
ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

١ 
 ١٣٨٩ تير  ١٨جمعه     ١١٤شمارٔه مسلسل  ١۶سال سوم ـ شمارٔه  

  

 

  

 

 طبقه کارگر و راه مبارزه در حبران کنونی

نظام سرمايه داری ايران زير فشار سنگين بحران های اقتصادی و سياسی به 
عوامل . خود می پيچد و حالت عادی خود را بيش از پيش ازدست می دهد

. متعددی نيروی اثرگذاری و قدرت تخريب اين بحران ها را تشديد کرده اند
. بتًا وسيع اقتصادی و عوارض آن ها در زمره اين عوامل هستندتحريم های نس

در مورد دور جديد » شورای امنيت سازمان ملل « بحث فقط بر سر مصوبه اخير
روند بازتوليد وچرخش سرمايه داری ايران، فشار همزمان و . تحريم ها نيست

يز آميخته بسياری بايکوت ها و کشمکش های ديگر درون سرمايه جهانی را ن
طرح های اخير کنگره و سنای آمريکا، اقدام مشترک تمامی . تحمل می کند

کشورهای عضو اتحاديه اروپا، تصميم تازه شرکت توتال، اجتناب مصرانه و 
مؤکد تراست های عظيم بين المللی از ادامه کار خويش در حوزه های نفت و گاز 

، مسدود شدن حساب عسلويه و پافشاری آن ها بر عدم تمديد قراردادهای سابق
شرکت معتبر تجاری ايرانی در امارات متحده عربی، کاهش  ٤١های بانکی 

هزار بشکه در روز و خطر  ٧٠٠درصدی توليد نفت به ميزان  ١٨چشمگير 
سقوط سهميه دولت سرمايه در حجم توليد و فروش روزانه اوپک، همه و همه به 

فزاينده تر عوارض آن کمک  تعميق هر چه بيشتر بحران اقتصادی و تشديد هرچه
ساز و کار تأثير اين عوامل در تشديد بحران اقتصادی . کرده اند و می کنند

سرمايه اجتماعی ايران . کنونی، حداقل در سطح عام خود بسيار روشن است
همچون هر بخش ديگر سرمايه جهانی در ارتباط انداموار و تنگاتنگ با ساير 

اين ارتباط به اندازه دم و باز دم هر . می پذيرد اجزای سرمايه بين المللی سامان
. موجود زنده برای سرمايه داری هر کشور از جمله ايران اهميت حياتی دارد

آنچه در يک کارخانه، يک تراست صنعتی، يک بنگاه کشاورزی، يک معدن، يا 
هر حوزه خريد و فروش نيروی کار به مثابه سرمايه ثابت به کار می افتد، علی 

وم ماشين آالت و مواد اوليه يا کاالهای نيم ساخته و وسايل و ابزاری است که العم
عين اين . در حوزه های ديگر انباشت و ارزش افزايی سرمايه توليد شده است

مسأله در مراودات ميان سرمايه داری کشورهای مختلف و بخش های متفاوت 
 مبادالت و داد و ستدها پيداست که دامنه اين. سرمايه بين المللی نيز صادق است

کل روند گردش . به هيچ وجه به نقل و انتقال بخش ثابت سرمايه محدود نمی شود
هم . و سامان پذيری و ارزش افزايی سرمايه با اين مراودات درهم تنيده شده است

ميليارد دالر است و ميزان  ٩٠اکنون حجم واردات ساالنه ايران بيش از 
بخش مهم يا مهم ترين . ور نيز در همين حدود استکش صادرات نفتی و غيرنفتی

بايد در همين  بخش تأثير تحريم ها بر تعميق بحران جاری سرمايه داری را هم
اين اثرگذاری به طور معمول اين گونه است که تراست ها، . جا جستجو کرد

انحصارها، سرمايه اجتماعی برخی کشورها يا بخش عظيمی از سرمايه داری 
د ملزومات روند ارزش افزايی و بازتوليد سرمايه ها در ايران را جهانی، ورو

آثار بی واسطه اين تحريم کاهش توليد در حوزه های وسيعی از . محدود می کنند
اين روندی است که . صنايع و به تدريج تعطيل برخی از مراکز کار و توليد است

اما . بوده ايم ما در طول سال های رياست جمهوری احمدی نژاد مدام شاهد آن
. اين روند در ماه های اخير بسيار تشديد شده و دامنه تأثيراتش وسعت يافته است

به  ٢٠٠٧چهار ميليون و يکصد هزار بشکه در سال  کاهش توليد روزانه نفت از
سه ميليون و چهارصد هزار بشکه در زمان حال که باالتر اشاره شد، فقط نمونه 

واکنش . شديد عوارض آن توسط تحريم ها استای از گسترش دامنه بحران و ت
سرمايه ها اعم از خصوصی يا دولتی به ويژه سرمايه های بزرگ تر و پرسودتر 
و دارای شرائط توليدی و سودافزايی باالتر در مقابل اين رويداد، به طور معمول 
اين است که محاصره اقتصادی يا دايره تحريم ها را دور زنند، به اين معنی که 

الها يا در واقع سرمايه های مورد نياز خود را با پرداخت بهای بسيار گزاف کا
. تر تهيه کنند تا مانع کاهش توليد و توقف چرخه ارزش افزايی سرمايه ها شوند

سرمايه داران و دولت سرمايه داری ايران همواره اين کار را انجام داده اند و 
افزايش چشمگير : سيار روشن است اما محصول مستقيم اين اقدام نيز ب. می دهند

. بخش ثابت سرمايه، امری که خود کاهش نرخ سود را به دنبال دارد هزينه های
صاحبان سرمايه و دولت اسالمی در طول سال های زياد کل هزينه های وقوع 
اين حوادث يعنی افزايش هزينه سرمايه گذاری و کاهش نرخ سودها را از طريق 

يروی کار از يک سو و افزايش قيمت ها و بازهم يورش کاهش دستمزد يا بهای ن
سرمايه . گسترده به کار پرداخت شده کارگران از سوی ديگر جبران کرده اند

عوارض گريزناپذير تحريم ها در تشديد بحران سرمايه را به طور معمول از اين 
مجاری دنبال کرده است و به اين معنا در واقع هزينه تحريم ها را کارگران 

اما شواهد حاکی است که تيغ سرمايه داران و دولت . پرداخته اند و می پردازند
آن ها اکنون و در شرايط حدت تحريم ها و تنگ تر شدن حلقه های محاصره 

منظور از اين کند شدن البته خودداری . اقتصادی کند و ناکارآمد شده است
هجوم هرچه بيشتر به صاحبان سرمايه و دولت از برنامه ريزی تشديد استثمار و 

آن ها بی گمان به اين برنامه ريزی ادامه خواهند . سطح معيشت کارگران نيست
بيان » کار مضاعف ، همت مضاعف«شعار سال جمهوری اسالمی يعنی . داد

آنچه ناکارآمدی تداوم اين برنامه ريزی را نشان . فشرده همين برنامه ريزی است
ستمزدهای فعلی طبقه کارگر است که در می دهد سطح موجود زندگی و ميزان د

واقع ديگر ته کشيده و به دليل تنزل بی مهار تاکنونی توان سابق خود را برای 
  . تحمل يورش های بيش از پيش سرمايه از دست داده است

از اين که بگذريم، آثار تحريم ها به ويژه در حجم فعلی به اين حد محدود نمی 
ری سال ها برای جلب سرمايه گذاری غول های دولت اسالمی سرمايه دا. ماند

بزرگ نفتی از نوع توتال، شرکت های عظيم نفتی ايتاليايی، فرانسوی و جاهای 
ديگر در مناطق نفت و گاز عسلويه تالش کرده، امتيازهای زيادی داده و عقب 
نشينی های چشمگيری کرده و بيشترين شروط اين شرکت ها برای دستيابی به 

با اين همه، هيچ کدام از شرکت های مذکور . سود را پذيرفته است ارقام نجومی
آن هم در شرايطی که هر ميزان اين سرمايه گذاری ها برايشان به نسخه شفا می 

بديهی است . ماند، انعقاد قرارداد را به سود خود نيافته و به انجام آن تن نداده اند
اشت، ارزش افزايی و که شرکت های سرمايه گذار خارجی تمامی شرايط انب

دستيابی به سودهای کالن را به دقت محاسبه می کنند و بی جهت ريسک نمی 
فقدان ثبات سياسی، فشار تحريم ها و جنگ و ستيزهای درونی سرمايه . کنند

جهانی، به ويژه احتمال تشديد بيشتر اين منازعات و بی ثباتی و تاثير آن بر روند 
و  حاسبات شرکت ها را تحت تاثير قراردادهسوداندوزی ها موضوعی است که م

فرار سرمايه ها از . آن ها را از ورود به اين حوزه های سودآور بازداشته است
حجم قراردادهای اقتصادی . ميدان های نفت و گاز عسلويه فقط يک نمونه است

دولت احمدی نژاد در قلمروهای مختلف انباشت سرمايه، که يکی پس از ديگری 
  . عطيل يا تعويق فرو رفته، بسيار زياد استبه ورطه ت

اما درمورد بحران سياسی جاری به اجمال می توان گفت که ساختار قدرت 
سياسی سرمايه داری ايران، به داليل روشنی که بارها آن ها را توضيح داده ايم، 
لزوما ساختاری يکسره استبدادی و مبتنی بر سرکوب و اختناق و بی حقوقی 

اين ساختار زمانی خود را به صورت استبداد سلطنتی . ان استمطلق شهروند
. نشان می داد و اکنون بيش از سی سال است که در استبداد دينی متبلور شده است

کارکرد استبداد دينی برای حفاظت از رابطه اجتماعی سرمايه و تمام ستم ها و 
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ونه اعتراض تبعيض های ناشی از آن يا متکی به آن چنين بوده و هست که هرگ
به اين ستم ها و تبعيض ها را نه تنها مستحق مجازات عرفی بلکه مستوجب 
عقوبت شرعی دانسته و، از همين رو، بر خفه کردن و به خون کشيدن هر گونه 

اين کارکرد نه فقط در شکنجه و . آزادی جامه مشروعيت دينی پوشانده است
خدا بلکه در اجرای حد شرعی اعدام هزاران زندانی سياسی به اتهام محاربه با 
انبوه زنان و مردان نگون بختی  شالق و قطع دست و پا و سنگسار و قصاص

خود را نشان داده است که توسط دولت همان نظامی مجازات می شوند که خود 
اين ساختار سياسی هم اکنون . واداشته است» گناه«و » جرم«آنان را به ارتکاب 

ای پس از انتخابات اخير به بحرانی ژرف دچار شده و به ويژه به دنبال رويداده
است، نه فقط به دليل بحران اقتصادی سرمايه که در باال به آن اشاره کرديم بلکه 
به علت تناقض های درونی و ذاتی خود اين ساختار که از يک سو پا در زمين و 
ز ملزومات مدرن دفاع از سرمايه دارد و، از سوی ديگر، مشروعيت خود را ا

آسمان و سنت دينی می گيرد و از اين مشروعيت نيز برای دفاع هرچه مرگبارتر 
اين ساختار به علت دفاع و . و خون ريزتر از نظام بردگی مزدی بهره می جويد

حفاظت از منافع طبقه سرمايه دار و سرکوب و کشتار کارگران و آزادی خواهان 
راض و نفرت روزافزون طی بيش از سی سال حکومت خود هم اکنون مورد اعت
اما فقط اين اعتراض و . و بحق ميليون ها انسان مخالف خود قرار گرفته است

آنچه هم اينک . نفرت عميق ميليونی نيست که جمهوری اسالمی را تهديد می کند
و بالفعل اين رژيم را بيشتر تهديد می کند شکاف های عميق و غيرقابل ترميم 

ق آن ها از سرعت تعميق شکاف بين مردم درون حکومت است که سرعت تعمي
  .و رژيم پيشی گرفته است

و نيز شکاف های عميق درون بخش های مختلف  هرگاه جنبش اعتراضی جاری
حاکميت سياسی و تشديد اختالف بين کسانی را که تا ديروز يارغار و همسنگر 

بريم که بودند در کنار بحران اقتصادی عميق کنونی قرار دهيم، به آسانی پی می 
وقوع . نيست سرمايه داری ايران در طوالنی مدت قادر به تحمل اين اوضاع

تغيير سياسی در اوضاع موجود بسيار محتمل و حتی الزامی است و اين مساله 
ای است که همه بخش های طبقه سرمايه دار نه فقط در فاصله مرزهای داخلی 

صف آرايی . می بينند ايران بلکه در وسعت جهانی سخت خود را با آن درگير
تهاجمی قطب های مختلف سرمايه از دولت آمريکا و اتحاديه اروپا گرفته تا 
روسيه و کشورهای عربی خاورميانه و استراليا و جاهای ديگر بر سر تحکيم 
محاصره اقتصادی ايران، رويداد اجتماع سران دولت های سرمايه داری در 

. سلطنتی سرمايه را به خاطر می آوردگوادولوپ در روزهای آخر حيات استبداد 
رژيم شاه در طول ساليان دراز مطلوب ترين الگوی حاکميت سرمايه در ايران 
برای کل قطب غربی سرمايه و بيش از همه برای بخش مسلط اين قطب يعنی 

دولت های مختلف اياالت متحده در آن دوره از . سرمايه داری آمريکا بود
ر چه در توان داشتند برای ماندگاری سلطنت شاه دموکرات تا جمهوری خواه ه

خورشيدی به دنبال اوج گيری  ٥٠به کار بردند اما اين رژيم از نيمه دوم دهه 
بحران اقتصادی سرمايه، سرکشی مهارناپذير سيل مبارزات کارگران که از مدت 
ها پيش جريان داشت، بروز تشتت درونی و باالخره طغيان موج اعتراضات 

ه ای و خيابانی، تمامی مطلوبيت خود را برای حاکمان جهانی سرمايه وسيع تود
از اين زمان به بعد آنچه در مرکز توجه قطب های قدرت سرمايه . از دست داد

جهانی قرارگرفت نه حفظ رژيم شاه بلکه صيانت از سرمايه داری ايران و نجات 
. کارگر بوداين نظام از خطر جنبش کارگری و طغيان ضدسرمايه داری طبقه 

گفتگوها ديگر حول اين محور می چرخيد که کدام نيروها و کدام بخش های طبقه 
سرمايه دار ايران بهتر و نيرومندتر قادر به مهار، سرکوب و قلع و قمع خيزش 

گوادولوپ بايد به اين پرسش . توده های کارگر برای رهايی از سرمايه هستند
ايه جهانی به شرايط روز جامعه ايران پاسخ می گفت تا از اين طريق پاسخ سرم

  . را با طبقه سرمايه دار ايران در ميان بگذارد

شرايط کنونی مبارزه طبقاتی و پيچ و خم اوضاع سياسی حاضر بی گمان در هيچ 
. کدام از اجزای خود نسخه کپی شده رويدادهای آن زمان جامعه ايران نيست

هيچگاه مراوداتی از سنخ آنچه قطب مسلط سرمايه جهانی در طول اين سی سال 

برعکس، اين روابط . با رژيم شاه داشت، با دولت کنونی سرمايه نداشته است
همواره با کشمکش و ستيز توأم بوده است اما محتوای مشاجرات نيز جز متقاعد 
ساختن دولت اسالمی به پرهيز از باج خواهی ها و زيادت طلبی ها هيچ چيز 

از قدرت سياسی سرمايه داری ايران به ويژه در  بخشی. ديگر نبوده و نيست
بيست سال اخير از دادن پاسخ موافق به اين خواست هيچ دريغ نداشته است و 
. چنين پاسخ موافقی را شرط بقای نظام بردگی مزدی در ايران می ديده است

جريانی که امروز همه اهرم . موضوع برای بخشی ديگر اما برعکس بوده است
سرمايه را در دست دارد تعميق ستيز با آمريکا و روی آوری به های حاکميت 

چين و روسيه، گسترش دامنه زياده خواهی و توسل به تمامی راهکارهای ممکن 
حتی تروريسم و بدترين جنگ افروزی ها را تنها ضمانت تداوم بقای سرمايه 

ادث بعد رويدادهای جاری اين چند سال و به ويژه حو. داری ايران می يافته است
از انتخابات اخير، تعميق کم سابقه شکاف در درون حاکميت سياسی سرمايه، 
خيزش گسترده انسان های معترض به جنايات سی ساله کل دولت اسالمی 
سرمايه داری، بهره گيری فرصت طلبانه جريان موسوم به اصالح طلب از 

اکميت شرايط روز در تسويه حساب با شرکای ديرينه قدرت و مالکيت و ح
سرمايه، موقعيت پراکنده، ضعيف و مستاصل جنبش کارگری ايران به لحاظ 
صف آرايی آگاهانه طبقاتی حتی در سطح طرح مطالبات پايه ای خود، بحران 
اقتصادی جاری، تعميق مستمر آن و فشار کوبنده اش بر دولت احمدی نژاد و 

طب های مسلط پاره ای عوامل ديگر در مجموع شرايطی را پديد آورده که ق
سرمايه داری جهانی را برای تعيين تکليف خويش با جريان مسلط قدرت سياسی 

به نظر می رسد . سرمايه داری ايران بيش از پيش تشويق و ترغيب کرده است
که تحريم های کنونی با حجم سنگين و آثار گسترده خود در اين راستا سير می 

نی را در ميان دولت ها و قطب های کند و با همين هدف وسيع ترين اجماع تاکنو
جريان مغلوب و مغضوب حاکميت . مختلف سرمايه جهانی به همراه آورده است

سرمايه که از سال ها پيش برای انزوای شرکای سی ساله و رقبای بسيار 
سرسخت و مهاجم خويش در تالش بوده است، به طور قطع کل اين شرايط و از 

سرمايه داری برای برخی جا به جايی ها در جمله صف آرايی وسيع دولت های 
تمامی قرائن و . ساختار قدرت سياسی سرمايه داری ايران را بسيار مغتنم می بيند

شواهد نشان می دهند که اين همسويی و همکوشی بدون نياز به هيچ تعهد 
مکتوب، بدون هيچ شرط و شروط مدون و رسمی، بدون احتياج به هيچ توافق 

يپلماتيک و بدون نياز به هيچ پالتفرم وحدت يا حتی همگامی، به سازمان يافته د
گونه ای عادی و از درون ملزومات صيانت سرمايه و آنچه نياز ماندگاری 
سرمايه داری در ايران و جهان است گام به گام محقق می شود و جامه عمل می 

خصيت اصالح طلبان در طيف وسيع طبقاتی خود و نه لزومًا به عنوان ش. پوشد
ها و احزاب شناخته شده در طول همين يک سال کم و بيش کارهايی را انجام 
داده اند که از همه لحاظ منطبق بر نيازهای همين صف آرايی پيوسته بين المللی 

همسويی وسيع . سرمايه با هدف خزيدن به قدرت سياسی سرمايه داری بوده است
قشات سياسی و ديپلماتيک با همه در ارتباط با پروژه هسته ای، تمايل به حل منا

دولت های سرمايه داری غرب و شرق، اعالم آمادگی برای تبعيت از قوانين 
عمومی رقابت جاری ميان بخش های مختلف سرمايه بين المللی و اکتفا به سهميه 
اضافه ارزش ها مبتنی بر اين رقابت ها، اجتناب از زياده خواهی ها و احتراز از 

ای رايج جمهوری اسالمی در اعمال اين باج خواهی ها، ابراز توسل به راهکاره
تمايل به پيروی از مفاد نظم جهانی تعيين شده توسط قطب های مسلط قدرت 
سرمايه در دنيا، رغبت وافر به هموارسازی هر چه بيشتر راه ورود سرمايه ها و 

ر و تضمين بيشترين ارقام سود برای آن ها، کوشش برای ادغام هر چه مؤثرت
سراسری سرمايه اجتماعی ايران و بازار داخلی کشور در سرمايه بين المللی و 
بازار جهانی سرمايه داری، تمکين به قوانين بازی و قواعد تقسيم قدرت سرمايه 
در ميان بخش های مختلف بورژوازی و، از همه اين ها مهم تر و اساسی تر، 

ب جنبش کارگری از جمله پيشينه شفاف و روشن آمادگی برای کنترل و سرکو
عالوه . مؤلفه های متضمن تالش اصالح طلبان برای خزيدن به قدرت بوده است

بر اين ها، طيف اصالح طلبان خواه در داخل و خواه در خارج کشور در طول 
اين مدت بازهم بدون نياز به هيچ بگومگوی رسمی يا هيچ حشر و نشر وحدت 
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ای موانع سر راه يکپارچگی سياسی خويش  جويانه، عمًال دست به کار حذف پاره
نقد عوام فريبانه و کاسبکارانه گذشته، . در سطح داخلی و بين المللی بوده اند

فاصله گيری از باور به واليت فقيه و پاره ای اعتقادات و احکام دينی، تالش 
برای برائت جويی از مشارکت در جنايات گسترده دولت اسالمی سرمايه از نوع 

زندانيان سياسی در دهه شصت يا ادامه جنگ ايران و عراق در سال های کشتار 
پس از بازپس گيری خرمشهر، زيرسئوال بردن شرمگينانه خمينی و اعتراف 

و  ٥٧الکن به نقش او در سرکوب و کشتار سال های نخست بعد از وقوع انقالب 
سجام کل اعدام های دهه شصت از جمله تغييراتی است که بازهم در راستای ان

اين طيف و نزديکی بيشتر اين بخش بورژوازی از دوم خردادی های طيف 
مذهبی ها و توده ای  -خاتمی گرفته تا موسوی و کروبی و نهضت آزادی و ملی

  . ها و اکثريتی ها و جمهوری خواهان و مانند اين ها شکل گرفته است

ی درون آن مربوط بدين سان تا آنجا که به طبقه سرمايه دار و جريان های سياس
اقتصادی جاری  - می شود هم اکنون با دو راه حل برای مقابله با بحران سياسی

در يک سو، جريان مسلط و قدرتمند رژيم را می بينيم که راه . رو به رو هستيم
حل او برای مقابله با بحران جاری از يک طرف قبضه کامل قدرت و ثروت 

حانيت همسو با آن بر تمام منابع يعنی حاکميت مطلق سپاه پاسداران و رو
اقتصادی و مراکز قدرت سياسی و، از طرف ديگر، سرکوب خونين و قهرآميز 
هرگونه اعتراض به اوضاع جاری با تکيه به خيل عظيم نيروهای نظامی و 

اين . امنيتی است که به نحوی از اين منابع اقتصادی و سياسی منتفع می شوند
درت سياسی و منابع ثروت جامعه را در چنگ دارد جريان که اکنون تقريبا کل ق

با تکيه بر قدرت سرکوب خود توانسته است اعتراضات خيابانی را مهار کند و 
اگرچه از نظر بين المللی در انزوای بيش از پيش قرار دارد و با تحريم های 
اخير فشار اين انزوا را حتی بيشتر احساس خواهد کرد و با آن که جز سرکوب 

بديلی برای مقابله با بحران ندارد اما قدرت مانوور خود برای سوارشدن بر هيچ 
موج توهمات باقی مانده بخش سنتی و عمدتا روستايی طبقه کارگر را به طور 
کامل از دست نداده است و هنوز می تواند بر اين موج سوار شود و اين بخش از 

ر، اصالح طلبان در سوی ديگ. کارگران را به سياهی لشکر خود بدل کند
سرکوفته و رانده شده به اپوزيسيون و طيف وسيع احزاب و جريان های سياسی 
حامی آنان در داخل و خارج قرار دارند که راه حل شان برای مقابله با بحران 
خزيدن به قدرت سياسی از طريق سوارشدن بر موج اعتراضات آزادی خواهانه 

که بدنه جنبش اعتراضی جاری را  - بخش مدرن و شهری و جوان طبقه کارگر 
و تکيه سياسی و اقتصادی بر کشورها و محافل سرمايه داری  -تشکيل می دهد 

  . غربی است

در چنين شرايطی که از يک سو بخشی از طبقه کارگر از نظر سياسی منفعل و 
نظاره گر اوضاع است و بخش های سنتی و مدرن آن نيز با کوله باری از توهم 

صلی طبقه سرمايه دار در اوضاع سياسی دخالت می کنند، به دو جناح ا
برافراشتن پرچم مطالبات پايه ای طبقه کارگر توسط کارگران فعال و پيشرو و 
کمک به متشکل شدن کارگران در شوراهای ضدسرمايه داری معنا و اهميت 

در واقع، فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر با . خاصی پيدا می کند
شتن اين پرچم اوال کارگران از نظر سياسی منفعل و نظاره گر را به ميدان برافرا

مبارزه سياسی متشکل و شورايی برای دستيابی به مطالبات پايه ای با رويکرد 
ثانيا، به بخش مدرن طبقه کارگر که به اصالح طلبان و . ضدکارمزدی می کشانند

ق آزادی های سياسی و آن ها توهم دارند نشان می دهند که تحق» جنبش سبز«
سکوالريسم فقط و فقط از طريق مبارزه با رابطه اجتماعی سرمايه ممکن است 
نه با رفتن به سوی کشورهای سرمايه داری غرب و سر دادن شعارهای 

. »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران«و » ياحسين، ميرحسين«ارتجاعی چون 
به جريان حاکم است، می گويند ثالثا، به بخش سنتی طبقه کارگر که متوهم 

مبارزه با سرمايه داری و قدرت های امپرياليستی نه از طريق ارتجاعی و 
و چشم دوختن به ) کردند ٥٧آن گونه که کارگران در انقالب ( بازگشت به عقب 
امثال احمدی نژاد بلکه با پيش رفتن و طرح » عدالت طلبانه«عوام فريبی های 

ل دين از حکومت، استقرار حکومت سکوالر مطالباتی چون جدايی کام
، برخورد با دين به عنوان امر خصوصی افراد، تحقق آزادی های )غيردينی(

به جای (سياسی و اجرای موازين مدرن وسکوالر در امور حقوقی و قضايی 
تنها با اين راهکار . امکان پذير است...) شالق و قطع دست و پا و سنگسار و

وانند صفوف پراکنده و مستاصل و فرومانده خود را متحد است که کارگران می ت
سازند و تسليم و تمکين خود در مقابل سرمايه را به نبرد آگاهانه و متشکل طبقه 

  .خويش با طبقه سرمايه دار و دولت او تبديل کنند

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٩تير  ١٧

 

 تصفيه کارگران خمالف احتاديه کارگری در آملان
ساعت کارهفتگی با  ٣٠ !اخراج شوندنبايد " آلترناتيو"کانديداهای 

 !دستمزد کامل به جای مرخصی اجباری و کاهش دستمزدها

اين خواست ها را، چنان که در تصوير باال می بينيد، کارگران مخالف اتحاديه 
نام جريان بديل ومخالف " آلترناتيو. "ه اندهای کارگری در آلمان مطالبه کرد

به دنبال انتخابات اخير  .اتحاديه های کارگری در درون اين اتحاديه ها است
کانديداهايی " آلترناتيو"شورای کارگاه دايملر مارينفلد برلين، که در آن کارگران 

اه مه جدا از کانديداهای اتحاديه معرفی کرده بودند، اتحاديه کارگری متال در م
پس از . شد اين کارگاه" آلترناتيو"امسال خواهان رسيدگی به وضعيت کانديداهای 

دستور سرمايه داران صدرنشين اتحاديه متال، کميسيون  اين درخواست و درواقع
به زيان سه تن از اين  ٢بر  ٣رسيدگی اين اتحاديه در کارگاه دايملر برلين 

 رای داد و تصميم گرفت - ارتين فرانکه مصطفی افه، فهيمه اتکو و م - کانديداها 
نفر  ١٥. فعاليت اتحاديه ای آنان را ممنوع کند و يا آنان را از اتحاديه اخراج نمايد

برای شرکت در " آلترناتيو"اين افراد را جريان . شدند ديگر نيز رسما توبيخ
ه آن ها به سياست های شورای کارگا. انتخابات شورای کارگاه کانديدا کرده بود

انتقاد داشتند، به همين سبب کانديدای اتحاديه نشدند و خود فهرست مستقل ارائه 
آرای کارگران را به دست آورند و فهرست % ٢٥توانستند  آنان درمجموع. دادند

% ٧٥اما اتحاديه می گويد ما نه . آرا را به خود اختصاص داد %٧٥اتحاديه 

هيچ مخالفی در درون اتحاديه آرا را می خواهيم، زيرا می خواهد  %١٠٠بلکه 
   .نداشته باشد تا هرچه را که می خواهد با اطمينان کامل به پيش برد

شوراهای چپ کارگاه های مختلف دايملر و اعضای مخالف اتحاديه با تشکيل 
دايره حمايتی و سازمان دادن اعتراضات علنی می خواهند مانع اخراج اين 

الف اتحاديه در اين کارگاه، فعاالن عالوه بر کارگران مخ. کارگران شوند
کارگری شهرهای کاسل، فرانکفورت و سيندفينگن نيز با تهديدات مشابهی مواجه 

عضو کارگاه های مختلف برای هماهنگی با هم مالقات  ٣٠از همين رو، . اند
حسين اکئورت، که يکی ازاين ها و فرد مورد اعتماد کارگاه زيمنس . کردند

را زنده می کند که انتقاد  ٧٠جريان خاطرات تلخ دهه اين : است، می گويد
او می گويد هرکس بايد بتواند در . کنندگان چپ از اتحاديه ها اخراج می شدند

اتحاديه نظراتش را آزادانه بيان کند و حق شرکت در انتخابات شورای کارگاه و 
ح می وی توضي. کانديدا شدن در فهرست جدا از فهرست اتحاديه را داشته باشد

دهد که البته علت اصلی اين مساله فقط ارائه فهرست جدا از فهرست اتحاديه 
همواره " آلترناتيو"حاميان . نيست بلکه عامل اصلی آن انشقاق در اتحاديه است

و اتحاديه اعتراض کرده بودند، به ويژه در مورد  به سياست های شورای کارگاه
نفر از اعضای اتحاديه در مورد آن  ٨٥٠نظام تعرفه مزدی جديد اتحاديه متال که 

اعتراض شان به  خواهان برگزاری مجمع غيرعادی کارگاه شدند و هم چنين
  . قانون شوراهای کارگاه که رئيس شورا آن را ناديده گرفت
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همان گونه که حسين اکئورت به درستی گفته است، آن چه که فشار خون اتحاديه 
جداگانه توسط مخالفان نيست بلکه را باال برده است صرفا ارائه فهرست 

چگونگی برخورد کارگران مخالف اتحاديه به مسائل کارگری، به سرمايه داری 
برای درک بهتر . و به شيوه های مبارزه و مقاومت در برابر سرمايه داری است

يکی از  - اين نکته نگاهی می کنيم به قسمتی از سخنرانی مصطفی افه 
که در تظاهرات » سرمايه داری بحران است«ه نام ب - "آلترناتيو"کانديداهای 

بعد از : "... در برلين ايراد شده است  ٢٠١٠ژوئن  ١٢اعتراضی کارگران در 
مدت ها کار با کاهش ساعات کار االن کارگاه ها همه به طورعادی دوباره به 

رئيس از بحران صحبت می کند، اما در همان زمان که ساعات . کار افتاده اند
آن ها دروغ می گفتند که . ا کاهش داده بودند کنسرن سود اضافی داشتکار ر

اخراج ها از سر گرفته خواهند شد، مثل آمريکا که . گويا دارند ضرر می دهند
سرمايه داری چيست؟ ما هر روز در . هزار نفر کار خود را از دست دادند ١٠٠

ن مدام سود می درحالی که کنسر. اينجا درک می کنيم که سرمايه داری چيست 
برد، در اين جا همکاران ما از شدت کار دچار دردهای مزمن ستون فقرات می 

" آلترناتيو"اما در فهرست انتخاباتی . من خودم عضو اتحاديه متال هستم. شوند
اما اتحاديه متال . ما می خواهيم کارگران قرارداد موقت، دائمی شوند. کانديدا شدم

رئيس اتحاديه عمومی . ين مخالفت را نمی فهميمما علت ا. با آن مخالف است
با خانم مرکل رفت و آمد دارد و در جشن تولد او شرکت می کند، اما . ب.گ.د

و اعتراض می کنيم برای مقاومت جمعی به  اين جا که ما کارگران داريم مقاومت
ی در ما بايد يک آلترناتيو سياس. ما بايد از پايين فشار وارد کنيم. ما نمی پيوندد

ما بايد شاغالن و بيکاران را در يک جمع بسيج و سازماندهی . اتحاديه ايجاد کنيم
به جای ( کار بايد بين همه تقسيم شود .نبايد بيکار باشند ميليون ها انسان. کنيم

ساعت با  ٣٠مرخصی اجباری و کاهش دستمزدها، ساعات کار هفتگی بايد به 
بايد شغل جديد ). ز بتوانند کار داشته باشنددستمزد کامل کاهش يابد تا بيکاران ني

بر ما  اگر روسا توان تضمين کار برای ما را ندارند چرا بايد بازهم. ايجاد شود
رياست کنند؟ ما بايد خودمان تصميم بگيريم که چه مدت کار کنيم و چه چيزی را 

. ويمهمه ما کارگران اروپا بايد برای اعتراض در بروکسل هماهنگ ش. توليد کنيم
نه . همه کارگران بايد همزمان در کشورهای مختلف اعتراض و اعتصاب کنند

بايد خودمان . فقط يونان يا اسپانيا بلکه در آلمان هم نياز به اعتصاب عمومی است
  ."را در همه شهرهای اروپا برای مبارزه عليه سرمايه داری آماده کنيم

ديگر کارگران مخالف  اين سخنان به خوبی نشان می دهد که مصطفی افه و
اتحاديه های کارگری دقيقا از موضع ضدسرمايه داری با اين تشکل های مزدور 

اما . اين مخالفت بسيار اميدبخش و دلگرم کننده است. سرمايه مخالفت می کنند
سخنان مصطفی افه در عين حال پاشنه آشيل کارگران مخالف اتحاديه ها را نيز 

در اتحاديه ما بايد يک آلترناتيو سياسی "گويد  همين که او می. نشان می دهد
نشان می دهد که او هنوز به ماهيت سرمايه دارانه اتحاديه های " ايجاد کنيم

سياست ها و رويکردهای رفرميستی  متاسفانه. کارگری کامال پی نبرده است
اتحاديه های کارگری چنان در جسم و جان توده های کارگر به ويژه در اروپا و 

آلترناتيو خود را در درون اين اتحاديه ها  کا نفوذ کرده است که آنان بازهمآمري
جستجو می کنند و توجه ندارند که اين آلترناتيو را بايد در بيرون از اتحاديه ها، 

بی . کامال مستقل از آن ها و به صورت شورای ضدسرمايه داری جستجو کرد
با جذب توده های کارگر عضو  ترديد، آلترناتيو شوراهای ضدسرمايه داری بايد

اتحاديه ها و با روش ها و رويکردهای جنبشی و غيرسکتاريستی شکل گيرد و 
اما توهم شکل گيری آسان و زودهنگام اين آلترناتيو را نيز نبايد . توانمند شود

داشت، چراکه رفرميسم سنديکاليستی ديرپا و سخت جان چنان با نگرش و درک 
اتحاديه عجين شده است که زمان می برد تا آنان کامال کارگران عضو  و دريافت

درک کنند که اتحاديه کارگری تشکلی يکسره سرمايه دارانه است که نه تنها 
گنجايش مبارزه ضدسرمايه داری توده های طبقه کارگر را ندارد بلکه درست در 
نقطه مقابل آن قرار دارد و دقيقا به همين سبب است که اتحاديه ها همچون 
سرمايه داران و دولت هايشان درمقابل کارگران می ايستند و آن ها را اخراج و 

بديهی است که اتحاديه های کارگری اين کارها را از . توبيخ و سرکوب می کنند
. تبديل نشود آن رو انجام می دهند که مخالفت با آن ها به هنجار کارگران عضو

سرمايه با اين کارها می خواهند به با اين همه و با آن که اين تشکل های مزدور 
قول معروف گربه را دم حجله بکشند تا هيچ کارگری اجازه مخالفت با آن ها را 
 به خود ندهد، بايد گفت که عروسشان اکنون ديگر صاحب چند فرزند شده است و

 Junge, :منبع !!اين اخراج ها و تصفيه ها و سرکوب ها ديگر کارساز نيست
Welt Alternative 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  )١٣٨٩تير  ١٢( ٢٠١٠ژوئيه  ٣

 

 از کارگران گيالن خربک ي
  کارخانه توليدی نوپوش

 ٣٠کارگر زن و  ٢٠٠در اين کارخانه . اين کارخانه در شهر صنعتی رشت، ورودی دوم، واقع است
ست و مدير داخلی آن شفاهی کارخانه وابسته به بخش خصوصی ا. کارگر مرد مشغول به کار هستند

در اين کارخانه پارچه های توليد شده در کارخانه . سالن توليد وجود دارد ٤در کارخانه . نام دارد
کارخانه دارای سرويس اياب و ذهاب است، . برک تبديل به کت و شلوار و پيراهن مردانه می شود 

  . را به غذاخوری اختصاص داده اندکارگران گوشه ای از سالن توليد . اما سالن غذاخوری ندارد

. نکته قابل ذکر در مورد اين کارخانه آن است که کارفرما کارگران زن متاهل را استخدام نمی کند 
چرا؟ زيرا حاضر نيست در آينده پس از تاهل زنان جوان به آن ها مرخصی ايام بارداری بدهد و 

 ازدواجزنان غيرمتاهل را در صورت  .هزينه دوران شيرخواری کودکان کارگران را تامين کند
  . اخراج می کند، زيرا حاضر به پوشش بيمه فرزندان زنان متاهل نيست

اين . انسان به ياد ايام برده داری باستان می افتد که در آن غالمان و کنيزان حق نداشتند ازدواج کنند
قه کارگر، نظام سرمايه امر نشان می دهد که در فقدان قدرت متحد و متشکل و ضدسرمايه داری طب

و اگر . داری به راحتی و سادگی می تواند شرايط دوران برده داری را بر کارگران مزدی تحميل کند
کارگر مزدی را به برده کامل تبديل نمی کند علتش آن است که در آن صورت مجبور می شود هزينه 

ارگر مزدی اصال چنين اجباری را خورد و خوراک و سرپناه آن را تامين کند، در حالی که در قبال ک
کارگران بيکار و ) و در سطح جهان، ميلياردی(به شکرانه جمعيت ميليونی . احساس نمی کند

قراردادهای سفيد امضا، او به راحتی می تواند جای کارگری را که امروز از گرسنگی می ميرد فردا 

به عبارت ديگر،  .زينه چندانی شودبا کارگر ارزان تر و بی حقوق تری پر کند، بی آن که متحمل ه
برده داری که برده را مثل اسب و قاطر می خريد چون بابتش پول نسبتا زيادی می داد مجبور می شد 

حال آن که سرمايه داری . با تامين خورد و خوراک و سرپناهش اورا زنده نگه دارد تا برايش کار کند
می خرد و حتی می تواند اين ثمن بخس را برای  که امروزه نيروی کار کارگر مزدی را به ثمن بخس

ماه ها و چه بسا سال ها نپردازد هيچ گونه نگرانی از بابت مرگ کارگر و سوخت شدن مزد ناچيز و 
آری، مزيت کارگر مزدی بر برده . نازلی که بايد به او می پرداخته و شايد هم نپرداخته است، ندارد

يه دار مجبور نيست با تامين خورد و خوراک و سرپناه کارگر برای سرمايه دار در اين است که سرما
مرگ برده، برده دار را نگران می کرد زيرا او احساس . مزدی او را هر طور شده زنده نگه دارد

حال آن که مرگ کارگر، سرمايه دار . می کرد پولش را دور ريخته و استفاده ای از آن نکرده است
حتی با احتساب (ه خوشحال می سازد، زيرا اوال بابت نيروی کار او را نه تنها نگران نمی کند بلک

چيز چندانی نپرداخته يا نمی پردازد که او را نگران کند و، ثانيا، مرگ کارگر به ويژه اگر ) سنواتش
قديمی و با سابقه باشد به سود اوست، زيرا می تواند جای خالی او را با کارگر بمراتب ارزان تر و 

سرمايه دار  .از اين نظر، سرمايه داری هزار بار بدتر از برده داری است. پر کند بی حقوق تری
صاحب کارخانه نوپوش که کارگر زن متاهل را اخراج کند و او را به برهوت بی کسی و بی پشت و 
پناهی و زن ستيزی و مرگ ناشی از گرسنگی می سپارد تا به جای او کارگر زن مجرد و کم خرج 

م کند، هزار بار انسان ستيز از برده داری است که به هر حال مجبور بود خرج برده را تر را استخدا
   .بدهد تا هر طور شده او را زنده نگه دارد

 ١٣٨٩تير  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن
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 ١٣٨٩ تير  ١٨جمعه     ١١٤شمارٔه مسلسل  ١۶سال سوم ـ شمارٔه  

ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
د  هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز  ابعاد وسيع تری می ياب
ده می شوند      ه،    . و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی ران در يک سوی جامع

ی     ر و فالکت و ب ترش فق اهد گس ر، ش وی ديگ يم و، درس ی بين روت را م يم ث انباشت عظ
تيم       ابقه هس ی س وحش در مقياسی ب ان      . حقوقی و سرکوب و ت ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق

مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با ورطه هولناک و 
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده . سرمايه داری باقی نگذاشته است
ع وتحصن و اعتصاب و راه     . است و خودکرده را تدبير نيست روزی نيست که شاهد تجم

يم ارگری نباش ايی ک ارگران. پيم ن، ک ر اي زون ب بش سياسی  اف ترده در جن ه صورت گس ب
ات    ال انتخاب ه دنب ه ب وری اسالمی ک ه جمه اری علي رداد  ٢٢ج ت،  ١٣٨٨خ ده اس آغازش

  .فعاالنه شرکت دارند

يع   م شرکت وس ه رغ ه و ب ن هم ا اي کل  -ب ده و نامتش د پراکن بش  -هرچن ارگران در جن ک
ان    جاری و با آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می ک  ارزات آن د، مب نن

ده است         رد نيام رچم سراسری و ضدسرمايه داری واحد گ و يکی از  . هنوز به زير يک پ
دين سان       ارگر و ب ه ک مهم ترين علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبق

د جست            ا باي ين ج ارگری را در هم ارزه ک ه مب ن هم ه نتيجه نرسيدن اي ه اگر   . ب پيداست ک
ر   ارگران ب ارزه ک اتی و      مب ات طبق رای مطالب ارزه ب ه مب ی ب ده و محل ات پراکن ای مطالب

ه   سراسری واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود راه ب
ه سطح معيشت           . جايی نخواهند برد ان سرمايه ب ی ام اندن هجوم ب رای عقب نش گام اول ب

ری    ا منشورسراس رچم ي ک پ تن ي ارگران برافراش ه ای و  ک ات پاي اوی مطالب د ح واح
ه دو   . ضدسرمايه داری طبقه کارگر است پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور ب

وق      : معناست  ه حق ران نسبت ب ارگران اي نخست به معنای سطح ابتدايی و نازل مطالبات ک
ن مطالب ه اي ا ک ن معن ه اي ان سرمايه داری و دوم ب ارگران در بخشی از جه ارف ک ات متع

  .صرفا کف و حداقل خواسته های طبقه کارگر ايران را تشکيل می دهند

اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه و با 
نفس طرح مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ها . چه رويکردی مطرح می کنند

ه سرمايه سرماي      ای آن است ک ارگران است     به معن د ک ار و تولي ه  . ه داران حاصل ک مطالب
رای       ه ب کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای ک

د       ه ان ز نگرفت يچ چي ا در ازای آن ه د ام ام داده ان ا   . سرمايه داران انج ارگران ب ابراين، ک بن
ه سرمايه داران و دولت آن ه        ع ب ات خود درواق ن       طرح مطالب د اي ان باي ه آن د ک ا می گوين

د   رآورده کنن ان     . مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده ب ارگران درهم دين سان، ک ب
ند           د بکش ند و باي ه چالش می کش ه خويش نظم سرمايه را ب ارگر در  . مبارزه خودانگيخت ک

ان می        ن مضمون ضدسرمايه داری را بي لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اي
د         ک ه را من تولي روت جامع ام ث د تم ند که چرا بايد من کار کنم اما ديگری بخورد؟ چرا باي

کنم اما خودم از آن کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه 
م          رده اي دوين ک ای آن ت ارگر منشور حاضر را برمبن ه ک ن    . بخش کوچکی از طبق ر اي ا ب م

ق م ه تحق اوريم ک رد  ب ن رويک ای اي رو ارتق ران در گ ارگر اي ه ک ه ای طبق ات پاي طالب
رای     ارگر ب ه ک خودانگيخته سرمايه ستيز به افق خودآگاهانه مبارزه متشکل و شورايی طبق

بش  . الغای کار مزدی است از سوی ديگر، به نظر ما، طرح مطالبات پايه ای و مبارزه جن
ارگران      طبقه کارگر برای دستيابی به آن ها صرفا با ه  ادی و فکری ک وان م زايش ت دف اف

  .برای جامه عمل پوشيدن به اين افق انجام می گيرد

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

شدن کامل حکومت و ) غيردينی(جدايی کامل دين از حکومت به معنای سکوالر -١
  درنظرگرفتن دين به عنوان امر خصوصی افراد

رخورداری بی قيد وشرط تمام افراد جامعه از آزادی های سياسی از قبيل آزادی ب -٢
عقيده، بيان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه پيمايی و 

  نهادينه شدن تمام اين آزادی ها
آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی، ممنوعيت هرگونه شکنجه اعم از جسمی و  -٣

ه هر دليل از جمله برای درهم شکستن و واداشتن متهمان به اعتراف عليه خود يا روحی ب
  ديگری، و انحالل تمام نهادهای اعمال شکنجه

ابتنای تمام امور قضايی بر موازين حقوقی مدرن و سکوالر، ممنوعيت تعميم مفهوم  -۴
بودن محاکمات جرم به فعاليت های سياسی و مطبوعاتی، انحالل دادگاه های ويژه، علنی 

  با حضور هيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل دلخواه و رايگان بودن امور دادرسی
  الغای مجازات اعدام -۵
  : برای تحقق اين خواست بايد . الغای هرگونه تبعيض جنسيتی در مورد زنان -۶

با  زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار، قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری - 
  . مردان حقوق برابرداشته باشند

هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، پوشش و روابط زن و مرد يا دختر و پسر  - 
  .ممنوع شود

ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان  - 
  . صورت گيرد

  .شودسالگی ممنوع  ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  - 
حق زن بر بدن خويش شامل حق تصميم گيری در مورد رابطه جنسی، بارداری، سقط  - 

  .جنين يا عقيم سازی به رسميت شناخته شود
کار خانگی از ميان برود، اما تا آن زمان به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد  - 

  .کارگران شاغل پرداخت شود
ن و امکانات رايگان چون شيرخوارگاه، با ايجاد فرصت های شغلی برای زنا - 

  مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به 
صورت گسترده و فراگير در محل های کار و سکونت، زمينه اجتماعی شدن کارخانگی  

  . فراهم شود
با ايجاد خانه های امن دارای امکانات مناسب همراه با آموزش و درمان و پرداخت  - 

هم شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت ديده يا مستمری کافی تا فرا
درمعرض خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمايت مادی، معنوی و قانونی قرار 

  . گيرند
  سال ١٨الغای کار کودکان و نوجوانان زير  -٧
 به رسميت شناسی حقوق تمام اقليت های قومی و دينی ساکن ايران با هدف زمينه -٨

سازی برای رفع محروميت آن ها در همه زمينه های سياسی،اقتصادی،اجتماعی و 
  فرهنگی 

برخورداری همه مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل  -٩
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. خانگی

قرار دارند  از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی - 
  . برای تأمين مسکن مردم استفاده شود

دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای مردم  - 
  . اختصاص دهد

  بهداشت و دارو و درمان رايگان برای عموم مردم  -١٠
  آموزش و پرورش رايگان عمومی در تمام سطوح  -١١
  عموم مردم در سراسر جامعه حمل ونقل رايگان برای  -١٢
  مهد کودک رايگان برای تمام مردم  -١٣
مراقبت رايگان از همه سالمندان و معلوالن و فراهم ساختن تمام تسهيالت الزم برای  -١۴

  جلوگيری از انزوای آنان و استفاده هرچه بهتر از امکانات عمومی جامعه
ق، گاز، تلفن و مراکز آموزشی، ايجاد امکانات رفاهی الزم مانند جاده، آب، بر -١۵

  درمانی، فرهنگی، ورزشی وتفريحی در تمام روستاها 
تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده  -١۶
  و اختصاص سهم ) »توليد ناخالص داخلی«(اند 

  ن هرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگرا 
سال از محل ثروتی که کارگران  ١٨پرداخت حقوق ثابت ماهانه به تمام افراد زير  -١٧

  برای جامعه توليد کرده اند 
برخورداری تمام افراد جامعه از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی،  -١٨

 .اين حقوق نبايد از حداقل دستمزدکارگران شاغل کمتر باشد. ازکارافتادگی و بيکاری
  الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت  -١٩
برخورداری همه شاغالن در تمام مراکز کار و توليد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب  -٢٠

  رايگان 
پرداخت حقوق تمام شاغالن، بيکاران، بازنشستگان، ازکارافتادگان، زنان خانه دار و  -٢١

 سال قبل از پايان هر ماه ١٨افراد زير 

  ی ايجاد تشکل کارگریکميته هماهنگی برا
 ١٣٨٩خرداد 


