سازمان
اتحاد فدائیان کمونیست
ثیبًیَ سبصهبى اتذبدفذائیبى کوًْیست ثوٌبسجت اّل هبٍ هَ (11اسدیجِطت )98
ثب ضؼبسکبس -هسکي -آصادی ،ثَ استمجبل اّل هبٍ هَ ثشّین
کبسگشاى هجبسص!
سّص اّل هبٍ هَ سّص تجلی ُوجستگی کبسگشاى سشاسشجِبى ،سّص گشاهیذاضت سٌت ُبی اًمالثی جٌجص جِبًی طجمَ کبسگش ثشضذ ستن ّاستثوبس سشهبیَ داسی،ثشضذ
جٌگ ّ ّیشاًگشی ،ثشضذ ًبثشاثشی جٌسیتی ّثشضذ سشکْة آصادیِبی سیبسی ّهذًی...سا ثَ ضوب کبسگشاى ایشاى ّ جِبى ضبدثبش هیگْئین.
سبلی کَ گزضت ضبُذ اداهَ ثذشاى سشهبیَ داسی دسسطخ جِبى ّ تطذیذتؼشض ثَ دمْق ّهؼیطت کبسگشاى ثْدین  .ثشغن ُوَ ادػبُبی ًظشیَ پشداصاى هذافغ سشهبیَ هجٌی
گزساثْدى هؼضالت گشیجبًگیش سیستن سشهبیَ داسی  ،اهب تذاّم ثذشاى ًطبًذٌُذٍ ایي اهش است کَ ثذشاى داهٌگیش ًظبم سشهبیَ داسی ًَ ثذشاًی هْلتی ثلکَ ًوبیبًگش ضکست
اصلی تشیي پبیَ ّلبًْى سشهبیَ داسی ُوچْى «ثبصاس آصاد» لبثلیت لبًْى سشهبیَ داسی دسهؼضالت کًٌْی ّ ًیض ًطبًگش ضکست سیبست ُبی التصبدی ًئْلیجیشالیستی
است کَ ثؼٌْاى ساٍ ثشّى سفت اص ثذشاى التصبدی سبلِب است تْسظ ستبد ُبی سشهبیَ جِبًی اػوبل هیطْدًّ ،تبیج آى جض تطذیذ استثوبس ، ،کبُص ثْدجَ ػوْهی
دسػشصَ ُبئی ًظیش ثِذاضت ،خذهبت اجتوبػی ،آهْصش ّ پشّسش ػویك تشضذى ضکبف طجمبتی ّ تطذیذ جٌگ ّ کطتبسً ،تیجَ دیگشی دسثشًذاضتَ است.هْلؼیت ثذشاًی
ًظبم سشهبیَ داسی هتمبثال طجمَ کبسگش ّ دیگش صدوتکطبى سا دسسطخ ّسیؼی ثَ سوت هجبسصٍ سْق دادٍ است ّ سبل گزضتَ ضبُذ گستشش اػتشاضبت ّ اػتصبثبت ضذ
سشهبیَ داسی تْدٍ ُبی کبسگش ّ صدوتکص دسکطْسُبی هختلف جِبى ،اصجولَ دسکطْسُبی هؼظن سشهبیَ داسی ثْدین.
اکٌْى دسآستبًَ اّل هبٍ هَ دیگشی ُستین ّکبسگشاى جِبى ثبسدیگش دستذاسک اًذ،تب هشاسن ُبی سّصاّل هبٍ هَ اهسبل سا ُشچَ ثبضکٍْ تش ثشگضاسکٌٌذ .طجمَ
کبسگشدسسشتبسشجِبى ساٍ پیوبئی ضْساًگیضی سا کَ ًین هیلیْى کبسگش ًضدیک ثَ یک لشى پیص ثشػلیَ ثْسژّاصی  ،استص ّگشٍّ ُبی فطبسدسآهشیکب آغبص کشدًذُ ،وچٌبى
اداهَ هیذٌُذ .دسسبلِبی اخیشدسًتیجَ تطذیذ ثذشاى سشهبیَ داسی دسسشاسشجِبى فطبسالتصبدی ّسیبسی ثَ کبسگشاى ّ تطکلِبی کبسگشی افضایص یبفتَ است  .دسهمبثل ایي
تؼشضبت کبسگشاى دسکطْسُبی هختلف اصجولَ دسایشاى ًیض ثَ اضکبل گًْبگْى ثَ هجبسصٍ ّهمبّهت اداهَ دادًذ. .دسسِبی ایي دّساصهجبسصات ًیبص ثَ اتذبد ُّوجستگی
کبسگشاى جِبى ثشای همبثلَ ثب تؼشضبت سشهبیَ سا ثَ اتخبر تبکتیکِب ّسّش ُبی تؼشضی ثیطتش ػلیَ سشهبیَ سْق هیذُذ .
کارگران مبارز ایران
طجمَ کبسگش یک طجمَ جِبًی است ّهجبسصات کبسگشاى یک کطْس،اصهجبسصٍ ُن طجمَ ُبی خْد دسسبیشًمبط جِبى جذاًیست .سبل گزضتَ ثشغن تطذیذ خفمبى ّسشکْثگشیِبی
ًظبم سشهبیَ داسی دبکن ثشایشاى  ،هجبسصات کبسگشاى ًیض دسضکل اػتصبثبت  ،تظبُشات ّاضکبل دیگش هجبسصٍ ثشػلیَ تؼشض ثیشدوبًَ سشهبیَ داساى ّدّلت سشکْثگش
آًِب اثؼبدی گستشدٍ یبفت  .هتؼبلت کبسگشاى ،صًبى  ،هؼلوبى  ،پشستبساى ّخلمِبی تذت ستن ًیضثشای تذمك خْاست ُب ّ هطبلجبت خْد ّاسد هیذاى ضذًذ .سّضي است کَ
ثبتطذیذ هذاّم ثذشاى التصبدی ّتذاّم ستوگشی ّسشکْثگشی طجمَ دبکن ،هجبسصات کبسگشاى ّصدوتکطبى ُشچَ گستشدٍ تش خْاُذ ضذ ُ .ن ایٌک طلیؼَ تطذیذ هجبسصٍ
طجمبتی ّاػتالی جٌجص کبسگشی دسدبل دهیذى است .دسایي پیکبس طجمَ کبسگش ًیبص ثَ تطکل ،آگبُی طجمبتی ّاتذبد صفْف خْد ػلیَ سشهبیَ داسی داسد.اّل هبٍ هَ فشصتی
است کَ کبسگشاى پیطشّ ّفؼبلیي کبسگشی ثباسصیبثی ضشایظ هطخص کًٌْی ّچطن اًذاصآیٌذٍ ،ثشًبهَ ّسّضِبی هْثشی سا ثشای طشح هطبلجبت ّاضکبل هجبسصات خْد اتخبر
کٌٌذ .
اّضبع التصبدی ّاجتوبػی ّسیبسی ایشاى ّهٌطمَ ضشایطی سا ثْجْد آّسدٍ است کَ اهسبل هیتْاى ثشگضاسی تظبُشات اّل هبٍ هَ سا ثطْس گستشدٍ تشاصسبلِبی لجل
تذاسک دیذ  .اهبهْفمیت ّلْاًذک دسایي صهیًٌَ ،یبص ثَ اتذبد صفْف گشٍّ ُبی پیطشّ کبسگشی داسد کَ ػوال دسگیش هجبسصات سّصهشٍ کبسگشاى ُستٌذ ّ اصهطبلجبت
التصبدی ّسیبسی آًِب اطالػبت دلیك ّػیٌی داسًذ .هطبلجبتی کَ ثتْاًذ کبسگشاى ثیطتشی سا ثسیج کشدٍ ّثَ هیذاى ثیبّسد ّیب دذالل اًؼکبط هْثشی دسرٌُیت تْدٍ کبسگشاى
ثشجبی ثگزاسد.
کارگران مبارز وپیشرو
دسسبل جذیذ کبسگشاى ایشاى ثشای سسیذى ثَ خْاست ُب ّهطبلجبت التصبدی ّسیبسی خْد ثب دضْاسیِبی صیبدی هْاجَ اًذ ،اهب ثب تْجَ ثَ تطذیذ فطبسالتصبدی ّ سیبسی
دسسطخ جبهؼَ ّ اػتشاضبت ػوْهی گستشش یبثٌذٍ ػلیَ ًطبم دبکن ،آًچَ کَ ّیژگی کًٌْی هذسْة هیطْد ّ هیجبیذ یکی اصّظبئف اصلی جٌجص کبسگشی ثْ یژٍ فؼبالى
ّپیطشّاى کبسگشی داًستَ ضْد ،استمبء سطخ آگبُی ّافضایص ًمص کیفی طجمَ کبسگش دسهجبسصات سبیش صدوتکطبى اصطشیك تلفیك دسست هجبسصٍ التصبدی ثب هجبسصٍ سیبسی
ثشضذ ًظبم دبکن است .ثطشیك اّلی تذکین پیًْذ جٌجص کبسگشی ثب جٌجص تْدٍ ُبی صدوتکص هشدم  ،ثیکبساى  ،جْاًبى ،صًبى،خلمِبی تذت ستن ّاستثوبس  ،...هسئْلیت
تبسیخی جٌجص کبسگشی هذسْة هیگشدد .سبل گزضتَ دسجشیبى اػتصبثبت ضکُْوٌذ کبسگشاى ًیطکش ُفت تپَ ّ فْالد اُْاص ،ضؼبسُبی اػتصبثیْى ً،ظیش «اداسٍ ضْسائی»
ّافطبگشیِبی آًِب اصتطذیذ استثوبسّچپبّلگشیِب،،دسهیبى الطبس هختلف تذت ستن اسثتوبس جبهؼَ پژّاک هٌبسجی یبفت ُ.شچٌذ کَ ایي دشکت سشکْة ضذ ،اهب تبثیشات
ضؼبسُب ّ هطبلجبت ّ الذاهبت سبصهبًیبفتَ ّسادیکبل آًِب ،کَ هْسد پطتیجبًی سبیش صدوتکطبى ًیض لشاسگشفت ،دسسِبئی فشاهْش ًطذًی ّ تجشثیبت ًْیٌی ثشای اداهَ هجبسصٍ
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ّچگًْگی تلفیك خْاست ُبی التصبدی ّ سیبسی ّ پیًْذ هجبسصات کبسگشی ثب هجبسصات سشاسشی ثشػلیَ ًظبم دبکن دسثشداضت .جوؼجٌذی ّ ثِشٍ گیشی دسست اصایي
تجشثیبت هیتْاًذ چطن اًذاصًْیٌی سا دسػشصَ هجبسصات جبسی ثگطبیذ.
اص ُن اکٌْى ثب ثشگضاسی جلسبت ّهجبهغ ػوْهی دسکبسخبًَ ُب ّهشاکض کبسگشی ّ ثب اًتخبة کویتَ ُبی هطتشک ثشگضاسی اّل هبٍ هَ ّتؼییي ضؼبسُب ّهطبلجبت خْد ،ثَ
پیطْاص اّل هبٍ هَ ثشّین  .اتخبر تبکتیک ُبی هٌبست دس همبثل تؼشض ادتوبلی ًیشُّبی سشکْثگش ّ سبصهبًذُی ّ آسایص ًیشّ دس همبثل هشاسن ُبی فشهبیطی ،ثشدى
ضؼبسُبی آصادیخْاُبًَ ّ سْسیبلیستی ثَ هیبى تْدٍ کبسگشاى ّ صدوتکطبى  ،طشح ضؼبس ُبی استشاتژیک ّهطبلجبت التصبدی ّ سیبسی فْسی کبسگشاى اص جولَ ّظبیف هب
هذسْة هی ضًْذ .سّص اّل هبٍ هَ ،ضؼبسُبی هطبلجبتی توبم ثخص ُبی کبسگشی ساطشح ّ خْاستبس ّدذت ّتطکل کبسگشاى ثشای تذمك آًِب ضْین .
هبفیبی لذست ّثشّت ّ کل ًظبم استثوبسگش ّ سشکْثگش دبکن ثبیذ ثذاًٌذ کَ طجمَ کبسگش ایشاى اگش چِل سبل لجل تْاًست ثب لذست طجمبتی خْد سژین استجذادی سلطٌتی
هتکی ثش صّس ّسشًیضٍ سا ثشاًذاصد ،اکٌْى کَ ثوشاتت آگبٍ تش ّآثذیذٍ تش ضذٍ است ،ثب استفبدٍ اص سالح ثشًذٍ خْد یؼٌی اػتصبثبت ػوْهی ّ لیبم هسلذبًَ ،لبدس است ثَ
دیبت ًٌگیي ًظبم دبکن ًیض پبیبى دُذ.
صًذٍ ثبد اّل هبٍ هَ سّصجِبًی کبسگش! صًذٍ ثبد اتذبد ُّوجستگی کبسگشاى سشاسش جِبى!
سشًگْى ثبد سژین جوِْسی اسالهی ایشاى

ثشلشاس ثبد جوِْسی فذساتیْ ضْسائی ایشاى

صًذٍ ثبد سْسیبلیسن
سبصهبى اتذبد فذائیبى کوًْیست
 ۳اسدیجِطت هبٍ 1398
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