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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢٠درصفحه   

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

کنفرانس شانزدھم سازمان فدائيان 
 با موفقيت برگزار شد) اقليت(

 
مقرر داشته که )  اقليت(اساسنامه سازمان فدائيان 

بار برگزار  ھای سازمان ھر دو سال يک کنفرانس
ھای  گيری ھا از قدرت تصميم اين کنفرانس.  شود

اساسنامه، رھبری .  يک کنگره برخوردارند
ای سازمان را موظف ساخته که کنفرانس  دوره

 .را در موعد مقرر، برگزار نمايد
ھای سازمان، عملکرد رھبری و  در کنفرانس 

تشکيFت و چگونگی پيشرفت وظائفی که 
کنفرانس پيشين تعيين کرده بود، مورد ارزيابی 

گيرد، وظائف سياسی و تشکيFتی دو  قرار می
شوند و يک رھبری جديد  سال آينده تعيين می

 .شود برگزيده می
بر اين اساس، رھبری منتخب کنفرانس پانزدھم، 

 ماه قبل از  بر طبق ضوابط اساسنامه سازمان، سه
تشکيل کنفرانس شانزدھم، تدارک برگزاری اين 

ترين وظيفه در اين  مھم.  اجFس را آغاز نمود
دوره تدارک سياسی اين اجFس عالی سازمان 

بدين منظور، کميته اجرايی، گزارش .  بود
عملکرد سياسی و تشکيFتی سازمان و ارزيابی 

انداز تحول اوضاع  خود را از جھت و چشم
ھای سازمان در اختيار  سياسی و تاکتيک

ھای مختلف سازمان  تشکيFت قرارداد تا در بخش
و جلسات وسيع بحث و گفتگو، موردبررسی 

کننده در کنفرانس با  قرار گيرند و رفقای شرکت
آمادگی کامل در اين اجFس عالی سازمان 

 .حضور يابند
اين گزارش مشتمل بر دو بخش مجزای سياسی و 

در بخش سياسی گزارش که .  تشکيFتی بود
يابد، اوضاع سياسی ايران و  اکنون انتشار می

جھان در دو سال گذشته موردبحث و بررسی 
قرار گرفت و نشان داده شد که ارزيابی کنفرانس 

ھا با تحول اوضاع سياسی  پيشين و اتحاد تاکتيک
در اين گزارش با استناد به .  انطباق داشته است

ھای اقتصادی و سياسی موجود، جھت  فاکت
تحول اوضاع سياسی در ايران و جھان، تحليل و 

ھای  بر مبنای آن وظائف سياسی و تاکتيک
 .اند شده سازمان تعيين

در بخش تشکيFتی گزارش که به دbيل امنيتی، 
يابد، عملکرد کميته اجرايی و  انتشار علنی نمی

ھای تشکيFتی در جزئيات موردبحث  تمام کميته
ھا و  قرارگرفته بود، نقاط مثبت و منفی فعاليت آن

شده از  که تا چه حد در پيشبرد وظائف تعيين اين
شده  اند، ارزيابی سوی کنفرانس پيشين موفق بوده

 .بود
ماھه، عFوه بر مباحث مربوط  در اين دوره سه

ھايی از  به گزارش سياسی و تشکيFتی، قطعنامه
ای و  سوی رفقا در مورد اصFحات اساسنامه

گيری در کنفرانس ارائه  ای، برای تصميم برنامه
شد که از طريق بولتن بحث در اختيار ھمه 

 .رفقای سازمان قرار گرفت

 گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان به
  کنفرانس شانزدھم

 رفقا 
گذرد، آشفتگی اوضاع سياسی جھان، تحت تأثير تشديد   سازمان می١٥در فاصله دو سالی که از کنفرانس 

ای که نظر افکنيد،  به ھر عرصه.  تر شده است تر و برجسته داری، آشکار تضادھای نظم سرمايه
ھای نظام  ريشه و بنياد تمام تضادھا و بحران.  اند تر شده وضوح عميق ھای اين نظم جھانی به بحران
 . ھای اقتصادی آن است بست و بحران داری، بن داری در تضادھای شيوه توليد سرمايه سرمايه

که  داری را به لرزه درآورد، گذشت، بدون اين  که جھان سرمايه٢٠٠٧ سال از بحران جھانی سال  ده
 .دار جھان، بتواند بر اين بحران غلبه کند طبقه سرمايه

،  رشد "اندازھا وضعيت اقتصادی جھان و چشم"   سازمان ملل،٢٠١٧بر طبق گزارش ژانويه سال 
اين . "  ماند ھمچنان در رويداد درازمدت رشد پائين، گرفتار باقی خواھد "، ٢٠١٧اقتصاد جھانی در سال 

ترين نرخ رشد، از رکود بزرگ سال   کند٢٠١٦ درصدی سال ٢ /  ٢رشد اقتصادی  :  افزايد گزارش می
 .  بود٢٠٠٩

اوضاع اقتصادی جھان :  گويد ، می٢٠١٧، ژانويه "اندازھای اقتصاد جھانی چشم"بانک جھانی نيز در 
 .ھمچنان نا اميد کننده است

)اقليت(کنندگان در شانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان  پيام شرکت  

   به طبقه کارگر

 

 

به ) اقليت(کنندگان در شانزدھمين کنفران سازمان فداييان  پيام شرکت

 ھواداران و فعا8ن سازمان در داخل کشور

 

 

 پيام شرکت کنندگان در کنفرانس شانزدھم سازمان 

 به خانواده ھای جانباختگان و زندانيان سياسی 

 

 ) اقليت(کنندگان در کنفرانس شانزدھم سازمان فدائيان  پيام شرکت

 به زنان کارگر و زحمتکش ايران

 

) اقليت(سازمان فدائيان  -پيام فعا8ن داخل کشور  
 به کنفرانس شانزدھم

١٢درصفحه   

  ١٣درصفحه 

١١درصفحه   

١٧درصفحه   

١۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۴٨شماره    ٩۶نيمه اول شھريور  –سال سی و نھم 
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١از صفحه   

 با موفقيت برگزار شد) اقليت(کنفرانس شانزدھم سازمان فدائيان 

ماھه تدارک سياسی،  پس از اتمام دوره سه
کنفرانس شانزدھم سازمان در روزھای سوم تا 

 .پنجم شھريورماه برگزار شد
که کنفرانس رسماً کار خود را آغاز  پيش از آن

کند، يکی از اعضای کميته اجرايی سازمان، 
کننده، از  آمد گويی به رفقای شرکت ضمن خوش

فشانی و قھرمانی  پاس جان اجFس خواست به
رفقايی که درراه اھداف بزرگ سازمان، آزادی و 

از .  سوسياليسم، جان باختند، يک دقيقه کف بزنند
رئيسه کنفرانس  کنندگان خواسته شد، ھيئت شرکت

 .را انتخاب کنند و پايان کار خود را اعFم کرد
رئيسه  عنوان ھيئت اتفاق آراء به سه تن از رفقا، به

نامه اجFس و روال کار  سپس آئين.  انتخاب شدند
گيری گذاشته  رئيسه به رأی کنفرانس، توسط ھيئت

 .اتفاق آراء تصويب شد شد و به
نامه، تصميمات در مورد مسائل  بر طبق اين آئين

  مربوط به برنامه و اساسنامه سازمان با اکثريت
مطلق و در موارد ديگر با اکثريت نسبی اتخاذ 

گيری در مورد تمام  ھمچنين رأی.  خواھد شد
استثنای انتخاب رھبری جديد علنی  مسائل به
 .خواھد بود

ھا آغاز  رئيسه پيش از آنکه بحث گزارش ھيئت
شوند، از کميته اجرايی پيشين خواست که يک 

کننده  در کنفرانس  رفيق در مورد رفقای شرکت
گزارش دھد و به سؤاbت رفقا پيرامون گزارش 
تشکيFتی که در دستور کار قرارگرفته بود، 

رفيق کميته اجرايی در گزارش خود .  پاسخ دھد
به تعدادی از رفقا که نتوانسته بودند در کنفرانس 

ھا اشاره  حضور يابند، و دbيل و مشکFت آن
. کرد و به سؤاbتی که مطرح شد، پاسخ گفت

بعدازآن تعدادی از رفقا پيرامون اين گزارش، 
ھا  جوانب مختلف آن بحث کردند و برخی پيشنھاد

در جريان .  نيز برای دوره دوساله آتی ارائه دادند
ھسته " رفقای  بحث گزارش تشکيFتی، پيام
خوانده شد که "  مقاومت رفيق بھروز دھقانی

مورد تشويق و استقبال حاضران واقع گرديد و 
پيرامون پيشنھادات رفقا بحث و تبادل نظر 

بررسی و گفتگو پيرامون .  صورت گرفت
پس از .  گزارش تشکيFت يک روز ادامه يافت

رئيسه کفايت بحث را اعFم نمود،  که ھيئت آن
گيری گذاشته شد و با  گزارش تشکيFتی به رأی

 درصد ممتنع به ١٠ درصد رأی موافق و ٩٠
 .تصويب رسيد

ھايی بود که  دستور کار بعدی کنفرانس قطعنامه
 .شده بود به کنفرانس ارائه
ای به يکی  ای که خواستار افزوده نخست قطعنامه

از بندھای اساسنامه سازمان بود، به بحث گذاشته 
در فصل چھارم اساسنامه سازمان .  شد
، ١٩، ماده ٢در بند "  ھای عالی سازمان ارگان"

پيرامون وظايف و قدرت کنگره، ازجمله آمده 
 .ھا تصويب قطعنامه –است، و 

قطعنامه اصFح يکی از زير بندھای اساسنامه "
و، /  ٢که در بند  نظر به اين:  گفت می"  سازمان
تواند  باشد و می بندی آن کامل نمی فرمول
ھای متفاوتی را شامل شود، به شکل زير  درک

 .تغيير کند
ھا تا  ھا، اين قطعنامه تصويب قطعنامه  –و 

 ."کنفرانس بعدی سازمان رسميت دارند
دھنده  نامه، از رفيق ارائه بر طبق ضوابط آيين

قطعنامه خواسته شد که ده دقيقه پيرامون اين 
تأکيد رفيق عمدتاً بر اين .  قطعنامه توضيح دھد

نکته متمرکز بود که اين افزوده به بند اساسنامه 
ھای  منظور رفع ھرگونه ابھام و برداشت به

سپس .  متفاوت از بند موجود در آينده است
رئيسه خواست که دو رفيق در موافقت و  ھيئت

رفيق موافق بر .  مخالفت با قطعنامه صحبت کنند
رفيقی که در .  ھمان توضيح قبلی تأکيد داشت

مصوبات :  مخالفت با قطعنامه صحبت کرد، گفت
ھای  ھای پيشين مادام که از سوی ارگان کنفرانس

اند، به اعتبار خود  عالی سازمان رسماً نفی نشده

تواند با  اما ھر کنفرانس سازمان می.  مانند می باقی
شده  مصوبات قديمی را لغو و  ضوابط تعيين

. ھا سازد مصوبات جديدی را جايگزين آن
 . بنابراين اشکالی در بند اساسنامه نيست

 ٣۴گيری گذاشته شد و با  اين قطعنامه به رأی
 ١٢ درصد مخالف و ۵۴درصد آرای موافق، 
 .درصد ممتنع،  رد شد

قطعنامه ديگری که در دستور کار کنفرانس قرار 
گرفت و پيشنھاد تغييراتی در برنامه سازمان را 

 :داشت، به شرح زير بود
 !رفقای گرامی"

در .  گذرد سه دھه از نگارش برنامه سازمان می
داده و از لحاظ  ھا تحوbت زيادی رخ اين سال

. ايم نظری نيز ما تحوbتی را پشت سر گذاشته
مخاطب اصلی اين برنامه نه من و شما که 

به ھمين دليل .  کارگران و زحمتکشان ھستند
ست تا برنامه سازمان بازبينی شده و  ضروری

کلمات و جمFتی که امروز ديگر دقيق نيستند و 
توانند نظرات ما را به درستی برای مخاطبان  نمی

توانند باعث نوعی توھمات  بيان کنند و حتا می
نسبت به اين نظرات شوند، با کلمات و جمFتی 

 .جديد جايگزين گردند
 :کنم بنابراين پيشنھاد می

کميته اجرايی آينده مسئوليت بازنويسی برنامه را 
کميته اجرايی پس از بازنويسی .  برعھده بگيرد

بيند در  برنامه، آن را به شکلی که مناسب می
تر و  گذارد تا با دقيق درون تشکيFت به بحث می

 . شدن آن به کنفرانس بعدی ارائه گردد نھايی
کنفرانس بعدی در نھايت در ارتباط با تغييرات 

و يا در صورت (پيشنھاد شده، مورد به مورد 
، نظر خود را اعFم )جا موافقت کنفرانس يک

 .خواھد کرد
ی بازنويسی برنامه را در  کميته اجرايی وظيفه

از درون يا (تواند به گروھی  صورت لزوم می
يا به ارگان ديگری از )  بيرون کميته اجرايی

 .چون تحريريه واگذار کند تشکيFت ھم
ست که اين پيشنھاد مانع آن نيست که اگر  بديھی

رفقايی پيشنھادی برای تغيير در برنامه داشتند و 
در پيشنھادات نھايی کميته اجرايی نيامده بود، در 

 ." کنفرانس آينده به صورت جداگانه مطرح سازند
اين قطعنامه، به روش قطعنامه پيشين به بحث 

 .گذاشته شد
رفيق پيشنھاددھنده قطعنامه در توضيح آن يادآور 
شد که منظور از بازنويسی، کل برنامه نيست 

ھا و بندھا، از  بلکه تدقيق و اصFح برخی واژه
 –ھای انقFبی  داری وابسته يا جنبش نمونه سرمايه

تواند  دمکراتيک ضد امپرياليست است که می
 .مورد سوءاستفاده برخی جريانات قرار گيرد

در مخالفت با اين قطعنامه يکی از رفقا توضيح 
داد که اگر منظور بازنويسی تمام برنامه نيست، 

تواند  کميته اجرايی يا يک گروه مجزای ديگر نمی
ای که حدود و جوانب آن روشن نيست  وظيفه

رفيق يا رفقايی که پيشنھاد اصFح .  برعھده گيرد
توانند  ھا يا بندھايی از برنامه را دارند، می واژه

آن را در تشکيFت سازمان به بحث بگذارند و به 
صورت يک قطعنامه مشخص به کنفرانس آتی 

گيری گذاشته شد  اين قطعنامه به رای.  ارائه دھند
 درصد مخالف ۴٠ درصد آرای موافق، ٣۴و با 

 . درصد ممتنع رد شد٢۶و 
. دستور کار بعدی کنفرانس، گزارش سياسی بود

ھيئت رئيسه از کميته اجرايی پيشين خواست که 

١۵درصفحه   



 ٣ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ٣

۴درصفحه   

 گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان به کنفرانس شانزدھم

بر طبق اين گزارش، نرخ رشد اقتصادی کشورھای پيشرفته که در سال 
 مجدداً سقوط کرد و ٢٠١٦يافته بود، در سال   درصد افزايش٢ /  ٧ به ٢٠١٥

 درصدی  اياbت  متحده،  به ٢ /  ٦نرخ رشد  .   درصد کاھش يافت١ /  ٦به 
.  درصد کاھش يافت١ /  ٦ درصد به ٢ درصد و منطقه يورو نيز از ١ /  ٦

 ٣نرخ رشد .  در ديگر کشورھا و مناطق جھان نيز وضع  بر ھمين منوال بود
/  ٧ به ٢٠١٤ درصدی چين در ٧/    درصد، اقتصادھای نوظھور ٦ 

 درصد ٠ /  ٩ درصد و آمريکای bتين از     ٣ / ٤ به ٤ / ٣توسعه از  درحال
در ھمين فاصله نرخ رشد تجارت .   تنزل نمود٢٠١٦درصد در   –  ١ /  ٤به  

 . درصد کاھش يافت٢ / ٥ درصد به       ٣ / ٧جھانی نيز از 
تر  آيد، اين بحران مزمن، پيوسته  ژرف گونه که از آمار رسمی برمی ھمان

شده، حتی در کشورھايی با بنيه اقتصادی قدرتمند، بحران ھنوز اندکی بھبود 
متحده آمريکا که يک  اياbت.  گرفته است نيافته، دوباره روند نزولی در پيش

 تجربه کرد، در سالی که ٢٠١۵ درصدی را در ٢ /  ٦بھبود نسبی نرخ رشد 
نھاد و نرخ رشد در مقايسه با سال قبل از آن  گذشت بار ديگر گامی به پس

اتحاديه اروپا ھمچنان با رکودی سنگين مواجه است و .  شدت کاھش يافت به
و اغلب کشورھای اروپای شرقی، وضعيت  پرتغال در کنار يونان، اسپانيا،

 .تر شده است برخی کشورھای ديگر از نمونه ايتاليا وخيم
"کند گيری می بانک جھانی چنين نتيجه با مدنظر قرار دادن پيوند تقاضا، : 

گذاری، تجارت، بارآوری، رويداد امتداديافته رشد ضعيف جھانی،  سرمايه
گذاری و  تواند در غياب سياست متمرکز تFش برای احيای سرمايه می

و اين باعث .  رساندن به احيای بارآوری، به امری ابدی تبديل شود ياری
گردد که ديگر نتوان فقر شديد را برانداخت و ايجاد کار شرافتمندانه برای  می

 . "ھمه را محقق ساخت
داری از بحران  المللی جھان سرمايه ھای بين اين تصويری است که سازمان

 .  دھند اقتصادی مزمن و bينحل جھانی ارائه می
کشورھايی که تا کنفرانس قبلی سازمان، آسيب کمتری از بحران ديده بودند، 

تمام کشورھای آمريکای bتين اکنون .  ھا را نيز به کام خود کشيد بحران، آن
سير نزولی رشد اقتصادی چين، .  اند ھای اقتصادی مواجه ترين بحران با وخيم

خيز خاورميانه، با  اصطFح ثروتمند نفت کشورھای به.  تشديد شده است
بنابراين، بحران اقتصادی .  ھای قبل مواجه شدند تر از سال وضعيتی وخيم
اندازی برای غلبه  عجالتا ھيچ چشم.  داری، درمجموع تشديد شد جھان سرمايه
 .ھای آن وجود ندارد داری بر تضادھای شيوه توليد و بحران نظام سرمايه

ھای  ھای اقتصادی دولت پی آمد ادامه بحران اقتصادی و سياست
تر شدن شرايط معيشتی کارگران و  داری، افزايش بيکاری و وخيم سرمايه

 .زحمتکشان سراسر جھان بوده است
المللی کار، افزايش روزافزون تعداد بيکاران را  آخرين گزارش سازمان بين

 ١، ٢٠١٥اين سازمان، رقم نھائی تعداد بيکاران را در .  بينی کرده است پيش
/  ٣، با افزايش ٢٠١٦ ميليون و برای سال ١٩٧/   /  ٤ ميليونی ٢   ١٩٩ 

/  ١ افزايش ٢٠١٧ميليون و برای سال  . بينی کرده است  ميليون را پيش١ 
اين واقعيتی است .    ميليونی است٢ /  ٧ نيز يک افزايش ٢٠١٨بينی سال  پيش

ھای قFبی  المللی کار، مستند به گزارش شده سازمان بين که ارقام اعFم
 ميليونی ١٠ھايی از نمونه جمھوری اسFمی است که رقم bاقل  دولت

بنابراين، آمار واقعی .   ميليون اعFم کرده است٣تا ٢بيکاران ايرانی را 
بيکاران جھان bاقل بايد دو برابر رقمی باشد که سازمان جھانی کار اعFم 

 . کند می
ھا تن ديگر از کارگران و  در ھمان حال که بحران اقتصادی، ميليون

زحمتکشان را به اردوی بزرگ بيکاران جھان افزوده است و در بسياری از 
اند، از حداقل امکان زندگی  کشورھا از نمونه ايران، کارگرانی که اخراج شده

ھای  کنند، دولت اند و در شرايط  فقر مطلق  با گرسنگی زندگی می محروم
داری با اتخاذ سياست موسوم به رياضت، دستمزدھا را کاھش داده و  سرمايه

نتيجتاً .  اند امکانات اجتماعی و رفاھی کارگران را بيش از بيش محدود کرده
تر شده ، دامنه فقر  وضعيت معيشتی کارگران سراسر جھان پيوسته وخيم

 . تر شده است تر و وسيع تر و شکاف فقر و ثروت عميق گسترده
 نفر در جھان ٨کند که ثروت  گزارش ژانويه سازمان آکسفام برآورد می

/  ٦برابر با نيمی از جمعيت فقير جھان که در  درحالی.   ميليارد نفر است٣ 
 درصد از فقيرترين مردم جھان، ساbنه ١٠ درآمد ٢٠١١ تا ١٩٨٨فاصله 

 برابر شده ١٨٢ درصد ثروتمندان ١يافته، درآمد   دbر افزايش٣کمتر از 
شود که در  اين گزارش با اشاره به تحقيقات پيکتی، يادآور می.  است

 درصد جمعيت پائينی، صفر ٥٠ سال گذشته، رشد درآمد ٣٠متحده در  اياbت
.  درصد رشد داشته است٣٠٠ درصد جمعيت ١که درآمد  بوده است، درحالی

اش   شرکت جھان، درآمد ساbنه١٠٠ترين  برای مثال يک مديرکل بزرگ
 .  ھزار کارگر نساجی بنگFدش است١٠اندازه دريافتی  به

در يک چنين شرايطی از شکاف عميق فقر وثروت در جھان، در حالی که 
در نتيجه تشديد بحران، بيکاری و فقر افزايش يافته، وضعيت مادی ومعيشتی 

دار از طريق سياست  تر شده است و طبقه سرمايه طبقه کارگر مدام وخيم
رياضت نيز کوشيده است ھرچه بيشتر بار بحران را بر دوش کارگران قرار 

تری  به   و مبارزات کارگران دامنه وسيع دھد، تضادھای طبقاتی تشديد شده
 . خود گرفته است

. ترين اعتصاب جھان توسط کارگران ھند برپا گرديد  ، بزرگ٢٠١٦در سال 
 ميليون کارگر، در ١٨٠ھای کارگری،   با فراخوان اتحاديه٢٠١٦در سپتامبر 

ھای ضد کارگری نئوليبرال کابينه جناح راست  اعتراض به سياست
بورژوازی، در يک  اعتصاب عمومی و سراسری شرکت کردند و با طرح 

ای از مطالبات، خواستار توقف اقدامات کابينه و بھبود شرايط  مجموعه
 .ھای کارگر و زحمتکش ھندی شدند زندگی توده

رشته اعتصابات، تظاھرات و تجمعات  کارگران فرانسوی  با برپائی يک
 شھر ٢٠٠زمان در  ، تظاھرات ھم٢٠١٦ھای مارس و آوريل  درپی در ماه پی

ويژه پاريس، تعطيل  ھا شبانه در مراکز شھرھا به آئی فرانسه، گردھم
ھا، قھرمانانه در برابر تعرضات بورژوازی  ای و پاbيشگاه ھای ھسته نيروگاه
 .آوردھای طبقه کارگر در قانون کار اين کشور ايستادگی کردند به دست

طبقه کارگر .  ھا اعتصاب عمومی، در ديگر کشورھای جھان نيز رخ داد ده
يونان در اعتراض به سياست اقتصادی نئوليبرال، چندين اعتصاب عمومی و 

در اعتصاب عمومی سرا سری کارگران اسپانيا .  تظاھرات خيابانی برپا کرد
. که با راھپيمايی و تظاھرات ھمراه بود، صدھا ھزار کارگر شرکت کردند

 سراسر ٢٠١٦اعتصابات و تظاھرات کارگران بلژيک در ماه مه و اکتبر 
سازی ھيوندا و کارگران  کارگران اتومبيل.  اين کشور را به تعطيل کشاند

ای  ای گسترده ونقل کره جنوبی، اعتصابات عمومی و تظاھرات چندھفته حمل
اعتصابات کارگران تأسيسات نفتی نيجريه و برزيل نيز در .  را سازمان دادند

در اغلب کشورھای .   بود٢٠١۶زمره اعتراضات مھم کارگری سال 
اروپايی، کارگران و کارمندان وسايل نقليه زمينی و ھوايی، اعتصابات 

ھزاران اعتصاب، تظاھرات و راھپيمايی در .  متعددی را سازمان دادند
 رخ ٢٠١٧ و ٢٠١٦تر نيز در سراسر جھان در طول سال  سطحی محدود

ھا ھزارتن از اعضای اتحاديه ھای کارگری   تظاھرات و راھپيمائی ده .  داد
ھای   در اعتراض به سياست٢٠و احزاب چپ آلمانی در جريان اجFس گروه 

  بود ٢٠١٧بورژوازی جھانی، يکی از اعتراضات برجسته در سال 
ھای احزاب  اند و سياست که تضادھا مدام تشديد شده از سوی ديگر، درحالی

داری برای مھار بحران با شکست کامل  سنتی در کشورھای پيشرفته سرمايه
رو شده است، احزاب نژادپرست، خارجی ستيز و فاشيست، شديداً رشد  روبه
ھای  در دو سال گذشته نژادپرستی، خارجی ستيزی و گرايش.  اند کرده

ويژه در اروپا  داری به تر سرمايه فاشيستی، تقريباً در عموم کشورھای پيشرفته
ھای نژادپرست و فاشيست که برآمده از  احزاب و سازمان.  وسيعاً رشد کرد

گری  ويژه از وحشی اند، تFش نمودند به داری ھای عميق نظم سرمايه بحران
گرا عليه مردم غيرنظامی، در خدمت اھداف ضد انسانی  ھای اسFم تروريست

ھای کارگر و   خود بھره گيرند و با استفاده از خشم و نارضايتی توده
داری، بيکاری، فقر  ھا را که عليه سرمايه زحمتکش، جھت اصلی مبارزه آن
کنند  اين احزاب فوق ارتجاعی  تFش می.  و نابرابری است، منحرف سازند

مسبب تمام وضعيت وخيم مادی و معيشتی کارگران، بيکاری و فقر را 
 .مھاجرين، پناھندگان و مسلمانان معرفی کنند

حل نھائی  تجربه و تاريخ نشان داده است که فاشيسم، نژادپرستی و جنگ، راه
داری  ھای عFج ناپذير نظم سرمايه بورژوازی جھانی برای مقابله با بحران

 .وضوح در نيمه اول قرن بيستم نشان داده شد اين واقعيت به. است
ھای ژرف  و  ھای بورژوازی، تضادھای bينحل، بحران ھمين شکست

رو  ای است که اتحاديه اروپا را از درون با بحران روبه نارضايتی توده
 ژوئن سال گذشته به خروج از ٢٣ساخته و انگليس را در پی رفراندوم 

ھاست که  در  درنتيجه ھمين تضادھا و بحران.  اتحاديه اروپا واداشت 
 . ترين انتخابات، ترامپ سر برآورد متحده آمريکا نيز از درون مفتضح اياbت

١از صفحه   



 ۴ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ۴

٣از صفحه   

 گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان به کنفرانس شانزدھم

 .افروزانه امپرياليستھا است خطرناک جنگی و تمايFت جنگ
ھای  طلبانه قدرت ھای جھانی و تمايFت جنگ اين تشديد تضادھای قدرت

ترين بحران  امپرياليست به بارزترين شکل در خاورميانه آشکاراست که وخيم
ای زيرپوشش مبارزه عليه  ھای جھانی و منطقه تمام قدرت.  کند  را تجربه می

 با  داعش و القاعده، در اين منطقه، در حال جنگ مستقيم و غيرمستقيم
ھای جديد، انواع  يکديگر برای تقسيم بازارھای منطقه، آزمايش سFح

ھای جديد  و برآورد قدرت  ھا و قدرت تخريبی بمب افکن ھا، بمب موشک
ھای داخلی در عراق، سوريه، يمن و افغانستان اين کشورھا  جنگ.   يکديگرند

دفاع غيرنظامی  صدھا ھزار تن از مردم بی.  را به ويرانه تبديل کرده است
گر جھانی و  ھای مداخله ھای حاکم بر اين کشورھا، قدرت توسط دولت

 و صدھا ھزار معلول  رحمانه به قتل رسيده گرايان، بی ای و اسFم منطقه
چندين ميليون تن از مردم اين کشورھا آواره شده که عمدتاً در .  اند شده

باری را  برند و زندگی فFکت ھايی فاقد حداقل امکانات به سر می اردوگاه
 . کنند می سپری 
المللی رياکارانه ادعای مبارزه با  ھای بين ای و قدرت ھای منطقه دولت

داند، تقريباً عموم  که ھر کس می درحالی.  بنيادگرايان اسFمی را دارند
ھای استبدادی  ھای سياسی حاکم بر کشورھای اين منطقه، خودشان رژيم رژيم

ھای   ھستند و قدرت گرائی اسFمی مذھبی و مبلغ و مروج بنيادگرائی و فرقه
چه کسی امثال طالبان، القاعده و .  کنند ھا را تقويت می امپرياليست نيز آن

گرايان وحشی را در افغانستان ايجاد و تقويت کرد؟ چه کسی به  ديگر اسFم
ھای ارتجاعی مذھبی از نمونه جمھوری اسFمی ايران،  استقرار رژيم

ھای  ھای متمادی از رژيم افغانستان و عراق ياری رساند؟ چه کسی سال
ھا و جمھوری اسFمی ايران  ارتجاعی مذھبی از قماش عربستان، شيخ نشين

  دفاع کرد؟ چه کسی با اشغال کشور عراق  به استقرار دولت دينی شيعه
مذھب عراق ياری رساند و به ھمراه جمھوری اسFمی ايران، جنگ 

ھای شيعه و سنی را به راه انداخت؟ روشن است، امپرياليسم آمريکا،  فرقه
عFوه  براين يکی .  ھای امپرياليست متحد آنھا انگليس، فرانسه  و ديگر قدرت

گرائی در منطقه خاورميانه، سياست ھای اشغالگرانه،  از عوامل رشد اسFم
نژاد پرستانه و سرکوبگرانه رژيم اسرائيل عليه مردم فلسطين است که از 

 .ھای امپرياليست به ويژه امپرياليسم آمريکا برخوردار است حمايت قدرت
ھا زيرپوشش مبارزه با  ای آن ھای امپرياليست و متحدان منطقه قدرت 

بنيادگرائی و تروريسم اسFمی، بر سر مناطق نفوذ  و تقسيم بازارھای منطقه 
ھا درجايی مبارزه با  حتی اگر منافع آن.  اند در حال کشمکش و نزاع

رشد .  حلی برای مقابله با آن ندارند بنيادگرائی و تروريسم اسFمی باشد، راه
گرائی در اساس، نتيجه فقر، بيکاری، نابرابری، ناآگاھی، خرافات دينی  اسFم
گرائی،  ھای مذھبی و حمايت از فرقه دار، استبداد و بی حقوقی، دولت ريشه

ای   بار امپرياليستی و نارضايتی توده طلبانه و اسارت ھای توسعه سياست
ھای  گرايی، جنبش ای، واپس که چرا از درون اين نارضايتی توده اما اين.  است
کند، بيان چيز ديگری جز گنديدگی و  ای رشد می ھای فرقه گرا و نزاع اسFم

ترين  به ھمان دليل که عجالتاً در پيشرفته.  داری نيست انحطاط نظم سرمايه
ای، به علت عدم  داری از درون بحران و نارضايتی توده کشورھای سرمايه

آمادگی طبقه کارگر برای سرنگونی نظم موجود، نژادپرستی و فاشيسم رشد 
اگر داعش و .   حل نيست بنابراين، جنگ، بمباران و کشتار راه.  کرده است

ھا داعش و القاعده و  ھای عينی برای پيدايش ده طالبان ھم برافتند، زمينه
 . طالبان ديگر وجود دارد

داری جھانی در تمام مناطق جھان به اشکال  ھای سياسی نظم سرمايه بحران
 . شوند مختلف ديده می

اغلب کشورھای اين منطقه،  بار ديگر در پی .   کنيد به آمريکای bتين نگاه
موج .  اند ھای سياسی مواجه شده تشديد بحران اقتصادی جھانی با بحران

ای عادی و  ھای خيابانی بار ديگر به پديده اعتراضات، تظاھرات و درگيری
 .شده است روزمره در اين کشورھا تبديل

سوی اروپا راه افتاده، جلوه ديگری از  ويژه از آفريقا به موج مھاجرتی که به
ھای مردمی که از فقر،  توده.  داری جھانی است بحران نظام سرمايه

گری  ھای ارتجاعی و وحشی گرسنگی، بيکاری، فجايع ناشی از جنگ
 گروه جان خود  گرايان جانشان به لب رسيده است، حاضرند حتی گروه اسFم

 از دست بدھند و خود را به اروپا برسانند تا  را در امواج مرگبار اقيانوس
 . شايد از اين فجايع رھا شوند

داری  ھای نظام سرمايه فقط تشديد تضادھا و بحران تمام آنچه که گفته شد، نه
دھد، بلکه اين  جھانی را در طول دو سال گذشته نشان می

داران جھان نيز اين را فھميده  حتی فروم جھانی اقتصاد، اين نھاد سرمايه
ھا و شکاف عميق فقر و  است که تضادھای شيوه توليد، شکست سياست

بيانيه خود ھشدار   در  ثروت، در پشت برکسيت و رأی به ترامپ قرار دارد و
بندی شدن، خطری برای اقتصاد جھان در  دھد که اين شکاف و قطب می

 .گرداند سازی را به عقب برمی انديشی نشود،  جھانی  است و اگر چاره٢٠١٧
موج تروريسم اسFمی که  بخش بزرگی از جھان را فراگرفته و از 

قاره ھند تا بخشی از آفريقا بسط يافته و به اروپا رسيده  خاورميانه و شبه
گذرد  روزی نمی.  داری است ھای نظام سرمايه است، نمونه ديگری از بحران

گذاری در افغانستان، پاکستان، ھند، ترکيه، عراق  که اخباری از ترور و بمب
، سوريه، مصر، تونس، ليبی، نيجريه و تعداد ديگری از کشورھای آفريقايی 

گرايان  اکنون به فرانسه، بلژيک،  اين موج تروريسم اسFم.  انتشار پيدا نکند
اين .  و روسيه  در اروپا نيز رسيده است، فنFند، اسپانيا آلمان، انگليس، سوئد

در طول دو سال .  گيرد ھا و صدھا انسان را می ده تروريسم، روزمره جان
دفاع و غيرنظامی درنتيجه اقدامات وحشيانه  ھا ھزار تن از مردم بی گذشته ده

 .اند گرايان به قتل رسيده تروريستی اسFم
تر شده  ھای آن عميق داری حادتر شده و بحران ھرچه تضادھای نظام سرمايه

ھای امپرياليست جھان  ھای درونی قدرت است، تضادھا، اختFفات و رقابت
ھای  کشمکشی که بر سر مسئله اوکراين ميان قدرت.  نيز تشديد شده است

اکتبر ،از امپرياليست اروپائی و آمريکائی با امپرياليسم روس آغازشده بود
  ھای سوريه، وارد مرحله دخالت نظامی مستقيم روسيه در درگيری  با ٢٠١٥

عنوان يک قدرت نظامی مھم، رودرروی رقبای  روسيه به.  جديدی شده است
امپرياليست آمريکائی و اروپائی خود، برای تقسيم مجدد بازارھای جھان 

ھای ترامپ پس از پيروزی در انتخابات،  گيری موضع.  قرار گرفته است
در .   در صفوف دو قدرت اروپايی و آمريکايی است حاکی از بروز شکاف

 .خود اتحاديه اروپا نيز تضادھا و اختFفات پيوسته رشد کرده است
ھای  داری و رقابت ھای نظام سرمايه رشد ميليتاريسم، پی آمد تضادھا و بحران

صنايع نظامی و بازار تسليحات رونق .   ھای امپرياليست بوده است قدرت
ھای نظامی پيوسته در حال افزايش است و تمام  بودجه.  گرفته است

ھای  ای در حال انباشتن زرادخانه ھای جھانی و منطقه ترين قدرت بزرگ
 .اند ھای مدرن و کشتارجمعی سFح

 حاکی ٢٠١٧المللی  استکھلم  در فوريه  گزارش انستيتوی تحقيقاتی صلح بين
 ھای عمده المللی سFح است که حجم انتقال بين

 -٢٠٠٧ ساله ٥ھای  ای داشته و در دوره مFحظه  به بعد رشد قابل٢٠٠٤از 
/  ٤   ٢٠١٦تا   -٢٠١٢ و ٢٠١١ يافته است و به باbترين   درصد افزايش٨ 

سوی آسيا سرازير  ھا عمدتاً به اين سFح.  سطح پس از پايان جنگ سرد رسيد
ھا توسط آمريکا، فرانسه، آلمان، روسيه   درصد صدور اين سFح٧٤.  اند شده

گذشته از ھند که يکی از واردکنندگان سFح است، در .  و چين بوده است
 -٢٠١٢ درصد رشد کرد که در فاصله ٨٦خاورميانه، حجم واردات سFح، 

عربستان .   درصد کل واردات جھانی را به خود اختصاص داد٢٨ ، ٢٠١٦
 ٢٠١٦  -٢٠١١سعودی دومين واردکننده جھانی سFح بود که در فاصله 

سپس قطر قرار .   درصدی را داشت٢١٢ ساله قبل افزايش ٥نسبت به دوره 
 نيز يک قرارداد ٢٠١٧عربستان در سال .   درصدی٢٤٥گرفت  با افزايش 

 . تنھا با دولت آمريکا منعقد ساخته استصد ميليارد دbری، خريد تسليحات 
 -٢٠١٢سوم صادرات تسليحات در دست آمريکا است که در فاصله  يک

نيمی از اين .   ساله قبل افزايش داشت٥ درصد نسبت به دوره ٢١ ، ٢٠١٦
 درصدی از اين ٢٣روسيه نيز سھم .  اند شده ھا به خاورميانه فرستاده سFح

/  ١٤کل مخارج نظامی جھانی از .  صدور تسليحات را در اختيار دارد  ١ 
 .  افزايش يافت٢٠١٥ تريليون در ١ / ٧١١ به ٢٠٠١تريليون در 

متحده در اوايل سال جاری اعFم کرد بودجه نظامی  جمھور اياbت رئيس
کل بودجه .   درصد افزايش خواھد يافت١٠ ميليارد دbر حدوداً ۵۴آمريکا 

بودجه نظامی آمريکا .   ميليارد دbر در سال است۶٠٠نظامی آمريکا حدود 
تنھايی بيش از مجموع بودجه نظامی کشورھای روسيه، چين، فرانسه،  به

ھای نظامی و رونق  اين افزايش بودجه.  بريتانيا، آلمان، ژاپن و ھند است
بازار تسليحات، بيان روشنی از اين واقعيت است که با تشديد تضادھا، 

ھا خود را برای  ای آن ھای جھانی امپرياليست و متحدان منطقه قدرت
تمرکز .  کنند تری در سراسر جھان آماده می ھای گسترده ھا و جنگ درگيری

مرز با روسيه، ميليتاريزه شدن  نيروھای نظامی ناتو در کشورھای ھم
کشورھای شرق آسيا، مانورھای نظامی امپرياليسم آمريکا در اين منطقه، 

ھای نظامی چين در دريای چين جنوبی و  گسيل ناوھای جنگی، ايجاد پايگاه
  ۵درصفحه جزيره کره،ھمگی بازتاب اوضاع  تحريکات نظامی امپرياليسم آمريکا در شبه
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کسری بودجه نيز بازتاب .  شود  ھزار ميليارد تومان برآورد می٧٠٠تا 
بحران مالی رژيم و تFش برای انتقال آن به اشکال مختلف بر دوش 

 ھزار ٥٠ نيز، بيش از ٩٦شود که بودجه سال  بينی می پيش.  ھاست توده
 . ميليارد تومان کسری داشته باشد

مجموع رقم بدھی .  ھا نيز ھمچنان پابرجا مانده است بحران مالی بانک
، به  ١٣٩٥ھا به بانک مرکزی طبق آمار رسمی در تيرماه  بانک

ميليارد تومان رسيد که نسبت به سال آغاز روی کار آمدن  ھزار ٧/١٦٦
اين در حالی .  ھزار ميليارد تومان افزايش داشته است٧/٥٥دولت روحانی،  

در .  ھزار ميليارد تومان است٩٠ھا  است که بدھی کل بدھکاران به بانک
نتيجه ھمين از ھم گسيختگی سيستم بانکی و مالی است که تعدادی از 

آمد آن نيز  موسسات مالی و اعتباری، اعFم ورشکستگی کردند و پی
 .  گذاران در تعدادی از شھرھا بود تظاھرات سپرده

ادامه و تشديد بحران اقتصادی، شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان را در 
دو سالی که گذشت، به منتھا درجه از وخامت رساند و نتايج اجتماعی وخيمی 

 . در پی داشت
ھای اقتصادی نئوليبرال  عواقب اجتماعی ادامه بحران اقتصادی و سياست

ھای زحمتکش  داران، از جھات مختلف برای توده دولت پاسدار منافع سرمايه
 .وحشتناک بوده است

درنتيجه تشديد بحران اقتصادی  و سياست اقتصادی ضد کارگری رژيم، 
ھای زحمتکش به حد  يافته و شرايط زندگی توده بيکاری و فقر وسيعاً گسترش

کند که با افزوده شدن  مرکز آمار ادعا می.   تحملی وخيم شده است غيرقابل
بيش از نيم ميليون به آمار بيکاران در طول دو سال گذشته، تعداد بيکاران در 

اين ادعا چنان .   ھزار رسيده است٣٠٠ ميليون و ٣ايران به رقمی بيش از 
ھا و نھادھا و عناصر وابسته به  کذب و مسخره است که حتی برخی از ارگان

يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، .  رژيم، اين جعليات را باور ندارند
کافی .  اما اين نيز تمام واقعيت نيست.   ميليون اعFم کرد٧رقم بيکاران را 

 ميليونی کشور ٨٠است به آمارھای مرکز آمار توجه شود که از جمعيت 
 ساعت در ھفته ١ھای اين موسسه، ازجمله کسی که  حتی بر طبق معيار

شوند، تعداد شاغلين، بر  کارکرده باشد و نيز سربازان ھم شاغل محسوب می
.  ھزار اعFم شد٧٠٠ ميليون و ٢٢طبق آخرين گزارش رئيس مرکز آمار، 

شده   ميليون بيکار اعFم٣ ميليون باقيمانده جمعيت،  فقط ٥٧يعنی از ميان 
اند و نه   ميليون از جمعيت ايران بر طبق آمارھای دولتی، نه شاغل٥٤.  است

 ! بيکار
 ميليون است که ١٠در حقيقت اما، تعداد واقعی بيکاران در ايران متجاوز از 

رژيم .  کنند در بدترين شرايط معيشتی، در گرسنگی زندگی خود را سپری می
طرح .  ھيچ برنامه مشخصی برای مقابله با رشد روزافزون بيکاری ندارد

موسوم به کارآفرينی و اشتغال برای جوانان نيز که در بھمن ماه سال گذشته 
 ھزار تن از دانش ١٥٠ تا ١٠٠تصويب شد و گويا قرار است ساbنه برای

اين .  آموختگان دانشگاھی کار ايجاد کند، ھيچ مشکلی را حل نخواھد کرد
شاگردی دوره احمدی نژاد   -ای از طرح استاد طرح که نسخه به روز شده

است، در شرايطی که بحران و رکود اقتصادی حاکم است، فقط وسيله است 
. برای بيگاری کشيدن از جوانان و اخراج کارگرانی که ھم اکنون شاغل اند

 ماه، مفت و مجانی برای ٦ تا ٤چرا که کارآموز بايد در يک دوره 
کند، يک سوم حداقل دستمزد است  دار کار کند، آنچه که او دريافت می سرمايه

بعد ھم، اين کارآموزان جای خود را به گروه .  پردازد که آن را دولت می
دھند و به فرض ھم که تعدادی از آنھا استخدام شوند، با حداقل  ديگری می

. شوند دستمزد و مزايا، جای کارگران شاغل را ميگيرند که اخراج می
نه طرحی برای کاھش بيکاری، بلکه بالعکس افزايش "  کاج"بنابراين، طرح 

 .   بيکاری و تباھی زندگی ميليون ھا انسان است
عFو بر بيکاری و فقر و گرسنگی ناشی از آن،  به علت افزايش روزافزون 
بھای کاbھای مورد نياز کارگران، قدرت خريد و سطح معيشت کارگران 

در طول دو .  اند حتی نسبت به دو سال گذشته شديداً تنزل يافته و فقيرتر شده
سال گذشته، بھای کاbھای موردنياز روزمره کارگران گاه دو برابر شده 

رغم آمارھای کذائی دولت در مورد کاھش نرخ تورم، تاجانی که  به.  است
ترين مايحتاج توده مردم در ميان است، بھای اين کاbھا مدام  پای ضروری

بر طبق گزارش خبرگزاری دولتی مھر، قيمت گوشت .   يافته است افزايش
 ۴۵ با حدود ٩۵ تا اسفند ٩۴قرمز گوسفندی از اواخر شھريورماه سال 

در ھمين .  ھزار تومان در ھر کيلوگرم رسيده است٣٩درصد افزايش به 

ھا،  سازد که جز تشديد اين تضادھا و بحران واقعيت را نيز آشکار می
که طبقه کارگر ھنوز نتوانسته با  ھمه، درحالی بااين.  اندازی وجود ندارد چشم

ھا اقدام کند و بورژوازی  بديل سوسياليستی خود برای حل قطعی اين بحران
دھد، انحطاط و  ھا ندارد، آنچه رخ می حلی برای اين بحران نيز راه

راه نجاتی از اين بن بست و .  گرائی است که ھم اکنون با آن مواجھيم واپس
داری به بار آورده، جز سوسياليسم وجود  انحطاط، از فجايعی که نظام سرمايه

 ندارد   
 !رفقا

فقط صحت ارزيابی کنفرانس پانزدھم سازمان را  تحوbت دو سال گذشته، نه
ويژه از تحول اوضاع  در ايران  از تحوbت اوضاع سياسی جھان، بلکه به

اوضاع سياسی کنونی ايران آشکارا گويای اين .  وضوح نشان داده است نيز به
ھای موجود،  شدت حاد شده، بحران واقعيت است که تضادھای جامعه ايران به

جمھوری اسFمی ورشکستگی خود را .  اند تر شده به نحو عFج ناپذيری عميق
بيش از ھرزمان برمFکرده  و مبارزات کارگران و زحمتکشان دامنه 

 .تری به خود گرفته است وسيع
برای بھبود ،در دوره اول رياست جمھوری اش، ھای حسن روحانی تمام وعده

کار ھا، توخالی از  اوضاع اقتصادی و اجتماعی در پی برجام و رفع تحريم
فقط بحران اقتصادی bينحل باقی ماند و کمترين بھبودی در  نه.  درآمد

 . تر شد ھا رخ نداد، بلکه اوضاع پيوسته وخيم وضعيت مادی و معيشتی توده
مرکز آمار .  داری ايران، ھمچنان bينحل مانده است بحران اقتصادی سرمايه

 دھم درصد اعFم ٩،  ٩٤ايران، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی را در سال 
 ٩ را بدون نفت، تنھا ٩٥بانک مرکزی، رشد اقتصادی نيمه اول سال .   نمود

ھای اقتصاد که  ترين بخش نرخ رشد اصلی.   درصد اعFم کرده است ٠/  
 -١٣بازتابی از چگونگی اوضاع اقتصادی است، نظير بخش ساختمان 

/  ٣درصد، معدن  /  ٩درصد و صنايع و معادن    -  ٧  درصد ذکرشده    -٠ 
 ماه پس از اعFم آمار بانک مرکزی، ٣که در فاصله  ھمه بدون اين بااين.  است

 ٩اتفاق خاصی رخ دھد، کابينه روحانی با جعل آمار مدعی رشد اقتصادی در 
اما جعلی .   درصد با نفت بوده است٧ درصد بدون نفت و ٥ ، ٩٥ماھه سال 

خوبی از اين واقعيت آشکار است که تعداد بسيار بزرگی از  بودن اين آمار به
کنند  اند يا پائين تر از نيمی از ظرفيت خود توليد می واحدھای توليدی يا تعطيل

 . گذرد که خبری از تعطيل يک واحد توليدی انتشار نيابد ای نمی و ھفته
 ھزار واحد ٧درمجموع :  کند که  وزير صنعت، معدن و تجارت اعتراف می

عFوه بر اين، در حالی از .  ھای صنعتی کشور وجود دارد متوقف در شھرک
گويند، که بر طبق آمار رسمی خودشان، نرخ بيکاری که در  بھبود سخن می

/  ٦ ، ٩٣سال  /  ٧ به ٩٥شده بود در سال   درصد اعFم١٠   درصد ١٢ 
ھا و نھادھای رژيم بر سر آمار ارائه شده ،  در درون جناح.  افزايش يافت

برخی آشکارا از ساختگی بودن آمار .  اختFف نظرھای جدی وجود دارد
ھای مجلس شورای اسFمی حداکثر رشد  معھذا مرکز پژوھش.  گويند سخن می

 . بينی کرده است  درصد پيش٢ را ٩٥اقتصادی بدون نفت برای سال 
آنچه در اين دو سال رخ داد، نه بھبود اوضاع اقتصادی و bاقل تعديل  

ميلياردھا .  درآمدھای ارزی ناشی از فروش نفت بودبحران، بلکه افزايش 
شده  نيز آزاد شد و رژيم توانست با افزايش فروش  ھای بلوکه دbر از دارائی

اما اين درآمدھا اساساً .  ھای خود را افزايش دھد نفت و مشتقات آن، درآمد
طلبانه رژيم در کشورھای  ھای دستگاه دولتی، اھداف توسعه صرف ھزينه

ھمه حتی  بااين.  ھای کFن دولت گرديد ديگر، خريدھای دولتی و بخشا بدھی
که درآمدھای نفتی محرکی  بحران مالی دولت حل نشد، تا چه رسد به اين

گذاری کFن انحصارات  انتظار دولت برای سرمايه.  برای افزايش توليد باشد
ای که  المللی نيز به دbيل داخلی و خارج تحقق نيافت و در محدوده بين

 . صورت گرفت تأثير چندانی بر بحران و اشتغال نداشت
کاھش حجم توليد ناخالص در دوره نخست زمامداری روحانی فاکتور ديگری 

برطبق گزارش بانک جھانی، حجم توليد .  بر وخامت اوضاع اقتصدی است
 ميليارد دbر بود، در ٥٨٧ /  ٢١ بالغ بر ٢٠١٢ناخالص داخلی که در سال 

 .   ميليارد دbر کاھش يافت٣٣٧ / ٤٧ به ٢٠١٦سال 
ادامه و تشديد بحران اقتصادی از اين واقعيت نيز آشکار است که بازار 
فروش سھام در طول دو سال گذشته ھمواره با نوسانات شديد و فروريختن 

 .بھای سھام ھمراه بوده است
. رغم افزايش درآمدھای نفتی، معضFت مالی دولت نيز ھمچنان پابرجاست به

برآورد شده ميليارد تومان   ٧٠٠بدھی دولت به بخش خصوصی رقمی حدود 
 ٦٠٠ھای دولتی در حدود  به گفته وزير اقتصاد، بدھی دولت و شرکت.  است

۴از صفحه   
 گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان به کنفرانس شانزدھم



 ۶ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ۶
۵از صفحه   

 گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان به کنفرانس شانزدھم

ھای  ترين سوءاستفاده ھا ميليونی، کوچک ھا و مزايای ده حقوق.  اند داده
ھا، ابعاد ميلياردی به خود  گيری آن ھا و رشوه ھا، سوءاستفاده دزدی.  ھاست آن

که اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران در اين دو  بنابراين، درحالی.  گرفته است
داران و ثروتمندان، سران و مقامات دولتی  سال، فقير و فقيرتر شدند، سرمايه

روز بر حجم  با تشديد استثمار کارگران، چپاول، غارت و دزدی روزبه
نحوه زندگی ثروتمندان ايرانی، .  اند ای خود افزوده ھای افسانه سرمايه و ثروت

گذرانی   کنند، امکانات تفريحی، عياشی و خوش ھايی که در آن زندگی می کاخ
داری  ترين کشورھای سرمايه اند، حتی در پيشرفته که برای خود تدارک ديده

فقط در کشوری با يک رژيم استبدادی .  توان نظير آن را ديد اروپائی ھم نمی
داری  وکتاب و در يک سرمايه حساب کلی بی فوق ارتجاعی، مملکتی به

. ای را ديد اندوزی و زندگی افسانه توان چنين غارت و ثروت افسارگسيخته می
گاه شکاف فقر و ثروت  داری در ايران، ھيچ در تمام دوران حاکميت سرمايه

 . ھمچون امروز عميق و عريان نبوده است
بست  ھای  متعدد، شکست و بن تنھا در عرصه داخلی نيست که رژيم با بحران

سياست خارجی جمھوری اسFمی نيز وضعيت مشابھی .  مواجه شده است
داد، قرار بود در پی برجام،  گونه که روحانی وعده می ظاھراً آن.  دارد
ھای ديگر برطرف گردد، مناسبات  ھای جمھوری اسFمی با دولت تنش
ھای رژيم در  ای جمھوری اسFمی بھبود يابد و بحران المللی و منطقه بين

ای  در واقعيت آنچه رخ داد، تنھا در محدوده.  المللی خاتمه يابد عرصه بين
مناسبات جمھوری اسFمی با اتحاديه اروپا بھبود يافت که از مدتھا پيش برای 

اما در کل، .  کرد به دست آوردن سھم بيشتری از بازار ايران تFش می
تنھا  ای نه ھای منطقه ھا و قدرت ويژه با دولت مناسبات جمھوری اسFمی به

تر شد و با به قدرت رسيدن ترامپ در آمريکا، رابطه  بھبود نيافت، بلکه وخيم
ھم در اين بود که جمھوری  دليل آن.  تر از گذشته شد با آمريکا نيز وخيم

المللی، بر سر نزاع  ھای بين اسFمی برای نجات خود از مخمصه تحريم
طلبانه خارجی  که در بنياد سياست توسعه نشينی کرد، بدون اين ای عقب ھسته

خود و تFش برای کسب ھژمونی در منطقه خاورميانه از طريق برافروختن 
ھای  بر سر دخالت.  ای شيعه و سنی، تغييری پديد آورد جنگ و نزاع فرقه

ھای خصمانه با تمام  نظامی و سياسی در سوريه، عراق و يمن وارد درگيری
تا جايی که در واقعيت، يک بلوک .  ھای عربی منطقه و حتی ترکيه شد رژيم

ھای عربی منطقه، ترکيه و اسرائيل که از حمايت امپرياليسم آمريکا  از دولت
جمھوری .  و انگليس برخوردارند، رودرروی جمھوری اسFمی قرار گرفت

که برای مقابله با اين اوضاع، خود را زير چتر امپرياليسم  رغم اين اسFمی به
ھا، ميلياردھا  سال.  تر شده است روز وخيم روس قرارداد، اما وضعيتش روزبه

ھای رژيم  دbر حاصل دسترنج کارگران ايران را صرف جنگ و ھزينه
ورشکسته سوريه کرد، در کشتار مردم سوريه مشارکت کرد و حتی صدھا 
تن از مزدوران بسيجی و سپاھی در سوريه کشته شدند تا بتواند اين کشور را 

تنھا اين ھدف محقق نشد، بلکه با دخالت  در منطقه نفوذ خود نگه دارد، اما نه
رسد که ابتکار عمل  مستقيم نظامی روسيه و اخيراً آمريکا، چنين به نظر می

. ھای سوريه به دست روسيه، آمريکا و ترکيه افتاده است وفصل درگيری حل
. اند شده گرای طرفدار جمھوری اسFمی سرکوب ھای اسFم در بحرين گروه

اندازی  در يمن نيز به ويژه با توافقات اخير آمريکا و عربستان سعودی، چشم
ھای  بنابراين در منطقه نيز سياست.  برای پيروزی انصارهللا نيست

 .          اند اسFميستی رژيم با شکست مواجه شده طلبانه  پان طلبانه و ھژمونی توسعه
ھای رژيم البته تأثير خود را بر  ھا و بحران بست ھا، بن مجموعه شکست

ھای درونی رژيم نيز برجای گذاشته و تضادھای  ھا و گروه اختFفات جناح
روحانی در دو سال گذشته زير شديدترين فشارھای . ھا را تشديد کرده است آن

. اکنون ديگر اين تضادھا به دو جناح محدود نيست.  جناح رقيب قرار داشت
روست  ھای جدی روبه گرا در درون خود با تشتت بلکه جناح موسوم به اصول

تر و  ھا عميق ھرچه بحران.  اند و گروھی به دارودسته روحانی پيوسته
ھا  تر شده، اين تضادھا و شکاف ای وسيع نارضايتی و اعتراض توده

 . تر شده است نيزعميق
ھايی که رژيم در  در يک چنين شرايطی از تشديد تضادھا و بحران

ھا مواجه بوده است، در شرايطی که  شکاف عميق   ھای مختلف با آن عرصه
فقر و ثروت در جامعه به نھايت خود رسيده است، مبارزه طبقاتی تشديد شده 

ای وجود دارد، رژيم که ھيچ  و ھر آن امکان انفجار خشم  و اعتراض توده
ھا ندارد، به تنھا حربه  حلی برای تخفيف و تعديل تضادھا و بحران راه

. بازدارنده، تشديد استبداد، اختناق، سرکوب و کشتار روی آورده است

ھای رسمی بانک مرکزی، قيمت بسياری از کاbھای  حال، طبق گزارش
توجھی روبرو بوده است،  اساسی طی يک سال گذشته با افزايش قابل

/  ٥که در مدت مذکور قيمت برنج  طوری به /  ٩ درصد، حبوبات ٣١   ١٩ 
/  ٨ھای تازه    درصد، ميوه /  ٤ھای تازه  درصد، سبزی٢٦    درصد، ٢٧ 
/  ١گوشت مرغ  /  ٣  درصد، قند و شکر ٢٥  /  ٢  درصد، چای ٢٣   ١٣  

 .  درصد افزايش داشته است٨ / ٤درصد و روغن نباتی 
فقط اکثريت بسيار بزرگ  ھای ارتجاعی دولت، نه درنتيجه بحران و سياست

ھايی از کارمندان بخش دولتی و  کارگران، بلکه معلمان، پرستاران، و گروه
 . ھای زحمتکش نيز زيرخط فقر قراردارند خصوصی و اقشار ديگری از توده

که حداقل دستمزد کارگران در طول دو سال گذشته کمتر از  درحالی
ميليون تومان در ماه بوده است، خط فقر چھار ميليون تومان در ھرماه  يک

کنند،  حتی کارگزاران دولتی که حداقل دستمزد را تعيين می.  شده است اعFم
/  ٥سبد معيشت يک خانوار  /  ٥ نفره را٣   ميليون تومان در ماه اعFم ٢ 

ند، حداقل دستمزد کارگران در سال  وجود چنانکه ھمگان آگاه بااين.  کردند
دھنده اختFف فاحش حداقل   ھزار تومان تعيين شد که نشان٩٣٠جاری 

. دستمزد با خط فقر و تأمين حداقل وسايل معيشت يک خانوار کارگری است
 فقيرتر شده و تعداد فقرا ٩٦اين بدان معناست که کارگران بازھم در سال 

 . افزايش يافته است
ای تلويزيونی اعFم کرد، اگر   در برنامه ،٩٥رئيس کميته امداد در اسفندماه 

توان گفت بر   ھزار تومان در نظر بگيريم، می٨١٢حداقل حقوق امسال را 
 . ميليون تن از جمعيت کشور زيرخط فقر ھستند١١اساس آن 

صد ھزار  ميليون و شش او تعداد مددجويان تحت پوشش کميته امداد را  يک
 ھزار خانوار نيز ۴٠٠حدود :  بگير اعFم کرد و افزود خانوار مستمری

او تعداد .  شوند مند می طور موردی از خدمات اين نھاد حمايتی بھره به
 . ميليون تن برآورد کرد۴مددجويان را 

بگيران را  که وعده افزايش مستمری اين مستمری رئيس کميته امداد درحالی
 ھزار تومان برای تک نفر ۵٣از «که اين رقم :  داد، گفت در سال جاری می

 . »ھای پنج نفره است  ھزار تومان برای خانواده١٠٠آغاز و تا 
اما معاون وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، پيش از وی در جلسه 

 درصد از مردم ايران ٣٠ستاد ملی ساماندھی امور جوانان گفته بود که 
 »نان برای خوردن« ميليون تن از ايرانيان ٢۵بيش از :  وی گفت.  اند گرسنه
قدر وخيم باشد که  ھای زحمتکش مردم آن بايد اوضاع معيشتی توده.  ندارند

معاون وزير اعتراف کند، در ايران تحت حاکميت جمھوری اسFمی، 
 .  سوم جمعيت، نان برای خوردن ندارند يک

نشين، سه الی چھار ميليون   ميليون حاشيه١٢آمارھای رسمی ھمچنين از 
/  ٦معتاد،   ميليون زن سرپرست خانوار نيازمند به حمايت مستقيم خبر ٢ 

ھا  ھای آن شوند که خانواده ھا می  ھزار نفر عازم زندان۶٠٠ھرسال .  دھند می
ھای موجود در    درصد تعداد زندانی٦٠.شوند گرسنه به حال خود رھا می

عامل .  کشور مستقيم و غيرمستقيم با اعتياد مواد مخدر در ارتباط ھستند
ھا نيز به خاطر فقر و   درصد سرقت۴۶ھا، اعتياد است و  درصد طFق۵٠

 .گيرد اعتياد انجام می
فروشان را فقط در  يکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، تعداد تن

خوابی و گور خوابی،  کارتن.  ھزار نفر اعFم کرده است تھران حداقل ده
کودک فروشی و فروش اعضای بدن، به .  اند ھايی در حال گسترش پديده
افزايش خودکشی، زورگيری، تجاوز، .  اند شده ھای رايج و متداول تبديل پديده

ھا مورد ديگر نيز از اين  ده.  اند شده ھای عادی تبديل سرقت و قتل به پديده
دھنده ابعاد وخيم عواقب اجتماعی بحران  ھا وجود دارد که ھمگی نشان نمونه

دار حاکم و  ھای اقتصادی فوق ارتجاعی طبقه سرمايه اقتصادی و سياست
 . اند رژيم سياسی پاسدار نظم موجود در ايران

ھای  سير قھقرائی اوضاع اقتصادی و تنزل سطح معيشت و رفاه توده
زحمتکش مردم، از اين واقعيت نيز آشکار است که پس از گذشت نزديک به 
چھار دھه از استقرار جمھوری اسFمی، نيلی مشاور ارشد روحانی اعتراف 

 درصد درآمد سرانه سال ٧٠درآمد سرانه ما در حال حاضر "کند که  می
 ." است١٣۵۵

ھای عFج ناپذير اقتصادی و عواقب  ارمغان جمھوری اسFمی تنھا بحران
ھای کارگر و زحمتکش نبوده، بلکه فساد و  ھا برای توده بار آن اجتماعی فاجعه

ھای تريليونی از  ای رسيده که روزمره گزارش گنديدگی درونی آن به مرحله
مقامات و مديران دولتی ھريک .  يابد فساد و دزدی مقامات دولتی انتشار می

اندوزی خود قرار  بنا به موقعيت خود امکانات دولتی را در خدمت ثروت 
٧درصفحه   



 ٧ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ٧

  ٨درصفحه 

تر شده است، رشد آگاھی و ھمبستگی در  ويژه برجسته نيافته، بلکه آنچه به
 . صفوف کارگران بوده است

تفصيل  ، به١٥رشد و اعتFی جنبش طبقاتی کارگران ايران پس از کنفرانس 
 موردبررسی ٧٣٨ و ٧١٤ھای  در مقاbت نشريه کار به ويژه، شماره

ھا، ابعاد پيشرفت جنبش  ھای آن قرارگرفته است که اشاره کوتاھی به فا کت
 .دھد کارگری را نشان می

مبارزات کارگران به نحو روزافزونی از سطح مبارزات منفرد در سطح يک 
  کارخانه توليدی و موسسه خدماتی فراتر رفته و به سطح مبارزه

 . ای ارتقاءيافته است ای و رشته فراکارخانه
سنگ  کارگر تمام معادن زغال٢٠٠٠آھنگ  زمان و ھم اعتصاب متحد، ھم

کوھبنان کرمان و توام با آن اعتصابات و تجمعات کارگران معادن  البرز 
دو معدن در استان گلستان، يک )  واقع در منطقه طزره استان سمنان(شرقی 

 ٩  در  ٩٤ماه   دی١٣ و ١٢درمجموع در روزھای  .  نمونه برجسته بود
زمان و ھماھنگ  سنگ واقع در سه استان کشور، اعتصاب ھم معدن زغال

 .چندين ھزار کارگر، شکل گرفت 
ھای فشارقوی برق، که به  در مھرماه، صدھا تن از اپراتورھای پست

ھا و شھرھای مختلف از  ھزار تن از ھمکاران خود، از استان نمايندگی از پنج
سراسر کشور به تھران آمده بودند، برای دومين روز متوالی در مقابل 

ريزی دست به تجمع اعتراضی زدند و بار ديگر  سازمان مديريت و برنامه
 .خواستار تبديل وضعيت استخدامی خود از قراردادی به دائمی شدند

ھای پتروشيمی منطقه ماھشھر و عسلويه، زيرمجموعه  کارگران مجتمع
 در سه نوبت اعتصابات فرا ٩٤فارس، که در مھر و آذر ھلدينگ خليج

 کارگر ۶٠٠٠ای را سازمان دادند و با اقدام اعتراضی و ھماھنگ  کارخانه
پتروشيمی تقريباً تمام منطقه ماھشھر و عسلويه را در اعتصاب فروبردند، 

ماه نيز اعتراضات و تجمعات کارگران پتروشيمی  در دی.  نمونه ديگری بود
 کارگر اين ۶٠٠٠ تن از کارگران به نمايندگی از ٣۵که  درحالی.  ادامه يافت

  ماه  دی١٣ و ١٢کردند روزھای  واحدھا، مطالبات کارگران را پيگيری می
 نيز مجموعاً بيش از ھزار تن از کارگران پتروشيمی در مقابل فرمانداری ٩٤

ماھشھر و اداره کار منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی دست به تجمع زدند و 
زمان با اعتصابات و تجمعات کارگران پتروشيمی منطقه ماھشھر، گروھی  ھم

از کارگران پتروشيمی اصفھان نيز در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت 
در ادامه .  استخدامی خود در مقابل استانداری اين شھر دست به تجمع زدند

 تن از کارگران به نمايندگی از ھزاران کارگر ٣٠٠اين اعتراضات، 
ھای منطقه ماھشھر و عسلويه، اراک، اصفھان و تبريز در مقابل  پتروشيمی

ھای  اين اقدام مشترک کارگران گام.  وزارت نفت تجمع اعتراضی برپا کردند
 .نخستين، برای شکل دادن به يک تشکل سرا سری است

ھمچنين در تاريخ دھم آبان ماه، بيش از ھزارتن از کارگران و کارکنان 
ھای مختلف کشور راھی تھران شدند و  شرکتی مخابرات از شھرھا و استان

ترين  کارگران با طرح مھم.  در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند
ھای خود، قرارداد مستقيم با مخابرات و حذف پيمانکاران واسط ،  خواست

بندی مشاغل و تأمين امنيت شغلی، خواستار رسيدگی به  اجرای طرح طبقه
 . ھا شدند  آن

 در اعتراضات ٩٤ ھزار تن از کارگران در سال ٣٠درمجموع حدود 
 .  ای شرکت داشتند رشته

مقاومت کارگران در برابر اخراج و اعتراض و مبارزه برای بازگشت 
ھای رشد جنبش کارگری در اين  کارگران اخراجی يکی ديگری از شاخصه

 . دو سال بود
يکی از مطالبات اعتصاب کارگران مجتمع آلومينيوم المھدی ھرمزآل در 

کارگر که چندين روز به طول انجاميد، توقف ٢٤٠٠استان ھرمزگان،  با  
 .ھا و بازگرداندن کارگران اخراجی بود  اخراج
 فروردين با شکستن در و پنجره ٢٢ کارگر اخراجی نساجی بروجرد در ۵٠٠

ھا به  آن.  آbت را خاموش و توليد را متوقف کردند وارد کارخانه شدند، ماشين
اين وسيله نسبت به اخراج خود اعتراض نموده و خواھان بازگشت بکار 

 نفر از کارگران سابق شرکت غدير به ٢٠در نمونه ديگر حدود .  شدند
 کارگر اخراجی با حضور در کارخانه، ضمن قطع برق و ١٠٠نمايندگی از 

.  ساعت، مانع فعاليت کارخانه شدند٢بستن درب ورودی کارخانه به مدت 
کارگران بعد از چند نوبت تجمع و .  نمونه بعدی مربوط به کارخانه چوکا است

مرغ  نتيجه ماندن آن، مديرعامل را با تخم اعتراض و گفتگو با مديريت و بی

ترين مطالبات خود، به اعتراض  کارگرانی را که برای تحقق حتی ساده
 . اند، دستگير و به حبس و شFق و اخراج محکوم کرده است برخاسته
ای ھرگونه  ، دادگستری کل خوزستان با صدور بخشنامه٩۴ ماه سال  در آبان

ھای  تجمع و اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران شاغل در پتروشيمی
به کارگران ھشدار داد چنانچه .  منطقه ويژه بندر امام را ممنوع اعFم کرد

دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب بزنند، با آنان برخورد قضايی خواھد 
برای نخستين بار بود که دستگاه قضائی رسما به کارگران اولتيماتوم .  شد
 .روند سرکوب کارگران تشديد شد. داد می

 ١۶در .   موج دستگيری و محاکمه کارگران تشديد شد٩۵با آغاز سال 
 کارگر، بازداشت و ١٢فروردين، در پی اعتصاب کارگران مس ميدوک، 

 .محاکمه شدند
 ٣٠ ھر يک به ٩۵ماه  کارگر مبارز معدن طFی آق دره، در ارديبھشت١٧ 

 ضربه شFق و مجازات  نقدی محکوم شدند که اين حکم ارتجاعی و ١٠٠تا 
 .وسطايی  به اجرا گذاشته شد قرون

با شکايت )  چوکا(در جريان اعتراضات کارگران صنايع چوب و کاغذ 
 کارگر اخراج ۵شھر احضار و   کارگر به دادگستری رضوان١٣کارفرما، 

.  تن از کارگران  بازداشت و به زندان افتادند١٠در پتروشيمی رازی .  شدند
 کارگر ٧اکريل   کارگر بازداشت و اخراج شدند، در پلی٣خودرو  در پارس

 کارگر ٢١در اھواز .  بازداشت و زندانی شدند که با قيد کفالت آزاد شدند
 خرداد، در پی حمله پليس به تجمع کارگران ٢۵شھرداری در تاريخ 

 . طور موقت آزاد شدند  روز حبس با سپردن وثيقه به۵بازداشت و پس از 
احضار و بازجوئی مکرر و بازداشت تعدادی از کارگران پيمانکاری منطقه 

 شھريور ١۴بندر امام  توسط دستگاه قضائی، به تجمع اعتراضی روز 
. گروھی از کارگران در مقابل ساختمان دادگستری اين منطقه انجاميد

صورت موقت آزاد  شده با قرار کفالت ھمکاران خود به کارگران بازداشت
آخرين نمونه آن تا برگزاری کنفرانس سازمان، بازداشت و پرونده .  شدند

  تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت ۵٠سازی برای بيش از 
 . اند ھای چند ميليونی فعF آزاد شده تپه است که با سپردن وثيقه

ھا و محاکمه کارگران در طول تمام اين دو سال ادامه داشت و  اين بازداشت
در اين فاصله .  صدھا کارگر به جرم ايجاد اغتشاش از کار اخراج شدند

 . تعدادی از فعالين کارگری نيز بازداشت و به حبس محکوم شدند
گرچه رژيم استبدادی در طول اين دو سال بيشترين سرکوب را عليه 

ھای  ارگان.کارگران اعمال نمود، اما اين سرکوبگری به کارگران محدود نشد
سرکوب رژيم، تعدادی از معلمان را نيز دستگير و به حبس و تبعيد محکوم 

اسماعيل عبدی به جرم دفاع از حقوق معلمان و پيگيری مطالبات .  کردند
نگاران و  گروھی از روزنامه.  صنفی آنھا به شش سال حبس محکوم شد

ھای ملی و  اقليتھای اجتماعی و طرفداران حقوق بشر،زنان،  فعاbن شبکه
 تن از مخالفين سياسی در طول دو  ھا ده.  به حبس محکوم شدندمذھبی نيز 

يک از معضFت اجتماعی  رژيمی که قادر به حل ھيچ.  اند شده سال اخير اعدام
حل خود  که خود به بار آورده،  نيست و شکنجه، کشتار و زندان را تنھا راه

فقط در طول يک سال، .  داند، بر ابعاد اعدام زندانيان عادی نيزافزود می
ھای مختلف اعدام کرد و مقام نخست  صدھا تن از مردم ايران را به بھانه

الملل، ايران در سال  بر طبق گزارش سازمان عفو بين.  جھانی را کسب نمود
 درصد از کل ۶۶ نفر را اعدام کرده که معادل ۵۶٧تنھايی حداقل   به٢٠١٦
اين رژيم ارتجاعی و سرکوبگر که .  ھای تائيد شده در منطقه است اعدام

ھای سرکوب  برد، مدام ارگان سرمی ھرلحظه در ھراس از سرنگونی به
ھای  که توده درحالی.  پليسی، نظامی، امنيتی خود را تقويت کرده است

اند، در ھمين بودجه سال جاری  گريبان به زحمتکش با فقر و گرسنگی دست
باره  يک يافته که به بيشترين افزايش به نيروھای مسلح و سرکوب اختصاص

 . يافت  درصد افزايش١٢٨بودجه آنھا 
دھد که با تشديد اختناق، سرکوب و  ھمه، تمام شواھد موجود نشان می بااين

در طول دو .  کشتارھم  نتوانست جلو رشد و گسترش اعتراضات را بگيرد
تر شدن شرايط مادی و معيشتی  سال گذشته توأم با رشد تضادھا و وخيم

کارگران و زحمتکشان، مبارزات طبقه کارگر، از رشد و ارتقاء کمی و کيفی 
ھا، تظاھرات و  صدھا مورد اعتصابات، راھپيمائی.  برخوردار شده است

ھا مشارکت  تجمعات اعتراضی کارگران که صدھا ھزار کارگر در آن
 .سابقه است داشتند، در تاريخ جنبش کارگری ايران بی

ھای رشد جنبش کارگری تنھا در مشارکت صدھا ھزار کارگر در  شاخصه
اشکال بسيار متنوعی از مبارزات و اعتFی روحيه مبارزاتی، انعکاس 

۶از صفحه   

 گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان به کنفرانس شانزدھم



 ٨ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ٨
٧از صفحه   

 گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان به کنفرانس شانزدھم

  ٩درصفحه 

دھند و سپس او را از دفتر کارش بيرون کشيدند و از  موردحمله قرار می
اکريل پس از چندين بار اعتراض و  کارگران پلی.  شرکت بيرون انداختند

نتيجه بودن آن، مديرعامل شرکت را از شرکت  مFقات با مديريت و بی
 برق و تلفن ٩٦کارگران نيشکر ھفت تپه در مردادماه سال .  انداختند بيرون 

ھا نمونه ديگر از اعتراض و  ده.  را قطع کردند و جاده را مسدود کردند
 .مقاومت در برابر اخراج و برای بازگشت به کار در اين دوره وجود داشت

ھای  مدت، يکی ديگر از شاخصه درپی و طوbنی اعتصابات و اعتراضات پی
 .مھم جنبش کارگری در اين دو سال بود

 بيشتر  مدت و برجسته کارگری نيز نسبت به دوره  قبل اعتراضات طوbنی
 تا پايان ٩٥تپه از ھمان روزھای نخستين سال  در کشت و صنعت ھفت.  شد

طور متوسط دو اعتصاب و اعتراض رخ داد که برخی از اين  سال ھرماه به
 روز به طول ١١ تا ۴اعتصابات که ھمه کارگران در آن شرکت داشتند از 

 تن از کارگران مجتمع کشت و ٣٠٠٠ بھمن، حدود ١١در اعتصاب .  انجاميد
 ٩٦کارگران نيشکر ھفت تپه در سال .  تپه شرکت داشتند صنعت نيشکر ھفت

 تن ٦٠٠در ارديبھشت ماه .نيز چندين اعتصاب و تجمع اعتراضی برپا کردند
. ھای مداربسته دست از کارکشيدند از کارگران در اعتراض به نصب دوربين

در اوايل مرداد ماه نيز صدھا تن از کارگران به مدت چند روز،  دست از 
کار کشيدند و به ھمراه خانواده ھای خود در اعتراض به پرداخت نشدن چند 

اھواز و   –ماه دستمزد، به راھپيمائی و تظاھرات متوسل شدند و جاده شوش 
در جريان اين اعتراضات، تعدادی از کارگران .  اھواز رابستند  -انديمشک

 .بازداشت شدند
رانی تھران و حومه نيز چند تجمع  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

تجمع اعتراضی نسبتاً بزرگ دوازدھم مرداد در .  اعتراضی را سازمان داد
 ۴٠٠در اين تجمع اعتراضی حداقل .  مقابل شھرداری و شورای شھر تھران

ھا آن شرکت داشتند، در  تن از کارگران شرکت واحد و اعضای خانواده آن
 آبان مقابل مجلس، سنديکای کارگران شرکت واحد پيشتاز مبارزه ٢۵تجمع 

ای بود که وزير کار برای تغيير قانون کار به زيان کارگران،  عليه bيحه
 آذر اشاره کرد که با ١٤و با�خره بايد به تجمع .  تحويل مجلس داده بود

 .يورش وحشيانه مزدوران سرکوبگر به صفوف کارگران ھمراه شد
روزی در  طور شبانه  روز به۵٠کارگران کشت و صنعت مھاباد بيش از 

محوطه اين شرکت و بيرون آن با برپايی چادر، اعتراضات مستمری را 
ھا و مراکز کارگری نيز  در بسياری ديگر از کارخانه.  سازمان دادند

از اين .   روز به درازا کشيد٣٠اعتصابات و اعتراضات کارگری حتی تا 
)  روز٩(پتروشيمی پرديس )   روز٨(نمونه است کمپرسورسازی تبريز 

،   گروه  ملی  ) روز١۶(  دور  مخابرات راه)   روز٩(بلبرينگ سازی تبريز 
(سازی تبريز  ماشين)   روز٢١(کمپرسور سازی )   روز١٩(صنعتی   فوbد 

 ) روز٢٣
کارگران گروه ملی فوbد اھواز، که تعد آنھا حدود چھار ھزار نفر است، در 

 يکرشته ٩٦ادامه مبارزات خود، به ويژه از از اواخر تيرماه سال 
اعتصابات، تجمعات، راھپيمائی و تظاعرات را در اعتراض به پرداخت 

اين اعتراضات تا اواخر مرداد .   ماه، سازمان دادند٥ھا به مدت  نشدن دستمزد
 .   ماه، ھمچنان ادامه يافت

به واکنش و اعتراض شديد معدنکاران آزادشھرنسبت  به ديدار حسن روحانی  
 تن از ٤٣از معدن يورت نيز بايد اشاره کرد که در نتيجه ناايمنی محيط کار، 

دانند باعث  کارگران خشمگين  که می.  معدنکاران جان خود را از دست دادند
دارن و دولت پاسدار منافع آنھا است، به محض  ھا سرمايه اصلی اين قتل عام

حضور روحانی، به خودروی حامل وی حمله کردند و او را مجبور به فرار 
 .  کردند

کارگر ١٠٠٠ترين مبارزه کارگری اين دوره، مبارزه قھرمانانه  اما برجسته
کارگران در .   روز ادامه يافت٣٠ بود که ٩٥ھپکو در دی و بھمن سال 

اعتراض به معوق ماندن دستمزد و ديگر مطالبات خود و نيز اعتراض به 
سازی، اشکال مختلفی از مبارزه، اعتصاب، اشغال کارخانه،  خصوصی

ھا را به  راھپيمايی، تظاھرات، تجمعات اعتراضی، برپائی چادر در خيابان
تر شد، تاجانی که  با  باگذشت ھرروز اين مبارزه راديکال.  کار گرفتند

کنيم  زير بار ستم نمی"ھای پرشور کارگران و طرح شعارھای سخنرانی
يه اختFس کم بشه مشکل ما حل "، "کنيم در ره آزادگی زندگی، جان فدا می

 .، شکل سياسی آشکار و مستقيم به خود گرفت"شه می
ھا راھپيمايی و  کارگران و معلمان بازنشسته نيز در طول دو سال گذشته ده

ترين اقدام اعتراضی آنھا  جديد.  تجمع اعتراضی سرا سری را سازمان دادند
ھا تن در گردھم آئی اعتراضی مقابل مجلس  بود که صد١٣٩٦ مرداد ٣١در 

 . شرکت کردند
ترين آن  در  معلمان ھم در اين دو سال اعتراضات متعددی داشتند که برجسته

 انجام گرفت که بار ديگر ده ھاھزار تن از معلمان ٩٥ اسفند سال ١٩روز 
زحمتکش در سراسر ايران، به اعتصاب متوسل شدند و تجمعات اعتراضی 

ای که در تھران  در برابر مجلس تجمع  معلمان شاغل و بازنشسته. برپا کردند
کردند، ضمن طرح مطالبات خود ، شعارھای راديکال سردادند و پFکاردی 

با "  خيزند من اگر برخيزم،  تو اگر برخيزی، ھمه برمی"با شعار انقFبی 
خصلت سياسی مبارزات معلمان نيز در اين دوره .  کردند خود حمل می

 . تر شد برجسته
ای نيز در اين دوره به لحاظ کميت، بر سر مطالبات  ھای عمومی توده جنبش

در اين اعتراضات نيز توده مردم نشان دادند .  عمومی و محلی افزايش يافت
دھند، از  ھای سرکوب بيم به خود راه نمی  ارگان ھای وحشيانه که از سرکوب

ھراسند و اغلب اين اعتراضات با شعارھای سياسی  بازداشت و زندان نمی
 .ھمراه بود

محيطی و آلودگی  در اين دوره، اعتراض به وضعيت وخيم شرايط زيست
ھا در خدمت اھداف  ھا و درياچه ھا و خشکاندن رودخانه ھوا، نابودی جنگل

ھای اطFعاتی و  داران، پخش پارازيت از سوی دستگاه آزمندانه سرمايه
ويژه در  طورجدی سFمت وزندگی مردم ايران را به سرکوب رژيم  که به

ھای مبارزه  تعدادی از مناطق به مخاطره انداخته است، يکی از عرصه
از اين نمونه است، تظاھراتی که در شيراز در .  ای عليه رژيم بود توده

ترين اين  ماه، برجسته در بھمن.  اعتراض به پخش پارازيت صورت گرفت
آئی  اعتراضات در اھواز رخ داد که چندين روز با تظاھرات و گردھم

بار آلودگی ھوا، فقر، بيکاری،  ھزاران تن از مردم عليه وضعيت اسف
ھا و  مردم در اين راھپيمائی.  نابسامانی برق و آب، ادامه يافت

 .تجمعات،شعارھای مستقيماً سياسی عليه مقامات و نھادھای دولتی سردادند
با اين تصوير از اوضاع سياسی در ايران، رشد و اعتFی روزافزون 

ھای زحمتکش، تغييراتی که در روحيه  مبارزات طبقه کار و ديگر توده
شود، طرح  وضوح ديده می ھای کارگر و زحمتکش به مبارزاتی توده

ھا، تظاھرات و تجمعات  ای از راھپيمايی شعارھای مستقيماً سياسی در پاره
ھای متعددی که  ترشدن خصلت سياسی مبارزات، بحران اعتراضی، برجسته

ھای مختلف،   ھای رژيم در عرصه ھا مواجه است، شکست سياست رژيم با آن
 انداز تحول اوضاع چيست؟  چشم

 
 رفقا

 
وضوح نشان   سال گذشته و ازجمله دو سال اخير به٣٨گونه که تجربه  ھمان

ھای  حلی برای تضادھا و بحران فقط راه داده است، جمھوری اسFمی نه
ھا را تشديد کرده  جامعه ايران ندارد، بالعکس، ھمواره اين تضادھا و بحران

اساساً موجوديت جمھوری اسFمی خود مانعی حتی برای تخفيف و .  است
 .تعديل بحران است 

ای حادشده که طبقه  داری در ايران به درجه تضادھای شيوه توليد سرمايه
 .دار حتی قادر به تخفيف اين بحران نيست حاکم سرمايه

که جمھوری اسFمی حتی قادر به تعديل اين بحران نيست، روشن است  وقتی
ھا بيکار، مقابله با فرورفتن  تواند بحثی از ايجاد شغل برای ميليون که نمی

ھای کارگر و زحمتکش به اعماق فقر و گرسنگی در ميان  روزافزون توده
 . باشد

حلی برای مقابله با عواقب اجتماعی بحران، فقر،  جمھوری اسFمی ھيچ راه
گری، کودکان کار و خيابانی،  فروشی، تکدی بيکاری، گرسنگی، اعتياد، تن

ھا فاجعه اجتماعی  خوابی، گور خوابی و ده گسترش روزافزون جنايت، کارتن
ھای  گذشته از بحران اقتصادی، سياست.  ديگر نداشته و نخواھد داشت

ارتجاعی طبقه حاکم که قرار است ھمچنان ادامه يابد، در جھت تشديد اين 
دھند که  ھای موجود جامعه ايران نشان می واقعيت.  کنند فجايع عمل می

اکنون در چنان وضعيت وخيم مادی و  ھای کارگر و زحمتکش ھم توده
 .توانند فشاری بيش از اين را تحمل کنند اند که ديگر نمی معيشتی قرارگرفته

حلی حتی برای تخفيف تضادھای  که طبقه حاکم نشان داده که راه نظر به اين
ھای   اقتصادی  و ديگر بحران مدت بر بحران شيوه توليد و غلبه ولو کوتاه

شوند، مبارزه  ازپيش تشديد می توان گفت که تضادھا بيش موجود ندارد، می
.  يابد گردد و درنتيجه جنبش طبقه کارگر اعتFی بيشتری می طبقاتی حادتر می

ھای ارتجاعی اقتصادی طبقه حاکم تا   اقتصادی و سياست البته تداوم  بحران
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ھمين لحظه، بر وخامت شرايط مادی و معيشتی اقشار ديگری از 
ھا را نيز با رژيم  ھای زحمتکش نيز تأثير جدی گذارده و تضاد آن توده

ھايی از اين اقشار ميانی جامعه که سابق  گروه.  حاکم تشديد کرده است
بر اين ھنوز از امکان بالنسبه بھتری برای زندگی برخوردار بودند و 

ديدند، اکنون  حتی بھبود وضعيت خود را در چارچوب نظم موجود می
زير فشار وضعيت وخيم اقتصادی به صفوف نيروھای مخالف وضع 

لذا مجموعه اين .  موجود پيوسته يا درروند پيوستن به آن ھستند
شرايط، احتمال ارتقای مبارزات به يک جنبش سياسی سرتاسری و 

 داده  گيری يک بحران انقFبی را بيش از ھر زمان ديگر افزايش شکل
 . است

انداز رشد و اعتFی جنبش انقFبی را تقويت  عامل ديگری که چشم
ھای وسيع   توده ھای سياسی  کند، استبداد و سرکوب و سلب آزادی می

ھای سياسی و  جمھوری اسFمی ھيچ سرسازشی با آزادی.  مردم است
از ھمين روست . حقوق دمکراتيک مردم ايران نداشته و نخواھد داشت

با توجه .  که پيوسته استبداد، اختناق، سرکوب و کشتار تشديد شده است
ھا مواجه است، با توجه به  ھايی که رژيم با آن تر شدن بحران به عميق

ای، با توجه به اوضاع سياسی  تشديد تضادھا و افزايش نارضايتی توده
جھان و منطقه که در مجموع، به نفع رژيم نيست، جمھوری اسFمی 
به تنھا حربه خود برای مقابله با رشد نارضايتی، اعتراض و مبارزه 
. توسل خواھد جست و ديکتاتوری عريان را بازھم تشديد خواھد کرد

ھای وسيع مردم ايران با رژيم تشديد  از اين منظر نيز تضاد ميان توده
 . خواھد شد

ھا و  فساد و گنديدگی جمھوری اسFمی که در اختFس، دزدی
ھای کFن درون دستگاه دولتی به شکلی عريان برمF شده  غارت

است، عامل ديگری است بر رسوايی سياسی و اخFقی بيشتر رژيم در 
ھا و تشديد تضاد کارگران و زحمتکشان بانظم موجود و  ميان توده

جانبه رژيم جمھوری اسFمی حتی از ديد  فساد ھمه.  رژيم حاکم
ھا، يک شکست اخFقی و سياسی  ترين توده ترين و ناآگاه مانده عقب

ھمه فساد  اعتراض به رژيمی که اين.  شود بزرگ رژيم محسوب می
اکنون به جزئی  مالی، چپاول، دزدی و غارت به بار آورده است، ھم

شده و به يک شعار ضد رژيمی در  از مبارزات توده مردم تبديل
شده  تظاھرات و تجمعات اعتراضی کارگران و زحمتکشان تبديل

ای  از اين رژيم سرتاپا فاسد، بازھم افزايش خواھد  نفرت توده.  است
 .يافت

درپی جمھوری اسFمی عامل  ھای پی در سياست خارجی نيز شکست
ھای داخلی رژيم تأثير گذارده و مخالفت و  ديگری است که بر بحران

ھای مردم ايران اکنون کامFً  توده.  ای را برانگيخته است اعتراض توده
ھا  ھای ھنگفتی را بر دوش آن اند که اين سياست خارجی ھزينه آگاه

تری را به بار خواھد  ای جدی تحميل کرده است، لذا مخالفت  توده
 .آورد

طرح مقابله با "اعمال تحريم ھای جديد دولت آمريکا و تصويب 
در کنگره آمريکا، که بازتاب تشديد "  ثبات کننده ايران اقدامات بی

تضاد دولت آمريکا و جمھوری اسFمی است، در ھرحال عواقب منفی 
 . برای رژيم در پی خواھد داشت

از سوی ديگر، نظر به اينکه اوضاع سياسی بحرانی خاورميانه پس 
از به قدرت رسيدن ترامپ در آمريکا و تFش امپرياليسم آمريکا به 

ای عليه جمھوری اسFمی،  نظامی منطقه  -دھی يک بلوک سياسی شکل
تر کرده است، تضادھای رژيم  موقعيت جمھوری اسFمی را وخيم

اين مسئله .  ھای منطقه نيز تشديد خواھد شد جمھوری اسFمی با رژيم
چراکه .  تری برای رژيم در پی داشته باشد تواند نتايج وخيم نيز می

درھرحال بر اوضاع داخلی و تشديد تضادھای داخلی تأثير خواھد 
گذاشت و يکی از نتايج آن،  تشديد تضادھا و اختFف باندھای درونی 

 .جمھوری اسFمی خواھد بود
عFوه بر اين، ھرچه جنبش اعتFی بيشتری پيدا کند، ھرچه ناتوانی 

رژيم در مھار اين جنبش افزايش يابد،  ضرورتاً تضادھای درونی 
اين تشديد تضاد در ميان طبقه حاکم .  ھيئت حاکمه نيز تشديد خواھد شد

گونه که تجارب گذشته نيز نشان  ھای سياسی حاکم، ھمان و دارو دسته
ای به  شکافی عميق در باb خواھد انجاميد و  داده است، در مرحله

 . احتمال وقوع بحران سياسی فراگير را افزايش خواھد داد
ھای انتخاباتی رژيم که ھريک از کانديداھای  در جريان مناظره

 و جنايات يکديگر را برمF کردند،  اصطFح انتخابات، فساد، دزدی به
ھای  بست ھا و بن عنوان پی آمد بحران اوج اختFفات دو جناح اصلی به

با پيروزی حسن روحانی بر جناح رقيب، مرحله .  رژيم آشکار گرديد
. ھا و تعميق اختFفات دو جناح فرا خواھد رسيد جديدی در کشمکش

ھايی  توجه به محدوديت چراکه روحانی اکنون تFش خواھد کرد، بی
ھا مواجه بود، در جھت تأمين  که در دور اول زمامداری خود با آن

اش را بر عھده دارد،  ھرچه بيشتر منافع اقتصادی جناحی که نمايندگی
ھای  حال تFش خواھد کرد برای پيشبرد سياست درعين.  اقدام کند

المللی بکاھد و در  ای و بين ھای منطقه اقتصادی خود، از دامنه تنش
نشينی ھائی بزند، که اين نيز  سياست خارجی دست به عقب

بنابراين .  ھای تعرضی جناح رقيب در تضاد خواھد گرفت باسياست
شده، اما برای حفظ منافع اقتصادی و  گرچه جناح رقيب تضعيف

ھای  شدت مقاومت خواھد کرد، تا مانع پيشرفت سياست سياسی خود، به
نتيجه،  تشديد تضادھا در باb و حتی احتمال .  جناح روحانی گردد

که روحانی از حمايت  رغم اين به.  بروز يک شکاف عميق خواھد بود
المللی  بخش بزرگی از بورژوازی داخلی و نيز بورژوازی بين

ھای متعدد نظم موجود،  برخوردار است ، اما قادر به حل بحران
جای خود، باقی خواھد ماند  بست طبقه حاکم بر ايران به بن. نخواھد بود

تر خواھد  ھای کارگر و زحمتکش وخيم و شرايط مادی و معيشتی توده
تحت يک چنين شرايطی، رژيم که قادر نيست حتی مطالبات .  شد

اقتصادی و صنفی کارگران و زحمتکشان را پاسخ دھد، سرکوب و 
اختناق را تشديد خواھد کرد و به ويژه بر دامنه اقدامات سرکوبگرانه 

اين واقعيت از ھم اکنون .  و فشار عليه طبقه کارگر خواھد افزود
ھنوز چند روزی از دور دوم زمامداری روحانی نگذشته . آشکار است

است که تھديد و فشار به فعالين کارگری و سنديکائی افزايش يافته 
رضا شھابی عضو ھئيت مديره سنديکای شرکت واحد بار ديگر .  است

به بندکشيده شده و برای علی نجاتی از رھبران و بنيانگذاران 
اما ھيچيک از .  سنديکای نيشکر ھفت تپه، احضاريه صادر شده است

 .  تواند رژيم را از بحران و بن بست نجات دھد ھا نمی گری اين وحشی
ھای  ھای طبقه حاکم در ھر کشوری بر توده که شکست سياست وقتی

ھا برای تحقق  گردد، بدين معناست که توده وسيع مردم آشکار می
. آورند  می مطالبات خود به مسيری در خارج از نظم موجود روی

ھا به  ھای آن، در تمام عرصه ھای جمھوری اسFمی و جناح سياست
اند  ھای زحمتکش به تجربه دريافته شکست کامل انجاميده است و توده

بنابراين ھيچ . ای در پی نداشته است ھا جز فاجعه، نتيجه که اين سياست
ھای کارگر و زحمتکش ايران به بھبود اوضاع  توھمی در ميان توده

اين نيز عامل ديگری .  در چھارچوب نظم موجود و رژيم حاکم نيست
 .ھای مردم به سرنگونی رژيم است در گرايش توده

دھند که ھمراه با تشديد تضادھا  درمجموع تمام شواھد موجود نشان می
ھای رژيم، مبارزات اعتFی بازھم بيشتری خواھد يافت،  و بحران

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

متحدان آن تغيير خواھد کرد و شرايط برای سرنگونی رژيم بيش از 
 . ھر زمان ديگر فراھم خواھد شد

انداز اعتFی جنبش وجود دارد و درنتيجه  در اين شرايط که چشم
انباشت و حّدت تضادھا، ھرلحظه ممکن است، خشم و نارضايتی 
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١٠ 
٩از صفحه   

عمومی در يک بحران سياسی منفجر شود و جامعه ايران عرصه 
يافتگی ھرچه بيشتر  ھای حاد سياسی گردد، ضرورت سازمان نبرد

اين واقعيتی است .  شود تر از ھر زمان ديگر می طبقه کارگر، مبرم
آشکار، که طبقه کارگر در مبارزات بی امان خود پيوسته تجربه 
آموخته، آگاھی طبقاتی کارگران افزايش يافته، اتحاد و ھمبستگی 
  درصفوف کارگران تقويت شده و توام با آن، سطح مبارزه و سازمان

بينيم کارگران يک  ھمين که می.  يافتگی کارگران ارتقاء يافته است
زمان دست به اقدام  رشته توليد يا چند واحد توليدی و خدماتی، ھم

زنند يا مشترکا تجمع اعتراضی، راھپيمائی و تظاھرات  مبارزاتی می
با .  کنند، گويای پيشرفت بزرگ جنبش طبقه کارگر ايران است برپا می

تری از آگاھی و سازمان يافتگی  اين وجود، ھنوز نياز به سطح عالی
بنابراين  وظيفه سازمان ما و تمام پيشروان جنبش کارگری .  است

است که با استفاده از تمام نيرو و امکانات خود برای ارتقای سطح 
ھای توليدی  آگاھی و تشکل طبقه کارگر، تقويت پيوند مبارزاتی واحد

ای  دھی رشته ھای مختلف و درنتيجه، سازمان و خدماتی رشته
وضوح نشان  ھای اخير به چراکه تجربه سال.  کارگران، تFش کنند

تواند از  يافته طبقه کارگر فقط می دھد که جنبش سرا سری سازمان می
رژيم .  ای کارگران، شکل بگيرد يافتگی رشته درون سازمان

ديکتاتوری حاکم بر ايران ھمواره تFش کرده، ھر تشکل کارگری را 
بنابراين مادام که اوضاع بر اين منوال .  سرکوب و در نطفه خفه کند

ھای ھماھنگی  ھای کارخانه، کميته ھا، کميته است، اساس تشکل
تجربه .  ای و ھر تشکل مستقل کارگری ديگر، مخفی خواھد ماند رشته
ھای اخير نيز به وضوح نشان داده است که با وجود اين  سال

ھای مخفی، لطمات بسيار کمتری به طبقه کارگر و پيشروان آن  تشکل
ھای اجتماعی نيز که در شرايط   استفاد از شبکه.   واردآمده است
ھا تن از مردم ايران عضو آنھا ھستند، يکی از  کنونی ميليون

ابزارھای مھمی است که بايد دقيق و حساب شده از آنھا برای پيشبرد 
اين شيوه کار .  مبارزات، ارتقاء آگاھی و حتی سازماندھی استفاده کرد

تاکنون نتيجه داده و در طول دو، سه سال اخير شاھد گسترش 
 .ايم ای با استفاده از اين ابزارھا  نيز بوده مبارزات مشترک رشته

ھمانگونه که پيش از اين اشاره شد و ھمه می دانند، در ايران 
اين جمعيت متجاوز از ده ميليون .  ھا تن از مردم ايران بيکارند ميليون

اند و رژيم استبدادی حاکم، حق ايجاد تشکل از آنھا را  بيکار، پراکنده
نيز که از طريق آن بتوانند مبارزه مشترکی را برای اشتغال، خقوق 

اخيرا .  بيکاری و تامين اجتماعی سازمان دھند، سلب کرده است
ھای اجتماعی توانسته  ھائی از جوانان بيکار با استفاده از شبکه گرو

ھای جوانان بيکار  اند، بيکاران شھر و محل زندگی خودرا در کميته
سازماندھی کنند و مبارزه مشترک خود را برای اشتغال و تامين 

بايد از اين تجربه آموخت و با استفاده از شبکه .  اجتماعی آغاز کنند
ھای بيکاران در سراسر ايران، اقدام  ھای اجتماعی برای ايجاد کميته

 .نمود
عنوان  انداز اعتFی بيشتر جنبش، وظيفه سازمان ما به با توجه به چشم

پيگيرترين مدافع انقFب اجتماعی و استقرار يک دولت شورايی 
کارگری است که تمام امکانات خود را برای تقويت نقش  طبقه کارگر 

اين حقيقت را مکرر در ميان .  در رھبری جنبش به خدمت گيرد
ھای مردم تبليغ کند که بدون رھبری طبقه کارگر در جنبش  توده

ھای مردم ايران، بدون سرنگونی جمھوری اسFمی و  انقFبی توده

 گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان به کنفرانس شانزدھم

کسب قدرت سياسی توسط کارگران و استقرار حکومت شورايی 
يک از  کارگران و زحمتکشان، بدون يک انقFب اجتماعی، تحقق ھيچ

دفعات نشان داده  اين را تجربه و تاريخ به.  ھا ممکن نيست مطالبات آن
 . است

دار سازمان ما در داخل ايران بايد با متشکل  فعالين و نيروھای جانب
ھای سرخ کمونيستی، فعاليت متشکل و  ھا و حوزه شدن در ھسته

. ھا تFش کنند تأثيرگذار خود را افزايش دھند و برای گسترش اين ھسته
ھا و  ويژه کارخانه ھا، به اساس فعاليت ما در ميان کارگران، در کارخانه

مؤسسات بزرگ داری اھميت استراتژيک در جنبش کارگری، و محل 
ناپذير برای  بايد خستگی.  زندگی کارگران و زحمتکشان خواھد بود

سازماندھی،ارتقای سطح تشکل و آگاھی کارگران، تبديل مبارزات 
 . منفرد و پراکنده به يک جنبش متشکل سرا سری کارگری تFش نمود

وظيفه نيروھای سازمان در خارج از کشور است که با استفاده از تمام 
امکانات خود به تقويت موقعيت سازمان در عرصه سياسی و دفاع 

در اين دوره ضروری . جانبه از طبقه کارگر و مطالبات آن بپردازند ھمه
ويژه با توجه به  است که تبليغات را به چند برابر افزايش داد، به

ھای اجتماعی، از اين  ھا تن از مردم ايران به شبکه دسترسی ميليون
امکان برای تبليغ و ترويج مواضع سازمان و تقويت جنبش انقFبی طبقه 

 .   کارگر، در حداکثر ممکن استفاده کرد
رحمانه عليه تمام جريانات و  داند که بی سازمان ما وظيفه خود می

کوشند، جنبش طبقاتی کارگران را تضعيف و آن را  ھايی که می گرايش
ھمانگونه که کنفرانس پانزدھم سازمان .  به انحراف بکشانند، مبارزه کند

طلبی يک مانع جدی در مقابل  بر آن تاکيد داشت، گرايش اصFح
ھای کارگر و زحمتکش برای سرنگونی جمھوری اسFمی است،  توده

المللی خود برای حفظ نظم  اين گرايش با تمام امکانات داخلی و بين
اين حقيقت را خيمه شب .  کند موجود و بقای جمھوری اسFمی تFش می
افشاء و انفراد سياسی اين .  بازی انتخاباتی اخير رژيم نيز نشان داد

ھای  ھايی از توده گرايش طبقاتی و برانداختن نفوذ آن در ميان بخش
.  مردم، يکی از وظائف مھم برای برپائی انقFب اجتماعی در ايران است

ھای بورژوائی رنگارنگ ديگر، از قماش  حال، بايد خطر گرايش درعين
ھای طردشده   خلق، دارو دسته خواھان، مجاھدين طلبان، جمھوری سلطنت

ھای امپرياليست   اند با جلب حمايت برخی قدرت رژيم را که در تFش
. خود را بديل رژيم حاکم قرار دھند، جدی گرفت و آن را افشا کرد

بنابراين، طبقه کارگر در ھمان حال که برای سرنگونی طبقه حاکم و 
کند، بايد ھوشيار باشد و  باندھای بورژوائی درونی جمھوری تFش می

اجازه ندھد که بار ديگر، بورژوازی داخلی و امپرياليسم جھانی يک 
، بار ديگر  گروه بورژوائی  ديگر را از ھر قماش، تحميل کند و فاجعه

 . تکرار گردد
اکنون بايد برای برپائی اعتصابات عمومی  اقتصادی و سياسی،  از ھم

ساز برپائی يک اعتصاب سياسی سرا سری و قيام مسلحانه  که زمينه
 .برای سرنگونی طبقه حاکم و برپائی انقFب اجتماعی است، تFش کرد

ھای زحمتکش و ستمديده مردم ايران، تحقق  راھی برای نجات توده
خواھانه، دمکراتيک و رفاھی عموم کارگران و  مطالبات آزادی

ھای تحت ستم،  زحمتکشان، زنان، جوانان، معلمان و پرستاران، مليت
تنھا اين انقFب .  جز يک انقFب اجتماعی و حکومت کارگری نيست

ترين شکل  ترين مطالبات عمومی را به راديکال تواند، فوری است که می
 .ممکن عملی سازد و راه را برای گذار به سوسياليسم  بگشايد
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 به ) اقليت(کنندگان در شانزدھمين کنفران سازمان فداييان  پيام شرکت
 ھواداران و فعا8ن سازمان در داخل کشور

 
 !رفقا

 
ھای  ھای سرخ و کميته فراموش نکنيم ھسته

کارخانه در اين مرحله بايد با رعايت تمام جوانب 
امنيتی و به شکل مخفی تشکيل شوند، اما ھدف 

ھا، پنھان  ھا و کميته از تشکيل مخفيانه اين ھسته
ھای امنيتی و  داشتن ھويت فعالين از ديد ارگان
ليکن ھمه به .  سرکوب و جاسوسان رژيم است

توان  ای را نمی دانيم که ھيچ مبارزه خوبی می
پس، ضروری است در تمام .  مخفيانه پيش برد

مبارزات جاری، خواه مبارزات کارگری، خواه 
گرانه  ای، نقشی فعال و مداخله اعتراضات توده

ايفا کنيم و در صورت امکان از سازماندھندگان 
ھا و  و با استفاده از شيوه.  اين مبارزات باشيم

ابزار گوناگون شعارھا و مواضع سازمان را به 
 .ميان کارگران ببريم

گذشته از آن، بايد تمام توان خود را به کار بريم 
ھای سرخ را  تر، ھسته تر و گسترده تا ھر چه بيش

ايجاد کنيم؛ در ميان دوستان و آشنايان، در 
ھای کار، در ميان دانشجويان،  ھا در محل محله

 ...در ميان بيکاران، در ميان زنان و
رفقا، ھوشيار باشيم که در مرحله کنونی، اين 

. ھای کوچک فراتر روند ھا نبايد از جمع ھسته
ھای  مسلم است که در شرايط bزم، اين ھسته

پيوندند و ازقدرت  اند که به ھم می کوچک
اما تا آن . تأثيرگذاری بيشتری برخوردا می گردند

ی فعال  ھا بايد عFوه بر مداخله زمان، اين ھسته
در مبارزات کارگری و مردمی، به آموزش و 

سياسی خود   –ارتقای سطح ايدئولوژيک 
برای به انجام رساندن وظايف بايد از .  بپردازند

تمام وسايل ارتباطی ممکن، با رعايت تمامی 
به ويژه امروزه با .  جوانب امنيتی، بھره گيريم

ھای  ی استفاده تکنولوژی مدرن، رسانه اشاعه
توانند با  اند که می اجتماعی از ديگر ابزارھايی

رعايت احتياط در خدمت گسترش دامنه فعاليت 
 .به کار گرفته شوند

 
 !رفقا

 
کنندگان در شانزدھمين کنفرانس  ما شرکت

بار ديگر دست شما )  اقليت(سازمان فداييان 
فشاريم و  رفقای عزيز را رفيقانه به گرمی می

 .نھيم تFش و پيکار شما را ارج می
 

 !مان  مشترک پيروز باد رزم
برقرار  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

 باد حکومت شورايی
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

کنندگان در شانزدھمين کنفرانس سازمان  شرکت
 )اقليت(فداييان 

 ١٣٩۶شھريور ماه 

زيرا تشديد اين تضادھا و .  متوسل گردد
ھا، گسترش و تعميق نارضايتی،  بحران

اعتراضات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان 
 .را به ھمراه داشته است

 
 رفقا،

 
روزی ن��ي��س��ت ک��ه در گ��وش��ه و ک��ن��ار اي��ران ب��ا 

اع�ت�راض .  اعتراض و اعتصابی روب�رو ن�ب�اش�ي�م
ھای مردم ع�ل�ي�ه ف�ق�ر،ب�ي�ک�اری، گ�رس�ن�گ�ی،  توده

تبعيض، بی حقوقی، نبودآزادی، ت�خ�ري�ب م�ح�ي�ط 
زيست، پخش پارازيت، آلودگی ھ�وا، ن�ابس�ام�ان�ی 

ھا نابسامانی ديگ�ر  دار و ده برق و آب، فساد ريشه
ت�ر، گس�ت�رش  از آن م�ھ�م.  شاھدی بر اين مدعاست

س�ت ک�ه ب�ه  اعتص�اب�ات و اع�ت�راض�ات ک�ارگ�ری
اي�ن اع�ت�راض�ات و .  ان�د امری روزانه ب�دل گش�ت�ه

: اعتصابات از يک ويژگی برجسته ب�رخ�وردارن�د
 .افزايش تعدد و ارتقا و رشد کيفی

ای از اعتراضات مردمی و  ، پاره امروزه
اعتصابات کارگری توأم با طرح شعارھای 

ست از نارضايتی  اين نشانی.  اند  گشته سياسی
عميق و رسوايی ھمه جانبه رژيم و سردمدارانش 

 .ھای مردم نزد توده
 

 !رفقای ھواداروفعا8ن سازمان
 

با توجه به  رشد روحيه اعتراضی و خصلت 
توان انتظار داشت جامعه  سياسی مبارزات، می

. ايران عرصه نبردھای حاد سياسی گردد
. سرنوشت اين نبرد به طبقه کارگر وابسته است

ست که در صورت کسب  ای زيرا اين تنھا طبقه
آگاھی و تشکل و کسب ھژمونی در نبردھای 

دارانه  ھای نظم سرمايه پيشارو به تمامی نابسامانی
ھای مردم رفاه و  کنونی پايان دھد و برای توده

 .آزادی به ارمغان آورد
ھا و  اندازی، وظايف کمونيست چنين چشم

برای .  کند پيشروان کارگری را ده چندان می
. انجام اين وظايف بايد از ھمين امروز تدارک ديد

ترين عرصه  ترين و مھم در اين مرحله، اصلی
ما بايد تمام .  فعاليت متشکل ساختن کارگران است

ھای سرخ  تFش خود را برای ايجاد ھسته
ھای  ايجاد و توسعه کميته.  کارگری به کار بنديم

ای برخوردار  مخفی کارگری از اھميت ويژه
ھای مخفی متشکل از  زيرا اين کميته.  است

ست که از اين پتانسيل  پيشروان و فعاbن کارگری
برخوردارند که در شرايط اعتFی سياسی به 

ھای اعتصاب و شوراھای کارگری بدل  کميته
 . گردند

ای از اعتصابات کارگری گذشته  گرچه در پاره
شاھديم که مبارزات کارگران، در برخی موارد، 
از سطح مبارزات منفرد در يک کارخانه يا 
  مؤسسه خدماتی فراتر رفته و به سطح مبارزه

ای فرا روييده است، اما  ای و رشته فراکارخانه
تر اين مبارزات، به  برای ارتقای باز ھم بيش

يافتگی نياز  تری از آگاھی و سازمان سطح عالی
تFش برای نيل به اين ھدف از وظايف مھم .  است

 .ست ھا و پيشروان کارگری کمونيست

 رفقای ھوادار و فعالين سازمان،
 

ترين درودھای کمونيستی به شما رفقايی  با گرم
ترين دوران تاريخ ايران،  که در يکی از  تاريک

رغم سرکوب و خفقان حاکم از سوی رژيم  به
چنان به پيکار  داری جمھوری اسFمی، ھم سرمايه

امان خود عليه خصم طبقاتی کارگران ادامه  بی
دھيد و جھت تحقق اھداف سوسياليستی طبقه  می

کارگر از ھيچ کوششی حتا نثار جان خود دريغ 
 .نداريد

 
 رفقا، 
 

ھای کارگر و زحمتکش  نگاھی به زندگی توده
دھد، آنان با چنان فقر و فFکت،  نشان می

استبداد،بی حقوقی،محروميت ازآزادی و 
ای در جھان  تر نمونه اند که کم سرکوبی مواجه

فقر و فFکتی .  کند داری با آن برابری می سرمايه
روز تعميق گشته و گسترش يافته است  که روزبه

تا به امروز که اکثريت مردم زير خط فقر گذران 
در حال حاضر، دشمن طبقاتی .  کنند عمر می

اش، چندان  ی رژيم حامی کارگران در سايه
عرصه را بر کارگران تنگ کرده و ابعاد 

است که حتا از  استثمار را به حدی رسانده
پرداخت ھمان دستمزد ناچيزی که طبق قوانين 

گيرد، ھم سر باز  رژيم به کارگران تعلق می
در نتيجه، شکاف طبقاتی بين اقليت .  زند می

گر و اکثريت کارگر و زحمتکش جامعه  غارت
چندان ژرف گشته است که در تاريخ ايران 

ھای گوناگون  رشد ناھنجاری.  سابقه است بی
فروشی،  چون کودکان کار، اعتياد، تن ھم

رويه محيط زيست و  خوابی، تخريب بی کارتن
ی  زا، ثمره ھا نابسامانی ديگر در ابعادی بحران ده

ترين و  نظامی است که در ايران در گنديده
ترين شکل حاکميت سياسی به حيات  ارتجاعی

دھد، يعنی رژيم ارتجاعی دينی  خود ادامه می
 .جمھوری اسFمی

ترين وضعيت  در حالی که اکثريت مردم در وخيم
برند، جمھوری اسFمی  معيشتی به سر می
ھای کارگر و زحمتکش را  دسترنج و ثروت توده

از يک سو، صرف تأمين مخارج و گسترش 
گر و  نظامی سرکوب  –ھای امنيتی  دستگاه
کند و از سوی ديگر  ھای تحميق دينی می ارگان

طلبانه خود در  ھای ھژمونی جھت پيشبرد سياست
 .دمد ای می ھای فرقه منطقه بر آتش جنگ

ی فساد مزمن و  در چنين وضعيتی در سايه
ھای ميلياردی  سيستماتيک، سران رژيم با دزدی

ھای ميليونی در ناز و نعمت به سر  و حقوق
تر از اين  ی بيش برند و با ھم بر سر بھره می

 .اند خوان يغما در رقابت
ھای پی در پی در عرصه اقتصادی و  شکست

سياسی و اجتماعی، ناکامی در پيشبرد 
اسFميستی، تشديد  ھای خارجی پان سياست

اختFف باندھای رژيم، و ناتوانی در حل 
گيرش، امروزه رژيم را واداشته  معضFت دامن

ی قھر  ی خود يعنی قوه ی بازدارنده به تنھا حربه
ی آن  و سرکوب و اختناق و تشديد روزمره



 ١٢ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ١٢

١۶درصفحه   

درودھای بيکران ما، شرکت کنندگان در 
بر )  اقليت(شانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان 

شما خانواده ھای جانفشانان راه آزادی و 
شما، خانواده ھا و بازماندگان !  سوسياليسم باد

رفقای دbورمان که در زنده نگه داشتن ياد و 
خاطره سترک آنان رنج ھا و سختی ھای فراوانی 
را متحمل شديد، شما، که ھمواره چه در دوران 
رژيم ستم شاھی و چه در حاکميت استبدادی 
جمھوری اسFمی با قامتی افراشته و عزمی 
استوار در کنار فرزندان برومندتان ثابت قدم 

شمايانی که عFوه بر تحمل رنج .  ايستاديد
توانفرسای از دست دادن عزيزان مبارز و سرو 
قامت تان، خود نيز پيوسته مورد تعرض، 
سرکوب و بی حرمتی ھای نيروھای ساواک در 
رژيم گذشته و ماموران امنيتی جمھوری اسFمی 

 ! درود ما بر شما باد. قرار گرفتيد
شما، خانواده ھای جان فشانان فدايی و ديگر 
مبارزان راه آزادی و سوسياليسم، با از 
خودگذشتگی و تحمل مشقت ھای فراوان در 
تداوم بخشيدن به راه مبارزاتی فرزندان 
برومندتان، به ما و ديگران نيز آموختيد که پرچم 
. مبارزاتی آنان ھرگز بر زمين نخواھد ماند

رفقايی که با پايداری و قھرمانی شان در بيدادگاه 
ھای دو نظام پادشاھی و ارتجاع اسFمی حماسه 

آنچنان حماسه ای که نه تنھا در .  ھا آفريدند
ذھنيت توده ھا و عناصر آگاه جامعه به صورت 
قھرمانانی فراموش ناشدنی ماندگار شدند، بلکه 
فصلی درخشان از تاريخ مبارزاتی مردم ما را به 

پايداری آنان در دفاع از . نام خود و شما رقم زدند
آزادی و سوسياليسم و وفاداری به منافع کارگران 
و توده ھای زحمتکش جامعه، نه فقط الگويی 
برای ما و ديگران شد، بلکه صFبت و پايداری 
آنان چه در ميدان نبرد و چه در درون زندان و 
زير شکنجه ھای مرگ آور بازجويان و دژخيمان 
دو رژيم سلطنتی و ارتجاع اسFمی آنچنان 
چشمگير و درخشان بود، که قاتFن و شکنجه 
. گران آنان را نيز به حيرت و تحسين وا داشت

رفقای جانفشان و جان برکفی که با ايمان و 
باوری عميق به آزادی و سوسياليسم در چنين 
مسير پر خطری گام نھادند و با علم به رھايی 
کارگران و توده ھای زحمتکش به پيکار با نظم 
استثمارگرانه سرمايه داری و دولت ھای حامی 
. آن به مبارزه ای سترگ و خلل ناپذير برخاستند

در دوران "  عاشق تريِن زندگان"چرا که آنان 
 .حيات خود بوده اند

 
خRRRانRRRواده ھRRRای جRRRانRRRبRRRاخRRRتRRRگRRRان راه آزادی و 

 !  سوسياليسم
 

در اين سال ھای پرتFطم و در اين سال ھای 
آتش و خون، آنچه بر عزيزان شما و رفقای 
دbور ما رفت، چه آن ھايی که در راه آزادی و 
سوسياليسم جانفشانی کردند و چه آنانی که در 

زندان ھا حماسه آفريدند، جملگی بر نبرد طبقاتی 
و مبارزه ای بی امان عليه نظام منحط سرمايه 
. داری و دولت ھای حامی آن تاکيد داشته اند

مبارزه ای بی امان در دفاع از منافع کارگران و 
توده ھای زحمتکش، مبارزه ای مداوم و پيکاری 
سترک که در تداوم خود با رھايی از ستم طبقاتی 

 . و رسيدن به آزادی و سوسياليسم تجسم می يابد
شگفتا که در اين مسير پر تFطم، شما خانواده ھا 
نيز ھمگام و ھمراه با عزيزانتان سختی کشيديد، 
راه و رسم مبارزاتی فرزندان دbورتان را تداوم 
بخشيديد، در زنده نگه داشتن ياد و خاطره 
ماندگارشان حماسه آفريديد و ھمانند آنان ھر 

درود ما بر . لحظه زندان و مرگ را تجربه کرديد
شما، مادران، پدران، ھمسران، .  شما باد

خواھران، برادران و بويژه فرزندان و نونھاbن 
رفقای گرانقدر مان که عمرتان با حسرت يک 
نگاه گرم و آغوش پر مھر مادران و پدرانتان 

 . سپری شد
از اين رو، ما شرکت کنندگان در شانزدھمين 

ضمن اعFم )  اقليت(کنفرانس سازمان فدائيان 
وفاداری به آرمان ھا و تداوم بخشيدن راه رفقای 
جانباخته مان در مبارزه عليه نظام سرمايه داری 
حاکم بر ايران، به مقاومت، بزرگی و ايستادگی 
شکوھمند شما، خانواده ھای جان فشان فدايی و 
ھمه مبارزان راه آزادی و سوسياليسم درود می 

 !درود بی کران ما بر شمايان باد. فرستيم
 

 !رفقای زندانی، مبارزان راه آزادی وسوسياليسم
 

گرمترين و صميمانه ترين درودھای کمونيستی 
شما رفقا و پيکارگرانی که با ايمان . ما بر شما باد

به آزادی و سوسياليسم، در مبارزه ای بی امان 
عليه ارتجاع اسFمی و محو سلطه نظام سرمايه 

رفقايی که به جرم .  داری قامت برافراشته ايد
دفاع از منافع کارگران و توده ھای زحمتکش به 
تحمل زندان و بند محکوم شده ايد و در زندان نيز 
با سرکوب، شکنجه و انواع بی حقوقی ھا مواجه 

 . ھستيد
شانزدھمين کنفرانس سازمان ما در   !رفقا

شرايطی بر گزار شد که حسن روحانی دومين 
. دوره زمامداری خود را آغاز کرده است

ھمانطور که در پيام دو سال پيش خود يادآور 
"شديم برای ھمه آنھايی که نسبت به شعارھای : 

انتخاباتی روحانی متوھم بودند، بايد روشن شده 
باشد که وعده ھای او صرفا در حد ھمان 
شعارھای انتخاباتی و ايجاد توھم در ميان بخش 

، اکنون با اتمام "ھايی از توده ھای مردم بود
دوره چھارسال کابينه اول روحانی و شروع به 
کار کابينه دوم او، ديگر ترديدی برای کسی باقی 
نمانده است که حسن روحانی نيز ھمانند سلف 
خود قادر به انجام ھيچ اقدام موثری جھت بھتر 
شدن شرايط اقتصادی و معيشتی کارگران و توده 

اکنون .  ھای زحمتکش جامعه نيست و نخواھد بود

با گذشت بيش از چھار سال، تشت رسوايی دولت 
آنچنان از بام به زير "  تدبير و اميد"به اصطFح 

افتاده است که صدای ناھنجارش حتا، به گوش 
حاميان و رای دھندگان او نيز آزار دھنده شده 

طی اين مدت، تمام وعده ھای پرطمطراق .  است
پوچ و "  معيشت مردم"روحانی جھت چرخش 

در چھار ساله .  توخالی از آب درآمده است
گذشته، نه تنھا کمترين گشايشی در وضعيت 
معيشتی کارگران و توده ھای زحمتکش ايجاد 
نشد، بلکه عرصه از جميع جھات بر آنان تنگتر 

حقوق "نه تنھا اندک گشايشی در مسير .  ھم شد
و کاھش فضای امنيتی کشور بوجود "  شھروندی

نيامد، بلکه کارگران و فعاbن کارگری با 
سرکوب، بگير و ببند و تعرض بيشتری ھم 

تا جاييکه با ھمدستی آشکار .  مواجه شدند
کارفرمايان و دولت سرمايه داری حامی آن ھا، 
کارگران بيشتری اخراج و يا به زندان و بند 

در اين مدت، ھمچنين، با حکم .  محکوم شدند
بيدادگاه ھای جمھوری اسFمی شFق بردگی بر 
گرده تعدادی از کارگران  پيشرو فرود آمد، فشار 
بر معلمان، فعاbن کارگری و فعاbن حقوق 
اجتماعی شدت يافت و مھمتر اينکه اعمال فشار 
بر شما رفقای زندانی نيز به صورت کم سابقه ای 

تا جاييکه ھم اينک شما رفقای .  افزايش يافته است
مبارز و زندانيان سياسی در اعتراض به تشديد 
سرکوب در زندان و رساندن صدای دادخواھی 
تان به بيرون به ناچار به اعتصاب غذا روی 

 . آورده ايد
 

 !رفقای کارگر زندانی و زندانيان سياسی
 

اگرچه ماھيت وجودی زندان ھا در تمام نظام 
ھای استبدادی کم و بيش مشابه ھم اند و سياست 
آنان ھمواره بر سرکوب، شکنجه و کشتار 
مخالفين پايه ريزی شده است، در اين ميان اما، 
ميزان توحش و بربريت حاکم بر زندان ھای 
جمھوری اسFمی بسيار فراتر از ديگر رژيم 

ھيئت حاکمه ايران به .  ھای سرکوبگر جھان است
ھمان نسبت که در متن جامعه کمترين حقی را 
برای کارگران، توده ھای مردم و فعاbن حقوق 
اجتماعی قائل نيست، در زندان نيز با بی توجھی 
به مطالبات بر حق شما، تا آنجا که برايش مقدور 
بوده است سرکوب سيستماتيک و بی حقوق 

در چنين .  محض را بر شما اعمال کرده است
وضعيتی، پوشيده نيست که ايستادگی و مقاومت 
شما در زندان و پايداری تان در دفاع از آزادی و 
سوسياليسم به مانند خاری زھر آگين در چشمان 

چرا که مقاومت و .  ھيئت حاکمه ايران است
پايداريتان می تواند تکيه گاھی قابل اعتماد برای 
ھمه انسان ھای آزادی خواه و مبارز در بيرون 

پايداری، .  از زندان و در متن جامعه باشد
مقاومت و ايستادگی تان در دفاع از منافع 

 پيام شرکت کنندگان در کنفرانس شانزدھم سازمان به 
 خانواده ھای جانباختگان و زندانيان سياسی 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 !زنان کارگر و زحمتکش
 !زنان آگاه و مبارز

 
کنندگان در کنفرانس شانزدھم  درود ما شرکت
شما، زنانی .  بر شما باد)  اقليت(سازمان فدائيان 

ستيز، با  که تحت حاکميت دولت دينی زن
ترين تبعيض، ستم و نابرابری  رحمانه بی

 . مواجھيد
رژيم جمھوری اسFمی، چنان شرايطی را به 
عموم زنان در ايران تحميل کرده است که نمونه 

توان سراغ  آن را در کمتر کشوری از جھان می
ايران تحت حاکميت جمھوری اسFمی، .  گرفت

در کنار رژيم مرتجع عربستان سعودی، در 
زمره معدود کشورھای جھان است که در آن 
برابری حتی حقوقی زن و مرد، به شکلی رسمی 

شده است و قوانين رژيم جمھوری  و علنی نفی
اسFمی بر اين نابرابری و تبعيض صحه 

که يک رژيم سياسی، آشکارا  وقتی.  اند گذارده
مدافع نابرابری و تبعيض جنسی باشد، پوشيده 

. رسد نيست که ستمگری عليه زنان به اوج می
ديگر مسئله صرفاً محدود به آن نيست که زنان 

شوند ،  از دسترسی به برخی مقامات محروم می
برند، و يا  از نابرابری دستمزد و حقوق رنج می

استقFل اقتصادی ندارند ، بلکه منزلت و مقام زن 
دو  در سطح يک انسان تابع، فرودست و درجه

ھا با ستم،  زن در ھمه عرصه.  يابد تقليل می
 . شود تبعيض و تحقير مواجه می

جا از خانه و محل زندگی  زن در ايران، در ھمه
گرفته تا خيابان و محيط کار در معرض انواع 
ستم، خشونت و تحقير و فشارھای جسمی و 

آميز و  درنتيجه قوانين تبعيض.  معنوی قرار دارد
ھای  بار عليه زنان و کليت سياست اسارت

جمھوری اسFمی در تقويت و تحکيم جامعه 
مردساbر است، که زن در خانه، تابع و 

سياست و قوانين دولت .   زيردست مرد است
بر  دينی، مرد را فرمانروای خانه و زن را فرمان

زن از ديدگاه جمھوری اسFمی .  داند می
اش اين است که در خانه بماند و  ترين وظيفه عالی

دار خوب باشد، از شوھر خود  يک زن خانه
خوبی مراقبت کند و وسايل رفاه و آسايش او را  به

آور و رئيس  اين مرد است که نان.  فراھم آورد
تواند زن را از کار کردن منع  می.  خانواده است

کنند که  قوانين جمھوری اسFمی حکم می.  کند
. حتی مسافرت زن منوط به اجازه مرد باشد 

ھمين قوانين است که به مردان خانواده اجازه 
دھند، حتی زن را تنبيه کنند و با خشونت  می

کم نيستند زنانی که توسط مردان .  رفتار نمايند
زنان در بيرون از خانه .   اند خانواده به قتل رسيده

ھای رسمی   ارگان نيز با خشونت دولتی، سرکوب
. اند و غيررسمی دولتی، تحقير و توھين، مواجه

دولت دينی حتی بر نحوه پوشش زن در خيابان و 
زن در محيط کار با .  محل کار نظارت دارد

اشکال  ديگری از ستم، تبعيض، تحقير و 
قوانين دولت دينی که زن .  خشونت مواجه است

را به درجه نيمه انسان تنزل داده است، تا به آن 
حد رسواست که شھادت دو زن را در دادگاه 

داند، سھم ارث زن را، نصف  برابر يک مرد می
مرد قرار داده است و ديه قتل زن را نصف ديه 

اين قوانين فوق ارتجاعی است .  مرد دانسته است
که حتی پيشاپيش، اجازه قتل زن را به مرد با 

 . توجيه زنا داده است
در کشوری که زنان به اين شکل رسوا و 

اند،  ناھنجار، با نابرابری، تبعيض و ستم مواجه
حتی جداسازی زن و مرد به مرحله اجرا درآمده 
و حق انتخاب پوشش نيز از زنان سلب شده، 
تکليف مسائلی از نمونه اشتغال پائين زنان، 

کرده بيکار و فقير،  ھا زن تحصيل ميليون
نابرابری دستمزد و حقوق، عدم دسترسی زنان به 

ستم برزنان .  تمام مناصب و مقامات، روشن است
 .       در ايران  از جميع جھات ابعادی ھولناک دارد

ھمه به آن معنا نيست که زنان اين  اما اين
نابرابری، ستمگری و تبعيض را پذيرفته و به آن 

بالعکس اين ستمگری و تبعيض .  اند تمکين کرده
انتھا، جنبشی به وسعت سراسر ايران از عموم  بی

زنان پديد آورده که گرچه خودانگيخته و نا 
جا ،از محيط خانواده تا  متشکل است، اما در ھمه

خيابان، از درگيری با پليس و ديگر مزدوران 
رژيم تا نفی علنی و آشکار مقررات ارتجاعی، 

آميز تا  از مبارزه عليه قوانين و مقررات تبعيض
مبارزه مستقيم و جمعی عليه دولت دينی پاسدار 

 .توان اين مبارزه را ديد نابرابری زن و مرد، می
ترديدی نيست که عموم زنان در ايران با 

اند، اين اما به آن معنا  نابرابری و تبعيض مواجه
نيست که ھمه زنان به يک درجه از فشارھا و 

، ستم، تبعيض و  شمار دولت دينی تضييقات بی
برند و به يکسان با آن مبارزه  نابرابری رنج می

 .کنند می
ھای ثروتمند و  زنان بورژوا، زنان خانواده 

مرفه، از امکانات فراوانی برای کاستن از دامنه 
فشار، تبعيض، نابرابری و تضييقات جمھوری 
اسFمی برخوردارند و عFوه بر اين به خاطر 

شان خواھان برافتادن دولت دينی که  منافع طبقاتی
پاسدار تبعيض و نابرابری عليه زنان است، 

 . نيستند
فقط  زنان کارگر و خانوارھای کارگری اما نه

بيشترين فشار ناشی از نابرابری، تبعيض و ستم 
ھاست، بلکه با ستم طبقاتی،  جنسی بر دوش آن

دار ايران، فقر و گرسنگی  استثمار طبقه سرمايه
زنان زحمتکش، معلمان، .  اند نيز مواجه

ھا زن بيکار، زنان سرپرست  پرستاران، ميليون
خانواده، زنان تھيدست و فقير شھرھا و روستاھا 

فقط بار فشارھای ناشی از ستم جنسی را  نيز نه
کشند، بلکه با شرايط بس دشوار  بر دوش می

داری  اند، که نظم سرمايه مادی و معيشتی مواجه
ھا تحميل کرده است و از اين  حاکم بر ايران به آن

بابت نيز شرايطشان به زنان کارگر نزديک 
 .   است

بنابراين اين زنان کارگر و زحمتکش ھستند که 
به شکلی قطعی و راديکال خواھان برافتادن 
ھرگونه نابرابری، ستم و تبعيض عليه زنان 

. کند ھا ايجاب می چراکه منافع طبقاتی آن.  ھستند
فقط خواھان برافتادن دولت دينی  ھا نه آن

 ھستند که دين و دولت را  جمھوری اسFمی
آشکارا در ھم ادغام نموده و قوانين و مقررات 

وسطايی را در مورد زنان به مرحله  مذھبی قرون
اجرا درآورده،، بلکه از اساس، خواھان 

دگرگونی تمام نظم موجودند که رھايی قطعی زن 
اين زنان که اکثريت .  را به بار خواھد آورد

دھند، از  بسيار بزرگ زنان ايران را تشکيل می
متحدی قدرتمند، مردان طبقه کارگر برخوردارند 

توانند مطالبات عموم زنان را عملی کنند و  و می
 . دار و ثروتمند نه زنان طبقه حاکم سرمايه

قدر کافی اين واقعيت را به ھمگان،  تجربه نيز به
نشان داد که تحقق مطالبات برابری طلبانه زنان، 
توسط زنان بورژوا، زنان طبقه حاکم، در ايران 

چند سال پيش را به يادآوريم که .  ممکن نيست
ليبرال و بورژوا مذھبی -گروھی از زنان بورژوا

با ادعای تFش برای اصFح برخی قوانين  
اما کاری جز اين .  آميز، به ميدان آمدند تبعيض

نکردند که گروھی از زنان و دخترانی را که 
واقعاً برای برابری به پا خاسته بودند، به دنبال 

ھای مرتجع ھيئت حاکمه بکشند و سرانجام  جناح
ھا حتی  آن.  ھا را سرخورده و منفعل سازند آن

نتوانستند يک مطالبه جزئی زنان را عملی کنند و 
ھم  دليل آن.  رو شدند ای روبه با شکست مفتضحانه

ھا از مرتجعين حاکم بر ايران  آن.  پوشيده نيست
ھا از  آن.  کردند مطالبات زنان را درخواست می

طريق زد و بند با مردان مرتجع طبقه حاکم 
ھا نه  آن.  ستيز بودند خواستار اصFح قوانين زن

ھا زن تحت ستم، بلکه از  از طريق مبارزه ميليون
طريق توسل به سران و نھادھای ارتجاعی رژيم 

وسطايی مذھبی، خواھان  ستيز و دستگاه قرون زن
ھا با  آن.  ای از قوانين ضد زن بودند حذف پاره

شکست مواجه شدند، چراکه خواستار حفظ نظم 
موجود و رژيم مذھبی و ستمگر جمھوری 

فقط  اما زنان کارگر و زحمتکش نه.  اسFمی بودند
کند که برای برانداختن تمام  منافعشان ايجاب می

آميز و تحقق برابری  قوانين و مقررات تبعيض
حقوق زن و مرد، راديکال مبارزه کنند، بلکه 
خواستار برافتادن طبقه حاکم بر ايران ھستند و 
از متحدی قدرتمند، راديکال و پرجمعيت 
برخوردارند که قدرت و توان bزم را برای 

 . دگرگونی نظم موجود دارد
 ! زنان آگاه ! زنان کارگر و زحمتکش

تجربه نزديک به چھل سال حاکميت ستمگرانه 
دولت دينی جمھوری اسFمی، نابرابری، تبعيض 

ھا برزنان  و ستم وحشتناکی که در تمام اين سال
ای متشکل، پيگير  شده است، نيازمند مبارزه اعمال
امان برای سرنگونی دولت دينی است که  و بی

يکی از ارکان موجوديتش بر نابرابری، تبعيض 
تجربه به ھمگان .  و ستم برزنان قرارگرفته است

نشان داده است که مادام دولت دينی جمھوری 
اسFمی بر ايران حاکم باشد، حتی مطالبات 

 .حقوقی زنان امکان تحقق ندارد
 !زنان آگاه ! زنان کارگر و زحمتکش

شما که به ھمراه رفقا، برادران و مردان خانواده  
خود در پيکار سترگ کنونی جامعه ايران، عليه 

داری  جمھوری اسFمی و نظم ستمگرانه سرمايه
مشارکت داريد، مدافعين راستين برابری حقوق 
زن و مرد و مبارزه برای برانداختن ھرگونه 

پرچم .  ستم، نابرابری و تبعيض عليه زنان ھستيد
افتخارآفرين رھايی زن را در دستان توانمند خود 
نگھداريد و مبارزه برای سرنگونی جمھوری 

 .  اسFمی را تشديد کنيد

 به ) اقليت(کنندگان در کنفرانس شانزدھم سازمان فدائيان  پيام شرکت
 زنان کارگر و زحمتکش ايران



 ١۴ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ١۴

١۵درصفحه   

با درود ھای رفيقانه وکمونيستی به شرکت 
 . سازمان١۶کنندگان درکنفرانس 

ما پيشاپيش رضايت خاطر وسپاسگزاری !رفقا،
ا برای ارائه گزارش سياسی رسا   -خودرابه ک

،جاندار ومنطبق بر اوضاع واحوال داخل 
والبته اميد واريم در .وخارج را اعFم می داريم

طول کنفرانس و بررسی گزارش توسط رفقا 
ودوستان شرکت کننده ،مصوبات کنفرانس بطور 
درخشانی  اھداف ،نيازھا وبرنامه  جنبش 
کمونيستی انقFبی را درشرايط کنونی 

 .!  دربرگيرد
 وکنفرانس ١۵درفاصله ميان کنفرانس !  رفقا،

 –بحران ھای اقتصادی )  ١۶کنفرانس(پيش رو
اجتماعی وسياسی جامعه عميق تر شده ،تحوbت 
درونی رژيم متاثر از وضعيت بحرانی  شتاب 
گرفته وميزان آسيب پذيری رژيم بشدت 

ھرکدام از دسته ھای درون رژيم راه .باbرفته
. نجات را در حفظ وموقعيت نيروی خود می دانند

ھردوجناح اصلی به ميزان زيادی وبييش از آنچه 
تا کنون بوده، دچار آشفتگی وسر در گمی 

نمود اين بحران عمF منجر  به .بيشترشده اند
پراکندگی وابھام از يک طرف ميان خامنه ای و 
برخی از مھره ھای حکومتی ونيروھای سپاه 
پاسداران وآخوندھای ھمسو شده  واز سوی ديگر 
جناح حسن روحانی وشرکا درتقابل بيشتربا 

جناحی که تا کنون .  خامنه ای و سپاه قرار گرفته
توانسته بود بخشی از نيروھای به اصطFح 

اما،در .  مدرن ومرفه جامعه  را بدنبال خود بکشد
روياروئی با خامنه ای ، دچارناتوانی واستيصال 

در فراز وفرود ميان دارودسته ھای .  گرديده
رژيم ، بيشتر عقبه ی اين  جناح سرخورده 

آرايش قوای پيشن .،منفعل ويا بی تفاوت شده اند
ميان سه قوه .رژيم عمF در حال بھم خوردن است

رژيم تنش وبر خورد سياسی باb گرفته ،افراد 
جناحھا مرتب سنگرعوض می کنند وبطور علنی 

بدنه رژيم ده .  عليه ھمديگر افشاء گری می کنند
رفسنجانی مھره .  ھا ترک وشکاف برداشته

استراتژيک و مرد باbنس وتوازن قوای رژيم در 
پی تشديد مبارزه ميان جناحھا سرش زير آب 

بحران سياسی تا آنجا پيش رفته که ابر .!  فرورفت
مرد رژيم ولی فقيه که ظاھرا کلمات قصارش 
برای تک تک  افراد وجناحھای رژيم حجت بوده 
،مجبور می شود درمناسبت ھای مختلف، وپی 
در پی  حرف ھای تکراری خودرا اصFح واز 

درحاليکه به گوش ديگران نمی .!  نوع باز گو کند
ھر روز !  رود ،وعمF سنگ روی يخ می شود

که می گذرد بال وپرولی فقيه بيشترريخته  
،وھيبت پوشالی اش درانظار عموم  مفلوک تر 

 .جلوه می کند
درھمين فاصله،و بدنبال بحران ھسته ای،که 
رژيم مجبور شده بود بطور علنی پای ميز 
مذاکره با آمريکا برود وبرجام را امضاء 

بحران ھسته ای اما،با امضای برجام پيچيده .کند
عليرغم نرمش زبونانه خامنه ای برجام .  تر شده

چون کFفی به دست وپای رژيم پيچيده و پی 
آمدھای آن موجب بسته شدن گريزگاه ھا ی رژيم 

مانند چماق تھديد آميزی باbی سر رژيم .بوده
 .نگاه داشته شده 

،با دخالت مستقيم رژيم در "  نيابتی"جنگھای ابتدا 
کشور ھای منطقه به جنگھای ارتجاعی منطقه ای  

موجب بن بست .عليه توده ھای مردم تبديل شده
پی آمد .  بيشتردر سياست خارجی  رژيم گرديده

دخالت ضد انقFبی رژيم در کشورھای منطقه 
چراکه بخش .خشم مردم ايران را برانگيخته

عظيمی از ثروت وسرمايه ھای مردم درراه 
سرکوب  وتخريب کشورھا وتوده ھای مردم 

نفرت وبيزاری مردم .  منطقه ھزينه می شود
ستمکش وآواره اين کشورھا عليه رژيم گسترش 

 .فراوان يافته است
اقتصادی ، به بحرانی  اجتماعی –بحران سياسی 

مزمن، فراگير، وغير قابل حلی  برای رژيم 
تبديل شده،و ھمه ھستی آن را خود را فروبرده 

بحران رکود، وتورمی که به ھمه رشته .است
ھای اقتصادی وخدماتی جامعه گسترش پيدا 

صنايع ،کارخانه ھا،مراکز توليدی وبھره .کرده
وری خدماتی يا تعطيل شده ويا نيمه تعطيل 

خانواده ھای کارگری .  وبFتکيف مانده اند
وزحمتکشان شھری وروستائی در نا بسامانی 

حجم .مطلق روزگار تلخی را از سر می گذرانند
توده ی آواره وبی شکل شھری بسيار گسترش 

حقوق کارگری کمتراز يک ميليون .پيداکرده
تومان،تنھا برای يک ھفته از ھزينه ھای زندگی 

سه ھفته از ماه را خانواده ھای .  کفاف می کند
کارگری در ظلمت گرسنگی وتيره روزی می 

حقوق بگيران برای تامين حداقل ھزينه .  گذرانند
کليه کاbھای .  ھای روزانه زندگی درمانده اند

اساسی وضروری زندگی روزانه مردم در اين 
دوسال ،عليرغم تبليغات دروغين کابينه فريب 
کار حسن روحانی، افزايش قيمتی بيش از بيست 

نان درآوردن .وبيست وپنج درصدی داشته اند
وشکم را با نان وپنيرشور پر کردن دغدغه ی 

اگردرسال ھای قبل .سرپرست خانواده ھا شده
تFش می شد تا به فاصله ھر يک يا دو ماه 
صحبت آوردن گوشت درسبد مصرف غذائی 
وسفره خانواده ھا قرار گيرد،امروزخوردن يک 
وعده غذای گوشت قرمزدريک سال  آرزوی 
. خانواده ھای کارگری ،وزحمتکش شده است

دغدغه تامين  حبوبات جای گوشت را گرفته به 
مردم .مشکلی سخت برای خانواده ھا تبديل شده

در وحشت اند از روزی که رژيم قصد ربودن 
وگرفتن  حداقل نان وپنير ولبنيات کم رمق را از 

 .سفره ی آنان داشته باشد
نا رسائی  درپاسخگوئی وبر طرف کردن 
مشکFت عمومی اجتماعی وعدم ارائه خدمات 
شھری وروستائی، بعFوه مشکFت منطقه ای 

قطع متناوب برق ھای  خانگی،کمبود (واستانی
آب،آلودگی ھوا ومحيط زيست شھری،ريزگردھا 

دست به دست ھم داده، )  ناھنجاريھای اجتماعی  -
سFمتی،بھداشت وامنيت مردم بطور روزانه 

امراض و بيماری ھای .  تھديد می شود
ناشناخته،مرگ وميرھای ناگھانی زودرس ،خود 
کشی ھا ،اضطراب واسترس مردم رابيشتر کرده 

رژيم راه حل ھمه نارسائيھا ومشکFت .  است
 .مردم را ، با اختناق وسرکوب  جواب می دھد

 !رفقا
رژيم دچار تزلزل ودرمسيرزوال محتوم خود  

نقطه اتکاء آن در جامعه ودر ميان .  قرار گرفته
پايه ی بخش ھائی از .  مردم کم  وکمتر شده 

دستگاه ھای  دولتی ،وزارت خانه ھا وادارات 
روی ھوا قرار گرفته،عمFدرمانده ازاجرای 
وظايف خود ھستند ، بطور نيمه فلج زمين گير 

ودر اين ميان کليه جريانات اصFح .  شده اند
ملی مذھبی، استحاله طلب ورفرميست !طلب،

،قشری، رويزيونيست ، وديگر نيروھای رفو 
گر،ماستمال وواسطه ، که دلشان خوش بوده به 
بند بازی ميان جناح ھاو اصFح رژيم سرمايه 
داری مذھبی ، سرشان بی کFه مانده 

موضوع ناپايداری رژيم تا آنجا باb گرفته .است
اخيرابطور .که عمF موجب نگرانی آمريکا شده 

علنی اعFم کرده که با کمک نيروھای ھای 
تFش می کند جای جريان نشسته برقدرت !  داخلی

را با نيروھای داخلی ھمسوبا خودش عوض 
نرد عشق  با مجاھدين وسلطنت طلبان می .!کند

 .بازد
 !رفقا

اوضاع واحوال جامعه بشدت نگران کننده ووارد 
طبقه کارگر ،توده ھای .مرحله حساسی شده است

زحمتکش وکم درآمد،از لحاظ معيشت وضعيت 
دستمزد ھا چند برابر کم تر از .  بسيار بدی دارند

بيکاری يکی .ھزينه ھای زندگی روزمره ھستند
از مسائل ھمزاد با رژيم سرمايه داری اسFمی 
،طی سال ھای اخيربراثر بحران وتعطيلی 
کارخانه ھا وموسسات شدت گرفته و به خيل بی 

مطابق آماری که .کاران افزوده شده
 ٢۵اخيراازطرف رژيم به بيرون درز پيدا کرده ،

درصد از فارغ التحصيFن دانشگاھی ساbنه 
بيکاری وسيع ودستمزد پايين .بيکار می شوند

موجب محروميت، درد ورنج ،گرسنگی وسوء 
پرداخت .  تغذيه خانواده ھای کارگران شده

دستمزد وحقوق بخش ھائی از طبقه کارگر دير 
به دير،ھردووسه ماه، وگاھی يک سال طوbنی 

خيلی از پروژه ھاوپيمانکاران آزاد .می شود
ودولتی ،پول دستمزد کارگران را عمF باb می 
کشند وحاضر نمی شوند روی بدھی ھای خودو 
مطالبات حقوقی عقب مانده کارگران مذاکره 

 .کنند، اغلب طفره می روند
ميزان تلفات حوادث کار باb رفته ،ايمنی 
کارگران به شکل غير مسئوbنه تری از جانب 
کارفرمايان ناديده گرفته می شود، حوادث کاری 
روزانه جان کارگران بيشتری را می 

قراردادھای ناعادbنه وغير منقطی  ويک .گيرد
طرفه بنفع پيمانکاربه مدت يک يا دوماه واغلب 
سفيد امضاء ھمچنان به کارگران تحميل می 

رژيم سفت وسخت از ايجاد تشکل ھای .شود
واز دشمنی اش با .  کارگری جلوگيری می کند

تشکلھای کارگری وفعاbن کارگری نه تنھا ذره 
ای کاسته نشده،بلکه ھر روز چنگ ودندان 

پيگرد وتعقيب ھا .بيشتری به آنان نشان می دھد
اعتصابات کارگری بطور جدا از ھم .  ادامه دارد

وگسسته اما فشرده در ميان مراکز کارگری برای 
پس گيری حقوق ھای عقب افتاده ادامه 

سرکوب ھای دوره ای مکرر در جلوگيری .دارد
از رشد جنبش ھای اجتماعی وبويژه کارگری 

به کنفرانس شانزدھم) اقليت(سازمان فدائيان  -کشور* پيام فعا8ن داخل  
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٢از صفحه   

١۵ 

١۴از صفحه   

. ،يکی از موانع پيشروی جنبش کارگری بوده
ترس از بحران اجتماعی ومنطقه ای بطور 
کمرنگی ھنوز بر سر راه شکل گيری ذھنيت 
مبارزه انقFبی طبقه کارگروعناصر فعال انقFبی 

پراکندگی نيروھای کارگری .  سنگينی می کند
عارضه بعد از سرکوب ھرجنبش کارگری، 
درجنبش کارگری ما به يک عارضه بازدارنده 
پايدار ومنش ليبرالی در ميان فعالين جنبش 
کارگری  تبديل گرديده، که بايد بر آن غلبه کرد 
وبا دخالت گری کمونيستی درعرصه پراتيک 
اجتماعی وجنبش کارگری از موانع بر سراه 
. مبارزه کارگری وکمونيستی عبور نمود

بورژوازی حاکم مرتب برای ايجاد تشتت وتوھم 
در افکار عمومی ودر مقابله با جنبش اجتماعی و 

تFش حکومت .کارگری سناريو سازی می کند
درسرکوب و جلوگيری ازرشد جنبش اجتماعی 
وکارگری ، تا کنون نتوانسته موجب آرامش 

نيروی .  خاطرواطمينان رژيم را حاصل نمايد
اجتماعی عقب رانده وزخم خورده ،تبديل به  توده 
ی فشرده ومتراکمی شده ،که رژيم را تھديد می 

اين نيروی بالقوه ھرآن امکان دارد به حرکت .کند
 . وبه فعل درآيد

 !رفقا 
ما، خوشحاليم که در راستای استراتژی انقFبی 
سازمان فارغ از حساسيت  ھای موضعی 
وسطحی رايج درجنبش کمونيستی ،درعمق  
ھمآھنگی  با جنبش کارگری داخل کشور 

سال ھاست جنبش کمونيستی در .درتFش ھستيم
دور بيھوده انرژی اش روی تعريف مباحث 

آنچه .ومقوله ھای تعريف شده به ھدر می رود
موجب خوشنودی ما در پيگيری مبارزه  جدی 
ومتشکل درراستای اھداف سازمان بوده،سياست 
ھای انقFبی ومارکسيستی سازمان منطبق بر 

سياست ھای .  شرايط واوضاع جامعه بوده است
 --تلفيق کار علنی ومخفی،   -در ست وانقFبی 

استراتژی اعتصاب عمومی ونبردمسلحانه 
ھمگانی در مسيرمبارزه طبقه کارگر وبرپائی 

اين سياست وروش انقFبی .  حاکميت شورائی
امروزعليرغم تجاھل و ضديت بی پايه مخالفان 
سطحی  نگر، ودگماتيسم غالب ميان نيروھای 
پراکنده کمونيستی ، سر فصل مبارزه جدی طبقه 

 .کارگرومبارزان راستين قرار گرفته است
 !رفقا

در اين  مرحله از تاريخ ما نياز داريم يک بار 
ديگربه آموزگاران پرولتاريا،به مارکس ،انگلس 

به لنين انقFبی، پراتيسين بزرگ دنيا در ...  و
کارانقFب،و آموزش ھای سه گانه او در مورد 

با پای .تبليغ،ترويج وسازماندھی مراجعه کنيم
بندی به اھداف سوسياليسم وانقFب،و با تقسيم 

کار در ھمآھنگی کامل با سازمان و کميته ھای 
 –کميته آموزش .سازمانی به تFش خود بيفزائيم

سياسی تشکيل بدھيم، کار   –شناخت وتئوريک 
آموزشی وترويجی مارکسيستی  را در راس 
برنامه ھای خود ودر پيوند با کار تبليغی 

کليه امکانات سازمانی ونيروی .  قراربدھيم
از وسايل ار تباط  .تشکيFتی خودرا به کاربگيريم

به تشکيFت و اھميت .  جمعی مدرن غافل نشويم
." کار تشکيFتی  مارکسيستی ارزش بگذاريم

اردوی کارنياز به گردان ھای متشکل 
 ."وسازماندھی شده پرولتاريا دارد

 ! رفقا
به مانند جزء جزء يک ارگانيسم واحد تشکيFتی 
با رسالت وبرگزيده ،نيروی ھای مادی ومعنوی 
ھرچند کوچک خودرا درمسير پويائی وپيشروی 

با تFش ھای کوچک خود .سازمان به کار ببنديم
می توانيم  ساختمان بلند ورفيع پرولتاريای ايران 

رفقا،ھمه ی تاب وتوان و تFش .  را برپا کنيم
پيگيرما فعاbن داخل کشوربا تعھدی افزون تراز 
پيش،در راستای اھداف وبرنامه ھای سازمان 

ما،برای شما در برپائی واجرای کنفرانس .  است
مشتاقانه در .   سازمان آروزوی موفقيت داريم١۶

 ١۶انتظارنتايج نشست و مصوبات کنفرانس 
 ونشست ١۶ما، برپائی کنفرانس .  سازمان ھستيم

بزرگ ودوساbنه سازمان را به طبقه 
کارگرايران ،به سازمان و کليه نيروھای 
تشکيFتی اعم از رھبری،کادرھا ،کميته 
ھا،اعضاء ،ھوداران ،ميھمانان وکليه نيرووھای 
پيرامونی ،وھمسوی داخل وخارج تبريک می 

 .گوئيم 
ما، از راه دور دست شمارا می فشاريم ، !  رفقا،

وھمصدای با شما به افتخاربرپائی نشست 
 سازمان وبه بزرگداشت رھروان ١۶کنفرانس  

راستين راه سوسياليسم وانقFب، سرود 
 .انترناسيونال سرمی دھيم 

زنده باد سازماندھی وکار  تشکيFتی انقFبی 
 برای رھائی طبقه کارگر

 . زنده باد عمل انقFبی وپراتيک اجتماعی 
 .زنده باد سوسياليسم-زنده باد انقFب

 حکومت شورائی  -کار، نان، آزادی 
 –سازمان فدائيان اقليت   -فعاbن داخل کشور

  ١٣٩۶شھريور 
 
کنفرانس شانزدھم سازمان دو پيام از رفقای   -*

داخل کشور دريافت نمود که ھردو پيام در 
ھسته مقاومت “پيام رفقای .  کنفرانس خوانده شد

حاوی برخی پيشنھادات ”  رفيق بھروز دھقانی
تشکيFتی است که به دbئل امنيتی انتشار علنی 

 . نمی يابد
  

يک رفيق در مورد اين گزارش توضيح دھد و به 
 .سؤاbت پاسخ گويد

سپس اجFس وارد بحث شد و عFوه بر رفقای 
سازمان، رفقايی که به عنوان ميھمان دعوت شده 

ھا و ابراز نقطه نظرات خود  بودند، در بحث
ھای  پيرامون اوضاع سياسی، وظايف و تاکتيک

 .ما فعاbنه مشارکت نمودند
ھائی که در اين بخش از کنفرانس شانزدھم  بحث

سازمان صورت گرفت، عمدتاً پيرامون اوضاع 
ھای  ھا، تاکتيک سياسی ايران، وظايف کمونيست
شيوه برخورد .  ما و جنبش طبقاتی کارگران بود

ھای اجتماعی غير کارگری، سياست  به گروه
سازمان ما در قبال ديگر جريانات کمونيست و 
چپ، موانعی که بر سر راه تشکل يابی طبقه 

کننده و پيشتاز طبقه  کارگر قرار دارد، نقش تعيين
کارگر در تحوbت سياسی ايران، درجه 

يافتگی و آگاھی طبقه کارگر، مبارزات  سازمان
ای کارگران، مختصات  ای و رشته فرا کارخانه

جنبش کمونيستی و کارگری، مختصات 
ھای  ھای رژيم، اھميت ايجاد صندوق اپوزسيون

ھای  اعتصاب، مسئله بيکاران، موقعيت جنبش
زنان و دانشجويان، مسائل مربوط به سياست 
خارجی و جنبش مردم فلسطين ازجمله مسائلی 

 .بودند که موردبحث قرار گرفتند
ھايی که پيرامون اين مسائل صورت  پس از بحث

ھايی که به برخی سؤاbت توسط  گرفت و پاسخ
رفقا داده شد، قرار شد که کميته اجرايی منتخب 
کنفرانس شانزدھم، تحوbتی را که پس از تدوين 

داده به  گزارش سياسی، در جھان و ايران رخ
ھای  گزارش بيفزايد و با در نظر گرفتن پيشنھاد
 .رفقا، گزارش سياسی را تکميل و انتشار دھد

گيری گذاشته شد و  گزارش سياسی به رأی
سپس .  اتفاق آراء بدون مخالف به تصويب رسيد به

" سازمان فدائيان اقليت  -فعاbن داخل کشور"پيام 
به کنفرانس قرائت شد که مورد استقبال 

 . کنندگان قرار گرفت شرکت
دستور کار بعدی کنفرانس شانزدھم، مشخص 

ھايی  قرار شد پيام.  ھای کنفرانس بود کردن پيام
خطاب به طبقه کارگر ايران، فعالين و ھواداران 

ھای  سازمان، زنان کارگر و زحمتکش، خانواده
باختگان فدايی و زندانيان سياسی صادر  جان
کنفرانس، رھبری جديد سازمان را نيز .  شود

 .انتخاب کرد
کنفرانس شانزدھم سازمان عصر روز پنجم 
شھريورماه با سرود انترناسيونال به کار خود 

 .پايان داد
 
 
 

کنفرانس شانزدھم سازمان فدائيان 
 با موفقيت برگزار شد) اقليت(

) اقليت(سازمان فدائيان  -کشور* پيام فعا8ن داخل
 به کنفرانس شانزدھم

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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کارگران و مطالبات آزاديخواھانه و بر حق تان، 
نه فقط تکيه گاھی برای ھمه مبارزان و 
پيکارگران راه آزادی و سوسياليسم است، بلکه 
جلوه گاھی از اميد و تFش برای توده ھای وسيع 

توده ھايی که در .  مردم ايران نيز می باشد
حاکميت استبدادی جمھوری اسFمی در زندان 
. بزرگتری به نام ايران به بند کشيده شده اند

کارگران و زحمتکشانی که روز از پس روز 
سرکوب می شوند و با روی کار آمدن ھر يک از 
کابينه ھای رنگارنگ جمھوری اسFمی اختناق، 

توده .  فقر و نداری بيشتری را تجربه می کنند
ھای مردمی که رنج و به بند کشيده شدن شما 
فرزندان آگاه و مبارزشان را در لحظه لحظه 
زندگی شان با پوست و گوشت لمس می 

کارگران و توده ھای مردمی که به .  کنند
رغم رنجی که از زندانی بودنتان می کشند، 
اما از داشتن مدافعان پيگير و مبارزی چون 
شما بر خود می بالند و احساس غرور و 

 . سربلندی می کنند
چرا که در پرتو ھمين پايداری ھا و عمومی 
شدن آن در دفاع از مطالبات اقتصادی و 

دمکراتيک طبقه کارگر و توده   -سياسی 
ھای زحمتکش است که می توان ھيئت 
. حاکمه ايران را به عقب نشينی واداشت

مبارزه و نبردی که در پی تداوم و گستردگی 
آن در نھايت با يک اعتصاب عمومی سياسی 
و قيام مسلحانه توده ای طبقه حاکم فاسد 
ايران را از اريکه قدرت به زير خواھد کشيد 
و آنگاه بر ويرانه ھای نظم سرمايه داری، 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان 
مستقر و راه رسيدن به سوسياليسم و محو 

 . ستم طبقاتی در جامعه ھموار خواھد شد
ما  شرکت کنندگان در کنفرانس شانزدھم 

ضمن ارج گذاشتن )  اقليت(سازمان فدائيان 
تان در زندان   بر صFبت، مقاومت و پايداری

و بند، حمايت قاطع خود را از مطالبات بر 
حقتان اعFم می داريم و خواھان آزادی 
فوری و بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی 

پس .  از زندان ھای جمھوری اسFمی ھستيم
رزمتان پايدار و درود بی کران ما بر 

 !شمايان باد
 

برقرارباد  -سرنگون باد جمھوری اس�می
 حکومت شورايی

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی
شرکت کنندگان در کنفرانس شانزدھم 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩۶شھريور 

 
 
 
  
 
 

که ھمواره پيگيرترين )  اقليت(  سازمان فدائيان
مدافع برابری حقوق زن و مرد و رھايی قطعی 

ترين زنان  زن از ھرگونه ستم بوده است و آگاه
ھا تن  اند و ده در صفوف اين سازمان پيکار کرده

از اين زنان کمونيست،  درراه اھداف 
اند،  طلبانه، جان فدا کرده خواھانه و برابری آزادی

ھدف فوری خود را سرنگونی جمھوری اسFمی 
و استقرار حکومت شورايی کارگران و 

درنگ بايد مطالبات  زحمتکشان قرار داده که بی
فوری زنان را به شرح زير به مرحله اجرا 

 .درآورد
ھرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت بايد   -١

ملغی گردد وزنان  بدون  ھيچ  قيد و شرطی از 
حقوق اجتماعی و سياسی برابر با مردان 

 .برخوردار باشند
تمام قوانين  و مقررات ارتجاعی مربوط  به   -٢

جانبه مرد،  تعدد زوجات، صيغه، حق طFق  يک
، )حق حضانت(تکفل و سرپرستی  فرزندان 

آميز در مورد  ارث،  قوانين  و مقررات  تبعيض
جداسازی زن و مرد  در مؤسسات و مراکز  
عمومی و کليه مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و 
وحشيانه  نظير شFق، سنگسار و غيره  بايد 

 .فوريت لغو شوند به
لغو حجاب اجباری، ممنوعيت ھرگونه  فشار   -٣

و اجبار در مورد  نوع پوشش زن؛ زنان بايد از 
 .حق آزادی پوشش برخوردار  باشند

ھرگونه فشار، تحقير، اجبار و آزار و اذيت و   -۴
خشونت عليه زنان در محيط  خانوادگی، محيط 
کار و جامعه  ممنوع و مجازات شديدی در مورد 

 .ھا اعمال گردد نقص آن
آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی   -۵

خود؛ روابط خصوصی  زن بايد از ھرگونه 

 .تعرض مصون باشد
جنين، بايد بدون قيد و شرط به  حق سقط  -۶

 .رسميت شناخته شود 
حقوق زنانی که بدون ازدواج  دارای فرزند   -٧

شوند بايد به رسميت شناخته شود و اين زنان   می
بايد به ھمراه  فرزندانشان از کليه حقوق فردی، 

 .اجتماعی  در جامعه برخوردار باشند
زنان بايد آزادانه و بر پايه برابری  کامل  با   -٨

ھای زندگی اقتصادی ،  مردان  در تمام عرصه
اجتماعی ، سياسی  و فرھنگی  مشارکت  داشته 
باشند و به تمام  مشاغل و مناصب  در ھمه 

 .سطوح دسترسی داشته باشند
برخورداری  زنان از حقوق  و مزايای  کامل   -٩

 و برابر با مردان در ازای کار مساوی
ھايی که  ممنوعيت کار زنان باردار در رشته  -١٠

 آور است ھا زيان برای سFمتی آن
ممنوعيت اخراج زنان  باردار از محيط    -١١
 کار
 ماه ۶مرخصی زنان باردار يک ماه  قبل  و   -١٢

بعد از  زايمان بدون کسر حقوق، با برخورداری 
کامل از امکانات پزشکی، درمانی  و دارويی  

 رايگان
کنندگان در شانزدھمين کنفرانس  ما شرکت

فرستيم  بار ديگر درود می)  اقليت(سازمان فدائيان
و شمارا به تشديد مبارزه برای تحقق مطالبات 

 .  خوانيم فوق  فرامی
 

 نابود باد ستم و تبعيض عليه زنان
 باد سوسياليسم زنده –باد آزادی  زنده

کنندگان در کنفرانس شانزدھم سازمان  شرکت
 ١٣٩۶شھريور  -) اقليت(فدائيان 

 

پيام شرکت کنندگان در کنفرانس 
 شانزدھم سازمان به 

خانواده ھای جانباختگان و 
 زندانيان سياسی 

 به ) اقليت(کنندگان در کنفرانس شانزدھم سازمان فدائيان  پيام شرکت
 زنان کارگر و زحمتکش ايران

 به تبعيض، ستم و نابرابری 
 عليه زنان بايد پايان داده شود

 
 

 !مردم آزاديخواه!  زنان ستمديده
 
 

ايران در زمره معدود کشورھای جھان است که در آن برابری حقوق زن و مرد آشکارا نفی و 
ترين  تحت حاکميت رژيم استبدادی و مذھبی جمھوری اسFمی زنان با بيرحمانه.  انکار شده است

به اين تبعيض و بی حقوقی بايد فورا پايان .  تبعيض، نابرابری، ستم و سرکوب رو به رو ھستند
 . داده شود

 
 .خواستار برافتادن ھرگونه تبعيض، ستم و نابرابری عليه زنان است) اقليت(سازمان فدائيان

زنان بايد از حقوق اجتماعی و سياسی کامل برابر با مردان برخوردار گردند و با برابری کامل به 
 .تمام شئون زندگی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی دسترسی داشته باشند

 .زنان بايد از دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر برخوردار شوند
 .زنان بايد در انتخاب شريک زندگی خود آزادی کامل داشته باشند

 .حجاب اجباری بايد ملغا گردد
 .  حق سقط جنين بايد بی قيد و شرط به رسميت شناخته شود

  
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار



 ١٧ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ١٧

 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
 
 
 ش�ھ�ري�ورم�اه ان�ت�ش�ار ١٤ای است که سازمان در  عنوان اطFعيه"  کند اعتصاب غذا، جان رضا شھابی و ديگر زندانيان سياسی را تھديد می" 

 :آمده است! کارگران شرکت واحد! در اين اطFعيه خطاب به کارگران و زحمتکشان. داد
ھای  آور زندان  مردادماه در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه و شرايط غيرانسانی و خفقان٩زندانيان سياسی زندان گوھردشت کرج، از تاريخ 

تعدادی از اين زندانيان سياسی، کارگران و معلمانی ھستند، ک�ه ب�ه خ�اط�ر دف�اع از ح�ق�وق ص�ن�ف�ی و .  برند رژيم، در اعتصاب غذا به سر می
پس از گذشت بيش از يک ماه از اعتصاب غ�ذا، وض�ع�ي�ت جس�م�ان�ی زن�دان�ي�ان .  اند شده سياسی کارگران و معلمان، دستگير و به زندان محکوم

ھا در معرض ت�ھ�دي�دی ج�دی    مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، رو به وخامت گذارده و جان آن ويژه رضا شھابی، عضو ھيئت سياسی به
جای رسي�دگ�ی ب�ه خ�واس�ت زن�دان�ي�ان س�ي�اس�ی، ب�ا  دادستان جFد تھران، به.  اند شده تعدادی از اين زندانيان به بيمارستان منتقل.  قرارگرفته است

 .اخبار جديدی از اعتصاب غذای زندانيان در کردستان نيز انتشاريافته است. شود کند که دستگاه قضايی تسليم نمی پرروئی ادعا می
رضا شھابی .  يافته است ھا، رضا شھابی که با ادعاھای جعلی رژيم بار ديگر به بند کشيده شد، از زندان به بيمارستان انتقال طبق آخرين گزارش

رحمانه رژيم در زندان و اعتصاب  که چندين سال صرفاً به خاطر دفاع از حقوق و منافع کارگران به حبس محکوم و پس از تحمل فشارھای بی
رض�ا ش�ھ�اب�ی از .  ھای واھی، به بن�د کش�ي�ده ش�د غذای طوbنی که منجر به صدمات جسمی به وی گرديد، سرانجام آزاد شد، بار ديگر به بھانه

اکن�ون ن�زدي�ک ب�ه ي�ک م�اه اس�ت ک�ه وی در .   مردادماه، مجدداً اعتصاب غذای خود را آغاز نمود١٨ھمان روز نخست ورود به زندان، در 
 . تر شده است برد و وضعيت جسمانی او مدام وخيم اعتصاب غذا به سر می
به اقدامات سرکوبگرانه، وحش�ي�ان�ه و ض�د انس�ان�ی .  برای نجات جان رضا شھابی و ديگر زندانيان سياسی اقدام نماييد!  کارگران و زحمتکشان

 !جمھوری اسFمی عليه زندانيان سياسی، اعتراض کنيد و خواستار آزادی زندانيان سياسی شويد
رضا شھابی به خاطر دفاع از حقوق و مطالبات و منافع عموم کارگران شرکت واحد، به بند کشيده شده و اعتصاب غذا !  کارگران شرکت واحد

 ! دست از کار بکشيد و خواستار آزادی فوری وی شويد. آوريد برای رھايی او از زندان به مبارزه علنی و متشکل روی. کند جان او را تھديد می
ضمن محکوم کردن اقدامات وحشيانه، سرکوبگرانه و ضد انسانی جمھوری اسFمی عليه زندانيان سياس�ی، خ�واس�ت�ار )  اقليت( سازمان فدائيان  

 .  قيدوشرط رضا شھابی و تمام زندانيان سياسی است ھا، آزادی فوری و بی ھای آن تحقق فوری خواست
 

 . ای در حمايت از کارگران آذرآب و ھپکو انتشار داد  شھريور ماه سازمان ما اطFعيه٨روز چھارشنبه 
ھای اعتراضی صدھا ت�ن  ھای اراک عرصه راھپيمايی و تجمع  شھريورماه، بار ديگر خيابان٨در اين اطFعيه گفته شده است، روز چھارشنبه، 

 .ھای ھپکو و آذر آب بود از کارگران کارخانه
ھ�ای اع�ت�راض�ی ان�ج�ام�ي�ده اس�ت،ام�روز ب�ا  کارگران آذر آب در ادامه اعتراضاتی که از ارديبھشت تاکنون چندين بار به راھپيم�اي�ی و ت�ج�م�ع

 ماه دستمزد و مزاي�ای ٦راھپيمايی و تجمع در مقابل اداره صنعت و معدن، و استانداری، خواستار تحقق مطالبات معوقه خود، ازجمله پرداخت 
 کارگر در توليد تجھيزات ن�ف�ت، ١٥٠٠اين کارخانه که با . ھا را بازور بيرون کردند کارگران وارد محوطه استانداری شدند که آن. معوقه شدند

رغ�م  ب�ه.  گاز، پتروشيمی، فوbد و غيره فعاليت دارد، از مدتی پيش ھمچون ديگر واحدھای صنعتی اراک ب�ا مش�ک�ل رک�ود م�واج�ه ش�ده اس�ت
ھای مکرر مقامات دولتی، تاکنون برای رفع مشکFت اين واحد صنعتی و تحقق مطالبات کارگران ، ھ�ي�چ اق�دام ج�دی ص�ورت ن�گ�رف�ت�ه  وعده
 .است

 
ھاست با تظاھرات و راھپيمايی در سطح ش�ھ�ر و ت�ج�م�ع  سازی ھپکو نيز که اکنون مدت زمان با اعتراض کارگران آذر آب، کارگران ماشين ھم

 .در مراکز و معابر عمومی، در حال مبارزه برای تحقق مطالبات خود ھستند، در ميدان شھدا تجمع کردند
داران ب�ه ت�ح�ق�ق  اند که برای اثربخشی مبارزات و وادار ک�ردن دول�ت و س�رم�اي�ه کارگران ھپکو و آذر آب که مطالبات مشابھی دارند، دريافته

از ھمين .  وآمد بکشانند ھا و مراکز و معابر پر رفت مطالبات معوقه خود، بايد مبارزات خود را ھماھنگ کنند و اين مبارزات را به سطح خيابان
 .زمان دست به اقدام مبارزاتی زدند روست که امروز، ھم

زنند و م�دام ب�ر ح�ج�م  داران حاصل دسترنج کارگر را تحت عنوان سود به جيب می داری بر ايران حاکم است و سرمايه که نظام سرمايه تا وقتی
ت�ن�ھ�ا، س�رن�گ�ون�ی ن�ظ�ام .  افزايند، راه نجاتی برای کارگر از استثمار، فقر، بيکاری و بدبخت�ی وج�ود ن�خ�واھ�د داش�ت سرمايه و ثروت خود می

 .بخش کارگران است داری و استقرار نظم سوسياليستی نجات سرمايه
ضمن حمايت از مبارزات و مطالبات کارگران ھپکو و آذر آب، کارگران را به اتحاد و ھ�م�ب�س�ت�گ�ی س�را س�ری ب�رای )  اقليت( سازمان فدائيان

 . خواند سرنگونی نظم ستمگرانه حاکم بر ايران فرامی
 
عنوان اطFعيه ای اس�ت ک�ه ک�م�ي�ت�ه خ�ارج از کش�ور س�ازم�ان "  از فراخوان تظاھرات در دفاع از مبارزات کارگری در ايران حمايت کنيم" 

 :  در اين اطFعيه آمده است.  شھريور ماه انتشار داد٧در ) سوئد(اقليت  -فدائيان
طی ھفته ھای گذشته ھمزمان با تشديد سرکوب سيستماتيک کارگران، سرکوب و اعمال فشار بر فعالين کارگری و زن�دان�ي�ان س�ي�اس�ی ن�ي�ز ب�ه 

در کنار اعتراضات کارگری، تعدادی از زندانيان سياسی رجايی شھر کرج از ج�م�ل�ه رض�ا ش�ھ�اب�ی در .  طرز کم سابقه ای افرايش يافته است
ھ�ي�ئ�ت ح�اک�م�ه اي�ران ام�ا، ب�ج�ای .  اعتراض به تشديد سرکوب و پايمال شدن ابتدايی ترين حقوق مسلم خود، به اعتصاب غ�ذا روی آورده ان�د
 . پاسخگوی به مطالبات بر حق آنان، کماکان به تشديد سرکوب و اعمال فشار بيشتر به آنان روی آورده است

از ھمه انسان ھای آزاديخواه، سوسياليست و برابری طلب می خواھيم تا "  کمپين دفاع از مبارزات کارگری در ايران" ما با حمايت از فراخوان 
م�رک�ز   -س�رگ�ل ت�وري�ت"   در م�ي�دان ٢٠١٧ سپتام�ب�ر ٢فرياد رسای کارگران زندانی و زندانيان سياسی شوند تا ھمصدا با ھم  در روز شنبه 

 . ، اعتراض خود را عليه جمھوری اسFمی برای تحقق مطالبات کارگران و آزاديخواھان فرياد کنيم"استکھلم
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ده سال قبل کابينه "  استاد شاگردی"
اين طرح، .  نژاد است، به اجرا درآمد احمدی

در واقع طرح تامين نيروی کار مفت و 
داران و طرح بيگاری و  مجانی برای سرمايه

داری بر جوانان و  تحميل شرايط شبه برده
طرحی که تحت عنوان .  جويندگان کار است

به مرحله اجرا گذاشته شده، "  زائی اشتغال"
گونه اشتغالی نيست که  نه تنھا زاينده ھيچ

زدايی از نيروی کار شاغل با سابقه و  اشتغال
ھدف اصلی اين پروژه .  معترض نيز ھست

ضدکارگری، سودرسانی و خدمات بيشتر به 
ازپيش استثمار  داران و تشديد بيش سرمايه

 .طبقه کارگر است
ھا، بحران مزمن و  عFوه بر اين يورش

رکود اقتصادی ھمراه با تورم فزاينده که بر 
گلوی طبقه کارگر چنگ انداخته، عموم 
کارگران ايران را به ورطه فقر شديد و 

توقف و تعطيلی . گرسنگی دائمی افکنده است
ھا و موسسات توليدی و  کارخانه

ھا، ھر ساله صدھا ھزار  سازی خصوصی
. کارگر را به خيابان پرتاب نموده است

داران و  وآز سرمايه سودجويی و حرص
فقدان استانداردھای ايمنی محيط کار، 

عضو نموده و  ھزاران کارگر را دچار نقص
کاھش تعھدات .  يا به کام مرگ فرستاده است

دولتی، امتناع کارفرمايان از پرداخت سھم 
اجتماعی،  بيمه کارگران به سازمان تامين

کاھش تعھدات قانونی اين سازمان، کاھش 
ھای اجتماعی،  کميت و کيفيت خدمات بيمه

ھای بيمه و مشکل  کاھش ارزش دفترچه
تمديد اعتبار آن، محروميت کارگران و 

ھای کارگری از بھداشت و درمان را  خانواده
ومير در ميان  دامن زده و بيماری و مرگ

 .ھا را افزايش داده است آن
 

 !رفقای کارگر، کارگران مبارز
 

دانيد که يورش طبقه  شما خوب می
دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين  سرمايه

در .  طبقه، به موارد فوق محدود نشده است
تمام طول دو سال گذشته، رژيم نه فقط حتا 
يک لحظه از سرکوب و ارعاب کارگران 

گرانه عليه  غافل نبوده، بلکه اقدامات سرکوب
جنبش طبقاتی کارگران و فعاbن آن را تشديد 

دستگاه قضايی و نيروھای .  نموده است
امنيتی و انتظامی در ھماھنگی کامل با 

داران، سرکوب  کارفرمايان و سرمايه
ای را عليه طبقه کارگر  ريزی شده برنامه

از پی ھر تجمع و اعتصاب، .  سازمان دادند
دھندگان  چندين نفر از فعاbن و سازمان

اعتراض متشکل کارگران، به جرم ايجاد 
احضار و محاکمه و بازداشت "  اغتشاش"

١٨ 

٢٠از صفحه   

١٩درصفحه   

آھن،  صدھا کارگر در معادن سنگ.  شدند
سنگ، معادن طF و مس، در  معادن زغال

ھای سيمان، در صنايع چوب و  کارخانه
ھا،  ھا، خودروسازی کاغذ، در پتروشيمی

ھا،  ھا، فوbد، نساجی کشت و صنعت
ھا، عسلويه و  دور، شھرداری مخابرات راه

ديگر مراکز توليدی و خدماتی به دادگاه 
از محاکمه به حبس و  احضار شدند و پس

شFق و جريمه نقدی محکوم و بخشا اخراج 
افزون بر اين، تنھا طی يک دوره دو .  اند شده

 کارگر بدون ۵٠٠بيش از )  ٩۶ و ٩۵(ساله 
ھا باز شده باشد،  که پايشان به اين دادگاه آن

گرانه، سازماندھی   آگاه صرفا بخاطر فعاليت
اعتصاب و اعتراض ، دفاع از حقوق اوليه 
کارگران و مبارزه برای دستمزد و بھبود 
شرايط کار، توسط کارفرمايان از کار 

 . اخراج شدند
گرانه، تعقيب و  پای اين اقدامات سرکوب ھم

سازی عليه فعاbن کارگری  پيگرد و پرونده
واحد  و فعاbن سنديکای کارگران شرکت

رانی تھران و حومه و سنديکای  اتوبوس
تپه، ادامه يافت و تشديد  کارگران نيشکر ھفت

ارعاب و تھديد و اعمال فشارھای .  گرديد
گوناگون عليه  اعضای سنديکای کارگران 

مديره اين  تپه خصوصا اعضای ھيئت ھفت
کارفرما .  ازپيش تشديد شده است سنديکا بيش

تپه، با  و مالک جديد شرکت نيشکر ھفت
نصب صدھا دوربين ديجيتالی و استقرار 
دائمی نيروھای انتظامی در محل شرکت و 

امنيتی شبه پادگانی،   –ايجاد فضای پليسی 
کنترل، سرکوب و استثمار کارگران را 

عFوه بر احضار و .  تشديد کرده است
 کارگر پيشرو و ۵٠ای بيش از  محاکمه فله

تپه، بلوکه کردن  مبارز کشت و صنعت ھفت
دستمزد ماھانه شماری از اعضای 

مديره سنديکا از جمله فريدون  ھيئت
نيکوفرد، جليل احمدی و قربان عليپور، علی 
نجاتی عضو برجسته ھيئت مديره سنديکای 

تپه نيز برای چندمين  کارگران نيشکر ھفت
 .بار به دادگاه احضار شده است
واحد نيز تعقيب  در سنديکای کارگران شرکت

و آزار و تھديد فعاbن سنديکا تشديد شده 
صدور حکم زندان برای اعضای .  است

ھيئت مديره از جمله ابراھيم مددی، داود 
رضوی، رضا شھابی، ممانعت از بازگشت 
به کار حسن سعيدی و چند تن ديگر از 
اعضای سنديکا و باbخره بازگرداندن 

 مرداد ١٨اجباری رضا شھابی به زندان در 
سال جاری که از بدو ورود به زندان 

شھر، در اعتراض به اين اقدام دستگاه  رجايی
قضايی و امنيتی، به اعتصاب غذا دست زد، 

گرانه  ھای سرکوب ھايی از سياست تنھا نمونه

رژيم عليه طبقه کارگر و تشديد فشار بر 
 .ست فعالين کارگری و سنديکايی
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ھا و اعمال قھر آشکار  رغم تمام اين يورش به

طبقه حاکم عليه طبقه کارگر، اما مبارزات 
کارگران در اشکال گوناگون و متنوعی نه 
فقط ادامه يافت، بلکه با رشد کمی و کيفی 
نيز ھمراه بود و جنبش طبقاتی کارگران را 

 ھاھزار  ده.  گام ديگری به جلو سوق داد
ھای  کارگر در سرتاسر کشور و در رشته

آھن، نفت و  مختلف، از صنايع فوbد و ذوب
گاز و معادن و پتروشيمی و نساجی و صنايع 
غذايی گرفته تا کارگران خودروسازی، 

سازی، سيمان، کارگران  سازی، ماشين کشتی
سازی،  آھن، برق، مخابرات، راه راه

ونقل شھری، سدسازی، آب و فاضFب،  حمل
ھا، فازھای مختلف  مترو، کشت و صنعت

ھا در اين  عسلويه و کارگران شھرداری
اعتراضات پرشمار و فزاينده شرکت داشتند 

پيمايی، تظاھرات،  و با اعتصاب، تجمع، راه
مسدودساختن جاده و استفاده از ديگر اشکال 
مبارزه کارگری، به طرح مطالبات خود 

بخش قابل توجھی از اعتراضات .  پرداختند
کارگری که پيوسته در حال افزايش است، به 
کارگران اخراجی و کارگران بازنشسته 

ھای کارگری به  خانواده.  اختصاص يافت
گيری در اعتراضات و تجمعات  نحو چشم

ھا در اين  کارگری شرکت کردند و نقش آن
کارگران .  تر شده است مبارزات پررنگ

ايران در طی دو سال اخير، بسيار بيشتر از 
ھای گذشته وارد خيابان شدند، دست به  سال
پيمايی و تظاھرات زدند و با طرح  راه

شعارھای سياسی و راديکال که تا مبارزه 
واسطه عليه دولت ادامه يافت،  مستقيم و بی

تری را فراروی  ھای جديد و پيشرفته افق
کارگران .  جنبش طبقاتی کارگران گشودند

ھپکو و برخی ديگر از کارگران و 
زحمتکشان در جريان تجمعات و 

ھا ی اعتراضی خود، شعارھای  پيمايی راه
شورانگير و جديدی  سردادند که در تمام 
دوران حيات جمھوری اسFمی سابقه نداشت 

 و مبارزات ۵٧و يادآور روزھای قيام 
ای عليه رژيم ديکتاتوری شاھنشاھی  توده
کنيم  زير بار ستم نمی"شعارھايی مانند .  بود

من اگر برخيزم تو اگر برخيزی "، "زندگی
و نظيرآن که تماماً بيانگر "  خيزند ھمه برمی

جسارت و نترسی و تقويت روحيه اعتراضی 
حال حاکی از بيداری و  کارگران و درعين

اين .  ارتقاء آگاھی سياسی طبقه کارگر است

 کنندگان در شانزدھمين کنفرانس پيام شرکت
 به طبقه کارگر) اقليت( سازمان فدائيان 



 ١٩ ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ١٩
١٨از صفحه   

گر اين واقعيت  اعتراضات و شعارھا بيان
است که کارگران بکلی دست رد بر سينه 
نظم حاکم زده و خواھان تغيير و دگرگونی 

اين مبارزات .  انقFبی وضع موجودند
بارديگرنشان داد که سرکوب و زندان و 

تواند در  اعمال قھر آشکار نتوانسته و نمی
برابر مبارزات گسترش يابنده طبقه کارگر 
سدی ايجاد کند و يا پيشروان طبقه کارگر را 

يابی  سازی و تشکل  از تFش برای آگاه
رغم ارعاب و اخراج و  به.  کارگران بازدارد
سازی عليه فعاbن سنديکای  زندان و پرونده

واحد و سنديکای کارگران  کارگران شرکت
تپه، فعاليت و تحرک اين دو  نيشکر ھفت

سنديکا خاموشی نگرفته که برعکس تعدد 
اعتصابات و تجمعات اعتراضی در اين دو 

دھنده اين واقعيت است که  شرکت، نشان
کارگران پيشرو در اين واحدھا بويژه 

ھا که ھمه کارگران اين  سنديکاھای مستقل آن
اند  کنند، توانسته ھا را نمايندگی می شرکت

چنان پيوند ارگانيک و مستحکمی با بدنه و 
توده کارگران برقرار نمايند که قادرند 
اعتصابات و اعتراضات بزرگی را سازمان 

واحد  سنديکای کارگران شرکتاقدام جديد .  دھند
و اعزام نماينده سنديکا به ژنو، پاريس و آنکارا و 
بردن مسائل و معضFت کارگران ايران به ميان 
سنديکاھا و کارگران جھان، افشاء برخوردھای 
خشن حکومت با دو سنديکای يادشده و ديگر 
فعاbن کارگری، توانست پيوندھای موجود اين 
دو سنديکا و کارگران ايران را با ساير سنديکاھا 

تر سازد و پشتيبانی  المللی محکم در عرصه بين
المللی توده کارگران در حمايت از کارگران  بين

ھای  ھا عرصه اين فعاليت.  ايران را گسترش دھد
جديدی را فراروی اين دو سنديکا در جھت جلب 
حمايت کارگران و افکار عمومی جھان و 

المللی کارگری  چنين تقويت ھمبستگی بين ھم
گشود و پيوند اين دو سنديکای کارگری با 

ھای کارگری جھانی را  سنديکاھا و اتحاديه
ھای مھمی  بايد اضافه کرد گام.  تر ساخت مستحکم

تر ميان اين  که در جھت اتحاد و ھمکاری نزديک
دو سنديکا برداشته شده است، رويکرد بسيار 

ھمکاری .  ست که بايد آن را تقويت کرد  مثبتی
نزديک ميان اين دو سنديکا، احتمال و امکان 

تر برگرد اين  گيری اتحاد و ھمکاری وسيع شکل
تمامی شواھد .  دو تشکل را نيز تقويت کرده است

رغم سرکوب خشن  حاکی از آن است که علی
کارگران پيشرو و فعاbن سنديکايی، رژيم 

تواند  جمھوری اسFمی نتوانسته است و نمی
دستاوردھای مبارزاتی که کارگران در زمينه 

يابی و تقويت روحيه اتحاد و  آگاھی، تشکل
ھا  اند، از آن ھمبستگی کارگری بدست آورده

بازپس بگيرد و يا راه پيشرفت جنبش طبقاتی 
 .کارگران را مسدود سازد
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کميت بسيار باbی اعتصابات کارگری و ھزاران 

پيمايی و ديگر اشکال مبارزاتی در  تجمع و راه
ھا و موسسات توليدی و خدماتی در  کارخانه

گر وجود درجه معينی از  سرتاسر کشور بيان
يافتگی و ھمبستگی در ھر واحد توليدی و  سازمان

گر حضور فعال اما مخفی  چنين بيان خدماتی و ھم
اين درجه .  ھای کارگری در اين واحدھاست کميته

يافتگی که درعين حال گويای يک  از سازمان
مرحله از رشد و اعتFء جنبش طبقاتی کارگران 

ھا و شرايط ضروری ايجاد  است، زمينه
ھای  ھای سرتاسری و سازماندھی اعتصاب تشکل

در ھمين دوره .  سراسری را فراھم ساخته است
دو ساله، عFوه بر کميت بسيار باbی اعتصابات 

ھای اعتراضی منفرد، اعتصابات و  و تجمع
ای در يک رشته معين نيز  اعتراضات فراکارخانه

افزون بر اعتصابات و .  افزايش يافته است
اعتراضات سراسری و مکرر در رشته 
پتروشيمی و بخش پيشرو طبقه کارگر و نيز در 

سنگ، که  رشته برق، مخابرات و معادن زغال
ھای  گيری تشکل بندی و شکل گر نطفه بيان

ھاست و  ای در اين بخش فراواحدی و رشته
چنين عFوه بر اعتراضات سراسری و مکرر  ھم

کارگران بازنشسته، تجمع اعتراضی کارگران 
المللی خليج در مقابل  ونقل بين حمل شرکت

چنين تجمع  سازی و ھم ساختمان خصوصی
 کشاورزی در مقابل  اعتراضی کارگران بيمه

ريزی که از شھرھای  ساختمان مديريت و برنامه
مختلف رھسپار تھران شده بودند، حاکی از 

ھا و حاکی  ای در اين بخش بندی تشکل رشته نطفه
يابی سراسری از ھمان  از آن است که تشکل

گذرد که بخش پيشروتر طبقه کارگر  مسيری می
 .پيش از اين، آن را به کارگران نشان داده است
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باری که رژيم  رھايی قطعی از وضعيت نکبت

بار آورده  داری جمھوری اسFمی به سرمايه
است، در گرو يک انقFب اجتماعی کارگری، 
براندازی رژيم حاکم و دگرگونی بنيادی تمام نظم 
موجود است که تاريخ، رسالت آن را بر دوش 

تنھا يک انقFب اجتماعی .  طبقه کارگر نھاده است
به رھبری طبقه کارگراست که می تواند 
کارگران و زحمتکشان را از فقر و فFکت و 
بيکاری نجات دھد، توده ھای وسيع مردم را 
ازاسارت استبداد و بی حقوقی برھاند و ريشه 

در .تمام تبعيضات و نابرابری ھا را بخشکاند
ناپذير طبقه کارگر عليه طبقه  پيکار آشتی

ترين سFح طبقه  دار، تشکيFت مھم سرمايه
بدون تشکيFت محکم و رزمنده، .  کارگر است

طبقه کارگر در برابر دشمنان طبقاتی خود 
ھای  رغم پيشرفت به!  پيشاپيش خلع سFح است

غيرقابل انکار جنبش طبقاتی کارگران در زمينه 
يابی، اما طبقه کارگر ھنوز از  آگاھی و تشکل

پراکندگی در رنج و از تشکل سراسری و حزب 
اين وظيفه .  اخص طبقاتی خود محروم است

ھای کمونيست است که با  کارگران آگاه و سازمان
افشاندن بذر آگاھی سوسياليستی در ميان 

ھای سرخ مخفی که  کارگران و ايجاد ھسته
ھای پايه و واحدھای حزب طبقاتی  سلول

ھای ايجاد حزب طبقه کارگر  اند، زمينه کارگران
 .را فراھم سازند

پراکنده بودن اعتصابات کارگری، نقطه ضعف 
بزرگی است که بايد بر آن غلبه کرد و با گذار از 
. اين مرحله، اعتصابات سرتاسری را سازمان داد

اما گذار از اعتصابات پراکنده به اعتصابات 
ھای سرتاسری  سرتاسری مستلزم ايجاد تشکل

از اين رو با تمام توان بايد روند ايجاد .  است
ھای  کميته.  ای را تقويت کرد ھای رشته تشکل

کارگری و کارگران پيشروی که در حال حاضر 
ھا و موسسات توليدی و خدماتی،  در کارخانه

اعتصابات و اعتراضات کارگری را سازماندھی 
توانند با ايجاد پيوند و  کنند، می و رھبری می

ھا و موسسات  ھماھنگی ميان خود در کارخانه
ھای مخفی  ی توليدی و خدماتی، کميته يک رشته

ھماھنگی را ايجاد کنند و مبارزات کارگران در 
آن رشته معين را ھماھنگ ساخته و اعتصابات 

ھمين .  سراسری در آن رشته را سازمان دھند
ھای مخفی ھماھنگی که پيشروترين و  کميته

ھا و موسسات توليدی  ترين کارگران کارخانه آگاه
شاکله و .  اند و خدماتی يک رشته در آن گرد آمده

نطفه اصلی تشکل سراسری در آن رشته خواھند 
ست که در جريان رشد و ارتقاء بيشتر  بديھی.  بود

ھم پيوستن اين  مبارزات طبقه کارگر، از به
توان  ھای مختلف، می ھای سراسری رشته تشکل

ای را ايجاد نمود و به  تشکل سراسری فرارشته
يافته سرتاسری  يک جنبش متشکل و سازمان

 .شکل داد
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کنندگان در شانزدھمين کنفرانس  ما شرکت
، با تقديم بھترين )اقليت(سازمان فدائيان 

درودھای کارگری و کمونيستی، يکبار ديگر از 
مبارزات، اعتصابات و تمام مطالبات شما حمايت 

قيد و شرط  ما خواھان آزادی فوری و بی.  کنيم می
کليه فعاbن کارگری و سنديکايی و کارگران 

گردھای امنيتی و  چنين پی ما ھم.  زندانی ھستيم
قضايی، احضار، محاکمه، حبس و شFق، اخراج 

سازی عليه کارگران پيشرو،  و ھرگونه پرونده
ھا و فعاbن سنديکايی، بويژه  فعالين اعتصاب

واحد  اعضاء و فعاbن سنديکای کارگران شرکت
رانی تھران و حومه و سنديکای کارگران  اتوبوس

ما .  کنيم  تپه را قويا محکوم می نيشکر ھفت
خواھان لغو فوری تمام احکام ضدکارگری عليه 
کارگران و بازگشت به کار تمام کارگرانی ھستيم 
که به جرم سازماندھی و يا شرکت در اعتصاب 

کنندگان در  ما شرکت.  اند از کار اخراج شده
،  )اقليت(شانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان 

کنيم و با شما رفقا پيمان  يک بارديگراعFم می
بنديم که تا پيروزی طبقه کارگر،  نابودی  می

داری و استقرار سوسياليسم ھمراه و  نظام سرمايه
 .ھمدوش شما خواھيم بود

 
 –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می ايران 

 برقرار باد حکومت شورايی
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

کنندگان در شانزدھمين کنفرانس سازمان  شرکت
 ١٣٩۶شھريور   -)اقليت(فداييان 

 
 
 
 
 

 به طبقه کارگر) اقليت(کنندگان در شانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان  پيام شرکت



 ٧۴٨ شماره  ٩۶نيمه اول شھريور     ٢٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

 کنندگان در شانزدھمين کنفرانس  پيام شرکت
 به طبقه کارگر) اقليت(سازمان فدائيان 

 
 !رفقای کارگر، کارگران مبارز

 
دار و  در شرايطی برگزار شد که طبقه سرمايه)  اقليت(شانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان 

ترين شرايط اقتصادی و معيشتی را بر طبقه کارگر  رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، وخيم
دار و دولت اين طبقه  ھای طبقه سرمايه طی دو سال گذشته، يورش.  ايران تحميل نموده است

ھای اقتصادی نئوليبرال،  ادامه اجرای سياست.  عليه طبقه کارگر ايران ادامه و گسترش يافت
دستمزدھای ناچيزی که حدود يک چھارم خط فقر است، تاخير در پرداخت و بلوکه کردن ھمين 

ھای وسيع، ناامنی شغلی و  دستمزدھا، قراردادھای موقت، پيمانی و سفيدامضاء، بيکارسازی
کشی از طبقه  ازپيش صفوف ميليونی بيکاران و جويندگان کار، استثمار و بھره تراکم بيش

ھای  کارگر را تشديد و فقر و فشار و محروميت باز ھم بيشتری را بر کارگران و خانواده
ھا با يورش مداوم آن برای تشديد  يورش طبقه حاکم در اين عرصه.  کارگری تحميل نمود

 ربيعی  ھای علی تFش.  وار بر کارگران ھمراه بود  حقوقی و تحميل شرايط کار و زيست برده بی
نژاد  پخت کابينه احمدی دست"  bيحه اصFح قانون کار"وزيرکار کابينه روحانی برای تصويب 

ارتجاعی  طرح باصطFح کارورزی و اشتغال جوانان که در اساس ھمان طرح فوق. ادامه يافت

٢٠ 

١٨درصفحه   
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�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
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�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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:بدينوسله به اطFع  عFقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

:مشخصات ماھواره    
Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  

Frequency 11766  ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  

Symbol rate 27500 ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  
FEC 5/6  ۵/ ۶اف ای سی  

  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

ساعت نه ونيم شب بوقت ايرانچھارشنبه ھا    
)ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و ھفت عصر بوقت اروپای مرکزی  (   

روز پنجشنبه  نه و نيم صبح بوقت ايران:  بازپخش اين برنامه   
)ده شب پنجشنبه بوقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه بوقت اروپای مرکزی (   

:اينترنت   
 در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ،
 ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای تلويزيون

.دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد   
 

"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
 

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطFع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطFع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  


