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  ٢٠١٨ اکتوبر ٢۴
 

  نتشکيالتی چريکھای فدائی خلق ايرا  وسيعلسۀجگزارشی از 
با .  می کند، برگزار شدءرا ايفا  وسيع تشکيالتی سازمان ما که بر مبنای اساسنامۀ تشکيالت، نقش کنگرهلسۀج ًاخيرا 

 لسۀجمباحث  توده ھای تحت ستم، طبيعی بود که عمدۀ ۀدالوران ی با خيزشئتوجه به تقارن زمانی برگزاری اين گردھما

 .اين خيزش و وظايف انقالبی سازمان ما برای حمايت از جنبش گرسنگان متمرکز باشد وسيع تشکيالتی بر بررسی

 و مشخص کردن رئوس لسهج  دوۀعالوه بر اين محور، بنا به سنت ھميشگی، بررسی فعاليتھای انجام شده در فاصل

مباحث و تصميم گيری ھای رفقای شرکت کننده در  ديگری از بعدی بخش لسۀج سازمان تا ۀبرنامه و فعاليتھای آيند

  . را تشکيل می دادلسهج

که در صفوف   جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم و به ويژه کمونيستھائیۀيک دقيقه سکوت به ياد ھم  با اعالملسهج 

 مقررات ناظر بر ءدر ابتدا. ر کردآغاز به کا چريکھای فدائی خلق در مبارزه با دشمن قھرمانانه جنگيدند و جان باختند

ه ھای سياسی و تشکيالتی که ب به دنبال اين امر بررسی گزارش . قرار گرفتء طرح و مورد تصويب رفقالسهج

 فرصت يافتند مالحظات ء قرار گرفت و رفقالسهج دستور کار  قرار گرفته بود، درءصورت کتبی از قبل در اختيار رفقا

حول آن بحث کنند و پيشنھادات و انتقادات خود را به اطالع بقيه شرکت کنندگان خود را در اين موارد طرح کرده، 

  .برسانند

گزارش جھت بحث جمعی و   فعاالنه به بحث حول محورھائی که در اينء رفقاۀدر بخش بررسی گزارش سياسی، ھم 

سياسی کشور بعد از خيزش در اين گزارش اوضاع  که با توجه به اين. تدقيق نظرات سازمان طرح شده بود، پرداختند

 ۀگرفته و بر فقدان دردناک رھبری انقالبی به عنوان بزرگترين نقط  مورد بررسی قرار١٣٩۶ ]جدی[ی دی ماهئتوده 

  راه ھای چگونگیۀ به اين امر اختصاص يافت و ھملسهجشده بود، بخش بزرگی از بحثھای  کيدأضعف اين جنبش ت

  . گرفتتشکيالت ما در اين رابطه مورد بحث قراروليت ؤفائق آمدن بر اين ضعف و وظايف و مس

نظامی اش در يک سری از   بررسی سياست خارجی جمھوری اسالمی و دخالتگری ھایجلسه يکی ديگر از بحثھای 

کشور به آن اختصاص يافته، بلکه امروز ھم بيش از پيش  کشورھای منطقه بود، که نه تنھا بخش بزرگی از منابع مالی

برای " ايران ھراسی "ی و تقويت پروژۀئ خروجش از توافق ھسته همريکا جھت توجيا غات امپرياليسم تبليۀبه بھان

 جمھوری اسالمی ۀتوجه به ماھيت وابست در اين بحثھا با. مريکا در منطقه بدل شده استا ۀپيشبرد سياستھای جنگ طلبان
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ر گرفته شده و به نياز ھا و مصالح امپرياليستھا به کاعمل در راستای پاسخ  کيد شد که اين سياست درأبه امپرياليستھا، ت

  .سياست وجود ندارد که بدون توجه به وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليستھا امکان تحليل درست اين کيد شدأت

کشور اختصاص يافت که در   به امر ضرورت اتحاد عمل نيرو ھای سياسی در خارج ازلسهجيکی ديگر از بحث ھای  

ضرورت تبليغ گسترده تر حول اين سياست درست،  ئيد سياست سازمان در اين رابطه، برأ ضمن تلسهجاين زمينه، 

 مالحظاتی که ۀ با در نظر گرفتن ھملسهجرابطه با گزارش سياسی انجام شد  پس از پايان بحثھائی که در. کيد نمودأت

  .ئيد قرار داده و خواھان انتشار علنی آن شدأسی را مورد تکرده بودند، گزارش سيا  طرحءرفقا

 مربوط می لسهجسازمان به   به بررسی گزارش تشکيالتی ارائه شده از سوی مرکزيتلسهجبخش ديگری از مباحثات 

، و مسايلی که در اين فاصله مقابل آن قرار گرفته بود  فعاليتھای سازمانۀدر گزارش تشکيالتی به رئوس کلی ھم. شد

 در ءچه در گزارش تشکيالتی و چه در مباحثاتی که رفقا. مورد بررسی قرار گرفتند پرداخته شده و مسايل طرح شده

باشد، با صراحت  بررسی آن انجام دادند، کمبودھا و ضعفھای موجود که مانع گسترش فعاليتھای تشکيالت می جريان

  . ارائه شدھادھائیطرح و مورد بررسی قرار گرفته و برای غلبه بر آنھا پيشن

 در ميان بگذارند، ء رفقاۀبا بقي فرصت يافتند نظرات و پيشنھادات خود را لسهج شرکت کنندگان در ۀکه ھم پس از اين

به روال ھميشه از .  رسيدلسهج، به تصويب ءاز سوی رفقا گزارش تشکيالتی مرکزيت با توجه به مالحظات مطرح شده

طور جداگانه به بررسی اين ه  در اين بخش بءارش تشکيالتی می باشد، رفقاضميمه گز آنجا که گزارش مالی سازمان

درآمد ھای تشکيالت  از آنجا که. که در آن ريز ھزينه ھا و منابع درآمد تشکيالت تشريح شده بود پرداختند گزارش

 شوند، ن و دوستداران سازمان تھيه میفعاال  از طريق حق عضويت اعضاء، فروش نشريات و کمک ھای مالیًصرفا

ضرورت تالش ھر چه بيشتر جھت جمع آوری کمکھای مالی و تقويت  ئيد گزارش مالی، برأ ضمن بررسی و تلسهج

  .کيد گذاشتأ ت مالی تشکيالت،ۀبني

که بايد روشھائی  و تأکيد بر اين  بعدیلسۀج پس از چند روز کار فشرده و تعيين چھارچوب فعاليتھای تشکيالت تا لسهج

بيشتر در داخل ايران انعکاس يابد به آخرين قسمت کار خود  د تا تحليل ھا و مواضع سازمان ھر چهدر پيش گرفته شو

مرکزيت جديد سازمان را برای دور آتی انتخاب نمود و آنگاه شرکت کنندگان در يک  رسيد و طبق سنت ھميشگی،

  . پايان دادندلسهجصميمانه و رفيقانه با خواندن سرود انترناسيونال به  محيط
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