد و نرخ تورم  بيکاری افزايش می.  بازھم تنزل خواھد يافت

کاھش درآمد دولت از نفت، بحران مالی .  فراتر خواھد رفت   اکنون ھست،
تر خواھد کرد که بار آن نيز بر دوش کارگران و زحمتکشان  دولت را عميق

بست  جمھوری اسGمی تنھا در عرصه اقتصادی با بن.  قرار خواھد گرفت
ای رسيده که تمام ارکان دولت غرق  پوسيدگی رژيم به درجه.  مواجه نيست

ھای آن در ميان  ديگر ھيچ توھمی به رژيم و جناح.  در فساد و دزدی است
کلی  جمھوری اسGمی در ميان مردم به.  ھای وسيع مردم  وجود ندارد توده

ھمه  اتوريته رژيم چنان ضربه خورده است، که اين.  رسوا و مفتضح است
جمھوری اسGمی در .  زندان نيز نتوانسته آن را ترميم کندسرکوب، کشتار و 

طول دو سال گذشته صدھا تن از مردم ايران را با اتھامات سياسی به جوخه 
ھا را به بند کشيده  اعدام سپرده، ھزاران تن را دستگير و بخش بزرگی از آن

وجود، اين سرکوب و کشتار نتوانست مانع از تداوم مبارزه علنی  بااين.  است
زنند،   کارگران و زحمتکشان در اعتراضات خيابانی، آشکارا فرياد می.گردد

شرايط عينی برای سرنگونی رژيم .  سرکوب، زندان و اعدام ديگر اثر ندارد
گرچه ھنوز موقعيت انقGبی به ھمراه اشکال .  شود تر می سرعت آماده به

مبارزاتی مختص آن فرانرسيده است، اما با توجه به تمام شرايط عينی و 
انداز  چشم.  زودی فرا خواھد رسيد رشد و اعتGی مبارزات، اين مرحله نيز به
 .تر شده است تر و روشن برپايی يک انقGب اجتماعی در ايران نزديک

تواند به  جمھوری اسGمی حتی با شديدترين سرکوب نيز ديگر نمی!  رفقا
اما .  بايد برافتد و بر خواھد افتاد.  شکل و شيوه گذشته به حيات خود ادامه دھد

نشيند و قدرت را واگذار  سادگی عقب می اين بدان معنا نيست که رژيم به
ترين  رحمانه تا جايی که زورش برسد، مقاومت خواھد کرد و بی.  خواھد کرد

. ھای سرکوب و کشتار را برای بقای خود به کار خواھد گرفت شيوه
کنند و در تGش برای فريب توده  گرا چھره عوض می طلب و اصول اصGح

ھای نوينی در شرايط جديد  بورژوازی، نقش مردم و جذب مجدد اقشار خرده
فقط در برابر انقGب کارگران و زحمتکشان   اين رژيم نه.گيرند بر عھده می

ھای بورژوايی  ايستد، بلکه محال است که حتی قدرت را به دارو دسته می
طلب، مجاھدين خلق،  ھای امپرياليستی سلطنت خارج از کشور، ازجمله بديل

ھای  نياز به توضيح است که اساساً قدرت.  خواه و غيره واگذار کند جمھوری
. امپرياليست، ھمواره خواھان حفظ و بقای جمھوری اسGمی بوده و ھستند

رغم تضادھا و اختGفاتی که با جمھوری اسGمی دارد،  حتی دولت آمريکا به
اين واقعيت را ترامپ نيز .  تر از خود جمھوری اسGمی ندارد بديلی مناسب
ھای امپرياليستی  ھای بورژوائی که تحت عنوان بديل اپوزيسيون.  اعGم کرد
شود، در واقعيت امر چيزی جز ابزارھای فشار سياسی  برده می ھا نام از آن

ھا فقط تحت شرايط استثنائی که فرضاً  آن.  در دست امپرياليسم آمريکا نيستند
توانند  جنگی ميان دو دولت دربگيرد و جمھوری اسGمی سرنگون شود، می

عنوان يک نيروی  شانسی برای قدرت داشته باشند و دولت آمريکا به
يک از اين  چراکه ھيچ.  دشواری ھم به ھا استفاده کند، آن جايگزين از آن

ای برخوردار نيستند که بتوانند از  اصطGح آلترناتيوھا از چنان نفوذ توده به
که  حتی اين.  گسيخته را مھار کنند عھده اين وظيفه برآيند و اوضاع ازھم

ھای بورژوائی را در کنار  دولت آمريکا بتوانند ھمچون عراق اين اپوزيسيون
تصور کنيد که .  سادگی ممکن نيست ھم قرار دھد و متحدشان سازد، به

ھای فرشگردی،  طلبان و نئوفاشيست مجاھدين خلق و سلطنت
. ھای ملی و قومی را در کنار ھم قرار دھد خواھان و ناسيوناليست جمھوری

بنابراين جرياناتی که اين .  ومرج زاييده خواھد شد از درون آن فقط يک ھرج
ھای امپرياليست مطرح  عنوان بديل قدرت ھای بورژوائی را به اپوزيسون

چراکه در .  دھند ھای کارگر و زحمتکش می کنند، آدرس غلط به توده می
اند و آلترناتيو بورژوازی در برابر  ھا آلترناتيوھای پوشالی واقعيت آن

آلترناتيو کارگری، از داخل ايران خواھد بود، خواه از درون رژيم يا خارج 
حتی روزی که جمھوری اسGمی درنتيجه اعتGی کامGً رشد يافته .  از آن

گونه امکان  جنبش کارگران و زحمتکشان ايران و برپائی انقGب، ديگر ھيچ
دار  بقاء نداشته و در آستانه سرنگونی قرارگرفته باشد، آلترناتيو طبقه سرمايه

ھای امپرياليست بازھم از داخل و حتی از درون خود رژيم خواھد  و قدرت
 جمھوری ھرچه جنبش ضد نظم موجود اعتG يابد و پيشرفت کند،.  بود

 را برای حفظ موجوديت خود در تری پيچيدهتر و  ھای متنوع اسGمی تاکتيک
ھنگامی ھم که ديگر نتواند به مقاومت ادامه دھد .  دستور کار قرار خواھد داد

و خطر انقGب، تمام موجوديت نظم موجود را تھديد کند، آنگاه، طبقه 
ھای  المللی به تاکتيک دار حاکم بر ايران با ياری بورژوازی بين سرمايه
توان از پيش گفت  نمی.  تری برای سرکوب انقGب متوسل خواھد شد پيچيده

ھا برای  توان تصور کرد که اگر تمام تاکتيک که چه خواھد کرد، اما می
کنترل و مھار جنبش به شکست بيانجامد و ديگر راھی برای حفظ جمھوری 
اسGمی وجود نداشته باشد، حتی آماده است دولت مذھبی را نيز کنار بگذارد 

ھای مردم ايران، شکاف ايجاد کند، آن  تا از اين طريق در جنبش انقGبی توده
ھای بورژوازی  را تضعيف نمايد و با بسيج کردن حتی برخی جناح

اپوزيسيون حول محور خود، انقGب را سرکوب و نظم موجود را نجات 
تجربه مصر در جريان بھار عربی و تحو8ت اخير در سودان نيز .  دھد
اين بدان معناست که موجوديت .  وضوح اين حقيقت را نشان داده است به

دار حاکم بر ايران، الزاماً با موجوديت جمھوری اسGمی گره  طبقه سرمايه
زمانی که جمھوری اسGمی ديگر نتواند منافع طبقه .  نخورده است

تواند  دار و موجوديت نظم حاکم را حفظ کند، جمھوری اسGمی می سرمايه
. چگونه؟ به اشکال مختلف.  دار حاکم برانداخته شود توسط خود طبقه سرمايه
بينيم که تنھا ارگانی که صحبتی از  امروزه می.  کنيم فقط به يک احتمال اشاره

. شود، ارتش است آزار به مردم معرفی می آن نيست و ظاھراً خيلی بی
که ديگر نيروھای مسلح و نظامی رژيم از نمونه سپاه پاسداران،  درحالی

توان تصور کرد که  می.   قرار دارند  مردم شدت مورد نفرت بسيج، پليس، به
گونه بقائی ندارد، اين  تحت شرايطی که جمھوری اسGمی ديگر امکان ھيچ

ارتش با ادعای دفاع از مردم و با ادعای مخالفت با ھمين جمھوری اسGمی، 
قدرت را به دست بگيرد، اعGم کند که رژيم استبدادی جمھوری اسGمی 

شده است، روحانيون ديگر نبايد دخالتی در امور سياسی داشته  سرنگون
کند  اعGم می.  شوند باشند، سپاه و بسيج منحل و پرسنل آن در ارتش ادغام می

کند که  دست ملغی است، اعGم می ھايی ازاين که حجاب اجباری و محدوديت
ھای  خواھيم با ھمه دولت کنيم و می ما سياست خارجی گذشته رژيم را نفی می
زودی جمھوری دمکراتيک برپا  جھان دوست باشيم و وعده پشت وعده که به

احتما8ً چندنفری را ھم دستگير .  گردد ھای مردم برقرار می شود و آزادی می
در آن صورت چه اتفاقی رخ خواھد داد؟ اگر طبقه کارگر و .  خواھند کرد
ھای زحمتکش ھوشيار نباشند و سريعاً توطئه طبقه حاکم را خنثی  عموم توده

ھا و نھادھای آن حفظ  ترين ارگان نکنند، دستگاه دولتی موجود و اصلی
طبقه .  تمام بورژوازی داخلی و خارجی از آن حمايت خواھند کرد.  شوند می

ھايی از  گروه.  ماند داری برجای خود باقی می حاکم به ھمراه نظم سرمايه
ھا صرفاً کنار رفتن دستگاه روحانيت از قدرت سياسی  مردم که خواست آن
خيزند، بخشی از مردم دچار سردرگمی  داری از آن برمی است، به جانب

 گزارش سياسی کميته اجرايی به 
 کنفرانس ھفدھم سازمان

١٠از صفحه   



 ١٢ ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ١٢

١١از صفحه   

آيا يک چنين احتمالی وجود دارد؟ .  انجامد شوند و جنبش به شکست می می
ھای آن را مکرر در کشورھای ديگر  تواند وجود داشته باشد و نمونه می
اند و از داخل   اکنون پيشاپيش خطراتی که اصلی مگر آنکه از ھم.  ايم ديده جھان

دار حاکم، جنبش طبقه کارگر و انقGب را تھديد  و از درون طبقه سرمايه
ھای  کنند، برای کارگران و زحمتکشان روشن کرده باشيم و تاکتيک می

سازمان ما بايد ھمواره .  بورژوازی را در ھر شکل آن پيشاپيش خنثی کنيم
در ميان کارگران و زحمتکشان ايران تبليغ کند که جز سرنگونی تام و تمام 
جمھوری اسGمی، درھم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و برقراری 
حکومت شورايی کارگری و دولت شورايی نبايد به ھيچ تحول سياسی 

ھای ايران در جريان تحو8ت   بنابراين طبقه کارگر و کمونيست.رضايت داد
ھای کارگر و  توده.  انقGبی که در پيش است، بايد ھوشياری خود را حفظ کنند

ھای بورژوازی را در ھر شکل  زحمتکش را از خطرات آگاه سازند، تاکتيک
 .   آن خنثی نمايند، تا بتوانند انقGب را به فرجام پيروزمندش برسانند

عنوان يک سازمان کمونيست، در دوره پس از  وظيفه سازمان ما به!  رفقا
تر شدن بحران سياسی و تشديد مبارزه  کنفرانس ھفدھم با توجه به عميق

سازمان ما بايد تمام امکانات و نيروی خود .  تر از گذشته است طبقاتی، سنگين
را در خدمت برپايی انقGب اجتماعی کارگری و استقرار حکومت شورايی 

با توجه به مجموع شرايط عينی کنونی اين احتمال .  در ايران به کار گيرد
تری ارتقاء يابد و يک موقعيت  شده است که جنبش به مرحله عالی تقويت

در چنين شرايطی .  انقGبی فرابرسد و قيام مسلحانه در دستور کار قرار گيرد
ھايی که به پيروزی اين قيام ياری رساند در دستور کار قرار  بايد تاکتيک

ترين وظيفه ما تا زمانی که موقعيت انقGبی فرابرسد و قيام   اما اصلی.گيرند
ای  مسلحانه در دستور کار قرار گيرد، ھمچنان تGش برای بسيج سياسی توده

سياسی و   –فعاليت عملی .  و ارتقای سطح آگاھی و تشکل طبقه کارگر است
بايد بازھم بر .  تبليغ مواضع انقGبی سازمان در دو سال گذشته، افزايش يافت

. ھای عملی افزود و تبليغ و ترويج مواضع سازمان را وسعت داد دامنه فعاليت
اکنون جای خود را در ميان  ھم"  حکومت شورايی  -آزادی  -نان  -کار"شعار 

اکنون در اغلب .  ھای کارگر و زحمتکش بازکرده است بخشی از توده
ترديد با  شود و بی مطرح می"  آزادی  -نان  -کار"ای شعار  اعتراضات توده

اعتGی بيشتر جنبش، شعار حکومت شورايی نيز به شعار اصلی کارگران و 
زحمتکشان تبديل خواھد شد، چراکه حکومت شورايی، تنھا بديل کارگری در 

تر اين شعار را به ميان  بايد ھرچه وسيع.  ھای بورژوايی است برابر بديل
در اين دوره تبليغ شعار اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه .  ھا برد توده

ويژه  به.  کند برای برافکندن جمھوری اسGمی اھميت بيشتری کسب می
ای و تک  ترين نياز جنبش در مرحله کنونی گذر از اعتصابات رشته عاجل
ای، تجمعات و تظاھرات کنونی، به يک اعتصاب سرتاسری سياسی  کارخانه
بنابراين در بطن رشد و اعتGی کنونی جنبش، بايد تبليغات را روی .  است

که بر روی اين  اما درحالی.  اعتصاب سرتاسری سياسی متمرکز ساخت
 .وظايف متمرکز ھستيم، بايد احتما8ت ديگر را نيز مدنظر قرارداد

کلی منتفی نيست که ممکن است چنانچه ترامپ در دور دوم ھم  اين احتمال به
انتخاب شود، احتمال ضعيف کنونی در مورد جنگ، در شرايط ديگر به يک 

يک  اگر چنين جنگی رخ دھد، اين.  احتمال واقعی تبديل شود و جنگی رخ دھد
جنگ ارتجاعی ميان دو دولت ارتجاعی است که برخGف منافع و خواست 

سازمان ما در ھمان .  ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران و آمريکاست توده
حال که شديداً مخالف اين جنگ است و علت وقوع يک چنين جنگ ارتجاعی 

ھای آمريکا و جمھوری  طلبانه دولت طلبانه و توسعه ھای ھژمونی را سياست
کند، چنانچه چنين جنگی رخ دھد، از کارگران  داند و محکوم می اسGمی می

و زحمتکشان خواھد خواست که در اين جنگ ارتجاعی شرکت نکنند و برای 
 . آورند پايان دادن به جنگ، به انقGب و سرنگونی جمھوری اسGمی روی

دانند، يکی از نقاط ضعف جدی جنبش انقGبی  گونه که ھمگان می ھمان!  رفقا
گروه بزرگی از فعا8نی که زمانی در .  و کمونيستی ايران، پراکندگی است

کردند، عمدتاً درنتيجه رکود سياسی  ھای سياسی فعاليت می درون سازمان
ھای چپ و کمونيست يا از  طو8نی جنبش و انشعابات در درون سازمان

تغييری که .  کنند صورت منفرد فعاليت می فعاليت سياسی کنار کشيدند، يا به
داده، گرايش به فعاليت متشکل را در ميان اين نيروھا  در اوضاع سياسی رخ

سازمان ما بايد برای جلب اين .  در داخل و خارج از ايران افزايش خواھد داد
عGوه بر اين، تGش برای اتحاد مبارزاتی .  نيروھا به صفوف خود تGش کند
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رغم اختGفات نظری و موانع ديگر، در  ھای انقGبی و کمونيست به با سازمان
اين دوره برای تقويت جنبش انقGبی کارگران و زحمتکشان و آلترناتيو 

تواند در سه  اين اتحاد می.  ای برخوردار خواھد بود کارگری از اھميت ويژه
ھای موردی بر سر مسائل مختلف مبارزاتی  اتحاد عمل.  سطح انجام بگيرد

روزمره، اتحاد عمل پايدار برای سرنگونی جمھوری اسGمی و تقويت 
آلترناتيو شورايی و سوسياليستی طبقه کارگر و وحدت تشکيGتی و حزبی با 

سازمان ما در .  ھا داريم ھايی که مواضع مشترک کمونيستی با آن سازمان
ھايی که برای  شرايط کنونی بايد تGش کند نزديکی و اتحاد خود را با سازمان

سرنگونی انقGبی جمھوری اسGمی، برپايی انقGب اجتماعی و استقرار 
ھايی را که  کنند، تقويت نمايد و مواضع سازمان حکومت شورايی مبارزه می

   .رحمانه افشا کند اند، بی مانعی بر سر راه انقGب کارگری
ضروری است که اعضا، فعا8ن و ھواداران سازمان در داخل ايران فعاليت 

و تمام مراکز بايد در کارخانه، محGت .  خود را در چند سطح بسط دھند
تری در مبارزات علنی برای تقويت راديکاليسم   مداخله فعال  ای، حضور توده

ھای  بايد برای ايجاد و گسترش ھسته.  و طرح شعارھای انقGبی داشته باشيم
ھا و محGت، در ميان  سرخ کمونيستی در ميان کارگران در کارخانه

دانشجويان، معلمان، پرستاران ، سربازان، بيکاران، تGش بيشتری انجام 
کاری   اما اين مخفیھای سرخ ھمچنان مخفی است، اساس فعاليت ھسته.  گيرد

ھای سرخ و  ھسته.  ھرگز نبايد مانع از حضور فعال در مبارزات علنی باشد
ھواداران سازمان  بايد مواضع سازمان ر ا که از طريق نشريه کار،  

ھای  ھای اينترنتی و صفحات سازمان در شبکه فرستنده تلويزيونی، سايت
شوند، در اشکال متنوع کتبی و شفاھی، تراکت و  اجتماعی تبليغ و ترويج می
 .ببرندھای وسيع کارگر و زحمتکش  شعارنويسی به ميان توده

دھی آکسيون در  ھای سازمانی ما، سازمان در خارج از کشور وظيفه کميته
ای، جلب حمايت و  حمايت از جنبش طبقاتی کارگران و جنبش انقGبی توده

تر  ھای کارگری از جنبش کارگری ايران، افشای ھرچه وسيع پشتيبانی تشکل
ھای آن در ميان مردم  ماھيت ارتجاعی جمھوری اسGمی و سياست

کشورھای مختلف، تبليغ و ترويج گسترده نظرات و مواضع سازمان، از 
ھای اجتماعی خواھد  طريق فرستنده تلويزيونی، صفحات اينترنتی و شبکه

 . بود
 با تمام نيرو به برپايی انقGب اجتماعی کارگری ايران و تGش کنيم و!   رفقا

 .رسانيم برقراری حکومت شورايی ياری
 

 زنده باد سوسياليسم 
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١٧درصفحه   

ھای کارگر و  که بسيار زود بر ذھن و جان توده
زحمتکش نقش بست و نه تنھا سران رژيم، بلکه 
طبقه حاکم را به ھراس افکنده و آنان را به تکاپو 

ھای خود را در برابر اين  واداشته تا بديل
 .آلترناتيو قرار دھند

در تGطم اين مبارزه طبقاتی است که رژيم ھر 
ھا  تری از کارگران و سوسياليست روز تعداد بيش
زند؛ بر دامنه تحقير  کشد؛  شGق می را به بند می

افزايد، دانشجويان  و سرکوب زنان می
پيشگيری "خواه را به بھانه  سوسياليست و آزادی

سازد، اما به اتھام  ھا می روانه زندان"  از جرم
. کشد اقدام عليه امنيت کشور به محاکمه می

ھای واھی دادگاھی و  خواھان را به بھانه آزادی
دفاع از "  جرم"کند؛ معلمان را به  محکوم می

ھای آينده اين سرزمين زندانی و  منافع خود و نسل
کند، بازنشستگان را ضرب و شتم و  اخراج می

خواھان  کند، روشنفکران و آزادی بازداشت می
کشاند،  چپ و مترقی را به پای ميز محاکمه می

به "  اعترافات"شوھای تلويزيونی تحت عنوان 
ھای معترض را  کشان توده اندازد، عربده راه می

" مخل امنيت ملی"و "  عامل بيگانه"، "گر فتنه"
نامد؛ ھرچند استمرار اعتصابات و تجمعات و  می

ای  اعتراضات نشان داده است، از اين ھمه بھره
برد جز رسوايی، جز افزودن بر نارضايتی،  نمی

آتشی که در نھايت . جز دامن زدن بر آتش مبارزه
 .خود در آن خاکستر خواھد شد

 
 ھای رفقای دربند و زندانيان سياسی خانواده

 
بر شمايانی .  درود بيکران ما بر عزم راسخ شما

که به رغم فشارھا و تھديدات رژيم از پای 
خبری و نگرانی را تاب  نشينيد، رنج بی نمی
ھا تجمع  ھا و دادگاه آوريد، در برابر زندان می
ھای  ھای ارگان سازی  کنيد، درباره پرونده می

امنيتی و نظامی و قضايی رژيم افشاگری 
ھای  کنيد، در رسانه کنيد، مصاحبه می می

ای به  نويسيد و سرکوبگران را لحظه اجتماعی می
خبری با  گذاريد تا در سکوت و بی  خود وانمی

 . خواھند زندانيان سياسی آن کنند که می
 ھای رفقای دربند،  خانواده
ی  ھای فريبکارانه ای که برخی از حربه در دوره

تاکنونی در به بيراه کشاندن مبارزه طبقاتی 
جاری در جامعه، ديگر کارآيی پيشين را ندارند، 
مسلماً رژيم بيش از پيش به حربه سرکوب روی 

آورد و در نتيجه بر تعداد زندانيان سياسی و  می
ھای زندانيان سياسی  به تبع آن بر تعداد خانواده

اما از ھم اکنون نيز عدم .  افزوده خواھد شد
. کارآيی اين شيوه بر رژيم آشکار گشته است
زيرا با اسارت ھر مبارزی، پيکارگران ديگری 

ھای  کنند، خانواده پرچم مبارزه را بلند می
شوند،  تری به ميدان اعتراض کشانده می بيش

ھای اجتماعی،  اتحاد و ھمبستگی پيشروان جنبش
ھای آنان ابعاد  زندانيان سياسی و خانواده

 .گيرند تری به خود می وسيع
تان،  ھای شما خود شاھديد که با تمام مرارت

 رفقای زندانی، مبارزان راه آزادی و سوسياليسم
 
ترين درودھای کمونيستی  ترين و صميمانه گرم

بر شمايی .  کنفرانس ھفدھم سازمان نثار شما باد
ای بھتر و  تGش برای برپايی آينده"  جرم"که به 

ھای کارگر و زحمتکش در  در خور برای توده
 .بريد ھای رژيم در اسارت به سر می گاه شکنجه

درود بر شما بلندقامتانی که با وجود آگاھی بر 
سبعيت رژيم جمھوری اسGمی و طبقه حاکم، 
جان بر کف به پا خاستيد، تا باشد که مردمان 

ھای آينده در جھانی  تان، باشد که نسل سرزمين
شايسته و عاری از فقر و نابرابری، ستم و 
استثمار، تبعيض و نابرابری، شکنجه و زندان، 

 .داغ و درفش زندگی کنند
شما با توشه آگاھی، ھمبستگی، عزم و از 

 گام در راه مبارزه گذاشتيد و بر تن  خودگذشتگی
دشمن غدار و تا بن دندان مسلح رعشه مرگ 
افکنديد؛ دشمنی که از ھيچ جنايتی ابايی ندارد و 

امنيتی به مقابله با شما   –با تمام توان نظامی 
برخاسته تا شما را به خاموشی و تسليم وادارد؛ 

ايد، حتا  چرا که نشان داده.  زھی خيال باطل
ھای رژيم نيز شما را به  ترين شکنجه مخوف

ھا  چنان از درون زندان ھم.  تسليم وانداشته است
بخشيد و  کنيد، آگاھی می نويسيد، افشاگری می می

تان، به اعتراض و  تان، يعنی جان با تنھا سGح
 .دھيد اعتصاب، ادامه می
 رفقای زندانی،

کنفرانس ھفدھم سازمان، يک سال و اندی پس از 
اعتراضاتی که .  اعتراضات دی ماه برگزار شد

نقطه عطف گذار از دوران رکود سياسی به 
از آن زمان تاکنون، .  دوران بحران انقGبی بود

اعتراضات کارگران و زنان، جوانان و 
دانشجويان، معلمان و بازنشستگان با وجود فراز 

در اين مدت .  وقفه ادامه يافته است و فرودھا، بی
ھای  فشانی اندک، جنبش مبارزاتی در نتيجه جان

مان به دستاوردھای بس عظيمی  شما و ياران
ھای  تر شدن بحران اگر وخيم.  دست يافته است

اقتصادی، اجتماعی و سياسی، تشديد سرکوب، 
استمرار تبعيض و نابرابری، افشای ھرچه 

تر دامنه فساد و چپاول، سياست خارجی  گسترده
طلبانه رژيم در فروريختن  ارتجاعی و توسعه

، "طلبان اصGح"ھای مردم نسبت به  توھم توده
اند،  و کليت رژيم نقش داشته"  دولت تدبير و اميد"

شما کارگران، دانشجويان، معلمان، بازنشستگان، 
جوانان سوسياليست و آگاه بوديد که با طرح 

گرا، ديگه تمومه  طلب، اصول اصGح"شعارھای 
پايان اين دوران و آغاز دوران نوين "  ماجرا

تان  مبارزاتی را فرياد زديد؛ اين شما و ياران
ھای  خواسته"  نان، کار، آزادی"بوديد که با شعار 

. برحق توده کارگر و زحمتکش را فرموله کرديد
تان بوديد که با  رفقای کارگر، اين شما و ياران

که در مرحله معينی از "  اداره شورايی"شعار 
حکومت "پيشرفت مبارزه طبقاتی، به يقين به 

فرا خواھد روييد، آلترناتيو طبقه کارگر "  شورايی
در فردای سرنگونی جمھوری اسGمی را 

آلترناتيوی .  ھای مردم قرار داديد پيشاروی توده

ايد؛ خود  خواب از چشم سرکوبگران ربوده
فشاری  شاھديد که تنھا نيستيد؛ خود شاھديد که پای

شما، کانونی فراھم آورده تا نيروھای چپ و 
خواه و مدافعان زندانيان سياسی به دور آن  آزادی

پای شما به احکام  گرد آيند و ھمراه و ھم
ھای رژيم اعتراض کنند، خواستار  دادگاه بی

. آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی گردند
 .شود تر می تر و بزرگ کانونی که بزرگ

دانيد که عمر رژيم به درازا نخواھد  پس، می
ھای بعدی و  دانيد که در پی خيزش می.  کشيد

فراگيرتر اعتراضات کارگران و زحمتکشان، 
آزاد خواھند .  زندانيان سياسی آزاد خواھند بود

بود تا به آغوش شما بازگردند، آزاد خواھند بود 
تا در کنار ياران مبارزشان جای گيرند، آزاد 

کار، نان، "  خواھند بود تا پرچم پيکار برای 
را به دست گيرند و "  حکومت شورايی  –آزادی 
ای عاری از ستم و استثمار و خفقان، و  جامعه

 .بدون زندانی سياسی برپا کنند
تا آن روز، ما در کنار شماييم؛ در لحظات 

تان شريکيم و در آينده شادتان، شاد خواھيم  اندوه
 .شد

 پايان ما نثار شما باد درودھای بی
 

 !فشانان سازمان ھای جان خانواده
 
 سال پيش در چنين روزھايی رژيم سفاک ٣١

جمھوری اسGمی در حال قتل عام زندانيان 
کشتاری که .  ھای خود بود خانه سياسی در سGخ
ھای  ترين برگ بارترين و ننگين يکی از جنايت

. تاريخ طبقه حاکم در دوران متأخر ايران است
خواه  اين جنايتی که ھزاران زندانی سياسی آزادی

و سوسياليست را به کام مرگ فرو برد، به دست 
سران جمھوری اسGمی در سايه حمايت و 
سکوت طبقه حاکم بر ايران و امپرياليسم جھانی 

دو دھه به طول انجاميد تا .  به وقوع پيوست
" حقوق بشری"سرانجام، برخی نھادھای 

المللی، در پی ارائه مدارک انکارناپذير و  بين
ھا، آن جنايت  تGش شاھدان زنده و شما خانواده

به "  جنايت عليه بشريت"عظيم را به عنوان 
 .رسميت بشناسند

سران جمھوری اسGمی نه تنھا در آن زمان 
ھزاران زندانی سياسی را برای استمرار حاکميت 
خود به قتل رساندند، بلکه پس از آن تا به امروز، 

اند تا آن را به ورطه فراموشی  تGش کرده
امروز، ھنوز بسياری از اين قاتGن در .  بسپرند

چندی از آنان نيز که .  اند ايران بر سرير قدرت
در پی اختGفات درونی از حاکميت رانده شده و 

دارند، نه تنھا حاضر "  اپوزيسيون"امروزه داعيه 
نيستند برگی از اين پرونده ننگين را افشا کنند و 
ھای  مسئوليتی در آن بپذيرند، بلکه به بھانه

 .گوناگون سعی در توجيه آن دارند
 !فشانان راه آزادی و سوسياليسم ھای جان خانواده

اين شما بوديد که پيکار .  اما اين پايان نبود
اين شما بوديد که به .  تان را پی گرفتيد عزيزان

ھا و آزارھا از پای ننشستيد،  رغم تمامی سرکوب

به زندانيان سياسی، ) اقليت(پيام ھفدھمين کنفرانس سازمان فداييان   
باختگان سازمان ھای جان ھای زندانيان سياسی و خانواده خانواده  
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 !رفقای ھوادار و فعا6ن سازمان 
 

در  )  اقليت (ھفدھمين کنفرانس سازمان فدائيان  
شرايطی برگزار شد که طبقه حاکم بر ايران و رژيم  

ھای     بحران   سياسی پاسدار منافع آن، با حادترين 
ھمراه با  .  اقتصادی، اجتماعی  وسياسی روبروست 

تشديد مداوم بحران اقتصادی، رکود اقتصادی نيز  
ارتجاع حاکم  .   شده است   تر و عميق   پيوسته ژرف 

تورمی را بر دوش    –تمام بار بحران رکود  
از جنبش  .  کارگران و زحمتکشان افکنده است 

" مرگ بر گرانی " که با شعار  ٩۶ ماه    ای دی   توده 
استثناء تمام کا8ھا و خدمات    آغاز شد تا به امروز بی 

تر شده    مورد نياز کارگران و زحمتکشان گران 
ھا تا بدان حد افزايش يافته است که    قيمت .  است 

ھای زحمتکش مردم از کارگران و    عموم توده 
بگيران و    معلمان و پرستاران گرفته تا مستمری 

تھيدستان و بيکاران، قادر به تامين مايحتاج زندگی  
و حتا خورد و خوراک و پوشاک خود نيستند و  

ھا زير خط فقر زندگی    اکثريت قريب به اتفاق آن 
ھای    فقر و بيکاری، امان جوانان و توده .  کنند   می 

صف ميليونی بيکارھا،  .  زحمتکش را بريده است 
تر شده    ھا پيوسته متراکم   نشين   ھا و حاشيه   مسکن   بی 
به موازات انباشت بيش از پيش فقر و نداری  .  است 

در يک قطب جامعه، ثروت و رفاه در قطب ديگر  
استثمار و غارت و  .  تر شده است   جامعه نيز متراکم 
ھای جامعه، به حد نھايی خود رسيده    چپاول ثروت 

ھای کGن و چند ھزار ميليارد تومانی،    دزدی .  است 
اختGس و فساد تا با8ترين مقامات و نھادھای  
حکومتی، از مجلس و قوه قضاييه گرفته تا مقامات  

ای، ھمه را در بر گرفته    دولتی و سپاه و بيت خامنه 
تر و تضاد    شکاف ميان فقر و ثروت عميق .  است 

ميان کارگران و زحمتکشان و طبقه حاکم، حادتر و  
جمھوری اسGمی در تمام  .  تر شده است   قطبی 
ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی در    عرصه 
گنديدگی و فساد درونی آن  .  بست قرار گرفته است   بن 

نارضايتی توده  .  ای به خود گرفته است   سابقه   ابعاد بی 
مردم از وضع موجود، پيوسته بيشتر و شديدتر شده  

آوری کارگران، زحمتکشان، زنان،    با روی .  است 
دانشجويان، جوانان و بيکاران و عموم تھيدستان  
شھر و روستا به مبارزه علنی و آشکار خيابانی  

 آغاز و  ٩۶ برای برچيدن نظم موجود که از دی ماه  
تپه،     کارگران فو8د و ھفت ٩٧ در مبارزات آبان  

وارد مرحله کيفی جديدی شد، شيپور مرگ  
 .جمھوری اسGمی به صدا درآمده است 

 !رفقای ھوادار و فعا8ن سازمان 
جنبش طبقاتی کارگران طی دو سال گذشته، بويژه  

 وارد فرازھای جديدی شد که در تمام  ٩٧ در سال  
ھای گذشته و چھار دھه حاکميت    طول سال 

طبقه کارگر ايران  .  جمھوری اسGمی سابقه نداشت 
با اعتصابات و اعتراضات پرشور خيابانی و طرح  

ھا و شعارھای راديکال سياسی بويژه شعار    خواست 
و با حضور  "  نان، کار، آزادی، اداره شورايی "

مداوم خود در صحنه سياسی جامعه، نه فقط پرچم  
اخص اعتراض کارگری عليه تمام نظم موجود را  
به اھتزاز درآورد و نه فقط در مقام يک طبقه مدعی  
قدرت سياسی ظاھر شد و يک اتحاد و ھمبستگی  
گسترده طبقاتی را در مقياس سراسری رقم زد،  

ھای وسيع    بلکه توانست حمايت و اعتماد توده 

دانشجويان، معلمان، زنان، بازنشستگان و ساير  
زحمتکشان را نيز بدست آورد و صGحيت و  
ھای    شايستگی خود برای رھبری انقGب توده 

 .زحمتکش مردم ايران را نيز نشان دھد 
 

 !رفقا 
 

دار حاکم و رژيم    دانيد که طبقه سرمايه   ھمه شما می 
سياسی پاسدار منافع اين طبقه، در وحشت از اعتGء  

ھای    ترين شيوه   بيشتر جنبش طبقه کارگر، به خشن 
سرکوب عليه کارگران و زحمتکشان متوسل شده  

صدھا کارگر در ھپکو، فو8د، شرکت واحد،  .  است 
تپه و ساير واحدھا به دادگاه و مراکز امنيتی    ھفت 

ھای    ھا تن از آنان در دادگاه   احضار شدند که ده 
فرمايشی محاکمه و به زندان و اخراج و شGق  

بازداشت و سرکوب معلمان، زنان،  .محکوم شدند 
نويسندگان، روزنامه نگاران و دانشجويان چپ و  

. خواه و زندانيان سياسی تشديد شد   آزادی 
ھای    ھای مکرر و فرسايشی، شکنجه   بازجويی 

ھای اجباری به حد اعG    گيری   وحشيانه و اعتراف 
پای تشديد اعمال    ارتجاع حاکم  ھم .رسيد  

قھروسرکوب، عليه کارگران آگاه و پيشرو و  
چينی و    ھای کارگری، به دسيسه و توطئه   تشکل 

اما کارگران آگاه و بخش  .  سنديکاسازی پرداخت 
پيشرو طبقه کارگر که پرچم تشکل مستقل کارگری  
و پرچم شوراھا را برافراشته و بديل کارگری  
حاکميت کنونی را ارائه داده اند، مرعوب اين  

ھيچ نيرويی ولو  .  ھا نشده اند   ھا و توطئه   گری   وحشی 
گرترين آن که    ترين و سرکوب   از نوع مرتجع 

جمھوری اسGمی باشد، قادر نيست در مسير رشد و  
ھای    اعتGء جنبش طبقه کارگر و ساير جنبش 
در  .  اجتماعی مانع غيرقابل عبوری ايجاد کند 

ھا تن از کارگران، معلمان،    شرايطی که ميليون 
پرستاران، بازنشستگان و ساير اقشار زحمتکش و  

غذايی به سر    محروم جامعه در فقر و گرسنگی و بی 
برند و با ھزار و يک تنگنا و مشکل معيشتی و    می 

داران و    اقتصادی دست به گريبانند، سرمايه 
مرتجعين و مقامات دزد و فاسد جمھوری اسGمی و  
مشتی آخوند بيکاره و انگل در با8ترين سطح رفاه،  

ای و در ناز و    ھا و ويGھای مجلل و افسانه   در کاخ 
تواند ادامه    چنين وضعيتی نمی .  کنند   نعمت زندگی می 

. کارد به استخوان مردم رسيده است .  داشته باشد 
کارگران، معلمان، دانشجويان و عموم زحمتکشان و  
تھيدستان طی مبارزات خود در دو سال گذشته،  

ای از اراده خويش برای به زير کشيدن نظم    شمه 
 .موجود و دگرگونی بنيادی آن را به نمايش گذاشتند 

 !رفقای ھوادار و فعا8ن سازمان 
تمامی شواھد حاکی از تعميق بحران سياسی و تشديد  

تحت چنين شرايطی وظايف  .  ست   مبارزه طبقاتی 
سازمان و تک تک اعضا و فعا8ن و ھواداران  

ترين وظيفه    مھم .  تر از گذشته است   سازمان سنگين 
ای و    ما در شرايط کنونی تGش برای بسيج توده 
در  .  ارتقاء سطح آگاھی و تشکل طبقه کارگر است 

ھای تشکيGتی، سياسی و عملی    اين راستا، فعاليت 
خود را افزايش دھيد و تبليغ و ترويج شعارھا و  
. مواضع سازمان را بيش از پيش وسعت بخشيد 
اگرچه شعار کار نان آزادی جای خود را در ميان  
بخش ھايی از کارگران و زحمتکشان باز کرده  

ھای    است، اما اين شعار که تبلور و فشرده خواست 
کارگران و زحمتکشان است، بايد بيش از پيش تبليغ  

ترديدی نيست  .  ھای مردم برده شود   و به ميان توده 
که با اعتGء بيشتر جنبش، شعار حکومت شورايی  

بر زبان کارگران  "  اداره شورايی "که در عبارت  
تپه جاری شد نيز به شعار اصلی کارگران و    ھفت 

با اين ھمه حکومت  .  زحمتکشان تبديل خواھد شد 
ھای    شورايی را که تنھا بديل کارگری در برابر بديل 

تر به ميان    ست، بايد ھر چه وسيع   بورژوايی 
 .کارگران و زحمتکشان برد 

ای پيوسته در    در چند سال گذشته، اعتصابات رشته  
حال افزايش بوده است، اما بخش اعظم اعتصابات  
کارگری کماکان، اعتصابات تک واحدی و پراکنده  

ترين نياز جنبش طبقه کارگر در مرحله    فوری .  است 
ای    کنونی، گذار از اعتصابات تک واحدی و رشته 

از اين رو بيشتر  .  ست   به اعتصاب سرتاسری سياسی 
ای و    ھای رشته   از گذشته بايستی برای ايجاد تشکل 

در بطن مبارزات جاری و  .  سراسری تGش کرد 
رشد و اعتGء جنبش بايستی تبليغات خودمان را  
. روی اعتصاب سرتاسری سياسی متمرکز سازيم 
نيازی به توضيح نيست که تحت ھر شرايطی بايد  

ھا و    ھای سرخ سازمانی را در کارخانه   ھسته 
محGت و در ميان دانشجويان و معلمان و ديگر  

ھای کارخانه    ايجاد کميته .  زحمتکشان گسترش دھيم 
ھای اعتصاب و    که با اعتGء بيشتر جنبش به کميته 

رويند، از وظايف مھم    شوراھای کارگری فرا می 
ما ھمچنين بايد با  .ست   ديگر ما در شرايط کنونی 

حضورفعال خود درتشکل ھای مستقل و توده ای  
کارگری، ضمن تقويت گرايش راديکال درون اين  

يابی طبقه    ھا، ياری رسان سازمان   تشکل 
ھا    افزون بر اين، برای پيشبرد سياست .  کارگرباشيم 

مشی سازمان، ھر جا    و تبليغ و ترويج مواضع و خط 
ھای علنی پوششی از نوع    که مقدور باشد، بايدتشکل 

نوردی و امثال    ھای ورزشی و کوه   ھا، گروه   تعاونی 
 .آن را سازمان داد 

 
 !رفقا 
 

در روزھای  )  اقليت (کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان  
اگرچه به د8يل  .   برگزار شد ٩٨  مرداد  ٢٧  تا  ٢۵ 

روشنی شما رفقايی که مستقيما با سازمان در ارتباط  
توانستيد و نتوانستيد در کنفرانس سازمان    ھستيد، نمی 

حضور يابيد، اما بدانيد که از نخستين لحظات آغاز  
. کنفرانس تا دقايق پايانی آن در کنار ما بوديد 

ھای سرشار از رفاقت کمونيستی شما که در    پيام 
شد، مورد    فواصل مباحثات در کنفرانس قرائت  

ی ما    استقبال گرم و پرشور و تشويق ھمه 
کنفرانس  .  کنندگان در کنفرانس قرار گرفت   شرکت 

ھای    ، تGش )اقليت (ھفدھم سازمان فدائيان  
ھا و    ناپذير شمارفقا برای پيشبرد سياست   خستگی 

کمونيستی سازمان بويژه در    –اھداف کارگری  
امنيتی حاکم بر جامعه را از    –شرايط سخت پليسی  
نھد و ضمن تقديم بھترين    صميم قلب ارج می 

درودھای کمونيستی و رفيقانه، دست يکايک شما  
رفقای عزيز را با مھر و عشق و صميميت  

 .فشارد   کمونيستی می 
 

 ) اقليت ( کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان  
 -سرنگون بادرژيم جمھوری اس�می 

 برقراربادحکومت شورائی 
 زنده بادسوسياليسم  -زنده بادآزادی 

   ١٣٩٨ مرداد  
 
 

 )اقليت(پيام ھفدھمين کنفرانس سازمان فدائيان 
 به رفقای ھوادار و فعا6ن سازمان در داخل کشور



 ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ١۵

١٧درصفحه   

رفقای سازمان فدائيان اقليت من ھلمت احمديان 
از طرف ھيات شرکت کننده مان در اين کنفرانس 
و به نيابت از طرف کميته مرکزی حزب 
کمونيست ايران، ضمن تشکر از دعوتمان به اين 
اجGس، آرزوی برگزاری کنفرانسی موفق و 

 .پردستاورد را برای شما عزيزان دارم
فرصت را غنيمت می شمارم و از اين تريبون  

درود می فرستم به ھمه جانباختگان و جانفشانان 
جنبش چپ و کمونيستی که در سنگرھای مختلف 
در راه آرمان ھای سوسياليستی از جان شيرين 

درود می فرستم به ھمه .  شان دريغ نکردند
کارگران زندانی و زندانيان سياسی که عليرغم 
ھمه فشارھای رژيم از درون زندان ھای رژيم 
نويد آزادی و جامعه ای برابر و اداره شورايی 

 . جامعه را ندا می دھند
طبعا اين اولين بار است که ما افتختار حضور در 
اجGس رسمی تشکيGت شما را داريم، و اين امر 
را به نوبه خودمان محصول ھمگرايی و 
ھمکارھای مشترک بويژه در دوره ای که گذشت 

 .می دانم
کنفرانس شما در شرايطی برگزار !  رفقای عزيز

می شود که جامعه ايران دوران حساسی را از 
در ايران بر متن تشديد بحران .  سر می گذراند

سرمايه داری و تنگ تر شدن حلقه تحريم ھای 
اقتصادی که فقر و فGکت بيسابقه ای را به طبقه 
کارگر و اقشار فرودست جامعه تحميل کرده 
است و به رغم تھديدات جنگی و تشديد فضای 
امنيتی يک جنبش عظيم اعتراضی و مطالباتی 
در جريان است که طبقه کارگر در محور آن 

در اين شرايط و در حالی که رژيم .  قرار دارد
جمھوری اسGمی و سپاه پاسداران به عنوان 
نيرويی که دست با8 را در ساختار حکومتی دارد 
ھمه ظرفيت ھای خود را برای به کنترل در 
آوردن جنبش مطالباتی کارگری و اقشار 
فرودست جامعه بکار می گيرند، در شرايطی که 
نيروھای مختلف اپوزيسيون بورژوايی در تGش 
ھستند که آن را در راستای اھداف خود به بيراھه 
ببرند و انقGب را عقيم بگذارند، در اين شرايط 
ھمکاری نيروھای موجود در جنبش چپ و 
کمونيستی ايران با ھدف تقويت و پاسخگويی به 
نيازھای عملی و استراتژيک اين جنبش مطالباتی 
و اعتراضی بيش از ھر زمان ديگر به يک 

 .ضرورت سياسی و عملی تبديل شده است
در ھمين راستا توافق بر سر بيانيه سياسی که بر 
استراتژی سرنگونی انقGبی جمھوری اسGمی از 
طريق انقGب کارگری تأکيد می کند، اتخاذ 
موضع مشترک در مورد رويدادھای مختلف، 

توافق بر سر اينکه شبکه ھای تلويزيونی نيروی 
ھای ھمکاری مشترک از يک کانال ماھواره ای 
واحد برنامه ھای خود را پخش کنند، ھمه اينھا 
گامھايی در جھت تأمين ملزومات پاسخگويی به 

اما .  اين ضرورت سياسی به شمار می آيند
سرانجام معيار اجتماعی برای ارزيابی از 

ھمانا پاسخگويی به ھا  پيشرفت اين ھمکاری
نيازھای عملی و استراتژيک جنبش ھای 

 تنھا در .اعتراضی و اجتماعی در جامعه است
اينصورت است که می توان توجه فعالين و 
رھبران جنبش کارگری و ديگر جنبش ھای 
اجتماعی را به اين حرکت جلب کرد و نگاه 

در پرتو اين .  جامعه را به طرف خود برگرداند
جھت گيری اصلی است که ھمکاری ھای عملی 

در خارج از کشور .  ما اھميت پيدا می کنند
سازمان دادن کمپين ھای سياسی و تبليغی گسترده 
برای جلب حمايت افکار عمومی و سازمان ھا و 
نھادھای ترقی خواه از جنبش انقGبی مردم ايران 

تشکيGت .  از اھميت زيادی برخوردار است
خارج از کشور حزب کمونيست ايران با توجه به 
وسعت تشکيGتی ای که از آن بھره مند است و با 
توجه به موقعيت ويژه ای که برای ايجاد 
ھماھنگی و جلب ھمکاری اين نيروھا از آن 
برخوردار است می تواند نقش تعيين کننده ای در 

 .انجام اين امر داشته باشد
فعالين و پيشروان جنبش ھای اجتماعی در !  رفقا

داخل کشور صرفنظر ار تعلقات خطی و 
تشکيGتی و فکری شان با سھولت بيشتری در 
سنگر مبارزه با کارفرما و رژيم مشتركا فعاليت 
می کنند و ما اميداوريم اين درک و ضرورت و 
ھمنگری و ھمسويی در ميان ھمه نيروھای چپ 
و کمونيسيت در اقصا نقاط جھان نيز بيشتر شود 
و ما ھم ھم در داخل کشور و ھم با کار مشترک 
در آکسيون ھای اعتراضی در دفاع از جنبش 
ھای اجتماعی، در جلب حمايت اتحاديه ھا و 
نھادھای مترفی در خارج کشور اين ھمکاريھا را 

اين حرکت ھای مشترک ضمن .  گسترش دھيم
اينکه دلگرمی و پشتوانه مھمی برای مبارزات 
فعالين در داخل می باشد، ھزينه سرکويگری را 
برای رژيم بيشتر می سازد و اين امر می تواند 

 .بر توازن قوا در داخل کشور تاثير بگذارد
ما با .  رفقا من وقت شما را بيشتر نمی گيرم 

اشتياق مباحث شما را در اين کنفرانس استماع 
می کنيم و اگر فرصتی باشد با کمال ميل نظرات 

شاد و پيروز باشيد .  خود را به اطGع می رسانيم
و مجددا برگزاری کنفرانس ھفدھم سازمان 

 .فدائيان اقلبت را تبريک می گويم

پيام کميته مرکزی سازمان 
 راه کارگربه

کنفرانس ھفدھم سازمان 
 اقليت -فدائيان 
 

 رفقای عزيز
با درودھای گرم ورفيقانه وسپاس از دعوت 
سازمان ما به کنفرانس شما، آرزوی صميمانه 
ماست که کنفرانس عمومی سازمان فدائيان اقليت 

تصميم ھا و قرارھای خود .  باموفقيت تمام بتواند
ھمانگونه که شما .  را تصويب کرده و متحقق کند

ھم بدرستی در ارزيابی ھايتان اشاره کرده ايد 
ايران ، يکی از کانونھای بحران نظام سرمايه 
است و روندھای جھانی نابرابری و تشديد 
استثمار در ابعادی وحشتناکتر و خشن تر در 

تصوير تکاندھنده .  ايران باز توليد شده است
نابرابريھای بزرگ طبقاتی ، استثمار و استبداد 
،بی حقوقی ھمگانی ، بيکاری ، گرسنگی ، 
کودکان کار ، تبعيض ، آپارتايد جنسی، سرکوب، 
زندان ، اعدام، ويرانگريھای سازمانيافته زيست 

نمودارحکومت سرمايه داری و ...  محيطی و 
 .مذھبی ايران دربند است

در مقابل اين روند و سياست تبھکارانه سرمايه 
داری اسGمی ، جنبش اعتراضی کارگران ، 
زحمتکشان و اکثريت مردمان ايران در ھمه جا 

نارضايتی ھا و .  در حال گسترش است
ھا ديگر نه تنھا مواردی استثنايی نيست  اعتراض

بی ھيج .  ، که به امری عادی تبديل شده است
ترديدی اکثريت عظيم مردمان ايران ، حکومت 
سرمايه داری و اسGمی را نميخواھند و خواھان 

گرچه .  واژگونی اين رژيم جنايت و تباھی اند
جنبشھای بزرگ در اين چھار دھه مدام برخاسته 
. و تغييرات سياسی و اجتماعی را فرياد کرده اند

 در بيش ١٣٩۶اما جنبش بزرگ اعتراضی ديماه 
از صد شھر ، از جنس ديگری بود و طليعه 
تغييرات بزرگ و راديکال در کشور وخط پايانی 
بر انديشه و سياست رفرم در چھار چوبه نظام 

اين جنبش بزرگ اعتراضی در .  اسGمی بود
ابعاد راديکال و سازمانيافته ترش در ھفت تپه و 
فو8د و ھپکو ، در جنبش اعتصابی معلمان ، در 
اعتراضات بازنشستگان و ھمبستگی ھای عميق 

 فعالين و «کارگری و دانشجويی ، در دفاع از 
رھبران تشکلھای کارگران و معلمان زندانی و 

 نان ،کار، آزادی، اداره «در گسترش شعار 
کارگر، معلم، دانشجو ، اتحاد ، «شورايی و 

 .، روزانه تداوم يافته است»اتحاد
در شرايطی که جدال بر سر آلترناتيو سازی در 
کشور ما اوج گرفته وميگيرد، ما بعنوان بخشی 
از جنبش کمونيستی و کارگری ايران نميتوانيم به 

بی شک کشور ما راھی .  اين روند بی اعتنا باشيم
جز انقGب از پايين وخود حکومتی کارگران و 
زحمتکشان ، تقويت اردوی آزادی و برابری 
وپيروزی جنبش کارگران و فرودستان وگذار از 

 .سرمايه داری ندارد
برای تحقق اين امر، ھمکاری و ھمبستگی ھمه 
بخشھای طبقه کارگر و مزدبگير، ھمکاری و 
ھمبستگی و اتحاد ھمه جريانات چپ و کارگری 

 پيام حزب کمونيست ايران به 
 )اقليت(کنفرانس ھفدھم سازمان فداييان



 ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ١۶

  ١٧درصفحه 

با درودھای !  رفقای سازمان فدائيان اقليت،
کارگری و رفيقانه و با تبريک به مناسبت 

 . سازمان١٧برگزاری کنفرانس 
 

 !رفقا
 

درآمد و  ھای کم کارگران و زحمتکشان، توده
تھيدستان اين روزھا فشار سختی را متحمل 

بحران سياسی اقتصادی ھرروز .  شوند می
سياسی با   -مبارزات اجتماعی.  شود تر می ژرف

محوريت جنبش طبقه کارگر، ھمچنان در جريان 
اين طبقه روزانه در چند محل کار درگير .  است

توان  می.  ھای خود است مبارزه برای خواسته
 و در ٩۶ماه  گفت که مبارزه طبقه کارگر از دی

طور تاريخی وارد مرحله کيفی  فاصله دوساله، به
ھای اين مبارزه با مشخصات  نطفه.  شده است

داری اسGمی در کليه  عبور از رژيم سرمايه
. شده است مراکز توليدی و اقتصادی بسته

توانند در اولين مبارزات عمومی و  کارگران می
ھای مبارزاتی  رويارويی با رژيم، شکل ھسته

درجاھايی که تعداد .  فعال به خود بگيرند
اينک در قالب  کارگران زيادتر بوده کارگران ھم

 .اند ھای کَمی در تGش جمع
ھای سازمان فدائيان اقليت عمدتاً   برنامه و تGش

بايد تبليغ و ترويج سوسياليستی و حمايت از 
اينک مسئو8نه و با  از ھم.  جنبش کارگری باشد

ای جدی در کنار طبقه کارگر برای ايجاد  اراده
ھای کارگری در محل کار و محل  تشکيGت

آن تعداد از نيروھای .  زندگی آنان کوشش کنيم
جنبش کمونيستی که در مرحله کنونی معتقد به 
آموزش و برنامه سوسياليسم علمی و مبارزه 

اتحاد "طبقاتی ھستند، عمدتاً دوستان ما در 
اين اتحاد .  ھستند"  نيروھای چپ و کمونيست

اگرچه دير انجام گرفت و ھنوز از يک يگانگی و 
اتحاد عمل نيرومند و مطلوب که بتواند 
پاسخگوی مسائل جنبش کارگری باشد کماکان در 
ضعف است، اما تداوم فعاليت ھمبسته ميان خود 

طرف، و ھمبستگی با طبقه  نيروھای اتحاد ازيک
تواند در آينده،  کارگر با برنامه و عمل پيگير می

ھرچه ميل و رغبت رفيقاته .  بيشتر مؤثر باشد
برای مبارزه مشترک در ميان نيروھای اتحاد 
چپ زيادتر شود، نيروھای منفرد و جريانات 

تری که در خارج اتحاد ھستند بيشتر  کوچک
با اتحاد .  شوند تشويق به مبارزه مشترک می

فشرده و مبارزه پيگير انقGبی است که نقش اتحاد 
نيروھای چپ و کمونيست در اذھان کارگران و 

مثابه تنھا  زحمتکشان و عموم اقشار جامعه به
 .شود آلترناتيو آينده برجسته می

 
 !رفقا
 

سازمان فدائيان اقليت در شرايط کنونی در 
کارزار مشترک با نيروھای اتحاد چپ کارگری 

تواند پرچم انقGبی و مبارزاتی  و کمونيست می
طبقه کارگر را در ميان طيف رقيب رنگارنگ 
برافراشته و با8 نگه دارد، تا اين جنبش از افتادن 
به دامن انحرافات و تعبيرات غلط اپورتونيستی و 

رويزيونيستی چپ و راست مصون بماند و 
عGوه بر آن موجب تشويق ديگران به پيوستن به 
مبارزه انقGبی و باعث يکپارچگی نيروھای 

 .مثابه آلترناتيو آينده گردد کمونيست به
تبع آن جنبش  اجتماعی و به  -جنبش عمومی 

مستقل کارگری از جانب نيروھای بورژوا 
ليبرال، از جانب جريانات سوسياليسم خلقی، 

ھا از  نما و رويزيونيست رفرميست انقGبی
اين جريانات .  شود ھای متفاوت تھديد می جھت

بخشی از اين .  دھند طيف وسيعی را تشکيل می
شک  ای کردستان را که بی نيروھا، جنبش منطقه

ترين حاميان جنبش سراسری است  از قوی
ھای بورژوا ليبرالی و  اينان برنامه.  تھديدمی کنند

گيری از  خورده بورژوائی خود را با وام
ای در قالب نوعی  سوسياليسم به شکل فريبنده
پسند درمياورند و به  سوسياليسم خلقی و عوام

ھای ديگری از  بخش.  پردازند ھا می فريب توده
آنان سعی دارند جنبش سراسری را به بيراھه 

ای  ھدف، و به زائده ببرند و آن را به جنبشی بی
شعار و رفتار اينان .  داری تبديل کنند از سرمايه

نمونه واقعی منشويستی و شبه مارکسيستی است 
چيز و  جنبش ھمه"که لنين در مورد آنان گفته 

ميزان خطر اين جريان برای "  چيز ھدف ھيچ
تر که عرصه  پيش.  جنبش برطرف شده است

عمل مبارزه بيشتر در حوزه تئوری خGصه 
بينی وانمود  شد، با پندار بافی و خودبزرگ می
که  کرد که تنھا آلترناتيو موجود است، درحالی می

فاقد مشخصات يک جريان رھبری کننده در 
اين جريان با .  جنبش کارگری بوده است

روی از  سواری، و دنباله طلبی و موج فرصت
کرد که يگانه  حوادث و اتفاقات چنين وانمود می

امروز خطرش برای .  جريان بديل رژيم است
... ای و سياسی و جنبش کم شده و به لحاظ برنامه
 .با ابھامات فراوانی رو برواست

 شق ديگر از اين نوع جريانات کائوتسکيسم و 
رويزيونيست ديرپا است که ھنوز از زير بار 

داری اسGمی  آور با رژيم سرمايه ھمکاری شرم
اند، بار ديگر سعی دارند با تGشی  بيرون نيامده

خائنانه و نوکر صفتانه و در زير فشار و نگاه تند 
جنبش کارگری و اجتماعی خود را زين و يراق 
کرده به خدمت بورژوازی درآورند و در عرصه 
مبارزه سراسری از پشت خنجر به تھيگاه جنبش 

اين !  اينان بروتس جنبش کارگری ھستند.  بزنند
نيروھا عليرغم اينکه فاقد درک مادی و شعور 

ھای جامعه ھستند، فاقد شھامت  عينی از واقعيت
باشند؛ اما در شرايط روبه رشد  مبارزاتی نيز می

و کمابيش اعتGيی موجود و در آينده تGش 
ای به خود بگيرند و  خواھند کرد تا شکل يکپارچه

به ابزاری ھرچند نامطمئن و نااستوار در دستان 
بورژوازی تبديل شوند تا از وجودشان عليه 
جريانات مارکسيست انقGبی و راديکال استفاده 

طور تاريخی از پادوان  اين جريانات به.  کنند
داری و رسالتشان ھمکاری  مزد و منت سرمايه بی

و ھمدستی با بورژوازی و رنگ و جG دادن به 
نبايد از .  داری است چھره زشت و خشن سرمايه

بر سر .  تGش مذبوحانه اين جريانات غافل بود
ھر کوی برزن در شيپور انقGب بايد دميد که 

 .اينان قره نوکران حکومت و بورژوازی ھستند
قصد ما برشمردن اضداد انقGب و جنش کارگری 

توانيم از بردن نام  کمونيستی نبود، اما نمی
طلب  دار بورژوازی و سلطنت جريانات مارک
اين جريانات نيز در تGش .  خودداری نماييم

داری،  ھستند تا با ھمکاری و کمک جھان سرمايه
جنبش انقGبی اجتماعی را دور بزنند و از با8ی 

ھای انقGبی و کارگران و زحمتکشان به  سر توده
طلبان سوار  قدرت دسترسی پيدا کنند، سلطنت

برگذشته و تاريخ قرون و اعصار و مجاھدين 
داری  تجھيز به امکانات روز وجھان سرمايه

 .ليبرال
 
 !رفقا 
 

 کليه نيروھای فوق دانسته و يا ندانسته از 
بورژوازی دشمن اصلی کارگران و زحمتکشان 

حمايتشان از رژيم، گاھی .  کنند پشتيبانی می
دشمن .  پوشيده و پنھان و گاه علنی و آشکاراست
رژيم !  اصلی جنبش کارگری کمونيستی ايران اما

داری اسGمی است که  غايت ارتجاعی سرمايه به
دربگير و ببند، زندان و سرکوب و خشونت، 

کGم دشمن آزادی و انسان  دست و در يک گشاده
تيز پيکان مبارزات  نوک.  زحمتکش است

کمونيستی و اجتماعی بايد متوجه قلب   –کارگری 
داری اسGمی اين دشمن طبقاتی  رژيم سرمايه

. ھای تھيدست باشد کارگران و زحمتکشان و توده
داری جمھوری اسGمی يکی از  رژيم سرمايه
داری جھان  ھای سرمايه ترين رژيم ضدانقGبی
ای از برنامه، عملکرد  به ھر گوشه.  موجود است
داری اسGمی دست  ھای رژيم سرمايه و سياست

طورجدی و  کند تا مصمم و به بگذاريم، کفايت می
انقGبی کوشش کنيم که يک روز زودتر به عمر 

شکاف طبقاتی ميان .  اين رژيم خاتمه داده شود
کار و سرمايه، ميان فقر و ثروت، ميان عدالت و 

اين رژيم .  نابرابری به منتھای درجه رسيده است
داری مذھبی، رو به اضمحGل روی  فاسد سرمايه

 .دست ما مانده است بايد امرا به خاک سپرد
 

 !رفقا
 

کمونيستی در تGش برای   -جريانات کارگری 
گيری با طبقه کارگر در اين مرحله که  ارتباط

شرايط رو به اعتG است، بايد به دنبال 
راھکارھايی بگردند تا ارتباطشان با طبقه کارگر 
نه از راه دور و مجازی بلکه از طريق ابزار و 
لوازم تشکيGتی و عناصری از پيشگامان خود 
. طبقه کارگر مستقيم و بدون واسطه انجام بگيرد
اين کار نيازمند ھمکاری بيشتر و انسجام بھتر با 
ھای  پشتيبانی عملی از کارگران در محيط

يادمان باشد ظرف کمابيش يک .  باشد کارگری می
ماه اعتصاب و اعتراض خيابانی کارگران نيشکر 

تپه و گروه ملی فو8د اھواز چه تأثيری بر  ھفت
حرکت .  جنبش سراسری و کارگری داشته است

انقGبی اين کارگران بر بستر چند سال فعاليت و 
تGش بوده که توانست خود را به شکل کيفی 

امروز کل طبقه کارگر در جامعٔه .  نشان بدھد
شدت سياسی ما در وضعيتی قرار دارد که  به

توانند به پيشتاز جنبش  ھايی از آنان می بخش
طبقه کارگر به .  کارگری و کمونيستی تبديل شوند

لحاظ ذھنی آمادگی برای کار تشکيGتی را دارد 

 به" فعا6ن کارگری جنوب"پيام جمعی از 
 )اقليت( کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان 
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و مبارزات پراکنده آنان در آينده با کمک 
متمرکز، مسئو8نه و پيگير نيروھای سياسی 

ای به خود  تواند شکل جمعی و به ھم پيوسته می
بگيرد و وارد مرحله کيفی فاز تشکيGتی و 

 .ارتباط سراسری شود
 

 !رفقا
 

بھايی از  سازمان فدائيان اقليت، ميراث گران
تجربه و پراتيک اجتماعی و مبارزه انقGبی پشت 
بينی  سر دارد که ھر فعال سياسی و کارگری واقع

گوييم بلکه  اين را ما نمی.  ناچار به تائيد آن است
طور عيان و  صفحات تاريخ جنبش کمونيستی به

ما .  آشکاری جلو چشمان بينندگان گشوده است
مثابه  انتظار داريم که کنفرانس ھفدھم شما به

بخش، راه عملی  مشعلی فروزان و روشنائی
مبارزه طبقه کارگر و رسيدن به اھداف جنبش 
کارگری و سرنگونی بورژوازی را روشن و 

 .تسھيل نمايد
فعا8ن کارگری "ما، جمعی از !  رفقای اقليت

سازمان )  ١٧کنفرانس (نشست دوسا8نه "  جنوب
را به شما و ميھمانان حاضر در نشست و کليه 

مندان به جنش  کارگران و زحمتکشان و عGقه
کارگری و کمونيستی تبريک ميگوييم و آرزوی 

 سازمان و پيش ١٧موفقيت شما را در کنفرانس 
 .برد اھداف جنبش کارگری و کمونيستی راداريم

 . پيروز باشيد
 

رژيم جمھوری اس�می را بايد با اعتصاب 
عمومی سياسی و قيام مسلحانه ھمگانی 

 برانداخت
نابود باد رژيم جمھوری اس�می برقرار باد 
 حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان

 باد سوسياليسم باد انق�ب زنده زنده
 
 

 "فعا6ن کارگری جنوب"جمعی از
  مردادماه نودوھشت٢۴

 کار نان آزادی حکومت شورايی
 
 

و کمونيستی و سازمان دادن اقدامات و 
ھمکاريھای مشترک و پايدار ضرورت روز 

خوشبختانه ، پس از سالھا تGش و پيگيری .  است
، ما شاھد شکل گيری ھمکاری و اتحاد عمل 
مشترک شش سازمان وحزب چپ و کمونيستی ، 

 ساعته ٢۴ھمکاری در شکل دادن يک تلويزيون 
چپ برای بازتاب صدای بی صدايان ، صدای 
محرومترين مردمان از اين رسانه ھستيم و 
سازمانھای ما بطور مستقل اما در راستاھای 

 . اند مشترک به انجام آن ھمت گمارده
گرچه اين، اقدامی اوليه برای يک کار مشترک 
است اما قطعا اين اقدام تاثيرات بسيار مثبتی در 
. ميان فعا8ن سياسی و اجتماعی گذارده وميگذارد
آنچه برای ما حياتی است اين است که اين صدا 
را تقويت کنيم و بکوشيم صداھای پراکنده ، 
منقطع و سرکوب شده را انعکاس دھيم و به يک 
صدا و تصوير واحد تبديل کنيم و گفتمان آلترناتيو 
چپ وکارگری ،آلترناتيو سوسياليستی را در 
مقابل آلترناتيوھای بورژوايی، به نقطه ی اميدی 
ما .  برای تغييرات بزرگ در کشور تبديل کنيم

ميتوانيم و بايد در کنار اعتراضات روزمره 
کارگران ، معلمان بازنشستگان، بيکاران ، زنان، 
جوانان، طرفداران محيط زيست، مدافعان حقوق 
مدنی وانسانی و ھمه ی جنبشھای اجتماعی ايران 
قرار گيريم و صدا و تصوير آنان رابرای 
تغييرات راديکال وانقGبی منعکس کنيم و بيش از 

 .پيش با آن گره بخوريم
 )اقليت ( رفقای عزيزسازمان فداييان 

سازمان راه کارگر با صميمانه ترين درودھا به 
شما رفقا، دستھايتان را برای ادامه وتحکيم 
روابط دو سازمان می فشارد و آرزو دارد که اين 
کنفرانس بر تحکيم اين روابط و تقويت و انسجام 
اتحاد عمل مشترک سازمانھای چپ وكمونيست و 
تقويت ھمبستگی ھای بزرگ طبقاتی پافشاری 
کند و اميدواريم کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان 

اقليت با موفقيت و پيروزی کارش را به اتمام   –
 .رساند

 با درودھای رفيقانه
 کميته مرکزی سازمان راه کارگر

 ٢٠١٩آگوست / ١٣٩٨مرداد 

" ۶٧سالگرد کشتار تابستان "روزی را به عنوان 
جمعی  انتخاب کرديد، ھر سال گورھای دسته

باران کرديد، تا نگذاريد راز  تان را گل عزيزان
اين جنايت ھولناک در پرده سکوت پيچيده و از 

 .خاطرھا زدوه شود
چنان دادخواه  درود بر شما که پس از سه دھه ھم

عزيزانی که جز دغدغه .  تان ھستيد عزيزان
ھای مردم در سر نداشتند و  بھروزی و رفاه توده

نابخشودنی از ديد سران رژيم "  جرم"تنھا به اين 
جمعی در  گاه برده شده و در گورھای دسته به قتل

از آن زمان نه تنھا سران .  کنار يکديگر دفن شدند
جمھوری اسGمی، بلکه طبقه حاکم و 

پردازان رنگارنگ آن، با تمامی ادعاھای  نظريه
اند که تمايلی به  خود، نشان داده"  بشردوستانه"

 .بار ندارند گشودن اين پرونده جنايت
 نبود که ھزاران انسان ۶٧اما تنھا در تابستان 

رژيم .  مدافع آزادی و سوسياليسم قتل عام شدند
جمھوری اسGمی از ھمان روزی که قدرت را 

ھای قدرت خود را بر دريايی از  قبضه کرد، پايه
، نقطه عطفی در ۶٧تابستان .  خون بنا گذاشت

ھا  کشتار قتل، اعدام  کشتار کارگران، کمونيست
پس از اين تابستان، .  خواه بود و نيروھای آزادی

تر  دامنه چنان تاکنون، ھر چند در ابعادی کم ھم
ھا ادامه يافته  اعدام و قتل کارگران و کمونيست

 .است
با وجود اين، به يقين روزی فرا خواھد رسيد که 
اين جنايتکاران به پای ميز محاکمه کشيده خواھند 

روزی .  شد و سزای جنايت خود را خواھند ديد
در فردای سرنگونی رژيم جمھوری اسGمی و 
برپايی حکومتی برآمده از اراده و مبارزه 
کارگران و زحمتکشان، زيرا در چنين حکومتی 
تاباندن نور بر زوايای تاريک اين پرونده برای 
پيشگيری از تکرار چنين جنايتی در آينده، به نفع 

 .ھای کارگر و زحمتکش خواھد بود تمامی توده
 

 سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می ايران
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 )اقليت(ھفدھمين کنفرانس سازمان فداييان 

 ١٣٩٨مرداد ماه 
 

 پيام ھسته اقليت به 
 )اقليت(ھفدھمين کنفرانس سازمان فدائيان

 
 رفقای سازمان فدائيان اقليت

 
ھفدھمين کنفرانس شما را شادباش می گوئيم و آرزومنديم دراھداف انقGبی ھمواره موفق و 

در راه .گسترش ھمکاريھا ھرچه نزديک ترشدن به ملزومات انقGبی را نويد می دھد.پيروزباشيد
 .ھمکاری و ھمگرائی نيروھای چپ و کمونيست دستتان را به گرمی می فشاريم

 شرکت کنند گان ازطرف ھسته اقليت

فعا6ن کارگری "پيام جمعی از 
 به " جنوب

 کنفرانس ھفدھم سازمان 
 )اقليت(فدائيان 

پيام کميته مرکزی سازمان راه 
 کارگر به

 کنفرانس ھفدھم سازمان 
 اقليت -فدائيان 

پيام ھفدھمين کنفرانس سازمان 
به) اقليت(فداييان   

  زندانيان سياسی، 
ھای زندانيان سياسی و  خانواده
باختگان سازمان ھای جان خانواده  



 ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ١٨

 !با درود
و با ياد و خاطره جاودان زندانيان سياسی 

باخته در کشتار سراسری و قتل و عام  جان
 که ۶٧عمومی زندانيان در تابستان و پائيز 

گرامی و .  زمان با چنين روزھايی اتفاق افتاد ھم
باختگان راه سوسياليسم و  خجسته باد ياد ھمه جان

 .انقGب
   

با درودھای رفيقانه، و تبريک و شادباش به 
  سازمان١٧مناسبت برپائی کنفرانس 

 
 !رفقا 

 در فاصله دوساله بين نشست قبلی سازمان و 
اجتماعی و   –کنفرانس پيش رو بحران اقتصادی 

به جد .  سياسی در ايران بسيار عميق شده است
توان گفت که جامعه و رژيم دريکی  می

. ترين مراحل حيات سياسی خود ھستند بحرانی
ھايی که در مورد پسابرجام و  ھمه قول و وعده

شده بود، بعد از  رونق اقتصادی به مردم داده
. خروج آمريکا به ياس و نااميدی مبدل شد
بيکاری که از رھگذر ورشکستگی اقتصادی 
صنايع توليدی و کارخانجات از چند سال پيش 

در .  گير جامعه شده ھمچنان ادامه دارد دامن
وضعيت فرسايشی و پر ابھام نه مذاکره و نه 

بست سياسی موجود، زندگی کارگران  جنگ و بن
ھای محروم اجتماعی  و زحمتکشان و عموم توده

گرانی .  شکل بسيار نابسامانی به خود گرفته است
ھا به شکل  مايحتاج زندگی روزانه توده

باوری با شتاب پيش  افسارگسيخته و غيرقابل
مردم حتی از تھيه حداقل خوردوخوراک .  رود می

معمولی روزانه که بتوانند شکم خود را سير کنند 
گوشت در رديف غذاھای ممنوعه .  ناتوان ھستند

ھمه از خود !  است، حبوبات غذای اشرافی
کنند؟ قيمت  پرسند که مردم چگونه گذران می می

و اجاره مسکن دريکی دو سال اخير نزديک به 
پديده چادرنشينی .  سه برابر افزايش پيداکرده است
ھای  ھا و محوطه و کپرنشينی در ميادين و پارک

دريغ از .  خالی شھرھای بزرگ رايج شده است
لحظه فراغت و شادی ھرچند موقت و آنی در  يک

ای که زندگی کارگران و  فضای سراسر تيره
ھای مردم را فراگرفته  زحمتکشان و عموم توده

 .است
ھای   مشکل بتوان به ھمه مصائب و سختی

جوانان و نوجوانانی .  گير جامعه اشاره کرد دامن
بايست پشت ميز مدرسه و آموزشگاه در  که می

نفره به  سه  -ھای دو حال تحصيل باشند، در جمع
بينی که به  ای می شکل بسيار نامناسب وزانده

آوری  دنبال گاری چھارچرخ در حال جمع
. ھا ھستند دان ضايعات و خورد و ريز در زباله

ھا و  آوراست که جلو انواع غذاخوری رنج

بينی  ھا می ھا و خيابان ھا و نبش کوچه قنادی کافه
که دست ھمنوعی جوان، پير، زن و مرد به 

شود که نياز به پول و کمک  طرفت دراز می
"دارد ". کند کند آخوند خدائی می ملت گدائی می. 

ھا پديده زشت و ناھنجاری  فقر عمومی، ده
جامعه يکپارچه در .  اجتماعی را در پی دارد

 .سوزد بحران و تب می
 

 !رفقا
ای که دچار بحران طو8نی و مزمن باشد   جامعه
اينک وجود يک مولود  تواند عقيم بماند، از ھم نمی

توان در درون  ای را می تازه و موجود زنده
جامعه مشاھده کرد که در حال باليدن و رشد 

تواند پی آمدھای  ای می ھر حادثه.  سريع است
زياد طول نخواھد .  انقGبی در پی داشته باشد

چيز ديگرگونه شده و جامعه رنگ  کشيد که ھمه
که با دقت  وقتی.  ديگری به خود خواھد گرفت
قراری و  توانی بی جامعه را مشاھده کنی می

ناآرامی در درون و در بطن جامعه در اشکال 
کليت .  متفاوت، ميان اقشار اجتماعی را ببينی

جامعه در خودش در حال تحرک و نفی شرايط 
مندان به مسائل سياسی  عGقه.  باشد موجود می

حا8 ديگر وجودشان منحصر به خودشان نيست، 
توجھشان به جامعه و مشکGت گريبان گير 

شکست رژيم در .  جامعه جلب شده است
ھای متفاوت موجب کشش نيرومند و  عرصه

ھا به مبارزه اجتماعی شده  جذب افراد و توده
عليرغم پيگرد، تعقيب و زندان فعا8ن .  است

کارگری و اجتماعی و روشنفکران سياسی 
جوانان .  معترض، مبارزه ھمچنان ادامه دارد

باتجربه تلخی که از زندگی سراسر ھمراه با 
عدالتی، دروغ و دزدی در رژيم  تبعيض، بی
داری اسGمی دارند، باانگيزه و با نفرت  سرمايه

ھای مبارزه با وضع  از رژيم در جستجوی راه
مخالفين رژيم تنھا عناصر فعال .  موجود ھستند

کارگری و اجتماعی نيستند، بلکه اغلب اقشار 
اجتماعی و آحاد جامعه مخالف وضعيت حاکم 

شعارھای ضد رژيم و ضد دستگاه حاکمه .  ھستند
کار نقش  زود توسط دستان نوآموز و تازه زودبه

فضای سياسی جامعه برای . شود ديوار شھرھا می
. عضوگيری و کار تشکيGتی بسيار مناسب است
عليرغم سرکوب شديد مبارزات اجتماعی در حال 

فضای سياسی جامعه منحصر .  پيش روی است
به حضور احزاب بورژوازی و انتقاد علنی و 
نامه سرگشاده افراد سياسی ليبرال به دستگاه 
حاکمه نيست، بلکه زمينه حضور مستقيم احزاب 
و جريانات راديکال در بدنه جامعه، مراکز 
توليدی، صنعتی، مراکز کارگری، دانشجويی و 

 .شود ھا نيز فراھم می آموزشگاه
 

 !رفقا
 ما امروز با رغبت به پشت سرخود نگاه 

ای باارزش از مجموعه  تجربه.  کنيم می
ھای درست و انقGبی سازمان را پشت  تاکتيک

سرداريم که پشتوانه و مشوقی قوی برای ما در 
خرسند و .  باشد مسير مبارزه پيش رو می

خوشحال ھستيم که با کارھای جمعی مستمر 
ھرچند کوچک، اما پيگيرانه خود، توانستيم بار 
سخت مبارزه و پيشبرد اھداف کمونيستی سازمان 
را تا مرحله اعتGيی کنونی در شرايط سخت 

ما با احساسی .  پليسی و امنيتی بدوش بکشيم
سرشار از رفاقت کمونيستی به کميته اجرائی و 

دريغش در تدوين  رھبری سازمان در تGش بی
تھيه مجموعه مقا8ت آموزشی و (تئوری انقGب 

 -ترويجی سازمان پيرامون مقو8ت سياسی 
تشکيGتی و راھبردی جنبش کارگری در نشريه 

و گزارش مدون دوسا8نه سازمان ارج )  کار
ای پيگير  گزاريم و با ھمدلی در مبارزه بسيار می
داريم که سعی و کوششمان در آينده بر  اعGم می

اين است تا در ترويج و تبليغ اھداف سازمان، 
ای  ای استوار از فدائی اقليت باشيم و لحظه نمونه

از پيشبرد اھداف کمونيستی سازمان درنگ و 
 .تأمل ننماييم

 
 !رفقا

ما فعا8ن سازمان داخل کشور، برگزاری موفق 
 سازمان را آرزو داريم، عليرغم ١٧کنفرانس 
کنيم  ای که در ميانمان ھست، احساس می فاصله

به گرمی دست يکايک شماھا . در کنار شما ھستيم
و رفقای ميھمان رامی فشاريم، اميدواريم نتايج 

 سازمان گامی بزرگ در جھت ١٧کنفرانس 
تحقق اھداف جنبش کارگری و کمونيستی ايران 

 سازمان را به کليه ١٧ھمچنين کنفرانس .  باشد
کارگران و زحمتکشان، روشنفکران آزاديخواه و 
مترقی و به کليه کادرھا، اعضاء، ھواداران 
 -سازمان و دوستداران جنبش کارگری 

 .کمونيستی تبريک و شادباش ميگوييم
 

داری  سرنگون باد رژيم سرمايه
 جمھوری اس�می 

برقرار باد حاکميت شورايی کارگران و 
 زحمتکشان

 باد سوسياليسم باد انق�ب زنده زنده
 -) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
  داخل کشور

 
٢٢/۵/١٣٩٨ 

 کار نان آزادی حکومت شورايی

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

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت



 ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ١٩

  ٢١درصفحه 

با درودھای انقGبی به رفقای کميته اجرايی و 
 کننده در کنفرانس ھمه رفقای شرکت

ھای ما را به  ترين درودھا و شادباش گرم!  رفقا
مناسبت برگزاری ھفدھمين کنفرانس سازمان 

 پذيرا باشيد) اقليت(فدائيان 
 

 !رفقا
 

تحليل سياسی گزارش سياسی رفقای کميته 
ھا و روند مبارزات کارگران و  اجرائی، خواست
اندازی که در آن به تصوير  زحمتکشان و چشم

کشيده شده است منطبق با شرايط عينی جامعه و 
. منافع کارگران و عموم زحمتکشان است

ھای مردم  کارگران و زحمتکشان و عموم توده
زحمتکش ايران، برای تحقق مطالباتی مبارزه 

کنند که برخاسته از شرايط  نموده و مبارزه می
بخش .  اقتصادی و سياسی عينی جامعه است

زيادی از کارگران، زحمتکشان و پابرھنگان 
ترين  ھا، متحمل خشن برای تحقق اين خواست

اقدامات سرکوبگرانه رژيم مستبد و سرکوبگر 
ھا و بسياری  کمونيست.  اند شده جمھوری اسGمی

از کارگران، دانشجويان، زنان و معلمان آگاه و 
ساير آزاديخواھان، در مبارزه عليه رژيم 
جمھوری اسGمی، برای رھايی از وضع موجود 

يابی به آزادی و ايجاد يک جامعه نوين  و دست
ھای  فارغ از تبعيض و ستم و استثمار، ھزينه

اند، اسير بند و زندان و  زيادی پرداخته
مدت  ھای طو8نی اند، به حبس شده شکنجه
اند و يا به دست جGدان جمھوری  شده محکوم

 .اند ھا دفن شده شده و در خاوران اسGمی کشته
داران مرتجع اسGمی  چھل سال حاکميت سرمايه

جز فقر و بدبختی و بيکاری و گرسنگی، جز 
سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام، جز کشتار و 
. ترور و خفقان، دستاورد ديگری نداشته است
جمھوری اسGمی در تمام دوران حاکميت خود 

لحظه از سرکوب وحشيانه جنبش طبقه  حتی يک
ھای اعتراضی زنان، معلمان،  کارگر و جنبش

ھای تحت ستم و محروم  دانشجويان و مليت
ھای  ھا از حقوق دمکراتيک و آزادی ساختن آن

سياسی مانند آزادی بيان و ايجاد تشکل مستقل، 
دست برنداشته و ھر تGشی را در اين زمينه با 

 .سرکوب شديد و قھرآميز پاسخ داده است
 

 !رفقا
 

سازمان ما با ارائه تحليل مشخص از شرايط 
انداز تشديد تضادھا و نبرد  مشخص و ترسيم چشم

طبقاتی، طبقه کارگر و عموم زحمتکشان را به 
داری جمھوری  تشديد مبارزه عليه رژيم سرمايه

در تحت .  اسGمی ترغيب و تشويق نموده است
حاکميت رژيم جمھوری اسGمی، ھيچ 

اندازی برای بھبود شرايط مادی و معيشتی  چشم
جمھوری .  کارگران و زحمتکشان وجود ندارد
ھای اقتصادی  اسGمی که اکنون با تشديد تحريم

فقط حتی قادر  دولت آمريکا نيز مواجه است، نه
به تعديل بحران اقتصادی نيست، بلکه تGش کرده 

ھا را نيز بر دوش کارگران و  است بار اين تحريم
 .زحمتکشان قرار دھد

 !رفقا
 
ما بايد تمام امکانات و نيروی خود را برای  

رھايی از چنگ رژيم ارتجاعی جمھوری 
اسGمی، برپايی انقGب اجتماعی کارگری و 

نبرد .  کارگيريم استقرار حکومت شورايی به
طبقاتی سھمگين و شديدی در پيش است و در اين 
نبرد، کارگران جز زنجيرھای پايشان چيز 

جمھوری اسGمی .  ديگری از دست نخواھند داد
اعتصاب عمومی سياسی و قيام با را بايد 

 تبليغ شعار رو، ازاين.  مسلحانه برانداخت
اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برای 
برافکندن جمھوری اسGمی و استقرار حکومت 

 -کار"شعار   .کند شورايی اھميت بيشتری پيدا می
اکنون جای  ھم"  حکومت شورايی  -آزادی  -نان

ھای کارگر و  ھايی از توده خود را در ميان بخش
وجود بايد اين  بااين.  زحمتکش بازکرده است
تر به ميان  را ھرچه وسيعشعار محوری سازمان 

 .کارگران و زحمتکشان برد
 

 !رفقا
 

اکنون به  اوضاع و شرايط سياسی جامعه ما، ھم
ای رسيده است که بايد تبليغات متمرکزی  مرحله

عنوان يک  را روی شعار حکومت شورايی به
عنوان آلترناتيو کارگری سازمان  شعار عمل و به

تر به ميان کارگران و  داد و آن را ھرچه وسيع
ھای زحمتکش مردم برد و اين  زحمتکشان و توده

شعار را به شعار عموم کارگران و زحمتکشان 
گونه که شعار کار نان آزادی از  ھمان.  تبديل کرد

چنين موقعيتی برخوردار شده و در سر ھر کوی 
 .خورد و برزنی به چشم می
کننده در کنفرانس ھفدھم  رفقای گرامی شرکت

 !سازمان
 -)اقليت( ما فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 

داخل کشور ضمن سپاس و قدردانی از کليه 
کنندگان در کنفرانس ھفدھم بخصوص از  شرکت

رفقای کميته اجرايی، اميدواريم کنفرانس ھفده 
ھا و اتخاذ تصميمات راه گشا،  سازمان با بحث

در پايان دست .  کنفرانسی موفق و پربار باشد
فشاريم و متعھد  تک رفقا را به گرمی می تک
شويم که ما نيز به سھم خود برای انجام اين  می

ھای سرخ  وظايف و تحقق اھداف و آرمان
 .سازمان مبارزه و تGش کنيم

 
 سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می

 برقرار باد حکومت شورايی
 باد سوسياليسم باد آزادی زنده زنده

 -)اقليت(فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
 داخل کشور

 ١٣٩٨مرداد 
 
  

پيام ھستٔه امير پرويز پويان 
 به 

کنفرانس ھفدھم سازمان 
 )اقليت(فدائيان 

 
کننده در  ترين درودھا به شما رفقای شرکت با گرم
 کنفرانس

 
 !رفقا
 

 کنفرانس ھفدھم سازمان در حالی برگزار 
دانيم، جمھوری اسGمی  شود که ھمه می می

ھای اقتصادی، سياسی،  در انواع بحران
ای و جھانی  اجتماعی، ايدئولوژيک، منطقه

اين در حالی است که رژيم .  گرفتار است
ھا  ای برای حل اين بحران فقط ھيچ برنامه نه

تواند  ندارد بلکه حتی اگر بخواھد نيز نمی
ھا بيابد و مشکGت ناشی  راھی برای حل آن

 .ھا را چاره کند از اين بحران
فشارھای اقتصادی و معيشتی و تحميل فقر و 
بيکاری و زندگی نامناسب و چند برابر 
زيرخط فقر بر کارگران و زحمت کشان، 
خواست کار و بھبود شرايط زندگی و يک 
آينده روشن و آباد را به خواست مبرم 
از .  کارگران و زحمتکشان تبديل کرده است

سوی ديگر رژيم ارتجاعی و سرکوب گر 
ھای  جمھوری اسGمی که ماھيتاً با آزادی

سياسی مخالف است، چھل سال است که 
کارگران و عموم زحمتکشان را از حقوق 
. اوليه و دموکراتيکشان محروم ساخته است
تحت چنين شرايطی مبارزات کارگران و 
زحمتکشان برای بھبود شرايط زندگی، 

ھای سياسی و تغيير  يابی به آزادی دست
وضع موجود پيوسته رشد و ارتقاءيافته 

ھای اجتماعی نيز در مسير رشد  جنبش.  است
جنبش دانشجوئی، جنبش .  اند خود گام نھاده

زنان و جنبش اعتراضی معلمان و 
بازنشستگان و روشنفکران انقGبی در راه 
حمايت از جنبش طبقه کارگر و پيوند و 

 .اند ھای اوليه را برداشته ھمراھی با آن گام
 

 !رفقا
 

تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری در 
ھا و کارخانجات صنعتی و توليدی  کارگاه

ھا و شعارھای گوناگون و  حول خواست
راديکال و انقGبی و اتحاد محور با ھمراھی 
موج دادخواھی کارگران بيکار شده از کار 

صفوف کارگران، .  يافته است گسترش
معلمان، جوانان، دانشجويان، زنان و 

خواه و برابری طلب که به  ھای آزادی انسان
مبارزه حول شعار کار نان آزادی و حکومت 

تر  آورند پيوسته فشرده شورايی روی می

 داخل کشور -)اقليت(پيام فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
  به

 )اقليت(کننده در کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان   رفقای شرکت



 ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ٢٠

٢١درصفحه   

٢٠ 

٢٢از صفحه   

طلبان حکومتی را اعGم و  توھم به اصGح
ھای خود يعنی نان، کار و آزادی را با  خواست

که چه  صدای رسا فرياد زدند، اما ھنوز اين
چيزی بايد جايگزين جمھوری اسGمی شود، در 

 .شان روشن نبود شعارھای
تپه، در جريان  ده ماه بعد کارگران مبارز ھفت

. اعتصاب پرشکوه خود به اين سوال پاسخ دادند
ی مستقيم و عينی  پاسخی که برخاسته از تجربه

تپه که پيش از اين  کارگران ھفت.  کارگران بود
خواستار نظارت شورای مستقل کارگران بر 
تپه  تمامی امور کارخانه برای حل معضGت ھفت
نان "شده بودند، در تداوم مبارزه خود با شعار 

پرچمی را برافراشتند "  کار آزادی، اداره شورايی
اين شعار .  که ديگر بر زمين افتادنی نبود

که جامعه به دنبال  تپه به دليل آن کارگران ھفت
راه حلی برای برون رفت از شرايط کنونی بود، 

چنين  به سرعت از سوی ساير کارگران، و ھم
چون  ديگر اقشار زحمتکش جامعه ھم

بازنشستگان و معلمان پذيرفته شد و دانشجويان با 
، "مانيم فرزند کارگرانيم، کنارشان می"شعار 

را "  نان کار آزادی، اداره شورايی"پرچم  سرخ 
نان کار "ھا با شعار  خيابان.  بر دوش گرفتند

آذين "  نان کار آزادی، اداره شورايی"و "  آزادی
شان، جنبش  يافتند، شعارھايی که فراگيرشدن

 .ھا به پيش راند ھا را فرسنگ انقGبی توده
 

 !کارگران مبارز ايران
 

مبارزات شما از سويی رژيم ارتجاعی 
داری جمھوری اسGمی را به وحشت  سرمايه

بخش جنبش  انداخته و از سوی ديگر روشنايی
ديده جامعه شده و اميد را در  ھای ستم انقGبی توده

تپه  پرچمی که در ھفت.  ھا بارور ساخته است دل
رغم تمام فشارھای  برافراشته شد، به

گرانه رژيم جنايتکار جمھوری اسGمی،  سرکوب
سراسر ايران را در نورديد و به گامی مھم و 
ارزشمند برای تحقق آرزوھا و آمال کارگران و 

 .زحمتکشان جامعه تبديل گرديد
مبارزات .  تپه نبودند اما اين تنھا کارگران ھفت

قھرمانانه کارگران فو8د اھواز نيز يک پرده 
افتخارآميز ديگر از مبارزات کارگران ايران در 

کارگران مبارز ھپکو، .  سال گذشته بود
آھن، مخابرات، برق، معادن  پتروشيمی، نفت، راه

و ديگر کارگران ايران در صنايع مختلف بارھا 
با تجمعات و اعتصابات خود، به نظم موجود 

در يک نگاه کلی اعتراضات .  اعتراض کردند
ھای اخير از نظر کمی و کيفی  کارگران در سال

 .به رشد خود ادامه داده است
گسترش کمی و ارتقاء کيفی مبارزات کارگران 

ھا  داران و رژيم حامی آن ست که سرمايه در حالی
از ھر ابزاری برای جلوگيری از گسترش 

اخراج  و .  اند اعتراضات کارگری استفاده کرده
بويژه اخراج نمايندگان کارگران تنھا يک حيله 

ھا  ھاست، آن ھم در شرايطی که وجود ميليون آن
بيکار، قراردادھای موقت و فقر ھمواره تھديدی 

ست که برای احقاق حقوق خود  برای کارگرانی
 .زنند دست به اعتراض می

ھای وابسته و يا زرد و  تGش برای ايجاد تشکل
ھای واقعی کارگری و به زنجير  سرکوب تشکل

ھای ديگر  کشيدن نمايندگان کارگران از حيله
رژيم ھستند تا بتواند از اتحاد کارگران که به 

 .شدت از آن ھراسان است، جلوگيری کند
 

 !رفقای کارگر
 

ترس رژيم از مبارزات شما و گسترش آن را 
تپه و  خوبی در محاکمه کارگران ھفت توان به می

کنندگان در مراسم  ھا و محاکمه شرکت حاميان آن
روز جھانی کارگر و صدور احکام سنگين عليه 

 .ھا ديد آن
تپه، دستگيری و  محاکمه جمعی از کارگران ھفت

محاکمه اسماعيل بخشی و علی نجاتی دو تن از 
تپه، دستگيری تعدادی از  کارگران مبارز ھفت
چون سپيده قليان،  تپه ھم حاميان کارگران ھفت

عسل محمدی، امير اميرقلی، ساناز اللھياری، 
اميرحسين محمدی فرد، ھيراد پيربداقی، رھام 

آبادی، و نيز دستگيری و  يگانه، فريد لطف
کنندگان در مراسم روز  محاکمه تعدادی از شرکت

ھا مرضيه  جھانی کارگر که ھنوز سه تن از آن
اميری، عاطفه رنگريز و ندا ناجی در زندان 
ھستند و صدور احکام سنگين و ظالمانه عليه 

 سال زندان برای ۵چون صدور حکم  ھا ھم آن
حسن سعيدی عضو سنديکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و صدور حکم 

 ضربه شGق برای ١۴٨ده سال و نيم زندان و 
. مرضيه اميری ھرگز نشانه اقتدار رژيم نيست

برد با  اين نشانه وحشت رژيم است که گمان می
تواند فرياد بلند کارگران را  تشديد سرکوب می

اما تداوم مبارزات، مبارزاتی که .  خاموش سازد
گيرد بلکه در مسير خود تنھا  نه تنھا خاموشی نمی

ورتر شده است، نشان داد که اين جنبش  شعله
 . قصد ايستادن ندارد

شرايط عينی جامعه و تجربه کارگران و ديگر 
زحمتکشان از مبارزات و اعتراضات خود، 
ھمدلی و اتحاد را در بين کليه زحمتکشان و 

ديدگان جامعه گسترش داد که اعتراضات  ستم
ھا از  ھای آن متعدد بازنشستگان و حمايت
 . است کارگران و معلمان يک نمونه آن

 
 !طلب بازنشستگان مبارز و حق

 
اعتراضات متعدد شما در دوره اخير و اعGم 

تان با کارگران، معلمان، پرستاران و  ھمبستگی
کارگر، معلم، "جوانان با شعارھايی چون 
و سردادن "  پرستار، دانشجو، اتحاد اتحاد

گر يک  ، بيان"نان، کار، آزادی"شعارھايی چون 
نياز و يک واقعيت در زندگی امروز 

بازنشستگانی که امروز .  بازنشستگان است
ھا در زير خط فقر  اکثريت بسيار بزرگ آن

بازنشستگانی که از امکانات .  کنند زندگی می
بازنشستگانی که .  درمانی مناسب محروم ھستند

به ماھيت مناسبات حاکم و رژيم سياسی حامی آن 
پی برده و راه رھايی را در اتحاد کليه کارگران 

بدون ترديد يکی از .  بينند و زحمتکشان می

نيازھای ضروری بازنشستگان در شرايط کنونی 
چنان ملموس که در  تشکل است، موضوعی آن

ھای اخير بازنشستگان، ضرورت ايجاد  حرکت
 .يک تشکل واقعی سراسری بازتاب داشته است

 
 !معلمان مبارز و آگاه

 
ھای مردم  ھمگام با پيشرفت جنبش انقGبی توده
طلبی،   اصGح ايران و به دور ريخته شدن توھم

ھای مھمی  جنبش اعتراضی معلمان ايران نيز گام
اعتصابات سراسری سال گذشته .  به پيش نھاد

تحصيلی يک نقطه عطف در مبارزات معلمان 
ای از  ايران بود که توانست تعداد قابل توجه
تھديد، .  معلمان را به ميدان عمل وارد کند

دستگيری، اخراج و حتا زندان و صدور احکام 
چون حبيبی نيز  ظالمانه عليه معلمان مبارزی ھم

بيش از پيش ماھيت فريبکارانه و سرکوبگر 
. رژيم را برای معلمان ايران آشکار ساخت

خوبی  ھا به معلمان و بويژه بخش پيشروتر آن
اند که رژيم جمھوری اسGمی نه تنھا  دريافته

نبوده و نخواھد بود، بلکه مانع "  پذير اصGح"
ھای بر حق  ای بر سر راه تحقق خواست عمده

ھا  ھای ويژه و معيشتی آن معلمان، از خواست
گرفته تا آموزش رايگان و با کيفيت برای ھمه 

 .باشد کودکان می
 

 !دانشجويان و جوانان مبارز
 

در سالی که گذشت دانشجويان با حمايت از 
ھای اجتماعی و  مبارزات کارگران و ديگر جنبش
طلب،  اصGح"چون  با سر دادن شعارھايی ھم
، "نان کار آزادی"، "اصولگرا ديگه تموم ماجرا

نان کار "و "  مانيم فرزند کارگرانيم کنارشان می"
نقش مھمی در فراگير شدن " آزادی اداره شورايی

ھای کارگر و  شعارھا و مطالبات برحق توده
گيری  توسعه جھت.  زحمتکش جامعه داشتند

راديکال در اعتراضات دانشجويی و حمايت از 
ھای مھم مبارزات  مطالبات زنان از ديگر جنبه

ھم در شرايطی  دانشجويان در سال گذشته بود، آن
که رژيم جمھوری اسGمی با گسيل نيروھای 

ھا در چھره دانشجو و استاد و  خودی به دانشگاه
چون حراست سعی داشته  با استفاده از ابزاری ھم
ھا را به کنترل خود  و دارد تا جو دانشگاه

چون ديگر  ھا نيز ھم اما در دانشگاه.  درآورد
ھا،رژيم نتوانست مانع  مبارزات  عرصه

دانشجويان و بويژه گسترش راديکاليسم شود 
ای که بارھا مجبور شد تا به حضور  گونه به
 .ھا اعتراف کند در دانشگاه" ھا کمونيست"

واقعيت اين است که دانشجويان و جوانان جامعه 
يک نيروی بسيار با اھميت در جنبش انقGبی 

مبارزات دو سال .  کارگران و زحمتکشان ھستند
 تا امروز نيز گواه اين مساله ٩۶ماه  گذشته از دی

تنھا نظری به تعداد دانشجويان و جوانانی .  است
که امروز در بند رژيم ھستند، نقش و اھميت 

 .سازد ھا را آشکار می آن
 

 !زنان مبارز
 
ھا ستم قرون وسطايی بر زنان جامعه، خشم  سال

و طغيان آنھا را برانگيخته و از آنان نيرويی 
نيرويی که رژيم .  سرشار از مبارزه ساخته است

به ) اقليت(پيام ھفدھمين کنفرانس سازمان فدائيان 
 کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان



 ٨٣۵ شماره  ٩٨  شھريور ۴    ٢١

٢٠از صفحه   

٢١ 

١٩از صفحه   

ھای مختلف به شکست کشانده که  را در عرصه
. ھای آن حجاب است ترين نمونه يکی از برجسته

رژيم مذھبی جمھوری اسGمی که با زور و 
سرکوب سعی داشت حجاب را بر سر زنان 
ايران ابدی سازد از زنان ايران شکستی 

مبارزه با حجاب اجباری تنھا .  مفتضحانه خورد
مبارزه برای حق انتخاب پوشش نيست، مبارزه با 

خواند و  ست که زنان را جنس دوم می مذھبی
حجاب يک نماد مھم و اساسی برای اين مذھب 

 .است
با طرح "  طلب اصGح"اگر تا چند سال پيش زنان 

چنان جزئی سعی داشتند مطالبات  ھايی آن خواست
زنان را به بيراھه برند اما امروز و با پيشرفت 
جنبش انقGبی، نه تنھا اين گروه از زنان بورژوا 

اند، بلکه زنان مبارزی پا به  کامG منزوی شده
اند که در بسياری  ميدان مبارزه راديکال گذاشته

ھای اجتماعی به نيرويی  از مبارزات و جنبش
از مبارزات بازنشستگان، تا .  اند پيشتاز تبديل شده

جا حضور زنان بارز  دانشجويان و معلمان ھمه
تجمع اعتراضی معلمان در اصفھان يک .  است

شان معلمان زن   درصد٩٠نمونه است که بيش از 
 .بودند

از ھمين روست که رژيم ضد زن جمھوری 
اسGمی در سال گذشته بيشترين فشار را بر روی 

دستگيری زنان مبارزی .  زنان مبارز آورده است
تپه برخاسته بودند،  که به دفاع از کارگران ھفت

دستگيری دانشجويان زن مبارز و صدور احکام 
ھا، و با8خره بازداشت و  سنگين زندان عليه آن

صدور احکام سنگين عليه زنانی که در تجمع 
گر نفرت  اول ماه مه حضور داشتند، ھمگی بيان

ست که برای  حال ترس رژيم از زنانی و در عين
ای نوين که ھيچ تبعيضی  آزادی و ايجاد جامعه

بين زنان و مردان وجود نداشته باشد، مبارزه 
 .کنند می
 

 ! کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان
 

بھايی در  دو سالی که گذشت تجارب گران
برداشت، تجاربی که در شعارھا، پGکاردھا و در 
. اشکال اعتراضی شما نيز انعکاس يافتند
اعتصابات سراسری رانندگان کاميون يک نمونه 
ای  است و اعتصابات سراسری معلمان نمونه

از اين تجارب بويژه در سالی که گذشت .  ديگر
به بار نشستن اتحاد در عمل در .  فراوان ھستند

ی يکی از اين تجارب  ھايی نتيجه عرصه
نه تنھا اتحاد در يک گروه و صنف .  بھاست گران

بلکه ضرورت اتحاد کليه کارگران، زحمتکشان 
ديدگان جامعه در برابر جمھوری اسGمی و  و ستم

داری حاکم امروز در برابر چشمان  نظام سرمايه
 .ھمگان قرار دارد

رژيم جمھوری اسGمی سعی دارد تا با سرکوب 
که  ای خود و اين گيری از اختGفات منطقه و بھره
 Gمانع گسترش "در جنگ اقتصادی ھستيم"مث ،

مبارزاتی که بر بستر .  ھا شود مبارزات توده
اما واقعيت .  اند عينی شرايط جامعه شکل گرفته

ترين واقعيت اين است که تا  مھم و از لحاظی مھم
زمانی که جمھوری اسGمی به بقای خود ادامه 

 .دھد، اين شرايط روز به روز بدتر خواھد شد
رژيم جمھوری اسGمی به انتھای خط رسيده 

شکاف عميق .  اين يک امر روشن است.  است
توان ديد، فسادی  طبقاتی که در کمتر کشوری می

نظير حداقل کم نظير  که در دنيا اگر نگوييم بی
ھای 8ينحل نظام  گر اوج بحران است، ھمه بيان

در .  داری حاکم و رژيم سياسی آن است سرمايه
توان ديد که گندم را با  کجای دنيا امروز می

فضو8ت حيوانی درھم آميزند و برای پخت نان 
ی فروپاشی اين  ھا نشانه اين!!  از آن استفاده کنند؟

نظام ھستند که کثافت ھمه جای آن را فرا گرفته 
است، نظامی که يک روز قائم مقام شھردار 
تھران، روز ديگر معاون اطGعات سپاه، روز 
ديگر معاون بانک مرکزی، روز ديگر معاون 
قوه قضاييه و روز ديگر دو نماينده مجلس و 

ھا به جرم  ترين خودروسازی مديران عامل بزرگ
شوند، در حالی که نه فقط  فساد دستگير می

دستگيرشدگان بلکه دستگيرکنندگان نيز ھمه 
کشتی جمھوری اسGمی به .  غرق در فساد ھستند

اما تنھا .  گل نشسته و سرنوشتی جز نابودی ندارد
زمانی مرگ جمھوری اسGمی با يک زندگی 
بھتر برای کليه کارگران و زحمتکشان ھمراه 
خواھد شد که کارگران و زحمتکشان با اتحاد و 
مبارزه، با برپايی اعتصابات سرتاسری و در 
نھايت قيام مسلحانه اين رژيم را برانداخته و خود 

 .قدرت را در دست بگيرند
 

 !کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان
 

رھايی از اين شرايط و بحران کنونی تنھا يک 
ھرگونه تGش .  راه حل انقGبی:  راه حل دارد

ھا و ھرگونه  برای ايجاد توھم به امپرياليست
تGش برای ايجاد توھم به اشکال ديگری از 
جمھوری اسGمی تنھا برای نجات اين نظام و 
سيستمی است که زندگی شما را تا امروز فنا 

ھای مخفی، نيمه مخفی  با ايجاد تشکل.  کرده است
و علنی، با گسترش مبارزات و با8خره با 
اعتصاب سراسری سياسی و قيام مسلحانه رژيم 
جمھوری اسGمی را برانداخته و با برقراری 

 .حکومت شورايی قدرت را در دست بگيريد
 

 )اقليت(کنفرانس ھفدھم سازمان فدائيان 
 -سرنگون بادرژيم جمھوری اس�می

 برقراربادحکومت شورائی
زنده بادسوسياليسم -زنده بادآزادی  

  ١٣٩٨مرداد 
 

به کارگران و ) اقليت(پيام ھفدھمين کنفرانس سازمان فدائيان 
 زحمتکشان، زنان و جوانان

اين شعاری که از درون مبارزات .  شود می
تپه جوانه زد، بر پرچم طبقه  کارگران ھفت
ای شدن  بست و در حال توده کارگر نقش

است، قاعدتاً بايستی قطب نمای 
ھای کنفرانس  ھا و اتخاذ تاکتيک ريزی برنامه

 .ھفده سازمان باشد
خوشبختانه رژيم جمھوری اسGمی 

ھاست به پايان عمر خود نزديک شده  سال
ھا و  جمھوری اسGمی بار تمام بحران.  است

معضGت و فشارھای ناشی از آن را بر 
ھای رنجديده انداخته  دوش کارگران و توده

داری حاکم که قادر به  رژيم سرمايه.  است
ھای  ھا و پاسخ گوئی به خواست حل بحران

کارگران و زحمتکشان نيست، ھمراه با 
تشديد فشارھای اقتصادی و معيشتی، 
سرکوب و بگيروببند و زندان و شکنجه را 

اما .  ازپيش تشديد خواھد نمود نيز بيش
سرکوب بيشتر نيز رژيم را نجات نخواھد 

برعکس با توجه به روند روبه گسترش .  داد
ھای اعتراضی  اعتصابات کارگری و جنبش

تر شدن مبارزات، پايان قطعی  و راديکاليزه
کار رژيم جمھوری اسGمی ھرلحظه و 

دير نيست روزی .  شود ھرروز ميسرتر می
که کارگران و زحمتکشان و عموم مردم 

خواه، يکپارچه بپا خيزند  زحمتکش و آزادی
و تمام نظم موجود را به زير کشند و 
ما .  حکومت شورايی خود را مستقر سازند

ھواداران و فعا8ن و نيروھای سازمان 
در تمام مراحل نبرد، در )  اقليت(فدائيان 

اعتصاب عمومی سياسی سراسری، در قيام 
مسلحانه و براندازی رژيم جمھوری اسGمی 
و استقرار دولت شورايی، ھمدوش کارگران 

 .و زحمتکشان خواھيم بود
 

 !رفقای گرامی
 

ھا و  در خاتمه ما اميدواريم که بحث
تصميمات کنفرانس بتواند در راستای پيوند 

ازپيش با طبقه کارگر و تعميق و تحکيم  بيش
ما ھمچنين .  ھرچه بيشتر آن مؤثر باشد
ھا و تصميمات  اميدوار ھستيم که بحث

کنفرانس، در ھموارتر ساختن راھی که طبقه 
کارگر بتواند پوياتر و آگاھمند تر از گذشته، 

ھا و اھداف مستقل خود را پيگيری  خواست
 .کند به سھم خود مؤثر باشد

 .پيروز و مانا باشيد
 

 ھستٔه امير پرويز پويان
 ١٣٩٨مرداد 

پيام ھستٔه امير پرويز پويان 
 به 

کنفرانس ھفدھم سازمان 
 )اقليت(فدائيان 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٢٠درصفحه   

 !کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان
 

ھفدھمين کنفرانس سازمان در شرايطی برگزار 
برد  شد که جامعه در يک دوران انقGبی بسر می

نان کار "و طبقه کارگر ايران با برافراشتن پرچم 
آلترناتيو انقGبی خود را "  آزادی اداره شورايی

پيشاروی جامعه و اقشار گوناگون زحمتکش 
بار  جامعه برای برون رفت از شرايط وخامت

 .کنونی قرار داده است
 ٩۶که در شھريور (در کنفرانس شانزدھم 

ما با تحليل شرايط مشخص جامعه )  برگزار شد
ھای  به اين نتيجه رسيده بوديم که جامعه در ماه

. آينده با يک بحران انقGبی روبرو خواھد شد
 ١۶٠ای حداقل  چھار ماه بعد، اعتراضات توده

شھر بزرگ و کوچک را فرا گرفت، بيش از 
ھا  ھا نفر در خيابان  نفر دستگير شدند و ده۵٠٠٠

٢٢ 

ھای  نامaه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به شماره حساب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه 

ھای  کد مورد نظر به يکی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 
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ھای رژيم جمھوری اسGمی جان خود  و يا زندان
در اين اعتراضات که بسياری .  را از دست دادند

که به   –ھای سرکوب و تحميق مذھبی  از مکان
مورد حمله   -ھا ھستند  شدت مورد تنفر توده

تظاھرکنندگان قرار گرفت و نيروی عمده خود را 
گرفت، شعارھای متعددی  از جوانان بيکار می

مرگ بر "، "مرگ بر جمھوری اسGمی"چون  ھم
مرگ بر "، "ای مرگ بر خامنه"، "ديکتاتور
طلب، اصولگرا، ديگه تموم  اصGح"و "  روحانی
اما در اين ميان يکی از .  سر داده شد"  ماجرا

 بعدتر و در ٩۶ماه  شعارھای تظاھرکنندگان دی
مسير رشد جنبش انقGبی اھميت فراوانی يافت و 

 .بود" نان کار آزادی"آن شعار 
ھا در اعتراضات خود  در اين مرحله اگرچه توده

خواستار سرنگونی جمھوری اسGمی شده، پايان 

به ) اقليت(پيام ھفدھمين کنفرانس سازمان فدائيان 
 کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپو8ريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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