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  رفقای هوادار وفعالين سازمان

 

موضوع افزايش ميزان حداقل دستمزدهای      
کارگری، امسال نيز بدون کمترين توجهی        
دون           به خواست کارگران در اين زمينه و ب
دک            ا ان در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی، ب
ان         اي افزايشی به روال سال های گذشته به پ

ل                   .  رسيد ز تشکي ي ار ن ن ب ار اي وزارت ک
ار       ” جلسات   ی ک ال ظور       “   شورای ع ن ه م ب

ق                  وي ع ه ت دا ب ام زد راع م تعيين حداقل دست
ژاد،           .   انداخت ار احمدی ن جهرمی وزير ک

ه          ان اگرچه بخشی از شوراهای اسالمی وخ
ری در        کارگری ها را از جريان تصميم گي
ی                 ا ب ه ه آن ارا ب ورد حذف و آشک ن م اي
ه                       ه را ب ه قضي ا سروت ود، ام م ی ن اعتنائ
م آورد ودر               ا ه ه کمک بخش ديگری از آن
ل                 ن حداق ي ي ع ود؛ ت هر حال نتيجه يکسان ب

 ! دستمزد در زير خط فقر
ه           سران شوراهای اسالمی و خانه کارگر ب
داری از               ز طرف م پ قصد عوام فريبی بازه
ا                     د و ب ن ت رف ه خود گ حقوق کارگران را ب
زايش           طرح اين مسئله که در سال گذشته اف
ه                   وده و ب ب ا ن دستمزدها بر پايه واقعيت ه

ا       “   اجحاف” کارگران   ن ب شده است، همچني
ا ر       “ اقدامات يک سويه”اشاره به   ر ک وزي

ار            ر ک وعنوان کردن اين موضوع که وزي
خاب           ت شخصا نماينده از طرف کارگران ان
ه جنگ زرگری            د، ب ن نصوب می ک وم

ن           .   باوزارت کار پرداختند   ه اي ی ک ال در ح
ه خط                جا وآن جا صحبت از اين می شد ک

ان  ٣٠٠ هزار تومان و ٢۵٠فقر    هزار توم
کی از             جکی ي ن دی پ ز احم روي است، پ
کای                  دي ن ه س ان ب دگ رن اوياشان و يورش ب
ه جای             کارگران شرکت واحد که امروز ب
ی              ال ون ع ان حسن صادقی در مقام رئيس ک
ه              رم خدمت ب شوراهای اسالمی کار سرگ
ه در           جمهوری اسالمی است، چنين گفت ک
د               ار، تالش خواه ی ک جلسات شورای عال
دا             ي زايش پ کرد دستمزد حداقل به نحوی اف

 دستمزدهای کارگری ،
! مرز خط مرگ و نابودی   

اوايل اسفند ماه امسال دهمين کنفرانس                       
کميته اجرائی اسنادی   .  سازمان ما برگزار شد 

را برای اين کنفرانس آماده کرده بود، که                  
مطابق با اساسنامه سازمان، سه ماه پيش از            
برگزاری آن در اختيار تمامی رفقای عضو           
و کانديد عضو قرارگرفت تا شرکت کنندگان         
در اين کنفرانس امکان بحث و بررسی بر               
روی اين اسناد را داشته و با آمادگی بيشتری          

 .در اين نشست حضور يابند
اين اسناد شامل گزارش عملکرد تشکيالتی و        
قطعنامه های تاکتيکی پيشنهادی کميته                       

اين قطعنامه ها عبارت بودند          .  اجرائی بود  
 :از 

قطعنامه در مورد اوضاع جهان سرمايه               -
 داری،

قطعنامه در مورد چشم انداز اوضاع                      -
 سياسی در ايران و تاکتيک های ما،

 قطعنامه در مورد جنبش کارگری، -
قطعنامه در مورد برنامه عملی و مشخص           -

 ما برای الغای ستم، تبعيض و نابرابری ملی،
قطعنامه در مورد سياست عملی ما نسبت             -

 به جنبش زنان،
در همين رابطه و به منظور پيشبرد مباحث            

 شماره بولتن داخلی ويژه مباحثات            ۵فوق،   
در اين بولتن ها       .  کنفرانس نيز انتشار يافت      

رفقای سازمان فرصت يافتند که ديدگاهها و           
نظرات خود پيرامون قطعنامه های پيشنهادی      
کميته اجرائی را بيان کرده و قطعنامه های             

سرانجام پس  .  پيشنهادی خود را مطرح نمايند    

 کنفرانس دهم سازمان برگزار شد

 مراسم  بزرگداشت 
سی و پنجمين سالگرد 

 سياهکل

 قطعنامه های کنفرانس دهم سازمان
۱۰  و ۸، ۷ ، ۶: صفحات    
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  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند 

 به زندگی در مرز خط مرگ نساخته ايد؟ 
ودن           برای اثبات ناچيز بودن ومطلقا ناکافی ب
ميزان حداقل دستمزدهای کارگری، نيازی به      

. آمار وارقام وارائه تفسيرهای بلند باال نيست       
ن               رهان در اي کافيست از ميان دهها دليل و ب

 .زمينه به چند نقل قول کوتاه اشاره شود
ه                    ان اه وعضو خ ريت دانشگ دي اد م يک است
مديران سازمان گسترش ونوسازی صنايع از      
اين زاويه که افزايش سطح دستمزدها موجب   

ا       “   ارتقای امنيت اجتماعی کشور   ”  است، و ب
ه            ارگری ک ان      ١۵٠ذکر اين که ک وم  هزارت

ری    ” می گيرد نمی تواند      وث اشد،   “   کارگر م ب
دون در             ” :   می گويد  ری ب ف يک خانواده دو ن

ه،         ان ه         نظر گرفتن کرايه خ ان ي اه دم اي  ٢۴٠ب
اشد          ه ب ت د از      ( “   . هزارتومان درآمد داش ي اک ت

 )ماست
ار می       يک عضو کانون شوارهای اسالمی ک

د           ١۵٠مبلغ  ” گويد   وان ا می ت  هزارتومان تنه
اطق             ن جوابگوی اجاره ی مسکن آن هم در م

د      اش ر ب ن شه ي ائ ل     .   پ ر ک ي اه   ” دب حزب رف
زد       “   اسالمی کارگران  م می گويد، حداقل دست

ه        اصل  درصدی    ٢٠٠با هزينه های زندگی ف
 !دارد

اه          صرف نظر از ديدگاه استاد مديريت دانشگ
ورد      اعی   ” در م م ت ت اج ي ن ر ” و   “   ام ارگ ک

اه             “   موثر وت ول ک ل ق وغيره، آيا همين چند نق
اه                      گ ه دست ه ب ت رادی وابس ان اف آن هم از زب
ا                   ق ل ط ه، م ون چ گ ي حاکمه ثابت نمی کند که ه
ل                  داق زان ح ي ان م ي ی م ادل ع ه ت ون چ گ ي ه
ارگری و سطح مخارج و                     زدهای ک م دست

ه        !   هزينه ها وجود ندارد؟    بايد توجه داشت ک
ر                    ف يش از دون ارگری ب وارهای ک ان اکثر خ

د        ن ان اگر مخارج يک         .   وعموما اجاره نشي
ظر   ٣٠٠ نفره را ۵خانوار    هزار تومان در ن
ان        ٢۴٠در مقايسه با رقم     ( بگيريم وم  هزار ت

ظر               دون در ن ره ب ف وار دون ان رای يک خ ب
ا      )  گرفتن اجاره مسکن  وبهای اجاره مسکن ب

ان فرض        ١۵٠ تا ٢٠٠دواتاق را    وم  هزار ت
ا    ۴۵٠کنيم، يک کارگرالاقل بايستی ماهانه     ت

ه             ۵٠٠ د ک اش ه ب ت د داش ان درآم وم  هزار ت
واده اش را                     ان دگی خود وخ ا آن زن بتواند ب

 .بچرخاند
ورم              رخ ت ه ن  ١٣معاون وزارت کار رژيم ب

انک مرکزی              درصدی اعالم شده از سوی ب
استناد می کند تا تعيين دستمزدها در زير خط     

ميت          ٢٧.   فقر را توجيه کند     سال پس از حاک
ه             جمهوری اسالمی امروز چه کسی است ک
نداند ارقام اعالم شده از سوی بانک مرکزی         

همگان واز .   به کلی غير واقعی وساختگی اند 
د             ن . جمله معاون وزير کار نيز اين را می دان

رسد و             کند که مشکالت کارگران به حداقل ب
ه         ت کارگران بتوانند زندگی آبرومندانه ای داش

بالفاصله معلوم شد دستمزد مورد نظر   .   باشند
دگی                        ا آن زن د ب ن وان ت ران ب ارگ ه ک ايشان ک

م         هزار    ١٧٠آبرومندانه ای داشته باشند، رق
ه                     د ک ه عمل آم تومان است و بعدا کاشف ب
کميته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی       

 هزار    ١۶٣در جلسه شورای عالی کار، رقم     
 !تومان را پيشنهاد کرده است

ه                ان بدين سان سران شوراهای اسالمی و خ
د چرا           ردن کارگر در همان حال که گله می ک
ار در                   ی ک ال سات شورای ع صحبتی از جل
ه                     ويسی ب ه ن ي رم شکوائ ميان نيست وسرگ

ی          “   ديوان عدالت اداری  ”  ون ان ی ق پيرامون ب
ار                ه طوم ي ه ره ت االخ ار و ب ر ک ای وزي ه

عظم      ” وارسال به    “ رئيس جمهور محبوب وم
ق                رده طب ال در پشت پ ن ح ي د، درع ودن ب
ا دولت        معمول سرگرم بده بستان و زد وبند ب
م            ه وکارفرماها بوند و سرانجام در اجالس ن

م          ا رق وان             ١۵٠اسفند ب ه عن ان ب وم  هزارت
رای هزار                 د و ب ردن حداقل دستمزد توافق ک
ای                     ه ان ن ارگ ه اي د ک ار نشان دادن ويکمين ب

ضد کارگری، تا عمق استخوان به      -ارتجاعی
شان در دست                     د، دست ه ان ت م وابس طبقه حاک
د و          دولت وکارفرماست، کارگزار سرمايه ان
ا و                 اه ن گ ن ع و رجوع ت ه ای جز رف ف وظي
ط های            مشکالت دولت وکارفرمايان درمحي

 .کارگری به زيان کارگران ندارند
اون                     ع ی م ظری جالل م ن ي راه د، اب دهم اسفن
ران              ارگ زد ک م وزير کار، ميزان حداقل دست

رای سال             ار ب  ١۵٠ را     ٨۵مشمول قانون ک
رد           ان اعالم ک وم ن حال        .   هزار ت وی درعي

ده از            چنين اعالم نمود که نرخ تورم اعالم ش
انک مرکزی           زايش        ١٣سوی ب  درصد واف

ده           ٩دستمزد،    درصد بيشتر از نرخ اعالم ش
 .است

سران “   استقبال” اعالم اين تصميم که فورا با       
رو                    ارگر و شوراهای اسالمی روب ه ک خان
وده                     د ت دي ی ش ت ارضاي راض ون د، اعت ردي گ

 ١۵٠به راستی با     .   کارگران را در پی داشت    
ارگر                    ه، يک ک ان اه زد م م هزار تومان دست
دگی خود            چگونه بايد مخارج سرسام آور زن

د           ن ن ک ي ت،  .   واعضای خانواده اش را تأم دول
کارفرما وعمال اين دو شوراهای اسالمی،             

 هزار ١۵٠برچه مبنائی دستمزد کارگران را     
ر                       ق ه خط ف ی ک ت د؟ وق رده ان تومان تعيين ک

ان است             ٣٠٠رقمی حدود       وم از (    هزار ت
)  هزار تومان عنوان شده است       ٣۵٠ تا   ٢۵٠

ر،                 ق ر خط ف باتعيين دستمزدی نه فقط در زي
بلکه يک دوم خط فقر، آيا کارگر را محکوم            

ا                   االه مت ک ي ام آور ق گرانی وافزايش سرس
د                  ن ن دروغ را افشاء می ک . وخدمات نيز اي

م                  ي ه تصم ان ت کارگران نيز هر ساله و در آس
ا           گيری در مورد افزايش دستمزدها، مکرر ب
ده وآن را می               اين ترفند رياکارانه روبرو ش

ر               .   شناسند راب ا از دو ب ت نرخ واقعی تورم ح
ده                   انک مرکزی اعالم ش رقمی که توسط ب

ی   .   است هم بيشتر است  ال يک عضو کانون ع
ه                      ده ب م اعالم ش ی کشور، از رق ائ رم کارف
د              ن اد می ک زا ي وسيله بانک مرکزی به استه

ی صحبت می             ۴٠واز رشد    ران  درصدی گ
 .کند

ان              هزار    ٣٠٠ بنابراين اگر خط فقر را هم
تومانی که توسط کميسيون اقتصادی مجلس          
ن                     م، اي ي ن ده است فرض ک ن ش ارتجاع تعيي
موضوع کامالروشن است که اگر قرار باشد        
دگی         ر زن ق کارگران حتا در همان مرز خط ف

ا     ٣٠٠کنند، بايد يک دستمزد   ی ب  هزار تومان
ی             ۴٠ضافه   ن ع ورم، ي  در صد آن به عنوان ت

 هزار تومان دريافت کنند ۴٢٠ماهيانه حداقل  
دگی               د زن که تازه در حد همان خط فقر بتوانن

 .کنند
م               ات ه ي ع ن واق ي بنابراين اگر با استناد به هم
ارگری را                    ه ک ان اه زدم م د دست خواه کسی ب

می در حدود                ه رق  هزار    ۴۵۵تعيين کند، ب
ران            .   تومان می رسد    ارگ ه ک روشن است ک

ن          ١۵٠بامبلغ    هزار تومان که از يک سوم اي
د                ن وان می ت رقم هم کمتر است، به هيچوجه ن

 .حتا نيازهای اوليه خود را برآورده سازند
اق         “ عدالت”دولت   ه سي ژاد ب پرور احمدی ن

گر و        “   عدالت” پيشينيان   اردي پيشه ی خود، ب
اجمهوری                 ران گفت ت ارگ به صراحت به ک

. اسالمی هست، عدالت به سبک آن هم هست        
ن       در يک سو عده قليلی سرمايه دار ومرتجعي
ه                ون ه گ م ه از ه ی ک ائ گل ه د، ان ن م روت ث
ی                   دگ ات زن م ع ی ون اه ات رف ان ک ام
می              وه عظي ب برخوردارند، در سمت ديگر ان
کارگر و زحمتکش که درفقر ومحروميت و          
ن                       ي ام ا از ت ت د وح رن گرسنگی به سر می ب

د       ن     .   نيازهای اوليه زندگی نيز محروم ان ي ي ع ت
ر ومحکوم                    ق ر خط ف حداقل دستمزد در زي
ر                دگی در زي ه زن ساختن رسمی کارگران ب
ودی، از                 اب رز خط مرگ ون ر و م ق خط ف

. است “   عدالت اسالمی      ” اجزای اليتجزای      
ع                    اف ن اسدار م ه پ رژيم جمهوری اسالمی ک
دار                   ب ان ن است، ج ي جع رت سرمايه داران وم

ه از           ون ن گ ظ اي اف ت” وح دال ن .   است“   ع اي
ل از     .   عدالت وارونه بايد محو ونابود شود       ب ق

آن اما نظام جمهوری اسالمی را بايد برافکند        
 . و ريشه کن ساخت

!دستمزدهای کارگری ، مرز خط مرگ و نابودی   

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند  ٣

 )اقليت(پيام شرکت کنندگان در دهمين کنفرانس سازمان فدائيان 
  به زندانيان سياسی و خانواده های جانباختگان فدائی

  و همه جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم

 !رفقا، ياران، مدافعان آزادی و سوسياليسم
 

داوم            رادف                          ٢٧دهمين کنفرانس سازمان در شرايطی برگزار می شود که رژيم جمهوری اسالمی در ت ت ه م ن خود، ک گي ن ميت ن  سال حاک
ر                        اي برقراری اختناق واعمال سرکوب سيستماتيک است، بار ديگر به دستگيری، شکنجه واعدام مخالفان سياسی، فعاالن جنبش کارگری و س

اد رعب و                               .   جنبش های اجتماعی ابعاد گستردهای بخشيده است       ج م اسالمی  اي ه رژي حاکميت جمهوری اسالمی به عينه نشان داده است ک
د         ا           .   وحشت، سرکوب واختناق را يگانه راه حفظ پايه های حکومت خويش، و تدوام حاکميت نظام ستمگرانه سرمايه می دان ن رو آن ه از اي

طه حکومت               طی سال های متمادی ابتدائی ترين حقوق فردی واجتماعی را از توده های مردم ايران سلب کرده اند و درمقاطعی که تداوم سل
ات در            .   را در خطر ديده اند، به سرکوب گسترده و اعدام دستجمعی مخالفان دست زده اند           ان ر جري اي سرکوب وحشيانه نيروهای انقالبی و س

ردم در فضای                ۶٠ خرداد   ٣٠اپوزيسيون پس از     ، پاسخ حکومت اسالمی به رشد گرايشات راديکال وانقالبی در ميان کارگران وتوده های م
ه راه                   .   بالنسبه دمکراتيک پس از قيام بود     اسی، و ب ي ای س ه ان حکومت اسالمی بادستگيری واعدام هزاران تن از مخالفان و قلع و قمع سازم

بت           ٨انداختن جو ناسيوناليستی که الزمه تحميل        ن ث  سال جنگ خونين به توده های مردم بود، تالش کرد که در آن مقطع حاکميت خويش را ت
ردم وهراس                    .   نمايد وده های م شکست مفتضحانه رژيم در جنگ ارتجاعی و سرکشيدن جام زهر توسط خمينی مرتجع، گسترش نارضايتی ت

رد                     ۶٧از دست رفتن کنترل اوضاع، سبب شد که قتل عام زندانيان سياسی در سال   ي رار گ ارق ور ک .  در زندان های سراسر کشور در دست
ن                           ي ه راتضم اي دژخيمان جمهوری اسالمی طی مدت کوتاهی هزاران زندانی سياسی راقتل عام کردند تا حاکميت اسالم و تداوم حاکميت سرم

ه شد         .   اما تا ظلم وستم هست، مبارزه نيز هست .   کرده باشند  ت اش ب ان،     .   با گذشت مدت کوتاهی دوباره زندان ها از زندانيان سياسی ان دگ ن ويس ن
وقی                      ی حق اق وب ن ت ه سرکوب واخ ي روشنفکران، مخالفان سياسی، دانشجويان؛ نسلی که دوران حاکميت اسالم پرورش يافته بود، مبارزه عل

ر                           .   فردی واجتماعی را گسترش دادند     اي اسی س فی و سي گسترش مبارزت کارگری، مبارزه فعال زنان عليه آپارتايد جنسی، و مبارزات صن
ان و                              ق ف د خ دي ه تش گر ب اردي اقشار توده مردم، رژيم را که ناتوان از پاسخگوئی به ابتدائی ترين مطالبات اقشار و طبقات زحمتکش است، ب

 .سرکوب گسترده تشجيع کرد
اوضاع سياسی منطقه خاور ميانه در سال های اخير از يک سو و رشد مبارزات کارگری از سوی ديگر بار ديگر حکومت اسالمی را در                      

د          دولت احمدی      .   نقطه ای قرار داده اند که سران حکومت از وحشت از دست رفتن کنترل اوضاع به نظامی تر کردن جامعه همت گماشته ان
ری های                        گي ان دست م زم نژاد با دامن زدن به بحران در روابط خارجی تالش می کند اذهان را از مسائل ومصائب داخلی منحرف سازد وه

ه  .  دستجمعی، اعدام مخالفان ومحدودتر کردن فعاليت های سياسی واجتماعی رادر دستور کار قرار داده است  حکومت اسالمی بی شرمی را ب
ا                   جه ه ن شکن ري ه ت ان ي جائی رسانده که کارگرانی را که به دفاع از حقوق صنفی خود برخاسته اند، دستجمعی دستگير می کند و تحت وحش

ان،      .   حتا همسران وکودکان اين کارگران نيز از گزند مأموران رژيم در امان نيستند. قرار می دهد  بش زن فعاالن جنبش دانشجوئی، فعاالن جن
زندان .   فعالين سياسی که از حقوق برابرخلق ها دفاع می کنند، نويسندگان، روزنامه نگاران وناشران همگی با سرکوب وپيگرد روبرو هستند           

 .ها انباشته از مخالفان سياسی، مبارزان، و فعاالن جنبش های اجتماعی است
 

 !رفقا، ياران، مدافعان آزادی و سوسياليسم
 

ای                       ق ري ان آف رست ژاد پ ات ن اي ن اج رژيم جمهوری اسالمی گرچه در زمره ارتجاعی ترين رژيم های عصر حاضر است و جنايات اين رژيم ب
 اروپا قابل مقايسه است، اما تنها حکومتی نيست که گمان می کند با سرکوب و کشتار وايجاد ترور و وحشت    ۴٠جنوبی، و فاشيست های دهه      

ر             .   می تواند حاکميت خود راابدی سازد      افشاری ب ردم را از پ اما تاريخ نشان داده است که هيچ درجه از سرکوب واختناق قادر نيست توده م
ه                  .   خواست های برحق خود برحذر دارد      ان ي حضور هزاران انسان شريف و زحمتکش که هم اکنون در زندان های جمهوری اسالمی وحش

دعاست                     ن م ر اي داری و           .   ترين شکنجه های قرون وسطائی را تحمل می کنند و در مقابل ظلم و ظالمان سرخم نمی کنند، گواهی ب اي ه پ ا ب م
ه سرکوب و                               استقامت زنان ومردانی که با مقاومت خويش، دژخيمان را تحقير می کنند، ارج می نهيم و عزم راسخ داريم که تا پايان دادن ب

 .اختناق، و نظام سرمايه داری که منشاء نابرابری واستثمار و سرکوب است، از پای ننشينيم
 

 !خانواده های زندانيان سياسی، جانباختگان فدائی وهمه مدافعان آزادی و سوسياليسم
 

فرزندان، همسران و پدران و مادران شما با قدم نهادن در راه دفاع از سوسياليسم و آزادی های سياسی، و مبارزه با نابرابری های اجتماعی،              
ميت جمهوری اسالمی را               .   راه بزرگ دفاع از حقوق انسانی را برگزيده اند   گرچه فقدان آنان، ناماليمات و دشواری های زندگی تحت حاک

ا    .   افزون می کند، اما آنان در قلب همه انسان هائی جا دارند که به جهانی فراتر از جهان ناعادالنه کنونی می انديشند           ه ون شما تنها نيستيد، ميلي
 .انسان مدافع آزادی و سوسياليسم در کنار شما هستند

ه               )   اقليت( ما شرکت کنندگان در دهمين کنفرانس سازمان فدائيان        اي ظام سرم به مقاومت و مبارزه زندانيان سياسی عليه حکومت اسالمی ون
 .داری ارج می نهيم وبه پايداری خانواده های جان باختگان فدائی وهمه مدافعان آزادی وسوسياليسم درود می فرستيم

 
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی، زنده با دسوسياليسم

 ١٣٨۴اسفند ماه 
 

 )اقليت(شرکت کنندگان در دهمين کنفرانس سازمان فدائيان 
 

 



  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند  ٤

 !رفقای هوادار وفعالين سازمان
 

ی                          ما شرکت کنندگان در دهمين کنفرانس سازمان، قبل از هر چيز برشما و مبارزات شما عليه نظم ارتجاعی موجود درود می فرستيم و بر پيکار ب
 .امانتان در راه تحقق اهداف و آرمان های سوسياليستی سازمان که جدا از اهداف و آرمان های طبقه کارگر ايران نيست، ارج می گذاريم

حران      .   شما در شرايطی به مبارزه عليه ارتجاع اسالمی ونظم موجود ادامه می دهيد که جامعه ايران با يک بحران حاد سياسی رو به روست                ن ب اي
رای         .     که بازتاب تضادهای فزاينده و الينحل اجتماعی است بيش از پيش تشديد شده است              ا ب ه راه کارهای گوناگون جناح های حکومتی وحاميان آن

ا     .   حل بحران وتضادهای موجود تماما باشکست روبه رو شده است         با روی کار آمدن احمدی نژاد نيز نه تنها بحران سياسی فروکش نکرد وتضاده
مناقشه جمهوری اسالمی با آمريکا واروپا برسر مسائل اتمی،  .  و کشمکش ها کاهش نيافت، بلکه بر شدت بحران و دامنه تضادها افزوده شد ه است 

 .بردامنه بحران افزوده و آن راژرف تر ساخته است
 

 !رفقا
وده های                              رژيم جمهوری اسالمی که از حل بحران و تخفيف تضادها عاجز است، يگانه راه حاکميت خود را سلب بيش از پيش حقوق دمکراتيک ت

ی                 .   کارگران به وحشيانه ترين شکلی استثمار می شوند. مردم و توسل به سرکوب و سر نيزه يافته است  ارگری ب راض ک هرگونه اعتصاب واعت
وع است                  .   کارگران حق اعتراض واعتصاب ندارند.   رحمانه سرکوب می شود  ن م ارگری م ل ک ق ه             .   ايجاد تشکل های مست ه دست ب ی ک ران ارگ ک

د                     .   ايجادتشکل های مستقل خود زده اند، گروه گروه بازداشت، محاکمه، حبس و از کار اخراج می شوند               ی خود محروم ان وق انسان ان از حق . زن
وجود است             .   تبعيض و ستم جنسی عليه زنان بيداد می کند         ن رسمی                   .   نابرابری جنسی يک اصل خدشه ناپذيرنظم م ي وان جمهوری اسالمی در ق

 .وارتجاعی خود، تبعيض، ستم، نابرابری جنسی و بی حقوقی زنان را رسميت داده و فوق ا لعاده آن را تشديد نموده است
گر در          .   انبوه عظيمی از جوانان ودانشجويان يا بيکارند و يا نسبت به آينده شغلی خود شديدا نگران اند         جمهوری اسالمی که يک مشت دزد وغارت

ا رأس آن قرار دارند، هيچگونه چشم انداز اميدوار کننده ای در برابر آنان نگذاشته است و در يک کالم، اکثريت عظيم توده های زحمتکش مردم ب                      
 .فقر، بيکاری، گرسنگی، اعتياد، فحشا، پديده کودکان کار و کودکان خيابانی و دهها مصيبت اجتماعی ديگر دست به گريبان اند

ه روز                         وده ای روز ب ی ت ت ارضاي راض ون معهذا به رغم تحميل تمامی اين فشارها و محدوديت ها،  و به رغم تشديد خفقان و سرکوب،  دامنه اعت
ری                            .   گسترده تر شده است    ان از رشد چشمگي جنبش های اجتماعی اعتراضی مانند جنبش اعتراضی زنان و جنبش اعتراضی دانشجويان و جوان
اء                           .   برخوردار شده است   ق حاظ ارت ه واز ل ت ذاش از همه مهمتر جنبش طبقاتی کارگران در طی سال های اخير، تحوالت بس مهمی را پشت سر گ

 .آگاهی و تشکل يابی کارگران، آشکارا وارد مراحل پيشرفته تری شده است
 

 ! رفقا
ای        .   شرايط کنونی جامعه وظائف سنگين و بس مهمی را بر دوش سازمان و رفقای هوادار قرار می دهد    ق ه، رف ع ام علی رغم شرايط خفقان آميز ج

اسی،                         .   تبليغاتی و سازمان گرانه ی خود را گسترش دهند          -هوادار و فعالين سازمان بايد فعاليت انقالبی       ي حران س ی ب اب وجود و حدت ي ط م شراي
 .گسترش دامنه فعاليت انقالبی، تبليغات گسترده و سازمان دهی توده ای را می طلبد

است                   وادار و           .   جنبش کارگری مهم ترين و اصلی ترين عرصه فعاليت ما ودخالت فعال و آگاه گرانه در اين جنبش، از اهم وظائف م ه های ه ت هس
ه              .   فعالين سازمان بايستی فعاالنه در سازمان دهی و رهبری مبارزات کارگران و زحمتکشان شرکت جويند               ارگری  ک ای ک کارگران پيشرو و رفق

ارزات                        ب از خط مشی سازمان پيروی می کنند، بايستی خود را در محل کار بيش از پيش، متشکل سازند و با ايجاد هسته های کارگری فعاالنه در م
 .روزمره کارگران شرکت نموده و فعاليت های تبليغی و سازمان گرانه خودرا گسترش دهند

ی                 .   ساير جنبش های اجتماعی نيز عرصه های گسترده ای را فرا روی فعاليت نيروهای انقالبی گشوده اند      ايست ان ب ن سازم ي ال ع وادار وف رفقای ه
امروز کميت عظيمی از جمعيت کشور را      .   فعاالنه در اين جنبش ها نيز شرکت کنند و از موضع منافع طبقه کارگر، اين جنبش ها را تقويت نمايند            

م      .   جوانان تشکيل می دهند    جوانانی که اغلب آنها بيکارند، آينده روشنی ندارند، معترض وسرشار از انرژی و شور انقالبی اند و به درستی از رژي
ه و                   .   ارتجاعی حاکم متنفرند   ام رن ی، ب الب ق يکی از وظائف مهم هواداران وفعالين سازمان، جذب نيروهای جوان، سازماندهی آنها حول ايده های ان

 .خط مشی کمونيستی سازمان است
ن                  .   الزم به گفتن نيست که در تمام اين فعاليت ها، اصول پنهان کاری را اکيدا بايد رعايت نمود  ار بست ه ک ا ب ط و ب گر چه بسته به اوضاع و شراي

م ت                        ق    ابتکار وخالقيت می توان از شيوه های گوناگون در امر مبارزه و فعاليت انقالبی استفاده نمود و فرضا شيوه فعاليت  مخفی وعلنی را با ه ي ف ل
 .نمود، اما اساس فعاليت هسته هوادار بر مخفی کاری و رعايت اکيد مسائل امنيتی استوار است به نحوی که تضمين کننده ادامه کاری آن باشد

 
 !رفقای هوادار و فعالين سازمان

ه                        م ر ه زون ت  پيشبرد اهداف سازمان وايفای نقش فعال و دخالت گرانه در تحوالت سياسی جامعه مستلزم فعاليت بيشتر وانسجام يافته تر و تالش اف
 .فعاليت های مبارزاتی خودرا گسترش دهيم و بکوشيم در اين راستا نقش شايسته ای ايفا کنيم. ی ماست

 
 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 نابود باد نظام سرمايه داری، زنده باد سوسياليسم
 ١٣٨۴اسفند 

 
 )اقليت(شرکت کنندگان در دهمين کنفرانس سازمان فدائيان 

 

 )اقليت(پيام شرکت کنندگان در دهمين کنفرانس سازمان فدائيان 
 به رفقای هوادار وفعالين سازمان



  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند  ۵
١از صفحه   

از سپری شدن فرصت سه ماهه بحث های              
 . مقدماتی، کنفرانس دهم سازمان برگزار شد

در ابتدا هيئت رئيسه انتخاب شد و کنفرانس            
کار خود را با اعالم يک دقيقه سکوت به                   
پاس بزرگداشت جانباختگان سازمان و                     

تمامی جانباختگان راه سوسياليسم و آزادی             
سپس يکی از رفقای کميته                 .  آغاز نمود    

آمد گوئی به حاضرين          اجرائی ضمن خوش    
در اجالس، ضوابط شرکت رفقا در کنفرانس       

در .و پايان کار کميته اجرائی را اعالم نمود           
پی آن، ضوابط و مقررات حاکم بر اجالس              

اين .  به عنوان آئين نامه به بحث گذاشته شد            
آئين نامه پس از يک دور بحث به تصويب               

 .  رسيد و اين نشست کار خود را آغاز کرد
قطعنامه در  "  نخستين بحث کنفرانس بررسی     

اين .  بود"  مورد اوضاع جهان سرمايه داری      
قطعنامه ابتدا برای نشست قرائت شد و در               
اولين دور بحث، سواالتی پيرامون نکات                

پس از توضيحات   .  ناروشن آن مطرح گرديد    
تکميلی ، تعدادی از رفقا پيرامون اين                          

در پی سه دور         .  قطعنامه سخنرانی کردند     
بحث، کليت اين قطعنامه با اکثريت مطلق                

  ٪۶ ٪ موافق و٩۴(آراء، به تصويب رسيد
 ). ممتنع

 در ادامه نکات اصالحی و تکميلی از سوی          
شرکت گنندگان مطرح شد که انعکاس آنها              
در اين قطعنامه به عهده تنطيم کنندگان نهائی         

 . اين سند واگذار شد
پس از تصويب قطعنامه مربوط به اوضاع             
جهان سرمايه داری، بحث و بررسی                           

قطعنامه در مورد چشم انداز اوضاع                        "
در "  سياسی در ايران و تاکتيک های ما                  

کليت اين قطعنامه     .  دستور کار قرار گرفت      
هم پس از سه دور بحث به رای گيری                          
گذاشته شد و با اکثريت مطلق آراء، به                         

).  ٪ ممتنع    ٩ ٪ موافق و     ٩١(تصويب رسيد   
نکات اصالحی و تکميلی در اين قطعنامه                
عمدتا حول چگونگی بحران اقتصادی رژيم         

امنيتی به     -کابينه نظامی    "و تبيين ما از                
بود که در اين مورد         "  رهبری احمدی نژاد    

 .بحث و بررسی انجام گرفت
در ادامه، قطعنامه مربوط به جنبش کارگری        

در مورد اين    .  به بحث و بررسی گذاشته شد       
قطعنامه هم شرکت کنندگان در کنفرانس در          
چند دور بحث، پيشنهادات تکميلی و                            

اين قطعنامه  .  اصالحی خود را مطرح کردند     
 ٪   ۶ ٪ مخالف و        ٣ ٪ آراء موافق،        ٩١با   

 .ممتنع تصويب شد
قطعنامه بعدی که بايد مورد بحث و بررسی           
شرکت کنندگان در کنفرانس قرار می گرفت         
مربوط به برنامه عملی و مشخص ما برای             

بحث .  الغاء ستم، تبعيض و نابرابری ملی بود      
حول اين مسئله که در واقع از کنفرانس نهم             

آغاز شده بود، در فاصله ميان دو کنفرانس              
نهم و دهم در دستور کار تشکيالت قرار                    

در اين راستا چند جلسه بحث درونی          .  داشت
از سوی کميته اجرائی تدارک ديده شد که                  
رفقای عضو و کانديد عضو در آن شرکت               

در ضمن صفحات بولتن داخلی ويژه        .  کردند
کنفرانس دهم نيز شاهد درج مطالب مختلفی           

اين قطعنامه با در نظر          .  در اين مورد بود      
گرفتن تغييرات در اوضاع سياسی جهان و             

های اخير، خواهان حذف                   تحوالت سال    
مطالبه حق تعيين سرنوشت که زمانی به                  
عنوان يک پرنسيپ در بخش مطالبات فوری        

در .    ها جای داشت، بود          برنامه کمونيست  
ای هم از سوی يکی از         همين رابطه قطعنامه  

رفقا به کنفرانس ارائه شد که ضمن مخالفت            
با قطعنامه پيشنهادی کميته اجرائی، خواهان         
ابقاء بند مربوط به مطالبه حق تعيين                             
سرنوشت با کمی اصالح و اضافات نگارشی       

در ابتدا قطعنامه       .  در برنامه سازمان بود         
پيشنهادی کميته اجرائی قرائت شد و دو نفر            
در مخالفت و دو نفر در موافقت با اين                          

سپس بحث حول اين    .  قطعنامه صحبت کردند  
پس از سه دور بحث،            .  قطعنامه آغاز شد     

کليت اين قطعنامه به رای گذاشته شد و با                  
 . اکثريت مطلق آراء به تصويب رسيد

 ٪ رای مخالف و         ١٨ ٪ رای موافق،         ۶۴(
 ) ٪ رای ممتنع١٨

 پيش از آنکه قطعنامه ديگر به بحث و                        
بررسی گذاشته شود، از سوی برخی رفقا                
تذکر داده شد که اين قطعنامه نمی تواند در               

گيری   تقابل با قطعنامه تصويب شده، به رای         
توضيح هم اين بود که با قبول          .  گذاشته شود 

و يا رد قطعنامه پيشنهادی کميته اجرائی، ما           
در واقع حذف و يا ابقاء اين بند را در برنامه            
تعيين کرديم و حال نمی توانيم دوباره در                   
مورد ابقاء اين بند در برنامه رای گيری                    

به اين دليل بحث و تصميم گيری در               .  کنيم
مورد قطعنامه دوم به رای کنفرانس گذاشته           
شد و اکثريت رفقا به کفايت بحث و عدم                      

. ضرورت بررسی قطعنامه دوم رای دادند           
به اين ترتيب بحث حول اين قطعنامه از                     

 ٪ آراء   ٧٠(  دستور کار کنفرانس خارج شد       
 ). ٪ ممتنع٢١ ٪ مخالف و  ٩موافق، 

قطعنامه بعدی که بايد به رای گيری گذاشته            
می شد مربوط به سياست عملی ما نسبت به             

در اين زمينه دو قطعنامه به      .  جنبش زنان بود  
در ابتدا قطعنامه      .  کنفرانس ارائه شده بود        

پيشنهادی کميته اجرائی قرائت شد و حول آن        
سپس قطعنامه   .  سه دور بحث انجام گرفت          

پيشنهادی ديگری که از سوی دو رفيق به                 
کنفرانس ارائه شده بود، قرائت شد و                            
حاضرين در کنفرانس سواالتی را مطرح               
کردند و رفقای تنطيم کننده اين قطعنامه                     

ارزيابی .  توضيحاتی در اين زمينه دادند              
هيئت رئيسه کنفرانس اين بود که اين دو                    
قطعنامه در خطوط کلی تفاوت چندانی با                  
يکديگر نداشته و می توان اين دو قطعنامه را       
باهم ترکيب کرد و قطعنامه واحدی تهيه                    

پيشنهاد ايجاد کميسيونی برای ادغام           .  نمود
اين دو قطعنامه نيز از سوی برخی از                          
حاضرين به نشست ارائه شد و رای گيری               
در اين مورد نشان داد که اکثريت مطلق                     
رفقای حاضر در کنفرانس با اين پيشنهاد                  

اين کار به عهده يک کميسيون       .  موافق هستند 
قطعنامه تهيه شده توسط      .   نفره گذاشته شد     ۴

 ٪    ٣ ٪ آرای موافق،               ٩۴کميسيون، با        
عالوه بر  .   ٪ ممتنع تصويب شد     ٣مخالف و     

اين، رفقای تنظيم کننده اين قطعنامه،                           
قطعنامه در  "  قطعنامه ديگری تحت عنوان        

مورد برنامه عمل ما در مورد همجنس                      
و افزودن آن به برنامه سازمان، به         "  گرائی  

در چند دور بحث،         .  کنفرانس ارائه کردند     
رفقای موافق و مخالف با اين قطعنامه                         

. نظرات خود را به کنفرانس ارائه دادند                    
افزودن آن به برنامه سازمان رد شد و قرار             

ای در محکوميت         شد به صورت قطعنامه        
اين .  سرکوب هم جنس گرايان انتشار يابد             

قطعنامه با اکثريت مطلق آراء به تصويب                
تنظيم ).   ٪ ممتنع     ۶ ٪ موافق،         ٩۴(رسيد   

اصالحات نگارشی و نکات توضيحی ارائه          
شده از سوی شرکت کنندگان کنفرانس به                 
عهده کميسيونی گذاشته شد که تنظيم قطعنامه       
 .مربوط به جنبش زنان را به عهده گرفته بود

قطعنامه ديگری نيز از سوی يکی از رفقا                
پيرامون شرايط عضويت در کميته اجرائی           
سازمان به کنفرانس ارائه شده بود که پس از          
بحث های مخالف و موافق و پيش از رای                 
گيری، از سوی رفيق پيشنهاد دهنده پس                    
گرفته شد و به اين ترتيب از دستور کار                     

 .کنفرانس خارج شد
پس از خاتمه بحث و تصميم گيری حول                    
قطعنامه های پيشنهادی، بحث حول شکل                

در .  سازماندهی ما در دوره آتی مطرح شد           
اين زمينه طرحی از سوی يکی از رفقا به                
تشکيالت ارائه شده بود که در سه دور                        
بحث،  از زوايای مختلف مورد بررسی                    

سرانجام اين طرح به رای               .  قرار گرفت   
گيری گذاشته شده و با اکثريت مطلق آراء به          

 ٪   ١٢ ٪ آراء موافق،          ۶٧(تصويب رسيد     
 ).  ٪ ممتنع٢١مخالف و 

ی                    ری آت خاب رهب ت ه ان پس از اين، نوبت ب
اجرای سرود انترناسيونال در    .   سازمان رسيد 

ان،             دگ ن ن ميان مشت های گره کرده شرکت ک
  .     نقطه پايان دهمين کنفرانس سازمان بود

 کنفرانس دهم سازمان برگزار شد



  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند  ۶

 قطعنامه در مورد  سياست عملی ما
  نسبت به جنبش زنان

 
 :نظر به اين که

ترين شکل آن      زنان در ايران با تبعيض، ستم و نابرابری در عريان           -
 .رو به رو هستند

ون،                                - ن ا ک ش ت دن ي درت رس ه ق دو ب ی از ب الم وری اس ه م ج
ها را در مورد زنان به مرحله اجرا در آورده،         ترين سياست   ارتجاعی

ال                            م اي ی،  پ ان ه و ضد انس ان با وضع  قوانين  ارتجاعی، واپسگراي
سی،             کردن حتا حقوق و  آزاديهای فردی زنان، و اجرای اپارتايد جن

 .اين تبعيض، ستم  و نابرابری  را به منتها درجه رسانده است
د                              - ن ن چ اخت ن ه رسميت ش ر ب قوانين جمهوری اسالمی، عالوه ب

ن                          مول داشت ع اری و م ردان، حجاب اجب همسری،  صيغه برای م
ر                   مجازات های وحشيانه در مورد زنان، نظير سنگسار و شالق، ب

  قانون  مجازات اسالمی،  قتل های ناموسی     ٢٩٢ و   ۶٣٠طبق مواد   
ز              ي واده ن ان و خشونت عليه فرزندان توسط مردان را در چارچوب خ

ی                     ت مجاز دانسته و  بدين طريق عالوه  بر اعمال ستم و خشونت دول
ورد                    ز م ي واده را ن عليه زنان ، خشونت عليه زنان در چارچوب خان

 .  حمايت قانونی قرار داده است
ه                  - زنان طبقه کارگر، عالوه بر ستم جنسی، با ستم طبقاتی نيز رو ب

رو هستند و از  استثمار، بيکاری، فقر و گرسنگی  و محروميت از           
 .برند هرگونه تامين اجتماعی  رنج می

ظام                   ها و ستم   اين نابرابری، تبعيض    - اهيت ن ه از م ت ر خاس ها که ب
ه     اي ه غايت                               طبقاتی سرم است های ب ران و سي ر اي م ب اک داری ح

ه                 داخل ارتجاعی جمهوری اسالمی است، نه فقط مانع از حضور و م
های زندگی اقتصادی، اجتماعی و       فعال و برابر زنان در تمام عرصه      

سياسی جامعه ايران شده است، بلکه محروميت قانونی و رسمی را                
 در پی داشته است،

ا و سرکوب          لذا اعتراضات و مبارزات زنان به رغم  پی         رده های     گ
ه و                   گری  وحشيانه رژيم، عليه اين ستم     ت اف الء ي ه روز اعت ها  روز ب

م و مردساالری وسعت                       ت ری ، س راب جنبش زنان عليه تبعيض، ناب
ه حجاب              .   گرفته است  اين مبارزه در سطوح مختلف،  از مبارزه علي

يت                     ,   اجباری ل ه ک ي ل ارزه ع ب ا م سنگسار، قوانين  ارتجاعی طالق ت
ان                   اجحافات و   نابرابريها و  تبعيضات اجتماعی و سياسی  در جري

ودن آن و                        .   است شکل ب ت ا م ان در ن معهذا ضعف اصلی جنبش زن
بش                        رابطه محدود اش با جنبش     ژه جن ه وي گر، ب اعی دي م های اجت

 .طبقاتی کارگران است
د              ددی حضور دارن ع رايش     .   در جنبش زنان ايران گرايشات مت از گ

ه                      زنان بورژوا که خواهان تعديل     ان ب ز در وضعيت زن اجي های  ن
ا                شيوه د، ت ای بوروکراتيک و يا برابری حقوقی صوری  و محدود ان

وه                    ي ه ش عيض ب ب ای    گرايشی که خواهان برانداختن هرگونه ستم و ت
 راديکال و انقالبی است 

سازمان ما که خواهان برانداختن هرگونه ستم، تبعيض و نابرابری و           
ری                 راب نه فقط بر انداختن ستم جنسی، بلکه ستم طبقاتی است و از ب

اع می        کامل و همه   د،  از          جانبه  اجتماعی و سياسی زن و مرد دف ن ک
و           تشکل ری                 های زنان تا جائی که  به شي راب رای ب ال، ب ک ه ای رادي

د     کنند، حمايت می      حقوق اجتماعی و سياسی زنان مبارزه می       ن ا  .   ک ام
ی                در همان حال، آن گرايشات و تشکل       رات ي ي غ ان ت هائی را که خواه
وه          ي ه ش اال در                   محدود در وضعيت زنان ب يک و از ب رات وروک ای ب
 .کند چارچوب نظم موجودند، افشا می

ری،              راب اب سازمان ما که خواهان برانداختن هرگونه ستم، تبعيض و ن
ری                 راب نه فقط بر انداختن ستم جنسی، بلکه ستم طبقاتی است و از ب

اع می                 کامل و همه   رد دف ه         جانبه  اجتماعی و سياسی زن و م د، ب ن ک
 :عنوان برنامه فوری خود، خواهان اجرای بالدرنگ موارد زيراست

 
هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت بايد به فوريت ملغا گردد و               -١

رخوردار                 ردان ب زنان از حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با م
 .گردند

تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه،       -٢
ن                          ي وان دان، ق رزن ی ف رست ل و سرپ حق طالق يک جانبه مرد، تکف
رد در                         ورد ارث، جداسازی زن وم ز در م ي ومقررات تبعيض آم
ه و           مؤسسات ومراکز عمومی و تمام مقررات واقدامات سرکوبگران

 . وحشيانه نظير شالق، سنگسار وغيره بايد به فوريت ملغا گردند
ورد               -٣ ار در م ب لغو حجاب اجباری، ممنوعيت هرگونه فشار و اج

رخوردار                نوع پوشش زن، زنان بايد از حق آزادی انتخاب پوشش ب
 .باشند
ان                 -۴ ه زن ي ل هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت وآزار وخشونت ع

ا              در محيط خانوادگی ممنوع و مجازات شديدی در مورد نقض آن ه
 .اعمال گردد

ط                       -۵ ود، رواب ی خ دگ اب شريک زن خ ت ل زن در ان ام آزادی ک
 .خصوصی زن بايد از هرگونه تعرض مصون باشد

 حق سقط جنين، بايد بدون قيد وشرط به رسميت شناخته شود -۶
ون                             -٧ ام شئ م ردان در ت ا م امل ب ری ک راب زنان بايد آزادانه و باب

ه                       ت گی مشارکت داش رهن اسی و ف زندگی اقتصادی، اجتماعی، سي
ه                       ت رسی داش ه سطوح دست م باشند وبه تمام مشاغل ومناصب در ه

 .باشند
ردان در                -٨ ام برخورداری زنان از حقوق ومزايای کامل و برابر ب

 .ازای کار مساوی
ان            -٩ ا زي ه ی آن ت ممنوعيت کار زنان در رشته هائی که برای سالم

 .آور باشد
دگی            -١٠ تسهيالت رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، حق رسي

ار           وزادان درمحل ک ن                       .     به ن کسان از اي ه طور ي ادر ب در و م پ
 .تسهيالت استفاده نمايند

 ماه بعد از زايمان بدون ۶مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و       -١١
ی       کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئ

 . رايگان

 قطعنامه در محکوميت 
 سرکوب هم جنس گرايان در ايران

 
 :نظر به اين که

لف                   رژيم جمهوری اسالمی عموم توده های مردم را به اشکال مخت
 در معرض ستم، سرکوب و تبعيض قرار داده ومی دهد، 

 :نظر به اين که
رايشات                   ه گ ا ب ن در تمامی دوران حيات حاکميت اين رژيم، افرادی ب
ا           د، م رن ي جنسی خود تحت سرکوب، ستم واعدام قرار گرفته و می گ
ضمن محکوم کردن سياست های سرکوبگرانه حکومت اسالمی در             

 اين زمينه خواهان،
و    - ممنوعيت هرگونه تبعيض و سرکوب برپايه گرايشات جنسی و لغ

 .هرگونه قوانين ومجازات عليه هم جنس گرايان می باشيم

 کمک های  مالی
   کانادا

    
     دالر ١٠نفيسه ناصری        

      دالر٢٠         ستاره 
     دالر۵٠         الکومه

 
 سوئد
     کرون سوئد١۵٠رحيم             -می



  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند  ٧

 قطعنامه در مورد جنبش کارگری     
 
 

اين بحران که بازتاب مجموعه ای از تضادهای الينحل           .  رژيم جمهوری اسالمی با يک بحران عميق سياسی و اقتصادی دست به گريبان است                  -١
تمامی تالش ها و راه حل های جناح ها و گروه بندی های مختلف وابسته به طبقه                   .  جامعه ايران است، بيش از پيش تشديد گشته و تعميق يافته است            

با روی کار آمدن احمدی نژاد، نه تنها بحران فروکش نکرد و تضادها و کشمکش ها حتا تعديل                    .  حاکم برای حل بحران با شکست روبرو شده است         
تجربه يک ربع قرن حاکميت جمهوری           .  هم نيافت، بلکه بر شدت بحران و دامنه تضادها و کشمکش ها به طور محسوسی افزوده شده است                                 

لذا بحران سياسی و اقتصادی بازهم         .  اسالمی، نشان می دهد که جمهوری اسالمی ازحل معضالت و پاسخ گوئی به نيازهای جامعه عاجز است                         
 .تشديد می شود و برعمق و دامنه نارضايتی  و مبارزات توده ای افزوده می شود

راهی که طبقه   .  در برابر جامعه و برای حل بحران و معضالت موجود جز يک انقالب و دگرگونی بنيادی نظم موجود راه ديگری وجود ندارد                          -٢
 .تنها انقالب و تحوالت راديکال و انقالبی است که راه حل نهائی بحران های موجود را می گشايد. کارگر پيگيرانه آن را دنبال می کند

اين جنبش ها به رغم حقانيت شان، در غياب             .  جنبش های اعتراضی اقشار مختلف مردم روز به روز گسترش يافته و راديکال تر می شوند                         -٣
طبقه کارگر سرنوشتی جز شکست ندارند و اگر جنبش طبقاتی کارگران در صف مقدم اين جنبش ها قرار نگيرد و طبقه کارگر مهر خود را بر آن                              

 .نکوبد، تحوالت راديکال و انقالبی متحقق نخواهد شد
اصلی ترين و مهمترين نيروی        .  مبارزه طبقاتی کارگران در طی دو سال گذشته، نويد بخش ورود متشکل تر کارگران به اين صحنه است                                -۴

جنبش طبقاتی و بالنده ی کارگران در فاصله دو کنفرانس سازمان، تحوالت               .  عرصه فعال مبارزه در اين دوره، جنبش طبقاتی کارگران بوده است            
 .مهمی را پشت سر گذاشته و به نحو چشمگيری رشد وارتقاء يافته است

هائی که سرمايه داران و دولت آنها برسر راه کارگران ايجاد کرده اند، اما                  به رغم ممنوعيت اعتصاب و اعتراض و به رغم موانع و محدوديت              -۵
کارگران صدها اعتصاب و تجمع اعتراضی برپا کرده و در اشکال متنوعی برای دست يابی به مطالبات خود مانند افزايش دستمزدها، توقف                                       
اخراج ها و بيکار سازی ها، الغاء قراردادهای موقت، انحالل شرکت های پيمانکاری، پرداخت به موقع دستمزدها، حق اعتصاب و حق ايجاد                                    

 . تشکل های مستقل کارگری دست به مبارزه زدند
اعتصابات متعدد و گاه طوالنی     .  مجموعه اين اعتراضات که از لحاظ  کّمی با افزايش روبه رو بوده، به لحاظ کيفی نيز رشد و ارتقاء يافته است                        -۶

مدت کارگران با خواست های سياسی    و اقتصادی، هماهنگ سازی مبارزات و اجتماعات اعتراضی کارگری، همبستگی کارگری، حمايت و                                 
پشتيبانی عملی و علنی از مبارزات و خواست های کارگری، برنامه ريزی و سازماندهی اقدامات اعتراضی و برگزاری مراسم های مختلف                                      

 .مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه، تماما نشان دهنده رشد و ارتقاء درجه آگاهی کارگران و پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران است
جمهوری اسالمی به شدت مخالف تشکل يابی کارگران است و تنها ارگان ها و                       .  کارگران از حق ايجاد تشکل های مستقل خود محروم اند                 -٧

. اند مستقال وارد عمل شوند، به سرنيزه و سرکوب متوسل شده است                 هرجا که کارگران خواسته    .  نهادهای وابسته به خود را به رسميت می شناسد          
يک نمونه برجسته آن تالش کارگران       .  اند  علی رغم اين، کارگران برای تشکل يابی خود و ايجاد تشکل های مستقل کارگری از تالش باز نايستاده                     

تشکل های مستقل کارگری به يک خواست مهم و اساسی کارگران در مقياس وسيع تبديل                  .  شرکت واحد برای ايجاد و دفاع از سنديکای خود است           
کارگران هرجا که توانسته اند خود را متشکل ساخته و بنا به موقعيت و شرايط محل کار خود، تشکل های مورد نظر خود را نيز بر پا                                     .  شده اند 

برخی کميته های کارگری فراکارخانه     .  کميته های مختلفی در سطح کارخانه ها تشکيل شده و ارتباط هائی ميان آنها نيز برقرار شده است                  .  کرده اند 
کارگران به تالش و مبارزه برای ايجاد        .  ای نيز شکل گرفته اند که در ايجاد ارتباط و پيوند ميان کميته های کارخانه می توانند نقش مهمی ايفا کنند                       

متشکل شدن کارگران وايجاد تشکل های مستقل کارگری روند تاثير گذاری و مداخله طبقه کارگر در                       .  تشکل های موردنظر خود ادامه می دهند        
اين پديده ها تماما نشانه پيشروی کارگران در عرصه تشکل يابی و                .  تحوالت سياسی جامعه ايران را تسريع  نموده و بيش از اين تسريع می کند                   

 . نشانه پيشرفت انکار ناپذير جنبش طبقاتی کارگران است که در بيست سال گذشته سابقه نداشته است
کميته های کارخانه     .  کارگران به تجربه می آموزند که مناسب ترين تشکل غير حزبی کارگری در شرايط کنونی کميته های کارخانه اند                                     -٨

اين کميته ها که در برگيرنده پيشروترين و آگاه            .  راديکال ترين تشکل های کارگری در محل توليد اند و هميشه در دسترس کارگران قرار دارند                      
ترين کارگران کارخانه اند، نه تنها اکنون قادرند مبارزات روزمره کارگران را سازمان دهی و رهبری کنند، بلکه به علت قابليت انعطاف و                                         
خصلت راديکال خود، در شرايط رشد بحران و اعتالء بيشتر جنبش نيز به سرعت می توانند به کميته های اعتصاب تبديل شوند و نقش مهمی در                               

با پيشرفت مبارزه طبقاتی، اين کميته ها، به شوراها و              .  سازماندهی و رهبری جنبش طبقاتی کارگران  و ارتقای آن به مراحل عالی تر ايفا کنند                      
 .ارگانهای اعمال قدرت کارگری تبديل می شوند

با عطف توجه به اين مسئله، کميته          .  در شرايط کنونی تلفيق اشکال مبارزه و فعاليت مخفی، نيمه مخفی و علنی، حائز اهميت بسيار زيادی است                         
تحکيم و گسترش ارتباط ميان اين کميته ها برای پيشرفت مبارزه                   .  های کارخانه را بايد در تمام واحدهای توليدی و صنايع بزرگ ايجاد نمود                      

کارگران صنوف و کارگاه های کوچک که در         .  البته اين به معنای نفی اشکال ديگر تشکل يابی کارگران نيست            .    کارگری يک امر ضروری است    
از اين گونه سنديکاها که مستقل از دولت و توسط خود کارگران             .  آن ها امکان ايجاد کميته و شورا وجود ندارد عموما در سنديکا متشکل می شوند                

 .ايجاد می شود بايد حمايت  نمود و برای راديکال کردن آن ها تالش کرد
اين که اين تحوالت به يک انقالب پيروزمند کارگری فرابرويد و طبقه کارگر قدرت سياسی را به چنگ                             .  جامعه ايران آبستن تحوالت است        -٩

 .اند آورد، تماما به اين مسئله بستگی دارد که کارگران تا چه ميزانی به آگاهی سياسی دست يافته و خود را متشکل نموده
و ها    المللی کارگران سراسر جهان اتکا کند و هيچ توهمی به سازمان               طبقه کارگر در مبارزه عليه طبقات مرتجع بايد به نيروی خود و حمايت بين                 

 .   رفرميست نداشته باشد -المللی بورژوائی و بورژوا نهادهای بين
اگرچه جنبش طبقاتی کارگران هنوز به آن مرحله ای نرسيده است که بتواند به عنوان جنبش آگاهانه طبقه کارگر نقش قطعی خود را در اين                                             
تحوالت ايفا کند، اما سرعت تحوالت، بالندگی و پويائی درونی جنبش طبقاتی کارگران  و همچنين مجموعه پيشرفت های جنبش کارگری طی اين                            
دوره که بيان گر ارتقای ميزان آگاهی و تشکل يابی در صفوف طبقه کارگر است، نويد بخش فراروئی جنبش طبقاتی کارگران به چنين جايگاهی                               

 .است
تمام کوشش ها و تاکتيک های مبارزاتی سازمان ما بايد معطوف باشد  به ارتقاء هر چه بيشتر درجه آگاهی در صفوف کارگران و تقويت                                      -١٠

 .هرچه بيشتر تشکل يابی طبقه کارگر به منظور تامين رهبری بالمنازع انقالب و کسب قدرت سياسی



  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند  ٨

قطعنامه در مورد چشم انداز اوضاع سياسی در ايران 
های ما و تاکتيک  

 :نظر به اين که
اعی                           -١ م زون تضادهای اجت د روز اف دي جه تش جامعه ايران در نتي

ا در عرصه            تصادی         موجود و الينحل ماندن آنه اعی،       -های اق م اجت
 .همچنان با يک بحران سياسی رو به روست

های موسوم به اصالح طلب رژيم، به رغم           ناتوانی و شکست گروه     -٢
ن                   ي ی و ب ورژوازی داخل ه ب ه           حمايت و پشتيبانی همه جانب ی، ب ل ل م ال

وضوح نشان داد که تضادهای اجتماعی موجود به آن درجه از رشد و             
ظام موجود،                                   ستيز رسيده  ا در چارچوب ن ه يف آن خف ا ت ت ه ح د ک ان

 .پذير نيست امکان
رار         -استقرار يک کابينه نظامی     -٣ امنيتی، به رهبری احمدی نژاد و ق

ی    در راس امور                          ت ي ن گرفتن نيروهای سپاه پاسداران، بسيجی و ام
سياسی، اداری و حتا مراکز و موسسات اقتصادی کشور، بيان روشن             

م پس از           ديگری از تشديد تضادها و   بحران       اک هائی است که رژيم ح
 .يک ربع قرن، با آنها رو به رواست

ا و                           -۴ د تضاده دي ه تش جر ب ن ه، م م تحوالت اخير درونی هيئت حاک
 های رژيم و باندهای جناح حاکم شده اختالفات جناح

ه                        است و در همان حال وضعيت بين       راد آن رو ب ف م و ان ی رژي ل ل م ال
 وخامت نهاده است

حقق                 -۵ ا ت مطالبات اقتصادی و سياسی کارگران و زحمتکشان نه تنه
تر شدن بحران اقتصادی و تشديد فشارهای         نيافته، بلکه در نتيجه عميق    

 :لذا.  تر شده است سياسی اخير، افزون
داز،          های عينی موجود، محتمل     بر مبنای تمام فاکت     -الف ن چشم ان بري

راضی       تر جنبش تشديد بحران سياسی، اعتالء مجدد و گسترده      های اعت
الطمات                    ای کارگران، زنان، جوانان، مليت      توده م  و ت ت های تحت س

 .سياسی ناشی از اين بحران است
ی       با در نظر گرفتن اين واقعيت که تاکتيک موسوم به اصالح            -ب ب  طل

وده                         ان ت ي م از درون، در م ی رژي رال ب ي های     بورژوازی و استحاله ل
وجود در             کارگر و زحمتکش افشا شده است و جنبش        اعی م م های اجت

ن        تر شده   طول چند سال اخير پيوسته راديکال      اند، وبا در نظر گرفتن اي
يک                          ت اک م، حاکی از ت ی رژي ت ي ن واقعيت که استقرار کابينه نظامی ام

های  تشديد اختناق و سرکوب رژيم برای مقابله با بحران است، تاکتيک       
رای                  ی خود را ب ارائ به اصطالح ليبرالی  بورژوازی بيش از پيش ک

دهند و    ای از دست می های توده مقابله با بحران و کنترل و مهار جنبش       
ر                       اف ت قالب شف صحنه مبارزه سياسی، برای مقابله انقالب و ضد ان

 .شود می
ان                                    -پ ر، در جري د سال اخي ن ه در طول چ ران ک ارگر اي ه ک طبق

ه                         ت وس ي ا، پ ه مبارزات علنی و رو در رو با سرمايه داران و دولت آن
ه                        تر و آگاه    متشکل قالب است ک ر ان گي ي روی پ تر شده است، يگانه ني

وده                    راضی ت بش اعت ر جن ری  آن ب ام               رهب م روزی ت ي ای، شرط پ
وده              ديگرجنبش ات ت ب ردم        های اجتماعی در ايران و تحقق مطال های م

ردم            .   است ع م هيچ تحول جدی در جهت تحقق مطالبات توده های وسي
ه                              ق ام آن  در دست طب ه زم قالب ک رخ نخواهد داد، مگر در يک ان

 .کارگر ايران باشد
ران تالش               -ت سازمان ما که برای برپائی يک انقالب اجتماعی در اي
رار يک                  می ق ت کند و خواهان سرنگونی فوری جمهوری اسالمی و اس

ه خود می                  ف ن             حکومت شورابی در ايران است، وظي ه در اي د ک دان
اوضاع، برای تامين رهبری طبقه کارگر بر جنبش اعتراضی ، تالش            

يک    .   کند ت اک ن                            ت خت گي ر ان رای ب ه تالش ب ورژوازی، ازجمل های ب
ه            ت ه هس ئل ظور سرپوش                احساسات ناسيوناليستی حول  مس ن ه م ای ب

يک                                  گذاردن بر بحران   ت اک د و ت اي م ی ن ث ا و خن ی  را افش های داخل
وده                  ه ت ان ح ل ام مس ي دهی              اعتصاب عمومی سياسی ، ق ان ای  و سازم

ی، از                      ورژوائ ی ب ست ي رم شورايی  را بديل تاکتيک های ليبرالی و رف
م        قبيل توهم پراکنی در مورد مبارزه مسالمت       ن رژي آميز برای وا داشت

م                       به پذيرش خواست   ه ال ث های مردم، رفراندوم، مجلس موسسان و ام
 .قرار دهد

 
 
 

قطعنامه در مورد برنامه عملی و مشخص ما، برای 
 الغاء ستم، تبعيض و نابرابری ملی

 :نظر به اين که 
ه                     -١ ع ام دايش ج ي دوران شکل گيری ملتها و جنبشهای ملی که نياز پ

ه              سرمايه ع داری و بورژوازی در مرحله معينی از تکامل تاريخی جام
ده                        ری ش ه سپ دی است ک دي ای م ه دت بشری بود، به لحاظ تاريخی، م

 .است
ه                           گيری ملت   روند شکل   -٢ خی، مرحل اري ر ت اخي ا يک ت ه ب ی ک هائ

اشی                      روپ م و ف ت س ي تکاملی خود را آغاز نمودند، نيز با تحوالت قرن ب
 .نظام مستعمراتی جهان به فرجام رسيده است

ان در                    جنبش  -  ٣ اسی  اوضاع جه حوالت سي های ملی که  در پی ت
ها،   اواخر قرن بيستم شکل گرفتند، به وضوح نشان دادند که اين جنبش           

ا وظائف مشخص               زار              فاقد هرگونه توجيه تاريخی ي ا اب د و صرف ان
م             های ديپلماسی قدرت    دسيسه ي س ق های بزرگ امپرياليست، به منظور ت

 .                                                    اند مجدد بازارهای جهان
های تحت      های مليت  در نتيجه همين تحوالت سياسی، بقايای جنبش        -۴

 .اند ستم نيز،اکثرا به نيروی متحد ارتجاع تبديل شده
ی                            -۵ ست ارکسي ا روش م ی ب ان ه زم وشت، ک مطالبه حق تعيين سرن

بش           ورژوا       ارزيابی مشخص و تاريخی از جن يک و         -های ب دمکرات
ه     وری                              رهائی ملی، ب ات ف ب ال ط ه م ام رن رنسيپ در ب وان يک پ عن

سم،                         کمونيست ي ال ري پ زاری در دست ام ه اب ها جای گرفت، اکنون، ب
های ارتجاعی،    ناسيوناليسم و بنياد گرائی اسالمی برای پيشبرد سياست       

جاع و                       مگری، اسارت، ارت م ست ضد انقالبی و ضد کارگری، تحکي
 .گرائی، تبديل شده است واپس

ی،   لذا با در نظر گرفتن اين واقعيت   ها، بقاء آن در يک برنامه کمونيست
داشتن اين بند در برنامه معنای ديگری    ديگر مجاز نيست، چرا که نگاه     

ه در خدمت                             د داشت ک خواه ی ن است ي جز تبليغ و ترويج روزمره س
 .اهداف و مقاصد ارتجاع است

ه            -۶ ام رن د ب ن ای    بنا بر اين، حق تعيين سرنوشت بايد به عنوان يک ب
ه طور                  .   کنار گذاشته شود   فی آن ب اما حذف آن از برنامه، به معنای ن

ه          .   کلی نيست  وسع ی و         مادام که امپرياليسم وجود دارد، مادام که ت ب طل
ن               الحاق جبری وجود دارد، مادام که تبعيض و ستم ملی وجود دارد، اي
ه                  وط ب مطالبه نيز هنوز اعتبار خود را حفظ می کند، اما کاربرد آن من

 .يک ارزيابی مشخص خواهد شد
است               ی و سي ل آنچه در برنامه سازمان قرار خواهد گرفت، برنامه عم
رار                      ه ق ی، ب ل ری م راب اب مشخص مابرای برانداختن ستم، تبعيض و ن

 .زير خواهد بود
ران     ما خواهان اتحاد داوطلبانه و آزادانه تمام مليت     -الف   های ساکن اي

 .دانيم هستيم و هرگونه الحاق و انضمام ا جباری را مردود می
لذا، هرگونه  .   های ساکن ايران هستيم     ما خواهان برابری تمام مليت      -ب

 .ستم، تبعيض و نابرابری ملی، بايد فورا و بدون قيد وشرط ملغا گردد
ا شود                              -پ غ ل د م اي يت خاص ب ل رای  يک م چ   .   هرگونه امتياز ب ي ه

يت      .   امتيازی به هيچ مليت و زبانی نبايد داده شود      ل ام م های ساکن         تم
ان خود سخن            ايران بايد از اين حق برخوردار باشند که آزادانه به زب
ومی،                       بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، مجامع و موسسات عم

 .های دولتی و غيره از آن استفاده نمايند نهاد
مگر         تقسيمات جغرافيائی و اداری موجود که توسط رژيم  -ت های ست

د         حاکم بر ايران، مصنوعا ايجاد شده      ردن ا گ ه        .   اند، بايد ملغ اطقی ک ن م
های     ای هستند، بايد محدوده    دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژه       

د و        جغرافيائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه        ن اي م ای تعيين ن
 .ای برخوردار باشند از خودمختاری وسيع منطقه

ه                          -ث طق ن ده شوراهای م رعه ار، ب ت خ ای    اداره امور مناطق خود م
سم                 ي رال ت ان ای اصل س ن ب منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر م

 .دمکراتيک سازمان می يابند
تخب خود، در                        -ج ن ق شوراهای م مردم مناطق خود مختار از طري

ن           کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيي
های عمومی و مسائل مربوط  به اداره امور سراسر کشور،                    سياست

 .مداخله خواهند داشت



 ١٠درصفحه 

  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند  ٩

 )اقليت(پيام شرکت کنندگان در کنفرانس دهم سازمان فدائيان 
 به زنان کارگر و زحمتکش و ستمديده

  مارس٨به مناسبت 
 

 !زنان کارگر و زحمتکش و تحت ستم ايران
 مارس، روز جهانی زن را به شما        ٨)  اقليت(کنندگان در کنفرانس دهم سازمان فدائيان         ما شرکت 
 .گوئيم تبريک می

 مارس، سمبل عزم و اراده همه ما به تالش و مبارزه برای برانداختن تبعيض و نابرابری                            ٨
 .جنسی و ستمی است که نيمی از جمعيت جهان با آن روبه رو هستند

ها و کارگران سراسر جهان، همواره             مارس، گواهی است بر اين واقعيت که ما کمونيست                ٨
 .پيشروترين و پيگيرترين مبارزان رهائی زن از قيد ستم و اسارت بوده و هستيم

اين، زنان کارگر و سوسياليست آمريکا بودند که با هدف حصول به برابری ، يک جنبش                                  
الملل دوم و      های بين   ای را برای دستمزد برابر و حق رأی سازمان دادند و اين کمونيست                     توده
 مارس را به پاس مبارزات قهرمانانه            ٨های برجسته آن، نظير کالرا زتکين بودند که                  چهره

زنان آمريکائی، روز جهانی زن اعالم نمودند و جنبش کارگری اروپا را برای برانداختن                               
اين تالش و پيگيری،      .  تبعيض و نابرابری جنسی و کسب حق رأی برای زنان بسيج نمودند                     

برخاسته از عقايد سوسياليستی ما است که با هر گونه ستمگری و نابرابری اجتماعی در ستيز                     
ای هستيم که در آن، زنان و مردان آزاد و برابر،                   چرا که ما خواهان ايجاد جامعه        .  قرار دارد 

از همين روست که ما در حالی که برای برابری حقوق              .  رها از هر گونه ستم و استثمار باشند         
کنيم، اما صرفًا به برابری حقوقی قانع نيستيم، بلکه آن             سياسی و اجتماعی زن و مرد مبارزه می       

دانيم   را فقط يک گام نخست و مقدماتی برای حصول به برابری واقعی، عملی و همه جانبه می                     
جائی که تمام اعضای       .  دانيم   که حصول به آن را تنها در يک جامعه سوسياليستی ميسر می                     

جامعه از زن و مرد موظف به  کارند و با اجتماعی شدن کار خانگی، زنان از اسارت و فشار                        
 .اند فرسا و تحميلی خانگی نجات يافته کار طاقت

 
 ! زنان کارگر و زحمتکش و تحت ستم

امروز کمتر کسی است که از ستم و تبعيض وحشتناکی که زنان در ايران با آن رو به رو                                    
ايران در زمره معدود کشورهائی در جهان است که رژيم ارتجاعی حاکم بر               .  هستند، آگاه نباشد  

آن، نه فقط برابری حتا صوری حقوقی زن و مرد را به رسميت نشناخته، بلکه به تبعيض،                               
تجربه تمام دوران   .  نابرابری، تحقير و خشونت نسبت به زنان شکلی عريان و قانونی داده است              

حاکميت جمهوری اسالمی، آشکارا به زنان تحت ستم در ايران نشان داده است که مادام                                    
. جمهوری اسالمی بر سر کار است، اين ستم، تبعيض و نابرابری عريان نيز ادامه خواهد يافت                  

پوچ بودن تمام ادعاهای مدافعين نظم موجود مبنی بر اين که در چارچوب همين نظم، تحقق                            
راه ديگری جز تشديد     .  ها پيش آشکار شده است       پذير است، از مدت      مطالبات فوری زنان امکان    

. مبارزه به ويژه از جانب خود زنان کارگر و زحمتکش عليه کليت نظم موجود باقی نمانده است                 
های مختلف عليه اين همه تبعيض و ستم مبارزه             ترديدی نيست که زنان ايران، همواره به شکل         

های    با اين وجود ضعف عمده جنبش زنان نامتشکل بودن و نبود سازمان                        .  کنند   کرده و می    
از همين روست که مبارزات زنان با مطالبات ويژه و مختص خودشان نمود              .  ای زنان است    توده

 . العاده محدود است کند و فوق محسوسی پيدا نمی
 مارس، روزجهانی    ٨به مناسبت    )  اقليت(کنندگان در کنفرانس دهم سازمان فدائيان             ما شرکت 

خوانيم که با حضور متشکل و نيرومند خود، جنبش                زن، زنان کارگر و زحمتکش را فرا می           
زنان عليه تبعيض و نابرابری را به جنبشی قدرتمند در مبارزه تبديل کنند و رابطه اين جنبش را               

 .با جنبش طبقاتی کارگران مستحکم سازند
خوانيم که با سازماندهی و حضور گسترده خود در                  ما، زنان کارگر و زحمتکش را فرا می             

ای که بر زنان       مارس، اعتراض خود را نسبت به تبعيض و ستم وحشيانه           ٨های روز     آئی  گردهم
 .شود با صدای بلندتر از گذشته ابراز کنند اعمال می

خوانيم که از مبارزات زنان عليه تبعيض و نابرابری فعاالنه حمايت              ما کارگران مرد را فرا می     
 .کنند

 
 نابود باد ستم، تبعيض و نابرابری بر پايه جنسيت

 پيروزباد جنبش برابری طلبانه زنان
 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسياليسم
 ١٣٨۴اسفند ماه 

 
 )اقليت(شرکت کنندگان در کنفرانس دهم سازمان فدائيان 

 مراسم  بزرگداشت  
سی و پنجمين سالگرد 

 سياهکل
 

ت       اسب ن ه م ه         ١٩ب اس م رد ح گ ال ن س م ه  ب
ه خارج                    ت ي م راسمی از سوی ک سياهکل، م

ان،         ادا             کشور سازم ان کوور ک در شهر ون
راسم، ضمن خوش               .   برگزار شد    ن  م دراي

ه            آمدگويی به حاضرين در جلسه و تبريک  ب
گرد                     ال ن  س ي جم ن مناسبت  سالگرد  سی وپ
گان      حماسه  سياهکل؛ لحظاتی به ياد جانباخت

زم دست  زده شد                     ي ال ي وس . راه ازادی و سي
ان              ي دائ ان ف يت   ( سپس  پيام  سازم ل واحد  )   اق

د        ه    .   ونکوور  در مراسم  قرائت گردي در ادام
ی                       اي ه سروده ران ا،  ت ق ن از رف برنامه دو ت

د                   ه اجرا در آوردن .  رابه فارسی و ترکی  ب
زاد              ه ق حسن ب مهمان و سخنران برنامه رفي
داز و                         ارگری ؛ چشم آن بش ک اره  جن در ب

رداخت            ی پ ران پس از    .   آلترناتيو ها  به سخن
زاد،  در بخش                    ه ق حسن ب ي ی رف ران سخن

راسم                  ان در م دگ ن پرسش و پاسخ  شرکت کن
ی            ران به طرح سواالت و بحث پيرامون سخن

 . رفيق حسن بهزاد  پرداختند 
کميته خارج کشور    پيامهای رسيده  از سوی        

ان            واداران سازم حزب کمونيست ايران و  ه
ن        )   اقليت( فدائيان   اتاوا نيز به اطالع حاضري

 . در مراسم  رسيد
 
مراسم  ديگری نيزدر استکهلم  سوئدبرگزار        

 .شد
 

ج          ن ن   - گزارش مراسم بزرگداشت سی و پ ي م
 ی سياهکل در استکهلم-سالروز حماسه

....... 
 های شکست-ما کاروان قصه

 ما راويان حکايت بدرودهای تلخ
 های داغ و درفش-ما يادگار سال

در و             ن و رويای رنگين کمان بجای مانده از ت
 برق

 های دماوند-به تمنای سخره
 ايم هنوز-مانده

 و سپيد رود رويای سبز جاری ماست
 ی اين-های تيشه خورده-تا ريشه

 های تباهی و درد -سال                            
 با مهرورزی خاک

 به ميهمانی جنگل و رود  و ستاره بنشيند
 های زخم خورده از داس و تبر-و شاخه
 های آفتاب-با بوسه

 .های بهاريشان باشند-نوازشگر سبزينه
.......... 

 
ی دو هزار و شش        - روز شنبه يازدهم فوريه   

ان            ي دائ ان ف يت   ( با دعوت سازم ل واحد  _   )   اق
ی         سوئد، سازمان فعالين جنبش نوين کمونيست



 ١٠  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند 

 ٩از صفحه 

ران    واداران          _   اي ان ه ازم د و س وئ د س واح
د                  ران در سوئ ق اي ی خل داي چريک های ف

ج        ن روز       - مراسم بزرگداشت سی و پ ال ن س ي م
زار                       رگ م ب ل که اهکل در است ي حماسه ی س

د از           .   گرديد ع اين برنامه راس ساعت شش ب
ده آغاز شد                 ن ش ي . ظهر بر اساس  زمان تعي

عيت              پس از خوش آمد گويی به حضار،  جم
ی             دردان اس ق حاضر در سالن بپا خاسته، به پ
ان             دگ ن ی های رزم از قهرمانی ها و جانفشان

د                ه کف زدن ق ي پس از آن      .   سياهکل يک دق
رکی ازطرف            برنامه با خواندن مقاله ی مشت

اسه          ی - سه جريان برگزارکننده در مورد حم
قی        .   سياهکل ادامه يافت   وسي اجرای زيبای م
ران     " ايرانی توسط گروه     شور  "   نغمه های اي

پس  .   و احساس خوبی را در جمع برانگيخت       
ادی           ب از آن برنامه با سخنرانی رفيق چنگيز ق
ارگر در                ه ی ک در باره ی نقش تاريخی طبق

ه شد             - چشم ت رف ی گ اجرای  .   انداز سياهکل پ
راحت و           موسيقی آمريکای التين و سپس است
ا                          اسخ ب رسش و پ ه ی پ ام رن ال آن ب به دنب
داوم بخش                     ز ت گي ق چن ي جدد رف حضور م

ی          .   برنامه بود  پس از آن برنامه با شعر خوان
ه ی شعر                           م ل ه دک ال شد ک ب د دن رفيق احم

رار گرفت         "    تبعيد"  ن ق . مورد توجه حاظري
ايش               م ی و ن ران اجرای بخش دوم موسيقی اي

راسم        )   کشتار پنهان ( فيلم فلوجه  پايان بخش م
اسه   - گرامی داشت سی و پنج     مين سالگرد حم

 .آفرينان سياهکل بود
ه ی      ) توفان( از طرف حزب کار ايران     ت ي ، کم

ران        ران اي راه ( مرکزی سازمان انقالبی کارگ
ر  ارگ زب                  )   ک ور ح ارج کش ه خ ت ي م و ک

کمونيست ايران پيام های تبريک دريافت شد      
که به دليل کمبود وقت، فقط با خواندن اسامی       
اسگزاری          ان سپ جريان های پيام دهنده از آن

ه         .   شد ق ي يست دق اين برنامه در ساعت ده و ب
 . پايان يافت

گرد                       ال اسبت س ن ه م ز ب ي ران ن حزب رنجب
ان ارسال               رای سازم سياهکل پيام تبريکی ب

 .نمود
اسبت         با تشکر از همه سازمان     هائی که به من

ل، روز              ک اه ي رد س گ ال ن س ي م ج ن سی و پ
 .بنيانگذاری سازمان ما پيام ارسال کرده اند

 

 
داری قطعنامه در مورد اوضاع جهان سرمايه  

ارز             داری جهانی در نخستين سال      نظام سرمايه   -١ های قرن بيست و يکم ، ورشکستگی خودرا ب
 . رو است سراپای اين نظام با بحران و بن بست روبه. ترازهرزمان ديگر به نمايش گذاشته است

ه          اقتصاد مهم   -٢ اي ان سرم ه               ترين کشورهای جه داوم روب ود م ا رک حران           داری ب رواست و ب
ا ژرف                    م ر     اقتصادی مزمنی که در طول  سه دهه گذشته اقتصاد جهانی را فرا گرفته است، دائ ت

 .می شود
کل                 های رشد اقتصادی، به مرحله      روند نزولی شاخص   ق در سي ای رسيده است که مراحل رون

ه              شاخص.   اقتصادی به يک لحظه زودگذر تبديل شده است        ادي ح ی در ات های توليد ناخالص داخل
ط از              ۵اروپا در طول     ز        ٢ سال گذشته همواره سير نزولی داشته و در بهترين شراي ي  درصد ن

ق،        ترين قدرت اقتصادی اروپا با شاخص       آلمان به عنوان مهم   .   تجاوز نکرده است   های منفی مطل
در اياالت متحده نيز به رغم رونق صنايع مرتبط با ماشين .    درصد روبرو بوده است٢تا منهای   

 .    درصد بوده است٣ و ٢ها در محدوده  جنگی، اين شاخص
تصادی              گذاری  به استثنای چين که با يک بازار گسترده وسرمايه         ق اق های کالن، يک دوره رون

ه                    را طی می   اي ان سرم ن              کند و معدود کشورهای درجه دوم ، سراسر جه گال اي داری در چن
 .بحران گرفتاراند

ه      اين بحران ژرف و مزمن، بيانگر تشديد فوق    -٣ اي داری    العاده تضادهای ذاتی شيوه توليد سرم
 . درمرحله انحصاروموانع غير قابل عبوری است که اين شيوه توليد برسرراه خودقرارداده است

است                                 -۴ رد سي شب ي اذ و پ خ ا ات بورژوازی جهانی در طول دو دهه گذشته تالش نموده است ب
ه                   ق موسوم به نئوليبراليسم اقتصادی، گسترش جهانی سازی و انتقال تمام بار بحران بر دوش طب

 . ترشده است اما بحران همچنان الينحل باقی مانده و عميق. کارگر جهان، اين معضل را حل کند
ن              -۵ ي ادی و                    در نتيجه اين بحران و سياست های اقتصادی بورژوازی ب ی ، وضعيت م ل ل م ال

سطح .   العاده به وخامت گراييده است      های فقير زحمتکش جهان، فوق      معيشتی طبقه کارگر و توده    
ون             .   معيشت کارگران در قياس با سه دهه پيش تنزل فاحشی کرده است            ي ل ي ا م ون، صده هم اکن

ارهای                کارگر با بيکاری و گرسنگی روبه رو هستند و تعداد انسان           ي ع ه حسب م های فقير حتا ب
 . ميليون نيز تجاوز کرده است۵۵٠های سازمان ملل از  بورژوائی ارگان

ه رو است                 در عرصه سياسی نيز جهان سرمايه داری بابحران          -۶ ده روب ن زاي رايش   .   های ف گ
اسی                          روزافزون بورژوازی جهانی به ارتجاع سياسی  که يکی از وجوه مشخصه اوضاع سي

حران                   عکاس ب ی است، خود، ان ن         جهان در شرايط کنون ا و ب ه             ه اي ظام سرم داری و      بست ن
ی         های سياسی، حقوق    محدود شدن روزافزون آزادی   .   بورژوازی جهانی است   دن  دمکراتيک و م
اد       مردم حتا در دمکراسی    های پارلمانی اروپائی و آمريکائی، نزاد پرستی، جنگ طلبی، رشد بني

اسی                                 ادهای سي ه زون ن حران روزاف اری و ب ب ت ی اع گرائی اسالمی و وحشت از تروريسم، ب
حران        های     پارلمانی، به عنوان ابزارهای فريب و تحميق بورژوائی، جلوه های ديگری از اين ب

 .سياسی هستند
اسی                           توام با تشديد تضادهای نظام سرمايه      -٧ تصادی و سي زون اق داری و فشارهای روز اف

بورژوازی، جنبش های اجتماعی اعتراضی و مقدم برهمه جنبش طبقاتی کارگران، در پی يک                
 .اند دوره رکود و عقب نشينی، از اوائل قرن کنونی، مجددا اعتالء يافته

دادی از                          ع ارگری، در ت ه ک در طول دو سال گذشته، يک رشته اعتصابات و تظاهرات پر دامن
ان، رخ داده است                   ون ه  .   کشورهای اروپائی، ازجمله  در ايتاليا، آلمان، فرانسه، بلژيک،هلند، ي ب

د                            ن ت ز اهميت جدی هس ائ . ويژه اعتصابات عمومی اخير در فرانسه و بلژيک از اين جهت، ح
اعی و                      های جديد تهی دستان فرانسوی که يکی ديگر ازجلوه  شورش م حران های  اجت ای، ب ه

رده                  سياسی حتا در کشورهای محوری جهان سرمايه       داز کست ر     داری است، حاکی از چشم ان ت
 .             های توده ای است جنبش

بش                                 -٨ ز گرچه يک جن ي ی سازی ن ان رشد و گسترش جنبش جهانی عليه نئوليبراليسم  و جه
ه             اي داران سرم رال طرف ب ه       خالص ضد سرمايه داری نيست و گرايشات رفرميستی و لي داری ب

اصطالح تعديل شده نيز در آن حضور دارند، معهذا از آنجائی که گرايش ضد سرمايه داری در                 
 .تر است، در خدمت اهداف طبقاتی کارگران قرار دارد اين جنبش قوی

اعی       يکی از وظائف نيروهای سازمان ما در خارج از کشور،  حضور در جنبش                 -٩ م های اجت
ی                              اعتراضی عليه نظم موجود و سياست      ات ق بش طب ه جن ورژوازی، از جمل جاعی ب های ارت

ی و         سازی، جنبش زنان و جنبش عليه جنگ افروزی ، توسعه           کارگران، جنبش عليه جهانی    ب طل
ون            .   گری امپرياليستی است    اشغال ن همچنين بايد از مقاومت در برابر نئوليبراليسم  که به ويژه اک

وده               ارگر و           در کشورهای آمريکای التين در حال گسترش است، تا جائی که پای منافع ت های ک
 .  زحمتکش در ميان است،حمايت نمود

ز                     -١٠ ي گران ون ال از آنجائی که در نتيجه اشغال نظامی عراق و رشد جنبش مقاومت عليه اشغ
ه، وجود                        ان ي ه خاورم طق ن سياستهای قدرت های امپرياليست، احتمال گسترش بحران در کل م
ارزه                         ب ه در م طق ن دارد، سازمان ما همچنين بايد برای تقويت همکاری با نيروهای کمونيست م

اد               مشترک عليه امپرياليسم، جنگ طلبی و اشغال     ي ن ه و ب طق ن گری، عليه رژيم های ارتجاعی م
ا،             ک ري سم آم ي گرايان اسالمی که در نتيجه سياست های قدرت های امپرياليست، به ويژه امپريال

 .   اند تالش کند تقويت شده

 . . . مراسم  بزرگداشت  

 شماره پيام گير 
 :سازمان را به خاطر بسپاريد 

 
 

٠٠٣١٠۶۴٩٩۵٣۴٢٣ 



  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند  ١١

 ١٢ بقيه از صفحه 

برای اينکه به وظيفه خود عمل کند، بايد دست رد بر سينه تمام نمايندگان رنگارنگ طبقه                                  
سرمايه دار بزند که همواره در مقاطع حساس وبحرانی تالش نموده اند با وعده و وعيد، توده                        

طبقه کارگر که هم اکنون نيروی فعال         .  های نا آگاه را بفريبند وابتکار عمل را به دست بگيرند             
در مبارزه عليه نظم موجود است، بايد باحفظ اکيد استقالل طبقاتی خود، تمام جنبش های مترقی                  
اعتراضی عليه رژيم جمهوری اسالمی را به گرد خود متحد سازد و برای برانداختن رژيم                            
ستمگر حاکم بر ايران، از طريق اعتصاب عمومی سياسی وقيام مسلحانه وبرقراری حکومت                    

آنچه که تضمين کننده پيروزی طبقه کارگر در اين            .  شورائی کارگران و زحمتکشان آماده شود       
 .باشد، تشکل و آگاهی، اتحاد و همبستگی تمام کارگران است نبرد می

ترديدی نيست که در جريان مبارزات چند سال اخير، سطح تشکل و آگاهی و همبستگی                                     
اما، اين هنوز برای طبقه ای که می خواهد قدرت سياسی را به                       .  کارگران ارتقاء يافته است     

دست آورد، کافی نيست، از اين رو، تالش برای متشکل ساختن هرچه بيشتر کارگران وظيفه                      
بايد از هر وسيله ای برای ايجاد وگسترش تشکل استفاده کرد و               .  هر نيروی پيشرو و آگاه است      

اما اشتباه  .  بسته به شرايط هر محيط کارگری، تشکل های مخفی، نيمه علنی وعلنی ايجاد نمود                 
بزرگی خواهد بود اگر تا زمانی که تناسب قوا کامال به نفع کارگران و زحمتکشان در جامعه                         

 .ايران برهم بخورد، همه کارگران پيشرو و آگاه خود راعلنی کنند
يکی از تشکل هائی که در شرايط اختناق وسرکوب کنونی، می تواند به خوبی در خدمت                                  
متشکل شدن کارگران قرار گيرد، کميته های کارخانه است، که درمراحل پيشرفته مبارزه                            

بايد برای ايجاد وگسترش     .  طبقاتی نيز می توانند به کميته های  اعتصاب وشوراها ارتقاء يابند               
 .اين کميته ها تالش نمود
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ساله خود، از اهداف و منافع طبقه کارگر دفاع              ٣۵سازمان ما که در طول تمام دوران حيات              
نموده وبرای ايجاد يک جامعه سوسياليستی به عنوان تنها بديل برای رهائی انسان ستمديده از                      
يوغ ستم، استثمار، اسارت وبندگی مبارزه کرده است، از هيچ تالشی برای پيروزی کارگران                     

سرنگونی جمهوری اسالمی، برقراری حکومت شورائی کارگران و                 .  فروگذار نخواهد کرد    
زحمتکشان و گذار به سوسياليسم، آن وظيفه فوری است که سازمان ما برای تحقق آن تالش می                  

 .کند
کنفرانس دهم سازمان ما نيز يک بارديگر بر مشی کارگری و سوسياليستی سازمان، بر تداوم                      

 .مبارزه برای آزادی وسوسياليسم مهر تائيد زد
 

 پيروز باد طبقه کارگر
 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم -نابود باد نظام سرمايه داری

 ١٣٨۴اسفندماه 
 

 )اقليت(شرکت کنندگان در کنفرانس دهم سازمان فدائيان 

 پيام شرکت کنندگان در کنفرانس دهم 
 به کارگران ايران) اقليت(سازمان فدائيان 

 “تبعيد”              
 

 - در اين تبعيدگاه خزان زده
 ايستاده ايم هزار هزار
 ی ما-تا سينه سرخان قبيله
 آوازهای کوچ را
 با ترنم جويباران

 در کوچه های خلوت شهر
 .دوباره آواز در دهند

 
 ما مانده ايم هنوز

 های ديرپای خويش-با شرزه
 اگر چه کمی خسته 

 وگاهی نامهربان و سرد
 اما آوازهای بهاری ما
 چونان مرغکان عشق

 شکافد هنوز زمهرير زمستان را-می
 و عاشقانه های شبانه ی ما

 به رقص می آرد
 .کودکان فردا را

 
 حکايتی ست ما را

 در اين سال های فراق
 در ميان رنج به جای مانده از

                 تيغ و درفش و داغ
 هر روز در انتظار زخم ديگری 
                                    ماندن

 و شباهنگام
  ز سوگ دردناک عزيزی

                        به خود لرزيدن
 های طناب گذرکرده را ديدن-و خواب شانه

 و آوای حنجره های سوخته را
                     به گوش جان بشنيدن

 و همچنان عاشقانه ايستادن
                            مهر ورزيدن

 و تمنای  رهايی انسان را
 خانه به خانه

              کوچه به کوچه
                           شهر به شهر

 .با پرچم جان ماندن
 

 در رهگذار سنگی اين خاره راه
 اگر چه پاهايمان زخمی ست

 گرده مان بوسه گاه تازيانه و زنجير
 و آهوان کوچک ما بی نخجير

 ما مانده ايم هنوز
 تا آتشفشان ستاره را

 در ظالم شامگاهی شب بنشانيم
 تا آوازهای نيلی مستان شرزه را 

 هر سپيده دمان 
 .بر موج موج رود بسپاريم

 
 ما کاروان قصه های شکست

 ما راويان حکايت بدرودهای تلخ
 ما يادگار سال های داغ و درفش

 و رويای رنگين کمان بجا مانده از تندر و برق
 به تمنای سخره های دماوند

 ايم هنوز-مانده
 و سپيد رود رويای سبز جاری ماست

 تا ريشه های تيشه خورده ی اين
                               سال های تباهی و درد

 با مهرورزی خاک
 به ميهمانی جنگل و رود و ستاره بنشينند
 و شاخه های زخم خورده از داس و تبر

 با بوسه های آفتاب 
 .نوازشگر سبزينه های بهاريشان باشند

 
 حکايتی ست ما را

 در اين روزگار بی دردی 
 فروغ شبانه-در ميان آوازهای بی

 و کوچ موج وار خستگان دلتنگی 
 در چالش سترگ آفتاب و تندر و باد

 ما بامدادان
 ايم-شانه بر گيسوان آفتاب زده

 و شباهنگام 
 به شوق مستی و شور 

 جام تلخ دلتنگی

 .ايم-به جام زرين مهتاب زده
 

 حکايتی ست ما را
 در اين ميانه اگر 

               دستانمان تهی ست
 مان بی جام و باده است-و سفره

 مان-از ياد ياران گمشده
 "دختر رحمان"از رنج 

 "آبايی"و زخم قلب 
 در کوير و فالت و دشت

 بر هر دريچه ی آشيان کوچک ما
 نيلوفری شکفته به تمنای آفتاب
 تا عاشقانه های شبانه ی ما را
 در رهگذار پرواز پرندگان

 .                          آواز در دهد
    

  ٢٠٠۶ / ٢/ ٩  -  احمد 
            

   
 



 
يت   ( برای ارتباط با سازمان فدائيان       ل ه   )   اق ام ن
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دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور                
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  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

  ۴٧٢  شماره ٨۴نيمه  اول اسفند 

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

١٢ 

١١در صفحه    

 پيام شرکت کنندگان در کنفرانس دهم 
 به کارگران ايران) اقليت(سازمان فدائيان 
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 .به شما درود می فرستيم) اقليت( ما شرکت کنندگان در کنفرانس دهم سازمان فدائيان 
کنفرانس دهم سازمان ما در شرايطی برگزار شده است که جنبش طبقاتی کارگران ايران در                         

مبارزات علنی کارگران، سراسر ايران را       .  يکی از مراحل رشد ورونق خود قرار گرفته است          
همه روزه شاهد اعتصابات، راهپيمائی ها، تجمع های اعتراضی و اشکال                     .  فرا گرفته است    

 .ديگری از مبارزات، در کارخانه ها ومؤسسات توليدی وخدماتی شهرها ومناطق مختلف هستيم
ابعاد و وسعت اين اعتراضات که بيانگر بيداری وآگاهی دم افزون کارگران است، مرتجعين را                 

رژيم جمهوری اسالمی که پاسدار نظام طبقاتی سرمايه             .  به هراس مرگبار دچار ساخته است         
داری حاکم بر ايران است، برای کنترل ومهار اين جنبش، به خشن ترين و وحشيانه ترين                                 

هر اعتراض مسالمت آميز کارگران را با گسيل            .  سرکوب ها عليه کارگران متوسل شده است         
. کارگران معدن باب نيزو را به گلوله می بندد و کشتار می کند      . پليس ضد شورش پاسخ می دهد 

کارگران .  کارگران شرکت واحد را در گروه های صدها نفره دستگير و روانه زندان می نمايد                  
فعالين کارگری را به محاکمه می کشد و به زندان و تبعيد                       .  نساجی را به زندان می اندازد          

اين تنها نمونه هائی از سرکوب و وحشی گری گسترده رژيم جمهوری اسالمی              .  محکوم می کند  
رژيمی که از ابتدای به قدرت رسيدن خود، جنايات بس متعددی را عليه                   .  عليه کارگران است   

کارگران مرتکب شده و صدها تن از پيشروترين و آگاه ترين کارگران را به جوخه اعدام سپرده                 
با اين همه رشد و اعتالء کنونی جنبش کارگری نشان می دهد که اين وحشی گری رژيم                     .  است

 .نيز نتوانسته ونمی تواند عزم واراده کارگران را به ادامه مبارزه درهم شکند
نظام غير انسانی   .  مبارزه عليه نظم موجود، جزئی جدائی ناپذير از وجود طبقاتی کارگران است           

سرمايه داری حاکم بر ايران راه ديگری جز ادامه وتشديد اين مبارزه در برابر کارگران قرار                      
توده کارگران ايران در طول تمام دوران حاکميت جمهوری اسالمی در معرض بی                   .  نمی دهد 

در حالی که سرمايه داران انگل صفت از ِقَبل اين                       .  رحمانه ترين استثمار قرار داشته اند            
استثمار، پيوسته بر سرمايه های خودافزوده وثروت های افسانه ای اندوخته اند، توده های                             
ميليونی کارگر، سال به سال فقيرتر شده اند، به نحوی که هم اکنون اکثريت بسيار بزرگ                                  

رژيم جمهوری اسالمی که حامی و           .  کارگران حتا قادر به تأمين حداقل معيشت خود نيستند                
پاسدار منافع طبقه سرمايه دار است، با به اجرا در آوردن سياست موسوم به نئوليبراليسم                                 
اقتصادی که در ايران سياست تعديل نام گرفته است، دست سرمايه داران را در استثمار بی حد                    

با .  وحصر کارگران کامال باز نموده و به فقر وگرسنگی ابعادی باور نکردنی داده است                                 
خصوصی سازی کارخانه ها ومؤسسات، ميليونها کارگر را بيکار وگرسنه و فقير روانه خيابان               

با يورش به دست آوردهای مبارزاتی کارگران وتصويب پی در پی قوانين و                     .  ها نموده است   
آئين نامه های جديد به نفع سرمايه دران، کارگران را در بسياری موارد، از همان حداقل های                       

اين همه در حالی انجام گرفته است         .  قانونی در مورد حق وحقوق کارگری محروم نموده است           
که رژيم حاکم با برقراری ديکتاتوری عريان و سلب ابتدائی ترين حقوق دمکراتيک وآزادی                        
های سياسی توده های وسيع مردم، کارگران را حتا از حق ايجاد تشکل های مستقل نيز محروم                    

 .کرده است
روشن است که اين همه فشار، استثمار، بی حقوقی،  ستم وسرکوب، نمی توانست از سوی توده                   

اکنون مبارزه تا به آنجا گسترش يافته و وسعت گرفته است           .  های وسيع کارگر بدون جواب بماند     
با .  که طبقه کارگر به فعال ترين نيروی عرصه مبارزه در مقياس سراسر ايران تبديل شده است                

اين مبارزات، طبقه کارگر در عمل به همگان نشان داده است که پيگيرترين واستوار ترين                             
 .نيروی مبارزه است
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تجارب تمام سال های گذشته، به توده های وسيع کارگر نشان داده اند که در چارچوب نظم                              
نجات از وضعيت فالکت بار و         .  موجود، هيچ بهبود جدی در اوضاع صورت نخواهد گرفت              

اما بايد روشن باشد که هيچ نيروئی به جز          .  اسف بار موجود، دگرگونی نظم موجود را می طلبد        
اين .  طبقه کارگر، نه می خواهد ونه می تواند نظم سرمايه داری موجود را دگرگون سازد                             

اين تجارب همچنين نشان داده اند که حتا تحقق                  .  وظيفه ای است، تنها بردوش طبقه کارگر            
مطالبات آزادی خواهانه، دمکراتيک ورفاهی عمومی توده های وسيع مردم نيز در گرو کسب                   

بنابراين طبقه کارگر ايران وظيفه ای خطير بردوش دارد و          .  قدرت سياسی توسط کارگران است    


