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 و آينده طبقه کارگر کشورهای عضو آن» يورو«حوزه 
اقتصاددانان، نمايندگان سياسی و متفکران نظام سرمايه داری مدام از مفاهيمی 
مانند کسری بودجه دولت ها، ميزان بدهی کشورها، رشد تورم، ضرورت حياتی 

و مؤسسات مالی و صنعتی، سقوط نرخ  کمک های کالن دولت ها به بانک ها
آن ها درباره اين موضوع ها . رشد اقتصادی ساالنه و نوع اين ها سخن می گويند

تعمدًا  در اين ميان آنچه. دنيايی بحث و نظريه و تحليل و پژوهش ارائه می دهند
فراموش می کنند و تالش دارند تا چشمان خود و همه جهانيان را بر آن فروبندند، 

کسری بودجه دولت يعنی . قعيت هايی است که در پس اين مفاهيم نهفته استوا
. اين که حساب دخل و خرج ساالنه نظام سرمايه داری کشور دچار کسری است

کرده و زير فشار اين خرج ها بدهکاری بار » خرج«يعنی آن که اين نظام زياد 
ه های سهمگين در همين جا، نخستين سئوال آن است که اين هزين. آورده است

چيست و اين مخارج سنگين از کجا سرچشمه می گيرد؟ هزينه های سرمايه 
داری يعنی مخارج بازتوليد سرمايه اجتماعی، يعنی هزينه های انباشت و ارزش 
افزايی سرمايه، در بخش های مختلف ثابت و متغير آن، يعنی مخارجی که بايد 

ن دست يابند و نرخ های ارزش پرداخت شود تا سرمايه ها به حداکثر سود ممک
تا اينجا نکته چندان غامضی وجود . اضافی خود را تا سرحد ممکن باال ببرند

سئوال بعدی و مهم تر اين است که اين هزينه ها چه ربطی به دولت دارد . ندارد
و چرا دولت ها بايد بار پرداخت اين هزينه ها را بپذيرند؟ سؤال بسيار مهم 

مگر سرمايه ها با : مکمل پرسش های فوق مطرح می شود ديگری هم به عنوان 
وجود دنيای بيکران استثمار هولناک طبقه کارگر بازهم ضرر به بار می آورند 
که مخارج بازتوليد سراسری آن ها به صورت کسری بودجه دولت ها ظاهر می 

  . شود؟ پاسخ اين سئوال ها به اختصار به شرح زير است

دولت ها برخالف . دولت های سرمايه داری هستند دولت ها در سراسر جهان
پاره ای تصورات فقط ارگان های سازمان يافته سرکوب و اعمال ديکتاتوری و 

طبيعی است که ايفای اين نقش ها از وظايف . توحش نظام بردگی مزدی نيستند
اما وظايف دولت ها به هيچ . ذاتی، هميشگی و انداموار تمامی اين دولت هاست

دولت ها درهماهنگ سازی، طراحی و . اين حدود خالصه نمی شود وجه در
برنامه ريزی نظم توليدی، نظم سياسی، نظم اجتماعی و مدنی و حقوقی سرمايه 

دولت سرمايه داری هر کشور . نقش اساسی و بسيار سرنوشت ساز ايفا می کنند
يل در جزء جدايی ناپذير سرمايه اجتماعی آن کشور و نهاد همه جا حاضر و دخ

مالک مستقيم بخشی از سرمايه . فرايند ارزش افزايی و بازتوليد سرمايه است
نظم سياسی سرمايه را تضمين می کند و اين نظم را از طريق . اجتماعی است

ارتش، پليس، قوه قضائيه، زندان ها و نهادهای بی شمار امنيتی و سرکوب، بر 
روری و حياتی وجود سرمايه اين نظم شرط ض. توده های کارگر تحميل می نمايد

داری است و کل هزينه های تحميل آن بر طبقه کارگر يکجا و بسيار سخاوتمندانه 
دولت بايد نيروی کار مورد . و با فراغ بال توسط دولت تأمين و پرداخت می شود

بايد هزينه مهد کودک ها، دبستان ها، دبيرستان . نياز سرمايه ها را آموزش دهد
و مدارس عالی گوناگون مورد نياز اين آموزش و تربيت نيروی  ها، دانشگاه ها

سرمايه نيازمند برنامه ريزی و توسعه و اجرای . کار متخصص را بپردازد
توسعه اکتشافات و اختراعات و . بزرگ ترين پروژه های تحقيقی است

دستاوردهای نوين علمی امر حياتی سرمايه است و دولت عهده دار پرداخت کل 
دولت بايد سالمتی نيروی کار مورد . ای اين طرح ها و پروژه هاستهزينه ه

احتياج سرمايه ها را نيز تا جايی که واقعًا نياز مبرم توليد هر چه انبوه تر اضافه 
اين کار نيز نيازمند برنامه ريزی های بهداشتی، . ارزش هاست پاسخگو باشد

تان ها و آزمايشگاه ها درمانی، پرورش پزشک و پرستار و بهيار، تأسيس بيمارس

هزينه های همه اين مؤسسات، نهادها و مراکز نيز توسط . و مراکز درمانی است
نظام بردگی مزدی در سرشت خود جنگ افروز است . دولت ها پرداخت می شود

اين جنگ ها را . و جهان سرمايه داری دنيای وقوع وحشيانه ترين جنگ هاست
ی می کنند و تمامی هزينه های آن ها بايد دولت ها راه می اندازند، سازمانده

دولت ها وظيفه اصلی را در ايجاد . توسط دولت ها تأمين و پرداخت شود
. زيرساخت های بنيادی الزم برای انباشت و توسعه و بقای سرمايه داری دارند

راه سازی، تأسيس بنادر يا شبکه های عظيم آب و برق، احداث خيابان ها، شبکه 
مل و نقل زمينی و هوايی و بسياری تأسيسات زيربنايی ديگر از های گسترده ح

تامين سطح نازل بهای نيروی کار نيز از مؤلفه . وظايف معمول دولت هاست
ايفای اين نقش هم در هر جامعه بر . های اساسی حيات نظام بردگی مزدی است

يی در اين مورد، عالوه بر همه سالخی ها و کشت و کشتارها. عهده دولت است
که عليه هر مبارزه و اعتراض کارگران انجام می شود، مقادير کالنی يارانه نيز 

  . پرداخت می گردد و اين نيز بر عهده دولت هاست

فهرست دخالت های دولت در محاسبات دخل و خرج سرمايه، تضمين شرايط 
. سودآوری هر چه انبوه تر سرمايه ها و تداوم بقای سرمايه بسيار طوالنی است

لت در همان حال که خود جزء جدايی ناپذيری از الزامات ارزش افزايی دو
سرمايه است، نيروی اداره کننده و هماهنگ ساز بسياری از پيش شرط ها و 

نکته مهم و قابل تعمق در اين گذر آن است که . ملزومات ديگر اين کار نيز هست
ز حساب بهای دولت کل يا حداقل عظيم ترين بخش هزينه های باال را بايد ا

حکمت پديده ای به نام کسری بودجه . نيروی کار توده های طبقه کارگر بپردازد
دولت، بودجه خود را بر . دولتی نيز درست در همين جا خود را نشان می دهد

اساس آنچه سرمايه برای بازتوليد شرايط ارزش افزايی و سودآوری حداکثر نياز 
نيز از ريال اول تا آخر مربوط به تأمين و  دارد تنظيم می کند و کسری اين بودجه

دولت تمامی اين اقالم . پرداخت هزينه های کمک به بازتوليد همين شرايط است
را به سرمايه و نظام سرمايه داری می پردازد و در قبال پرداخت آن دچار 

گام بعدی کار دولت در اين راستا آن است که کل اين . کسری بودجه می شود
زندگی توده های کارگر بار کند و اعالم و تصويب رقم اين کسری کسری را بر 

دولت با بحث بودجه و . در بودجه ساالنه نيز دقيقًا همين هدف را دنبال می کند
گزارش ميزان کسری آن در واقع به صراحت به توده بردگان مزدی اعالم می 

درمان و  کند که بايد منتظر گسترده ترين يورش ها به سطح معيشت و دارو و
به بيان دقيق تر، . آموزش و پرورش و همه امکانات اجتماعی ديگر خود باشند

کارگران می گويد درست است که سرمايه به نيروی کار آموزش ديده يا  دولت به
دارای سالمت جسمی نيازمند است و درست است که مجبور به خريد نيروی کار 

مايه ها ايجاب می کند که بهای است اما ملزومات سودآوری هر چه عظيم تر سر
اين نيرو و بهای تأمين سالمتی و آموزش و ساير هزينه های آماده سازی آن تا 

سرچشمه کسری بودجه دولت ها، حکمت اين کسری و . سرحد ممکن کاهش يابد
مکان آن در پاسخ به نيازهای بازتوليد شرايط ارزش افزايی و سودآوری سرمايه 

له در مورد بدهکارهای عظيم داخلی و خارجی دولت ها عين اين مسأ. همين است
اين هر دو پديده فصل های ثابت و هميشه باز کارنامه دولت ها . هم صدق می کند

اما اهميت، دامنه شمول و برد کارايی آن ها در دوره کنونی حيات سرمايه . هستند
کل  هر چه متوسط ترکيب ارگانيک. داری هر روز از روز پيش بيشتر می شود

سرمايه جهانی باالتر می رود يا، به بيان ساده تر، هرچه نيروی کار گارگران 
بيشتر جای خود را به تکنولوژی های پيشرفته تر می دهد، هر چه عرصه های 
سودآوری سرمايه تنگ تر می شود، هر چه زمينه های بالفعل شدن کاهش نرخ 
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ب تر و کوبنده تر عمومی سود بيشتر گسترش می يابد، هر چه بحران پرشتا
آستان حيات سرمايه را می کوبد، هر چه بحران ها ساختار بازتوليد سرمايه را 
گسترده تر و جهانی تر و عميق تر و سرکوبگرتر زير فشار خود می گيرند و 
هرچه بحران ها بيشتر و بيشتر در شيرازه وجود سرمايه بين المللی ماندگارتر و 

نظام سرمايه داری بيشتر به چنين ورطه ای پابرجاتر می شوند، آری هر چه 
فرومی غلتد، کسری بودجه دولت ها و بدهکاری های عظيم بانکی داخلی و 

  . خارجی آن ها نيز موضوعيت، اجتناب ناپذيری و اهميت بيشتری می يابد

وضعيت حاضر جهان سرمايه چنين است و برای مشاهده شفاف و عينی اين 
کشور بزرگ و کوچک صنعتی عضو  ١۶و  وضعيت خوب است به حوزه يورو

زمانی که اتحاديه پولی اروپا تشکيل شد، دو شرط مهم . اين حوزه نگاهی بيندازيم
توليد ناخالص % ۶٠عضويت کشورها اين بود که اول، بدهی هيچ دولتی از 
درصد  ٣دولت ها از  داخلی کشور بيشتر نباشد و دوم، کسری بودجه ساالنه

کشور عضو اين اتحاديه در  ١۶از ميان . داخلی فراتر نرودهمان توليد ناخالص 
 ١۴حال حاضر فقط دو کشور فنالند و لوکزامبورگ حائز اين شرايط هستند و 

بدهی دولت يونان به جای . کشور ديگر آن ها را به طور کامل زير پا نهاده اند
با  ميزان بدهی دولت ايتاليا در قياس. درصد رسيده است% ١١۶به حدود % ۶٠

کسری بودجه . توليد ناخالص داخلی اين کشور از يونان هم به مراتب بيشتر است
درميان . درصد رسيده و آماده دستيابی به رکوردهای تازه تر است ١٢اسپانيا به 

، %٧، اسلواکی %٨، فرانسه %١٠ساير کشورهای عضو، پرتغال با حدود 
دجه در درجات بعد به لحاظ ميزان کسری بو% ۵و هلند بيش از % ۶بلژيک 

تا جايی که به بدهی دولت ها مربوط می شود نيز با ارقام زير مواجه . قراردارند
، آلمان %٧٧، پرتقال %٧٨، فرانسه %١١۵، يونان %١١۶ايتاليا : هستيم 

. توليد ناخالص داخلی خود بدهی دارند% ۶۶، و اتريش %٧٠، مالت ٧۴%
مشابه . ه ای موارد بدتر استوضعيت ساير کشورها هم بهتر نيست و در پار

. همين مشکالت در مورد قطب های عظيم ديگر سرمايه جهانی نيز وجود دارد
دولت . ميليارد دالر افزون است ۶٠٠بدهی دولت آمريکا از يک تريليون و 

توليد داخلی خود بدهی دارد و روسيه از همه اين ها % ۶٨انگليس بيش از 
 ٣٠جه دولت احمدی نژاد در ايران حدود کسری بود. وضعی فاجعه بارتر دارد

درصد کل بودجه و ارقام بدهی اين دولت به بانک های داخلی و مؤسسات مالی 
   .بين المللی سر به آسمان می سايد

سران کشورهای حوزه يورو مدت هاست از قدرت اعجاز خويش در مهار موج 
آنان در يک . در اين قدرت اعجاز جای ترديدی نيست. بحران سخن می رانند

کن  کشور را بيش از پيش ١۶چشم به هم زدن وضعيت معيشتی توده های کارگر 
نرخ بيکاری را تا هر کجا که سرمايه نياز داشته است باال برده . فيکون کرده اند

. بيمارستان ها را بسته اند. تا چشم کار می کند مدرسه ها را تعطيل کرده اند. اند

مراکز نگه داری از سالمندان و معلوالن را به . مهد کودک ها را برچيده اند
دولت ها به همه اين . ويرانه مبدل ساخته و بسياری کارهای ديگر انجام داده اند

اما بر اساس . جنايت ها دست يازيده اند تا بازار انباشت سرمايه را رونق بخشند
ای گزارش های منتشر شده نهادهای رسمی، نرخ رشد اقتصادی در غالب کشوره

و در پاره ای موارد حدود صفر است و شماری نيز دچار رشد % ١عضو زير 
در اسپانيا حتی در قياس با . بيکاری در تمامی کشورها بيداد می کند. منفی هستند

جوانان در سن اشتغال بيکارند و هيچ % ۴٠ دو سال پيش دو برابر شده است،
سط نرخ بيکاری در سراسر متو. چشم اندازی برای يافتن هيچ نوع کاری ندارند

درصد بيشتر است و تمامی قرائن و آمارهای موجود از توسعه آن در  ١٠قاره از 
  . ماه های آتی حکايت دارد

کشور عضو حوزه يورو در طول  ١۶کارگران اروپا و از جمله توده های کارگر 
نات سال اخير به اندازه کافی شالق سالخی بهای نيروی کار و باقی مانده امکا ٢

ارقام بدهی ها و کسری بودجه . رفاهی را بر گرده زندگی خود تحمل کرده اند
های سهمگين دولت ها که در باال ديديم، وقوع سالخی های بازهم هولناک تر را 
در کران تا کران زندگی نسل حاضر و نسل های بعدی توده های کارگر اروپا و 

ه کارگر جهانی اين آژير را تا اين که طبق. بدين سان سراسر جهان آژير می کشد
چه حد شنيده است يا می شنود و اين که آيا برای دفع مخاطرات مرگبار تهاجمات 

خواهد شد يا نه، مسائلی هستند که بايد آن ها را در  مستمر سرمايه دست به کار
دوران ما دوران . يک چيز بديهی است. فصل های آتی حيات کارگران دنبال کرد

ن بهای بازتوليد نيروی کار، دار و ندار معيشتی و امکانات اوليه سالخی بی اما
دوران توفان هرچه سهمگين تر بيکارسازی ها و روزگار  زندگی کارگران،

هجوم و تاخت و تاز سرمايه به همه عرصه های حيات اجتماعی انسان های 
تحقق اين يورش ها و هجوم ها شرط بقای سرمايه در شرايط . کارگر است

سرمايه نمی تواند چنين نکند، زيرا اگر نکند باقی نخواهد . ود تاريخی استموج
دوران توليد اشتغال، روزگار افزايش بهای نيروی کار يا بهبود سطح . ماند

تاريخ . معيشت توده های کارگر در اين نظام ديری است که به پايان رسيده است
ی عنان تر در همه زمينه بقای سرمايه به توحش هر چه ب. به عقب باز نمی گردد

های زيست انسانی از بهای نيروی کار و چگونگی معاش کارگران گرفته تا 
. گره خورده است... سلب آزادی ها و حقوق اوليه انسانی، تا محيط زيست و 

گريز بشريت از اين توحش در گرو پايان دادن به حيات سرمايه داری است و 
ندهی جنبش شورايی ضد سرمايه داری برای اين کار هيچ چاره ای جز سازما

   .توده های طبقه کارگر در هر کشور و در سراسر جهان نيست

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
١٣٨٩خرداد  ٢٧

 

 اعالميه اعتصاب کارگران خبازی های سقز و حومه
  ! سقز همشهريان و مردم زحمتکش

هاست افتخار آن را داريم که در خدمت  ما کارگران خبازشهرستان سقز، سال
محروم و زحمتکش باشيم و به خوبی درک می کنيم که اکثريت نانی که  مردم

مردم زحمتکش است و هزاران نفر  توليد می شود خوراک ها روزانه در خبازی
که  از طرف ديگر ما هم برای اين. تغذيه می کنند از کودکان اين مردم از اين نان
احتياج داريم تا خود را برای کار روز بعد آماده  توان کار داشته باشيم به دستمزد

د نماينده کارفرما به هيچ عنوان تن به بستن قراردا ولی چند سالی است که. نماييم
کارفرمايان هر روز با شيوه های غيرقانونی و  گاننمايند. با نماينده ما نمی دهد 

کارفرمايان را تشويق می کنند تا دستمزد  به دور از هر گونه اخالق انسانی
نماينده کارفرما موجب اغتشاش در کليه  اين عملکرد. کارگران را پرداخت نکنند

 گانآن را نداريم که نمايند ر تحملديگ کارگاه های خبازی شده و ما کارگران
اگر ما تا امروز ساکت  . کارفرما به ميل و اراده خود دستمزد ما را افزايش دهند

مردم محروم و  و آن همه بی عدالتی را تحمل کرديم تنها به خاطر آن است که
  .دزحمتکش از نظر تهيه نان روزانه خود با مشکالت روبرو نشون

  ! يفمردم شر

هر ساله توسط شورای عالی کار  کارگران خباز شامل قانون کار هستند و 
ادارات کار جهت اجرا  دستمزد کارگران افزايش می يابد و طی بخشنامه به کليه

) فعلی ( ر فرماندا و) فعلی ( که ريئس اداره کار  اما از زمانی. ابالغ می گردد
و از  باز در تضاد بودنددر شهر ما به قدرت رسيده اند هميشه با کارگران خ

 به طوری که فرماندار به يکی از. نماينده کارفرما حمايت غير قانونی کرده اند
نمايندگان کارگران خباز گفته است که کارگران خباز شامل قانون کار نمی باشند 

نماينده کارفرما هم از اين گفته فرماندار سوء استفاده کرده و به تمام  و
رده است که دستمزد کارگران را افزايش نداده و پرداخت اعالم ک کارفرمايان

   نکنند

  !مردم شريف

با اجرای نامه شماره  ٨٩/٣/١۶همچنان که اطالع داريد در تاريخ 
استانداری استان کردستان نرخ انواع نان  ٩٨/٣/١٢ مورخه ١١۶١٠/١/٨۵
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ن اعالم افزايش نرخ نان را دستمزد کارگرا توليدی را افزايش داده و عامل اصلی
کارگران افزايش نيافته و با نرخ  اين در حالی است که هنوز دستمزد ما .کردند
کارفرمايان درتاريخ  از طرف ديگر اتحاديه. های قبل کار می کنيم سال

کارفرمايان  ها نصب کرده اند، طی نامه ای که آن را در کليه خبازی ٨٩/٣/١۶
آن  را افزايش ندهند و رونوشت را موظف کرده تا اطالع ثانوی دستمزد کارگران

عمل نماينده  اين ؟!!!!را به فرمانداری و اداره کار داد ه اند تا اطالع داشته باشند 
که  ما در اطالعيه چند روز پيش اعالم کرديم .کارفرما از هر نظر محکوم است

منتظر می مانيم که به هر طريقی که مسئوالن شهر صالح  ٨٩/٣/٢۵تا تاريخ 
هيچ گونه توافقی  ٨٩/٣/٢۵ولی تا امروز . اين مشکل را حل کنند می دانند

نماينده کارفرما صورت نگرفته و ما امضاء کنندگان اين  فيمابين نماينده ما و
صبح دست از  ٧راس ساعت  ٨٩/٣/٢۶در تاريخ  اطالعيه حق خود می دانيم که

رستان را مردم شريف شه ،های بعدی ما کارگران خباز دراطالعيه. کار بکشيم
   . از اقدامات خود با خبر خواهيم کرد

  ٨٩/٣/٢۵ های سقز و حومه کارگران خبازی
  

 تعويق دستمزدها در شرکت تابلير
تابلير يک شرکت بزرگ راه و ساختمان است که 

اين شرکت عهده . کارگر را استثمار می کند ٢٠٠٠
دار حفاری تونل نيايش است که قرار است خيابان 

. بايی متصل کندکارگر شمالی را به اتوبان با
متری زمين کار می کنند و  ٤٠کارگران در عمق 

. شرايط کار آنان بسيار هولناک و مرگبار است
کارگر شرکت همواره با تعويق دستمزدها  ٢٠٠٠

مواجه هستند و سرمايه داران بسيار رک و صريح 
آنان به کارگران می . دليل اين کار را اعالم کرده اند

اوان است، آن قدر فراوان کارگر بسيار فر« گويند 

که هميشه جمعيت عظيم نيروی کار آماده اند تا با 
قبول ماه ها تعويق دستمزد بازهم کار کنند و لب به 

کل کارگران اين شرکت از . »اعتراض نگشايند
پايان ماه اسفند سال پيش تا امروز حتی يک ريال هم 

  ٨٩خرداد  ٢٥     .دستمزد نگرفته اند
 

 ی اخير را حمکوم می کنيمسرکوب و دستگيری ها
به دنبال بازداشت عليرضا اخوان و سعيد ترابيان، دو تن ديگر از فعاالن 
کارگری، رضا شهابی و مهدی فراحی شانديز، نيز در روزهای اخير دستگير 

خرداد شمار بسياری از مردم معترض که به  ٢٢همچنين، در روز شنبه . شدند
سال اخير به خيابان های تهران و مناسبت سالگرد آغاز اعتراض های يک 
خود نيروی انتظامی تعداد بازداشت . چندين شهر ديگر آمدند، بازداشت شدند

خبرگزاری های مستقل . نفر اعالم کرده است ٩١شدگان را فقط در شهر تهران 
عالوه براين، بازداشت مردم . اين تعداد را بسيار بيش از اين اعالم کرده اند

وب و ايجاد رعب و وحشت و ضرب وشتم شديد مردم و معترض توام با سرک
  .شليک گاز اشک آور به طرف آنان بوده است

ما تمام اين بازداشت ها و سرکوبگری ها را محکوم می کنيم، فعاليت کارگری را 
شهروندان به ظلم و ستم جمهوری  حق مسلم فعاالن کارگری می دانيم، اعتراض

می دانيم و خواهان آزادی بی قيد وشرط اسالمی سرمايه را حق بديهی آنان 
 ٨٩خرداد  ٢۴  .دستگيرشدگان اخير و به طورکلی تمام زندانيان سياسی هستيم

 

 ناعتصاب کارگری در چي!آشفته می شود خواب خوش سرمايه
نيروی کار ارزان . زمانی چين سرزمين رويايی سرمايه داران غربی شده بود

توليد و همراهش ده ها معلول روزانه تقريبا به قيمت هيچ، شتاب سرسام آور 
بدون داشتن حقی برای دريافت غرامت و ساير حقوق کار هديه سرمايه داران 

ميليون ها روستايی به . دولتی چين به سرمايه جهانی برای بازگشايی درها بود
زور از محل زندگی خود به بهانه توسعه و صنعتی کردن کوچانده شدند و هنجار 

م ريخت بدون اين که غرامتی بابت زمين های شان و تضمينی زندگی شان به ه
ميليون ها زن و مرد هر روز به اميد . برای بقا زندگی شان دريافت کرده باشند

آن ها . يک زندگی بهتر در راه بودند تا به مناطق صنعتی برسند و کاری پيدا کنند
عه سرمايه داری چون قرن اوليه توس. به هرگونه شرايط غيرانسانی تن می دادند

ساعت کار می کردند و ساعات کوتاه استراحت و خواب را دسته  ١٥روزانه تا 
جمعی در اتاقک های مجاور کارگاه تنگ بغل هم می خوابيدند يا، بهتربگويم، 
بيهوش می شدند تا فردا توان جان کندن داشته باشند و بتوانند غول سرمايه را 

ای سرمايه ؛ مردمی مطيع، سخت کوش و روزگار خوشی بود بر. فربه تر کنند
کم توقع که می شد شيره جانشان را کشيد بدون اين که آب از آب تکان بخورد 

  . زيرا برای سرمايه جان آدمی ارزشی ندارد

بورژوازی "در اين جا نيز . اما در نمی توانست همواره برهمين پاشنه بچرخد
سمت خود او نشانه خواهد  که هالکش خواهد ساخت و به" سالحی را حدادی کرد

يعنی بورژوازی پرولتاريايی را ايجاد کرد که به زودی و بسيار سريع تر . رفت
ساله رفقا و دوستان کارگرش در آن  ٣٠٠از اروپا و آمريکا با نگاه به تجربه 

جاها به حقوق خود آشنا شد و به اطاعت ناشی از سرکوب که زمانی به اصالت و 
ت پا زد و حقوق اساسی و پايه ای خود را فرياد کرد غرورش منسوب می شد پش

و می رود که با جمعيت چند صد ميليونی خود در جمع چند ميلياردی کارگران 
جهان در فردايی که در راه است آگاهانه حق خود برآن چه را که تاکنون توليد 

 رويای سرمايه در چين. کرده اند و از آن ها غصب شده است دوباره پس بگيرند

ديگر جای تسخيرناشده ای نمانده است و همان . به پايان خود نزديک می شود
طور که مارکس و انگلس در مانيفست بيان کردند اما در سطحی فوق العاده 

هرروزه در . عظيم تر در مقياس امروزی سرمايه تمام جهان را در نورديده است
ديگر با . ی دارندگوشه ای از سرزمين پهناور چين کارگران سربه شورش بر م

. ابزار توليد در نمی افتند بلکه مستقيم منافع سرمايه را مورد حمله قرار می دهند
ديگر معنای استثمار را می دانند و نمی خواهند به آن تن در دهند و علی رغم 
ممنوعيت قانونی و برخورد شديد نيروی سرکوب دولتی، پيه ضرب و شتم و 

د و می خواهند سرمشقی برای ساير کارگران زندان را بر بدن خود می مالن
  :بيافرينند

کارگر کارخانه ماشين سازی هيوندايی در چين چندمين اعتصاب  ١٠٠٠بيش از 
 ٨٠٠آن ها خواهان افزايش ماهانه . شنبه سوم ژوئيه آغاز کردند ٥خود را روز 

 يوان را در مقابل ٣٦٦دالر دستمزد هستند اما کمپانی افزايش  ١١٧يوان يا 
مزد کارگران چينی درمقايسه با کارگران بخش اتومبيل سازی . پيشنهاد داده است

يوان چينی  ١٥٠٠کشورهای صنعتی بسيار پايين است اين کارگران ماهانه تنها 
دالر آمريکاست و اين بيانگر  ٢٣٠دستمزد دريافت می کنند که برابر با حدود 

ابل رفقای همکارشان که خود شدت استثمار فوق العاده اين کارگران حتی در مق
٪ افزايش حقوق در ميان ٥٠خواست بيش از . مورد استثمار شديد هستند می باشد
  . کارگران چينی يک انقالب است

کارگران در نامه ای سرگشاده که در مطبوعات به چاپ رسيده اعالم کردند که 
. هند داددر صورت عدم پاسخگويی مسئوالنه کمپانی آن ها اعتصاب را ادامه خوا

نفر نيست بلکه ما عاليق کل  ١٨٠٠می گويند هدف ما فقط افزايش حقوق همين 
کارگران کشور را در مد نظر داريم و می خواهيم يک نمونه خوب باشيم در اين 

چنين ديدی . مورد که چگونه می شود از حقوق خود در مقابل کارفرما دفاع کرد
کارگران در نامه خود اتحاديه  .بيانگر سطح باالی آگاهی اين کارگران است
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رسمی را مورد انتقاد قرار دادند که اعضايش تا پايان اعتصاب قبلی در کارخانه 
آن ها خواهان رسيدگی موردی شدند که . کار کردند و با اعتصاب همراه نشدند

در آن نمايندگان اتحاديه بعضی از کارگران اعتصابی را مورد ضرب و شتم 
  .قرار دادند

کارگران هيوندايی مثالی برجسته از شمار فزاينده اعتصاب کنندگان اعتصاب 
در ماه مه کمپانی توليد کننده اتومبيل کره . برای دستمزدهای باالتر در چين است

جنوبی سعی کرد اعتصاب در شعبه پکن را با پرداخت پول به پرسنل سريعا 

در کارخانه توليد  هم چنين اعتصاب. بخواباند تا مورد الگو برداری قرار نگيرد
در . کننده قطعات اتومبيل در پکينک را نيز به سرعت با پرداخت پول خاتمه داد

شعبه کارخانه هوندای ژاپنی در  ٤ماه مه عالوه برشعبات هيوندايی در يکی از 
شهر تائيان ايالت شانکيسين چين نيز شاهد اعتصاب بوديم که بعد از چند روز با 

اعتصاب سرکوب شد اما . يری و زخمی سرکوب شدحمله پليس و ده ها دستگ
  !زنده باد مبارزه عليه سرمايه

 Libcom.org :منبع خبر فريده ثابتی
  

 بازداشت سعيد ترابيان، فعال سنديکاليست
، سعيد ترابيان از ١٣٨٩خرداد  ١٩ صبح چهارشنبه

اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد 
ن و حومه در منزلش بازداشت و به اتوبوسرانی تهرا

ماموران امنيتی ضمن . جای نامعلومی منتقل شد
بازرسی و تفتيش منزل ترابيان، وسايل شخصی و 

سعيد ترابيان . کامپيوتر او را نيز با خود برده اند
يک فعال سنديکاليست است و ما، همان گونه که 
بارها اعالم کرده ايم، سنديکاليسم را جريانی سرمايه 
دارانه در درون جنبش کارگری می دانيم و، از 

درعين حال، ما . همين رو با آن مبارزه می کنيم

فعاليت سنديکايی را حق فعاالن سنديکاليست می 
دانيم و بازداشت اين فعاالن از جمله سعيد ترابيان را 
به علت اين فعاليت محکوم می کنيم و خواهان آزادی 

 ٨٩رداد خ ٢١  .يمتبی قيد و شرط آنان هس

 

 زندانی در زندان گوهردشت ٧٠٠اعتصاب غذای 
نفر از زندانيان بند يک زندان  ٧٠٠بيش از 

گوهردشت چند روز است که در اعتصاب غذا به 
علت اعتصاب تشديد وحشيانه شکنجه و .سر می برند

اعمال . آزار زندانيان در هفته های اخير است
 شکنجه و آزار و اذيت اسيران سياه چال ها جزء
جدايی ناپذير شرايط جاری در زندان های جمهوری 

اين آزارها و فشارها و ضرب . اسالمی سرمايه است
و شتم ها در دوره هايی حادتر می شود و هفته های 

بر . اخير در زندان گوهردشت چنين بوده است
فعالين حقوق بشر و «اساس اخبار درج شده از سوی 

ل تحمل کتک غالب اين زندانيان به دلي» دموکراسی
کاری ها و شکنجه های جسمی در سراسر اندام 
. خويش دچار جراحت و زخم های مهلک شده اند

عمله و اکره زندانبان دولت سرمايه به دنبال اين 
شکنجه ها هر نوع مالقات خانواده ها با زندانيان را 
نيز قطع کرده اند تا از اين طريق مجاری درز اخبار 

شکنجه انسان ها اعم  هر نوع ما. به بيرون را ببندند
از فعاالن سياسی و افراد عادی توسط زندانبانان 

کارگران می  سرمايه را محکوم می کنيم و از همه
خواهيم که به هر طريقی که می توانند به شکنجه و 
آزار زندانيان در زندان های ايران از جمله زندانيان 

   .اعتراض کنند بند يک زندان گوهردشت

 ٨٩اد خرد ٢١

  

 دو خرب از گيالن
  تن ديگراز کارگران شرکت سبز زيور ٢اخراج 

کارگران . است )گلسار(شرکت سبز زيور، پيمانکار شهرداری منطقه يک رشت 
خدماتی قراردادی شهرداری منطقه يک رشت که با اين شرکت کار می کنند در 

شرکت  ماه اضافه کاری معادل يک ميليون تومان از اين ٥حال حاضر حداقل 
مالک شرکت سبز زيور فردی به نام جمشيدی از اهالی کرج است که . طلبکارند 

با زد و بند با شهردار رشت و اعضای شورای شهر رشت توانست اين قرارداد 
 –در اين ميان کارگران معترض حتی با شهردار ضدکارگر رشت . را منعقد کند 

بارها مذاکره کرده اند  –قاسمی  –و رئيس شورای ضد کارگر رشت  –فريدونی 
در پی اين اعتراضات دو تن ديگر از کارگران خدماتی . اما نتيجه نگرفته اند

شهرداری منطقه يک گلسار رشت نيز از شرکت خدماتی سبز زيور اخراج 
اين دو تن که جمشيد ضياء و رحمان فخيم صادقی نام دارند از تاريخ . شدند 

ر است که ماشين های حمل و نقل شهرداری الزم به ذک. اخراج شده اند  ٤/٣/٨٩
اختيار شرکت سبز زيور است به علت استهالک باال و هزينه زياد تعمير و  درکه 

شهرداری خواستار خسارت در اين  .نگه داری از دور کارکردن خارج شده اند
در مقابل، . زمينه و فسخ قرارداد با جمشيدی به علت بی لياقتی وی است 

در . يی تمام خواستار ضرر و زيان ناشی از فسخ قرارداد است جمشيدی با پررو
 . ارگران خدماتی شهرداری مشخص نيستاين ميان سرنوشت و تکليف ک

  کنف کار  

کارخانه کيسه بافی کنف کار که متعلق به خانواده زهرابی و دو پسرعموی 
کارگر مشغول به کار در يک شيفت  ١٣٠جزايری عرب است در حال حاضر با 

اما . ميليون تومان مطالبات معوقه طلبکارند ٤کارگران هريک درحدود . ستا
هزار تومان به  ٣٠٠تا کنون فقط  ٨٩از اول سال جاری  کارخانه عليرغم توليد

مدير عامل ضدکارگر فعلی دختر زهرابی . هريک از کارگران پرداخته است 
ای شورای کارخانه دار. است است که وکيل وی مسئول رتق و فتق کارها

که کارگری تحت نظارت اداره کار و تاييد شده اطالعات است که سه عضو دارد 
  . سال هاست در شورا عضويت دارند

  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٩خرداد 



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٥ 
 ١٣٨٩ خرداد ٢٨جمعه     ١١١شمارٔه مسلسل  ١٣سال 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    انب ر و فالکت و ب ترش فق اهد گس ر، ش وی ديگ يم و، درس ی بين روت را م يم ث اشت عظ

تيم       ابقه هس ی س وحش در مقياسی ب ان      . حقوقی و سرکوب و ت ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با 

اخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده اين جنگ ر. 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 بش سياسی  . پيم ترده در جن ه صورت گس ارگران ب ن، ک ر اي زون ب اف
ات    ال انتخاب ه دنب ه ب وری اسالمی ک ه جمه اری علي رداد  ٢٢ج ده است ١٣٨٨خ ، آغازش

  .فعاالنه شرکت دارند

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

ده است         رد نيام رچم سراسری و ضدسرمايه داری واحد گ و يکی از  . هنوز به زير يک پ
دين سان      مهم ترين  ارگر و ب ه ک 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
اتی و         ات طبق رای مطالب ارزه ب ه مب ی ب ده و محل ات پراکن رای مطالب ارگران ب ارزه ک مب

ه  واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تما سراسری م 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

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

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

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

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

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

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
ن               د اي ان باي ه آن د ک ا می گوين ه سرمايه داران و دولت آن ه ع ب ات خود درواق طرح مطالب

د   رآورده کنن ارگران د   . مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده ب دين سان، ک ان  ب رهم
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
ام     د تم د      کند که چرا بايد من کار کنم اما ديگری بخورد؟ چرا باي ه را من تولي روت جامع ث

زاويه ای است که ما به مثابه  امال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد وکنم اما خودم از آن ک
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

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

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

  .برای جامه عمل پوشيدن به اين افق انجام می گيرد

  :قه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از مطالبات پايه ای طب
کوالر     -١ ای س ه معن ت ب ن از حکوم ل دي دايی کام ی(ج ت و  ) غيردين ل حکوم دن کام ش

  درنظرگرفتن دين به عنوان امر خصوصی افراد
برخورداری بی قيد وشرط تمام افراد جامعه از آزادی های سياسی از قبيل آزادی  -٢

عتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه پيمايی و عقيده، بيان، مطبوعات، تشکل، ا
  نهادينه شدن تمام اين آزادی ها

آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی، ممنوعيت هرگونه شکنجه اعم از جسمی و  -٣
ا ديگری،      ه خود ي راف علي و انحالل   روحی برای درهم شکستن و واداشتن متهمان به اعت

  تمام نهادهای سرکوب
مام امور قضايی بر موازين حقوقی مدرن و سکوالر، ممنوعيت تعميم مفهوم ابتنای ت -٤

جرم به فعاليت های سياسی و مطبوعاتی، انحالل دادگاه های ويژه، علنی بودن محاکمات 
  با حضور هيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل دلخواه و رايگان بودن امور دادرسی

  الغای مجازات اعدام -٥
   :برای تحقق اين خواست بايد . بعيض جنسيتی در مورد زنانالغای هرگونه ت -٦
زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار، قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با  - 

   .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
  .سالگی ممنوع شود 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
انگی از ميان برود، اما تا آن زمان به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کار خ - 

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

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

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

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

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

   رفع محروميت آن ها در همه زمينه های سياسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
اهی و ارتباطی و وسائل برخورداری همه مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رف -٩

  :تحقق اين امر درگرو آن است که. خانگی
از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند  - 

   .برای تأمين مسکن مردم استفاده شود
دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای مردم  - 

   .هداختصاص د
   بهداشت و دارو و درمان رايگان برای عموم مردم -١٠
   آموزش و پرورش رايگان عمومی در تمام سطوح -١١
   حمل ونقل رايگان برای عموم مردم در سراسر جامعه -١٢
  مهد کودک رايگان برای تمام مردم  -١٣
الزم برای  مراقبت رايگان از همه سالمندان و معلوالن و فراهم ساختن تمام تسهيالت -١٤

  جلوگيری از انزوای آنان و استفاده هرچه بهتر از امکانات عمومی جامعه
ايجاد امکانات رفاهی الزم مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز آموزشی،  -١٥

  درمانی، فرهنگی، ورزشی وتفريحی در تمام روستاها 
ان برای جامعه توليد کرده تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس ثروتی که آن -١٦
  سهم  و اختصاص) »توليد ناخالص داخلی«(اند 

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

  برای جامعه توليد کرده اند 
جامعه از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، برخورداری تمام افراد  -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 
حقوق تمام شاغالن، بيکاران، بازنشستگان، ازکارافتادگان، زنان خانه دار و پرداخت  -٢١

  سال قبل از پايان هر ماه ١٨افراد زير 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩خرداد 

 


