نبردی سرنوشت ساز
رنسانسی ديگر در سازمان فدائيان خلق ايران)اکثريت)
پيش بسوی سازماندھی مجدد!
زنده باد سوسياليسم!
کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران)اکثريت)
komitehmarkazi@yahoo.com
مبارزان فدائی!
ھمرزمان و آزاديخواھان!
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،يکی از بزرگترين وارثان جنبش انقالبی فدايی است ،که در
سالھای آخر دھه  ٤٠خورشيدی در پيکار عليه ديکتاتوری شاه با آرمان آزادی و سوسياليسم تولد
يافت .جنبشی که ھدف پايدار آن مبارزه درراه رھايی کارگران و زحمتکشان ،تأمين استقالل کشور،
صلح ،آزادی ،و عدالت اجتماعی برای مردم و پيشرفت اقتصادی ايران بوده است .آرمان جنبش
فدايی و سازمان ،سوسياليسم بود و ھست ،و سازمان ما در راه برانداختن بھر¬ه¬کشی از انسان و
برای دست¬يابی به نظام سوسياليستی مبارزه می¬کند .از اينرو سوسياليسم علمی ،تئوری راھنمای
عمل سازمان می¬باشد .سازمان ما نظريه¬ھای مارکس ،انگلس ،لنين و ديگر تئوريسين¬ھای
کمونيست را ارج نھاده و از کاربست پويای اين نظريات و تالش برای تکوين و تکامل آن مدافعه
می¬نمايد.
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،سازمانی کمونيستی و مدافع سوسياليسم و يکی از گردان¬ھای
سياسی طبقه کارگر ايران و بخشی از جنبش جھانی کمونيستی– کارگری می¬باشد .سازمان ما
برای متحد و متشکل کردن مردم ايران عليه امپرياليسم جھانی و جمھوری اسالمی مبارزه می¬کند.
ما سازمان را بخشی از جنبش چپ کمونيستی ايران و پيکار آن را بخشی از مبارزه تاريخی
جنبشھای انقالبی ايران در طول بيش از ١٠٠سال در راه صلح ،آزادی ،عدالت اجتماعی و
سوسياليسم می¬دانيم.
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،در مبارزه¬ای که ھم¬اکنون در نظام سرمايه¬داری جھانی ميان
کار و سرمايه در جريان است ،در اردوی کار مبارزه می¬کند .سازمان ما جامعه¬ی طبقاتی و
تبعيضات بيدادگرانه ناشی از استيالی نظام سرمايه¬داری را مغاير شأن و شخصيت انسانی می¬داند
و عليه آن پيگيرانه مبارزه می¬کند .بر ھمين پايه ما دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان شھر و
روستا ،روشنفکران و ھمه¬ی مزدبگيران و کارورزان جسمی و فکری جامعه معاصر ،ھمچنين
زنان ،جوانان ،و اقليت¬ھای ملی و مذھبی را جان مايه¬ی برنامه¬ خود می¬دانيم .از نظر سازمان

نيل به سوسياليسم در گرو تأمين حاکميت زحمتکشان و ارتقاء نقش طبقه کارگر در رھبری آن
می¬باشد.
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،در طی چھار دھه پيکار خود فراز و نشيب¬ھايی بسيار را پشت
سر گذرانده .سازمان ما اکنون با درس¬آموزی از تجارب "انقالب  "۵٧و مرزبندی با ديدگاه¬ھايی
که منجر به حمايت سازمان از رژيم سرمايه ساالر ،مستبد ،ضددمکراتيک و ارتجاعی جمھوری
اسالمی گرديد و نيز با بھره¬گيری از تجارب ناشی از انھدام "اردوگاه سوسياليسم" و ختم راه
"سوسيال¬دموکراسی" به دريوزگی سرمايه¬داری و تحوالت چپ در عرصه بين¬المللی،
می¬کوشد برنامه ،سياست و عمل خود را منطبق با واقعيات جامعه و جھان امروز تنظيم نمايد.
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،در راستای باور به ارزش¬ھای انسانی و عموم بشری ،خواھان
تأمين منافع ملی و استقالل کشور ،صلح و برقراری سوسياليسم می¬باشد .به نظر ما دموکراسی و
عدالت¬اجتماعی در پيوند تنگاتنگ با ھم قرار دارند .ما به پيوند ديالکتيکی عدالت اجتماعی با رشد
اقتصادی ،معتقد ھستيم .سازمان ما خواھان صلح پايدار جھانی ،زدايش جنگ از حيات بشريت و
خلع سالح ھمگانی است.
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،دفاع پيگير از استقالل کشور و منافع ملی را با دفاع از مناسبات
برابرانه و برادرانه ميان ھمه¬ی ملل جھان وظيفه خود می شمارد .سازمان مدافع حقوق بشر
بمعنی واقعی آن و بر ھمين پايه ،عليه ھرگونه ستم ملی ،طبقاتی ،جنسی ،نژادی ،مذھبی و عقيدتی
مبارزه می¬کند .در شرايط جھان امروزی ،حفظ محيط زيست و ممانعت از مداخالت زيان¬بار در
طبيعت زيست را ،يکی از اھداف¬ بزرگ بشريت بحساب می آورد .اين ھدف يکی از آماج¬ھای
اصلی برنامه¬ھای سازمان است .از اينرو ،از ھمبستگی بين¬المللی در دفاع از صلح ،محيط
زيست ،مبارزه عليه نظام اقتصادی غيرعادالنه جھان کنونی و سلطه¬گری کشورھای پيشرفته
سرمايه¬داری و تالش عمومی برای رعايت ھمه جانبه حقوق انسانھا و تحقق دموکراسی و عدالت
اجتماعی دفاع نموده و از مبارزات آزادی¬خواھانه و عدالت¬خواھانه¬ مردم ساير کشورھا حمايت
می¬کند.
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،در راه تحقق ارزش¬ھايی مذکور پيکار می¬کند و سوسياليسم را
به عنوان آرمان واالی خود که تجسم چنين ارزش¬ھا و تمايالت انسانی است ،می¬داند .به باور
سازمان ،سرمايه¬داری سرمنشاء ستم طبقاتی ،بی¬عدالتی ،بھره¬ کشی غارتگرانه از طبيعت،
جنگ و بيکاری توده¬ای و منشاء بسياری از نابسامانی¬ھا و ناھنجارھای اجتماعی است.
سرمايه¬داری در آستانه¬¬ی قرن بيست و يکم آشکارا ناتوانی خود را در پاسخ¬گويی به
معضالت بشری که خود موجد بسياری از آنھا بوده است ،نشان می¬دھد .ما سوسياليسم را که در
آن انسان در مرکز توجه قرار دارد ،به عنوان يک ضرورت برای حل اين معضالت می¬دانيم.
سوسياليسم نظامی است انسانی و دمکراتيک ،که در آن رشد آزادانه و ھمه جانبه¬ی انسان تأمين
می¬گردد و انسان¬ھا از فرصتھا ،حقوق و ارزشھای برابر برای بھره¬مندی از مواھب زندگی
برخوردار می¬شوند .از نظر سازمان ،جامعه سوسياليستی ،جامعه¬ای است برپايه¬ی سيستم
خودگردانی ،دموکراسی وسيع سياسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت و مشارکت مردم ،جامعه¬ای

ھمبسته و صلح¬جو .سوسياليسم برای سازمان ،نه غايت تاريخی ،بلکه مبارزه¬ای ھدفمند برای
فرارفتن از مناسبات سرمايه¬داری است و بر ھمين اساس ،مبارزه برای تحقق نظام سوسياليستی
را نه کار فردا ،بلکه وظيفه¬ امروز خود می¬داند .تحقق سوسياليسم عالوه بر مبارزه سياسی ،به
کار فکری -ھنری مداوم و دراز مدت نياز دارد .سازمان ،ھمزمان با مبارزه برای سوسياليسم ،برای
اشاعه و نھادينه شدن انديشه¬ دموکراسی ،عدالت¬خواھی ،برابری حقوق زن و مرد ،تنظيم
رابطه¬ی انسان با طبيعت در جامعه نيز مبارزه می¬کند.
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،به¬عنوان عضوی از جنبش چپ و کمونيستی ايران ،خواھان
برقراری جمھوری دمکراتيک -فدرال با سمت¬گيری سوسياليستی به جای رژيم استبدادی جمھوری
اسالمی می باشد .سازمان در راه برقراری حکومتی که آزادانه و به صورت مسالمت¬آميز انتخاب
شده باشد تالش می¬کند .اين ھدف وسيعا ً مورد پشتيبانی مردم ايران است .و برای دستيابی به آن،
فدائيان بر ارزش¬ھای دموکراتيک و سوسياليستی تکيه می¬کنند .سازمان مخالف جدی ھر گونه
برتری طلبی جنسی و يا ملی بوده و طرفدار ساختن دنيای مبتنی بر پايه¬ی ھمکاری بين¬المللی و
ھمزيستی مسالمت¬آميز ميان ملت¬ھا و ميان فرھنگ¬ھای مختلف می باشد .سازمان نگرانی خود
را نسبت به آينده¬ی اين سياره¬ پنھان نمی کند.
سازمانفداييانخلقايران)اکثريت( ،به جھت ماھيت طبقاتی و جھان بينی خود ،سازمان پيگيرترين
ميھن-پرستان ايران و معتقد به انترناسيوناليسم پرولتری است و برای تأسيس انترناسيونال کارگری
جديد بر محور اتحاديه ھای کارگری و مستقل از دولت با مشارکت احزاب کارگری ،کمونيست¬ھا،
سوسياليست¬ھای چپ ،و چپ¬ھای کارگری آزادانديش و باورمند به مبارزه طبقاتی و سوسياليسم
علمی بعنوان نظامی اجتماعی و قابل دسترس ،تالش می¬ورزد.
به نظر سازمان ،انترناسيوناليسم کارگری تنھا آلترناتيو مناسب در مقابل جھانی سازی سرمايه
است،و شعار " کارگران جھان متحد شويد" ھنوز ھم يگانه شعاری است که می تواند کارگران و
زحمتکشان جھان را به مقابله با سرمايه داری و پروژه جھانی سازی آن و انباشت سرمايه و تشديد
استثمار برانگيزاند .ميھن¬پرستی و انترناسيوناليسم دو خصلت بھم پيوسته و مکمل يکديگر
سازمان است .سازمان از رزم تاريخی ،از حقانيت انقالبی و از آماج¬ھای انسانی ،ميھن¬پرستانه و
انترناسيوناليستی جنبش کمونيستی ايران پيگيرانه و تا به آخر پاسداری می¬کند ،ميراث آن را
ميراث خود می¬شناسيم .سازمان ما با تمام نيرو در راه نزديکی ،بسط ھمکاری و اتحاد عمل و
تأمين وحدت ھمه پيروان سوسياليسم علمی در حزب واحد طبقه کارگر ايران پيکار می¬کند.
آنچه گفته شد ،گزيده عناوين و عصاره آمال و آرمانھايی است که جنبش فدايی بر مبنای آنھا پا به
عرصه سياسی نھاد .متاسفانه ،با گذشت کمتر از يک دھه از تولد جنبش فدائی ،سلول ارتجاعی و
مخرب بيگانه به جان جنبش فدايی وارود شد .نفوذ و شکل گيری افکار و انديشه ھای انحرافی
بورژوايی در ميان برخی از رھبران آن ،جنبش فدائی را دچار انحرافات و انشعابات متعددی ساخت.
تا جايی که حتی پيروان نظريات خرافی بورژوايی ،بمنظور تبديل جنبش فدايی به زانده بورژوازی،
به تقلب در تشکيل اولين کميته مرکزی و اولين انشعاب در سازمان چريکھای فدائی خلق ايران به
دو سازمان »اکثريت« و »اقليت« دست بردند و در ادامه اقدامات تخريبی خود ،با اعمال انواع
محدويتھا و فشارھای نھان و آشکار برعليه کمونيستھای درون سازمان فدائيان خلق ايران

)اکثريت( ،اغلب آنھا را به انفصال و جدايی از سازمان خود مجبور ساخته و از اوايل سالھای ٧٠
شمسی بتدريج بر ارگانھای رھبری سازمان مسلط شدند .در پاسخ به ھمه اقدامات تخريبی و
ضدکمونيستی رھبری بورژوايی ،خودخوانده و غيرقانونی ،کمونيستھای سازمان ،با اتکاء بر اصول
سوسياليسم علمی و با الھام از آمال و آرمانھای بنيانگذاران ،شھدا ،قھرمانان و مبارزان فدايی ،به
تشکيل کميته مرکزی جديد اقدام نمودند.
کميته مرکزی جديد  ،به عنوان نماينده نظريه سوسياليسم علمی ،در راه پيروزی در مبارزه با ھر
نوع اپورتونيسم ،تجديدنظرطلبی ،انحراف و نفوذ عناصر ارتجاع امپرياليستی در درون
سازمان)...اکثريت( ،طرد نيروھای نفوذی بورژوازی از صفوف سازمان ،بازسازی و بازگرداندن
اين سازمان کمونيستی به صفوف نيروھای چپ و دمکرات کشورمان را عاجل ترين وظيفه خود
اعالم کرد.
کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران )اکثريت( در تاريخ  ۵شھريور  ١٣٩٠برابر با / ٨ / ٢٧
 ٢٠١١پلنوم خود را تشکيل داد قرارھايی پيرامون سياستھای جاری سازمان ،مسائل تشکيالتی و
مبرمترين مسائل امروز تصويب کرد .مصوبات پلنوم کميته مرکزی و نشانی ارگان مرکزی ،متعاقبا
به اطالع عموم خواھد رسيد.
پيش بسوی سازماندھی مجدد!
زنده باد سوسياليسم!
کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران)اکثريت)

تاريخ پنج شنبه  ١٠شھريور  ١ ١٣٩٠سپتامبر ٢٠١١
نظرات ،پيشنھادات و انتقادات شما ،ياری رسان کميته مرکزی در انجام وظايف خود خواھد بود.
نشانی پست الکترونيکی کميته مرکزی:
komitehmarkazi@yahoo.co

