
 
  برگزاری کنگره چهارم اتحاد فدائيان کمونيستمختصر از یگزارش

 
 کنگره با يک دقيقه سکوت به ياد وخاطره تمام جان فشانان راه آزادی و سوسياليسم   احالس خود را آغاز کرد 

ابتدا يکی از اعضای شورای مرکزی سازمان  صمن ارزيابی از اوصاع عمومی ايران منطقه گزارشی مبسوط از 
اليت سازمان در فاصله دو کنگره را ارائه داد سپس هر تک تک اعضای شورای مرکزی سابق و مسئولين فع

به طورعمده به اشکاالت   دراين بخش از گزارشات .بخشهای مختلف تشکيالت گزارش کار خود را  ارائه دادند 
ين صعف و کمبود ها بررسی  سازمان پرداخته شد و تالش شد تا در يک فصائی رفيقانه اصعف ها وکمبود های

.د نشو  
بويژه بررسی انتقادی فعاليت سياسی وتشکيالتی فاصله دو کنگره قبل از برگزاری  توصيح اينکه اين مباحث و 

  مطرح و به نقد و بررسی آزاد و علنی گذاشته شده بودند و آنچه کهودرچندين جلسه پياپیکنگره  بصورت علنی 
.  کند ی يافتن راه کارهائی بود که بتواند درحد ممکن اين نقد ها را عملداخته شودبه آن پر الزم بوددراين اجالس

.دراين دوره از مباحث نيز شرکت کنند گان هرکدام از زاويه ديد خود انتقادات وپيشنهادات خود را مطرح کردند   
نجا را کليک کنيد و يا به  برای شنيدن مشروح مباحثات و  بررسی انتقادی فعاليت های ميان دو کنگره سازمان اي
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 جامعه  بويژه گسترش صودند که  با توجه به  وضعيت مشخبهمه شرکت کنندگان متفق القول در اين نشست 
 و نيز با توجه به تحوالت جديد  برای تحقق خواست هايشان  زحمتکشممبارزات کارگران  و توده های مرد

 وسياست تجاوزکارانه و سلطه طلبانه امپرياليسم آمريکا و متحدين آن  رژيم تالش ميکند با تشديد  بحران طقهدرمن
 تشديد سرکوب  را فريب داده وبا  افکار عمومیهسته ای  ودامن زدن به روحيه ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی 
.دمبارزات طبقه کارگر و توده های مردم موقعيت خود را تثبيت کن  

از طرفی استفاده امپرياليسم آمريکا و متحدين اش از اين بحران ودامن زدن به آن  به منظور ايجاد زمينه های الزم 
. وضعيت حساسی بوجود آورده است برای اجرای اهداف تجاوزکارانه خود درايران ومنطقه  

با بررسی و پيگيری دقيق ش داده و   مبارزات خود را گسترميبايد با عزم وارده ای فزون تراز اينرو سازمان   
 در روند مبارزه جاری   ودخالت انقالبی خودوقايع  از يک موضع انقالبی و سوسياليستی بر تاثير گزاری

  .درراستای اهداف برنامه ای خود بيافزايد
  فعاليتهای  خبری تبليغی سازماندهی و گسترش ضمن تمرکز حول اولويت های جنبش کارگری وادراين راست

. نم نشريه و بويژه مطالب تئوريک تاکيد شدظوترويجی  تاکنونی بر انتشار م  
 موجود  واهميت بيش از يش کميته های داخل و  یدر اين نشست همچنين بر رفع موانع و مشکالت کميته ها
 ها با توجه به شرايط مشخص کنونی اينکه اين کميته. ارتباط منظم و  متقابل  آنها با شورای مرکزی تاکيد شد 

 عالوه بر آن  خود تنظم کنند ایميبايد فعاليت های خود را هدفمند نموده و برنامه روشنی برای فعاليت های دوره
.در دستور قرارگرفت و شهری درخارج کشور نيزیسازماندهی واحد های کشور  

. 
داتی ارائه شد  که اين پيشنهادات رای کافی نياورد واز در رابطه با ايجاد کميته زنان و کميته خارج کشور پيشنها

دهی و اداره اين کميته ها بود تا دور خارج شدند استدالل رققای مخالف بيشتر بر توانائی عملی تشکيالت درسازمان
  .نفی صرورت آنها

د  مسئله اتحاد ها بحث بعدی که بيشترين بحث و مجادله را در مباحث پيش از کنگره نيز به خود اختصاص داده بو
.بود   

 سازمان  تاکنونیشرکت کنندگان درکنگره  به اتفاق بر مواضع در اين زمينه درگنگره  دو گرايش شکل گرفت 
پيرامون اتحاد ها و اتحاد عمل ها  بويژه با الويت دادن به ادامه تالش در جهت رفع پراکندگی و وحدت جنبش 

 درباره اتحاد های موجود دو گرايش شکل گرفت گرايشی که اساسا ماندن   اما.ندکمونيستی  به اتفاق تاکيد داشت
 داشت ت سازمان را مد نظريتميدانست و به جای آن تالش برای تحکيم موقعراتحاد ها را در شرايط فعلی صالح د

  .درالويت قرارگرفت اتحاد چپ کارگری  ماندن ويا خارج شدن از که درادامه اين بحث موضوع 
.د دوگرايش شکل گرفتدراين مور  

گرايش اول خواستار خروج فوری ازاتحاد چپ بود  وگرايش دوم از قطعنامه مصوب کنگره سوم دفاع ميکرد و 
براين نظر بود که هرگونه تصميم گيری بر سر اتحاد ها منوط به سازماندهی مباحث وارائه تحليل از شراط 



سرانجام قطعنامه گرايش دوم به تصويب رسيد که در    .ص و وصعيت  وچشم اندازهای اين اتحاد ها ستخشم
.زير مالحظه ميکنيد  

قطعنامه های مصوب کنگرها ونشست ها و ..   و مسئله ملیکارگری  ، زنان و دانشجويان ودر مورد جنبش 
رده  هنمای عمل سازمان تا دوره آتی خواهد بود اين قطعنامه ها  به ترتيب در زير آو را همچنانپلنومهای سازمان

.ميشوند  
 وبا تشکر از احزاب و بعد از اتمام مباحث کنگره با انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی

. با سرود انترناسيونال به کار خود پايان دادسازمانهائی که برای کنگره پيام فرستاده بودند ،  
 شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 
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