
 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 کارگران جهان متحد شوید !

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 091 -// شماره  0011مهر ماه 
لغو قراردادهای موقت و حذف 

پیمانکاران خواست مشترک 

 زحمتکشان 
 

خواست لغو قراردادهای موقت و حذف 

پیمانکاری ها  )شرکت های پیمانکاری که 

کارشان اجاره دادن نیروی کار  و یا اجرای  

پروژه های مختلف صنعتی وخدمانی و آموزشی  

است که بصوت دست دوم  وسوم  برعهده می 

گیرند. ( سالها است که به یکی از مطالبات 

محوری  کارگران و زحمتکشان تبدیل شده 

 است.

همه شمول بودن این خواست ها در میان 

کارگران  و زحمتکشان از آنجا ناشی می شود 

که با گسترش اجرای  سیاست های نئولیبیرالی  

و همزمان با گسترش دامنه خصوصی سازی 

ها، مقررات زدائی از نیروی کار و ارزان سازی 

نیروی کار نیز در دستور قرار گرفت. تا شرکت 

ها و کارفرمایان  با دست باز به تشدید استثمار 

 و بهره کشی از نیروی کار مبادرت ورزند .

تحت عنوان "مقررات زدائی" از نیروی کار تا 

کنون میلیونها کارگر از شمول قانون کار خارج 

شده اند  یعنی کارفرماها فعال مایشاء هستند و 

به هرطریق که خود می خواهند دستمزد تعیین 

میکنند. تعهد نامه هائی که به قراردادهای سفید 

امضاء معروف است، از کارگر می گیرند و این 

برگه های سفید امضاء را همچون شمشیر 

داموکلس باالی سرکارگران نگه میدارند تا 

کارگران جرات درخواست افزایش دستمزد، 

تامین بهداشت و ایمنی محیط کار، حق بیمه ، 

بازنشتگی و سایرمزایائی که درقوانین کار 

تدوین شده توسط  خود رژیم  در نظرگرفته شده 

است را نیز، نداشته باشند، حقوق و دستمزد 

این کارگران اغلب با ماه ها تاخیر پرداخت 

 میشود .

 اعدام تجاوز به حقوق انسانی است 

   پرسش و پاسخ درباره کنگره  هفتم سازمان
 و مصوبات آن

  مسکن، نیاز اولیه هر انسان است نه یک کاالی
 ای  سرمایه

  تحلیلی بر نتایج انتخابات پارلمان آلمان در
 ۶۲۶۲سپتامبر  ۶۲تاریخ 

ادامه در صفحه 

اتحاد فراگیر نیروهای طرفدار سوسیالیسم یعنی نیروی عظیم کار 

و زحمت بر مبنای مصالح و منافع طبقاتی صرف نظر از مرام، 

عقیده، ملیت، مذهب و غیره در برابر نیروی سرمایه، از ملزومات 

تشکل یابی صفوف کارگران و زحمتکشان و سرنگونی انقالبی رژیم 

جمهوری اسالمی و پیروزی جبهه کار و زحمت بر ارتجاع طبقاتی 

 . است

 

برای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری سیستم 

اقتصادی، اجتماعی نوین مبتنی بر شوراها  در یک جبهه انقالبی 

 . متحد شویم



 

 ادامه از صفحه اول 

... قراردادهای موقت نیزز هزه وزآزو  نز زا 

یکی دیگراز مطاوبات عمزد  نزیزروی هزار 

است روش دیگر تشزدیزد اسزتز زمزار و بزی 

حقوقی هارگران است هه توسط دووزت و 

سرمایه داران به هارگران  تحزمزیزل و بزه 

روشی معمول و جاری تبدیل شزد  اسزت. 

هارفرماها  بویژ  شرهت های واسطه هزه 

هززارشززان اجززار  دادن نززیززروی هززا ر بززه 

شرهت های طرف قرارداد اصزیزی اسزت 

از طریز  بسزتزن قزراردادهزای مزوقزت بزا 

مدت زمان معینی  هه معمزو  ازسزه مزا  

بیشتر نیست هارگران را به هارمیگیزرنزد. 

بدین ترتیز   او  هزارگزر را از تزامزیزن 

شآیی بطور هیزی مزعزاف مزیزکزنزنزد یزعزنزی  

نمیتواند حتی فکزربزکزنزد هزه دارای شزآزل 

 ابت وادامه داری است  چزون هزارفزرمزا 

بعد ازانقضای مدت مزیزتزوانزد قزرارداد را 

تمدید بکند و یا نکند و هارگر مجزبزور بزه 

پذیرش تصمیم هزارفزرمزا اسزت  و بزرای 

اینکه قرارداداش بزعزد از انزقزضزای مزدت 

تمدید شوند ناچار است به تشدید  است مزار 

 و به هرنوع بی حقوق دیگر تن دردهد. 

در انی  ازحقوق و مزایای معمووی نظیزر 

ح  سنوات، بیمزه  ویزیزر  نزیزز مزحزروم 

شود وح  اعتراض ندارد . قزراردادهزای 

موقت در راسزتزای هزمزان سزیزاسزت هزیزی 

ارزان سززازی نززیززروی هززار و مززقززررات 

زدائزی از  ن اسزت هزه هزارفززرمزا را از 

پرداخت بیمه  سنوات، ح  او د، مسزکزن 

و ییر  وییر   هزه هزارگزران طزی مزدت 

طو نی مبارز  بدست  ورد  بودند معزاف 

میکند. گسترش این روش به عرصه های 

مززخززتززیززف تززووززیززد و تززوزیزز  وخززدمززات  و 

تا یرات ویرانگزر  ن بزر نزیزروی هزار و 

زحمت، به اعتزراضزات گسزتزر  دربزخزش 

هززای مززخززتززیززف  حززوز  هززای اقززتززصززادی، 

صنعتی و  موزشی و خدماتی مزنزجزرشزد  

است . باوجود این طبقه حاهم با اتزکزا بزه 

قدرت سیاسزی مزذهزبزی وسزرهزوبزگزر  بزا 

خشن ترین وج ی به سزیزاسزت هزای ضزد 

 مردمی خود ادامه میدهد.

 

پاسخ طبقه حاکم  و دولت منتخب 

 خامنه ای 

 

ابراهیم رئیسی،  جنایتکاری هه دست اش 

به خون هزاران زندانی سیزاسزی   یشزتزه 

اسززت  قززبززل ازبززرگززمززاری بززه ریززاسززت 

جم وری اسالمی  عوامفریزبزانزه  مزدعزی 

برقراری عداوت و ایجاد اشزتزآزال و رفز  

مشززکززالت اقززتززصززادی و مززعززیززشززتززی بززود 

درحاویکه خود مجری سزرسزخزت  و بزی 

رحم همان سیاست ای اقتصادی  ویرانزگزر 

ی است هه پیشینیان او و هل حاهمیت در 

پی اجرای  ن هستزنزد. از جزمزیزه بزرنزامزه 

های  ضد هارگری و ضد مردمی  هابینزه 

وی  ادامه سیاست ارزان سازی دسزتزمززد  

این بار با طزر   حزذف تزعزیزیزن حزد اقزل 

دسمزد و حذف پرداخت س م بیمه تزوسزط 

هزززارفزززرمزززایزززان اسزززت هزززه بزززا ادعزززای 

مزیزیزیزون شزآزل  در 5عوامفریبانه  ایجاد 

چ ار سال  دردستور قرار گزرفزتزه اسزت.  

عالو  بزر ن تتزدویزن قزانزون هزار اسزتزان 

محورت جایگزینی تمزدتوافزقزیت  وتمززد 

منطقزه ای واسزتزانزیتو نزیززادیزام تزامزیزن 

اجتماعزی  درسزازمزان امزور مزاوزیزاتزی ، 

حزززززذف قزززززانزززززون  بزززززیزززززمزززززه هزززززردن 

هارگران .هارهنان شرهت ها  از جزمزیزه 

مواردی هستند هه تحت عنزوان  اشزتزآزال 

زائی  جزئی از برنامه های او هسزتزنزد و 

نشان میدهد هه  تعزرض بزی رحزمزانزه بزه 

سطح معیشت و زندگی تود  هزای هزار و 

زحمت  در دور  ای هه تزیزم رئزیزسزی بزه 

هارگمارد  شد  است نزیزز ادامزه  خزواهزد 

یززافززت و ایززن انززتززظززار هززه خززواسززت وززآززو 

قراردادهای موقت و حذف پیمانکاری ا بزا 

مبارزات پراهند   قابل تحق  خزواهزد بزود 

با واقعیت ها نمزیزخزوانزد هزرچزنزد هزه ایزن  

مطاوبات ومبارز  برای تزحزقز   ن درهزر 

واحد و سطحی هه بود  باشزد بزایزد از  ن 
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 ۲صفحه 

 لغو قراردادهای موقت و حذف پیمانکاران 
 خواست مشترک زحمتکشان 

 یدی شیشوانی



 

پشتیبانی هرد اما نباید فزرامزوش هزرد هزه 

مززبززارز  بززرای  خززذف پززیززمززانززکززاری هززا، 

واسطه هزا و حزذف قزراردادهزای مزوقزت 

بدون مبارز  گسترد  ومتحد  هارگزران و 

دیگر زحمتکشان  بزرعزیزیزه سزیزاسزتز زا و 

طززر  هززای  تززعززرضززی طززبززقززه حززاهززم  

دردیززگززرعززرصززه هززا  بززا مززوفززقززیززت تززوام 

 نخواهد شد.

هرچند فشار مبارزات هارگران  مزمزکزن  

است در این و یا  ن مقط  و درایزن و یزا 

 ن  محل هار منجر به  پیروزی گردد هزه 

خود گامی است به جیو، معز زذا مزوفزقزیزت 

در این عرصه نیازمند گسترش مبارز  و 

اتحاد و هماهنگی خواست ها و مطزاوزبزات 

و سازماندهی اعتصزابزات و اعزتزراضزات 

همبسته است هه میتواند  توازن قوا را بزه 

نف  نیروی هزار و زحزمزت تزآزیزیزر دهزد. 

واقزعززیززت دیززگززرایززن اسزت هززه  ایززن فززقززط 

هارگران پیمانی نفزت و یزا پزروژ  ای و 

هزارگزا  هزا و مزراهززز هززاری مزتززوسزط و  

هوچک نیستند هه  خواستار حذف د  ن 

و واسطه ها و حذف قراردادهای  موقت، 

افزایش دستمزد ها، پرداخت حقزوق هزای 

معوقه، تامین اجزتزمزاعزی هزمزه شزمزول و 

ب داشزت و ایزمزنزی مزحزیزط هزار و یزیزر  

میباشند بیکه این خواست ها و مزطزاوزبزات  

درعرصه های گسترد  مراهز هزارگزری، 

معیمان، بازنشتگان، خدمات، بز زداشزت و 

درمان ،حمل و نقل، معادن  و هشاورزی 

را دربرمیگیرند. گستر  چنین مزطزاوزبزاتزی  

بریم تنوع  ن ضزرورت پزیزونزد و اتزحزاد 

وهززمززاهززنززگززی سززراسززری هززارگززران و 

زحمتکشان  در مبارز  عزیزیزه تزعزرضزات 

دووززت وسززرمززایززه داران و بززرای تززحززقزز  

 مطاوبات شان را ضروری میسازد . 

 

 یدی شیشوانی
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 اعدام تجاوز به حقوق انسانی است
 

اعدام به هر دلیلی که توجیه شود انکاِر پایه ای ترین حق انسانی است و نقض مهمترین اصِل 

قانون حقوق بشر، که مورد قبول بسیاری از کشورهای دنیا هم قرار گرفته، است. اگرچه، به 

یُمن جنبش های علیه اعدام، بسیاری از دولتهای دنیای سرمایه داری مجازات مرگ را لغو 

کرده اند ولی در عین حال، با رژیم هایی که هر روزه، نه فقط بزهکاران بلکه زندانیان 

سیاسی، اقلیتهای ملی و مذهبی، و کودکان را هم سیستماتیک به جوخه های اعدام میسپارد، 

 مدارا میکنند و به آنها مشروعیت بخشیده است.

کشور در دنیا زندانیانش را مشمول مجازات مرگ میکنند و ایران  32در حال حاضر فقط  

یکی از معدود کشورهایی است که درصد باالیی از اعدامها در آن هر ساله صورت میگیرد. در 

ایران و دیگر کشورهای دیکتاتور زده و مرتجع، همواره از اعدام بعنوان ابزار سرکوب 

سیاسی و مرعوب کردن توده های ناراضی استفاده شده است. سیستم سرمایه داری اساسا 

اعدام و زندان را برای ایجاد وحشت و ترس در جامعه بوجود آورده است و مشکلی ندارند از 

اینکه کشورهایی همچون ایران از آن برای ایجاد انضباظ طبقاتی و اطاعت سیاسی استفاده 

 کنند مادامی که چرخۀ سودآوری اش مختل نگردد. 

در ایران انکار حق زیستن همواره با نفی حقوق دیگری که توامأ یا در پروسۀ اجرای اعدام   

اتفاق میافتد، همراه بوده است، از جمله: فرض بر بیگناهی، برخورداری از مشاوره و وکیل 

اختیاری، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت اعتراف اجباری و کال امکان یک محاکمۀ منصفانه و 

مذهبی به رژیم ارتجاعی در -عاالنه. وابستگی تمام نهادهای اجتماعی به دستگاه سیاسی

قدرت، نه تنها این حقوق را غیرممکن میسازد بلکه خود در خدمت مستقیم مصلحت های 

 سیاسی رژیم برنامه ریزی شده اند. 

مبارزه برای لغو اعدام، مبارزه برای حق زیستن است و حق زیستن برای هر انسانی، حق 

مبارزه برای نان، مسکن، رفاه، کار، عدالت اجتماعی و برابری هم هست. اعدام فعالین این 

جنبشها، اقدام تبهکارانۀ رژیمهای مستبد است جهت خلع سالح کردِن جنبشهای حق طلبانۀ 

توده ها و ایجاد ترس برای شورشهای احتمالی و پتانسیلی آینده. حتی در مورد جرائم 

بزهکاری هم، سیستم در قدرت در راس تمامی جرائم و جنایاتی قرار دارد که به مراتب، بسیار 

وسیعتر و خطرناکتر است. در واقع جرمی باالتر از این نیست که تمام دم و دستگاه قضایی، 

انتظامی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی را طوری قانونمند کنند که به خشونت طبقۀ در قدرت 

جواز عبور داده و هر آنکه جرمی بمراتب سبکتر از آن انجام داده مشمول مجازات و بویژه 

 مرگ کنند.

اگر ما قبول میکنیم انکار حق حیات و پاره کردن رشتۀ زندگی فرد و یا انسانهایی جرم و  

خشونت علیه انسانیت است، سرمایه داری در تاریخ حیاتش در اشکال و ابعاد مختلف جنایات 

بسیاری مرتکب شوده است که در بخش اعظم این اعمال از عقوبت و دادخواهی در رفته 

 .است

ما با تمام قوانین و ضوابطی که حق حیات را به هر شکلی نقض می کنند بشدت مخالفیم و با 

تمام قوا برای از بین بردن و لغو این قرانین ضد بشری همچنان  مبارزه خواهیم کرد. سیستمی 

که انسان را قابل تحقیر می بینه و مثل کاالیی آنان را میخرد، میفروشد و دور می اندازد قادر 

نیست زنجیرۀ جرم و جنایت را پاره کند. پایان دادن به این خشونت نیازمند خشکاندن ریشه 

های جرم است .فقط در این صورت است که عدالتی را خواهیم دید که به نیازهای انسانی پاسخ 

 میدهد نه منافع و امتیازات اقلیتی معدود.

وظیفۀ پیش روی ما بسیج میلیونها انسان آزادیخواه حول این حق پایه ای و انسانی برای لغو 

 اعدام است.

ش
ن.
شی
نو

 



 

کنگره هفتم سازمان با موفقیت به کارخود 

پایان داد و مصوبات و گزارش آن در   

ویژه نامه نشریه کارکمونیستی منتشر شده 

اند . برای اطالع بیشتر خوانندگان  نشریه 

گفتگوهائی  خواهیم داشت  با برخی از 

 رفقای شرکت کننده در اجالس کنگره 

دراین شماره گفتگوئی داریم با رفیق یدی 

 شیشوانی 

 

نشریه کار : رفیق یدی  ضمنن خنوش 

آمدگوئی به شما ابتدا از تدارک کنگنره 

 آغاز میکنیم .

بعنوان یکی از شرکت کنننندگنان در 

اجالس کنگره هفتم، آیا از نحوه تندارک 

 کنگره راضی هستید ؟

 

ک یدی  عالی ترین ارگان ی : بنظرمن کنگره 

سازمان و یا حزب  محسوب میشود یعنننی در 

مقام  مجمع نمایندگان اعضاء عمل میکننند و 

دارای اختیار کامل است . بنابراین در تدارک و 

تصمیم گیریهای پیش کنگره باید مکاننینزم و 

روشی بکار گرفته شود که آرا و نظرات  واقنعنی 

اعضاء در کنگره منعکس و نمایندگی شود. البته  

کارکرد کنگره با همه پرسی و رفراندم  کنه بنا 

رای مستقیم تک تک  اعضا میسراست، تناناوت 

دارد. می دانیم که  با اتکاء به سیستم نمایندگی 

کافی نیست که بگوئیم  دموکراسی  کامل و بی 

عیب و نقص اجرا میشود. چنرا کنه کنارکنرد 

دموکراسی  با آزادی و آگاهی ربط مسنتنقنینم 

دارد.  بحث قدیمی فیلسوفان یوننان بناسنتنان 

درباره اینکه  دموکراسی  باید اول باشند بنعند 

آگاهی در آن چهارچوب ارتقا یابد، یا برعنکنس، 

اینجا مورد بحث من نیست  منن بنه رابن نه 

دیالکتیکی این دو نظر دارم  ولی این  واقعیتنی 

غیر قابل کتمان است که شنرکنت در امنری 

مشترک که برنامه و هدفی را دنبال میکند  و یا 

قرار است سیاست گذاری بکننند، اعضنای آن 

سازمان و یا هر جمع چه مستقنینم و چنه از 

طریق میانجی بدون آگاهی  الزم  بنه امنری 

صوری تبدیل میشود و میدان برای عواماریبنی 

 خود فریبی باز میشود. و 

از این رو نحوه تدارک برگزاری کنننگنره هنا، 

مجامع عمومی و همه پرسی ها اهمیت شایاننی 

دارد و روش تدارک و برگزاری  اینگوننه هنمنه 

پرسیها نشان دهنده این است که چقدر میتوان  

اطمینان حاصل کرد که مصوبات و تصمینمنات 

آن مجمع بر آگاهی و اراده جمع استوار اسنت.. 

البته نباید فراموش کرد که ما هنمنننون ینک 

سازمان با یک امر واقع و محدویت های  مترتب 

بر آن از نق ه نظر تاریخی و آگاهی طنبنقناتنی 

مواجه هستیم وکمیت وکیایت هم در اینننجنا 

نقش بازی میکند که خواهی نخواهی  صنرفنا 

بانیت خیر ما و مکانیزم ها و روش های پنینش 

بینی شده  راه حل ق عی نمیابد  از این نقن نه 

نظر است که در کنار روش های  تامین کنننده 

دموکراسی  در مناسبات اما همواره نقد و اصالح 

باید به یک روش هم در اندیشه و هم در عنمنل 

 تبدیل شود .

از این زاویه اگر نگاه بکنیم سازمنان فندائنینان 

کمونیست از بدو بنیان گذاری خود تالش کرده 

است عالوه برمتکی شدن به اراده اعضاء مباحث 

پیش کنگره را از ابتدا تا انها منتشرکند و ینا از 

طریق وسائل ارتباط جمعی به نقد و نظرخواهی 

بگزارد و هر بارهم سعی شده است این کار بهتر 

از قبل انجام گیرد. تدارک کنگره هاتم سازمنان 

برغم همه محدودیت هائی که در باال به شنمنه 

ای از آنها اشاره کردم  با درن ظرگرفتن کمینت 

وکیایت ما نسبتا خوب تدارک شده بود. گنروه 

تدارک کنگره تمام تالش و کوشش الزم را کرد 

تا همه اعضا در داخل و خارج کشور درکننگنره 

نمایندگی شوند و طرح ها و پیشنهادات و نق ه 

نظرات خود را م رح سازند و تصمیم بگیرند و 

عالوه برآن از طریق انتشار تمامی ننظنرات در 

نشریه کار کمونیستی و برگزاری کنارانسنهنای 

علنی دیگر عالقمندان را نیز در این منبناحنث 

 شریک کند .

همان ورکه در گزارش  پایانی کنننگنره آمنده  

است ابتدا برای  تعیین الویت ها نق ه ننظنرات، 

پیشنهادات  در جلسات درونی به بحث گذاشته 

شدند و بعد از آن ق عنامه ها و پیشنهادات ارائه 

شده بعد از بحث و اصالح در جلسنات دروننی  

انتشار بیرونی یافتند و یا در سمینارهای بیرونی 

م رح شدند و سپس با توجه بنه ننظنرات و 

انتقادات ارائه شده بار دیگر در جلسات دروننی 

به بحث گذاشته شدند تا آخرین اصالحات وارد 

شده و بعنوان  پیشنویس ق عنامنه هنا و ینا 

پیشنهادات  انتشار علنی یافته و در نهاینت بنه 

کنگره ارائه شوند .و در این زمینه گزارش نسبتا 

کاملی در اطالعیه پایانی کنگره مننتنشنرشنده 

 است .

 

کار: رفیق یدی  کال چند قطعنامه و ینا 

پیشنهاد درکنگره بتصویب رسید و بنظنر 

شما کدام یک از تصمیمات اتخاذ شنده  

نسبت به وضعیت کنونی  جنبش کارگری و 

 توده ای اهمیت بیشتری دارد ؟

 

ق عنامه ها و پنینشنننهناداتنی کنه یدی:      

درکنگره به تصویب رسیدند بقرار زیر هسنتننند  

البته ق عنامه و پیشنهاداتی هنم بنودنند کنه 

تصویب نشدند که در گزارش منربنوطنه آمنده 

 است.

مان ق عنامه کنگره هاتم درتشریح مواضع  ساز
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 پرسش و پاسخ درباره کنگره  هفتم سازمان  و مصوبات آن



 

درباره ضرورت وحدت های حزبی و جبهه  

 ای
قطعنام  درباره شرایط مشخص کنونهی و 

مبارزات طبق  کارگر، خطرات پیش روی و 

 وظائف ما
قطعنام  پیشنهادی گروه تدارک کنهرهره 

هفتم درباره تشدید ستم و تبعیض مضاعف 

 جنسی و جنسیتی درجامع 
قطعنام  پیشنهادی رفقا فوژان و مسعهود 

 درباب مسال  زنان
قطعنام  پیشنهادی روابط بین الهلهیهیهی 

 سازمان

قطعنام  در باره بحران زیست بهومهی در 

 ایران

 تشکیل کلیسیون مطالع  و پژوهش  

 تصحیح بند برنام  درباره محیط زیست

تا آنجا ک  یادم هست اینها از جهلهیه  

تصلیلات اصیی و مهلی بودند ک  بصورت 

قطعنام  و یا پیشنهاد ب  کنرره ارائ  شهده 

 بودند و مورد تصویب قرارگرفتند. 

اما اینک  کدام یک دارای اهلیت بیشتهری  

است و راهرشای شرکت موثر و علیی مها 

در مبارزه طبقاتی خواهد بود و در افهزوده 

ای برای تجربیات نظری و علیی جنهبهش 

کارگری و کلونیستی است  راست اش من  

نلیتوانم نظر قطعی داشت  باشم  اوال هله  

این قطعنام  ها و مصوبات حقیقتا بافکر و 

مطالع  و بحث و مجادل  تنظیم شده اند و 

معطوف ب  تحییل مشخهص از شهرایهط 

مشخص هستند حداقل از نقط  نظر مها و 

درچهارچوب  افکار، اندیش  ها و مطالعات 

و تجربیات  مان  هل  این مصوبات دارای 

اهلیت هستند و بقی  ماجرا مربوط میشود 

ب  محک  تجرب  و علل.  و این علل اسهت 

ک  نشان میدهد کدام یک از تصلیهلهات 

مبتنی برتحییل درست از شرایط مشخهص 

بوده است و یا ن  تخییی و خیالبافان  بهوده 

است . وگرن  انقالبی ترین و عیلی تهریهن 

تصلیلات و دقیق ترین تنضیلات و مواضع 

اگر وارد عرص  علل نشوند ن  تنها درستی 

و نادرستی آن معیوم  نلیشود بیکه  به  

دگلی بدل میشود ک   مانع رشد و تکامهل 

پدیده مزبور در شکل سازمان و یا حهزب 

خواهد بود و فکر و اندیش  و کنشرری  ب  

حاشی  خواهد رفت  ب  امید روزگاری که  

سرانجام دستی از غیب درآید و چهنهیهن 

خیاالتی جام  علل بپوشد، ب  بایهرهانهی 

 سپرده خواهد شد.

ب  هرحال بنظرمن هل  تصلیلات کنرهره 

هفتم ما هم بیحاظ نظری و هم علیی  مهم 

و اهلیت دارند متاسفان  در چهارچوب این 

پرسش و پاسخ فرصت پرداختن به  ایهن  

مصوبات نیست امیدوارم  در فرصت ههای 

اینده بوسیی  من و سایر رفقا مضلون ههر 

کدام از این قطعنام  ها و تصلیلات  باز و 

 تشریح بشوند . 

 

نشریه کار: درکنگره هفتنم سنازمنان 

تصمیماتی اتخاذ شده است که تا حدودی 

جدید هستند مثل تشکیل کمنینسنینون 

مطالعه وپژوهش و یا  قطعنامه دربناره 

محیط زیست  برغم اینکه چنین بننندی 

دربرنامه سازمان هست دراین باره چنه 

 توضیحی دارید؟

 

هلانطورک  گفتید سازمان از بهدو یدی : 

تاسیس ب  مسئی  تخریب محیط زیست و 

خطرات آن اهلیت در خور قائل بهوده و 

برای هلین هم  بعنوان بندی از بهرنهامه  

سازمان  از هلان ابتدا در دستور مبهارزات 

سازمان قرارگرفت  است اما نباید پنهههان 

داشت ک  سی چهل سال قبهل  خهطهر 

تخریب محیط زیست و ضرورت مهبهارزه 

عیی   آن در میان طیف گسترده سازمهان 

های سیاسی یا محیی از اعراب نداشت و یا 

اینک  اهلیت الزم ب  آن داده نلیشد امها 

هم ابعاد فاجع  بار تخریب محیط زیست و 

هم مبارزات گسترده در سرتاسرجهان  و 

هم ارتباط  الینفک آن با مبارزه کار عییه  

سرمای ،  مبارزه  در این عرص  را ب  امهری 

حیاتی  برای کارگران و کلونیهسهت هها 

تبدیل کرده است. الزم  بود سازمان هم  با 

تحییل مشخص ب  مواضع خویش در ایهن 

باره صراحت بیشتری داده و برای تحهقهق 

آن نقش  علل معینی داشت  باشد. الزم ب  

یاد آوری است ک  برای تصلیهم درسهت 

دراین مورد درجریان تهدارک کهنهرهره 

چندین سلینار و بحث و سخنرانی گذاشت  

شد ک  درآن متخصصین امهر شهرکهت 

داشتند  و از ابعاد گوناگون ب  تجهزیه  و 

تحییل  این مسئی  پرداخت  و را حل ههای 

خود را ارائ  دادند. بنابراین قطعنام  که  

البد بهنهد  ، درکنرره تصویب شده است

برنام  ای سازمان نیز تکلیل تهرخهواههد 

شد . هلانطور ک  گفتم بهر اسهار روال 

تصلیلات کنرره های سازمان  این تصلیم 

هم با تحییل مفصل جوانب مختیف  مسئی  

محیط زیست اتخاذ شده است و بر یهک 

تحییل مشخص از شرایط امروز جهامهعه  

 استواراست   .

و اما درمورد تاسیس ارگان جدید تحت نام 

 کلیسیون مطالع  و پژوهش”

در این زمین  نیاز ب  بحث و گهفهتهرهوی 

بیشتری است ک   ابعاد و کارکرد  آن بهاز 

شکافت  شود و چرائی ضرورت این  مصوب   

مستدل شود ک  مسیلا در حوصیه  ایهن 

گفترو  نلی گنجد . اما بطور خهالهصه  و 

اشاره وار میتوانم برویم ک  این مصهوبه   

اتفاقا یکی از مصوبات بسیار مهم ، راه گشا 

و قدمی ب  پیش از سهوی فهدائهیهان 

کلونیست است ک  اغیب  ب  این ابتکارات 
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تشدید استثمار و بهره کشی، همراه با پاینینن 

بودن س ح دستمزده ها در شنراینط رشند 

سرسام آور نرخ تورم، گرانی، بیکاری، فنقندان 

مسکن و وخامت بهداشت و درمان تنها گوشه 

ای از معضالتی است که توده هنای کنار و 

زحمت ایران، در شرایط سرکنوب هنرگنوننه 

صدای آزادیخواهی ، با آنها مواجه اند و شکاف 

عظیمی بین هزینه هنای زنندگنی وسن نح 

دستمزد کارگران بوجود اورده است ب وریکنه 

بسیاری از کارگران و زحمتکشان از تنامنینن  

حداقل معیشت و ابتدای تنرینن ننینازهنای 

 زندگی عاجزند.

در میان تمامی این مشکالت، مشکل مسکنن 

و سرپناه کارگران و زحمتکشان که از جمنلنه 

نیازهای اولیه هر انسانی اسنت، از جنمنلنه 

معضالتی است که همانند تمامی مشکالت و 

مصائب توده های مردم در ایران جنمنهنوری 

اسالمی زده مضاعف شده است و رژیم در این 

ی س نوح رکنورد زده،  عرصه نیز مانند همه

ی  ب وریکه ایران دارای باالترین نسبت هزیننه

مسکن به درآمد خانوارها در جنهنان ینا بنه 

عبارتی دیگر دارای پایین ترین میزان تواننای 

 .خرید مسکن توسط مردم در جنهنان اسنت

دیگر نه تهیه مسکن بلکه داشنتنن حنداقنل 

سرپناه نیز  برای بخش وسیعی از توده هنای 

مردم ، اقشار متوسط و کم  درآمد جنامنعنه 

 میسر نیست.

با توجه به این که آمار در ایران امنیتی اسنت 

و همیشه امار پایین تر از واقعیت ها منتنشنر 

میشود، اما هیمن آمار منتشر شده در روزنامه 

های حکومتی و سایت های اینترنتی وابسنتنه 

به خود رژیم در خصوص وضعینت مسنکنن، 

حکایت از عمق فاجعه می کند، فاجعه ای که 

خانواده های بدون مسکن و سرپننناه را بنه 

بیغوله هائی سوق داده که به زباله دانی بیشتر 

 شبیه اند تا اماکن مسکونی.

 ۰۰۱۱بنابر امار منتشر شده، در شنهنرینور  

میانگین قیمت هر متر مسکن در شهر تهنران 

میلیون تنومنان رسنیند. اینن  ۷۰۱۳به رقم 

درحالی است که قیمت یک متر مسنکنن در 

میلیون تومان بوده  ۰۱۳نزدیک به  ۹۹شهریور

نسبت بنه  ۰۰۱۱اجاره بها در تابستان  . است

درصد رشد داشتنه  ۰۰۱تا  ۰۱سال قبل بین 

است و موجب نابودی خانواده ها و افنزاینش 

 حاشیه نشینی و فقر م لق شده است.

 ۷۰بگاته کارگزاران رژیم فقط در تنهنران 

های غنینررسنمنی،  مردم در سکونتگاه” درصد 

 هنای  ای شهنرهنا و بنافنت مناطق حاشیه

 “  .کنند زندگی می  »ناکارآمد«

با این حال رژیم  جمهوری اسالمی سرپننناه  

های محقر توده های محروم را که به هر چیز 

شباهت دارند جز مسکن به آنان روا نمی داند 

ساخت و سناز ”  و به بهانه های واهی از جمله 

و ... “   های فرسوده نوسازی بافت” ، ”  غیرمجاز 

گله های چماقدار خود را برای تخنرینب بنه 

حاشیه های شهرها گسیل می کند تا ضنمنن 

سلب مالکیت از تهیدستان و آزادسازی زمینن 

به ناع بورژوازی مستغالت، تسریع در رونند 

خنواری و  کاالیی سازی مسنکنن و زمنینن

سازی شهرها توسط بورژوازی مستغالت  اعیانی

 را نیز تضمین کنند.

بنا بر امار موجود و گنانتنه خنودی هنا و 

کارگزاران رژیم تهیه مسکن منناسنب بنرای 

کارگران  و زحمتکشان هر روز دست نایاتنی 

تر و به رویا تبدیل شده است، ب ور نمونه بنه 

گاته عبدالجالل ایری سخنگوی کمینسنینون 

 عمران مجلس رژیم : 

بانک مرکزی متوسط قیمت هر متنر  گزارش”  

 ۹۳۱میلیون و  ۷۱خرید خانه در تهران   مربع

منتنری  ۳۰هزار تومان بوده و خرید یک خانه 

میلیون تنومنان در  ۷۱۱حدودا دو میلیارد و 

تهران خواهد بود، لذا با درآمد کنوننی اقشنار 

هنای سنرسنام آور  متوسط جامعه و هزینننه

زندگی، خانه دار شدن به رویا تبندینل شنده 

 ، ایشان همننان وی یادآور میشود که :“است
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مسکن، نیاز اولیه هر انسان 
است نه یک کاالی 

ای  سرمایه  

 آرش 



 

معاون وزارت راه با حضور در جلسه گذشته ”  

کمیسیون عمران، گزارشی از دوره اننتنظنار 

متری آپارتمان ارائه  ۳۰برای خرید یک واحد 

کرد که بر اساس آن، مدت انتظار دهنک اول 

سال و بنرای  ۰۳1 برای خانه دار شدن حدود

به ترتیب بنه حندود   های دوم و سوم دهک

 .“سال رسیده است ۳۹و  ۰۱۹

و به گاته رسول جهانگیری رئیس اتنحنادینه 

 مشاوران امالک اصاهان : 

 ۰۱یک زوج کارمند که حقوق آنها حتی به ”  

میلیون تومان هم نمی رسد، اگر در سال هیچ 

سنال  ۰۱هزینه ای نکنند، شاید بیشتنر از 

طول بکشد که خانه دار شوند، البته با تنوجنه 

سال آینده قیمت مسنکنن در  ۰۱به اینکه تا 

کشور ثابت نمی ماند، پولی که توسنط آننهنا 

ذخیره و پس انداز شده در پایان سال با تنورم 

 “.از بین می رود

هنای منلنت،  این در حالی است که  بناننک

صادرات و تجارت و چند بانک دینگنر جنزو 

ترین مالکان زمین و سناخنتنمنان و  بزرگ

های خالی هستند، بنابر گزارش روزننامنه  خانه

بناننک  ۰1اطالعات ارائه شده «فرهیختگان 

 ۰۷۹۹دهد که در پایان سال  بورسی نشان می

بانک بنه ارزش  ۰1درصد از دارایی  ۰تقریبا 

هزار میلیارد تومان به بخش امنالک و  ۰۰۰

 .»مستغالت اختصاص دارد

آری سیاست های ارتجاعی رژیم جنمنهنوری 

اسالمی از ابتدای به قدرت خزیدنش از دادن  

وعده مسکن، آب وبرق مجانی تا به امروز و در 

هر سیزده دولت که تمامی آنهنا ننینز حنل 

“ انتخاباتنی” مشکل مسکن یکی از وعده های 

شان بوده، که آخرین آنها رئیسنی جنالد بنا 

وعده یک میلیون واحد مسکونی در سال بود، 

های تعدینل اقنتنصنادی و     همراه با سیاست

وانهادن تأمین اجتماعی، رهاسازی بنازار بنه 

سود سرمایه داران زالو صنانت و بنرآمندن 

شدن مسکن به یک کاالی  سوداگران و تبدیل

ای  بشدت سودآور، بر خیل جمعنینت    سرمایه

بی سرپناه، بد مسکن و فاقد مسکن افزوده و 

به ظهور پدیده های مانند کارتن خوابی، گنور 

خوابی، پشت بام خوابی، یخنال خوابی، جوب 

خوابی، چادرخوابی، پل خوابنی، کناننینکنس 

خوابی و ... انجامیده و دیگر اینن عنبنارت و 

پدیده ها، واژه های غنرینب و ننا آشنننای 

درجامعه ایران نیستند چرا که هنم اکنننون 

هزاران کارگر اخراج شنده و ارتنش چننند 

میلیونی بیکاران که راهنی بنرای گنذرانندن 

زندگی و سرپناهی برای ماندن ندارند همراه با 

خانوده هایشان در چنین شرای ی روزگار منی 

 گذارند.

ترکیب جمعیت بی خانمان ها  و بی سرپننناه 

هان بیانگر این واقعیت است کنه  مشنکنل 

مسکن مشکل تنوده عنظنینم کنارگنران و 

زحمتکشان ، معلمان، دانشجویان و در کنل 

اقشار کم درآمد و به حاشیه رانده شده جامعه 

است که چرخ های اقتصاد برگرده آننان منی 

چرخد اما از ثمره کار خود بنهنره ای ننمنی 

گیرند، در مقابل سرمایه داران و غارتگنران و 

مافیای قدرت و ثروت، ثروت بیشنتنری منی 

اندوزند و هر روز مخارج هنننگنانتنی صنرف 

ساختن کاخ های مجلل برای خود و امارات و 

ساختمان هائی میکنند که محنل اسنتنقنرار 

نیروهای سرکوبگر و ارگان های بوروکراتنینک 

 شان هستند. 

حل مشکل مسکن ، مثل بقنینه مسنائنل و 

مشکالت اجتماعی که دامنگیر کنارگنران و 

زحمتکشان است ، تنها با تشدید مبارزه علینه 

تعرضات رژیم و سنرننگنوننی اننقنالبنی آن 

امکانپذیر است. تنها سیستمی قادر اسنت در 

جهت حل مشنکنل مسنکنن کنارگنران و 

زحمتکشان گام بردارد که جوشیده از درون 

خود توده ها و متکی به اراده انقنالبنی آننان 

باشد و این میسر نخواهد شد جز وحندت و 

تشکیالت که یگانه ابنزار تنواننای منبنارزات 

 کارگران و زحمتکشان است. 

 0011مهر ماه  -آرش 
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نتایج انتخابات پارلمان آلمان در روز یکشنبه 

سپتامبر که موجنب شنکنسنت حنزب  ۰۲

محافظه کار حاکم یعنی حنزب دمنکنرات 

مسیحی ها شد، از یک سال پنینش قنابنل 

پیش بینی بود. در تحلیل هایی که منا در 

در کار کمونیستی شنمنار   )   ۰۷۹۹دی ماه 

در سایت سنازمنان،   ۰۷۹۹و در بهمن  ( ۰1۳

هشت ماه قنبنل   (  بخش دوم  _ بخش اول ) 

از این انتخابات آوردیم دالیلی که شکنسنت 

این حزب را عامل خواهند شد، برشمنردینم. 

حزب محافظه کار دمکرات مسیحی ها کنه 

سال بنی وقنانه  ۰۲به رهبری آنجال مرکل 

صدراعظمی کشورآلمان را بعنهنده داشنت، 

اینبار شکستی را بدوش میکشد که در تاریخ 

تاکنننون  ۰۹۰۳تاسیس این حزب و از سال 

چنین شکستی را بر خود ندیده است. اینن 

حزب که در دهۀ نود میالدی ودر دوره های 

انتخابات پارلمانی آن دوره ها ارقامی چنون 

درصد آراء را کسب میکرد، اینبار بنرای  ۰۲

اولین بار میلیونها رأی را از دست داد و در 

درصد آراء  ۰۰سپتامبر امسال، تنها رقم  ۰۲

را بدست آورد. این حزب در منقنایسنه بنا 

 ۰۱۰۳سال پیش در سال  ۰دوران انتخابات 

درصند از آراء را از  ۰۰سال،  ۰در فاصلۀ 

دست داده است. درصدی که براحتی دینگنر 

قابل بدست آوردن برای این حزب نخنواهند 

بود. درصد آرائی که بحران کم سابقه ای را 

در این حزب بوجودآورده است. این بنحنران 

مشمول برنامۀ این حزب، نبود شنخنصنینت 

های مناسب و تضادهای درونی این حزب را 

 شامل میشود.

حزب سوسیال دمکراتها نیز کنه در اواینل 

درصد آراء را  ۷1ارقامی چون  ۰۱۱۱سال 

به خود تعلق داشت ، اینبار بعد از لرزشهنای 

برای این حنزب  ۰۱۰۱سیاسی که در اوایل 

 ۰۰آغاز شد و تخمین رقنم آرائنی چنون 

بنرای اینن  ۰۱۰۰درصد را تا ماه جوالی 

حزب رقم میزد، توانست در انتخابنات اینن 

درصد از آراء را نصیب خود کند و  ۰۲دوره، 

تا حدودی خود را از معرکۀ شکست ننجنات 

دهد و هم اکنون بوی صدراعظنمنی را بنا 

ائتالف با حزب سبزها و حزب لیبرالنهنا بنه 

مشام بکشد. امری که بسیار منورد ینقنینن 

                         .است

اینکه تا چه دوره ای و تا چه زماننی حنزب 

محافظه کار دمکرات مسیحی هنا از اینن 

شکست سیاسی ناسی تازه کند و تجدید قوا 

نمایند، امنری سنت کنه زیناد منوجنب 

خوشایندگی برای این حزب نیست، چرا کنه 

دوران تک حزبی و تک حکومتی و دهنهنا 

سال اکثریت آراء را بدست آوردن از طنرف 

این حزب و همننین برای حزب سوسنینال 

سال از پناینان جننن   ۳۲دمکراتها بعد از 

جهانی دوم بسر آمده و کامال قابل مشنهنود 

حزب بزرگ سابق، دیگر حتی بنا  ۰است که 

ائتالف با یکدیگر در دوره های آینده قادر به 

تشکیل دولت نخواهند بود. شرایط جامنعنه، 

تغییر تحوالت احزاب و مسائنل داخنلنی و 

خارجی آلمان دیگر به قدرت رسیدن این دو 

حزب را به تنهایی میسر نخواهد کنرد. اینن 

امر را ما در طی سالهای گنذشنتنه بندون 

استثناء در تمامی کشورهای اروپای غنربنی 

که از سالها قبل با شکست احنزاب بنزرگ 

همرن  و همراه حزب دمکرات مسیحی ها و 

سوسیال دمکراتها در این کشنورهنا بنوده، 

شاهدیم. یکی از دالیلی که چرا شنکنسنت 

سیاسی این دو حزب در آلمان نسنبنت بنه 

دیگر کشورهای غرب اروپا، دهها سال دیرتنر 

آغاز شده است را میتوان به جن  سنرد و 

همه گیر این دو حزب نسبت به احزاب دیگر 

موجود در آلمان رقم زد که مواردی از آن را 

در اوایل امسال در کار کمونیستی شنمنار  

در سناینت  ۰۷۹۹و در بهمن مناه  ۰1۳

  سازمان برشمردیم.

با توجه با موارد باال و نبود امکنان عنینننی 

ائتالف دو حزب یاد شده، در حنال حناضنر 

گاتگوها و مذاکرات سه حزبی آغناز شنده 

ست. بهمین خاطر هم اکنون بحث بنر سنر 

ائتالف سوسیال دمکراتها، حزب سنبنزهنا و 

حزب لیبرالها بیشتر از هر ائتالف دینگنری 

دور میزند، آلترناتیوی که بنوی آن از هنر 

ائتالف دیگری باالتر است. حزب سبزها کنه 

انتظار کسب آراء بیشتری را در اینن دوره 

داشتند، اینبار بنابه ناخوشندی این حنزب، 

درصد آراء را بدست آوردند و حزب  ۰۰فقط 

درصد بنه پنای  ۰۰،۰لیبرالها با کسب آراء 

گاتگوهای ائتالفی بنا حنزب سنبنزهنا و 

 سوسیال دمکراتها رفته اند.
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 ۶۲۶۲سپتامبر  ۶۲تحلیلی بر نتایج انتخابات پارلمان آلمان در تاریخ 



 

موضوعات و مباحهاهات مهبهارزاتهی 

   انتخابات این دوره بر سر چ  بود؟

مسائل، مباحث و مبارزات انتخاباتی احنزاب 

حاکم و اپوزیسیون در این دور  انتنخنابنات، 

بخصوص در طی چند ماه اخیر، خصوصا بنر 

سر مسائل داخلی آلمان دور میزد. از جملنه 

مباحث: بیمه های اجتماعی، مسئلۀ محینط 

زیست و پائین آوردن درصند دی اکسنیند 

، باال بردن مالنینات بنر ۰۱۷۱کربن تا سال 

درآمدهای هنگات میلیونی و پائینن آوردن 

مالیات بر درآمدهای طیف متوسط و پائنینن 

جامعه که درآمد پائینی در دسنت دارنند، 

مسئله کمبود مسکن، پائین آوردن سنقنف 

تولید وسائل خودرو بنزینی و توقف تنولنیند 

و  ۰۱۷1-۰۱۷۱این خودروهنا تنا سنال 

جایگزینی این خودروها به خودروهای برقی، 

توقف مقروض شدن هر چه بیشتر دولت بنه 

بانکها )دولت آلمان تناکنننون )تنا تنارینخ 

بنینلنینون اینرو  ۰،۰بیش از (  ۰۱۰۰اکتبر

مقروض به بانکهاست(، افزایش گرفتن وام از 

بانکها از طرف دولت برای منخنارج صنرف 

مقابله با بحران محیط زیسنت و مسنئنلنۀ 

افزایش حقوق پرسنننل بنخنش خندمنات 

بهداشت و درمان، مسائل مبارزات انتخاباتنی 

بود که احزاب آلمان را در تبلیغات و مناظره 

های مختلف به خود مشغول کرده بنود. در 

مسائل بین المللی هنینننکندام از احنزاب 

موجود با وجود اینکه مسائل مغرنج و حنل 

نشدنی بین المللی گریبانگیر سیناسنتنهنای 

آلمان بوده است اما در دور  اننتنخنابناتنی 

کنونی هینکدام از احزاب در حال حاضر بنه 

پای این مباحث حل نشده نرفتند. مسنائنل 

داخلی آلمان وزنۀ سنگین و نقش مهمی در 

 ۰۲چگونگی روند آراء و نتایج اننتنخنابنات 

در خود نهاته بود. همننین  ۰۱۰۰سپتامبر 

اختالفات درونی حزب محافظه کار دمکنرات 

مسیحی ها و حزب برادر)خواهر( این حنزب 

یعنی حزب اتحاد اجتماعیون مسیحی بر سر 

اتوریته بودن سران این حزب و نبود شخنص 

یا اشخاصی که برش سیاسی را بنر چنهنر  

خود داشته باشند و نبود جایگزین منناسنب 

برای آنجال مرکل، همننین عواملی بنودنند 

که شکست این حزب محافظه کار را بدنبنال 

  .داشت

میلیون جمعیت  ۲۱در این دور  انتخابات از 

 ۳۲آلمان که دارای حق رأی بودند فنقنط 

درصد از این جمعیت که حق رأی داشتننند 

درصند  ۰۰به پای صندوقهای رأی رفتند و 

جمعیت آلمان که دارای حق رأی بنودنند 

همنون دوره های پیشین انتخابات، به پنای 

 .صندوقهای رأی نرفتند

همننین که در ابتندا اشناره شند، حنزب 

محافظه کار دمکرات مسیحی هنا در اینن 

درصد آراء را نصنینب خنود  ۰۰دوره میزان 

درصد آراء  ۰۲کرد، حزب سوسیال دمکرات 

درصند،  ۰۰را بدست آورد، حزب سبنزهنا 

درصد و  ۰درصد، حزب چپها  ۰۰،۰لیبرالها 

آلتنرنناتنینو ”  حزب راسیستی دست راستها 

درصد آراء را بندسنت  ۰۱،۰”  برای آلمان

آوردند. در این مقایسۀ مختصر آراء مشاهنده 

میکنیم که حزب سوسیال دمکرات با کسنب 

درصد، با معرفی کنانندیندای خنود  ۰۲آراء 

برای صدراعظمی آلمان، اوالف شولنتنس را 

برای گرفتن قدرت به جلو هدایت میکند. در 

واقع اگر مقایسۀ دیگری را بررسی کنیم منی 

درصد از جمعیت رأی دهننده  ۳۰بینیم که 

که به پای صندوقهنای رأی رفنتننند بنه 

سوسیال دمکراتها و کنانندیند اینن حنزب 

  .هوالف شولتس رأی نداده اند

 

  اوالف شولتس کیست؟

اوالف شولتس که در حال حناضنر هنننوز 

در  ۰۱۰۳وزارت مالیات و دارایی را از سال 

دولت آنجال مرکل بعهده دارد، قبل از وزینر 

شدن در دولت مرکل، ریاست دولت اینالنت 

هامبورگ را بعهنده داشنت. پنروژه هنای 

پرستیژی و میلیونی در شهنر و مننن نقنۀ 

هامبورگ چه تأسیس ساختمان فیالرمونیک 

که صدها میلیون ایرو را هزینه بنرد و چنه 

راب ه های بده بستانهای وی و روابط حسنه 

با بانکهای مختلف و ورشکستگی این بانکهنا، 

اجحافات و رشوه خواری این بناننکنهنا کنه 

بخصوص مدیران این بانکها، رابن نه هنای 

خوشایندی با اوالف شنولنتنس داشنتننند، 

تاریخنۀ درخشانی را بنرای وی تنا سنال 

بجای نگذاشته اسنت. هنمنننننینن  ۰۱۰۳

و  ۰۱۰۳در مناه منه  ۳نشست سران جی

حضور ترامپ در هامبورگ و منهنمناننوازی 

اوالف شولتس بعنوان سیاستمدار باالمنقنام، 

موجب شورشها و اعتراضات خیابانی چننند 

روزه مردم در هامبورگ شد که در طی اینن 

اعتراضات خیابانی وسیع مردم که بر عنلنینۀ 

برگزاری این نشست شکنل گنرفنتنه بنود، 

هزاران نار از معترضین بنا دسنتنور اوالف 

شولتس و با حملۀ پلیس زخمی شندنند و 

تعداد وسیعی از تظاهرکننده ها دستگیرو به 

دادگاه کشیده شدند. بعد از نامنگنذاری وی 

 ۰۱۰۳بعنوان وزیر مالیات و دارایی در سال 

در دولت مرکل، مدت بیش از دو سال اسنت 

که صحبت از راب ه های حل نشده منابنینن 

وزارت مالیات و دارایی و شرکتهای بیمنه و 

چندین بانک بر زبان است. طنی مناهنهنای 

گذشته بخشهای مختلای از وزارتخاننۀ وی 

توسط دادگستری آلنمنان در آواینل مناه 

سپتامبر امسال مورد تجسس و بازرسی قنرار 
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گرفت چرا که در دور  وزیری وی پیمانها و 

قراردادهایی مابنینن اینن وزارتنخناننه بنا 

شرکتهای بانکی و بانکهای خصوصی صنورت 

گرفته که بنابه افشا و رو شدن این قراردادها 

و روابط این بانکها نه تنها اینن شنرکنتنهنا 

ازدادن مالیات معاف بوده اند بلکه آنها حتنی 

از ادار  مالیات میلیونها ایرو مبالغ هنگانتنی 

پس گرفته اند بدون اینکه مالیاتی پرداخنت 

کرده باشند. درحال حاضر این چنین پینش 

میرود که تمامی تاریخنۀ سنیناسنی اوالف 

شولتس به فراموشی سپرده شود چنرا کنه 

جبهۀ مقابل، حزب محافظه کنار دمنکنرات 

مسیحی ها، خود درگیر اجحافات و رشنوه 

خواری های گوناگون مالی در وزارتنخناننه 

                          .های مختلف است

در این دور  انتخابات پارلمان آلنمنان الزم 

است یادآوری شود که چگونه و بنرای چنه 

احزابی رأی دهنده ها، رأی های خود را بنه 

  :صندوقهای رأی انداخته اند

از رأی  ۰۰۱۱۱۱۱در این دور  انتخابنات 

دهنده گان حزب محافظنه کنار دمنکنرات 

مسیحی ها که همیشه به اینن حنزب رأی 

میدادند، اینبار به حزب سوسیال دمکراتنهنا 

 .رأی دادند

نار رأی دهنننده گنان  1۷۱۱۱۱  همننین

محافظه کار در دوره های قبل، اینبار   حزب

 .به حزب سبزها رأی دادند

در بررسی چگنوننگنی آراء در اینن دوره 

 ۰۱مشاهده میکنیم که بیشتر افراد باالتر از 

سال به دو حزب قدیمی سوسیال دمکراتها و 

حزب محافظه کار دمکرات مسیحی ها رأی 

سنال  ۳۱درصد افراد باالتر از  ۰1داده اند و 

نیز به این دو حزب قدیمنی رأی دادنند و 

جوانها به حزب سبزها و لیبرالها رأی خود را 

  . به صندوقها انداخته اند

سنال،  ۰۰جمع کل جوانان رأی دهنده زیر 

درصد کل رأی دهنده ها را در اینن دوره  ۹

 ۰۷در جامعه آلمان به خود تعلنق داشنت. 

در صد رأی دهنده گان زینر  ۹درصد از این 

در صد از اینن  ۰۰سال به حزب سبزها، ۰۰

درصد از این  ۰۰درصد به حزب لیبرالها و  ۹

به حزب سوسیال دمکراتنهنا رأی  درصد  ۹

 .دادند

سالگی گذاشتند و  ۰1جوانانی که پا به سن 

درصد جامعنه را  ۷دارای حق رأی شده اند 

ننانر را  ۰۰۱۱۱۱۱به خود تعلق دارند که 

درصد از این بنخنش  ۷۱شامل میشوند که 

درصد به حنزب  ۷۱جامعه به حزب سبزها و 

 .لیبرالها رأی دادند

درصد جمعیت جوانان در آلمان کنه حنق 

بسیار پائین است. بهمین خاطنر  رأی دارند 

 ۰۲سال که فنقنط  ۷۱جمعیت جوان زیر 

درصد جامعه آلمان را شکل داده اند، قندرت 

تأثیر، تغییر و تحوالت سیاسی را در جامعنه 

آلمان ندارند. پروسه ای که دهها سال طنول 

خواهد کشید تا تأثیرات سیاسی دگنرگنوننه 

  .واری را به ثبت برساند

بیش از یک میلیون آراء حزب چپها رواننۀ  

حزب سوسیال دمکراتها و حنزب سنبنزهنا 

  :شد

حزب چپها توانست در آخنرینن سناعنات  

سپتنامنبنر  ۰۲شمارش آراء در روز انتخابات 

 ۷۹درصد آراء را بدست آورد و بنا  ۰رقم 

نارازنماینده گان خود پا به پارلمان آلنمنان 

بگذارد. حزب چپ آلمان نسبت به دور  قبل 

درصد از آراء را به میزان بیش  ۰،۷انتخابات 

از یک میلیون آراء را از دست داد. صندهنا 

هزار از افرادی که درانتخابات دوره های قبل 

به حزب چپها رأی میدادند، اینبار بنا رأی 

تاکتیک وار، برای اینکه حزب محافظه کنار 

دمکرات مسیحی ها دوباره به قدرت ننرسند، 

به حزب سوسیال دمکراتها و حزب سنبنزهنا 

              .رأی دادند

از رأی دهنده گانی که قنبنال بنه   ۲۰۱۱۱۱

حزب چپها رأی میدادند در اینن دوره بنه 

حزب سوسینال دمنکنراتنهنا رأی دادنند. 

رأی دهنده گان سابق حزب چپها  ۰1۱۱۱۱

این بار رأی خود را به ناع حزب سبزها بنه 

رأی  ۹۱۱۱۱صندوقهای رأی واریز کردند و 

دهنده گان سابق این حزب به حزب دسنت 

  . رأی دادند” آلترناتیو برای آلمان” راستی 

آلتنرنناتنینو “ حزب دست راستی و راسیست 

با توجه به اینکه از گنوشنه و ”  برای آلمان

کنار مناطق مختلف آلمان بنخنصنوص در 

مناطق حومه ها و حاشیه های دور افتاده از 

شهرهای بزرگ، رقم آراء بندسنت آمنده را 

برای حزب خود افزایش داد اما در مجنمنو  

در صد از آراء را نسنبنت  ۰به میزان بیش از 

   .به دور  قبل از دست داد

از هاته ها قبل از انتخابات از طرف رسناننه  

های عمومی و بخصنوص از طنرف حنزب 

محافظه کار دمکرات مسیحی ها تبلنینغنات 

ضد سوسیالیستی، ضد حزب چپ در دستور 

کار این حزب محافظه کار قرار گرفته بود و 

رسانه ها در کنل صنحنبنت از منبنارزات 

انتخاباتی سه حزب سوسیال دمکراتها، حزب 

محافظه کار دمکرات مسیحی هنا و حنزب 

     . سبزها میکردند

نیروهای مترقی و احزاب و سنازمناننهنای 

سیاسی چپ همنون حزب چپ آلمان کنه 
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نیروهای مترقی و احزاب و سنازمناننهنای 

سیاسی چپ همنون حزب چپ آلمان کنه 

منتقد جامعۀ سرمایه داری آلمان هسنتننند، 

انتقاد به سیاستهای داخلی و خارجی دولنت 

آلمان دارند، اینبار نیز نتوانستند آراء خیلنی 

از جامعه آلمان را که ناراضی اوضا  داخنلنی 

آلمان و معترض به سیاسنتنهنای خنارجنی 

دولت آلمان هستند به خود جلنب کننننند. 

سالهاست که شاهد آن هستنینم کنه اینن 

نیروها زبان سیاسی مناسب را با خینلنی از 

مردم آلمان بخصوص نسبت به طیف جنوان 

ندارند. این اشکال دراین نیروها دیده میشود 

که در گاتگوهای خیابناننی، در منبنارزات 

سیاسی، در نشست و برخاستهای اجتماعنی 

و در مبارزات انتخاباتی، قنادر ننبنوده انند، 

بخصوص طیف جوان را به بنرننامنه هنای 

سیاسی و اجتماعی و صف خود جذب کنند. 

چگونگی زبان سیاسی و شکل بنرخنورد بنا 

نسل جدید، چگونگی مبارزه برای تنحنقنق 

خواستهای طبقۀ کارگر و طیف پنائنینن و 

طیف متوسط جامعه، نکاتی ست که نینروی 

چننپ در ایننن راه نننتننوانسننتننه اسننت 

چشمگیری را بدست آورد. حزب چنپ  آراء 

آلمان با توجه به اینکه اینن اشنتنبناهنات 

برشمرده را از چند سال گذشته، پیش روی 

خود داشته اما برنامه های مبارزه خود را و 

تصحیحات اشتباهات گذشته را ننتنوانسنتنه 

است تاکنون برطرف کند. امری که در حنال 

حاضر مباحث رو در روی این حنزب شنده 

 است.

تهی  و تنظیم گزارش از بخهش بهیهن 

اللیل سازمهان اتهحهاد فهدائهیهان 

          کلونیست

 ۰1۰0هفتم اکتبر
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 از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

 

جامعه کمونیستی جامعه ایست که در آن مالکیت بر وسایل تولید و مبادله ، به کل 

جامعه بشری تعلق داشته باشد، جامعه ای که در آن از کار مزدی اثری نباشد و نه 

کار و نه ارزش کار به عنوان کاال قابل فروش و معاوضه نباشد، جامعه ای که در 

آن طبقه و حکومت و دستگاه های عریض و طویل بوروکراتیک محو شده باشنند، 

جامعه ای که در آن افراد از آزادی کامل برخوردار باشند و کلیۀ قیود حقوقی ، 

سنتی،اجتماعی، اقتصادی، جنسی ، نژادی ، فرهنگی، مذهبی و .... که در بهره 

گیری انسانها از زندگیشان محدودیت ایجاد می کند، برچیده شده باشند، جامعه 

ای که در آن هرگونه جدایی انسان از ارزش تولید شده توسط کار وی یا جدایی 

تولید کنندگان از برنامه ریزی و ادارۀ امور اجتماعی از میان رفته باشد . اصل از 

هر کس بنا بر استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش تحقق یافته باشد . جامعه 

 ای که آزادی و شکوفایی فرد ضامن آزادی و شکوفایی جمع است .

تنها در چنین جامعه ای است که علم و تکنولوژی بطور کامل در خدمنت رفنع 

نیازهای بشری در خواهد آمد، تنها در چنین جامعه ای است که توانایی هنای 

بالقوه و خالقیت  ها و ابتکارات می توانند آزادانه و بدور از قینود منادی و 

اجتماعی شکوفا شوند، تنها در چنین جامعه ای است که دستاوردهای علمنی و 

 فرهنگی بطور کامل و آزاد در اختیار قرار می گیرد .

سوسیالیسم علمی با تمام دستگاه ها ی فکری ارتجاعی که به بهانۀ مبنارزه بنا 

مناسبات سرمایه داری تالش می کنند مجددأ حلقۀ اخالقیات، معنویات و قنینود 

فرهنگی و مذهبی دوران عهد عتیق را به پای بشریت زنجیر کنند ، فاصله دارد . 

به این اعتبار که سوسیالیسم علمی از رشد جامعه ، پیشرفت مناسبات اجتماعی و 

که به شکل گیری درکها و تلقیات مختلفی از مفهوم زندگنی   –تقسیم کار عمومی 

چنین نتیجه می گیرد که انسنهای مختلف بر اساس شرایط عینی   –منجر شده است 

و ذهنی مختلفی که در آن بسر می برند ، برای زندگی خود اهداف مختلفی را 

متصور می شوند . جامعه باید گنجایش و ظرفیت پذیرفتن همۀ این گونه گونیها را 

داشته باشد و متضمن آزادی بی قید و شرط همۀ افراد برای انتخاب شیوۀ زندگی 

 باشد .



 

مشهوراست.  ببینید ما یک سری اصهول 

برنام  ای داریم  ک  اینها اصول اعتقادی ما 

هستند.  مال سرنرونی سرمای  داری و 

استقرار سوسیالیسم  و مشاب  اینهها که  

تغییر ناپذیر هستند و مبانی نهظهری و 

اهداف نهائی ما را تشکیل می دهند امها 

برخی جنب  های استراتژی و بطهورکهیهی 

تاکتیک ها، شعارهای تبییغی و ترویهجهی  

امورتشکیالتی و اشهکهال مهخهتهیهف 

سازماندهی و تشکیالت و مبهارزه تهابهع 

شرایط  تحییل مشخص از شرایط مشخص 

هستند با تغییر و تحول در جامع  و توازن 

قوای طبقاتی و تحهوالت در صهحهنه  

اقتصادی، اجتلاعی و سیاسی و فرهنری و 

تحوالت بین اللییی  بازبینی می شونهد و 

تغییرمیابند و خود را با شرایط تغییریافت  

وفق میدهند بدون در نظرگرفهتهن ایهن 

تحوالت و کاربست آن در عهرصه  ههای 

مختیف مبارزه،  سازمان و یا حزب مزبور ب  

فرق  ای در خود تبدیل خواهد شد هلچون 

فرق  های دیرر ک  سالها حتی قرنهها به   

حیات خود ادام  می دهند ک  ربطهی به   

مبارزات جاری ندارند  و اغیب این سازمان 

ها با شعارها و باورهای  تخییی خود روزگار 

می گزرانند و طبیعتا تحقق اهدافشان را 

هم ب  صحرای محشر حوال  میدهند گوئی 

آنچ  می گویند وحی منزل است و ازلی و 

ابدی و برای اثبات صحت آن اغیب تخیالت 

خود را بجای واقعیت موجود می نشانند تا 

ثابت کنند ک  آنطور هم ک  می گهویهنهد 

خیال پرداز نیستند بیک  گفتارشان مبتنی 

برتحییل مشخص از شرایط معین اسهت.!! 

شرایط را هم ثابت فرض میکنند. اگهر بها 

مقداری اکراه ایهن نهون نهرهرش را 

سوسیالیسم تخییی بنامیم متاسفان  ایهن 

 روش تفکر نزد فهعهالهیهن سهیهاسهی

درکشورهای استبداد زده ای نظیر کشهور 

ما بسیار سخت جان  ب  حیات خود ادامه  

میدهد. ما این روش تفکر را بسیار زیهان 

آور برای جنبش کارگری و کلونیستی می 

 دانیم و آنرا نقد نلوده با آن مبارزه میکنیم.

کهلهیهسهیهون ” مصوب  مورد اشاره  شلا  

در واقع امر جنب  علیی ”  مطالع  و پژوهش 

دادن ب  این تفکر انتقادی در سازمان مها 

است ک   با ب  کارگیری اسیوبی  صحهیهح 

وعیلی وانتقادی ب   اشتباهات و کلبود ها 

و ضعف های نظری وعلیی خود اگاه شود و 

مدام مشی وسیاست خود را تصحیح کنهد 

 ونیز تصویب 

این سند نشان می دهد که  سهازمهان 

فدائیان کلونیست  با دید دگلاتیستهی و 

تخییی  درافکار واندیش  های تهک تهک 

اعضای اش مرزبندی دارد . دراین رابهطه  

این کلیسیون وظیف  بزرگی برعهده دارد 

وصد البت   ادعا نلیکنیم ک  درحد واندازه 

خود قادر ب  پاسخروئی کامل دراین زمین  

هستیم  ولی ازقدم گذاشتن دراین راه هم 

 هراسی بدل راه نلیدهیم  .

با این توصیف می توانم بهرهویهم ایهن  

کلیسیون در واقع کارش  مطالع  شرایهط 

تغییر یافت   و پژوهش و تحقیهق دربهاره 

ساختار اقتصادی اجتلاعی  صف بهنهدی 

طبقات، تحوالت سیاسی در سطح ایهران، 

منطق  و جهان وارائ  پیشنهادات برای بروز 

رسانی  مواضع، سازمان و نیز امر پیشبهرد 

برنام  آموزشی را پی خواهد گرفت و اینک  

در این راه تاچ  حد موفقیت حاصل شهود 

بست  ب  توان و ظرفیت ما و این کلسیهون 

دارد مهم این است ک  با اتکا بنفس و بها 

برنام  ریزی عیلی و مشارکت دادن افهراد 

 صاحب نظر این پروژه کیید زده شود. 

 

نشریه کار: متاسفانه بدلیل حجم مطالنب 

این شماره فرصت نیست درباره مسنائنل 

دیگر از جمله مباحث کنگره در باره اتحاد 

ها  و نیز دعوت از نمایندگان احنزاب و 

سازمان های دیگر برای شور و مشنورت 

درجلسات جنب کنگره هفتم سازمان بنه 

گفتگو باشما ادامه دهیم  اما به خوانندگان 

نشریه قول میدهیم که به این گفتگنوهنا  

 جهت تشریح مصوبات کنگره ادامه دهیم .

با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت  

 کردید.

 091 -// شماره  0011مهر ماه 

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیئت  

سیاسی سازمان اتحاد فداییان کمونیست منتشر 

 می شود . 
.................. 

از طریق ایمیل ادرس زیر 

در میان  انتقادات خود را با و پیشنهادات نظرات،

 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 !

 پرسش و پاسخ درباره کنگره  هفتم سازمان  و مصوبات آن

 5ادامه از صفحه 


