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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 
کارنامه رئيسی، همان کارنامه 

 چهل و چند ساله جمهوری اسالمی
 

گی کابينه رئيسی  چند روزی بيش به صد روزه
باقی نمانده است، اما برای ارزيابی کارنامه او، 

. از ابتدا نيز، نيازی به انتظاری صد روزه نبود
ی چهل و  اين کارنامه، در واقع، همان کارنامه

رئيسی پيش .  ی جمهوری اسالمی است چند ساله
شعارها و "  پيروزی در انتخابات"و پس از 

مبارزه با "های بسياری را مطرح کرد، از  وعده
، از "گشت ارشاد برای مديران"تا "  فساد

پرداخت حقوق کارگران و "تا "  کنی فقر ريشه"
 ١ساخت سالی "، از "معلمان متناسب با تورم

، از  "ميليون شغل۴"تا ايجاد "  ميليون مسکن
، از "رفع تحريم"تا "  رونق بخش توليد"
عدم فيلتر "تا "  های صادقانه با مردم حرف"

آزادی اجتماعی و صيانت "، از "فضای مجازی
حل مشکل همه اقشار "تا "  از حقوق بانوان

تا "  کاهش هزينه سالمت و درمان"از "  جامعه
". های وارده به مردم به دليل کرونا جبران آسيب"

چون  خالصه اين رئيس جمهور رژيم، هم
اش از شعاردهی و  های سابق پالکی هم

ها و  گرچه به رغم وعده.  پراکنی دريغ نکرد وعده
ها، سران رژيم در  ها و آمارسازی دستکاری

 ۴٨را تنها به "  مشارکت"نهايت توانستند آمار 
 .درصد برسانند

ی رئيسی نيز به جز  های نسيه شعارها و وعده
ابلهانی هنوز اميدوار يا باورمند به بقای 

های مردم را نفريفتند؛  جمهوری اسالمی، توده
چرا که کارگران و زحمتکشان با استمرار 

، نيمه )اقليت(هجدهمين کنفرانس سازمان فدائيان 
. روز برگزار شد ٣به مدت  ١۴٠٠اول آبان 

ترين ارگان سازمان است، هر  کنفرانس که عالی
شود و عملکرد  بار برگزار می دو سال يک

تشکيالتی و سياسی سازمان و کميته اجرايی که 
رهبری تشکيالت را در فاصله دو کنفرانس بر 

کنفرانس .  دهد  عهده دارد مورد ارزيابی قرار می
همچنين وظايف سياسی و تشکيالتی و 

های سازمان را در دوره دو سال آينده ،  تاکتيک
تعداد اعضای رهبری جديد را تعيين و انتخاب 

 .کند می

 داخل کشور -)اقليت(پيام اعضا و هواداران سازمان فدائيان
 به  هجدهمين کنفرانس سازمان

 
 ای نفت و گاز و حفاری پيام از طرف گروهی از کارگران پيمانی و پروژه

 )اقليت(-سازمان فدائيان ١٨به کنفرانس 
 

 داخل کشور –) اقليت(پيام فعالين و هواداران سازمان فدائيان
 به هجدهمين کنفرانس سازمان

 
 پيام فعالين کارگری جنوب

 )اقليت(به هجدهمين کنفرانس سازمان فدائيان
 

 ی امير پرويز پويان پيام هسته
 )اقليت(سازمان فدائيان ١٨به کنفرانس  

١۶ 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۴۴شماره  ١۴٠٠آبان   ١٧ –سال  چهل و سه 

 برگزار شد) اقليت(کنفرانس هجدهم سازمان فدائيان

انداز تحول اوضاع سياسی در  قطعنامه در مورد چشم
 ايران و وظايف سازمان ما

  
 قطعنامه در مورد جنبش کارگری

 
 قطعنامه در مورد جنبش زنان

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ١١درصفحه 

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

رهبری سازمان به روال هميشگی، سه ماه قبل 
از برگزاری کنفرانس، اسنادی که کنفرانس بايد 

کرد، در  گيری می ها بحث و تصميم روی آن
های سازمان قرار داده  اختيار اعضا و پيش عضو

بود که برای بحث و بررسی و همچنين ارائه 
های پيشنهادی فرصت کافی وجود داشته  قطعنامه

اين اسناد شامل گزارش عملکرد تشکيالتی .  باشد
انداز تحول  سازمان، قطعنامه در مورد چشم

اوضاع سياسی در ايران و وظايف سازمان، 
قطعنامه در مورد جنبش کارگری، قطعنامه در 

 )اقليت(برنامه سازمان فدائيان 

پيام شرکت کنندگان در 
 کنفرانس هجدهم

 )اقليت(سازمان فدائيان  
های جان  به خانواده 

 فشاندگان فدائی،
زندانيان سياسی و  

 های خانواده
 جنبش دادخواهی 

۴ 
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 کارنامه رئيسی،
 همان کارنامه 
چهل و چند ساله  

 جمهوری اسالمی

اعتصابات و اعتراضات و تجمعات نشان دادند 
کارنامه .  که به اين وعده اميد و توهمی ندارند

بينی و آگاهی  کوتاه کابينه رئيسی نيز روشن
 .ها را به اثبات رسانيده است توده

خبر انتصابات فاميلی و جناحی و انتشار اسناد 
محرمانه از ميزان حقوق و مزايای برخی مديران 

های اخير، چنان  در دولت سيزدهم، در هفته
افتضاحی باال آورد که حتا صدای تعدادی از 

رئيسی، مدعی .  حاميان وی را نيز درآورد
پس از باال گرفتن "  باندبازی"و " مبارزه با فساد"

 .خواند" فضاسازی"ها را   ها، آن جنجال
پرداخت حقوق "و "  کنی فقر ريشه"ی  وعده

نيز "  کارگران و معلمان متناسب با تورم
طبق گزارش وزارت .  اند سرنوشت بهتری نداشته

کار در مهر ماه، بيش از يک سوم جمعيت ايران 
 ٩٩کنند و در سال  زندگی می"  فقر مطلق"در 

ميليون نفر بر اثر عوامل مختلف از  ٢نزديک به 
با وجود اين در همين .  اند جمله کرونا بيکار شده

مدت کوتاه، و به رغم وعده کنترل سقوط بورس 
های بورس  و مهار تورم، سرعت سقوط شاخص

و افزايش تورم چنان شديد است که برخی 
نمايندگان حامی رئيسی نيز زبان به انتقاد 

با اين وجود، کابينه رئيسی حاضر .  اند گشوده
زايی و افزايش نقدينگی،  نيست به بهانه تورم

ها را متناسب با تورم افزايش  دستمزدها و حقوق
اکنون نيز در صورت اجرای طرح مشترک .  دهد

دولت و مجلس مبنی بر حذف ارز ترجيحی 
تومانی برای کاالهای اساسی انتظار  ۴٢٠٠

رود قيمت کاالهای اساسی با انفجاری جديد  می
 . روبرو شود

با کمبود بودجه "  ميليون مسکن ١ساخت سالی "
سالی "قدر واهی است که ايجاد  کنونی دولت همان

در شرايط رکود اقتصادی کنونی "  ميليون شغل ١
های رئيس جمهورهای  گو آن که وعده.  ايران

پيشين رژيم نيز در اين موارد پوچ از آب درآمده 
زا  به فرض آن که رفع تحريم تأثيری رونق.  بودند

های محدودی از توليد داشته باشد، اما  در رشته
، کابينه رئيسی و مجلس "رفع تحريم"برای 
گرا  نه اختياری از خود دارند و نه  اصول
بسياری از اعضای کابينه و مجلسيان .  تعجيلی
گرا، پيش از اين بارها و بارها به  اصول
ها  های کابينه روحانی برای رفع تحريم تالش

های  گذشته از آن، سياست.  تاخته بودند
آفرين، رژيم را در منطقه و عرصه  تنش
المللی و روابط خارجی با مشکالت و  بين

 .های متعددی مواجه ساخته است بحران
" های صادقانه حرف"های  گاه يکی از جلوه

طرح صيانت از فضای "رئيسی با مردم، 
همدستانش در مجلس است که هم "  مجازی

دسترسی به شبکه اينترنت جهانی و هم آزادی 
گو آن که پيش از .  بيان را محدودتر خواهد کرد

اش در سپاه،  رئيسی، همدستان نظامی"  انتخاب"

به خبرنگاران در زمينه انتشار خبرهای 
درباره رئيسی هشدار داده بودند و "  نامطلوب"

های گذشته نيز بر بگيروببندها و  در ماه
ها  های خبررسانی خبرنگاران و رسانه محدوديت

 .افزوده شده است
مضحک نيست، رئيس جمهور رژيمی که مسبب 

مشکالت همه اقشار "های متعدد کنونی و  بحران
حل مشکل همه اقشار "است، در صدد "  جامعه
طرح حذف شيفت "برآيد؟ يک نمونه آن "  جامعه

حفظ "از سوی رئيسی به بهانه "  برای زنان
طرحی که يکی از تبعات .  است"  کرامت زنان

تر شدن وضعيت معيشتی زنان و  آن، وخيم
افزايش فقر در اوضاع اسفناک اقتصادی کنونی 

 .است
و "  کاهش هزينه سالمت و درمان"ی  آينده

" های وارده به مردم به دليل کرونا جبران آسيب"
را رئيسی بارها در همين مدت کوتاه نشان داده 

از سفر به خوزستان و برگزاری .  است
گردهمايی انتخاباتی در اوج کرونا تا انکار کمبود 

ها، از  دارو مقابل صف طويل مردم در داروخانه
گستر نظير رهاسازی  های بيماری اجرای سياست

سياسی تا سفرهای   –اجرای مراسم مذهبی 
و عدم اتخاذ سياستی مؤثر در کنترل   استانی

تعداد .  بيماری با وجود افزايش تعداد مبتاليان
به نسبت واکسيناسيون (باالی مرگ و مير 

نيز به ترديدهای بسياری در مورد )  ادعايی
چه جای  آن.  برنامه واکسيناسيون دامن زده است

ای ندارد، فساد عظيم موجود در اين زمينه  شبهه
 .است

تمام اقدامات کابينه رئيسی در راستای استمرار 
های  آفرين دولت زا و بحران های فالکت برنامه

تر وضعيت اقتصادی،  پيشين و وخامت بيش
از .   های مردم است اجتماعی و سياسی توده

روست که از سويی زمزمه تحقيق و تفحص  اين
اش باال گرفته تا  درباره روحانی و مقامات کابينه

ها و  های پيشين ناکارآمدی به روال کابينه
ی پيشين انداخته  های آتی به گردن کابينه شکست

شود و از سويی ديگر اين کابينه با انباشتن 
ها و اقوام و  مقامات دولتی از نظاميان و بسيجی

آشنايان، آرايشی نظامی به خود گرفته است تا 
های اجتماعی پيشارو آماده  برای مقابله با خيزش

های بزرگ آينده  در واقع، هراس از خيزش.  باشد
کارگران و زحمتکشان و بيم از سرنوشت 
جمهوری اسالمی است که انتصابات کنونی 
مقامات مجريه و قضاييه و مقننه در اين دوره را 

 .به رژيم تحميل کرده است
 

 پيام اعضا و هواداران 
 داخل کشور -)اقليت(سازمان فدائيان

 به  هجدهمين کنفرانس سازمان
 

 !با درودهای کمونيستی و انقالبی 
 !رفقا

 
برگزاری هيجدهمين کنفرانس سازمان را به شما به کارگران و زحمتکشان و به همه نيروهای 

 .کمونيست و انقالبی و عموم توده ها تبريک ميگوئيم
 

 !رفقا
 

هيجدهمين کنفرانس سازمان در زمانی برگزار ميشود که جامعه وارد مرحله حساس سياسی و انقالبی 
جامعه در آستانه . شده، اوضاع بيشتر از هر زمان ديگری ناپايدارتر و رژيم در استيصال کامل است

 . تغيير و انقالب آغوش خود را به روی ما گشوده است
ما يقين داريم که رهنمود حاصل  کنفرانس سازمان که برگرفته از شرايط عينی جامعه است، بمثابه 

ابزار و اهرمی در دستان آزموده کارگران و زحمتکشان و توده های استثمار شده، بر عليه رژيم در 
 . حال اضمحالل سرمايه داری جمهوری اسالمی در اين مرحله تاريخی بکار گرفته  می شود

ما اعضا و هواداران سازمان داخل کشور، هيجدهمين کنفرانس سازمان را گرامی می داريم و ! رفقا
 .به شما و همه کارگران و زحمتکشان و به همه اردوی انقالب تبريک می گوئيم

 

 زنده باد انقالب
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 حکومت شورائی –کار، نان، آزادی 
 داخل کشور -)اقليت(اعضا و هواداران سازمان فدائيان

٢۶ /١/ ٧۴٠٠ 
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برنامه را که ممکن بود حول آن اختالف وجود 
 . داشته باشد به بحث بگذارد

شده برنامه شامل بند  براين پايه بندهای اصالح
درصد رأی  ٩۶درصد رأی مخالف و  ۴يک با 

 ۴درصد مخالف،  ٨با  ٣موافق تصويب شد، بند 
درصد موافق به تصويب  ٨٨درصد ممتنع و 

درصد ممتنع  ۴درصد مخالف،  ۴با  ۴بند .  رسيد
درصد مخالف  ٨با  ۵درصد موافق، بند ٩٢و 
درصد  ۴با  ٧و  ۶درصد موافق و بندهای  ٩٢و

 ۴با  ٨درصد موافق، بند  ٩۶رأی مخالف و 
درصد  ٨٨درصد ممتنع و  ٨درصد مخالف 

درصد  ١٢با  ١٣بند .  موافق تصويب شدند
درصد موافق  ٨٠درصد ممتنع و  ٨مخالف، 

رئيسه پيشنهاد کتبی يکی از  هيئت.  تصويب شد
رفقا مبنی بر اضافه شدن ضدانقالبی بودن 

های بورژوايی در پايان همين بند را نيز  جريان
 ١٢درصد مخالف،  ۴به رأی گذاشت که با 

 .درصد موافق تصويب شد ٨۶درصد ممتنع و 
در بخش مطالبات فوری برنامه سازمان و تأمين 

های سياسی، آوردن لغو مجازات اعدام  آزادی
سازمان قطعنامه  ١۴ دربرنامه که در کنفرانس

مجزايی در اين مورد به تصويب رسيده بود، 
موردبحث قرار گرفت و  پس از پايان 

گيری به  اظهارنظرها و مباحثات حول آن رأی
آوردن لغو مجازات اعدام دربرنامه با .  عمل آمد

درصد  ٨٠درصد ممتنع و  ١٢درصد مخالف،  ٨
 .موافق از تصويب کنفرانس گذشت

بار ديگر کليت  ای يک در پايان مباحث برنامه
درصد ممتنع،  ٨برنامه به رأی گذاشت شد که با 

درصد رأی موافق و بدون مخالف از  ٩٢و 
 .تصويب کنفرانس گذشت

ها و  در فواصل مباحث پيرامون قطعنامه
هايی که اعضا و  ای  ، پيام اصالحات برنامه

هواداران سازمان در داخل کشور برای کنفرانس 
ارسال نموده بودند توسط يکی از رفقا قرائت  ١٨
کنندگان در  شد که موردتوجه و تشويق شرکت می

های رسيده از داخل  پيام.  گرفت کنفرانس قرار می
پيام اعضا و هواداران سازمان :  اند از  عبارت
داخل کشور، پيام فعالين و   -)اقليت(فدائيان

داخل کشور،   –)  اقليت(هواداران سازمان فدائيان
ی امير پرويز پويان، پيام فعالين  پيام هسته

کارگری جنوب و پيامی از طرف گروهی از 
ای نفت و گاز و  کارگران پيمانی و پروژه

پيام در همين شماره نشريه کار  ۵هر.  حفاری
 .اند شده درج

های   به روال معمول کنفرانس ١٨درکنفرانس 
هايی مطرح  ها نيز پيشنهاد سازمان در مورد پيام

شد که کم و کيف آن به رفقای کميته اجرايی 
يکی ديگر از .  منتخب اين کنفرانس واگذار شد

وظايف کنفرانس، انتخاب رهبری جديد سازمان 
بود که تا کنفرانس بعدی پيشبرد وظايف سياسی و 

شده از سوی کنفرانس را بر عهده  تشکيالتی تعيين
عنوان  رفيق به ۵اين وظيفه نيز با انتخاب .  گيرد

کنفرانس  هجده .  کميته اجرايی سازمان انجام شد
روز يکشنبه نهم آبان )  اقليت(سازمان فدائيان

های  همراه با سرود انترناسيونال و مشت ١۴٠٠
گره کرده با عزمی راسخ برای پيشبرد اهداف و 
آرمان های سوسياليستی و کارگری سازمان به 

 .کار خود پايان داد
 
 
 
  
 
 
 
 
  

شده بود، ابتدا يکی از رفقای کميته اجرايی  مطرح
شده و  های مطرح ها و پرسش در ارتباط با پيشنهاد
روز کردن آن توضيحاتی به  همچنين ضرورت به

سپس بحث و بررسی قطعنامه .  اجالس ارائه داد
های مربوط  رغم بحث رفقای حاضر به.  آغاز شد

به دوره تدارک کنفرانس، فعاالنه در مباحثات 
شرکت نموده و نقطه نظرات و اصالحات و 

در خاتمه .  های خود را ارائه دادند پيشنهاد
مباحثات، اين قطعنامه با قيد لحاظ نمودن برخی 

درصد  ٧/    ٣٠ها به رأی گذاشته شد که با  پيشنهاد
درصد  ٨۵/    ۴٠درصد ممتنع و  ٧/  ٣٠مخالف، 

 .رأی موافق از تصويب کنفرانس گذشت
در گام بعدی قطعنامه در مورد جنبش کارگری 

نخست يکی .  در دستور کار کنفرانس قرار گرفت
از رفقای کميته اجرايی توضيحاتی در مورد اين 

. روز شدن آن ارائه داد قطعنامه و ضرورت به
ازآن طی دو دور بحث، رفقای حاضر در  پس

کنفرانس نظرات خود را پيرامون قطعنامه مطرح 
هايی نيز برای تکميل آن ارائه  نموده و پيشنهاد

در پايان اين مباحث، قطعنامه در مورد .   کردند
رئيسه به رأی گذاشته  جنبش کارگری توسط هيئت

درصد آرای ممتنع، بدون رأی  ٨شد که با 
درصد رأی موافق به تصويب  ٩٢مخالف و 

 .رسيد
قطعنامه در "  دستور کار بعدی کنفرانس، بررسی

بود که درميان سه قطعنامه "  مورد جنبش زنان
. پيشنهادی بيشترين وقت را به خود اختصاص داد

نخست يکی از رفقای کميته اجرايی توضيحاتی 
سپس رفقای .را پيرامون اين قطعنامه ارائه داد

ويژه رفقای زن با شور و  حاضر در اجالس به
عالقه و حساسيت و احساس مسئوليت باال، اين 
قطعنامه را از زوايای گوناگون موردبحث و 
بررسی قراردادند و در ادامه، نظرات و 

های خود را برای اصالح و تکميل آن  پيشنهاد
رئيسه  در انتهای اين مباحث، هيئت.  ارائه کردند

ها و  قطعنامه را با قيد لحاظ کردن برخی پيشنهاد
درصد آرای  ٢٨اصالحات به رأی گذاشت که با 

درصد آرای  ۶٠درصد ممتنع و  ١٢مخالف، 
 .موافق به تصويب رسيد

ای  ها، اصالحات برنامه بعد از تصويب قطعنامه
پيشنهادی در دستور کار کنفرانس قرار 

های زيادی از تصويب  ازآنجاکه سال.گرفت
برنامه در کنفرانس اول سازمان گذشته بود، 

بندی برخی  کميته اجرايی تغيير و تدقيق فرمول
بندهای بخش تئوريک، بخش هدف سياسی فوری 
سازمان و افزودن يا حذف بندهايی از بخش 
مطالبات فوری برنامه، برای پيشبرد بهتر 
وظايف تبليغی و ترويجی سازمان ضروری 

های اصالحی  مضمون پيشنهاد.  تشخيص داده بود
های گذشته عموماً  شده به کنفرانس طی سال ارائه

در نشريه کار و برنامه عمل سازمان تبليغ و 
های پيشين سازمان  شده يا در کنفرانس ترويج

صورت قطعنامه مجزا تصويب و انتشاريافته  به
اصالحات پيشنهادی شامل تدقيق يک سری .  بود

رئيسه  هيئت.  ها و بندهای برنامه بود واژه
تشخيص داد نخست از حاضرين در مورد 
تغييرات نظرخواهی کند و بر پايه ارزيابی و 
نطقه نظرات جمع، نکات گرهی و تغييرات 

مورد جنبش زنان و اصالحات و تغييرات 
 .ای پيشنهادی کميته اجرايی سازمان بود برنامه

در نخستين روز کنفرانس، يکی از رفقای کميته 
آمد گويی به رفقای  اجرايی ضمن خوش

کننده و پس از معرفی رفقايی که برای  شرکت
کردند، از  نخستين بار در کنفرانس شرکت می

حاضرين خواست ازجای خود برخيزند و به ياد 
فشانان راه  فشان سازمان و تمامی جان رفقای جان

آزادی و سوسياليسم يک دقيقه کف بزنند و 
سازمان کار رسمی  ١٨ترتيب کنفرانس  اين به

 .خود را آغاز کرد
نفره انتخاب  ٣رئيسه  قبل از هر چيز يک هيئت

شد که پيشبرد مباحث کنفرانس را بر عهده 
نامه اجالس و  رئيسه در آغاز، آيين هيئت.  گرفت

شده و در اختيار  روال کار آن را که از قبل آماده
اين .  اين هيئت قرارگرفته بود، به بحث گذاشت

/   ٠٩درصد آرای مخالف ،   ۴/    ۵۴نامه با   آيين
درصد آرای   ٨۶/    ٣٧درصد آرای ممتنع و  ٩

 .موافق، به تصويب رسيد
بخش نخست کنفرانس به گزارش عملکرد 

های سازمان  ها و کميته تشکيالتی و سياسی ارگان
در آغاز يکی از  رفقای کميته .  اختصاص يافت

اختصار  اجرايی پيرامون گزارش تشکيالتی به
ازآن رفقای حاضر  پس.  توضيحاتی ارائه داد

هايی را مطرح نموده و در ادامه، نظرات  پرسش
و انتقادات خود را در مورد گزارش تشکيالتی 

های آتی  عنوان نمودند و در ارتباط با فعاليت
. های خود را مطرح کردند سازمان نيز پيشنهاد

رفقای حاضر در کنفرانس که گزارش فعاليت 
سازمان در داخل کشور را باعالقه دنبال نموده 
بودند، خواهان توضيحات بيشتری در مورد 
جزئيات بودند که يکی از رفقای کميته اجرايی 

ای از  توضيحاتی در اين زمينه ارائه داد و به شمه
ها  های داخل کشور و نيز برخی دشواری فعاليت

ازآن، کار و فعاليت رفقای  اشاره کرد که پس
داخل کشور به نحو پرشوری مورد استقبال و 

پس از .  تشويق و حمايت کنفرانس قرار گرفت
ها و دو دور بحث و گفتگو  ارائه پاسخ به پرسش

رئيسه مطابق  پيرامون گزارش تشکيالتی، هيئت
نامه مصوب کنفرانس، کفايت بحث را اعالم  آيين

کرد و گزارش عملکرد تشکيالتی به رأی گذاشته 
 ٨/    ٣درصد آرای موافق،  ٩١/     ٧شد که با 

درصد ممتنع و بدون رأی مخالف به تصويب 
 . رسيد

بعد از مباحث مربوط به گزارش عملکرد 
تشکيالتی و سياسی سازمان،  نوبت به بحث و 

ها و اصالحات و تغييرات  بررسی قطعنامه
در جلسات بحث مربوط به .  ای رسيد برنامه

ای ، عالوه بر  ها و تغييرات برنامه قطعنامه
اعضا، چند تن از رفقای هوادار نزديک به 
سازمان نيز حضور و برخی از اين رفقا در 

 . مباحث مربوطه نيز شرکت فعال داشتند
انداز تحول  قطعنامه در مورد چشم"  ابتدا   

در "  اوضاع سياسی در ايران و وظايف ما
ازآنجاکه اين .  دستور کار اجالس قرار گرفت 

قطعنامه در مباحث درونی  پيش از کنفرانس 
موردبحث و بررسی قرارگرفته و در همين 

هايی نيز  ها و پيشنهاد رابطه برخی پرسش

 برگزار شد) اقليت(کنفرانس هجدهم سازمان فدائيان
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  ۵درصفحه 

 )اقليت(برنامه سازمان فدائيان 
 

طور اخص و از  که مدافع منافع طبقه کارگر به)  اقليت(سازمان فدائيان 
های زحمتکش ايران است،  موضع طبقه کارگر، مدافع منافع عموم توده

 .دارد صورت يک برنامه اعالم می اهداف و مقاصد خود را آشکارا به
اين برنامه که در حقيقت کيفرخواست کارگران ايران عليه نظام مبتنی بر ستم 

شود،  داری و سند محکوميت قطعی اين نظام محسوب می و استثمار سرمايه
داران و کليه مرتجعينی است  جنگ نهائی به تمام سرمايه حال، اعالن درعين

بار کنونی و نظام مبتنی بر بردگی کار مزد بگيری  که مدافع وضعيت فالکت
 .هستند

منظور تحقق اين اهداف که چيزی جدا از اهداف و  به)  اقليت(سازمان فدائيان 
منافع طبقه کارگر نيست، عموم کارگران و زحمتکشان استثمارشده و ستمديده 

 .خواند ايران را به تشکل و اتحاد حول اين برنامه فرامی
 
چنان مناسبات  المللی و توليد برای بازار جهانی، آن توسعه مبادله بين  -١

بخش  های جهان به وجود آورده است که جنبش رهايی نزديکی ميان تمام ملت
ها پيش نيز  المللی شود و از مدت بايستی بين کبير پرولتاريا، به ناگزير می

 .المللی شده است بين
 

به عنوان ادامه دهنده راه حزب کمونيست ايران که )   اقليت(سازمان فدائيان 
تأسيس گرديد و يگانه سازمان طبقاتی انقالبی کارگران ايران  ١٢٩٩در سال 

بود، خود را گردانی از ارتش جهانی پرولتاريا و بخشی از جنبش کمونيستی 
های  کند که کمونيست داند و برای همان هدف نهائی مبارزه  می جهانی می

داری و روند  وسيله خصلت جامعه سرمايه اين هدف نهائی به.  سراسر جهان
 .توسعه آن تعيين گشته است

 
داری که وجه مشخصه اصلی آن توليد کااليی بر اساس  شيوه توليد سرمايه  -٢

ترين بخش وسايل  ترين و اساسی داری است و در آن مهم روابط توليد سرمايه
که اکثريت جمعيت مرکب  توليد و مبادله به اقليتی محدود تعلق دارد، درحالی

طور  از پرولتاريا و نيمه پرولتاريا بنا به موقعيت اقتصادی خود ناگزيرند به
داران بفروشند و استثمار شوند  مداوم يا متناوب نيروی کار خود را به سرمايه

و با کار خود درآمد طبقات ثروتمند را به وجود آورند، با تحوالتی که در 
 .آغاز دهه چهل در ايران به وقوع پيوست، مسلط شد

 
اين تحوالت که در يک روند رشد تدريجی و طوالنی مناسبات توليد   -٣

کاالئی، به شکلی بوروکراتيک و از باال و نيز نياز بازار جهانی سرمايه 
 .صورت گرفت، مناسبات توليد کااليی را تا اقصا نقاط کشور بسط داد

های اوايل دهه چهل،  به عنوان توليدکننده محصول  ايران که تا پيش از رفرم
پس به  کار بازار جهانی سرمايه جای گرفته بود، ازاين واحد نفت در تقسيم

 .تر در اقتصاد جهانی ادغام گرديد و به آن وابسته شد جانبه نحوی همه
 
داری در ايران که با صدور روزافزون  مسلط شدن شيوه توليد سرمايه  -۴

سرمايه انحصارات بين المللی، گسترش صنعت نوين و استفاده از 
طور مداوم منجر به از ميدان بيرون  های جديد همراه بوده است، به تکنيک

توليدکنندگان .  شده است وسيله مؤسسات بزرگ رانده شدن مؤسسات کوچک به
کوچک که يارای مقاومت در برابر مؤسسات بزرگ را ندارند، دائماً 

گردند، نقش ديگران در  شوند، برخی به پرولتاريا تبديل می تر می خراب خانه
ای موارد به نحو  شود و در پاره عرصه اقتصادی و اجتماعی محدودتر می

 .گردند مشقت باری به سرمايه وابسته می
 
داری ايران در مورد اشتغال  هائی که سرمايه به رغم موانع و محدوديت  -۵

داران را قادر  های تکنيکی که سرمايه زنان ايجاد نموده است،  پيشرفت
ای از کار زنان و کودکان در روند توليد و مبادله  سازد به نحو فزاينده می

استفاده کنند، سبب شده است که مدام تقاضا برای نيروی کار از عرضه آن 
داران  عقب بماند، وابستگی کارگر مزدبگير به سرمايه افزايش يابد و سرمايه

قدرت جذب .  امکان بيشتری بيابند تا درجه استثمار کارگران را باال ببرند
داری ايران ، اين روند را تشديد کرده  بسيار محدود نيروی کار در سرمايه

 .است
رو وجود يک ارتش بزرگ از بيکاران سبب شده است که کارگران  ازاين

باعرضه ارزان نيروی کار خود، در معرض ستم و استثمار شديدتری قرار 
 .العاده افزايش يابد ها فوق گيرند و سطح استثمار آن

 

داری به نحو  های اقتصادی که درنتيجه تضادهای ذاتی سرمايه بحران  -۶
کنند و در ايران به علت ساختاربه  طور ادواری بروز می ناپذيری به اجتناب

ای تشديد  سابقه طور مداوم و کم شدت نا متوازن  و وابستگی اقتصادی، به
گردند، روند  افزايش بيکاری را بازهم شدت  تر می شوند و طوالنی می

خرابی  های رکود، از يکسو خانه ها و دوره بحران.  بخشند بيشتری می
کنند و از سوی ديگر باعث افزايش وابستگی  توليدکنندگان خرد را تشديد می
شوند و با سرعت بيشتری منجر به وخامت  کارگر مزدبگير به سرمايه می

فقر و بدبختی، عدم اعتماد .  گردند نسبی و گاه مطلق وضعيت طبقه کارگر می
شود و نابرابری  به آينده و فقدان تأمين اجتماعی به نحو روزافزونی بيشتر می

 .گردد تر می تر و وسيع و شکاف ميان ثروتمندان و تهيدستان مدام عميق
 
کنند و  داری رشد می رو به همان نسبت که تضادهای ذاتی سرمايه ازاين  -٧

شود، قدرت و  شوند ، بر نارضايتی و اعتراض کارگران افزوده می تشديد می
شود و  ها با استثمارگران تشديد می يابد، مبارزه آن ها افزايش می همبستگی آن

حال  درعين.  شود ناپذير سرمايه بيشتر می تالش برای رهايی از يوغ تحمل
داری با تمرکز بخشيدن به وسايل توليد و مبادله و  روند توسعه سرمايه

طور مداوم امکان  داری، به اجتماعی کردن روند کار در مؤسسات سرمايه
جای روابط توليد  مادی جايگزينی روابط توليد سوسياليستی را  به

ديگر شرايط مادی انقالب اجتماعی را که هدف نهائی  عبارت داری، به سرمايه
 .سازد هاست، هرچه بيشتر فراهم می های کمونيست تمام فعاليت

 
انقالب اجتماعی پرولتاريايی با لغو مالکيت خصوصی ، جايگزين کردن   -٨

جای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله ، توليد  مالکيت اجتماعی به
شده تحت مديريت کارگری، لغو کار  ريزی يافته و برنامه اجتماعی سازمان

مزدی و دگرگونی تمام مناسبات اجتماعی موجود، به نابرابری اجتماعی، 
استثمار انسان از انسان و تقسيم جامعه به طبقات پايان خواهد بخشيد و بدين 

 .ترتيب تمام بشريت ستمديده را آزاد خواهد کرد
انقالب اجتماعی نه فقط برای پايان بخشيدن به  تضاد  خصمانه  ميان    -

ها  ضروری ست،  بلکه  به  تضاد  خصمانه  ميان  انسان  و طبيعت،  انسان
بحران زيست محيطی که جامعه سرمايه داری آن را به نهايت خود رسانده  و 
اکنون به يکی از معضالت بزرگ بشريت تبديل شده است،  نيز، پايان خواهد 

 .  داد
 
شرط الزم برای انقالب اجتماعی، ديکتاتوری پرولتاريا يعنی کسب آن   -٩

سازد مقاومت استثمارگران را  قدرت سياسی است که طبقه کارگر را قادر می
ترين دمکراسی را برای کارگران و زحمتکشان تأمين  درهم شکند، وسيع

نمايد، تمام موانعی را که بر سر راه هدف بزرگش قرار دارد از ميان بردارد 
 .دهی سوسياليستی جامعه بپردازد و به تجديد سازمان

 
چراکه .  رهايی طبقه کارگر تنها به دست خود طبقه کارگر ميسر است  -١٠

تمام طبقات ديگر جامعه عليرغم اختالف منافعی که با خوددارند، همگی 
 .اند داری های نظام سرمايه خواهان حفظ شالوده

 
ناپذير ميان  داند که تضاد آشتی وظيفه خود می)  اقليت(سازمان فدائيان   -١١

داران را برمال سازد، اهميت تاريخی و شرايط الزم برای  کارگران و سرمايه
ناپذيری موقعيت  انقالب اجتماعی را به پرولتاريا توضيح دهد و چاره

داری و نيز نياز  های زحمتکش و استثمارشده ديگر را در جامعه سرمايه توده
 .ها از يوغ سرمايه آشکار سازد به يک انقالب اجتماعی را برای رهايی آن

های زحمتکش و استثمارشده را تا آنجا که  تمام توده)  اقليت(سازمان فدائيان  –
 .خواند کنند به صفوف خود فرامی موضع پرولتاريا را اتخاذ می

داند که در راه تشکيل حزب  خود را موظف می)  اقليت(سازمان فدائيان   –
کمونيست ايران که قادر باشد مبارزه طبقاتی پرولتاريا را در تمام اشکال 

 .تجلی آن تا نيل به هدف نهائی رهبری کند، تالش ورزد
 

داری جهانی حدوداً از آغاز قرن بيستم به مرحله امپرياليسم گام  سرمايه  -١٢
 .داری است نهاده که باالترين مرحله در تکامل سرمايه

داری است که در آن  امپرياليسم آن مرحله از تکامل اقتصادی نظام سرمايه  –
اند، سرمايه بانکی با سرمايه صنعتی  کننده يافته انحصارات نقش تعيين

شده است، صدور سرمايه به کشورهای خارجی ابعاد عظيمی به خود  ادغام
اقتصادی، ميان کشورهای   -گرفته است و تمام جهان از نظر سياسی

 .امپرياليست تقسيم شده است
های امپرياليستی که بارزترين  داری، جنگ در اين مرحله از تکامل سرمايه  –
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ای و نيابتی، بوده  های منطقه های جهانی اول و دوم، جنگ نمونه آن جنگ
است، برای تجديد تقسيم بازارهای جهان، کسب بازارهای جديد، تسلط 

 .ناپذير شده است مانده، اجتناب برجهان و انقياد ملل عقب
داری، تمرکز بسيار عالی توليد که  العاده باالی تکامل سرمايه سطح فوق  –

حداعالی خود رسانده است، سلطه انحصارات  روند اجتماعی شدن توليد را به
داری به  محيطی بزرگی که سرمايه و سرمايه مالی، فجايع و خطرات زيست 

بار آورده و طبيعت وبشريت را مورد تهديد جدی قرار داده است، رشد 
های امپرياليستی، موانع عظيمی که  ميليتاريسم ، خطرات و فجايع جنگ

امپرياليسم بر سر راه مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر پديد آورده 
های زندگی و فشارهای ناشی از آن، فقر، فالکت و عدم  است، افزايش هزينه

داری را به عصر  اعتماد به آينده، همه اين عوامل، مرحله کنونی سرمايه
انقالب کبير سوسياليستی .  های اجتماعی پرولتاريايی تبديل کرده است  انقالب

 . اکتبر در روسيه، بارزترين نمود آن بود
ها و  تواند بشريت را از شر جنگ تنها انقالب سوسياليستی پرولتاريايی می  –

 .تمام مصائبی که امپرياليسم به بار آورده است، نجات دهد
 

جانبه  های پرولتاريايی، امر آماده نمودن همه فرارسيدن عصر انقالب  -١٣
داری و  پرولتاريا را برای کسب قدرت سياسی، برانداختن نظام سرمايه

 .استقرار سوسياليسم به وظيفه مبرم روز تبديل نموده است
ای را عليه تمام اشکال اپورتونيسم و  جانبه انجام اين وظيفه، مبارزه همه

طلبد که به صور مختلف موانعی بر سر راه  ها را می گسست قطعی از آن
رشد مبارزه طبقاتی، رسالت تاريخی، هدف نهائی و اتحاد و همبستگی 

 .گردند المللی پرولتاريا محسوب می بين
دمکراسی و ديگر   –بارزترين نمونه تحريف بورژوائی سوسياليسم، سوسيال 

اند که با نفی نظری يا  رفرميست و ريويزيونيست  –جريانات اپورتونيست 
عملی ديکتاتوری پرولتاريا، لزوم الغاء مالکيت خصوصی و انکار عصر 

لنينيسم را نفی و   –عنوان عصر انقالبات پرولتاريايی، مارکسيسم  کنونی به
. اند گرفته تحريف نموده و سياست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پيش

 .کليه اين جريانات بورژوائی در صف ضدانقالب جای دارند
انقالب اجتماعی ايران جزئی از انقالب جهانی پرولتاريايی سوسياليستی   -

 .گردد محسوب می
 

های کشورهای مختلف در راه رسيدن به هدف نهائی مشترک  کمونيست*  
شده است،  داری در سراسر جهان معين خود که توسط غلبه شيوه توليد سرمايه

داری در تمام  اند، زيرا سرمايه ناگزير از اتخاذ وظائف فوری غير متشابه
نيافته و در کشورهای مختلف،  در محيط  کشورها به يک درجه توسعه

 .يابد سياسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می
ها پيش، به شيوه توليد مسلط تبديل  داری از مدت در ايران، جائی که سرمايه

شده است و برپائی انقالب اجتماعی به نياز مبرم جامعه تبديل شده است، به 
علت عقب ماندگی اقتصادی، وابستگی اقتصادی به بازار جهانی سرمايه، 

ای  داری در روبنای سياسی که موانع عمده بقايای متعدد نظامات ماقبل سرمايه
جانبه مبارزه طبقاتی  بر سر راه پيشرفت اقتصادی و بسط کامل و همه

ها تن از  شوند، ستم اقتصادی و سياسی که بر ميليون پرولتاريا محسوب می
ای که  گسيخته شود و ديکتاتوری عريان و عنان های مردم اعمال می توده

داری ايران، توده وسيع مردم را  مثابه جزء الينفک روبنای سياسی سرمايه به
در ناآگاهی و انقياد نگاه داشته است، وظيفه سياسی فوری پرولتاريا، استقرار 

و تحکيم قدرت شورائی،اجرای بی درنگ  يک رشته وظايف  عمومی  و  
همگانی  در  سطوح  سياسی ،اجتماعی و رفاهی و نيز انجام اقداماتی است 

 .که روند انتقال به سوسياليسم را  تسهيل و تسريع نمايد
وظيفه فوری انقالب اجتماعی ايران را )   اقليت(بدين جهت سازمان فدائيان   –

که با سرنگونی جمهوری اسالمی، درهم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و 
گردد، اجرای بی  برقراری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان آغاز می

 .  داند درنگ موارد زير می
 
 تثبيت و تحکيم حکومت شورائی - ١
ها  ها و تبلور اراده آن حکومت شورايی که برآمده از قيام مسلحانه توده  – 

های  گردد، يک دولت کارگری است که طبقه کارگر و توده محسوب می
از اين .کنند زحمتکش از طريق آن، مستقيم و بی واسطه اعمال حاکميت می

 :رو در حکومت شورائی 

تمام دستگاه بوروکراتيک برچيده خواهد شد و اعمال حاکميت مستقيم   -
مثابه نهادهای مقننه و  های کارگر و زحمتکش از طريق شوراها که به توده

 .کنند، برقرار خواهد شد مجريه هر دو عمل می
سيستم انتصابی مقامات بر خواهد افتاد و انتخابی بودن کليه مناصب و   -

نمايندگان انتخابی هر لحظه که انتخاب .  مقامات جايگزين آن خواهد شد
حقوق مقامات دولتی از متوسط .   کنندگان اراده کردند، قابل عزل خواهند بود
 . دستمزد يک کارگر ماهر بيشتر نخواهد بود

ای مجزا  ارتش، سپاه، نيروهای انتظامی، بسيج و کليه نيروهای مسلح حرفه  -
گردد و تسليح   از مردم منحل خواهند شد، نظام وظيفه اجباری ملغا می

 . ها خواهد گرديد ای تحت اتوريته شوراها جايگزين آن عمومی توده
. های خلق ايجاد خواهد شد دادگاه.  گردد سيستم قضائی موجود منحل می  -

 . قضات انتخابی و قابل عزل خواهند بود
کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و شهروندان شهر و روستا    -

 .ترين ارگان حکومت شورائی خواهد بود عالی
 
خواستار آن است که حکومت شورايی بی )  اقليت(سازمان فدائيان *     

های کارگر و زحمتکش و مردم  درنگ  موارد زير را که خواست عموم توده
 . ستمديده ايران است، به مرحله اجرا درآورد

 
های سياسی و حقوق دمکراتيک و مدنی مردم  تامين و تضمين آزادی   –  ٢

 ايران
برابری حقوق کليه اتباع کشور مستقل از عقيده، نژاد، جنسيت، قوميت و   -

 .مليت
حق رای همگانی، برابر، مستقيم و مخفی برای تمام افراد زن و مرد که به -

 .سال رسيده باشند ١٨سن 
های  آزادی نا محدود عقيده، بيان و نشر، آزادی مطبوعات،اينترنت و شبکه  -

های  های سياسی، اتحاديه اجتماعی، آزادی تشکيل و فعاليت احزاب و سازمان
های صنفی و دمکراتيک، آزادی تجمع،  کارگری، شوراها و کليه تشکل

 .تظاهرات و اعتصاب
 .آزادی مسافرت، اقامت و شغل. مصونيت فرد و محل زندگی او

دگرباشان (های جنسی  به رسميت شناختن حقوق انسانی و پايه ای اقليت
ها از طريق نفرت  ، ممنوعيت هرگونه تبعيض و نقض امنيت آن)جنسی

 .پراکنی و اعمال خشونت
های تفتيش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعيت بی  انحالل تمام دستگاه

 .قيد و شرط اين اقدامات
 .لغو مجازات اعدام

 
 : جدائی کامل دين از دولت و مدارس

هيچ دين و مذهبی .  دولت بايد خود را از قيد هرگونه دين و مذهبی رها سازد
هرگونه  امتياز برای يک مذهب خاص و .  نبايد مورد توجه دولت قرار گيرد

هرگونه کمکی از بودجه دولت به .  گردد انحصار مذهب رسمی بايد ملغا می
ذکر دين و مذهب افراد در اسناد و .  نهادهای مذهبی بايد مطلقا ممنوع گردد

دين و مذهب امر خصوصی مردم اعالم .  مدارک رسمی بايد منسوخ شود
هرکس آزاد و مجاز باشد که دين داشته باشد يا نداشته باشد، به دينی .  شود

 .بگرود يا از آن روی برگرداند
تدريس هرگونه امور .  ها بايد مطلقا غيرمذهبی باشند مدارس و آموزشگاه  -

مذهب و دستگاه .  دينی و انجام مراسم مذهبی در مدارس موقوف شود
های درسی  روحانيت مطلقا نبايد هيچ گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه

 .و آموزشی داشته باشند
 

 لغو تبعيض بر پايه جنسيت
لغو هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت و برخورداری زنان از حقوق   -

 .کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان
برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان درازای کار   –

 .مساوی
برخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی   –

اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و مناصب 
 .در همه سطوح

لغو تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق   –
جانبه مرد، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات  طالق يک

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در  تبعيض
مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و 
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 .وحشيانه نظير شالق، سنگسار
لغو حجاب اجباری، ممنوعيت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش   –

 .برخورداری زنان از آزادی انتخاب پوشش. زن
ممنوعيت هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان   –

 .ها های شديد در مورد نقض آن در محيط خانواده و اعمال مجازات
های  سال، کودک آزاری و اعمال مجازات ١٨ممنوعيت ازدواج کودکان تا   –

 .ها شديد در مورد نقض آن
روابط خصوصی زن بايد .  آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود  –

 .از هرگونه تعرض مصون باشد
 .جنين، بدون قيد و شرط  به رسميت شناخته شدن حق سقط –
 .برابری حقوق زن و مرد در امر طالق، ارث و تکفل اوالد –
 

 لغو ستم ملی و قومی
های ساکن ايران و لغو فوری و بدون قيد و شرط هرگونه  برابری تمام مليت -

 .ستم، تبعيض و نابرابری ملی، قومی، فرهنگی و نژادی
هيچ امتيازی به هيچ مليت و .  لغو هرگونه امتياز برای يک مليت خاص  –

های ساکن ايران بايد از اين حق برخوردار  تمام مليت.  زبانی نبايد داده شود
باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، 

 .مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غيره از آن استفاده نمايند
های ستمگر حاکم  لغو تقسيمات جغرافيائی واداری موجود که توسط رژيم  –

مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و .  اند بر ايران، مصنوعا ايجادشده
های جغرافيائی واداری خود را توسط  ای هستند، بايد محدوده جمعيتی ويژه

ای برخوردار  ای تعيين نمايند و از خودمختاری وسيع منطقه شوراهای منطقه
 .باشند

ای منتخب خود  اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه  –
مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانتراليسم دمکراتيک سازمان 

 .يابند می
مردم مناطق خودمختار از طريق شوراهای منتخب خود، در کنگره   –

های  سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيين سياست
 .عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت

های ساکن  اتحاد تمام مليت.  هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است  –
 .ايران بايد داوطلبانه و آزادانه باشد

 
 اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی - ٣
 . برقراری يک سيستم تامين اجتماعی جامع و کامل از گهواره تا گور  –-
ها، گسترش  ها، بيمارستان بهداشت و درمان رايگان، گسترش درمانگاه  –

 .ها و مؤسسات آموزشی بهداشتی و پزشکی ها، مهدکودک شيرخوارگاه
مندی تمام دانش  آموزش رايگان و اجباری تا پايان دوره متوسطه، بهره   –

. وذهاب آموزان به هزينه دولت از غذا، پوشاک، وسايل تحصيل و اياب
برچيده شدن مانع کنکور دانشگاه ها تا هر کس بر حسب تمايل و استعدادش 

 .قادر به ادامه تحصيالت عالی رايگان باشد
دگرگونی بنيادی و انقالبی در نظام آموزشی موجود و اقدام فوری در   –

برقراری .  سوادی کن کردن بی منظور ريشه جهت يک پيکار انقالبی به
ترين پيوند بين مدرسه و کار اجتماعی مولد، تلفيق آموزش نظری و  نزديک

 .عملی
های مختلف هنری  ايجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ايجاد کلوپ–

و فرهنگی و ديگر مراکز و موسسات تفريحات سالم در جهت شکوفائی و 
 .رشد و اعتالء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان

همه مردم ايران بايد از مسکن مناسب .ها تأمين مسکن و تعديل اجاره  –
تحقق اين خواست توده زحمتکش مردم نيازمند اجرای يک .  برخوردار باشند

طور  مادام که مشکل مسکن به.جانبه برای توليد انبوه مسکن است برنامه همه
ها بايد متناسب با سطح دستمزد کارگران تعيين و  نشده است، اجاره بنيادی حل

های مسکن از طريق يارانه دولتی  به مرحله اجرا درآيند و بخشی از هزينه
 .تأمين گردد

سرپرست  تأمين امکانات يک زندگی مناسب برای سالمندان، و کودکان بی  –
  .و ايجاد مراکز ويژه برای نگهداری آنان به هزينه دولت

 .ايجاد تسهيالت و امکانات ويژه، برای معلوالن –
 
 اجرای مطالبات مشخص و فوری طبقه کارگر - ۴
درپی در هفته، يک ماه مرخصی  ساعت کار و دو روز تعطيل پی ۴٠  - 

 .ساالنه با پرداخت حقوق کامل
هايی که با  تقليل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنايع و ديگر بنگاه  -

 ٣٠ساعت کار در روز و  ۶آميز روبرو هستند به  شرايط دشوار و مخاطره
 .ساعت کار در هفته

ها و تأمين معيشت  تعيين حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح هزينه  -
 .نفره کارگری ۴يک خانواده 

 .بار ها هرسال يک افزايش پايه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزينه -
وذهاب، صرف غذا، سوادآموزی و حمام جزء ساعات  احتساب اوقات اياب  -

 .کار
 .کاری ممنوعيت کامل اضافه -
صورت جنسی و ممنوعيت قطعه  ممنوعيت سيستم پرداخت دستمزد به  -

 .کاری و کار کنتراتی
های اقتصادی مگر در مواردی که به  کاری در تمام رشته ممنوعيت شب  -

های کارگری  داليل فنی يا رفاهی مطلقاً ضروری ست و مورد تائيد تشکل
 .هم حداکثر به مدت چهار ساعت قرارگرفته باشد، آن

 .ممنوعيت کار کودکان -
برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار   -

 .مساوی
مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد از زايمان بدون کسر   -

 .حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رايگان
برخورداری زنان از تسهيالتی چون شيرخوارگاه، مهدکودک، حق   -

توانند از  پدر و مادر يکسان می.نگهداری و رسيدگی به نوزادان در محل کار
احتساب اوقات رسيدگی و سر زدن به نوزادان .اين تسهيالت برخوردار باشند

 .جزء ساعات کار
 .مند شدن کارگران از حق اوالد بهره -
 .ممنوعيت کسر دستمزد به بهانه جريمه، خسارت، غيبت و غيره -
ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرما و برخورداری نمايندگان منتخب   -

گيری در مورد اخراج و نظارت بر امر  کارگران کارخانه از حق تصميم
 .استخدام

بيمه بيکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، :  بيمه کامل اجتماعی کارگران  -
 .کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و ازکارافتادگی

ها، ايمنی محيط  يافته بهداشتی بر کليه بنگاه برقراری کنترل کامل و سازمان  -
کار، خدمات درمانی و بهداشتی رايگان و پرداخت کامل حقوق دوران 

 .بيماری
سال سابقه  ٢۵سال سن يا  ۵۵شرايط بازنشستگی برای مردان حداکثر   -

هايی  سال سابقه کار و در رشته ٢٠سال سن يا  ۵٠کار، برای زنان حداکثر 
سال  ۴۵آور روبرو هستند حداکثر  آميز و زيان که با شرايط دشوار، مخاطره

 .سال سابقه کار ٢٠سن و يا 
 .احتساب ايام بيکاری جزء سابقه کار کارگران -
نامه داخلی کليه مراکز توليدی با نظارت و تصويب  تنظيم مقررات و آئين  -

 .نمايندگان کارگران
ها و مجامع  تدوين قانون کار با مشارکت، نظارت و تصويب تشکل  -

 .کارگری
ايجاد کار برای بيکاران و پرداخت حق بيکاری معادل مخارج يک خانواده   -
 .نفره کارگری به کارگران بيکار ۴
های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل   آزادی تشکل  -

 .کارگران در دوران اعتصاب
ها و امور خدماتی، با کارگران  تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرفه  -

 .صنعتی
 
اقدامات عاجل برای دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و   -  ۵  

 :زحمتکشان و تسهيل شرايط برای گذار به سوسياليسم  
ملی کردن کليه صنايع و مؤسسات متعلق به بورژوازی بزرگ،   - 

 .انحصارات امپرياليستی، مؤسسات و نهادهای مذهبی
 .ها در يک بانک واحد ها و تمرکز آن ملی کردن بانک -
 .ها در يک موسسه واحد های بيمه و تمرکز آن ملی کردن شرکت -
 .ونقل بزرگ ملی کردن مؤسسات ارتباطی و حمل -
شده کاالها از طريق  ريزی ملی کردن تجارت خارجی و توزيع برنامه  -

 .ها تعاونی
 .ها و همه منابع طبيعی و زيرزمينی ملی کردن زمين، مراتع، جنگل -
ها و مؤسسات  کنترل شوراهای کارگری بر توليد در کليه صنايع، کارخانه  -

 .ای بر توزيع و نيز کنترل توده
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 .منظور اعمال يک کنترل واقعی بر توليد و توزيع الغاء اسرار بازرگانی به -
های غيرمستقيم و برقراری ماليات تصاعدی بر ثروت،  لغو تمام ماليات  -

 .درآمد و ارث
 .اجرای اقدامات فوری برای مقابله با بحران زيست محيطی -
 
انجام اقدامات فوری به نفع دهقانان زحمتکش و افزايش سطح رفاه   -  ۶  

 مردم روستاها
 
مصادره فوری کليه اراضی، امالک و ابزار و وسايل توليد مالکين و   -

 .داران بزرگ، موقوفات و بنيادهای متعدد مذهبی  زمين
ها  شوند، واگذاری آن در مواردی که اين اراضی به شيوه مکانيزه کشت نمی

 .های دهقانی به دهقانان متشکل شده در تعاونی
طورکلی  کنترل شوراهای کارگران کشاورزی بر اراضی مکانيزه و به  -

 .شوند هايی که به شيوه عالی کشت می زمين
ها و تشويق دهقانان به کشت  پا در تعاونی متشکل کردن دهقانان خرده  -

جوئی در کار و  منظور صرفه جمعی و ايجاد واحدهای بزرگ کشاورزی به
 .هزينه محصوالت

ها و کليه مؤسسات مالی  های دهقانان به دولت، بانک لغو کليه بدهی  -
 .داران، مالکين و رباخواران سرمايه

پرداخت وام به دهقانان و تأمين هرگونه کمک تکنولوژيک از قبيل   -
 .آالت، کود، بذر و غيره ماشين

رسانی و برق سراسری در  های آبياری، آب ها، شبکه ايجاد و توسعه جاده  -
 .روستاها

ايجاد و توسعه مراکز درمانی، بهداشتی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنين   -
 .روستاها

 .برخورداری کارگران روستا از شرايط و مزايای کارگران شهری -
 

داند که برای تشکل طبقاتی مستقل  وظيفه خود می)  اقليت(سازمان فدائيان *  
ناپذيری را که ميان او و بورژوازی  پرولتاريای روستا تالش کند، تضاد آشتی

 .دهقانی وجود دارد و نيز نياز به يک انقالب سوسياليستی را توضيح دهد
 
 سياست خارجی - ٧
 

در زمينٔه سياست خارجی خواهان اجرای موارد زير )  اقليت(سازمان فدائيان
 :است

حمايت و پشتيبانی مادی و معنوی از جنبش انقالبی طبقه کارگر در   - 
 .سراسر جهان

لغو رسم ديپلماسی سری و آگاهی عموم مردم از تمام مباحثات، مذاکرات،   -
 .های ديگر ها با دولت عقد قراردادها و پيمان

های مردم ايران و  بار و خالف منافع توده لغو کليه قراردادهای اسارت  -
 .ها برای آگاهی عموم مردم افشاء مفاد آن

 
الذکر از هر  درراه مبارزه به خاطر مطالبات فوق)  اقليت(سازمان فدائيان *  

جنبش انقالبی که مخالف سيستم اجتماعی و سياسی موجود ايران باشد، 
کند، اما در همان حال کليه اقدامات رفرميستی را که متضمن  پشتيبانی می

بوروکراتيک در زندگی   -تثبيت طبقه حاکم يا گسترش مداخالت پليسی
 .شمارد های مردم است، قاطعانه محکوم کرده و مردود می توده

 
بر اين عقيده تاکيد دارد که تحقق مطالبات )  اقليت(سازمان فدائيان *   

الذکر تنها از طريق سرنگونی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی و  فوق
 .برقراری حکومت شورايی به رهبری طبقه کارگر ميسر خواهد بود

 
 ١٣۶۶ –) اقليت(مصوب کنفرانس اول سازمان فدائيان 

 با اصالحات کنفرانس هيجدهم سازمان -١۴٠٠چاپ  

 پيام فعالين کارگری جنوب )اقليت(برنامه سازمان فدائيان 
 به هجدهمين کنفرانس

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 

 با درود) اقليت(رفقای سازمان فدائيان 
 

ران و  ارگ ا، ک م ه ش ان را ب ازم س س ران ف ن برگزاری هجدهمين ک
ت( زحمتکشان و به کليه هواداران و دوستداران سازمان فدائيان ) اقلي

 .و جنبش کمونيستی تبريک می گوئيم
د آن  –بحران اقتصای ! رفقا ی آم ن و پ ک رش م اجتماعی طوالنی ک

ری و  ارگ ارزات ک ب بحران سياسی انقالبی موجب رشد و اعتالی م
 .توده ای گرديده است

ی  اع م ت ری و اج ارگ ش ک ب ن وری ج ح ار م ع ترويج و تحقق دو ش
ی " و برپائی "  حکومت شورائی  -کار،نان، آزادی"  وم م اب ع اعتص

به يک ضرورت فوری و امر روز "  سياسی و قيام مسلحانه همگانی
 . جنبش تبديل گرديده است

ا را "  فعاالن کارگری جنوب" ما،  م ان ش ازم س س ران هجدهمين کنف
سوسياليستی و انقالب  -تالشی در جهت تحقق اهداف جنبش کارگری

ی  رام زاری آن را گ رگ اجتماعی کارگران و زحمتکشان دانسته و ب
 . می داريم

 

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
زنده باد اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه همگانی
 حکومت شورائی –کار،نان، آزادی 

 فعاالن کارگری جنوب
 ١۴٠٠مهرماه  ٢۵
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٩درصفحه   

های سياسی و  بحران ژرف اقتصادی و بحران
. اند ازپيش تشديد شده اجتماعی ناشی از آن، بيش

ناتوانی طبقه حاکم و رژيم سياسی آن برای حل يا 
ها، جامعه را به آستانه  تعديل اين بحران

تضادهای .  گسيختگی کامل کشانده است ازهم
طبقاتی حدت بيشتری يافته و به نقطه ستيز 

افالس و ورشکستگی رژيم در تمام .  اند رسيده
. ها در معرض ديد همگان قرارگرفته است زمينه

ها، تشديد فشار و سنگينی  تشديد تضادها و بحران
مشکالت معيشتی برُگرده کارگران و ساير 
زحمتکشان، کل جامعه را برای رهايی از وضع 

شکست .  موجود به غليان درآورده است
رفت  های آن برای برون های رژيم و جناح سياست

بستی که تمام نظم موجود در آن  از بحران و بن
گرفتار آمده، اوضاع اجتماعی را به مرحله 

از يکسو .  تر ساخته است انفجار نزديک و نزديک
های گذشته به  تواند به شيوه طبقه حاکم ديگر نمی

حاکميت خود ادامه دهد و از سوی ديگر 
های مردم زحمتکش نيز  کارگران و توده

توانند وضع موجود را تحمل  خواهند و نمی نمی
 ٩٨فقط مجموعه شرايط آفريننده قيام آبان  نه.  کنند

بجای خود باقی است بلکه موقعيتی که با قيام آبان 
بر .  شکل گرفت نيز کماکان بر جامعه حاکم است

بستر همين شرايط متحول پرورنده تالطمات 
سياسی و همين موقعيت انقالبی است که جامعه 
اکنون در آستانه يک تکان بزرگ اجتماعی 

 .قرارگرفته است
بحران عميق اقتصادی، بحران کمبود مواد 
غذايی، بحران کمبود آب و قطع برق، بحران 

ها معضل اجتماعی  کرونا، گرانی و بيکاری و ده
ديگر، زندگی کارگران و ساير اقشار زحمتکش 

ها و  افزايش روزافزون قيمت.  را فلج ساخته است
سو و دستمزدهای  تورم افسارگسيخته از يک

چهارم خط فقر از سوی ديگر،  ناچيز يک
های  ها ميليون کارگر و خانواده روزگار ده

کارگران زن و .  کارگری را سياه کرده است
ها کودک کار که  مجبورند نيروی کار  ميليون

ترين حد ممکن به طبقه  خود را به ارزان
دار بفروشند ، با شدت و خشونت استثمار  سرمايه

شوند و در فقر و فالکت دست و پا  می
موقعيت زنان کارگر نه فقط ازجهت .زنند می

تر نيروی کار بسيار شکننده است و  فروش ارزان
کند به رقابت درميان کارگران  سرمايه سعی می

دامن بزند، بلکه زنان کارگر به خاطر تبعيضات 
های کار به  شديد جنسيتی و نگاه مردانه در محيط

معيشت کارگران پيوسته بدتر و .  اند شدت در رنج
عموم کارگران .  تر شده است ها کوچک سفره آن

فشارهای گوناگون از .  اند سال فقيرتر شده به سال
 .اند حد تحمل کارگران فراتر رفته

نارضايتی از وضع موجود و اعتراض عليه آن  
تر  در صفوف کارگران پيوسته بيشتر و متراکم

شده و اعتراضات کارگری در اشکالی گوناگون 
کارگران به اشکال و .  را در پی داشته است

های متنوعی از اعتصاب و تجمع و  شيوه
پيمايی خيابانی گرفته تا مسدود ساختن جاده و  راه

اخراج مديريت و عوامل کارفرما و امثال آن، 
اراده خود برای تغيير وضع موجود را به نمايش 

اين اعتراضات پيوسته درحال گسترش .  اند گذاشته
هزاران اعتصاب و تجمع کارگری در .  اند بوده

مؤسسات توليدی و خدماتی از معدن و فوالد و 
آهن و سيمان و برق و آب و مخابرات گرفته  ذوب

ها،  آهن، کشت و صنعت ونقل شهری، راه تا حمل
ها و  ای، شهرداری ونقل جاده ها، حمل پتروشيمی

شمار اعتصابات .  غيره گويای همين واقعيت است
اند  و کارگرانی که به اعتصاب روی آورده

شمار اعتصابات و تجمعات .  فزونی گرفته است
قدر زياد و آسمان جنبش کارگری چنان  بزرگ آن

ها نام  توان از همه آن غرق ستاره است که نمی
تپه در تمام طول اين دو سال  ستاره هفت.  برد

درخشان بود و در آسمان جنبش طبقه کارگر 
تپه  استمرار مبارزه در هفت.  پرتوافشانی کرد

های مهم دولت، منجر به  عليه يکی از سياست
يد از کارفرمای خصوصی شرکت شد و  خلع

فوالد، .  نشينی کرد دولت را وادار به عقب
کننده داشت و با اخراج مديران  تشعشعات خيره

عضو باند مافيای فوالد، برگ زرين ديگری بر 
در هپکو .  دفتر مبارزات اين کارگران افزوده شد

و آذر آب اعتصاب و اعتراض خيابانی دولت را 
هايی به عقب بردارد، گرچه اين  مجبور کرد گام

اعتصابات مکرر .  مبارزه هنوز نهايی نشده است
سنگ کرمان  و همزمان چندين معدن زغال

کارگر معادن  ٣۵٠٠روزه  ازجمله اعتصاب ده
سنگ کوهبنان، راور و زرند کرمان در  زغال

تظاهرات خيابانی و مشارکت  ٩٩ارديبهشت 
جا گرد  ها در شرايطی که کرونا همه خانواده

مرگ و بازدارندگی پاشانده بود، تمام موانع و 
. های بازدارنده را از سر راه برداشت محدوديت

سنگ  اعتصاب همزمان معادن خصوصی زغال
پابدانای جنوبی، چشمه پودنه، گله توت، باب 
شکون، و چند معدن ديگر در مهرماه سال جاری 

 ١٢٠٠پيمايی  و همچنين اعتصاب و تجمع و راه
کارگر معدن کروميت آسمينون منو جان و مسدود 

ها،  ساختن جاده و مشارکت فعال خانواده
کارگرپيمانی  ۵٠٠اعتصاب چند روزه بيش از 

معدن مس سونگون ورزقان توأم با راه پيمايی و 
های ديگری از درخشش  ها نمونه همراهی خانواده

ورود .  شمار در جنبش کارگری است ستارگان بی
کارگران صنعت نفت به عرصه مبارزه علنی و 

اما جنبش طبقه کارگر را  ٩٩ای در تابستان  توده
ستاره سوزان نفت .  وارد مرحله جديدی ساخت

چنان پرفروغ و درخشنده در جنبش طبقه کارگر 
ترين نقاط  ظاهر شد که تابش اشعه آن تا دوردست

جا را  مشعل فروزان نفت همه.  کشور امتداد يافت
اعتصاب فراگير و سراسری .  روشن کرد

کارگران صنعت نفت در همان حال که زنگ 
بزرگ خطر را برای حاکميت به صدا درآورد، 

سرعت در سرتاسر کشور طنين افکند و شور  به
و شوق و اميد را درميان کارگران و در مقياس 

تکرار .  تمام جنبش کارگری بارور ساخت

دهی شده تر و در  اعتصاب سراسرِی سازمان
هزار  ٧٠تر با حضور بيش از  ابعادی گسترده

شرکت و مؤسسه نفت و  ١٠٠کارگر در بيش از 
) ١۴٠٠(گاز و پتروشيمی در تابستان سال جاری 

نشان داد که کارگر نفت چنان بااراده و قدرت 
پای درصحنه مبارزه نهاده است که تا به خواست 

ها بود  سال.  خود نرسد ترک صحنه نخواهد کرد
ای فعال و پيشرفته در فوالد و  رغم آنکه مبارزه به

تپه و هپکو و آذر آب و امثال آن جاری بود  هفت
اما در صنعت نفت و برخی صنايع ديگر مانند 

شد و  ها تحرک مشهودی ديده نمی خودروسازی
. نوعی ناموزونی ميان اين دو بخش وجود داشت

با ورود نفت به صحنه مبارزه گام بسيار مهمی 
 .در جهت غلبه براين ناموزونی برداشته شد

هم در شرايطی  حجم باالی اعتصابات کارگری آن
که طبقه حاکم سياست سرکوب و احضار و 
بازداشت و اخراج فعاالن کارگری را تشديد و 

سازی نموده  برای صدها تن از کارگران پرونده
است، نشان داد که با تشديد فشار و سرکوب 

توان کارگران ناراضی و معترض را  نمی
ارتجاع حاکم دامنه سرکوب را تا . خاموش ساخت

تپه  آنجا گسترش داد که حتی وکيل کارگران هفت
تمام تالش .  را نيز بازداشت و محاکمه کرد

خويش را برای ايجاد نفاق و دودستگی و 
. کاربسته است جلوگيری از اتحاد کارگران به

بندی  طبقه حاکم با تحرکات خويش برای سرهم
های جاسوسی به نام شوراهای  کردن تشکل

اسالمی کار در واحدهای مختلف ازجمله در 
تپه و اخيراً در صنعت نفت، سعی  فوالد و هفت

يک از اين  اما هيچ.  نموده کارگران را کنترل کند
ترفندها مانع اعتصابات و مبارزات کارگری و 

مادام که نظم حاکم .  گسترش آن نشده است
های کارگران  پابرجاست و مادام که خواست

برآورده نشود، اعتصاب و اعتراض برای تحقق 
 .ها نيز ادامه خواهد داشت اين خواست

بررسی مبارزات کارگری در دو سال گذشته اين 
های  کند که عالوه بر خواست واقعيت را اثبات می

های سياسی نيز در  صنفی و اقتصادی، خواست
اين مبارزات جايگاه مهمی داشته و خصلت 

پرچم .  تر شده است سياسی اين مبارزات پررنگ
کار و نان و آزادی و آلترناتيو شورايی همچنان 

هر جا طبقه کارگر در فراخوان .  در اهتزاز بود
قدم شد و ابتکار عمل  تجمع و طرح اين شعار پيش

را در دست گرفت، بالفاصله مورد استقبال ساير 
نفس طبقه  اعتمادبه.  زحمتکشان نيز قرار گرفت

هايی در  طبقه کارگر گام.  کارگر تقويت شد
راستای اتحاد و همراهی با ساير اقشار زحمتکش 
برداشت و معلمان، بازنشستگان و ديگر اقشار 

رغم  به.  زحمتکش در جبهه کارگران قرار گرفتند
های حکومتی  تمام موانع و مشکالت و محدوديت

و کرونائی، طبقه کارگر با شور و اشتياق و 
باقدرت بيشتری به استقبال اول ماه مه رفت و در 
اشکال متنوعی ازجمله حضور خيابانی اين روز 
را گرامی داشت و همبستگی طبقاتی خود را با 

های  در بيانيه.  کارگران سراسر جهان اعالم کرد
متعددی که به اين مناسبت انتشار يافت، افزون بر 

 قطعنامه 
 در مورد جنبش کارگری

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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های سياسی و اقتصادی،  ترين خواست طرح مهم
گيری راديکال عليه استثمار و نظام  موضع

کشی و دفاع قاطع از سوسياليسم موج  بهره
هايی که سرشار از روحيه  بيانيه.  زند می

انترناسيوناليستی و حاکی از رشد و ارتقاء آگاهی 
مبارزات .  سوسياليستی طبقه کارگر است

کارگری طی اين دوره بار ديگر نشان داد که 
طبقه کارگر از اين ظرفيت و شايستگی 
برخوردار است که رهبری تمام جنبش را در 

 .دست گيرد
انکاری است که جنبش طبقه  اين واقعيت غيرقابل

 ١٧کارگر در فاصله دو سالی که از کنفرانس 
های بسيار مهمی به جلو  شده گام سازمان سپری
مبارزات و اعتصابات کارگری .  برداشته است

ازنظر کمی و کيفی رشدی چشمگير و در صدر 
ازنظر آگاهی .  ای قرار داشته است مبارزات توده

يابی نيز آشکارا رشد  سياسی، تشکل و سازمان
در اين .  نموده و مسير تکاملی را طی نموده است

فقط درصحنه سياسی  بازه زمانی طبقه کارگر نه
حاضر و پيشتاز بود، بلکه در رأس آرايش 

 .سياسی عليه طبقه حاکم قرار داشته است
انکار جنبش طبقه  های غيرقابل رغم پيشرفت علی

کارگر اما هنوز کمبودهای جدی درزمينٔه آمادگی 
کامل اين طبقه و ابزارهای ضروری اعمال 
رهبری متشکل آن در تحوالت سياسی و انقالبی 
که بايد تمام نظم موجود را از ريشه براندازد و 

برای از .  آن را به پيروزی برساند وجود دارد
ها و کمبودها بايد با تمام  ميان برداشتن اين ضعف

رغم آنکه  جمهوری اسالمی به.  توان تالش کرد
رژيمی سرتاپا فاسد و در آستانه فروپاشی کامل 

اين رژيم .  شود خود سرنگون نمی است، اما خودبه
را بايد با اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

اعتصاب عمومی سياسی و .  مسلحانه برانداخت
ای است که با  قيام مسلحانه اما انتهای پروسه

اعتصابات .  شتاب در جامعه جاری است
سراسری از نمونه اعتصاب فراگير و سراسری 
کارگران نفت و گاز و پتروشيمی درحال گسترش 

های کارگری در محل کار و  با ايجاد کميته.  است
های هماهنگی  های اعتصاب و کميته توليد، کميته

اعتصاب از نمونه آنچه در برق و مخابرات و 
ً در نفت بوجود آمد،  می توان  پتروشيمی و بخشا

و بايد اعتصابات کارگری را گسترش داد و 
رشته معين را  فقط اعتصاب سراسری در يک نه

های ديگر  سازمان داد و زمينه اعتصاب در رشته
توان زمينه اعتصابات فرا  را مهيا ساخت بلکه می

ای و پروسه ورود به اعتصاب عمومی  رشته
 .سياسی و سراسری را نيز تسريع کرد

اعضاء، فعالين و هواداران سازمان بايد حضور 

های کارگری را تقويت کنند و  خود در محيط
های سرخ کارگری، ايجاد  عالوه بر ايجاد هسته

های اعتصاب و نيز  های کارخانه و کميته کميته
های هماهنگی اعتصاب را در سرلوحه  کميته

های  کميته.  های کارگری خود قرار دهند فعاليت
اعتصاب را در هر کارخانه و کارگاه و در هر 
پااليشگاه و نيروگاه و پتروشيمی و مرکز نفت و 

ها،  گاز و حفاری ايجاد کنيم و از پيوند اين کميته
. های هماهنگی اعتصابات را سازمان دهيم کميته

های مستقل کارگری ازجمله تشکل  ايجاد تشکل
های مستقل در محل کار و توليد و ايجاد 

های فراواحدی و رشته ای و سراسری از  تشکل
ترين نيازهای جنبش کارگری و  مبرم

 .های متشکل و سراسری است اعتصاب
انگيزی  پروسه مبارزه در نفت با سرعت شگفت 

اعتصاب درازمدت و سراسری .  در جريان است
در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی اگرچه 
فروکش نموده است اما اعتصابات مکرر و 

ای دراين يا آن  پرشمار کارگران پيمانی و پروژه
شرکت ادامه يافته و مشعل مبارزه درنفت 

صنعت نفت تنها در ظرف . همچنان فروزان است
اندازه چندين سال جلو  کمتر از يک سال و نيم به
های  های مخفی و کميته آمد، از مرحله ايجاد کميته

اعتصاب عبور کرد و وارد پروسه ايجاد کميته 
هماهنگی و سازمانده اعتصاب و اعتراض 

اعتصابات فراگير و سراسری .  کارگران نفت شد
در نفت، نويدبخش گسترش اعتصابات سراسری 

ها و هموارشدن مسير اعتصاب  در ساير رشته
اعتصابات .  سياسی عمومی و سراسری است

سراسری کارگری و حضور فعال طبقه کارگر 
در مبارزات جاری و تسخير تمام فضای سياسی 
جامعه، نمادی از نقش و اتوريته طبقه کارگر و 

. تأثير جنبش اين طبقه بر کل جنبش انقالبی است
با گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری در 
صنعت نفت و گاز و پتروشيمی، کارگر نفت در 

اندوزد و برای ايفای  مدرسه اعتصاب تجربه می
آرام  نقش مهمی که در جنبش اين طبقه دارد، آرام

تجهيز و آمادگی .  کند خود را تجهيز و آماده می
نيروی کار شاغل در نفت که گردان مهمی از 
طبقه کارگر ايران است به يک معنا تجهيز و 

 .آمادگی کل اين طبقه هم هست
وتاب يک تحول و دگرگونی عميق  جامعه در تب

الباب  انقالب دق.  سوزد سياسی و اجتماعی می
طبقه کارگر فرصت چندانی ندارد و .  کرده است

برای انجام رسالت خويش در برپايی و رهبری 
انقالب اجتماعی بايد خود را تجهيز و آماده کند، 
نظم موجود را براندازد و حکومت شورايی 

 .خويش را مستقر سازد
 

پيام از طرف گروهی از 
ای  کارگران پيمانی و پروژه
 نفت و گاز و حفاری

 
سازمان  ١٨به کنفرانس 
 )اقليت(-فدائيان

 
برگزاری کنفرانس هجدهم سازمان را !  رفقا

ها و کارگران آگاه و  تمامی شما رفقا، کمونيست به
 .گوييم انقالبی تبريک می

شدت  رفقای عزيز، در شرايط کنونی کارگران به
جانبه قرار دارند و در تقابل با  فشارهای همه تحت

هر حرکت و فعاليت و قانون ضد کارگری رژيم، 
خشم و عصيان خود را گاه متوجه ابزار و 

دانيم اين شيوه  کنند، اگرچه می تجهيزات کار می
 .اعتراض کافی و کامل نيست

 
در برهه زمانی کنونی ما انتظار داريم رفقای 

های خود را با کارگران  سازمان ارتباط
در همين رابطه .  ازپيش گسترش دهند بيش

کنيم با انتشار مرتب اخبار و مسائل  پيشنهاد می
مربوط به زندگی کارگران، مصاحبه، پرسش و 

ها و اشکال و  پاسخ و استفاده از ساير روش
ها، در اين راه کوشا باشيد تا کارگران  شيوه

بيشتری با سازمان آشنا شوند و يا در تماس 
مستقيم با سازمان قرار گيرند و ما بتوانيم سازمان 

عنوان تنها جايگاه امن و پناه گاه اين  را به
 .کارگران معرفی کنيم

 
توانيد افراد آگاه و انقالبی بيشتری را  رفقا شما می

های کارگری  در مباحث شرکت دهيد و با سازمان
و تشکيل ميزگردهای بحث و بررسی مسائل 
جنبش کارگری، دسترسی کارگران را به 

 .اطالعات و آگاهی بيشتر مهياسازيد
 

فشاريم و  در پايان دست تمامی رفقا را می
برگزاری کنفرانس را دستاوردی مهم در اين 

 .دانيم زمان می
 

از طرف گروهی از کارگران پيمانی و 
 ای نفت و گاز و حفاری پروژه

 ١۴٠٠هشت آبان 

 قطعنامه در مورد جنبش کارگری

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی سياسی    

 و قيام مسلحانه برانداخت
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در سراسر دوران موجوديت جمهوری   -١
ترين  رحمانه اسالمی در ايران، زنان همواره با بی
 .اند تبعيض، ستم، و سرکوب مواجه بوده

ايران در زمره معدود کشورهای جهان است که 
در آن برابری زن و مرد به آشکارترين شکل 

قوانين رسمی جمهوری .   شده است ممکن نفی
. اند اسالمی بر نابرابری و تبعيض مهر تأييد زده

زنان از دسترسی به بسياری مشاغل و 
.  اند های اجتماعی و سياسی محروم شده موقعيت

جا، از  تحت حاکميت دولت دينی، زنان در همه
خانه و محل زندگی گرفته تا خيابان و محيط کار 
در معرض انواع ستم و خشونت، تحقير و 

دولت .   عدالتی قرار دارند تبعيض، نابرابری و بی
دينی حاکم بر ايران که مبلغ و مروج مردساالری 

وسطايی عليه زنان است، با تصويب قوانين  قرون
و مقررات ارتجاعی، راه را بر اِعمال هرگونه 

. تبعيض و خشونت عليه زنان باز گذاشته است
قوانين دولت دينی، آشکارا مرد را فرمانروای 

تبعيض .  بر اعالم کرده است خانه و زن را فرمان
و نابرابری و اِعمال خشونت عليه زنان، فقط به 

. چهارديواری خانه و خانواده محدود نمانده است
زنان در بيرون از خانه، در کوچه و خيابان، 
محل کار نيز با انواع تبعيض، خشونت دولتی و 
غيردولتی، از سرکوب و تحقير و توهين گرفته تا 

جمهوری اسالمی با .  اند تحميل نوع پوشش مواجه
جداسازی زن و مرد در مراکز عمومی، ستم و 
تحقير زنان را به درجه آپارتايد جنسی رسانده 

 . است
در طول دو سال گذشته نيز ستم و تبعيض   -٢

درنتيجه نابرابری و .  نسبت به زنان افزايش يافت
اند، تشديد بحران  تبعيضی که زنان با آن مواجه

اقتصادی و پاندومی کرونا، بيشترين آسيب را به 
زنان وارد آورد و گروه کثيری از زنان کار خود 

 .را از دست دادند
سال در بهار  ٣۵تا  ١٨نرخ بيکاری زنان بين   

 ٣/    ۵با  رشد   ٩٩امسال نسبت  به  بهار  سال  
در همين  بازه  .  درصد رسيد ٢٧/    ٨درصدی به 

التحصيل  از   زمانی  سهم  بيکاری  زنان فارغ
. درصد افزايش يافت ٧١تعداد  کل  بيکاران به  

در شرايطی که اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران 
ها زن به  برند، ميليون زيرخط فقر به سر می

ناگزير در مراکز توليدی و خدماتی کوچک و 
تر از حداقل  زيرزمينی، با دستمزدی بسيار پايين

دستمزد رسمی، بدون امنيت شغلی و محروم از 
هرگونه حمايت قانونی در شرايطی که با 

اند، مشغول به  آزارهای جنسی و روانی مواجه
 . اند کار شده

خشونت دولتی و غيردولتی نيز عليه زنان 
به گزارش مرکز آمار ايران، بيش .  افزايش يافت

درصد  از  موارد  همسر آزاری  مربوط   ٩۶از 
که جمهوری اسالمی  درحالی.  به زنان بوده است

های  پيوسته در تالش برای تقويت فرهنگ و سنت
ارتجاعی مردساالرانه است، در سال گذشته الاقل 

های موسوم به ناموسی  زن در جريان قتل ٣۴٠
اين خشونت .  توسط مردان خانواده کشته شدند

عليه زنان به اشکال مختلف توسط دولت نيز 
تنها يک نمونه آن سرکوب زنان .  شده است اعمال

ها توسط نيروهای سرکوب ارشاد به  در خيابان
که  ويژه از هنگامی بهانه حجاب است که به

در اين .  يافته است رئيسی به قدرت رسيد، افزايش
ها و  فاصله، دولت دينی حاکم بر ايران، محدوديت

فشار بيشتری را بر فعاالن جنبش زنان اعمال 
ازدواج .  نمود و تعدادی را به حبس محکوم کرد

سال نمونه ديگری از آزار  ١٨کودکان زير 
جنسی دختران است، که با تأييد و حمايت 

بر اساس .  يافته است جمهوری اسالمی افزايش
 ٣١، ازدواج  ٩٩اعالم مرکز آمار، در سال 

 ١۴تا  ١٠دختر تنها در سنين  ٣٧٩هزار و 
 ٩٨شده است  که اين رقم در مقايسه با سال  ثبت

. دهد درصدی را نشان می ١٠/    ۵افزايش 
جمهوری اسالمی در اين دوره تمام امکانات خود 
را به خدمت گرفت، تا تعداد هر چه بيشتری از 

حتی ورود .  دار تبديل کند زنان را به زنان خانه
های آموزش عالی را ممنوع  زنان به برخی رشته

که  دولت دينی جمهوری اسالمی برای اين.  کرد
نشان دهد، در ستمگری و تبعيض عليه زنان 

ای کوتاه نخواهد آمد، در شهريورماه امسال  لحظه
حتی لغو اجرای  سند آموزشی يونسکو را  که  
در بخشی از آن بر پايان دادن به تبعيض و 
ً اعالم  خشونت عليه زنان تأکيد، شده بود، رسما

 . کرد
   
ای که در اين  رغم تمام ستم وحشيانه اما به  -٣

تنها در  شده است، زنان ، نه ها بر زنان اعمال سال
مقابل تحميل انواع تبعيض و ستم و نابرابری 
جنسيتی سر فرود نياوردند، بلکه برعکس، از 
همان نخستين روزهای حاکميت رژيم ارتجاعی 

ستيز، به مبارزه عليه نابرابری، تبعيض و  زن
 ۵٨ستم برخاستند که تظاهرات بزرگ اسفند سال 

پس زنان در  ازآن.  نمونه درخشان آن است
جا، از خانه گرفته تا کوچه و خيابان، از  همه

آميز  مبارزه فردی عليه قوانين و مقررات تبعيض
های  ای جمعی و متشکل در تشکل گرفته تا مبارزه

های  مستقل زنان و مبارزه در صفوف سازمان
سياسی مخالف رژيم حاکم، عليه دولت دينی 

ستيز پاسدار نابرابری زن و مرد، از  زن
ايستادگی در مقابل مناسبات مردساالری حاکم بر 
خانواده گرفته تا درگيری با پليس و ديگر 
مزدوران رژيم برای نفی قوانين و مقررات 
ارتجاعی ضد زن و حصول به برابری، به 

 .اند مبارزه ادامه داده
، نقطه عطف جديدی را در مبارزات ٩۶ماه  دی

موج نوينی از زنان جوان مبارز و .  زنان گشود
راديکال که با ادعاهای پوشالی رفرميستی زنان 

ليبرال و بورژوا مذهبی طرفدار رژيم   -بورژوا
ای  حساب کرده بودند، به جنبش توده تسويه

ها برای سرنگونی جمهوری  اعتراضی در خيابان
اسالمی روی آوردند و اتحاد خود را با ديگر 

در بطن همين .  های اجتماعی تحکيم کردند جنبش
نيز "  دختران انقالب"مبارزات بود که پديده 

 . برای برداشتن علنی حجاب اجباری شکل گرفت
که  ٩٨حضور فعال زنان در قيام شکوهمند آبان 

در بسياری از موارد در نقش رهبران جنبش 
ظاهر شدند و تعدادی نيز جان باختند، نمونه 
درخشان ديگری از مبارزه قهرمانانه زنان بوده 

 .است

در طول تمام دوران موجوديت جمهوری اسالمی 
در ايران، هزاران زن در مبارزه با رژيم ستمگر 

ها در  جمهوری اسالمی جان باختند و يا سال
 .های رژيم به بند کشيده شدند اسارتگاه

در .  متوقف نشد ٩٨مبارزات زنان البته در آبان 
طول دو سال گذشته، در تمامی تجمعات و 
تظاهرات خيابانی، از اعتراضات دانشجويان و 
معلمان گرفته تا بازنشستگان، از اعتراضات 
پرستاران گرفته تا اعالم همبستگی با اعتصابات 
کارگران، از حضور در تجمعات اول ماه مه، 
تجمعات و تظاهرات خيابانی کارگران و 
سخنرانی در متروها در روز جهانی زن گرفته تا 

های ناموسی،  برپائی تجمعات در اعتراض به قتل
های مکرر  آبی و خاموشی اعتراض عليه بی

های  برق، از کمبود واکسن و نابسامانی
واکسيناسيون گرفته تا هرکجا که صدای 
اعتراضی برخاست، زنان همواره حضوری 

. اند گرفته ای برعهده فعال و نقش برجسته
های پرشور زنان در تجمعات  سخنرانی

های اخير معلمان ، پرستاران،  اعتراضی سال
بازنشستگان و مشارکت زنان خانوارهای 

های خيابانی،  کارگری در تظاهرات و راهپيما
همواره محرک نيرومندی در تداوم اعتراضات و 

 .پيش بوده است سوق دادن جنبش به
ويژگی جنبش زنان در مرحله کنونی فقط در اين 
نيست که تحقق مطالبات زنان را در اتحاد با 

های اجتماعی ديگر برای سرنگونی رژيم  جنبش
ستيز يافته است، بلکه دامنه اين  ارتجاعی زن

ها  ميليون.  ای يافته است سابقه جنبش وسعت بی
زن کارگر، زنان خانوارهای کارگری، عموم 
زنان زحمتکش، معلمان، پرستاران، زنان 

ها زن بيکار و فقير و  سرپرست خانوار و ميليون
تهيدست در شهر و روستا که عالوه بر ستم 
جنسيتی، زير شديدترين فقر و فشار اقتصادی، 
نابرابری دستمزد و ستم طبقاتی قرار دارند، به 

 .  اند مبارزه علنی و فعال بانظم حاکم روی آورده
سال بی حقوقی زنان و  ۴٢تجربه بيش از   -۴

ستمگری جمهوری اسالمی و نظم طبقاتی 
داری حاکم بر ايران ، به عموم زنان  سرمايه

ستمديده نشان داده است که برای برانداختن 
هرگونه نابرابری، تبعيض و ستم عليه زنان،  

 . راهی جز سرنگونی نظم حاکم وجود ندارد
عنوان يک سازمان  به)  اقليت(سازمان فدائيان 

کمونيست که همواره پيگيرترين مدافع برابری 
حقوق زن و مرد و رهايی قطعی زن از هرگونه 
تبعيض ، ستم و نابرابری بوده است، برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی ، برپائی يک انقالب 
اجتماعی و استقرار يک حکومت شورابی در 

تری  کند که يکی از فوری ايران مبارزه می
درنگ تمام قوانين و  وظايف آن، الغاء بی

مقررات ضد زن، برانداختن هرگونه تبعيض و 
نابرابری ميان زن و مرد و برخورداری زنان از 
حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان 

 .  است
زنان )  اقليت(کنفرانس هيجدهم سازمان فدائيان

تر و  ای گسترده ستمديده ايران را به مبارزه
پيگيرتر در اتحاد با طبقه کارگر و عموم 
زحمتکشان، برای سرنگونی جمهوری اسالمی، 
برپائی انقالب اجتماعی و استقرار فوری 

 .خواند می حکومت شورابی فرا

 قطعنامه 

 در مورد جنبش زنان
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به خانواده های جان ) اقليت(پيام شرکت کنندگان در کنفرانس هجدهم سازمان فدائيان 
 فشاندگان فدائی، زندانيان سياسی و خانواده های جنبش دادخواهی

 
بر شما خانواده های جان فشاندگان فدائی و جان فشاندگان راه آزادی و )  اقليت(شرکت کنندگان در کنفرانس هجدهم سازمان فدائيان   –درودهای بی کران ما 

شما، خانواده هايی که به رغم تحمل رنج ها و سختی های بسيار، همواره بر آرمان های مبارزاتی فرزندان برومندتان پای فشرديد و با از !  سوسياليسم باد
 !درود بی کران بر شمايان باد. خودگذشتگی و فداکاری و عزمی استوار در زنده نگه داشتن ياد و خاطره تابناک آنان  گام برداشتيد

نتی و ارتجاع سلطدرود بر شما و درود بر استقامت و پايداری تان، که طی دهه های متمادی رنج کشيديد، اذيت و آزار ديديد، در جلوی بيدادگاه ها دو رژيم 
شمايانی که استوار مانديد و با پايداريتان به .  اسالمی به انتظار مانديد، آواره اين زندان و آن زندان شديد، توهين و تحقير شنيديد، اما هرگز از پای ننشستيد

آنچه در اين سال های سرکوب و کشتار و مرگ بر فرزندان شما و .  ما آموختيد که پرچم مبارزاتی فرزندان راست قامت تان هرگز بر زمين نخواهد ماند
ها نخواهد  طرهرفقای دالورمان رفت، چه آنهايی که در راه آزادی و سوسياليسم جانفشانی کردند و چه آنهايی که در زندان ها حماسه آفريدند، هرگز از خا

فرزندان قهرمان شما، جملگی شير زنان و مردانی بودند که با علم به رهايی طبقه کارگر و توده های زحمتکش به پيکاری بی امان با نظم .  رفت
رفقای قهرمانی که استقامت شان در بيدادگاه های پهلوی و ارتجاع اسالمی الگويی .  استثمارگرانه سرمايه داری و دولت های حامی آنان به مبارزه برخاستند

رت در حي برای ما و ديگران شد و مقاومت و پايداری شان در زير شالق و داغ و درفش، آنچنان حماسه گشت که بازجويان و شکنجه گران آنان را نيز به
ی رفقای جان برکفی که در دفاع از آزادی و سوسياليسم و وفاداری به منافع طبقه کارگر و توده های زحمتکش اگرچه از جان گذشتند؛ اما جملگ.  آورد

از اين رو، ما شرکت کنندگان .  عاشقانی که از برگ برگ جان شان سرودی ساختند سر سبزتر از جنگل. تمامی اين سال ها بوده اند"  عاشق ترين زندگانِ "
ضمن وفاداری به آرمان های سوسياليستی رفقای گرانقدرمان، همراه با بر افراشته نگه داشتن پرچم سرخ )  اقليت(در کنفرانس هجدهم سازمان فدائيان 

سوسياليسم و  مبارزاتی آنان عليه نظام سرمايه داری حاکم بر ايران، به مقاومت، بزرگی و پايداری شکوهمند شما، خانواده های جان فشاندگان راه آزادی
 ! درود بر شمايان باد. درود می فرستيم

 
 !رفقای زندانی، زندانيان سياسی، مبارزان راه آزادی و سوسياليسم

شما رفقا و رزمندگانی که با !  بر شما باد)  اقليت(شرکت کنندگان در کنفرانس هجدهم سازمان فدائيان   –گرمترين و صميمانه ترين درودهای کمونيستی ما 
شمايانی که به جرم دفاع .  ايمان به آزادی و سوسياليسم با عزمی استوار عليه جمهوری اسالمی و نظم سرمايه داری حاکم بر ايران به مبارزه برخاسته ايد

 هایاز منافع کارگران و زحمتکشان مورد يورش قرار گرفتيد، شکنجه و شالق را تجربه کرديد، در سلول های انفرادی مانديد و سپس در بيدادگاه 
 ! درود بر استقامت و پايداری تان باد. جمهوری اسالمی با محاکمات چند دقيقه ای به حبس و زندان محکوم شديد

در شرايطی برگزار شده است که اوضاع سياسی کشور به )  اقليت(هجدهمين کنفرانس سازمان فدائيان !  رفقای زندانی، مبارزان راه آزادی و سوسياليسم
اقتصاد کشور فرو ريخته، .  وخامت اوضاع بيش از هر زمان ديگری شتاب گرفته است.  بحران انقالبی سرتاپای نظام را فرا گرفته است. شدت متالطم است

در چنين وضعيت پر تالطمی که جمهوری .  خزانه دولت خالی، سفره ها کوچک، بيکاری گسترده و مردم به صورت روزانه  فقير و فقيرتر می شوند
کارآيی  ند،اسالمی در آن دست و پا می زند، صدای اعتراضات در زندان و بيرون از زندان بلند و بلندتر شده است، اقتدار رژيم فرو ريخته، بگير و بب

اعی جتمسابق خود را از دست داده، و بازداشت و زندان و محاکمات قضايی ترسی در دل مبارزان راه آزادی و سوسياليسم، فعاالن سياسی و کنشگران ا
کارگران، معلمان، بازنشستگان و در گستره ای وسيعتر توده های مردم ايران در مقابل جمهوری اسالمی صف آرايی کرده و روند رو به .  ايجاد نمی کند

در چنين شرايطی که سياست های جمهوری .  رشد اعتراض و مقاومت و ايستادگِی اليه های مختلف جامعه، هيئت حاکمه ايران را به ستوه آورده است
ت اسالمی از هر سو با شکست مواجه شده است، کابينه ابراهيم رئيسی که با هدف شدت بخشيدن به سرکوب و بگير و ببند در جامعه بر مسند رياس

حال در وضعيتی که جامعه آبستن يک .  جمهوری منصوب شد، هرگز قادر به برون رفت از بحران های متعدد سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود نيست
ين تحول اجتماعی است، روشن است که مقاومت و ايستادگی شما در درون زندان ها و شکنجه گاه های جمهوری اسالمی ضربه ديگری بر پيکر فرتوت ا

 !درود بی کران بر استقامت و پايداريتان باد. نظام سرکوبگر و ارتجاع اسالمی است
 

 !خانواده های جنبش دادخواهی! مادران خاوران
شما، مادران خاوران و خانواده های بزرگ جنبش !  بر شما باد  -)  اقليت(شرکت کنندگان در هجدهمين کنفرانس سازمان فدائيان   -درود بی کران ما 

شمايانی که به نيروی جان به دادخواهی ايستاده ايد، با .  دادخواهی که بيش از چهار دهه است در مقابل بيدادگری های جمهوری اسالمی، به داد نشسته ايد
می، سالعزمی استوار پرچم دادخواهی را در خاوران برافراشتيد و طی ساليان دراز، بی اعتنا به تمامی رنج ها، سختی ها و سرکوبگری های جمهوری ا

شما مادران و خانواده هايی که گل های !  درود بر استقامت و پايداريتان باد.  بيدادگری های اين رژيم ستمگر را به گوش مردم ايران و جهانيان فرياد زديد
پاسداری کرديد را خاوران را با آب ديدگان تان آب داديد، با پرچم جان در مقابل ستمگران ايستاديد، با چنگ و دندان خاوران و خاوران های بی نام و نشان 

از ياد نبريم که با همت و ايستادگی و مقاومت شما مادران .  و نگذاشتيد گلزار جان فشاندگان راه آزادی و سوسياليسم با يورش بيدادگران محو و نابود گردد
قامت برافراشتند و  ٩٨قد کشيدند، مادران قيام شکوهمند آبان  ٩۶به صف شدند، مادران خيزش ديماه  ٨٨جان گرفتند، مادران  ٧٨خاوران بود، که مادران 

شمايانی که فرياد !  درود بی پايان بر شما و پايداريتان باد.  مادران جان باختگان هواپيمای سرنگون شده اوکراينی به جمع خانواده بزرگ دادخواهی پيوستند
 . دادخواهی تان از مرزها گذشت و اکنون همانند صاعقه ای بر سر بيدادگران جمهوری اسالمی فرود آمده است

از قاتالن کشتار زندانيان   -محاکمه حميد نوری .  بايد به ياد داشت، اگر فرياد دادخواهی شما نبود، هرگز حميد نوری در سوئد دستگير و محاکمه نمی شد
که اين روزها با حضور ده ها شاکی و شاهد در کشور سوئد بر گزار می شود، جلوه ای از فرياد بلند جنبش دادخواهی شما   –  ۶٧سياسی در تابستان 

انچه مسلم .  محاکمه حميد نوری تنها برگی از کتاب قطور جنايات جمهوری اسالمی است.  مادران خاوران است، که اينگونه در جهان بازتاب يافته است
. وردد خاست، محاکمه بيدادگران جمهوری اسالمی در فردای سرنگونی انقالبی اين رژيم ستمگر با برپايی دادگاه های واقعی در داخل ايران رقم خواه
. بستانيماد دادگاه هايی که با حضور شما مادران خاوران و همه خانواده های بزرگ جنبش دادخواهی برگزار خواهد شد تا از بيدادگران جمهوری اسالمی د

يک بار ديگر بر شما مادران خاوران و   -)اقليت(شرکت کنندگان در هجدهمين کنفرانس سازمان فدائيان   -با اميد به فرا رسيدن اين روز بزرگ تاريخی، ما 
 !درود گرم ما بر استقامت و پايداريتان باد. ديگر خانواده های جنبش دادخواهی درود می فرستيم

 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 )اقليت(شرکت کنندگان در هجدهمين کنفرانس سازمان فدائيان 
  ١۴٠٠آبان 
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 داخل کشور –) اقليت(پيام فعالين و هواداران سازمان فدائيان
 به هجدهمين کنفرانس سازمان

 
های ما را به مناسبت برگزاری نشست  کنندگان در کنفرانس هيجده سازمان، درودهای گرم و رفيقانه همراه با شادباش ، شرکت)اقليت(رفقای سازمان فدائيان 

 .پذيرا باشيد)کنفرانس هيجدهم(سراسری سازمان 
های متعددی در عرصه داخلی و  داری جمهوری اسالمی همچنان با بحران شود که رژيم سرمايه هجدهمين کنفرانس سازمان ما در شرايطی برگزار می

 . گريبان است به ای دست ای و فرا منطقه منطقه
از سرکوب و زندان و کشتار هزاران انسان مبارز و انقالبی گرفته تا .  شمارند سال حاکميت ننگين خود به بار آورده  بی ۴٣فجايعی که اين رِژيم در طول 

 .سابقه فقر گرفته تا بيکاری چندميليونی و ساير مصائب فزاينده اجتماعی از گسترش بی.تحميل زندگی زيرخط فقر بر اکثريت کارگران و زحمتکشان
افزايش .  تورم و گرانی روزمره، توده کارگران و زحمتکشان و تهيدستان را به خاک سياه نشانده است.  تر شده است روز عميق بحران اقتصادی روزبه 

. استهای زحمتکش مردم را حتی از تأمين اندک معاش ابتدايی و روزانه نيز ناتوان ساخته  آور قيمت کاالها و مايحتاج زندگی، توده مداوم و سرسام
های زحمتکش در فقر و  ها خانواده کارگری و توده در شرايطی که ميليون.  ای تشديد شده و به مرحله ستيز رسيده است سابقه تضادهای طبقاتی به نحو کم

 .دهند ه میگذرانی به زندگی خود ادام داران و مقامات  دزد و فاسد جمهوری اسالمی در باالترين سطح رفاه و خوش برند ، سرمايه گرسنگی مداوم به سر می
 

 رفقا
 

فقط ديگر  های زحمتکش مردم نه نشان داد که توده ٩٨قيام سراسری آبان سال .  برد دانيد در يک دوران انقالبی به سر می جامعه ايران چنانکه همه می
های زحمتکش مردم، جوانان،  توده.  خواهند رژيم حاکم را تحمل کنند، بلکه برای برچيدن رژيم جمهوری اسالمی، وارد عمل شدند و  به خيابان آمدند نمی

اگرچه  ٩٨قيام آبان .  بيکاران ، کارگران و تهيدستان جامعه با دست زدن به اقدامات شجاعانه ، در مبارزه عليه نظم موجود حتی از جان خويش نيز گذشتند
ای در شهرهای مختلف، اعتراضات خيابانی از نوع اعتراضات  اعتراضات توده.  وحشيانه سرکوب شد، اما اوضاع متالطم سياسی همچنان ادامه يافته است

ها و  کارگران در بخش.  های مختلف، اعتراضات پرستاران و امثال آن پيوسته درحال افزايش است سراسری معلمان، اعتراضات پرشمار بازنشستگان رشته
ها، سکوهای نفت و گاز،  ها، پااليشگاه ها، حفاری اعتصابات کارگری در پتروشيمی.  زنند پيمايی می صنايع مختلف هرروز دست به اعتصاب و تجمع  و راه

نظير کارگران  اعتصاب بزرگ و سراسری و کم.  ها پيوسته درحال افزايش بوده است تپه، معادن و ساير بخش ها، هفت ونقل، مخابرات، شهرداری حمل
 .انداز اميدبخشی را فراروی جنبش طبقه کارگر گشوده است ای  و پيمانی نفت چشم پروژه

 
 رفقای عزيز 

 
روم های انکارناپذير جنبش کارگری اما طبقه کارگر هنوز از حزب طبقاتی خود مح رغم کميت باالی اعتصابات کارگری و پيشرفت دانيم که علی همه می

اين نقص و خأل بزرگی است که .  عنوان يک طبقه متشکل و آگاه با اهداف سياسی روشن عليه نظم موجود به پا نخاسته است  طبقه کارگر هنوز به.  است
ويژه کارگران  ها به سازمان ما و همه کمونيست.  مسئوليت برطرف کردن آن بر عهده کارگران آگاه و کمونيست و فعالين و دوستداران طبقه کارگر است 

نجات طبقه کارگر و کل .  رسان متشکل شدن طبقه کارگر باشند آگاه و پيشرو بايد انرژی خود را بيشتر از گذشته به اين موضوع اختصاص دهند و ياری
با گسترش اعتصابات سراسری کارگری، برافراشتن پرچم اعتصاب عمومی سياسی .  زحمتکشان جامعه، درگرو تشکل و انسجام و آگاهی طبقه کارگراست

اکم را به توان تمام نظم پوسيده موجود  و طبقه ح و قيام مسلحانه عليه تمام نظم موجود و برپايی يک انقالب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر است که می
 .زير کشيد و از شر مصائب اين نظام رهايی يافت

 
 کنندگان در کنفرانس رفقای سازمان، شرکت

 
بخش، راه عملی  مثابه مشعلی فروزان و روشنی داخل کشور، انتظار داريم که اجالس هيجدهم سازمان به  -)اقليت (  ما فعالين و هواداران سازمان فدائيان

ما فعالين و هواداران سازمان نيز به سهم .  مبارزه طبقه کارگر و رسيدن به اهداف جنبش طبقاتی کارگران و سرنگونی بورژوازی را روشن و تسهيل نمايد 
رخواهيم های سرخ سازمان مبارزه نموده و تمام تالش خود را به کا خود برای عملی ساختن رهنمودها و انجام وظايف انقالبی درراه تحقق اهداف و آرمان

 .بست
رفيق (باخته سازمان و رفيق افشين اسدی داخل کشور، ضمن گراميداشت ياد و خاطره همِه رفقای جان  -)اقليت (  ما فعالين و هواداران سازمان فدائيان

سال بيشتر نداشت صفوف ما را ترک نمود، پيوند تنگاتنگ خود را با  ۵٣که  با مرگی نابهنگام و زودرس درحالی ١۴٠٠فروردين  ٢٣که در شب )  مازيار
بارزه ادامه های سوسياليستی و نابودی هرگونه ظلم و ستم و استثمار به م نفس برای تحقق آرمان سازيم و تاآخرين های سرخ تابناک رفقا مستحکم می انديشه

 .دهيم می
 .پيروز باشيد. کننده در کنفرانس هيجدهم ، درود ما بر شما باد رفقای سازمان ، شرکت

 
 

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 برقرار باد حکومت شورايی

 باد سوسياليسم باد آزادی ، زنده زنده
 داخل کشور -)اقليت(فعالين و هواداران سازمان فداييان

 ١۴٠٠مهرماه 
 

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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١۶از صفحه   

١۴درصفحه   

اين تجمعات و تظاهرات در ابعادی وسيع حضور 
ها و سردادن شعارها جمعيت  يافته و با سخنرانی

اين فقط در .  اند را به ادامه مبارزه برانگيخته
مبارزات معلمان يا پرستاران نيست که زنان نقش 

دهی مبارزات بر  مهمی را در سازمان
همين واقعيت را در جنبش .  دارند عهده

دانشجوئی، در مبارزات بازنشستگان  و ديگر 
کم نيست .  توان ديد وضوح می ها نيز به جنبش
های کارگری در  هايی که حتی زنان خانواده نمونه

تجمعات و تظاهرات کارگری فعاالنه مشارکت 
زنان با حضور فعال در اين مبارزات .  اند داشته

ً دريافته توانند بدون اتحاد با  اند که نمی عميقا
های اجتماعی ديگر، بدون اتحاد با جنبش  جنبش

نيرومند طبقه کارگر و بدون مبارزه مشترک با 
عموم کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی 
دولت دينی که بنيادش بر نابرابری ميان زن و 

شده است، ستم، تبعيض و نابرابری  مرد گذاشته
اند که تنها اين اتحاد و  ها دريافته آن.  را براندازند

تواند  برپائی يک انقالب اجتماعی است که می
فقط برابری حقوق را برای زنان به ارمغان  نه

آورد، بلکه به رهايی قطعی زن از هرگونه ستمی 
 . بيانجامد

ای  اکنون دامنه نارضايتی از نظم حاکم به درجه 
وسعت يافته که بخش بزرگی از اقشار ميانی 
جامعه نيز به  اعتراض و تظاهرات خيابانی 

تحريم فعال و گسترده .   اند روی آورده
بازی انتخاباتی رژيم نمونه ديگری از  شب خيمه

عمق نارضايتی عمومی مردم ايران از نظم 
اين تحريم .  سياسی حاکم بر ايران است

حال نشان داد که توازن قوا ميان اردوی  درعين
انقالب و ارتجاع ضدانقالبی حاکم کامالً به نفع 

خورده است و اکثريت بسيار بزرگ   انقالب برهم
مردم ايران خواهان برافتادن نظام سياسی حاکم 

يک چنين تحريمی تنها در يک .  اند بر ايران
توانست رخ دهد  موقعيت انقالبی، در شرايطی می

که مردم هرگونه اعتماد به طبقه حاکم و سيستم 
خواهند نظم  اند و می داده سياسی آن را ازدست

موجود را برچينند و نظام ديگری را جايگزين آن 
اکنون ديگر سراسر ايران صحنه مبارزه .  کنند
های کارگر و زحمتکش عليه نظم ارتجاعی   توده

 . حاکم  است
که در طول دو سال گذشته مبارزه  درحالی  -۵

کارگران و زحمتکشان پيوسته وسعت و اعتال 
تر و موقعيت رژيم  ها عميق يافته،  بحران

تر شده است،  بحران اقتصادی  روز وخيم روزبه
تر  داری حاکم بر ايران، مدام ژرف نظم سرمايه

تر شدن رکود اقتصادی، توليد  درنتيجه عميق.  شد
ناخالص داخلی در طول دو سال گذشته، با سقوط  

نرخ رسمی و دولتی .   درصدی مواجه بود ده
درصد  ۴٠طور متوسط حدود  تورم ساالنه به

اين افزايش نرخ تورم در واقعيت .  شده است اعالم
درصد بوده  ۶٠و حتی  ۵٠همواره متجاوز از 

در اين فاصله ورشکستگی مالی دولت نيز .  است
های عمومی،  رغم چوب حراج زدن به دارائی به

بدهی دولت .  ای افزايش يافت  سابقه به مقياس بی
.  يافته است به حدود يک تريليون تومان افزايش

نسبت بدهی دولت به توليد ناخالص داخلی در 
کسری بودجه .  درصد رسيد ۵٢به  ١٣٩٩سال 

سال جاری نيز سيصد هزار ميليارد تومان 
 . برآورد شده است

تورمی  و -درنتيجه تعميق بحران اقتصادی رکود

انداز تحول اوضاع سياسی در  قطعنامه در مورد چشم
 ايران و وظايف سازمان ما

دستگيری حدود ده هزار تن از مردم انجاميد، اما 
های  رژيم نتوانست مانع از ادامه مبارزات توده

سرکوب و کشتار وحشيانه .  مردم ايران گردد
مردم توسط رژيم در جريان اين قيام، دريايی از 

های مردم و طبقه حاکم فاصله  خون ميان توده
مبارزه، .  انداخت که ديگر پر شدنی نيست

آذر  ١۶دانشجويان در .  پيگيرانه ادامه يافت
ای را در دفاع از قيام آبان ماه و  مبارزات پردامنه

پی آمد آن .  مبارزات کارگران سازمان دادند
ويژه در تهران در  ماه به اعتراضات گسترده دی

پی سقوط هواپيمای مسافربری توسط نيروهای 
حتی بيماری مرگبار کرونا نيز .  مسلح رژيم بود

نتوانست مانع از ادامه مبارزه برای سرنگونی 
ای بسيار کوتاه، اين  رغم وقفه به.  رژيم باشد

. مبارزه ادامه يافت و جنبش فراگير ترشد
کارگران در صدها مورد به اعتصاب، تجمع و 

کارگران مجتمع نيشکر .  راهپيمايی روی آوردند
روز  ٧٠تپه اعتصابی را برپا کردند که  هفت

زمان  کارگران هم ٩٩در مردادماه .  ادامه يافت
ها پااليشگاه و واحد پتروشيمی در سراسر  در ده

اعتصاب و .  کشور به اعتصاب متوسل شدند
سنگ کرمان  تظاهرات  کارگران معادن زغال

ترين اين مبارزات  برجسته.  يک نمونه ديگر بود
ها  کارگری در تيرماه سال جاری رخ داد که ده

هزار کارگر نفت، گاز و پتروشيمی در متجاوز 
از صد واحد توليدی يک اعتصاب سراسری برپا 
کردند که سه هفته ادامه يافت و از حمايت 
عمومی کارگران سراسر ايران برخوردار 

مبارزات کارگری در اشکال متنوع، .  گرديد
 .همچنان پيگيرانه در سراسر کشور، ادامه دارد

تيرماه  ٢۴که از    ای ای گسترده تظاهرات توده
سال جاری در خوزستان  آغاز شد و بيست شهر 
اين استان را فراگرفت و متجاوز از دو هفته 
ادامه يافت، يک نمونه برجسته ديگر از مبارزات 
قهرمانانه مردم ايران، عليه نظم حاکم بر ايران 

اين تظاهرات، موجی از همبستگی .  بود
مبارزاتی را با مردم خوزستان در سراسر ايران 

 .  برانگيخت
های  استان کشور، توده ١۵در شهرهای بيش از 

زحمتکش مردم، در حمايت از مطالبات و 
مبارزات مردم خوزستان به تظاهرات خيابانی 
روی آوردند و عليه جمهوری اسالمی شعار سر 

 . دادند
در اين دوره ، بازنشستگان نيز چندين ماه 

های اعتراضی و تظاهرات،  برپا  درپی تجمع پی
معلمان .  کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند

و پرستاران در موارد متعدد به اعتصاب و 
 .تجمعات اعتراضی متوسل شدند

نقشی که زنان در مبارزات دو سال گذشته ايفا 
اند، يکی از نقاط برجسته اين مبارزات بوده  کرده
حضور گسترده و فعال  زنان در قيام آبان .  است 
های اخير  يکی از رويدادهای مهم سال ٩٨ماه 
در برخی شهرها و مراکز قيام،  زنان .  بود

در .  رهبری مبارزات را نيز بر عهده داشتند
اغلب تظاهرات و تجمعاتی که تا به امروز در 
سراسر ايران در جريان بوده است، همواره 

زنان در .  اند ها زنان بوده نيروی فعال اين جنبش

همه  رژيم چنان ضربه خورده است، که اين
سرکوب، کشتار و زندان نيز نتوانسته آن را 

شرايط عينی برای سرنگونی رژيم .  ترميم کند
گرچه هنوز موقعيت .  شود تر می سرعت آماده به

انقالبی به همراه اشکال مبارزاتی مختص آن 
فرانرسيده است، اما با توجه به تمام شرايط عينی 
و رشد و اعتالی مبارزات، اين مرحله نيز 

انداز برپايی يک  چشم.  زودی فرا خواهد رسيد به
تر  تر و روشن انقالب اجتماعی در ايران نزديک

اين ارزيابی سياسی کنفرانس هفدهم ."  شده است
 .در طول دو سال گذشته کامالً به اثبات رسيد

تنها دو ماه پس از کنفرانس هفدهم سازمان،    -  ٢
ای و ژرفای بحران سياسی  اعتالی مبارزه توده

 ٩٨ای رسيد که در اواخر آبان ماه سال  به مرحله
های مردم ايران در  صدها هزار تن از توده

 . سراسر ايران به قيام روی آوردند
ً تمام در  ۵  ١٠٠استان ، بيش از  ٢٨روز تقريبا

نقطه،   ٧٠٠شهر کشور و بيش از 
های خيابانی، درگيری با نيروهای  سنگربندی

ای، حمله  مزدور سرکوب، تظاهرات توده
های نظامی ،  کننده به مراکز ارگان های قيام توده

 . ها رخ داد دستگاه فريب و تحميق مذهبی و بانک
صدها پايگاه بسيج ، سپاه و پليس، دفاتر 

جمعه، مساجد و مراکز تبليغ خرافات مذهبی  امام
ونقل نيروی پليس و  ها، وسايل حمل ، بانک

بنزين موردحمله قرار گرفتند و به آتش  پمپ
های مردم با يورش به اين مراکز  توده.  کشيده شد

ها، نفرت عميق خود از نظام  و به آتش کشيدن آن
داری و مراکز مالی آن و انزجار از  سرمايه

. نهادهای حافظ نظم موجود را به نمايش گذاشتند
داری، ضد استبدادی و ضد  خصلت ضد سرمايه

دولت دينی قيام از مراکزی که موردحمله قرار 
قيام سراسری، تمام .  خوبی آشکار بود  گرفت به

 .نظم موجود را مورد تهديد جدی قرارداد
گستردگی قيام در سراسر ايران، راديکاليسم ،   -٣

جرئت و شجاعت، فداکاری، ازخودگذشتگی و 
قهرمانی مردم در جريان اين قيام ، انعکاسی از 

اين بدانمعنا بود .  عمق بحران سياسی فراگير بود
گرفته  که يک موقعيت انقالبی در ايران شکل

های مردم ايران در  با قيام آبان ماه، توده.  است
سراسر کشور آشکارا نشان دادند که ديگر 

نشان دادند .  توانند وضع موجود را تحمل کنند نمی
که بحران سياسی فراگير، عمومی و سرتاسری 

خواهند سرتاپای نظم  نشان دادند که می.  است
نشان دادند که حتی آماده .  موجود را ويران کنند

طبقه حاکم نيز از .  اند آوری به قيام مسلحانه روی
تواند  ها پيش آشکار ساخته بود که ديگر نمی مدت

تمام .  به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند
های طبقه حاکم و هرگونه اصالح و  سياست

سرکوب و .  تعمير نظم موجود ناممکن شده است
کشتار هم ديگر قادر نيست اين سيل خروشان 

هيچ راهی برای نجات .  مبارزه را مهار کند
های متعددی که  جمهوری اسالمی از بحران

بستی که در آن گرفتارشده  اند و بن اش کرده احاطه
 .، وجود ندارد

رحمانه مردم در  رغم سرکوب و کشتار بی به  -۴
تن و  ١۵٠٠جريان اين قيام که به مرگ 
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ادامه سياست نئوليبرال، در دو سالی که گذشت، 
تری به خود  فقر در جامعه ايران، ابعاد وسيع

ميليون  ١٢با مدنظر قرار دادن خط فقر .  گرفت
درصد  ٨٠تومان در هرماه، اکنون متجاوز از 

در .  اند مردم ايران در زيرخط فقر قرارگرفته
ها تن بر تعداد  طول دو سال گذشته ميليون

ريزش  ٩٩در سال .  شده است بيکاران افزوده
ای در بخش شاغالن صنعتی کشور رخ  سابقه بی

هزار نفر شغل خود را از  ۵٠٠داد و بيش از 
هزار نفر  ٢۵٠در بخش کشاورزی .  دست دادند

هزار نفر  ٧۵٠و در بخش خدمات در حدود 
اکنون حتی  بر طبق آمار رسمی و .  بيکار شدند

 ٨۵ميليون از جمعيت  ٢٣قالبی دولتی، کمتر از 
تشديد و تعميق رکود در .  اند ميليونی کشور شاغل

فقط  های مختلف اقتصادی و توليدی، نه بخش
صف ميليونی  ها تن ديگر از شاغلين را به ميليون

بيکاران پرتاب نموده، بلکه سطح زندگی و 
معيشت کارگران شاغل را نيز به نحو دهشتناکی 
تنّزل داده و نارضايتی و روحيه اعتراضی را در 

کشان و تهيدستان  تمام سطوح کارگران و زحمت
شکاف فقر و ثروت .   جامعه افزايش داده است
ای عميق شده که تاکنون  در جامعه ايران به درجه

رغم افزايش و گستردگی  به.  سابقه نداشته است
فقر، پيوسته بر حجم سرمايه و ثروت 

تنها در يک سال .  شده است داران افزوده سرمايه
ترين  گذشته حجم سرمايه و  ثروت بزرگ

. يافته است درصد افزايش ٢۴/    ٣داران،   سرمايه
رحمانه  اين ثروت هنگفت حاصل استثمار بی
وحقوق  نيروی کارارزان و محروم از حق

های شيادانه، غارت و  کارگری، بورس بازی
های عمومی در زد و بند با دستگاه  چپاول ثروت

اين شکاف عميق .  دولتی سرتاپا فاسد بوده است 
ناپذير طبقاتی را  فقر و ثروت، تضادهای آشتی

 . حادتر از هر زمان ديگر کرده است
های  جمهوری اسالمی عالوه بر بحران 

رو  ها روبه ها پيش با آن ای که از مدت جانبه همه
بوده است، در اين فاصله، با بحران کرونا نيز 

های  مواجه شده است که آشکارتر از تمام بحران
اقتصادی و اجتماعی موجود عمق ورشکستگی، 

گسيختگی نظم حاکم بر  ناتوانی، فساد و ازهم
باگذشت نزديک به دو .  ايران را به نمايش گذاشت

سال از شيوع اين بيماری در ايران هيچ 
انداز نزديکی  برای کنترل و مهار اين  چشم

هزار تن  ٢٠٠بيماری که تاکنون جان متجاوز از 
. شود از مردم ايران را گرفته است، ديده نمی

ها حتی از  رژيم جنايتکار حاکم بر ايران، تا مدت
خريد واکسن برای نجات جان مردم ايران سرباز 

ها دالر به جيب  زد تا از اين طريق نيز ميليارد
های  های داروسازی داخلی وابسته به باند شرکت

 . طبقه حاکم  سرازير شود
اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران -نظم اقتصادی

گسيخته است که بتواند  بيش از آن پوسيده و ازهم
 . های عميق موجود را تعديل کند حتی بحران

محيطی يکی ديگر از فجايعی است  بحران زيست
های جمهوری  داری و سياست که نظم سرمايه

عواقب اين .  اند اسالمی در ايران به بار آورده
بحران به اشکال مختلف خود را در سراسر 

ايران نشان داده و جان و زندگی مردم را دچار 
بحران آب در .  مخاطرات جدی نموده است

خوزستان که اعتراضات گسترده مردم اين استان 
را نيز در پی داشت، يکی از عواقب وخيم اين 

 .محيطی است بحران زيست
های  که جمهوری اسالمی با بحران درحالی   -  ۶

های  رو است و مبارزات توده متعدد و ژرف روبه
کارگر و زحمتکش پيوسته اعتالی نوينی يافته، 
اختالف و شکاف در درون طبقه حاکم نيز 

اکنون جناحی از هيئت حاکمه .  يافته است افزايش
ای در تالش است که برای  تحت رهبری خامنه

های موجود و امواج مبارزات  غلبه بر بحران
ای که موجوديت رژيم را مورد تهديد جدی  توده

های  قرار داده است، نخست اختالفات و کشمکش
درونی هيئت حاکمه را حل کند و با کنار نهادن 

های  ترين ارگان های رقيب از مهم ها و جناح گروه
کاران  دستگاه دولتی و گماردن هارترين جنايت

ها  ترين ارگان وابسته به اين جناح در رأس حساس
و نهادهای دولتی، تمرکز بيشتری را در دستگاه 

های  گونه که تالش اما همان.  دولتی ايجاد کند
خورده پيشين طبقه حاکم نشان داده است،  شکست

اين اقدامات نيز نه قادر است بر اختالفات و 
تضادهای درونی طبقه حاکم در شرايطی که يک 
بحران سياسی ژرف جامعه را فراگرفته است، 

ها و مبارزاتی را که  غلبه کند و نه بحران
هرچه .  های عميق دارند، حل نمايد ريشه

يابد و هر چه  ها اعتالی بيشتری می مبارزات توده
شود، تضادها و  تر می بحران سياسی کنونی عميق

ً حادتر  شکاف های درونی طبقه حاکم،  ضرورتا
 . تر خواهد شد و عميق

جمهوری اسالمی در طول دو سال گذشته نيز   -٧
تواند  آشکارا  نشان داده است که طبقه حاکم نمی

. به شيوه گذشته بر مردم ايران حکومت کند
جامعه ايران نياز به تغيير و دگرگونی دارد و 
شرط نخستين هر تغييری برافتادن دولت دينی 

داری است که ازهرجهت  پاسدار نظام سرمايه
اعتباری سياسی و  ورشکستگی، ناتوانی، بی

رغم  به.  پوسيدگی خود را برمال کرده است
های مذبوحانه جمهوری اسالمی برای بقای  تالش

بر قهر دولتی ، اين رژيم راهی برای  خود با تکيه
الوقوع  نجات و سرنوشتی جز سرنگونی قريب

های  هرچه بيشتر مقاومت کرده است، توده.  ندارد
تر و  تر، متشکل کارگر و زحمتکش، مصمم

تر به نبرد برای سرنگونی آن ادامه  آگاهانه
 . اند داده

گونه که اشاره شد، جامعه ايران در  همان   -٨
برد، نياز به  درون يک موقعيت انقالبی به سر می

تغيير و دگرگونی جامعه يک ضرورت مبرم 
ها  آوری توده است و تمام شرايط عينی برای روی

اگر تاکنون تأخيری در .  شده است به انقالب فراهم
داده است، به علت  وقوع اين انقالب رخ

عامل ذهنی، .  ماندگی شرايط ذهنی است عقب
سطح آگاهی و تشکل و نقش رهبری طبقه انقالبی 
همواره عامل مهمی در تسريع روند وقوع انقالب 

ای در پيروزی انقالب  کننده است و نقش تعيين
آنچه تاکنون در ايران شاهد .  کند اجتماعی ايفا می

ماندگی و تأخير عامل ذهبی  ايم، عقب آن بوده

در ايران تنها يک .  نسبت به شرايط عينی است
طبقه، طبقه کارگر است که رسالت رهبری 

رغم  اما به.  جنبش و انقالب را بر عهده دارد
های اخير،  که در کوران مبارزات سال اين

يافته و  درپی افزايش خودآگاهی طبقه کارگر پی
سطح آگاهی، همبستگی و تشکل طبقه کارگر 
ارتقاءيافته است، اما  درنتيجه سلطه چندين دهه 
ديکتاتوری عريان طبقه حاکم ، طبقه کارگر 
هنوز نتوانسته به آن حد از آگاهی و تشکل که 
نياز پيشرفت شرايط عينی انقالب است، دست 
يابد ، نقش رهبری کننده را در جنبش در دست 

سوی برپائی انقالب رهبری  بگيرد و آن را به
ماندگی عامل ذهنی از عامل  لذا اين عقب.  کند

ترين علت در تأخير وقوع انقالب  عينی، مهم
اين البته نافی اين واقعيت .  تاکنون بوده است

نيست که انقالب مستقل از اراده و آگاهی طبقات 
و اقشار جامعه، درنتيجه تشديد تضادهای درونی 
جامعه ، حتی در غياب آمادگی شرايط ذهنی رخ 

 . دهد می
ترشدن بحران سياسی،  تشديد تضادها، عميق

گسترش دامنه اعتراضات و اعتالی روزافزون 
وضوح  های مردم ايران به سطح مبارزات توده

دهد که هر آن ممکن است در پی هر  نشان می
. ای اين انقالب  در ايران رخ دهد جرقه
و اعتصاب  ٩٨گونه که قيام آبان ماه سال  همان

سراسری تيرماه کارگران نفت، گاز و پتروشيمی 
ای و سياسی در شرايط  نشان داد، اعتصابات توده

. تواند هرلحظه شکل بگيرد سياسی کنونی می
ً به اعتصابات  همين اعتصابات می توانند سريعا

سياسی سراسری ارتقاء يابند و شرايط را  برای 
ها به قيام و سرنگونی جمهوری  آوری توده روی

 . اسالمی فراهم سازد
برای تسريع روند برپائی انقالب و تضمين    -  ٩

نقش رهبری طبقه کارگر در شرايطی که رژيم 
کوشد هرگونه تالش  ديکتاتوری عريان می

های علنی در هم  کارگران را برای ايجاد تشکل
شکند و پيشروان کارگری را مورد تعقيب و 
سرکوب قرار دهد، ضروری است که از 

ها و مؤسسات خدماتی  اکنون در تمام کارخانه هم
های اعتصاب  های مخفی کارخانه و کميته کميته

های  را ايجاد و تقويت کرد و رابطه ميان تشکل
. کارگری را در مؤسسات مختلف مستحکم ساخت

اين وظيفه مهم بخش پيشرو و آگاه جنبش 
اين البته نافی .  کارگری در شرايط کنونی است

ای برای متشکل شدن  استفاده از هر وسيله
کارگران در مقياس سراسری ، ازجمله استفاده از 

خوبی  های اجتماعی نيست که کارگران به شبکه
تواند جای  چيز نمی اما هيچ.  گيرند از آن بهره می

دهی و تشکل کارگران را در نقطه توليد  سازمان
ها قادرند تحت  فقط اين تشکل.  و محل کار بگيرد

هر شرايطی خود را حفظ  و به وظايف خود 
 عمل کنند

در همين حال ضروری است که در شرايط 
سياسی کنونی، برای  تحکيم اتحاد مبارزاتی 
معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، 
دانشجويان و بيکاران  با جنبش طبقاتی کارگران 

های اجتماعی کنونی  اتحاد تمام جنبش.  تالش کرد
ايران با جنبش اجتماعی بزرگ طبقه کارگر، 

های عموم   شرط  پيروزی انقالب و تحقق خواسته
 .   های مردم ايران خواهد بود توده
وظيفه سازمان ما در دوره پس از کنفرانس    -١٠

انداز تحول اوضاع سياسی در  قطعنامه در مورد چشم
 ايران و وظايف سازمان ما
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های  ترين دوره هيجدهم که يکی از حساس
تحوالت سياسی در ايران خواهد بود، تالش 
گسترده نظری و عملی برای برپائی انقالب 
اجتماعی کارگری و استقرار حکومت شورابی 

وقفه  تالش بی.  کارگران و زحمتکشان خواهد بود
برای ارتقاء سطح آگاهی و تشکل کارگران با 
استفاده از تمام امکانات تبليغی و ترويجی و 
فعاليت عملی اعضاء، فعاالن و هواداران سازمان 
در داخل کشور، همچنان وظيفه اساسی سازمان 

شعارهای تاکتيکی سازمان ازجمله .  خواهد بود
حکومت شورايی اکنون   –نان آزادی   -شعار کار
ترين شعار کارگران و زحمتکشان  به اصلی

های مختص کارگری ،  تاکتيک.  شده است تبديل
های مخفی کارگری، تالش برای  ايجاد تشکل

برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی ، 
اکنون بخشاً به شعار  ای نيز، هم قيام مسلحانه توده

بايد بازهم .  شده است کارگران و زحمتکشان تبديل
اين شعارها را تبليغ و ترويج کرد و برای عملی 

بايد برای تبليغ و ترويج .  ها تالش نمود کردن آن
مواضع سازمان عالوه بر انتشارات مکتوب و 

های  استفاده از وسايل ديگر از نمونه سايت
های خارج از کشور  اينترنتی و تلويزيون، بخش

های  سازمان در دوره آتی عالوه بر فعاليت
های  تری را در شبکه هميشگی، فعاليت گسترده

 .  اجتماعی سازمان بدهند
ها همچنان يکی از  پراکندگی صفوف کمونيست

همکاری .  معضالت جنبش کمونيستی ايران است
سازمان ما با چند سازمان ديگر در شورای 
همکاری نيروهای چپ و کمونيست گرچه در 
طول دو سال گذشته ادامه داشته، اما نتوانسته از 

سازمان ما بايد .  محدوده  دو سال پيش فراتر رود
برای غلبه بر اين پراکندگی تالش بيشتری مبذول 

های  دارد و اتحادهای خود را با سازمان
 .کمونيست، چپ و انقالبی گسترش دهد

داند که   سازمان ما همچون گذشته وظيفه خود می
در تالش برای تحقق انقالب اجتماعی کارگری و 

استقرار يک نظم سوسياليستی در ايران،  
های جريانات  پيگيرانه مواضع و نگرش

بورژوائی را مورد نقد قرار  بورژوائی و خرده
ها را که برای ايجاد  های آن دهد و تاکتيک

انحراف در جنبش کارگری و انقالبی تالش 
 .کنند، خنثی سازد می

راهی برای نجات مردم ايران از فجايعی که نظم  
داران  داری و دولت پاسدار منافع سرمايه سرمايه
اند، جز يک انقالب اجتماعی کارگری  آفريده

انداز وقوع اين انقالب با  چشم.  وجود ندارد
پيدايش موقعيت انقالبی، بيش از هر زمان ديگر، 

 .تر شده است نزديک

 

 ی امير پرويز پويان پيام هسته
 )اقليت(سازمان فدائيان ١٨به کنفرانس  

 
ی رفقای حاضر در کنفرانس  تمامی رفقا ، کادرها و دوست داران سازمان و همه با درود و افتخار به

 )اقليت(سازمان فدائيان١٨
 

 !رفقای عزيز
داری ايران  شود که سرمايه سازمان در شرايطی برگزار می ١٨در همين آغاز يادآور شويم کنفرانس 

های ناشی از اين بحران، طبقه کارگر و ساير  پيامد.  زند وپا می سابقه و عميقی دست در بحران کم
اجرای .  کشان را با انبوهی از مشکالت و معضالت اقتصادی و اجتماعی روبرو ساخته است زحمت
خواری و  های نو ليبراليسم جهانی، حاکميت ارتجاع مذهبی، فساد دستگاه حاکم، رانت سياست

درصد و همزمان فقر و فالکت عمومی، کاهش قدرت خريد مردم،  ۵٠شويی، تورم باالی  پول
سابقه آن به درون طبقه کارگر، جوانان بيکار و بی  تر شدن قشر متوسط اجتماعی و ريزش کم فرودست

اميد به آينده، تشديد نابرابری و تبعيض و رنج و ستم و نهايتاً زندگی مبتنی برمزد بگيری و  استثمار و 
 .کشان را به تنگ آورده و به اعتراض کشانده است کشی، طبقه کارگر و اکثريت آحاد زحمت بهره

ای  توانيد روزی را بيابيد که در آن اعتصاب و اعتراض کارگری و توده در تمام يک دهه گذشته نمی
تر شدن شرايط زندگی راهی جز اعتراض و  شمار و گوناگون، سخت تحميل مشقات بی.  رخ نداده باشد

اعتصابات و تجمعات اعتراضی و گسترش يابنده کارگری ، . مبارزه برای تغيير آن باقی نگذاشته است
اعتراضات خيابانی و تجمعات سراسری معلمان، بازنشستگان و ديگر اقشار زحمتکش شاهد همين 

آوری به اعتصابات  راه ديگری جز گسترش اعتصابات و اعتراضات، تشديد مبارزه و روی.  مدعاست
تنها اعتصابات سراسری و گذار به اعتصاب عمومی سياسی است .  و مبارزات سراسری وجود ندارد

تواند ضربات کاری بر رژيم حاکم وارد سازد و راه را برای قيام مسلحانه کارگران و  که می
 . اند، هموار سازد ای را از سر گذرانده ها ارتقا يافته و تجارب ارزنده زحمتکشان که آگاهی سياسی آن

 
 رفقای عزيز
ها  ای درده و به دنبال آن اعتراضات گسترده توده ٩٨، قيام سراسری آبان ٩۶ماه ای دی خيزش توده

ويژه گسترش اعتراضات و  ای در شهرهای خوزستان، به توده  شهر و استان کشور از نمونه خيزش
آهن و ديگر  تپه، برق، راه ونقل، هفت اعتصابات کارگری در نفت و گاز و پتروشيمی، معادن، حمل

ها و مؤسسات صنعتی و خدماتی، نمود روشنی از شرايط متالطم سياسی و اجتماعی و  رشته
رسد و ما بايد برای آن آماده شويم و در اين نبرد بزرگ  دهنده قيام و انقالبی است که از راه می بشارت

ای بدون  انتخابات فرمايشی رياست جمهوری و انتصاب مستقيم گماشته خامنه.  سهم خود را ادا کنيم
 .های گذشته، نشان داد که رژيم حاکم به آخر خط رسيده است های رقابتی و ظاهرسازی بازی

 
 !رفقا
ها تالش و تداوم مبارزه ، ازخودگذشتگی و از جان مايه گذاشتن شما عزيزان، همواره اميدبخش و  سال

ً با رنج انرژی ها و  ها، مشقت بخش ما فعالين و پيروان راه و مرام فدايی بوده است که مستقيما
ها و  مبارزه مستمر شما رفقا در زمينه.  کنيم وپنجه نرم می شمار و گوناگون دست های بی سختی
های  دهنده دشواری های مختلف در صفوف سازمان، سبب هموارسازی مسير مبارزه ما و کاهش بخش

های واال و انسانی  ای روشن و رسيدن به اهداف سوسياليستی و آرمان با اميد به آينده.  آن بوده است
و با اين اميد که پيروزی را دوشادوش هم در ايران جشن بگيريم، با شما )  اقليت(سازمان فدائيان

ناپذير با نظام  بنديم ما رفقای هسته رفيق امير پرويز پويان درراه مبارزه آشتی عزيزان پيمان می
ی رفقا در  ما و شما و همه.  قدم عقب ننشينيم داری حاکم  و برای تحقق اهداف سازمان يک سرمايه

دار  داشتن راه و آرمان سرخ فدايی، پرچم بايد بکوشيم بازنده نگه)  اقليت(سنگر سازمان فدائيان
 .ای برای جنبش کمونيستی ايران و در مبارزه عليه بورژوازی حاکم باشيم شايسته

فشانان فدايی،  ما رفقای متشکل در هسته رفيق امير پرويز پويان  ضمن گراميداشت ياد و نام جان
اميدواريم کنفرانس هيجده سازمان با موفقيت برگزار شود و حاوی مباحث و دستاوردهای راهگشا 

 .باشد
 

 درود بر شما رفقای حاضر در کنفرانس
 باد آزادی زنده

 باد سوسياليسم زنده
 )اقليت(باد سازمان فدائيان زنده

 هسته امير پرويز پويان
 ١۴٠٠مهرماه 

انداز تحول  قطعنامه در مورد چشم
 اوضاع سياسی در ايران و

 وظايف سازمان ما 

 زنده باد سوسياليسم 



 ٩۴۴شماره   ١۴٠٠آبان   ١٧    16

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٣درصفحه   

سند سياسی مصوب کنفرانس هفدهم سازمان    -١
انداز تحول اوضاع سياسی در ايران  و  از چشم

 : وظايف سازمان نتيجه گرفته بود
دهند که بحران  تمام شواهد موجود نشان می"   

. تر و رکود شديدتر خواهد شد اقتصادی عميق
. سطح معيشت کارگران بازهم تنزل خواهد يافت

يابد و نرخ تورم از آنچه که  بيکاری افزايش می
کاهش درآمد .  اکنون هست، فراتر خواهد رفت

تر  دولت از نفت، بحران مالی دولت را عميق

١۶ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . 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 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat 
/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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خواهد کرد که بار آن نيز بر دوش کارگران و 
جمهوری اسالمی .  زحمتکشان قرار خواهد گرفت
. بست مواجه نيست تنها در عرصه اقتصادی با بن

ای رسيده که تمام ارکان  پوسيدگی رژيم به درجه
ديگر هيچ .  دولت غرق در فساد و دزدی است

های  های آن در ميان توده توهمی به رژيم و جناح
جمهوری اسالمی در .  وسيع مردم  وجود ندارد

اتوريته .  کلی رسوا و مفتضح است ميان مردم به

انداز تحول اوضاع سياسی در  قطعنامه در مورد چشم
 ايران و وظايف سازمان ما

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی 

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  

 Alternative Shorai 
 

Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 
Polarization: Vertical/  عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
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