کارگران جهان متحد شوید!

ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
شماره  791مهر ماه  - 7011ویژه کنگره هفتم

 اطالعیه پایانی کنگره هفتم
 گزارش سیاسی به کنگره هفتم
 قطعنامه ها
 اطالعیه برگزاری پلنوم اول شورای مرکزی منتخب کنگره هفت

اسناد کنگره هفتم
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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اطالعیه پایانی برگزاری کنگره هفتم سازمان اتحاد
فدائیان کمونیست
کارگران و زحمتکشان ،پیشگامان جنبش های انقالبی
بدینوسیله باطالع می رسانیم که اجالس کنگره هفتم سازمان اتحاحاد
فدائیان کمحونحیحسحآ درنسحتحانحه رحد وسحلحارمحیحن سحا حگحرد انح حال
سوسیا یستی اکتبر با موف یآ به کارخود پایان داد.
سند ماه قبل از اجالس رسمی کنگره هفتم ،تدارک نحرحرک کحنحگحره
نغاز شد .در این محدآ بحیحز از ده سحمحیحنحار درونحی و بحیحرونحی
برگزار گردید .در این سمینارها اول هر قطعنامه و پیشنلحادهحاک
ارائه شده نرراآ موافق و مخا ف به باث و دیا وگ پرداختند تحا
تدوین کنندگان قطعنامه ها بار دیگر ننلا را بازبینی وارالح کحرده
و براک بررسی دوباره به سمینار بعدک ارائه کنند و سرانجام هحر
یک از قطعنامه ها و پیشنلاداآ بعد از طی مراال تحعحیحیحن شحده
نماده ارائه به اجالس کنگره گردیدند.

آغاز کار کنگره  :کنگره با سرود انترناسیونال و گحرامحی داشحآ
یاد و خاطره رف اک جانباخته و تحمحام جحانحبحاخحتحگحان راه نزادک و
سوسیا یسم کار خود را نغحاز کحرد .ابحتحدا هحئحیحآ رئحیحسحه کحنحگحره
انتخا شد و متعاق نن شوراک مرکزک قبلحی اسحتحعحفحاک خحود را
ت دیم کرد .سپس نئین نامه اداره جلساآ کنگره به راک گذاشته شحد
و بعد از تائید شرکآ کنندگان کنگره با سخنرانی افحتحتحااحیحه رفحیحق
یدک نغاز بکار کرد.
دستور کار کنگره

ابتدا گزارز سیاسی شوراک مرکزک مورد باث و بررسی قحرار
گرفآ.
سپس پیز نویس قطعنامه هاک ارائه شده به کنگره شامل :
قطعنامه کنگره هفتم درتشریح مواضع سازماا دراااره ضارور
وحد های حزای و جاهه ای
قطعنامه درااره شرایط مشخص کنونی و ماارزا طااا اه کاار ار
خطرا پیش روی و وظائف ما
قطعنامه پیشنهادی روه تدارک کنگره هفتم درااره تشدید ستام و
تاعیض مضاعف جنسی و جنسیتی درجامعه
قطعنامه پیشنهادی رف ا فوژا و مسعود درااب مساله زنا
صفحه ۲

قطعنامه پیشنهادی روااط ای المللی سازما
قطعنامه در ااره احرا زیس اومی در ایرا و پیشنهادا دیگار
اه احث و اررسی ذاشته شدند.
پیشنهاد تکمیل انادی از اارنااماه ی ساازماا در ماورد ماحایاط
زیس .
در ادامه پیشنلاد ک هم براک تکمیل بند برنامه اک سازمان دربحاره
مایط زیسآ ارائه شد که این پیشنلاد نیز درسمینارهحاک درونحی
و بیرونی مورد باث و گفتگو قرارگرفآ و بعد از اینکه نحرحراآ
موافق و مخا ف اول نن نرراآ خود را بیان کردند .طبحق روال
برنامه ریزک شده این پیشنلاد نیز توسط ارائه دهنده نن ترحاحیح
و در دستور کنگره قرار گرفآ.
دراجالس کنگره گزارز سیاسی و قطعنامه هاک پیشنلادک بحاتحفحا
ارا به تروی رسیدند و در یک مورد مربوط به قطحعحنحامحه زنحان
دو قطعنامه به کنگره ارائه شد که قطعنامه اول به ترویح رسحیحد
واما قطعنامه دوم رد شد .همه این قطعنامه و گحزارشحاآ سحیحاسحی
در نشریه ویژه کنگره هفتم منتشر شده اند.
پیشنهاد دیگر مربوط به اضافه نمودن بندک بحه اسحاسحنحامحه بحود.
پیشنلاد کننده درخواسآ می کرد که بحنحدک محبحنحی بحر بحرسحمحیحآ
شناختن فراکسیون به اساسنامه اضافه شود .دراین باره نیز باث
و گفتگو انجام گرفآ و با توجه به کمیآ و کیفیآ کنونی سحازمحان
ونرر باینکه دراال ااضر ترکی شوراک مرکزک را مسحئحو حیحن
ارگان هاک مختلف تشکیالآ تشکیل می دهند به نوعی از سیسحتحم
ومناسباآ شورائی پیروک میکنند ونمایندگان قحابحل عحزل هسحتحنحد
و...این پیشنلاد با مواف آ ارائه دهنده نن از دستور کنحگحره خحار
شد.
احث دیگر اول بررسحی قحطحعحنحامحه تشحریحاحی محواضح سحازمحان
درباره اتااد ها و...شکل گرفآ که یک بخز نن مربوط میشد بحه
همکارک ما با پنج از و سازمان دیگر در شوراک همکارک.
از دیرباز در سازمحان محا نحگحرانحی هحائحی دربحاره نحاتحوانحی ایحن
همکارک در پیشبرد اهداف از و نیز ناتوانی نن درگسترز دامنه
اتااد وخطر تبدیل شدن به فرقه اک دیگر مطرح بحوده و نحرحراآ
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مخا ف و مواف ی شکل گرفته بودند که می بایسآ در کحنحگحره بحه
ترمیم نلائی می رسیدیم  .درجلساآ پحیحز کحنحگحره در ایحن بحاره
مبااثاآ مفرلی رورآ گرفآ و حی قحبحل از ترحمحیحم قحطحعحی،
شرکآ کنندگان در کحنحگحره رحالح دیحدنحد ابحتحدا نحرحراآ خحود را
بانمایندگان پنج جریان دیگر باشتراک بگذارند .در پی این ترحمحیحم
طی نامه اک از پنج جریان دیگحر در شحوراک هحمحکحارک احز
کمونیسآ ایران -سازمحان راه کحارگحر -هسحتحه اقحلحیحآ  -سحازمحان
فدائیان اقلیآ ) و از کمونیسآ کارگرک ایران  -احکحمحتحیحسحآ)
دعوآ شد تا درجلساآ جن کنگره هفتحم سحازمحان اضحور بحلحم
برسانند و پیرامون انت اداآ و نرراآ محخحتحلحف دربحاره فحعحا حیحآ
مشترک و ارزیابی از جنبه هاک مثبآ و منفحی نن و نحیحز دربحاره
ن ترناتیوهاک موجود براک گسترز دامنه نن به گفتگو و تبادل نرر
بنشینیم .
در دو جلسه نسبتا طوالنی در دو روزمتفاوآ نرراآ مختلف از
هر دو سو باهم به دیا وگ پرداختند نرحراآ واسحتحدالالآ خحود را
بیان کردند .ازننجائی که شرکآ رف ا دراین اجالس قبل از ترمیحم
نلائی سازمان براک کنگره جنبه مشورتی داشحآ ،بحعحد از کحفحایحآ
باث و تبادل نرر ترمیم نلائی به اجالس رسمی کنحگحره واگحذار
شد.
در اجالس کنگره با ارزیابی از نرراآ رف اک نمایندگان سازمحان
ها و اازا و با توجه به کمیآ و کحیحفحیحآ و کحارنحامحه شحوراک
همکارک ونرر به تاریخسه مبااث قبلی که دراین زمحیحنحه انحجحام
گرفته و بی نتیجه مانده بود کنگره باین نتیجه رسیحد کحه در احال
ااضر ررفیآ این همکارک از ننسه کحه تحاکحنحون بحوده و هسحآ،
بیشتر نیسآ و نباید با بزرگنمائی به ایجاد توهحمحاآ و انحتحرحاراآ
غیر واقعبینانه ازاین نوع اتااد عمل ها وهحمحکحارک هحا در سحطح
جنبز دامن زده شود .
در نشس مشترک اا نمایند ا احزاب و سازما ها در
شورای همکاری مطرح کردیم که :
سازما ما اراساس اسناد ارنامه ای خود و تحلیال
مشااخااص از شاارایااط مااوجااود و ااااجاامااعاااااناادی از
تجرایا ذشته و سطوح و اشکال ماارزا جااری
معت د اس که طا ه کار ر ادو ستااد رزماناده ای
از پیشگاما خود از یکاساو و ماتاحاد کارد هاماه
زحمتکشا حول جاهه ای انا ایاای ازساوی دیاگار
قادر اه پیشروی و پیروزی نهائی نخواهد اود.
اما درشرایطی که جامعه درغلیا اس و جنااش رو ااه
اعتیء و تشکل حزای دارای ارتااااط ار اانایا ااا
طااا ا ااه کااار اار و زحاامااتااکااشااا در دور دس ا و
صفحه 3

سازماندهی اتحادهای مکرر قااالای کاه عاماوماا اار
اساااس مااعاایااارهااای ارزشاای شااکاال اارفااتااه اااودنااد
ناموفق از آب درآمده و نتوانستند اه اهاداف شاا
ارسند از یکسو و نیز اا توجه اه وضعی جااماعاه
و سطح آ اهی و ماارزا و مطالاا طا ه کار ر و
زحمتکشا و نیاز ای جناااش هاای اجاتامااعای ااه
اتحاد و همکااری و ...از ساوی دیاگار ماا اتاحااد
درچهارچوب ،
جاهه ان یای واحد اا سااخاتاار ماعایا ااا هار تاعاداد از
احزاب سازما ها تشکل ها نهادهاا و اشاخااص
که ایجاد چنی جاهه ای را ضروری مای داناناد را
آلترناتیو منط ی ارای متحد شد نیروهای پاراکاناده
جاناش های اجتماعی و چپ ان یای ارای شارکا
موثر و عملی در ماارزا جاری در شرایط کاناونای
می دانیم  .درشرایاط حسااس کاناونای اارای ماتاحاد
شااد سااازمااا هااا افااراد تشااکاال هااا نااهااادهااای
مختلف کار را زنا اازنشستگا پارساتاارا
دانشجویاا کشااورزا و هانارمانادا وغایاره در
چنی جاهاه ای را ضاروری مای دانایام .روشا
اس ا کااه عاایوه ااار پاایتاافاارم مشااتاارک ماانااطاااااق
ارنیازهای جناش ساختار چنی جاااهاه ای هام از
جمله مااحث و تواف ا خواهد اود  ۰ی سااخاتاار
مناسب ارای ی جاهه کاه فاراتار از اتاحااد عامال
اس ولی اا اتحاد تشکییتی و حزای فاصله دارد.
ارای رف ا توضیح دادیم که هدف تیش ارای متحد شد
جناش های اجتماعی ونا و اااجاها ایاری ضاد
سرمایه داری اس که هم اکنو درصحاناه ماااارزه
حضور دارند .یاری رساند اه شکل ایاری جاااهاه
متحد ان ایاای اسا کاه تاماام جاناااش هاای تاوده
زحمتکش مردم را زیر چترخود ردآورد و ماارزه
ارای سرنگونی انا ایاای رژیام حااکام در راساتاای
ایجاد تایایایارا اانایاادی در سااخاتاار اقاتاصاادی و
اجتماعی ایرا ماتنی ارشوراها را سازما دهاد و
هدای کند و فت ندارد که طا ه کاار ار قادرتاماناد
ایرا نیروی هژمو چنی جاهه ای خواهاد ااود و
تاکنو نیز نشا داده اس که چنی اسا  .طااا اه
کار ری که اا ردآوری متحادیا خاود در ماااارزا
جاری علیه رژیم سرکواگرحاکم اه فضا و امکاناا
الزم ارای فائق آمد اارضاعاف هاای خاود ناظایار
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تشکل و تحزب است یل طااا ااتای وارتا ااء آ ااهای
سوسیالیستای ...نایاز دسا

خاواهاد یاافا  (.اارای

مطالعه مت کامل اه قاطاعانااماه مصاوب کاناگاره
هفتم درااره اتحادها ...مراجعه اکنید).
اه هرحال مااحث و فتگوهای مافاصال ایا دو جالاساه
مشترک اه توافق نیانجامید و قرار شد ایا ااحاث
ادامه یااد و سمینارهائی امنظور ارزیاای از نا ااط
قااو

و ضااعااف شااورای هاامااکاااری و آلااتاارناااناایااو

های ارائه شده اار ازار اردد .مسالاماا اداماه ایا
مااحث و نتایج آ جها ایاری ایا هاماکااری و
طایعتا موضع ما را مشخص خواهد کرد.

ذا ازننجا که ما همحواره ازهحرنحوع اتحاحاد عحمحل وهحمحکحارک بحیحن
جریاناآ ان البی وجنبشلاک اجتماعی علیه وض موجحود احمحایحآ
میکنیم وهمیشه مشو وپیشگام این نوع همکارک ها بوده ایم ذا
مادامی که ارو یآ ما درسلارسو این نحوع اتحاحاد عحمحل هحا و
همکارک ها زیرسوال نرود و به نزدیحکحی نحیحروهحاک انح حالبحی و
رشد کمی وکیفی جنحبحز هحاک اجحتحمحاعحی یحارک رسحانحد ،درننحلحا
شرکآ میکنیم و درعین اال باید فحعحا حیحآ تحبحلحیحجحی وتحرویحجحی
وسازمانی خودمان را برایجاد زمینه هاک نررک و عملی واحدآ
هاک سازمانی باهدف فائق نمدن برتشتآ وپراکندگحی سحازمحانحی
کمونیسآ ها ) ونیز زمحیحنحه نحرحرک وسحازمحانحی اتحاحاد پحیحشحروان
وپیشگامان جنبشلاک اجتماعی طب ه کارگر و زامتکشان جحامحعحه
واتااد مبارزاتی ننلا دریک جبله ان البی بمنرور سرنگونی نرام
ارتححجححاعححی و ضححد مححردمححی اححاکححم بححا هححدف تححجححیححیححراآ بححنححیححادک
درساختاراقترادک واجتماعی کشور مبتنی برشوراها متمرکزکنیم.
اتحاحاد عحمححل هححا و هحمححکحارک هحا درسحلححارسحو یحک محنححاسحبححاآ
دموکراتیک که امکان برخورد نزاد نرا ونرحراآ درنن بحرسحمحیحآ
شناخته شده باشد را اقداماتی دراین جلآ ماسحو محی داریحم .
ارگان رهبرک سازمان مورف شحد اقحدامحاآ نتحی خحود را درایحن
سلارسو و در راستاک قطعنامه مرو کحنحگحره بحرنحامحه ریحزک
بکند.
مسائل تشکیالتی
-

دربخز دیگر اجالس محبحااحث وتحبحادل نحرحراتحی دربحاره
مسائل تشکیالتی ازجمله ارگانلاک تبلیجی وتحرویحجحی و
امور سازمانی وراه هاک ارت اک سط کمی وکیحفحی ننحلحا
رورآ گرفآ .

صفحه 0

سازماندهی ارگان ” کمیسیون مطالعه و پژوهش ” در جنب
شورای مرکزی
موضوع بعدک پیشنلاد سازماندهی ارگانی تاآ عنوان  -محرکحز
مطا عه ،پژوهز ون د و ارالح درجن شحوراک محرکحزک -بحود
که مورد مواف آ کنگره قرارگرفآ  .برنامه این کمیسیون مطا عه
وپژوهز درباره تاوالآ ایران و جلان درعرره هاک مخحتحلحف
و ارائه پیشحنحلحاداآ بحراک بحروزرسحانحی محواضح بحرنحامحه اک ،
اساسنامه اک و خط ومشی سازمان و ارائه برنامحه هحاک نمحوزشحی
و نرائر اینلا خواهد بود که بعد از شکلگیرک ورائف ونئین نامه
مربوطه تلیه خواهد شد.
گزارش مالی
در نلایآ گزارز ما ی به کحنحگحره ارائحه شحد و ریحز محخحار و
درنمدها به کمیسیون بازرسی ارائه شد تا بعد از بررسی تحایحیحد
نن دراختیار اعضا قرارگیرد  .توضی اینکه درامد ما ی سحازمحان
ازاق عضویآ ها و کمک ما حی اعضحا ودوسحآ داران سحازمحان
تامین میگردد.
درپایان کنگره بعداز انتخا کمیسیون بازرسی  ،ترکی اعضحاک
شوراک مرکزک مشتمل برمسئو ین بخشلاک مخحتحلحف محورد تحایحیحد
قرارگرفآ ومشاورینی نیز درنررگرفته شدند  .درمبحاحث محربحوط
به انتخا شوراک مرکزک رفیق یحدک ضحمحن سحخحنحان کحوتحاهحی
انرراف خودرا از کاندیداتورک براک انتخا درارگانلاک رهبرک
اعالم کرد و طی سخنان کوتحاهحی بحرضحرورآ جحذ اعضحاک
جوان وایجاد فضاک الزم براک جایگزینی جحوان تحرهحا درارگحان
هاک رهبرک تاکید کرد و سپحس شحوراک محرگحزک بحعحداز اتحمحام
اجالس کنگره پلنوم خودرا تشکیل داد کحه گحزارز نن جحداگحانحه
منتشرمیشود.
درپایان با اجراک سرود اینترناسیونال اجالس کنگره هفتم پایان
یافآ .

وحدت و تشکیالت یگانه ابزار
توانای مبارزات کارگران و
زحمتکشان است!
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گزارش سیاسی به کنگره هفتم
موقعیت سیاسی -اقتصادی جهان

میکرد  .الگوی نئولیبیرالیسم در واقع

انباشت سرمایه و ثروت و تمرکز قدرت

سرمایه

امر در پی پس گرفتن امتیازات و دست

سیاسی در دستان عده قلیلی از

آوردهای جنبش کارگری و رفع

سرمایه داران همچون مافیای قدرت و

دردهه های اخیر سرمایه داری با بهره

موانع انباشت سرمایه در دستور قرار

ثروت ،و فشار اقتصادی و سرکوب

گیری از ثمره انقالب علمی در زمینه

گرفت  .این الگو توسط ستادهای عظیم

سیاسی اکثریت عظیم کارگران و

ارتباطات ،فن آوری های دیجیتال رفع

سرمایه جهانی نظیر صندوق بین المللی

زحمتکشان بوده است.

موانع انتقال سرمایه های کالن و

پول -بانک جهانی و سازمان تجارت

کاال و نیروی کار در سطح جهان

جهانی در سطح جهان تحمیل و به

تغییرات مهمی را در ساختارهای

اجرا گذاشته میشود.

اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورها

خصوص سازی های گسترده ،تعدیل

بوجود آورده است .

نیروی کار ،مقررات زدائی از نیروی کار

جهانی

توسعه بازار آزاد بدون هیچگونه

این

واقعیتی

شدن شتابان سرمایه در دهه های

نظارتی ،رشد سرمایه مالی حذف

منطقی

خدمات اجتماعی دولتی و سوبسید

مرحله امپریالیسم سرمایه داری است

های ضرور برای کاالهای حیاتی،

که در اوائل قرن بیستم توسط لنین

برداشته شدن موانع گمرکی ،اعمال

تئوریزه و تدوین شده است .اما آنچه

سیاست های ریاضتی و از بین بردن

که در چهار دهه اخیر اتفاق افتاده

مشاغل تمام وقت ،توسعه شرکت های

است عبارت از این است که از

اجاره دهنده نیروی کار و مشاغل موقت

دهه هشتاد سرمایه داری برای فائق

و ناپایدار ،سرکوب شدید اعتراضات

آمدن بر بحران های خود ،الگوی ”

کارگری ،محو اتحادیه ها ،سندیکا ها و

نئولیبیرالیسم ” را جایگزین الگوئی

جلوگیری از بوجود آمدن تشکل های

قرارداد که بنام الگوی “کینزی” معروف

مستقل کارگران از جمله دستورات

که در نتیجه رشد و

اجرائی آن معروف به “ده فرمان”

گسترش جنبش کارگری و زحمتکشان

محسوب می شوند که درکشورهای

و برای مقابله با انقالبات سوسیالیستی

مختلف از جمله در ایران نیز به مورد

امتیازات و دست آوردهای طبقه کارگر

اجرا گذاشته شده است .حاصل این

و زحمتکشان را تا حدودی تحمل

سیاست اقتصادی در دهه های گذشته

اخیر

شده بود

صفحه 5

است
ادامه

که

بحران های دهه های اخیر سرمایه
داری و تبعات آن
حیات سرمایه داری به تصاحب ارزش

اضافی تولید شده بوسیله نیروی کار
وابسته است در صورتی که در روند
تولید ارزش اضافی و تصاحب آن
اختاللی ایجاد شود و تولید کاال مختل
شود و یا سرمایه مالی بخش بیشتری
از سود ناشی از اضافه ارزش را تصاحب
کند ،بحران رخ میدهد.
در سال های گذشته انباشت سرمایه
مالی رونق بورس های سهام ،سرمایه

های قماری

به بروز حباب های

اقتصادی و در نتیجه بحران های
سرمایه داری منجر شده است  .متروپل
ها و نهادهای مالی  ،بانک ها و
موسسات اعتباری وابسته بهم

و

تاثیرمتقابل بحران و ورشکستگی یکی
بر دیگری به اختالل در زنجیره های
بهم

پیوسته

موسسات

مالی

و
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صنعتی به بروز بحران  ۸۰۰۲منجر

شکننده ساخته و هم توجیهی برای

نداده است که بشکل ریشه ای و واقعی

شد و با توجه به جهانی شدن

پیامدهای مخرب آن بر طبقۀ کارگر،

برای حل این معضل اقدام شود.

سرمایه و سیاست های اقتصادی

تحمیل سیاستهای ضد کارگری بر آنان،

همانطور که اشاره شد ،سرمایه داری

مترتب بر آن و نیز تالش دول معظم

و سرکوب جنبش ها و فعالین مدافع

همچنان که ماهیتا بحران مالی-

سرمایه داری برای انتقال بار بحران به

طبقه کارگر شده است.

اقتصادی ببار می آورد توأمان بحران

خارج از مرزهای ملی ،این بحران ها را

این بحران جهانی را نه میتوان از بقیۀ

های

به سرتاسر جوامع بشری تسری داد و

بحران های سرمایه داری جدا دانست،

محیطی را هم بدنبال دارد .بیماری های

در نتیجه رقابت برای تجدید تقسیم

نه میشود یک ماهیت ویژه برای آن

اپیدمی هم در بستر تخربیات محیط

بر

قائل شد ،و نه میتوان انتظار داشت که

زیستی فراگیرتر و خطرناکتر گشته اند.

و کار

سرمایه داری بدون در نظر گرفتن

کرونا اگرچه زندگی میلیون ها نفر را در

ارزان رقابت بین امپریالیست ها را

مالحظات مالی و سودآوری ،انگیزۀ

جهان دچار اختالل وترس کرده است

تشدید کرده و به جنگ و درگیری های

برخورد با این بحران را داشته باشد و یا

ولی آنچه واقعیت دارد این است که این

نظامی منجر میگردد ،همچنانکه شاهد

اساسا سالمت و حیات جامعۀ بشری را

کرونا نیست که باعث رکود اقتصادی

جنگ های متعدد رسمی و یا نیابتی در

مرکزِ اصلی سیاست هایش قرار دهد.

گشته ( هر چند آنرا تشدید کرده

خاورمیانه ،شمال آفریقا ،افغانستان

بلعکس سرمایه داری بعنوان سیستمی

است) بلکه عملکرد درونی سیستم

بودیم و اکنون نیز شاهد تشدید تضاد

که ارجحیت اول و مهم اش را نه انسان

سرمایه داری و قوانین حاکم بر این

کشورهای نظیرآمریکا ومتحدین آن از

ها ،نه سالمتی و رستگاری شان بلکه

ساختار موجد اختالل در مناسبات و

یکطرف و چین و روسیه و متحدین آنها

بعنوان ساختاری برای ثروت اندوزی

تعامل بین انسان با طبییعت پیرامونش

از سوی دیگرهستیم درعین حال شاهد

بیشتر به هر قیمتی ،بار دیگر ثابت کرد

شده است.

تشدید تضاد بین خود دول سرمایه

که فاقد وجدان انسانیست و سیستمی

در سال گذشته گسترش و عواقب

داری متحدین و بلوکبندی های

فاجعه آفرین است که نه انسان از حملۀ

پندومی کرونا هر گونه فعل و انفعال

سیاسی و اقتصادی نظیر اتحادیه

وحشیانه اش به جان و دار و ندارش در

اقتصادی-سیاسی و اجتماعی را تحت

اروپا و آمریکا و غیره هستیم.

امان خواهد بود و نه طبیعت و محیط

پوشش قرار داد .از طرفی اوضاع

اقتصاد جهان سرمایه در گیر و دار

زیست از دستبرد و تعرض بیرحمانه

معیشتی-شغلی میلیون ها کارگر با

اش خالصی خواهد داشت .بعالوه ،عدم

وخامت بیشتری روبرو شد و از طرف

بحران کرونا

تمایل و ناتوانی اش به پاسخ بالدرنگ و

دیگر

ورشکستۀ

عاجلش در مهار کردن و حل این بحران

سرمایه داری توجیه تازه ای برای برون

بدون انگیزه های پولی و سیاسی ،هم

رفت از این بحران و از جیب میلیون ها

بشریت و هم طبیعت را با خطر نابودی

توده های طبقۀ کارگر پیدا کرد.

کامل روبرو ساخته است.

همزمان اعمال قوانین ضد پناهندگی،

بحران کوید  ۰۲مانند بحران های

سرکوب اعتراضات و جنبش های توده

ورشکستگی

ای را هم از توجه افکار عمومی خط

مناطق
بازارهای

نظام

نفوذ

بمنظور

تسلط

کاال ،مواد خام

سرمایه

داری

هنوز

از

بحران  ۸۰۰۲بطورکامل خالصی نیافته
بود که بحران  ۸۰۰۲به همراه پاندومی
کرونا این بحران ها را تعمیق و تشدید
کرد.
نزدیک دو سال است که بحران پندومی
کوید  ۰۲هم موقعیت متزلزل اقتصادی
سرمایۀ جهانی را بیشتر از پیش

صفحه 6

دیگرش

مثل

تورم،

سیاسی-اقتصادی،

جنگ،

محیط

سیاسی-اجتماعی

وضعیت

اقتصاد

و

زیست

زده است.

زیست ،و بیکاری ریشه های طبقاتی

از طرفی دیگراقدام برای کنترل اپیدمی

دارد و انگیزه های منفعت طلبانه اجازه

حتی در کشورهای پیشرفته با عدم
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آمادگی ،بی مدیریتی و گیج سری

مدعیست که بحران کنونی اقتصادی

 ۸۰۸۰از دست داده است یعنی معادل ۴

روبرو ساخته است که نتیجتا اوضاع را

نتیجۀ پندومی کوید  ۰۲و بسته

برابر تاثیر بحران مالی ۸۰۰۲-۸۰۰۲

برای یک ریاضت سخت تر اقتصادی و

شدن اجباری مراکز و اماکن تجمع

بسیاری از مشاغل کوچکتر کال از بین

تصویب وام هایی با نرخ بهرۀ صفر به

است هنوز ضربۀ بحران مالی - ۸۰۰۲

رفته اند.

داران

 ۸۰۰۲بر اقتصاد جهانی نتوانسته است

کورپرات

ها

و

سرمایه

بزرگ مساعد کرده است.

بطور کامل بازسازی شود و تجدید قوا

آنچه که بیش از همه در درک اجتماعی

کند .بعد از گذشت سیزده سال از آن

جامعه از جایگاه کارگرانِ خط تولید و

بحران و سقوط مالی ،سیستم مالی

سرویس های خدماتی در این یکسال و

جهانی هنوز هم در آستانۀ یک ریزش

اندی برجسته شده است ،این است که

ویرانگر قرار گرفته است .متدهایی که

با این فضای ترس و یاس مردم بخوبی

توسط سرمایه داری برای پاسخ به

تجربه کردند که نبض حیاتی دنیا در

بحران مالی سال  ۸۰۰۲بکار گرفته شد،

دست کارگران است و اگر چیزی تولید

اگرچه توانست بخشا به تثبیت سرمایه

نشود و سرویس های خدماتی متوقف

داری کمک کند ولی در عین حال با

شود جامعۀ انسانی از قحطی و بیماری

ایجاد حباب های جدیدتر مالی شرایط

به نابودی کشیده میشود .مشارکت

سقوط هرچه بیشترش را هم فراهم

های عظیم اجتماعی طبقه کارگر ،به

کرده است .در اکثر کشورهای دنیای

جان خریدن خطرات و فداکاری های

سرمایه داری ،با تزریق میلیاردها دالر

همه گیر قدرت واقعی کارگران را

به حساب بانک ها و شرایط نرخ بهرۀ

بنمایش گذاشت .نه تنها کارکنان

صفر درصد که از ثروت ملی و عمومی

مراقبت های بهداشتی بلکه همه

مایه گذاشته شده است منجر به باز-

کارگران ناگهان به عنوان “قهرمان”

توزیع ناعادالنۀ خدمات اجتماعی و افت

شناخته می شوند .در این شرایط

بیشتر قدرت خرید توده های مردم

طبیعی ترین واکنش طبقه کارگر باید

شده است .این پروسۀ مکانیسمِ باز-

طرح مطالبات اقتصادی و اجتماعی ای

توزیع ثروت بسمت الیگارشی مالی و

مثل دستمزد باالتر  ،مزایای بهتر،

یک درصدی های جامعه به اشکال

شرایط کاری و معیشتی نه کمتر بلکه

گوناگون همیشه وجود داشته است،

بیشتر کند ،چرا که در همه دنیا ما

ولی با سر رسیدن بحران ها ،شکل

شاهد هستیم که چه طبقه ای مولد

عریانتری بخود گرفته و یا بیشتر افشاء

است و کدام طبقه انگل .همه می توانند

گشته است.

ببینند که چه کسانی واقعاً “ضروری”

خسارت مالی تحمیل شده به طبقۀ

هستند و میتوانند تامین سالمت و

کارگر از سال گذشته تاکنون بسیار

خدمات درمانی ،تغذیه ،نظافت عمومی،

ویرانگر بوده است .طبق محاسبۀ

روشنایی ،سوخت و حمل و نقل را

تخمینی سازمان بین المللی کار جهان

تضمین کنند .در حالیکه سرمایه داری

معادل  ۸۲۲میلیون شغل را در سال

صفحه 1

شرایط حاد سیاسی -اقتصادی رژیم
جمهوری اسالمی
درسه دهه اخیر تحوالت اقتصادی،

سیاسی اجتماعی در جهان تاثیرات
خود را بر توازن قوای طبقاتی و
روندهای اقتصادی و اجتماعی داخل نیز
برجای گذاشته است.
جهانی شدن سرمایه همانطور که در
مانیفست کمونیست نیز ذکرشده
است از همان ابتدا در کار بوده است .
نظام سرمایه داری برای کسب سود
همواره در پی تسخیر بازارهای جدید و

دست یابی به مواد خام و نیروی کار
ارزان است .
اجرای

قوانین

و

دستورالعمل

های سرمایه جهانی در کشورهائی
نظیر ایران که سرمایه به انباشت از
طریق اعمال دیکتاتوری ،استبداد و
فساد ،رانت و بهره کشی بی حد و مرز
از نیروی کار و زحمت عادت کرده
است  .حق تشکل و تحزب از کارگران

و دیگر زحمتکشان سلب شده است و
طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مردم از
تامین اجتماعی و همه شمول و مکفی و
حقوق بیکاری

تامین و تضمین

شغلی محرومند و هرگونه صدای
اعتراضی با سرکوب خشن مواجه
میشود

و

انباشت

سرمایه

با

شدیدترین درجه استثمار و بی حقوقی
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انجام میگیرد و عالوه بر اینها ،اعمال

های امپریالیستی حاکم بر جهان

درعرصه داخلی:

سرمایه داری در دوران کنونی جهانی

تخریب محیط زیست و سایر مسائل

درچنین شرایطی رویکرد رژیم در

سازی معطوف به ایجاد آنچنان ثباتی

دموکراتیک حل نشده دیگر بیداد

داخل کماکان مبتنی برسرکوب جنبش

در کشورها هستند که گردش سرمایه

میکند  .افزایش شکاف طبقاتی و

کارگری و سایر جنبش های اجتماعی و

و سودآوری آن تضمین شده باشد

گسترش دامنه فقر و سرکوب هر ندای

تالش برای رفع و رجوع معضل واحد

اعتصابات و اعتراضات کارگری و

آزادی خواهی  ،اعتراضات  ،اعتصابات،

های تولیدی که با بحران مواجه اند،

اعتراضات توده ای مهار و سرکوب

شورش ها و خیزش های خود انگیخته

تامین

بیشترین فضای الزم برای

شوند لذا همانطور که در واقعیت

توده ای را اجتناب ناپذیر میسازد.

تشدید استثمار و بهره کشی از نیروی

تحوالت اخیر افغانستان و به روی کار

خیزش های توده ای خود انگیخته در

کار و غارت و چپاول منابع ثروت

آوردن طالبان دیدیم برای سرمایه های

کشورهای خاورمیانه و ایران از آن

عمومی سیر خواهد کرد .رژیم تالش

کالن و دولت آنها مهم نیست که در

جمله اند .این خیزشها و شورشها که

خواهد کرد با دستگیری و قربانی کردن

افغانستان طالبان و در ایران اسالم

گاه بطور ناگهانی بروز می یابند بدلیل

حامیان فاسد و رسوای خود ،از یکسو و

فقاهتی حکومت بکند حقوق بشر

سرانجام یا

تعامالت فرهنگی و نیز براه انداختن

پایمال گردد ،مهم آن است که ثبات

سرکوب می شوند و یا با دست بدست

تبلیغات عدالت خواهی و غیره ،از

الزم برای انباشت سرمایه فراهم آید و

شدن قدرت سیاسی با یک دوره رکود

رئیسی و تیم او چهره ای متعادل

سرمایه ها بدون هیچ مانع و رادعی به

و خمود مواجه می گردند.

بسازند و هم با شکاف انداختن در میان

سودآوری خود ادامه دهند.

امسال نفرت توده های زحمتکش

جبهه کارگران و محرومان جنبش های

مردم عالوه بر اعتصابات و اعتراضات

روبه گسترش آنها را مهار و سرکوب

سیاست رژیم در منطقه

گسترده کارگران و زحمتکشان جامعه

نمایند.

سیاست جمهوری اسالمی در منطقه نیز

تبعیضات

جنسی،

ملی،

نبود رهبری انقالبی

مذهبی،

خود را در عدم شرکت گسترده آنها در
نمایش انتخاباتی رژیم نشان داد و با
وجود رسوائی رژیم دراین نمایش
انتخاباتی ،رئیسی یکی از جنایتکاران
بنام و عضو هیئت مرگ و قاتل هزاران
زندانی سیاسی  ،تحت عنوان رئیس
جمهوری اسالمی معرفی شد .بر سر
کار آوردن رئیسی و تیم آن درقوه
اجرائیه مبین این واقعیت است
که متناسب با شکلگیری و تحکیم
طبقه اقتصادی مسلط قرار است قدرت
سیاسی نیز تا حد امکان بعنوان
نمایندگان باالستحقاق طبقه مسلط
اقتصادی سرو سامان یافته و بر اوضاع
مسلط شود .
صفحه 8

کماکان با احتمال تغییرات اندک ادامه

در زمینه سیاست خارجی:

خواهد یافت رژیم کماکان تالش خواهد

رژیم همچون گذشته تالش خواهد کرد

کرد تا از روحیه استقالل طلبی و نفرت

امپریالیست

توده ها

تا

از

تضاد

بین

از کشورهای امپریالیستی

ها بیشترین سود را نصیب خود کند و

بویژه کشورهای غربی که تاریخا فجایع

ازفشارهای تحریمات اقتصادی بکاهد

بیشماری را در این مناطق بوجود آورده

همچنان که با استفاده از همین

اند استفاده بکند و خود را مدافع

تضادها بار سنگین فشارحداکثری

استقالل و عدالت جلوه دهد و بعنوان

دوره ترامپ را از سرگزراند و اکنون نیز

نیروی هژمون منطقه که در مقابل غول

تالش خواهد کرد تا باوارد شدن به

نظامی تسلیحاتی و اقتصادی آمریکا

پیمان های نظامی و اقتصادی منطقه

شاخ وشانه میکشد ،جلوه کند .از این

اسیا و اروآسیا نظیر “پیمان شانگهای”

موضع رژیم تالش میکند در داخل

موقعیت خود را در مذاکرات با غرب

کشور نیز با دامن زدن به ناسیونالیسم

تحکیم کند  .واقعیت این است که

عظمت طلب ایرانی صف گسترده تری

الیگارشی

در مخالف با طبقه کارگر و زحمتکشان

متروپل

ها

و
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و نیروی چپ ایجاد کرده و از رواج ایده

رژیم زدند و حتی با وعده وعید

مراکز کارگری و نیز اعتراضات معلمان،

های سوسیالیستی و مترقی در جامعه

واکسینه کردن مردم و نویدِ رونق

بازنشستگان،

سایر

جلوگیری کند.

اقتصادی ،کسب رای اعتماد از مردم به

زحمتکشان مبین این واقعیت است که

مسلما اعمال این سیاست ها با

جایی نرسید.

جامعه ایران بویژه بعد از خیزش های

شکست مواجه خواهد شد .در جریان

یک سال و اندی پس از هرج و مرج

 ۲۹و ۲۲وارد دور جدیدی از مبارزه

نمایش” انتخابات” ریاست جمهوری،

عدم کنترل کرونا ،بی اعتنایی مقامات

شده است که بدون ارتقاء سطح آگاهی

رئیسی ادعا میکرد که با استقاللِ

رژیم به جان میلیون ها نفر و رها کردن

و سازمانیابی حزبی و توده ای طبقه

سیاست گذاری در برنامه های کوتاه و

آنان در میانه بیماری و بیکاری ،ترفند

کارگر

بعنوان نیرومندترین طبقه

دراز مدت اقتصادی قادر است که

انتقاد از خود و حمله به فساد و رانت

اجتماعی و پیشرو جامعه و نیز اتحاد

عواقب و پیامدهای تحریم ها را عقیم

خواری دستگاه دولتی و براه انداختن

توده های زحمتکش مردم در یک جبه

کرده و تحریمات اقتصادی قادر نخواهد

تبلیغات عوامفریبانه دفاع از حقوق

انقالبی برای سرنگونی رژیم جمهوری

بود که در این پروسۀ احیای اقتصادی

محرومان تالش میکنند تا به هرنحوی

اسالمی و ایجاد تغییرات بنیادی در

اختاللی ایجاد کند.

که شده ازطریق وعده و وعید و

ساختار اقتصادی واجتماعی ایران

ولی شرایط اقتصادی رژیم اسالمی با

اختالف انداختن در میان کارگران و

براساس شوراها این مبارزات به

بحران همه گستر سیاسی ،بیشتر و

زحمتکشان

های

پیروزی حتمی نیروی کار و زحمت بر

بیشتر در سراشیب سقوط قرار گرفته

اجتماعی را مقهور و از گسترش و

اختاپوس هزار سر سرمایه و مافیای

است .آثار مخرب تحریم ها با شیوع

رادیکالیزه شدن آنها جلوگیری بکنند.

قدرت وثروت حاکم نخواهد رسید و در

معترض

عمومی

جنبش

علیرغم

و

بیکاران

پندومی کوید  ۰۲و از کار افتادن کارگاه

افکار

میدیای

اینجا وظیفه پیشروان کارگری بویژه

ها و سرمایه های کوچک و خودکفا،

سرسپرده و در خدمت سیاسیت های

کمونیست ها است که تالش کنند با

چند برابر شده است و هراس رژیم از

ضد مردمی رژیم ،از درجۀ ارتشاء و

نیروی کار و مبارزات آن پیوندی

سرگیری اعتراضات سراسری توده ای

فساد عمیق اقتصادی بخوبی آگاهند و

ارگانیک برقرارکنند و با سازماندهی

هر گونه امیدِ واهی ای به احیای اوضاع

ترس و هراس مردم از دستگیری و

هسته های سرخ و کمیته های کارخانه

اقتصادی و دست بسر کردن توده های

پیامدهای کیفری کامال در هم شکسته

و محالت به حضور عملی خود در

مردم را نقش بر آب کرده است.

و اکثریت مردم علنا به این رژیم منحط

مبارزات جاری مادیت بخشیده و با

با توجه به ابراز تنفر علنی توده های

و جنایتکار اعالن جنگ داده اند.

اتخاذ

و

مردم نسبت به رژیم اسالمی که با

اعتصابات گسترده کارگران پروژه ای

اصولی

امتناع به رفتن پای صندوق های رای

صنعت نفت و پتروشیمی  ،تداوم

استراتژی خود گام بردارند.

در مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری

مبارزات کارگران هفت تپه و وسایر

تاکتیک
در

های

صحیح

راستای

تحقق

نشان داد  .در پیش از انتخابات
کارگزاران رژیم با کمپینی از وعده – و
عیدهای تازه ای سعی می کردند مردم
را به پای صندوق های انتخابات
بکشانند.
ولی توده های مردم میخ آخر را بعد از
کشتارهای وحشیانه آبان  ۲۲به تابوت
صفحه 9

با کمک های مالی خود سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست را در پیشبرد وظایف انقالبی اش یاری
رسانید.
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قطعنامه درباره شرایط مشخص کنونی و مبارزات طبقه کارگر،
خطرات پیش روی و وظائف ما
.1

مشخصه وضعیت کنونی تالش طبقه حاکم ثبات بخشیدن بهه

زحمت با اقلیتی ازصاحبان قدرت وثروت بود کهه نشهان داد

نظام سیاسی در دراز مدت است  .این امرمستلزم مهار تهنه

اکثریت جامعه گام درمسیرسرنگونی انقالبی رژیم گذاشته است.

های داخلی وخارجی از یکسو و حل پیچیدگی هائی است که از

 .۷طبقه کارگر بلحاظ سطح گسترده ای ازاعتصابات واعتراضات و

تناقضات وعملکرد خود رژیم ومجموعه تضادهای جامعه حاصل

طرح مطالبات اقتصادی وسیاسی و پیوندیابی آن با اعتهراضهات

میشود.

دیگراقشاراجتماعی درشرایطی بتدریج درحال تبدیل شده بهه
ههای

نیروی هژمون اعتراضات اجتماعی برعلیه وضعیت موجود است

 .2درعرصه داخلی استراتژی رژیم همواره مهار جهنهبه

اعتراضی بوده است که ازسال  ۷۵تاکنون برغم افت وخهیهزهها

که هنوز فاقد تشکل حزبی وتوده ای مورد لهزوم واتهحهادی
ه

بصورت پراکنده با مطالبات تعیین نیافته واغلب تدافعی جریهان

گسترده وسراسری برای هدایت این مبارزات اسهت و

داشته است نظیرمبارزات کارگران ،زنان ،دانشجویان وخهله

انقالبی و کمونیست جایگاه قابل اتکاء جههت تهاثهیهرگهذاری

های تحت ستم واستثمار که سال ها رژیم درتالش بود ازطری

در ال

های طبقه کارگر و دولت وسرمایه اران ندارند .اما با این

سرکوب و فریب ،کشتار واجازه ندادن به تشکل مسهتهقهل از

وجود با توجه به بحران های متعدد اقتصادی وسیاسی که مهدام

یکسو و ایجاد تشکل ها ونهاد های دولتی وشبه دولتی نظهیهر

درحال بازتولید است جنب

کارگری رو به گسترش واعهتهالء

شوراهای اسالمی کارخانه ها و سازماندهی مجامع مخهتهله

خواهد بود.

دانشجوئی ،زنان ،محیط زیست وانواع نهادهای سیاسی وانجمن

 .۹طبقه حاکم وقدرت سیاسی آن درشرایط کنونی تنها با نظهامهی

نظیر اصالح طلبی ،مردم

امنیتی کردن صحنه سیاسی کشور قادر به مههاراعهتهصهابهات

ساالری و غیره این مبارزات را با گفتمهان ههای عهاریهتهی

کارگری واعتراضات توده ای نبوده ونیست  .بعهد ازسهرکهوب

زیرسیطره کنترل خود در بیاورد خطرات آنها را ازسردورکند.

های بی رحمانه اعتراضات گسترده سهراسهری  ۶۹و ۶۹و

ها وشکل دادن به گفتمان های مختل

 .3به موازات تشدید بحران اقتصادی وتبعات اقتصادی واجتماعهی
ناشی ازپیاده سازی پروژه نئولیبیرالیسم درکنار تن

خارجهی

دستگیر و ضرب وستم رهبران و فعالین جنب
سایرجنب

کهارگهری و

های اعتراضی تنها درسال گذشته ما شاهد نزدیک

وتحریم های اقتصادی امپریالیسم آمریکا بمنظورمهارتوسهعهه

به دوهزار اعتصاب کارگری و هزاران مورد اعتراض تهوده ای

طلبی رژیم درمتطقه ،ازیک طرف فشاراقتصادی به طبقه کارگر

بودیم همه این اعتراضات مهر و نشان آزادی خواهی و بهرابهری

یافت وازطرف دیگر فسهاد،

طلبی وضد سرمایه داری را برپیشانی خود داشتنهد وههر هه

رانت خواری وابستگان به حاکمیت شکافی عظیم میان کارگران

مخالفت بانظام حاکم گسترده ترمیشود بنا ار مضامیهن ضهد

و زحمتکشان وطبقه حاکم را عمی تر و گسترده تر کرد بطوری

های اجتماعهی

وتوده های زحمتک

مردم افزای

که دیگر پروژه هائی نظیراصالح طلبی و پوپولیسهم احهمهدی

نژادی ،مردم ساالری ونظائرآنها درمیان جناح های مختل

طبقه

حاکم قابلیت اقناع وبسیج را از دست دادند .

سرمایه داری درمطالبات وخواسته های جنب
افزونترمی شود و گفتمان

وسوسیالیستی دربین کهارگهران

وجوانان دانشجویان مقبولیت مییابد.
 .۵درست به همین دلیل است که همزمان با تالش رژیهم بهرای

 .4روند انباشت بی رحمانه سرمایه همراه با سرکوب ابتدائی ترین

انسجام ساختار سیاسی وانطباق آن باسیاست ها ومنافع طبقهه

آزادیهای سیاسی ،طبقه کارگرو توده های مهحهروم ههر هه

حاکم  ،عالوه برتیغ سرکوب شیوه مهار نرم همچون بال مکمل

بیشتری را به میدان مبارزه کشاند .به همان اندازه که معیشهت

سرکوب در دستور روز قرار گرفته است منهتهههای مهراتهب

مردم مورد حمله قرارگرفت وسرکوب ادامه یافت رگه های ضد

درشرایطی که گفتمان اصالح طلبی افول یافته است این گفتمان

سرمایه داری دراعتراضات عمومی برعلیه دستگاه دولت و طبقه

وابسته به حاکمیت است که این بهار

حاکم نیز افزای

یافت و خیزش های عظیم ۶۹و ۶۹وههزاران

اعتصاب کارگری تبلور بارزی از تشدید تضاد بین نیروی کار و

صفحه 01

“عدالت خواه” و شبه

میداندار ادغام شعارها و مطالبات
ظهور ”

در درون خود شده است.

عدالت خواه محورمقاومت” با حمایت مادی ومعنوی
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دولت ،نمونه بارزی است که حاکمیت تالش می کند از یکهسهو

برانداختن نظام مستقرحاکم نیست و این حقیقت درتجربه سال

مبارزات توده های طبقه کارگر و زحمتکشان را با پیهامهدههای

های اخیر بکرات ثابت شده است .اما برغم سیاست سهرکهوب

سیاسی مهنهتهج از تهحهوالت اقهتهصهادی وتهبهعهات

ودستگیری وکشتار گسترش اعتصابات واعتراضات کارگری و

نئولیبیرالیسم منحرف کند واین اعتراضات را بنام خود ثهبهت

انباشت تجربیات نظری وعملی زمینه های الزم را برای فعالیهت

کند از طرف دیگر با اقدامات عملی و نظری گستهرده ای بها
گفتمان روبه رشد

و سوسیالیسم در میهان کهارگهران و

زحمتکشان و جوانان و دانشجویان به مقابله برخیزد و در روند
این مبارزات از تالش جنب

کارگری برای انسجام دادن بخود و

ایجاد تشکل های مستقل و نیز تحزب کمونیستی ممانعت بعمل
بیاورد.
درشرایط کنونی در دستور بودن این سیاست ضد کارگری طهبهقهه
حاکم یکی از بزرگترین خطرات و ال

های پی

روی طبقه کارگهر

در روندآتی مبارزه خواهد بود .دراین رابطه وظائفی مههم بهردوش
کارگران پیشرو و کمونیست ها  ،از جمله سازمان ما قرارمیگیرد که با
تجزیه و تحلیل علمی وتاریخی تحوالت درون جامعه و سطح مبارزه
طبقه کارگربا پیامدها و تبعات نین رویکردی درعرصه های نظهری
وعملی به مقابله و مبارزه بپردازند.

 .3اعضای سازمان باید تالش کنند تا با سازماندهی هستهه ههای
سرخ درون مهمترین مراکز تولید بمثابه سنگ بنای تشکیهالت
حزبی درون کارگران ،اقدام کنند .این هسته ها باید کامال مخفی
و از اعضا وسمپات های سازمان تشکیل شوند .مکانیزم هها و
کارکرد آن در جزوات مربوطه شرح داده شده است.
 .4دراتحادعمل با سایرکارگران پیشرو و کمونیست و رهبران عملی
و مورد اعتماد ،اقدام به تشکیل کمیته های مخفی کارخانهه و
محل کار درهر واحد تولیدی که کارگهران در آن مشهلهول
بکارهستند ،بکنند .وظائ

تبلیلی و ترویجی وعملی این کمیته

ها و گونگی تلفی کارعلنی ومخفی درجزوات مربوطه شهرح
داده شده اند.
 .۷سازماندهی کمیته محالت در اتحادعمل با عناصر پهیهشهرو و

بنابر این کنگره هفتم سازمان مقرر می دارد
.1

انقالبی وسازمان گرانه بی

از بی

فراهم می نماید.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با تکیه بر ادبیات ،مصهوبهات،

تالش جهت ارتقاء سطح آگاهی ومطالبات بیکاران ،وتوده ههای
مردم زحمتک

و شرکت درمبارزات آنها جهت تحق خواسهت

ها ومطالباتشان.

اسهت در

 .۹حمایت وشرکت درتشکل ها مستقلی که در این و یا آن مرکهز

درون کارگران مراکز تولیدی و زحمتکشان مهحهالت و نهیهز

کارگری و توده ای بنابر شرایط مشخص ولو کوتاه مدت ایهجهاد

مطبوعات سازمانی از موضع استقالل طبقاتی کارگران ،مبهارزه

میگردد بمنظورتاثیرگذاری درانها وشرکت وحمایت از مبهارزات

همه جانبه ای را با این رویکرد رژیم دردستور بگهذارد .عهالوه

ومطالباتی که به بهبود شرایط زندگی کارگران می انهجهامهد.

برآن با انهحهرافهات رفهرمهیهسهتهی ،آنهارشهیهسهتهی،

همچنین تالش برای پیوند یابی وهماهنگی اعتراضات ،اعتصابات

سیاست و استراتژی خود در جنب

کارگری موظ

آنارکوسندیکالیستی ،ذهنی گرائی ،فرد مهحهوری وکهیه
شخصیت در درون مبارزات کهارگهران و تهجهمهیهع ایهن

و مبارزات کارگران بخ

های مختل

و دیگرزحمهتهکهشهان

درمبارزات جاری درسرتاسرکشور.

محورمقاومت وعدالت خواهی” که

 .۵شکست دادن نهقهشهه ههای مهرتهجهعهیهن وافشهای

تالش می کند با تفسیری عاریه ای مبارزه علیه سرمایه داری را

ورشکستگی شعارهای برنامه ای و اقدامات تاکتیکی احهزاب

به مبارزه علیه سیاست این و یا آن دولت مستقر درشکل پیاده

بورژوائی اپوزیسیون و جناح بندی های درون رژیم وتهوظهئهه

انقالبی و

های عوامل حاکمیت وسرمایه داران در به انحراف کشهانهدن

کارگری را بها افهتهراق و

مبارزات جاری و توضیح این واقعیت به توده ههای کهارگهر و

استهاله روبرو گرداند و امکان پیوند اعهتهصهابهات کهارگهری

که هرگونه امیدواری به مسالمت آمیز بودن نتیهجهه

مبارزات برعلیه پروژه “

کردن نئولیبیرالیسم کاه

دهد و ازاین طری

کمونیست ها راخلع سالح و جنب

زحمتک

انقالبی وپیوستن آنها بویهژه

مبارزه قدرت بین اکثریهت عهظهیهم کهارو زحهمهت بها

جوانان به جزیانات کمونیست وانقالبی را محدود ومسدود سازد،

قدرت سرکوبگرحاکم و بدست آوردن ح تعیین سرنوشت خود

به مقابله جدی برخیزد .اما این مبارزه و مقابله هدفمند بهدون

امیدی است واهی و بی نتیجه.

واعتراضات توده ای با گفتمان

ابزارهای سازمانی الزم نتیجه مطلوب را ببار نمی آورد.
 .2طبقه کارگر بدون پیشگام انقالبی و تشکل و تحهزب قهادربهه
مقابله موثربا ال
صفحه 00

های پی

روی و تهوان پهیه

روی و
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قطعنامه کنگره هفتم درتشریح مواضع سازمان
درباره ضرورت وحدت های حزبی و جبهه ای
است که طبقه حاکم با سرکوب و نیرنگ قادراست ایذن

نظر به اینکه:
 .1نظام سرمایه داری ایران و رژیم سیاسی مذههذبذی و
سرکوبگر و ارتجاعی آن تذا بذه امذروز بذحذران
های اقتصادی و سیاسی متعددی را پشت سرنهاده است.
بحران هائی که می توانست تغییرات تعیین کننده ای در
مبارزه طبقات اجتماعی و توازن قوا و پیشروی و پیروزی
جنبش های اجتماعی و انقالبی ایران ایجاد کند .اما بنذا
بدالیل مختلف از جمله نبود تشکل و تحزب و ساخذتذار
مناسبی که این جنبش های اجتماعی و طبذقذاتذی را
زیرچترخود متحد کرده و هدایت کند  .این بحران ها با
سرکوب شدید و بی رحمانه طبقه حاکم رفع و رجوع شده
اند .این بحران ها در پیامد خود عالوه برتشدید جذدا
بین طبقه حاکم ّ ،گسترش مبارزات کارگران ،زحمتکشان،
زنان و جوانان جامعه را نیز در پی داشته است و بویذژه
بعد از خیزش های توده ای  ۶۹و ۶۹و گسترش اعتصابات
کارگری ،این مبارزات وارد فاز جدیدی شده است.
 .2باتشدید بحران اقتصادی و سیاسی وتعمیذ

شذکذا

طبقاتی ،مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان برعلیه ستم و
استثمار و زور و سرکوب ،مبارزه برعلیه تبعیضات جنسی ،

ملی ،مههبی و مبارزه علیه تخریب محیط زیسذت و
مبارزه برای رهائی زنان و کسب آزادی های سیاسی و
حقوق فردی و اجتماعی تشدید خواهد شد و در چشذم
انداز ،گسترش اعتصابات سراسری وخیزش های تذوده
ای محتمل است.
 .3اما تجربه اعتصابات کارگری وخیزش های انقالبی توده
ای خود انگیخته و بدون برنامه و رهبذری انذقذالبذی
درکشورهای مختلف منطقه و از جمله درایران نشان داده
صفحه 0۲

خیزش های انقالبی وتوده ای را سرکوب وموقتذا بذه
بحران های خود مهار بزند  .ازسوی دیگر در چذنذیذن

شرایطی از ناتوانی طبقه کارگر و متحدین زحمتکش آن
در هدایت تحوالت انقالبی به سمت تغییرات بذنذیذادی
درساختار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه ،بتناسذب
روند روبه زوا قدرت سیاسی مستذقذر ،گذرایشذات
بورژوائی ،ناسیونالیستی  ،شوونیستی و مههبی نیز بدیل
های مختلف خود را روبه طبقه کارگر و جامعه معتذر
اعالم می کنند و هرکدام به فراخور خویش با حمایت و
پشتیبانی مادی و معنوی قدرت های امپریالیستذی کذه

درپی تامین منافع خود درایران و منطقه هستند ،تذالش
می کنند مبارزات کارگران و زحمتکشان را درسذمذت
اهدا

خود کانالیزه کرده و دست آوردهای آنذان را

مصادره بمطلوب بنمایند.
 .4سازمان ما براساس اسناد برنامه ای خود وتحلیل مشخص
از شرایط موجود و باجمعبندی ازتجربیات گهشذتذه و
سطوح و اشکا مبارزات جاری معتقد است که طذبذقذه
کارگر بدون ستاد رزمنده ای از پیشگامان خود از یکسو و
متحد کردن همه زحمتکشان حو جبهه ای انذقذالبذی
ازسوی دیگر قادر به پیشروی و پیروزی نهائی نخذواهذد
بود.
 .5سازمان ما که همواره برضرورت اتحادهای اجتمذاعذی
درمبارزه علیه نظام سرمایه داری و بویژه رژیم ارتجاعی
و سرکوبگر جمهوری اسالمی تاکید داشته و در این راه
کوشش های فراوانی کرده است .درشرایذط حسذاس
کنونی بار دیگر برضرورت مبرم اتحاد پیشگامان طبذقذه
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کارگر از یکسو و تالش جهت سازمانیابی جنبذش هذای
اجتماعی در یک جبهه انقالبی از سوی دیگرتاکید میکند

هد تالش برای متحد شدن جنبش های اجتماعی گوناگذون
باجهت گیری ضد سرمایه داری است که هذم اکذنذون
درصحنه مبارزه حضور دارند .یاری رساندن به شذکذل

و تکرار می کنیم که:
الف :سازمان اتحاد فداییان کمونیست برای فائ آمدن بذر
پراکندگی و تفرق میان کمونیست ها عالقمند به آغذاز
بحث ها با هد

اتحاد تشکیالتی و حزبی با هر حزب یذا

سازمانی است که مواضع نظری و سیاسی خود را بذه
سازمان ما نزدیک می بینند .هر جریانذی کذه ایذن
اتحادهای حزبی تشکیالتی را در شرایط کنونی قدمی به
جلو و به نفع جنبش طبقه کارگر و چپ ایران می داند ما
از آن استقبا میکنیم .این اتحادهای حزبی بیشک قدمی
است ضرور در رفع پراکندگی جنبش کمونیذسذتذی و
اقدامی است در راستای ارتباط ارگانیک با طبقه کارگر و
تشکیل حزب انقالبی آن.
عالوه بر این :درشرایطی که جامعه درغلیان است و جنبش رو
به اعتالء و تشکل حزبی دارای ارتباط ارگانیک با طبقذه
کارگر و زحمتکشان در دور دست .
ب :ما جبهه انقالبی واحد با ساختار معین با هر تذعذداد از
احزاب ،سازمان ها ،تشکل ها ،نهادها و اشخاص که ایجاد
چنین جبهه ای را ضروری می دانند ،را آلترناتیو منطقی
برای متحد شدن نیروهای پراکنده جبنبش های اجتماعی
و چپ انقالبی برای شرکت موثر و عملی در مذبذارزات
جاری در شرایط کنونی می دانیم  .درشرایط حسذاس

کنونی برای متحد شدن سازمان ها ،افراد ،تشکل هذا،
نهادهای مختلف کارگران ،زنان ،بازنشستگان ،پرستاران،

گیری جبهه متحد انقالبی است که تمام جنبش های توده
زحمتکش مردم را زیر چترخود گردآورد و مبارزه برای
سرنگونی انقالبی رژیم حاکم در راستای ایجاد تغییذرات
بنیادی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران مبذتذنذی
برشوراها را سازمان دهد و هدایت کند و گفتن ندارد که

طبقه کارگر قدرتمند ایران نیروی هژمون چنین جبهه ای
خواهد بود و تاکنون نیز نشان داده است که چنین است .
طبقه کارگری که باگردآوری متحدین خود در مبذارزات
جاری علیه رژیم سرکوبگرحاکم به فضا و امکانات الزم
برای فائ آمدن برضعف های خود ،نظیر تشکل وتحذزب
،استقال طبقاتی وارتقاء آگاهی سوسیالیستی ...نیز دست
خواهد یافت.
بنظر ما تنها با تحلیل مشخص ازشرایط مشخص و درگیرشدن

در مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان درعرصه هذا و
اشکا مختلف است که می توان به همه گیرشدن گفتمان
سوسیالیستی و پیروزی طبقه کارگر در جبهه نبرد علذیذه
سرمایه یاری رساند.
بنابرشرایط عینی و با توجه به پراکندگی هذای مذوجذود
وتجربیات زیسته ،نیاز طبقه کارگر به داشتذن حذزبذی
انقالبی از یکسو و ایجاد جبهه واحد مبارزه علیه تعرضات
سرمایه داری و سازماندهی مبارزه تهاجمی علیذه آن

ازسوی دیگر را به امری اجتناب ناپهیر تبدیذل کذرده
است .

دانشجویان ،کشاورزان و هنرمندان وغیره در چنین جبهه

( )1راه کارما برای وحدت های حزبی و پایه نظری و

ای را ضروری می دانیم .روشن است که عذالوه بذر

پالتفرم عملی این جبهه و نیز اتحاد فراگیر نیروهای

پالتفرم مشترک منطب برنیازهای جنبش ،ساختار چنیذن

طرفدار سوسیالیسم ،طبقه کارگر و زحمتکشان

جبهه ای هم ازجمله مباحث و توافقات خواهد بود  ۰یذک

جامعه در اسناد برنامه ای و قطعنامه های مصوب

ساختار مناسب برای یک جبهه که فراتر از اتحاد عمذل
است ولی با اتحاد تشکیالتی و حزبی فاصله دارد)1(.
صفحه 03

درکنگره های قبلی پیشنهاد شده است .
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قطعنامه در مورد بحران زیست بومی در ایران
مقدمه

تاوان را می دهند با یک اقلیّت چپاولگر که تمذام قذدرت

نظر به اینکه برخی از جنبه های تخریب محیط زیسذت و

نظامی ،سیاسی و اقتصادی جامعه را در بیش از چهل سذا

بحران زیست بومی در ایران حاد شده اند و از این جمله می

گهشته در اختیار داشته اند تبدیل کرد۰

شود تقلیل مقدار آب های شیرین سطحی و زیرزمینی ،نابودی

در تمام عرصه های این مبارزه باید در پیشبرد مطالبات دفاع

فزاینده انواع جانوران وحشی ،افزایذش

از محیط زیست فعالنه کوشید و با مشارکت در این مبذارزات

دیذگذر و

ابتکار عمل را از چنگ گرایشاتی که مخالف تخریب محذیذط

همچنین آلودگی آب ،هوا و خاک را نام برد و نظر به اینکذه

زیست هستند ولی در عین حا نه تنها مدافع سیستم سرمایذه

ایران در ردهٔ دهمین کشور بزرگ تولید کنندهٔ گازهای گلخانه

داری هستند بلکه در متوهم ساختن افکار عمومی مبنی بذر

چند سا آینده خواستذه یذا

اینکه تخریب محیط زیست رابط ای با عملکرد سیستم سرمایه

جنگل ها ،انقرا

خشکسالی ها از یک طر و سیالب ها از طر

ای در جهان است و در عر

ناخواسته باید این تولید را کم کند ،لحاظا شرکت فعاالنه در

داری ندارد ،دخیل هستند درآود.

جنبش های دفاع از محیط زیست و در حرکات اعتراضی علیه

دستیابی به عدالت در خصوص محیط زیست همانند دیذگذر

تخریب محیط زیست اکنون به یکی از مهمترین عرصه هذای

اهدا عدالت جویانه ،هم در مقیاس محلی و هم در مقیذاس

اعتراضی برای نسل جوان کشور تبدیل شده است که قابلیذت

جهانی بدون سوسیالیسم کامال غیر قابل تصور است ،ولی در

توده ای شدن را داراست۰

عین حا برای بهبود بخشیدن به قوانین و برنامه هذای بذه

تنها با حضور فعّا در این جنبش است که می تذوان ایذن

اصطالح ” سبز” در فرمِ اقدامات کوتاه مدت و بالدرنگ هذم

مبارزات را به مبارزات معیشتی طبقهٔ کارگر و مردم زحمتکش

باید مبارزه کرد.

و محروم ایران گره زد و مطالباتی را خواستار شد که راه حل

تنها فرقی که بین رژیم ایران و رژیمهای دولتهای صنعتی در

این مسائل زیست بومی را با بهتر کردن وضعیت زندگذی و

دیگر کشورهای دنیا سر مسئلهٔ برخورد با مطالبات مردمی در

معیشتی توده های انبوه مردم ایران یکسان کرده و همچنیذن

رابطه با محیط زیست این است که رژیم مافیایی و هار ایران

مانع از به بیراهه رفتن این مبارزات و تبدیل شذدن ایذن

هیچ واهمه ای از سرکوب اینگونه مطالبات و مبارزات نذدارد

اعتراضات به نیروی ذخیرهٔ جناح های مختلف بورژوازی حاکم

ولی رژیمهای مسلط در کشورهای صنعتی در برخذورد بذا

در ایران علیه یکدیگرشد۰

مطالباتی که در واقع از طر بخش عمدهٔ مردم این کشورها

مبارزه برای محیط زیستی بهتر و سالم تر و زیست بذومذی

صورت می گیرد با ریاکاری و عوام فریبی خود را سبز معرفی

پایدار در ایران را نباید گهاشت که قدرتمندان چپاولگر بذه

می کنند ولی در واقع و در عمل مثل ذغا سنگ و نفت سیاه

جنگی بین گروه های مختلف مردم محروم ایران با یکدیگر بر

هستند۰

سر منابع کمیاب تبدیل کنند بلکه آن را باید به جنگی تذمذام

باید توجه داشت که بازیابی سالمتِ محیط زیست با کاشذتذن

عیار بین اکثریت توده های محروم جامعه که در به وجذود

درختان ،پاک سازی رودها و دریاها ،محافظت از حذیذات

آوردن این مشکالت کمترین تأثیر را داشته اند ولی بیشترین

وحش ،منع پالستیک و محو گازهای گلخانه ای شروع و خاتمه
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نمی یابد .بحران محیط زیست معضلی پیچیده و آمیخته بذا

از سوخت های فسیلی به سوخت های پاک و پایداربرای آنها

نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی است .هر چذقذدر

با افزایش مخارج زندگی همراه است باید به یک درخواسذت

فاصلۀ طبقاتی در جامعه بیشتر و ظلم و خفقان گسترده تذر،

همگانی تبدیل شود۰

بهمان اندازه هم آلودگی های غهایی ،سوء استفاده از منابع

ذ ما کمونیست ها مدافعین آگاه و متعهد ِ طبقه کارگر و توده

طبیعی ،و تخریب محیط زیست افزونتر و بیشترین قربانذیذان

های زحمتکش معتقدیم مبارزه برای عدالت اجتمذاعذی و

تاثیرات زنجیره ای فاجعه های طبیعی در میان اقشار فقیر و

عدالتِ محیط زیست امری همزاد است و درک میکنیم کذه

کم درآمد جامعه خواهد بود.

دستیابی به این هد نیازمند یک رویکرد چند جانبه است که
هم عدالت اجتماعی را مد نظر دارد و هم عدالذت زیسذت

به این دالیل ما اعالم می کنیم که
ذ تالش برای ارتقاع اعتراضات علیه تخذریذبذات زیسذت
محیطی به اعترا

زیست بخشی از مبارزه و تالش ما در راستای سوسیالیسم و
علیه سیستم منحط سرمایه داری خواهد بود.

برعلیه کلیت رژیم جمهوری اسالمی بذه

سیستم سرمایه داری در تمام اشکا آن در ایران به عذنذوان
آن زیرساخت اقتصادی و اجتماعی که تخریب محیط زیست را
نه تنها ممکن بلکه الزم و ناگریز می سازد وظیفهٔ تمام اعضذا،

فعالین و هواداران سازمان است۰
ذ با بسیج فعالین دیگر جنبش های توده ای ،امر دفذاع از
محیط زیست و مطالبات دور و نزدیکش را ،امری تذوده ای
کنیم و با بردن بحث های روشنگرانه در میان توده ها ،هم بذه
شناخت منشاء و مبداء اصلی تغییرات مخرب محیط زیست در
افکار عمومی کمک خواهیم کرد و هم در ترویج و ایذجذاد
فرهنگی مبتنی بر ترجیحات مصرفیِ سازگار با محیط زیسذت
نقش خواهیم داشت۰

ذ خواست ما این است که آری ،مسائل زیست محیطی بایذد
حل شود ولی تمامی فعالیتها در جهت حل این مسائل بذایذد
همزمان تولید شغل و درآمد برای بیکاران را تضمین کرده و
هیچ سودی از این فعالیت های اقتصادی نباید بذه جذیذب
اشخاص و نهادهای خصوصی وارد شود۰
– پرداخت جبران اقتصادی مناسب به آن گذروه ازمذردم
جامعه که درایجاد مشکالت زیست محیطی نقشی نداشته انذد
ولی حل این مسائل و همچنین تبدیل سوخت مصرفی جامعذه

گرامی باد یکصد و چهارمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

عنوان عامل اصلی این بحران و همچنین به منظور فرا رفت از

صفحه 05

محیطی را از این رو مشارکت فعالنه در جنبش دفاع از محیط

مهر ماه  // 0011شماره 091 -

قطعنامۀ روابط بین المللی سازمان مصوبۀ کنگره هفتم
اعتقاد به انترناسیونالیسم پرولتری و مبارزه عملی حو آن یکی از وظایف روزمره و همیشگی جنبش انقالبی طبقه کارگر است.
با در نظر گرفتن این واقعیت که در دوران کنونی مبارزه طبقه کارگر کشورهای مختلف بیش از پیش بهم پیوند خورده است و
مبارزات روزمره آنها بصورت پروسه واحدی علیه نظام جهانی سرمایه تجلی می یابد ،هیچ جنبش انقالبی کارگری و سازمان
سیاسی پیشرو آن نمی تواند عامل بین المللی را درتعیین خط مشی سیاسی و محاسبات توازن قوای طبقاتی نادیده بگیرد و از
حمایت هم طبقه ای های خود در پیشبرد جنبش انقالبی دردرون کشور چشم بپوشد.
بنابراین و نظر به برنامه و مصوبات کنگره های پیشین سازمان درباره اهمیت وظایف انترناسیونالیستی و پیوند با طبقه کارگر و
احزاب و سازمان های پیشرو کارگری و کمونیستی درسطح جهان ،

کنگره هفتم سازمان رهبری منتخب خود را موظف میدارد که :
 -1با تقویت ارگان روابط بین الملل ارتباطات و همکاری های تاکنونی درسطح بین المللی را گسترش دهد .
-۲

وضعیت اقتصادی وسیاسی کشور ومبارزات و مطالبات کارگران را به اطالع جنبش کارگری ،احزاب وسازمان

های کمونیستی  ،کارگری و انقالبی سایر کشورها برساند .
 -3ارتباط ویژه ای درجهت اطالع رسانی متقابل و کمک وهمیاری با احزاب و سازمان های انقالبی وجنبش های انقالبی
کارگری و مترقی کشورهای همسایه ومنطقه برقرار سازد وتحلیل و ارزیابی آنها را در انتشارات سازمان منعکس کند.
 -4در سمینارها ،گردهمائی ها و اعتصابات و تظاهرات کارگران و آکسیون های ضد سرمایه داری و پیشرو کشورهای مختلف
مداخله گربوده ودرحد امکان درآنها شرکت نمایند و با حفظ استقال

واتحاد وانتقاد ،به وظیفه انترناسیونالیستی

سازمان مادیت بخشد و ازطری تبلیغات آگاه گرانه پشتیبانی آنها را ازمبارزات کارگران ایران جلب بنماید.
 -۵جهت گیری ها وسیاست های احزاب مختلف دررابطه با تحوالت کشورشان را دنبا کرده اخبار و تجربیات آنها را باطالع
جنبش کارگری وانقالبی ایران واعضا و فعالین سازمان برساند.

 -۹در بخش بین الملل سایت سازمان عالوه برانعکاس مقاالت رسیده به زبان های دیگر ،ترجمه اسناد ومواضع سازمان و
پخش منظم آن در بین احزاب و فعالین جنبش کارگری و احزاب و سازمان های انقالبی مرتبط را گسترش دهد .
 -۷سمینارهای مشترکی بمنظور تباد نظربا احزاب وسازمان های مرتبط درباره مسائل مبرم بین المللی برگزارگردد.
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قطعنامه درباره تشدید ستم وتبعیض
مضاعف جنسی و جنسیتی درجامعه
زندان  ،اعدام و آزار و اذیت جنسی درمحل کار و زیست و
 - 1درسالهای اخیر تعمی شکا

طبقاتی ناشی از تداوم و

تشدید بحران های سرمایه داری وهمزمان شیوع ویروس

خانه و مدرسه در ایران جمهوری اسالمی زده مبین این

واقعیت است.

کرونا تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن درجوامع مختلف،
بیش از پیش زمینه رشد جریانات راست افراطی ،فاشیسم و
نژادپرستی و ناسیونالیسم و مههب را بوجود آورده و به
گسترش بی سابقه ستم مضاعف بر زنان و تبعیضات جنسی و

کنگره هفتم سازمان باتصویب این
قطعنامه رهبری منتخب واعضای سازمان
را موظف میدارد

جنسیتی دامن زده است .
 -۲ستم ها و تبعیضات جنسی و جنسیتی محصو

نابرابری

های اقتصادی واجتماعی و سخت جانی سنت های ارتجاعی

 .1مصوبات سازمان و خطی ومشی آن در مبارزه علیه

مردساالر و قوانین ومحدودیت های مههبی در جامعه است

تبعیضات جنسی و جنسیتی را بیش از همیشه و در سطوح

که در نظام سرمایه داری بازتولید و تداوم می یابد .از این

مختلف پیگیرانه به مورد اجرا بگهارند.

رو مبارزه علیه تبعیضات جنسی و جنسیتی جدا از مبارزه علیه
نظام منحط سرمایه داری نیست.
 – 3در ایران که طبقه حاکم با تلفی دین و دولت و سرکوب
ابتدائی ترین آزادی های سیاسی و حقوق مدنی به انباشت
سرمایه و ثروت مشغو است ،از یک طر

با اعما قوانین

زن ستیز و تقویت سنت های ارتجاعی مردساالر و تعیین جرم
های سنگین برای زنان و دگرباشان جنسی به اعما خشن
ترین ستم و تبعیض جنسیتی مشغو است و ازطر

دیگربا

اشاعه خرافات مههبی و سنت های ارتجاعی ،فرهنگ
مردساالری درجامعه را تشوی وحمایت میکند .دست مردان
در خانوده و محل کار و زیست را برای اعما تبعیض و نفی

 .2از طری

تبلیغ و ترویج و روشنگری در جامعه  ،بویژه

دردرون طبقه کارگر و زحمتکشان به ارتقاء سطح آگاهی
آنها نسبت به تبعیضات جنسیتی و تبعیض مضاعف بر
زنان و راه حل های قطعی پایان دادن به این ستمگری
ها یاری رسانند.
 .3درمحیط کار ،محله و خانواده وسازمان ها ،تشکل ها و

محافل و مجامع مختلف و هرجا که حضور دارند با جلوه
های مردساالری و تبعیضات جنسی و جنسیتی به مقابله
بپردازند و محافظه کاری دراین زمینه را محکوم بکنند.
 .4از حقوق دگرباشان جنسی دفاع کرده و از خواست ها و

حقوق زنان و دگرباشان باز وآنها را برای اعما

مطالبات آنها حمایت بکنند و به مبارزه آنها یاری

جنایتکارانه و قتل و کشتارترغیب می نماید.

برسانند.

امار باالی قتل زنان بدست مردان خانواده  ،خودکشی ،
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دادن به هرگونه ستم وتبعیض ونقد جریانات بوژوائی،
درعین حا ازمتشکل شدن این ستمدیدگان درسازمانها
وتشکل های خود ،مادام که دارای مضمونی انقالبی و
ترقی خواهانه داشته باشد حمایت کنند وآنها را تشوی و
ترغیب بکنند که برای مبارزه اصولی با تبعیضات جنسی و
جنسیتی به سازمانها واحزاب انقالبی و کمونیستی

اطالعیه برگزاری پلنوم اول شورای
مرکزی منتخب کنگره هفتم
بعد از پایان کنگره هفتم سازمان که در آستانه صد و
چهارمین سالگرد انقالب اکتبر برگزار گردید ،شورای

بپیوندند که عالوه برتالش ومبارزه برای رفع ستم

مرکزی منتخب کنگره هفتم ،اولین پلنوم خذود را

جنسیتی درشرایط کنونی ،پایان دادن قطعی به هرگونه

تشکیل داد.

نابرابری و ستم و تبعیض خواهان سرنگونی نظام سرمایه

در این پلنوم ضمن تعیین سیاست حاکم بر نشذریذه،

داری و استقرار سوسیالیسم هستند.

سایت اصلی سازمان و شبکه های اجتماعی ،هیذئذت

 .6ازطری انتشارمقاالت برگزاری جلسات  ،سخنرانی و گفتگو

سیاسی ،مسئو هماهنگی شورای مرکزی و اعضذای

ی عمومی و یا درخانواده ها و مراکز و مجامع کارگری و

تحریه ارگان مرکزی سازمان انتخاب شد  .همچنذیذن

توده ای و گروه های اینترنتی ابعاد مختلف و دالیل پایه

پلنوم با تعیین وظائف سیاسی ،تشکیالتی ،تبلیغاتی و

ای تداوم ستم های جنسی و جنسیتی را باز بشکافند و

تدارکاتی تا پلنوم بعدی اجالس خود را به پذایذان

کمک

کنند

تا

سطح

آگاهی

عموم

مردم

درباره ماهیت انسان ستیز اعما تبعیض و ستم جنسی و

راه مبارزه با آن ارتقاء یابد.

ما کمونیست های فدائی چه در درون سازمان و
چه در بیرون از آن  ،همیشه این بحث عمومی را
دنبال کرده ایم که چگونه می توان ساختمان
حزب  ،برنامه،اساسنامه ،سبک کار ،استراتژی
و  .....را با یک ارزیابی انتقادی از گذشته
تاریخی  ،از بحران ها و از شکست ها و پیروزی
های جنبش کارگری و مبارزات طبقاتی
نوسازی کنیم  .بنابراین بازنگری به گذشته را
بمثابه چراغ راه آینده برای واقعی بودن و
نتیجه بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری
می شماریم .

رساند.
شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 ۲۰مهر 14۰۰

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیئت سیاسی سازمان
اتحاد فداییان کمونیست منتشر می شود .
..................
از طریق ایمیل ادرس زیر نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را
با در میان بگذارید .

kar@fedayi.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

