اطالعیو اصالح شده کنگره ىفده سازمان کارگران انقالبی ایران ( راه کارگر)
هفدهمین کنگره سازمان در فضائی صمیمانه با شرکت اعضا و دوستداران سازمان با یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی
و سوسیالیسم  ،برگزار گردید.
گزارش سیاسی وگزارشات تشکیالتی ارگانها ،کمیسیونها و نهادهای سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .محور اساسی و تمرکز
بحثها بر گزارشات سیاسی متمرکز بود .امسال سه گزارش سیاسی پیشنهادی به کنگره ارائه گردیده بود که پس از بحث و تبادل نظر بر
روی جنبه ها و نکاتی که هریک از گزارشات برآن تاکید داشتند و یا نقاط قوت و یا ضعف آنها ،کنگره به این نتیجه رسید که همانجا
کمیسیونی جهت تهیه سند سیاسی  -در صورت امکان مشترک -انتخاب شود .سه سند به کمیسیون منتخب کنگره ارائه گردید وبا توجه به
تمایالت  ،گرایشات و بحثهای انجام گرفته در کنگره ،سند واحدی از سوی این کمسیون تهیه و مجددأ به کنگره ارائه شد که با تغییراتی
به تصویب رسید.
الزم تَ رکر استکَ سٌذ شوارٍ دّ ُواًطْر کَ رفقای تٌظین کٌٌذٍ آى در اتتذای سٌذ خْد آّردٍ اًذ ،ترای رای گیری ّ اکثریت اقلیت کردى
تَ هٌظْر تعییي سٌذ هثٌا ارائَ ًشذٍ  ،از ایٌرّ گرایشی در کٌگرٍ در رًّذ تیرّى آهذى سٌذ سیاسی هصْتَ کٌگرٍ درُیچ یک از رای
گیریِا ؛ چَ ترای اًتخاب کویسیْى ترای تٌظین سٌذ سیاسی کٌگرٍ  ّ ،چَ پس از تیرّى آهذى سٌذ ًِائی از سْی کویسیْى ّ ارائَ آى تَ
کٌگرٍ ؛ در رای گیری ترای تصْیة سٌذ کٌگرٍ شرکت ًکرد؛ ّ خْاُاى تیرّى آهذى سٌذ سیاسی دُّ ،واًگًَْ کَ ُست ،شذ .در تٌظین
سٌذ سیاسی کٌگرٍ ،در تخشِائی از سٌذ سیاسی شوارٍ دّاستفادٍ شذٍ است.
عالوه بر سند سیاسی ،در رابطه با سازمانیابی کارگری نیز سندی پیشنهادی به کنگره ارائه گردیده بود .همانطور که در ابتدای سند
مزبور نیز آمده است ،این نوشته تنها برای دامن زدن به مباحث کارگری در درون و بیرون تشکیالت ارائه شده بود و رفقای تنظیم
کننده سند خواهان بحث و رای گیری در آن رابطه در کنگره نبودند .در نتیجه در کنگره در رابطه با این سند بحث و رای گیری صورت
نگرفت.
کنگره پس از انتخاب کمیته مرکزی و کمسیون نظارت و بررسی شکایات که ب ا رای مخفی و به مدت یک سال عهده دار وظایف محوله
می شوند با یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم  ،با سرود انترناسیونال و با موفقیت به کار خود پایان داد.
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران( -راه کارگر)
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