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 به سرمايه جهانی دولت سرمايه داري ايران و امتيازدهي

  )۵ - براي متشكل آردن آارگران عليه نظام سرمايه داري  جنبش کارگری د فعاالنمباني فراخوان اتحا(

بند پنجم فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری به مسئله تعميق و تشديد  
بين المللی در  مشکالت جمهوری اسالمی و بدين سان تضعيف آن در سطح

در اين . دبرخورد با ساير قطب ها و بخش های سرمايه جهانی اختصاص دار
دولت سرمايه داری در سطح بين المللی بسيار بيشتر از گذشته «: بند گفته ايم

آماج فشار رقبا و باج خواهی ها قرار خواهد گرفت و در مراودات خود با 
. دولت های ديگر سرمايه داری موقعيتی متزلزل تر از پيش خواهد داشت

يارعظيم تری را از حتی شرکای نزديکش از نوع روسيه و چين باج های بس
در مبادالت اقتصادی خود با بازار جهانی سرمايه . او مطالبه خواهند کرد

هزينه سرمايه گذاری و بازتوليد . اسير وضعيتی بسيار دشوارتر می شود
دايره افزايش بی . روند انباشت سرمايه به گونه ای چشمگير باالتر می رود

و مطلوب ناگزير تنگ تر می  مهار سودها و دستيابی به نرخ سودهای کالن
همه اين امور به نوبه خود روند بازتوليد سرمايه اجتماعی را زير فشار . گردد

دولت سرمايه کل اين فشار را يکراست به زندگی توده . جدی قرار می دهد
های کارگر منتقل خواهد کرد و اين امر بازهم زمينه های مادی گسترش 

وقوع اين . ر را فراهم تر خواهد ساختامواج اعتراض و عصيان طبقه کارگ
رويدادها در همان حال بخش های مختلف طبقه سرمايه دار، جناح های درون 
و حاشيه قدرت سياسی و دولتمردان نظام بردگی مزدی را بيشتر به جان هم 

   .»خواهد انداخت

ايران يک حوزه مهم با مختصاتی معين و تعيين کننده در چهارچوب تقسيم  
قابل توجهی از سرمايه های توليد  بخش. نی نظام سرمايه داري استکار جها

شده در جوامع غربی و چين و روسيه و ژاپن روزمره و در جريان طبيعی 
توليد و بازتوليد و دورپيمايی سرمايه جهانی در اشکال مختلف از ماشين آالت 

ناشی از  و تکنولوژی و مواد اوليه و وسائل نيم ساخته گرفته تا عايدات ارزی
فروش نفت و سرمايه های شرکت ها يا افراد خارجی به بازار داخلی ايران 

وصادر و انباشت می  سرمايه داری ايران از اين لحاظ با توجه به منبع . دش
بيكران نيروی کار شبه رايگان ده ها ميليون توده های طبقه کارگر نقش بسيار 

موقعيت ايران در . يفا می کندتعيين کننده ای در حيات سرمايه بين المللی ا
جغرافيای سياسی و اقتصادی نظام جهانی سرمايه داري اين نقش را تعيين 

سرمايه داری ايران در منطقه خاورميانه، در ساحل خليج . کننده تر مي آند
فارس، در همسايگی شوروی سابق، در يکی از پرتالطم ترين و پرتشنج 

ميان دو منطقه اشغالی دولت جنگ ترين مناطق جهان موجود، در خط فاصل 
انرژی مورد نياز % ۵٠. افروز آمريکا و کل قطب غربی سرمايه قرار دارد

سوخت صنايع غول عظيم اقتصادی ژاپن و % ٩٠چرخه توليد صنعتی اروپا، 
بخش قابل توجهی از کل نيازهاي انرژی جهان سرمايه داری از آبراه هرمز 

اين ها همه مسائلی . ی ايران واقع استعبور مي آند آه در حوزه تسلط نظام
هستند که از ديرباز وجود داشته است و امروز نيز وجود دارند اما در طول 

سال با مؤلفه ها و عوامل بسيار تعيين کننده تر ديگری ترآيب شده  ٣٠اين 
موارد و مؤلفه های باال اين ظرفيت را داشته اند که از سوی طبقه سرمايه . اند

با ساير بخش های سرمايه  سرمايه داری ايران در عرصه رقابتدار و دولت 
جهانی به عنوانی برگی برنده و سالحی کارآمد برای کسب امتياز، سهم بري 
بيشتر از استثمار طبقه کارگر بين المللی و بدين سان آسب موقعيت مساعدتر 

   .در ساختار قدرت و حاکميت سرمايه جهانی مورد استفاده قرار گيرند

ژيم شاه آه از هر نظر مديون آشورهاي سرمايه داري غرب به  خالف ربر
ويژه آمريكا بود و به همين دليل در مناسبات خود با اين آشورها نمي توانست 
و نمي خواست از مزاياي خاص باال استفاده آند، جمهوری اسالمی از همان 

. ستفاده آردآغاز از اين مزيت ها به خوبي به نفع طبقه سرمايه دار ايران ا

پيدايش  آنچه آه اين امكان را به جمهوري اسالمي مي داد چگونگي و شرايط
جمهوري اسالمی به هرحال بر بستر انقالب مردم عليه . و شكل گيري آن بود

رژيم شاه به وجود آمده و به ظاهر محصول اين انقالب بود، اگرچه درواقع 
« و توافقات  محصول شکست اين انقالب است و از بطن توطئه ها

اين موقعيت خاص به اضافه تمامی ويژگی . بيرون آمده است» گوادولوپ
های منبعث از مکان سرمايه داری ايران در تقسيم کار جهانی سرمايه که قبًال 
به آن ها اشاره آرديم تا آنون به جمهوري اسالمي اين امكان را مي داده آه 

ضديت «خود را تحت عنوان  از يك سو هرگونه مبارزه معترضان و مخالفان
به خاك و خون بكشد و از سوي ديگر، در مناسبات با جوامع » با انقالب

به چانه زني و امتيازخواهي  سرمايه داری غرب و مخصوصًا دولت آمريکا
سال حاکميت اين رژيم تا جايی که به ديپلوماسی بين المللی آن  ٣٠. بپردازد

ن موقعيت برای باج گيری از رقبای مربوط می شود تاريخ بهره گيری از اي
موقعيت اين دولت در خاورميانه و  .ژه آمريكا و اروپا است جهاني خود به وي

آسيای ميانه، نقش تعيين کننده اش در مسائل مربوط به افغانستان، نقش بسيار 
مؤثرتر آن درمورد عراق و آينده قدرت سياسی اين کشور، يافتن جای پای 

ی لبنان و فلسطين، انعقاد قراردادهای اقتصادی سودآور محکم در اوضاع داخل
با برخی کشورهای آفريقايی و آمريکای التين در کنار سهم عظيمی که اين 
بخش از طبقه سرمايه دار ايران در اضافه ارزش های توليد شده توسط کل 
طبقه کارگر جهانی کسب کرده است مسلمًا پيروزی های قابل توجهی براي 

وسعت و عمق اين پيروزي ها اگر چه در طول . مي بوده اندجمهوري اسال
زمان به تدريج کاهش يافته اما واقعيت اين است که به هر حال تا ماه های آخر 
عمر دوره اول رئيس جمهوری احمدی نژاد با شدت نسبتًا زيادی تداوم داشته 

کا در برخورد بغايت خفت آميز و آکنده از تحقير و استيصال دولت آمري. است
مورد گروگان گيری کارمندان سفارت اين کشور در تهران يک نشان بارز و 
بسيار گويا از موفقيت قدرت نمايی و امتيازخواهی جمهوري اسالمي در سال 

غول عظيم قدرت امپرياليستی سرمايه که هيچ . های نخست پيدايش آن است
جاوزطلبی اش گاه نه آفتاب در قلمرو کودتاگری و تسلط و جنگ افروزی و ت

و نه جويبار عظيم خون انسان ها در پهندشت استيالی سرمايه  غروب کرده
هايش از خروش افتاده است به هر کاری دست زد تا شايد چند ده کارمند 
اسيرش را از چنگال قهر حاکمان سرمايه داری ايران نجات دهد اما اين کار 

حادثه گروگان گيری . برای مدتی طوالنی با دشواری های زيادی همراه شد
کمک به . پله ای در پلکان طوالنی ابراز قدرت و تدارک باج خواهی ها بود

شکل گيری جنبش های ارتجاعی نوع حزب اهللا و دخالت در اوضاع سياسی 
لبنان، تقويت حماس به زيان ناسيوناليسم سکوالر و الئيک فلسطينی، ايجاد 

ليج فارس، راه اندازی شکاف در صفوف متحدان سنتی آمريکا در حوزه خ
غائله هسته ای و مسائل جانبی آن، تالش برای اثرگذاری ممکن بر قطب بندی 
های جديد و در شرف تکوين دنيای سرمايه داری و برخي کارهای ديگر به 
صورت حلقه های پيوسته زنجير اين قدرت نمايی و باج خواهی پشت سرهم 

. نکته مهم ديگر نيز تأکيد کنيمبايد بر دو  در کنار اين موضوع. رديف شدند
اوًال سياست بهره گيری از همه امکانات و شرايط و ترفندها برای ابراز 

سال حاکميت جمهوری اسالمی به هيچ وجه  ٣٠قدرت يا باج خواهی در طول 
همه بخش های . خاص يکی از جناح ها و يا اين يا آن کابينه رژيم نبوده است

های طوالنی در اين گذر به طور کامل  متشکله جمهوری اسالمی تا سال
اختالفات بعدی و صف بندی های درونی . همرأی و متفق القول عمل کرده اند

يا تعميق متعاقب اين جناح بندی ها نيز اساس اين رويکرد مشترک را زير 
پيداست که هر کدام از اين جناح ها به طور خاص در . سؤال نبرده است

ال اخير در مورد پيشبرد و چگونگی تحقق اين س ١٠شرايط کنونی يا سراسر 
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هدف نيز مانند همه مسائل ديگر مربوط به برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی 
و اجتماعی نظام بردگی مزدی سليقه ها و راه حل ها و راهکارهای خود را 

ثانيًا اين ديپلوماسي بين المللي حتی در افراطی ترين حالت آن . داشته است
ويه جمهوری اسالمی و همه بخش های متشکله آن برای ادغام تالش همه س

هر چه مؤثرتر و گسترده تر سرمايه داری ايران در برنامه ريزی ها و 
سياست های اقتصادی سراسری سرمايه جهانی و نهادهای مالی بين المللی از 

را ... قبيل بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و صندوق تجارت جهانی و
 ساله اين رژيم و به طور خاص ٣٠تالش . وجه کمرنگ نکرده است به هيچ

ايران و عراق تا آنون مدام در  از روزهای پس از پايان جنگ دولت های
به . جهت تعميق اين ادغام و اجرای سياست های مزبور پيش رفته است

جرأت می توان گفت که دولت های رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد به لحاظ 
هبردها و راهکارهای صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت را تحميل

جهانی و بانک جهانی برای سالخي بی عنان و يدون هيچ حد و مرز معيشت 
و کل هستی طبقه کارگر ايران دست تمام دولت های سرمايه داری ديگر را 

به اين ترتيب، ميان تالش جمهوری اسالمی براي ادغام در . از پشت بسته اند
م جهاني سرمايه از يک سو و سياست قدرت نمايی و باج خواهی آن در نظا

ديپلوماسی بين المللی اين رژيم در برخورد با دولت های غربی از سوی ديگر 
نه فقط هيچ تعارضی وجود نداشته است بلکه اين دو کامًال در جهت تکميل 

ناح دغدغه دولت سرمايه داری ايران و حتی ج. يكديگر عمل می کرده اند
آن برخالف پاره ای تحليل ها مطلقًا اين نبوده و نيست که  مسلط و ضدغربي

گويا از گسترده ترين و فراگيرين شکل تعميق ممکن ادغام در چرخه عمومی 
اين دغدغه . بازتوليد سرمايه جهانی و از جمله بخش غربی آن پرهيز دارد

نقش مؤثرتر در عبارت بوده است از بهره گيری از همه شرايط برای احراز 
ساختار قدرت سرمايه جهانی و سهم بری هر چه بيشتر از آل اضافه ارزش 

در اين راستا اجرای هر چه موثرتر . توليد شده توسط طبقه کارگر جهانی
توصيه ها و طرح های صندوق بين المللی پول به همان اندازه دستور کار 

ی و امتيازطلبی از دولتمردان سرمايه بوده است که کوشش برای قدرت نماي
  . رقباي جهاني 

. سخن را کوتاه کنيم و به سراغ بخش آخر و اصلی موضوع بحث برويم
سال آنچه را که در باال گفتيم انجام داده  ٣٠جمهوری اسالمی در طول اين 

است و همه جا و در تمامی مراحل برای تثبيت بيشتر نقش خويش در ساختار 
هر چه افزونتر در سودهای توليد شده با قدرت سرمايه جهانی، و آسب سهم 

رقبای بين المللی و به طور خاص دولت آمريکا و دولت های غربی تالش 
سخن اصلي ما در  .و در اين راستا به موفقيت هايی نيز دست يافته است کرده

اين  .اين نوشته آن است که اين روند اکنون دارد به نقطه پايان خود مي رسد
االن جنبش کارگری بايد خوب بدان بينديشند و تأثير آن را واقعيتی است که فع

نه فقط . بر روی موقعيت آينده دولت سرمايه داري ايران مد نظر قرار دهند
آمريکا و هيچ دولت غربی از اين به بعد هيچ نوع باجی به جمهوری اسالمی 

آن  نخواهند داد بلکه همه اين ها از همه سو برای باج خواهی هر چه بيشتر از

دوران قدرت نمايی ها، باج خواهی ها و امتيازگيری ها از . بسيج خواهند شد
همه دريافته اند که اين . سوی دولت سرمايه داری ايران به پايان رسيده است

همه متوجه شده اند که شکاف . رژيم از شالوده تا سقف شکاف برداشته است
ه پي برده اند که هم. عظيم ساختار قدرت سياسی در ايران پرشدنی نيست

اکثريت عظيم ساکنان جامعه ايران نظام حاآم را نمي خواهند و اين نظام فقط 
همه دريافته اند که حتی مافيای مسلط . به ضرب سرنيزه سرپا ايستاده است

. قدرت سياسی هم چند شقه است و برنامه واحدی را نمي تواند پيش ببرد
ش های مختلف سرمايه جهانی رفتار دولت های سرمايه داری و صاحبان بخ

اين . بدون هيچ ترديد رفتار کرکسان مردارخوار درنده و خون آشام است
اين، . قانون سرمايه و شالوده حيات رابطه خريد و فروش نيروی کار است

اما دولت . بنياد برخورد نظام سرمايه داری با طبقه کارگر بين المللی است
رقابت با هم بر سر توزيع سودها و  های سرمايه و سرمايه داران در عرصه

جمهوری اسالمی . قدرت ها نيز همين کار را عليه هم انجام می دهند تقسيم
اين امر . می رود تا تاوان باج خواهی های سال های اخير خود را نيز بپردازد

. از همين حاال آغاز شده است و در آينده بيش از پيش ادامه خواهد يافت
تحاديه اروپا به نقض حقوق بشر توسط جمهوري نمايش اعتراضي تند ا

اسالمي از يك سو و اصرار آمريكا براي مذاآره مستقيم با اين رژيم و تعيين 
اما بحث فقط بر سر . ضرب االجل براي آن در اين رابطه قابل توضيح است

روسيه و چين و ديگران نيز از اين لحظه به بعد از . دولت هاي غربی نيست
ثر استفاده را خواهند کرد و بر فشار خويش برای باج اين فرصت حداک

طبقه کارگر ايران يک چيز را بايد . خواهی های هر چه بيشتر خواهند افزود
هيچ دولت و هيچ دولتمرد و هيچ : برای هميشه در ذهن خود زنده نگه دارد

سرمايه دار و هيچ حزب طبقه سرمايه دار و هيچ اتحاديه کارگری مزدور 
. انجام نخواهد داد انی در هيچ کجای اين جهان هيچ آاري به نفع اوسرمايه جه

مشاجرات همه اين ها با جمهوری اسالمی مشاجرات کرکسان خون آشام 
مردارخوار بر سر سودها و سرمايه هايی است که طبقه کارگر ايران و 

بنابراين، بي هيچ ترديدي جمهوري اسالمي . کارگران کل دنيا توليد کرده اند
ار رقباي جهاني براي باج خواهي از او را يكراست به زندگي آارگران فش

اما اين امر به نوبه خود امواج اعتراض و مخالفت با اين . منتقل خواهد آرد
از سوي ديگر، فشار اين امتيازخواهي ها . نظام را گسترده تر خواهد آرد

و شكاف هاي متعدد درون حاآميت را بيش از پيش تعميق خواهد آرد 
سرانجام اين نکته را نبايد فراموش کنيم آه هر چه دشمنان طبقه آارگر بيشتر 
به جان هم افتند فرصت بيشتری برای مبارزه اين طبقه عليه آل نظام سرمايه 

   .داري فراهم می شود

  !آارگران عليه سرمايه متشكل شويم 

  آميته هماهنگي براي ايجاد تشكل آارگري
 ١٣٨٨مرداد  ٢٢

  

 زيمنس درکارگر  ١٦٠٠ر سازی طرح بيکا

از اخراج بيش  سرمايه داران کنسرن زيمنس
را طرح ريزی کرده و تا پايان  کارگر ١۶٠٠

تابستان سال جاری به مرحلۀ اجرا خواهند 
يک دليل اخراج سرمايه داران زيمنس . گذاشت
نام کاال فروش پايين آمدن سفارشات برای  ها را

 Joe. برده اند Kaeser ی شرکت پس مدير مال
 گفتاز ارائۀ سود سه ماهۀ دوم سال جاری 

بيشترين اخراج ها در حوزه های زيمنس خارج 
در او گفت که . می گيرد از آلمان صورت

کارگر  ٣٠٠نفر و در بريتانيا نيز  ٩٠٠اتريش 
کارگر  ١٠٠عالوه بر اين ها . بيکار می شوند

 building کارگر ١٢٠المپ اسرام فرانسه و 
technologies نيز که زير مجموعه آلمان  در

اين کنسرن هستند کار خود را از دست می 

شغل ديگر در مؤسسه  ٨٠احتمال حذف . دهند
اخير هم وجود دارد اما هنوز معلوم نيست در 

در  ها یشماراخراج. کدام شعبه آن روی دهد
بلژيک  Huizingenکارخانۀ زيمنس واقع در 

نگهبانی در زمينۀ ساخت دوربين های ويزۀ که 
کار ها ی دولتی و اداری  و مراقبت از ساختمان

سرمايه داران  .می کند هنوز اعالم نشده است
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توانستند  لوکزامبورگ –زيمنس در بلژيک 
سود حوزه های خود  تمامی رد ٢٠٠٨سال در

اين  سود خالص. داشته باشند بسيار بااليی

 سال در قياس با سال های پيش شرکت در اين
  ٢٠٠٩اوت          .زايش داشتافدر صد  ٥،٦

  

 اخراج کارگران و سودهای غيرقابل انتظار در موتورال

کنسرن آمريکايی موتورال سازندۀ تلفن های 
همراه در سه ماهۀ دوم سال جاری توانست سود 

اين . ميليون دالر کسب کند ٢٦ خالصی برابر با
افزايش سود را موتورال در حقيقت مديون 

کارگران و سالخی و استثمار اخراج های متعدد 
يه سرما. باقی مانده آن ها است شديد همزنجيران
 ٧بيش از  چند ماه در فاصلۀ داران اين کنسرن

اواخر سال  در. کردندهزار کارگر را اخراج 
خود را  شرکت کارهزار کارکر  ٣ نيزگذشته 

ژانويۀ سال  ١٦در  باالخره از دست دادند و
ل يبه خ ربرده مزدی ديگهزار  ٤جاری 

در شرکت . دشدنهمزنجيران بيکار خود ملحق 
سرمايه  هزار کارگر را ٢٠موتورال مجموعا 
سال پيش سود خالص  يک .استثمار می آند

ميليون يورو می رسيد و سود  ٤موتورال به 
 ٨٠٨در صد کاهش به  ٣٢ناخالص آن با 

  . دالر بالغ گرديد ميليون

   ٢٠٠٩اوت 

 

  

 کارگر ٢٠و کشته شدن  در اسلواکی انفجار معدن

کارگر را  ٢٠بار ديگر انفجار معدن جان 
اوت در پی انفجار  ١٠روز دوشنبه . گرفت

 مهيبی در معدن ذغال سنگ درشهر
Handlova  کارگر در  ٢٠واقع در اسلواکی

 .جان خود را از دست دادندحين انجام کار 
مامورين گروه امداد تا کنون توانسته اند فقط 

آنان را از زير خروارها خاک و تن از  ٧جسد 
کارگر ناپديد شده  ١٣. سنگ بيرون بياورند

در زير هنوز  شده اندديگر که بدون شک کشته 
 يکی از روزنامه هایبراساس خبر . آوارند

بلژيک، انفجار هنگامی روی داده است که 
نفره در حال  ١١و  نفره ٩کارگران در دو تيم 

 طبق تا ندا پايين رفتن به درون معدن بوده
سرمايه دار صاحب معدن حريقی را که  دستور

همه شواهد  .خاموش آنندروی داده بود  آنجادر 
گازهای زير فشار  کارگران حاکی است که
جان خويش را از دست داده اند  ناشی از حريق

و به بيان ديگر سرمايه دار با علم به احتمال 
کشته شدن کارگران آنان را روانه قتلگاه کرده 

معدن يک متری  ٣٣٠عمق  درقبًال نيز  .ستا

 انفجار مهيبی رخ داده در همين ناحيه قديمی
و کارگر  ٩ و زخمی شدنکشته ه که ب است

در زير کوهی از سنگ  مدفون شدن آن ها
سومين ريزش معدن در اين منطقه . گرديده است

کارگر  ۴که کشته شدن  رخ داده ٢٠٠٦در سال 
  . را به دنبال داشته است

 ٢٠٠٩وت ا

 

 

مرگ يک کارگر بلژيكي بر اثر سقوط از 
 مرتی ٦ارتفاع 

 Henegouwenواقع در استان  Leuze-en-Hainautيک کارگر جمع آوری و حمل زباله اهل منطقه 
سال  ۵٠اين کارگر . متر ی جانش را از دست داد ۶بلژيک روز پنج شنبۀ گذشته بر اثر سقوط از ارتفاع 

او متأهل و . ی برای سرمايه داران کار کرده و توسط سرمايه استثمار شده بودسن داشت و ساليان زياد
  . دارای يک فرزند بوده است

  ٢٠٠٩اوت 

 

 توليد آسانسور در فنالند ٔنهکارگرکارخا ۵٠٠اخراج 

سرمايه داران کارخانه آسانسورسازی موسوم 
 ٩در فنالند اعالم کرده اند که طی  Koneبه 

. ا اخراج خواهند کردکارگر ر ۵٠٠ماه آينده 
اين اخراج ها در شعبات پراکنده اين شرکت در 
سطح جهان صورت می گيرد و اکثريت آن ها 
. در واحدهای توليدی خارج از فنالند خواهد بود

کارگر کار خود  ١٠ فنالند در حال حاضر در
سرمايه داران صاحب . را از دست می دهند

ر بحران د موج شرکت می گويند که زير فشار

تدارک کاهش هزينه های توليد و از اين طريق 
قربانی . مقابله با کاهش نرخ سودها هستند

کارگر  ٣۴٨٣١از کل  نفر ۵٠٠از  شيبساختن 
و تسليم آن ها به تيغ تيز بيکاری و  شرکت

گرسنگی عادی ترين و بی دردسرترين گزينه 
. صاحبان سرمايه برای تأمين اين هدف است

راج می کنند و کل کار کارگر را اخ ۵٠٠آنان 
. آن ها را بر دوش همزنجيرانشان مي اندازند

سطح توليد را پائين نمی آورند، در حالی که 

کارگر  ۵٠٠هزينه توليد را به اندازه دستمزد 
کاهش می دهند و همين رقم را به سود خويش 

زندگی کارگران را آتش می . اضافه می آنند
سود . زنند و خاکستر آن را سود می کنند

ناخالص شرکت حتی در بحبوحه بحران در سه 
ماهه دوم سال جاری بنا بر همه گزارشات 

درصدی مرز  ٢رسمی مديران با يک افزايش 
. ميليون يورو را پشت سر نهاده است ١١٧

سرمايه داران می گويند که سود ناخالص آن ها 
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دوره مشابه سال  در همين مدت در قياس با
معنای اين سخن . افت داشته است ١٣%قبل 

آن ها به سودهاي نجومی . بسيار روشن است
دست يافته اند اما بخش قابل توجهی از اين 
سودها را برای پااليش و بازسازی و تضمين 
سودآوری بيشتر سرمايه هايشان هزينه کرده 

کارگر  ۵٠٠سرمايه داران در همين راستا . اند

و چندين هزار نفر افراد خانواده آن ها را به 
وز سياه می نشانند تا حتی هزينه های همين ر

بازسازی و پااليش را هم از ارقام سودهای 
  . کالن خود نکاهند

سازندۀ آسانسور، پله  Koneکارخانۀ فنالندی 
در  ١٩١٠برقی و درهای الکتريکی در سال 

فنالند تاسيس شد و در حال  Espoo شهر

يکی از بزرگ ترين شرکت های توليدی  حاضر
اين شرکت با سرمايه . ين المللی استدر سطح ب

سودی  ٢٠٠٨ميليارد يورو در سال  ۴،۶گذاری 
 Kone. ميليون يورو کسب کرد ۴١٨بالغ بر 
کارگر را در سراسر دنيا استثمار می  ٣۴٨٣١

  . کند

  ٢٠٠٩ژوئيه  ٢١

 

 ژيكي با اصابت غلتک اسفالت دچار ساحنه شد کارگر بل

شين ساله هنگام تميزسازی ما ٢۵کارگری 
. آسفالت دچار حادثه شد و به شدت زخمی گرديد

تا بازو در دستگاه  دست اين کارگر از ناحيۀ مچ
 گير کرد و نه فقط تحت فشار غلتک به شدت
پرس گرديد بلکه به دليل حرارت بسيار باالی 

او اکنون در . دچار سوختگی عميق شد دستگاه

ساله در  ٢۵کارگر . بيمارستان به سر می برد
ی از توابع شهرداری ويخمال در کشور روستاي

بلژيک کار می کرد و در همين جا در هنگام 
استثمار شدن توسط سرمايه با فشار غلتک 
دستگاه اسفالت دچار سانحه شد و به بيمارستان 

روزنامه ها نوشته اند که وضعيت . منتقل گرديد

جسمی و روحی اين کارگر در زندان بسيار 
   .بحرانی است

  ٢٠٠٩اوت 

 

 

 هزاران کارگر جنرال موتورز در خطر اخراجبازهم 

جنرال موتورز کنسرن بزرگ خودرو سازی 
اعالم کرده است که تا پايان سال جاری  آمريکا

برای چندمين بار از شمار کارگران خود در 
طرح . کارخانه های مختلف آمريکا می کاهد

و بيکارسازی های دسته  ضدکارگری اخراج
راست صنعتی جنرال جمعی کارگران در ت

موتورز که در برخی موارد زير نام بازخريد 
صورت می گيرد يک بار ديگر به صورت 
وسيع در دستور کار سرمايه داران قرار گرفته 

اين اخراج ها همه جا با همراهی و همدلی  .است
اتحاديه ها ی کارگری ابزار دست صاحبان 

سرمايه داران جنرال . صورت می گيرد سرمايه
رز می گويند که تا پايان سال جاری شمار موتو

کاهش می  نفر ۴٠۵٠٠کارگران خود را تا مرز 

دهند و همه کارگران مازاد اين رقم را رهسپار 
آنان اضافه می . ديار گرسنگی و فقر می کنند

کنند که وجود اين کارگران در شرايط موجود 
مناسب حال سودجويی هر چه کالن تر سرمايه 

ين اساس هيچ دليلی برای ها نيست و بر هم
. تمديد اعتبار پروانه حيات آن ها هم وجود ندارد

بر اساس ادعای سرمايه داران جنرال موتورز 
پيشنهاد آنان دائر بر بازخريد کارگران با 

و اين !! هزار کارگر مواجه شده است ۶موافقت 
هزار نفری هر چه زودتر کارخانه ها  ۶جمعيت 

داران راست می سرمايه . را ترک می گويند
کارگران به خواست آنان تن داده اند زيرا . گويند

رفرميسم منحط اتحاديه ای هر  يک قرن است
نوع احساس مقاومت در مقابل شدت استثمار و 

جنايات سرمايه را از هستی کارگران جراحی 
کرده است و برای تبديل توده های کارگر به 
ک بردگان زبون، سر به راه و بی قدرت و مفلو

در برابر سرمايه از هيچ تالش و دسيسه و 
سرمايه داران به . ترفندی خودداری نكرده است

يمن آنچه اتحاديه ها انجام داده اند تا امروز هر 
اينک هم . چه خواسته اند آارگر اخراج کرده اند

تمام  نفر را بيکار می کنند و با قدرت ۶٠٠٠
 ٧۵٠٠اعالم می آنند که تا چند ماه ديگر هم 

  . فر را اخراج خواهند کردن

  ٢٠٠٩اوت 

  

 گزارشی از سير صعودی نرخ بيکاری در کشورهای خمتلف

  ايرلند 

ادارۀ  منتشر شده از سوی بر اساس ارقام 
نرخ بيکاری دراين  (CSO)رسمی آمار ايرلند 
در صد رسيد که  ١٢،٢ به کشور در ماه ژوئيه

سال اخير نشان می  ١٤باال ترين رقم را در 
در صد و در  ١١،٩ماه پيش  يکاين نرخ  .دهد

. درصد بوده است ٦،٤دوره مشابه سال قبل
شمار بيکاران در ايرلند در ماه ژوئيه به 

بيکاری از  ميزانباالترين  که رسيد ٤٣٥٧٣٥
شمار بيکاران . به اين سوی است ١٩٦٧سال 

و در  ١٧١٤٣ماه ژوئن  در اين کشور نسبت به
نفر  ١٩٧.٤٩٥ بيش از ٢٠٠٨قياس با ژوئيه 

پيش بينی می شود که نرخ . افزايش داشته است
در  ١٥،٥تا  ١٥بيکاری تا پايان سال جاری به 

  .برسدصد 

  ژاپن 

در ماه ژوئن باالترين نرخ بيکاری را طی  ژاپن
در اين  نرخ بيکاری. داشته است سال گذشته ۶

رسيد که باالترين رقم از سال  ۵،۴به  کشور
 ٣۴٨در اين ماه  .تا کنون بوده است ٢٠٠٣

اين . کار خويش را از دست دادندميليون نفر 
 ٣١،٣افزايش  يک رقم در مقايسه با سال گذشته

شمار نيروی کار . نشان می دهد در صدی را

ميليون نفر بر آورد  ۶۶،۴٨شاغل در اين ماه 
از جمعيت  ۵،٢ امسال در ماه مه .شده است

  .دفعال و در سن اشتغال در ژاپن بيکار بوده ان

  بلژيک 

اواخر ماه ژوئن شمار بيکاران ثابت در در 
رسيد که  نفر ١۶۴.۵٢۶فالندرن بلژيک به 

بر . نفر بيشتر از سال گذشته بود ۵۵٠.٢٩
يکماه طول در  فقط اساس آمارادارۀ کار

بيکار در شهرهای مختلف اين نفر  ١٣٢١٠
گزارش ها . منطقه در جستجوی کار بوده اند

ماه ژوئن شمار مستمری می گويند که تا اواخر 
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 ۴٣۴۵٧۴ بگيران صندوق بيمه بيکاری تا مرز
همين منابع اضافه می کنند . نفر باال رفته است

 ۴٣٠که رقم کل بيکاری در بلژيک نزديک به 
  . هزار نفر است

  ايتاليا 

می گويد که )  Istat(مرکز رسمی آمار ايتاليا 
در فقر  سکنه اين کشور ميليون نفر ٨بيش از 
همين منبع اضافه می کند که . می کنند زندگی

با درآمد ماهانه جمعيت  کلدر صد  ١٤بيش از 
امور معيشتی خود را يورو  ١٠٠٠ ای کمتر از

همه % ۵ رتق و فتق می آنند و در اين ميان
کسانی که . ايتاليايی ها اسير فقر مطلق هستند

 دست و پا می زنندفقر  در باتالقبيش از همه 
 ،سالمندانبازنشستگان و ، رانبيکاعبارتند از 
دارای چند فرزند و باالخره جوانان خانواده های 

دختر يا پسری که به صورت مجرد زندگی می 
 و صنعتی غول عظيم ٨ايتاليا يکی از . کنند

در طول سال  .دنيای سرمايه داری است ثروتمند
های اخير هيچ چند ماهی نگذشته است که وضع 

به صورت بسيار  معيشتی کارگران اين کشور
چشمگيری رو به وخامت نرفته و سطح 

مطابق . دستمزدهای واقعی آاهش نيافته باشد
رم منتشر آمار  یتويانست گزارشی که از سوی

اعضای  ۀکه هم يیشمار خانواده ها شده است
 .می يابد شيهستند روز به روز افزا کاريبآن 

 یها سال ۀدر فاصل همين گزارش براساس
بيکار به هزار  ٧٠ يش ازب ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧

و فقر  یکاريب. جمعيت بيکاران اضافه شده است
در  بيداد می کندکشور  نيخصوصا در جنوب ا

 ونيليم کي بايتقر( هزار خانواده  ٣٥٨جنوب 
با بسيار پايينی که  حقوقاز طريق  فقط) نفر

به دست می آورند امرار معاش  موقتکارهای 
ايتاليا روشن  از گزارش انستيتوی آمار. می آنند

می شود که دو ميليون و نيم انسان خانواده های 
کارگری اين کشور در آتش فقر مطلق می 

 . سوزند

  هلند

کشورهای ديگر جهان  در هلند نيز مانند همۀ
سرمايه داری معضل بيکاری روز به روز ابعاد 

بيشتری پيدا کرده و امواج کوبندۀ آن زندگی 
کار را سخت توده های وسيع فروشنده نيروی 

مرکز آمار هلند . متالطم و متالشی ساخته است
CBS  در گزارش خود گفته است که شمار

بيکاران جامعه در فاصلۀ آوريل تا ژوئن بسيار 
سريع صعود آرده است، به گونه ای که هم 

در سن اشتغال  نفر از جمعيت ٣۶٨٠٠٠اکنون 
هزار  ١۶اين رقم . کشور به طور کامل بيکارند

. ر از سه ماهۀ اول سال جاری استنفر بيشت
اعالم % ۵نرخ بيکاری در اين گزارش نزديک 

هزار نفر به جمعيت  ۶٣طی يکسال . شده است
الزم به ذکر است که . بيکاران افزوده شده است

رقم واقعی بيکاران تفاوت فاحش  با اين رقم
 یبرخدارد، زيرا دولت سرمايه داری هلند مانند 

 قيتا از طر است تالش کرده ديگرممالک 
 مزدور سرمايه یکارگر یها هيتوسل به اتحاد

کاهش روزانه کار در قبال کاهش  استيس
از اين  کند و ليدستمزدها را بر کارگران تحم

 .نشان دهد نيپائ یرا اندک یکارينرخ ب طريق
پيش بينی می کند  CBSدارۀ مرکزی آمار هلند 

شمار بيکاران در اين کشور  ٢٠١٠که تا سال 
 ١٠اين رقم در حقيقت . هزار نفر برسد ٧٣٠ه ب

را در بر می در سن اشتغال  تيکل جمعدر صد 
پرداخت ، که UWVبنا به گفتۀ شرکت  .گيرد

بيکاری را به عهده دارد، شمار افرادی  غرامت
حقوق بيکاری دريافت می کنند در ماه ژوئن  که
هزار نفر  ٢٣٩در صدی به  ٩افزايش  يک با

که در ظرف بينی می شود  رسيده است و پيش
درصد ديگر افزايش  ٢٠ماه های آينده بيش از 

آمار بيکاران مشمول دريافت غرامت  .يابد
برابر ميزان آن در ماه  ٣بيکاری همين حاال 

کارگر که تا  ٢٥٤٠٠. ژوئن سال پيش است
هنوز در چهارچوب قراردادهای موقت کار می 

رسند و کنند به زودی به زمان پايان قرارداد می 
بر اساس همه شواهد بيش از نصف آن ها از 

نيمی ديگر با . ادامه اشتغال محروم خواهند شد
هزاران جان کندن کارهای موقتی با شرايط 
کاری بسيار وخيم تر و دستمزدهای بسيار نازل 
تر دست و پا آرده اند که معلوم نيست تا چند 

 هلند ادارۀ کاريابی. وقت قادر به ادامه آن باشند
) UWV  ( هزار نفر  ٤٧٧در ماه ژوئن بيش از

 ٢٧ اين رقم .متقاضی کار را ثبت نام کرده است
بر اساس . ماه مه بوده است ازبيشتر  نفرهزار 
 تا ٢٠٠٧ یها سال ۀدر فاصل CBS گزارش
مجبور  شاغل کارگرهزار  ٨٨٠از  شيب ٢٠٠٨

به تعويض کار خود شده اند زيرا هيچ تضمينی 
ال در محل کار خويش نداشته برای ادامه اشتغ

عده ای از اينان نيز به دليل سطح بسيار .اند
نازل دستمزدهايشان قادر به تأمين هزينه معاش 

 گزارش خاطرنشان می کند که. خود نبوده اند
به را رها کرده اند و  لياغلب جوانان تحص

 تحصيلی واماند زيرا آورده  یبازار کار رو
کفاف  ست کها بوده آن قدر ناچيز روزشان

اغلب . هزينه زندگی آن ها را نمی داده است
 هستنددر پی يافتن شغل دوم  نيزجوانان شاغل 

تا بتوانند برمشکالت حاد اقتصادی شان غلبه 
از هر ده  KPMGبر اساس آمار ادارۀ . کنند

چهار تای آنها تصميم به  و مرکز کار شرکت
   .اخراج کارگران دارند

ها در هلند مانند  کتکارفرمايان و مديران شر
کشورها هر روز قوانين ضد کارگری  ساير
را برای غلبه بر بحران جاری سرمايه  ایتازه 

بنا به . در دستور کار خود قرار می دهند
کاهش ادعای خودشان همۀ آن ها در تدارک 

هزينه های توليد و سرمايه گذاری هستند و همه 
و  آن ها تنها راه اين کاهش را اخراج کارگران
  .گرسنه ساختن خانواده های آن ها می بينند

  فنالند

بر اساس گزارش ادارۀ آمار فنالند نرخ بيکاری 
در ماه ژوئن حتی از ما های قبل پرشتاب تر 

درصد صعود کرده  ٩بوده است و به باالی 
به  در ماه ژوئن شمار شاغالن در فنالند. است

نفر کمتر از  ١٠٣.٠٠٠رسيد که  ٠٠٠.۵۶۵.٢
  . ال گذشته استژوئن س

  ٢٠٠٩اوت 

  

 ميليون جوان در احتاديه اروپا ٥بيکاری بيش از 

که در  Eurostatبر اساس آمار يورواستات
ژوئيه منتشر شده است تعداد  ٢٣روز پنج شنبه 

کشور اتحاديۀ اروپا در  ٢٧جوانان بيکار در 
در . طول يک سال به شدت افزايش يافته است

ميليون  ۵از سه ماهۀ اول سال جاری بيش 
بيکار و خانه ) سال ٢۴تا  ١۵بين سنين ( جوان 

اين رقم يک ميليون بيشتر از سه . نشين بوده اند
  .است ٢٠٠٨ماهۀ اول سال 

بيکاری در اين گروه سنی در طول اين  نرخ
در صد تا  ۶دوره در کشورهای مختلف مابين 

اسپانيا . در صد گزارش شده است ١٨،٣
ظ کثرت بيکاری جوانان باالترين رقم را به لحا

در اين کشور از . به خود اختصاص داده است
در  ٣٣،۶( يک نفر بيکار است  هر سه جوان

در صد پايين ترين تعداد  ۶با  هلند). صد 
  . بيکاران جوان را دارد

  ٢٠٠٩اوت 
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 در کهريزک با زندانيان چه می کردند؟

قبًال در باره اردوگاه مرگ کهريزک گزارش 
آنچه در اينجا می آيد . شر کرده ايمهايي را منت

صرفًا برگ سياه وحشتناک ديگری از کارخانه 
جالدان سرمايه در اين دخمه تاريک کشتار و 

اين برگ به خاطرات زنده يکی . شکنجه است
او تعريف می . از آزادشدگان اختصاص دارد

توی يک  اتوی کهريزک هر دو نفر ر: کند که
سه روز از غذا  تا .می انداختند اتاقک تاريک

کشيديم و به  بايد گرسنگی می. هيچ خبری نبود
معموال . خورديم جای غذا کتک مفصل می

نجا منتقل آشدند و به  هايی که دستگير می بچه
 دنقدر کتک خورده بودنآشدند، در طول راه  می

توی بعضی از   .ن بودادادنش انکه سلول جای ج
 دهن دستگير شاها بعضی از معترض اين اتاقک

. ين هم سلول می کردندها و معتاد ترياکی را با
ها  يک روز صبح بوی خيلی بدی توی سلول

که از  انييکی از معتاد. پيچيده بود، بوی تعفن

شد، يک روز   داری می قبل توی کهريزک نگه
! صدای فريادش بلند شد که زندانبان بيا

 وسلولی من مرده و بوی گندش همه جا ر هم
مد چندتا فحش آتی زندانبان وق. است ورداشته

آبدار نثار معتاد کرد و گفت مرتيکه چرا االن 
 نجا غذاآ ماجرا ازاين قرار بود که در؟ ويیگ می

به آدم در حدی فقط  يعنی مقداری سيب زمينی
مرد معتاد از مرگ  .ها می دادند که نميرند

روز قبل در سلول بر  ۴ خبر می داد کهنی اجو
چرا او در . باخته بودن اهای شديد ج اثر شکنجه

 روز سکوت کرده بود؟ فقط به اين دليل ۴اين 
خود هم نصيب را اش  سلولی سهم غذای هم که

 هولناک چند روزی از گرسنگی تا شايد سازد
باالخره بوی  روز ۴با گذشت  .انددر امان بم
مقتول آنچنان همه جا را فرا می ن اجسد جو

عتاد گيرد که ديگر تحمل آن برای زنداني م
او مجبور می شود که  .غيرممکن می شود

از  امن صدای زندانبان ر. را خبر کند نزندانبا
 امد در سلول رآوقتی  .شنيدم اتاقک کناری می
بعد از بد  است ن مردهان جوآباز کرد و ديد که 

توی  اگفت که جنازه ر ،ن معتادآو بيراه گفتن به 
صدای کشيده شدن جسم  .بينداز سطل آشغالی

 .شنيدم  می اگينی روی زمين بازداشتگاه رسن
بوی تعفن توی سرم پيچيده بود، و آخر هم 
صدای سقوط يک جسم سنگين توی يک بشکه 

فقط يک نفر  اولرزيدم،   به خودم می... حلبی 
 دستگير شده اعتراضات اخير ٣۶ بود، من جسد

با چشم خودم ديدم که به همين وضع کشته  ار
  شدند؟کجا منتقل و معلوم نيست به  شدند

  سايت اخبار روز: منبع

  ٨٨مرداد  ٢١

 

 کارگر ساختمانی در يک روز ۵قتل 

که کسی زخم و مرگ ما را  ستگناه ما چي« 
يا  دتصادف بمير یبچه تو کي ر؟ اگدبين نمی

از بين بروند و چند نفر  سقوط کندهواپيما يک 
اما اگر هر  حداقل اخبارش منتشر می شود،

کس ککش هم هيچ  ،دثل من بميرنروز چند نفر م
  .»دگز نمی

اين سخنی است که فيض اهللا با خبرنگار ايلنا در 
اما به . سال دارد ١۵فيض اهللا . ميان نهاده است

از چند سال . ساله می نمايد ۵٠اعتراف ديگران 
او از . پيش تا حال مشغول کار ساختمانی است

شدت فقر و تنگدستی و گرسنگی خانواده رنگ 
همه . درس نخوانده است. را نديده است مدرسه

عمرش کار کرده است و در بدترين و 
. مرگبارترين شرايط کاری استثمار شده است

خودش و پدرش در کنار هم از صبح تا غروب 
تمام سال دنبال کار می گردند اما . جان می کنند

فقط بخشی از آن موفق به فروش نيروی 

مزد ساالنه به همين دليل دست. کارشان می شوند
دو نفری شان با هزاران عسرت و قناعت و 
رياضت کفاف نان خالی ايام سال خانواده آنان 

 ۶هر دو روزها صبح زود ساعت . را می دهد
از کومه محل سکونت خود در رباط کريم 

و نيم در نقطه ای  ٧خارج می شوند تا ساعت 
او از وخامت و . از تهران کار را شروع کنند

از . شرايط کارش سخن ها داردمرگبار بودن 
تحقيری که می شود، از زخم هايی که هر روز 
در حين کار بر می دارد و خونی که از 

از سختی پيدا کردن . اعضايش جاری می گردد
کار، از شرط و شروط ضد انسانی و ماالمال 
از توحش صاحبان سرمايه و از همه چيزهای 

 يک نکته مورد تأکيد او اين است که. ديگر
اصًال کارگر ساختمانی در هيچ کجا هيچ محلی 
از اعراب ندارد و هيچ کس او را آدميزاد به 

مرگ کارگر ساختمانی از . حساب نمی آورد

يک عطسه معمولی آدم ها هم عادی تر و 
هيچ کس خبر آن را به . طبيعی تر تلقی می شود

ديگری نمی دهد، هيچ روزنامه ای آن را 
ايلنا ضمن نقل بخش خبرنگار . منعکس نمی کند

هايی از صحبت فيض اهللا يادش می آيد که به 
 ۵راستی همين چندی پيش فقط در يک روز 

نقطه تهران از ارتفاع  ۵کارگر ساختمانی در 
زياد سقوط کرده و همه آن ها در دم جان داده 

از فحوای کالم خبرنگار پيدا است که حتی . اند
ض اهللا او و روزنامه متبوعش نيز همچنان که في

کارگر به دست سرمايه  ۵می گويد خبر قتل اين 
   !!و سرمايه داران را اصًال منتشر نکرده اند

  ايلنا : منبع

  ٨٨مرداد  ١٩

  

 ن مقابل اوي زندانيان اخير درخانواده های  اجتماع اعرتاضی

افراد نفر از  ٥٠حدود  مرداد١٨ روز يك شنبه
و  راه پيمايی هاهای بازداشت شدگان  خانواده

در مقابل زندان اوين  ،اخير اعتراضات خيابانی
اجتماع کنندگان ضمن اعتراض . اجتماع کردند

خواستار  شديد به ادامه بازداشت عزيزانشان
افراد خانواده زندانيان . آنان شدندمالقات با 

فرياد می زدند که پس از هفته ها و ماه ها هنوز 

هيچ اطالعی از دستگيرشدگان ندارند، زنده يا 
مرده بودن آن ها را نمی دانند، هر چه تالش 
کرده اند به هيچ نتيجه ای نرسيده اند و هيچ 
مرجع دولت سرمايه داری به هيچ سؤال آن ها 

آن ها اصرار کردند که . اده استهيچ پاسخی ند
می خواهند با زندانيان خويش مالقات کنند يا 
حداقل از جا و مکان و وضع جسمی و بودن يا 

اجتماع کنندگان بر . نابود شدن آن ها اطالع يابند
خواست خويش اصرار ورزيدند اما فريادهای 
دلخراش و جانکاه آنان در دل سنگ تر از سنگ 

پاسخ عمله و اکره و . ير نکردزندانبانان هيچ تأث
: عوامل سرکوب سرمايه به آنان فقط اين بود که

قاضی پرونده اجازه مالقات  تنها زمانی که.. « 
برويد خانه و  .بياييد برای ديداربدهد می توانيد 
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زمان مالقات را  !!را هدر ندهيد خود وقت
خانواده  تمامی!! دهيم خودمان به شما اطالع می

مقابل اين ياوه بافی ها فرياد  درهای معترض 
ما نمی توانيم به خانه های خودمان  زدند که

برويم و راحت بنشينيم تا شما هر جنايت و 
سر فرزندان و بستگان  بر باليی که می خواهيد

   .ما بياوريد

                            آژانس ايران خبر: منبع
 ٨٨مرداد  ١٩

  

 يرانتشديد حبران در سرمايه داری ا

پيش تر به مناسبت های مختلف در مورد 
سرريز نيرومند و رو به گسترش بحران 
سراسری سرمايه جهانی به ساختار ارزش 

در . افزايی سرمايه داری ايران صحبت کرده ايم
جريان اين بحث ها و نوشته ها کم و بيش به 
اهرم ها و مجاری واقعی اين انتقال نيز اشاره 

ه يک مطلب تحليلی است متن حاضر ن. کرده ايم
. و نه قصد بازگويی گفته های پيشين را دارد

آنچه اين جا می آيد صرفًا خبری در کنار همه 
اخبار درمورد ابعاد پيچ و تاب و پيشروی 
بحران در چرخه بازتوليد روز سرمايه در 

ميليارد  ١٢٠قبًال به کاهش ساالنه . ايران است
. ه کرديمدالری حجم اضافه ارزش ها نفتی اشار

تأثيرات و عوارض اجتناب ناپذير اين کاهش بر 
. ساير بخش های اقتصاد را نيز يادآور شديم

واحد بزرگ  ١۵٠خطر ورشکستگی و تعطيل 
 ۶٠٠و متوسط صنعتی و ملحق شدن آن ها به 

کارخانه مهم تعطيل شده ديگر نيز در زمره 
اخباری بود که از چند هفته پيش به صفحات 

اين خبرها همگی هنوز . اه يافتاول رسانه ها ر
داغ بودند که ماجرای ايران خودرو از راه 

بزرگ ترين غول صنعتی توليد خودرو . رسيد
در خاورميانه اعالم کرد که بدون تزريق 
ميلياردها تومان کمک دولتی قادر به ادامه توليد 

سقوط بازار بورس و افت آن از باالی . نيست
واحد وخامت هزار  ٨هزار واحد به زير  ١٠

هر چه بيشتر اوضاع و تشديد جدی بحران را 
در همين گير و دار از گوشه و کنار . هشدار داد

و از مجاری رسمی و غيررسمی بر صحت اين 
زمزمه تأکيد شد که شمار قابل توجهی از 
سرمايه داران با عزم جزم در تدارک خروج 

اين زمزمه ها هر . سرمايه های خويش هستند
تری يافت و متعاقب آن کشف شد روز قوت بيش

که در ماه های نخست طغيان بحران، فقط يک 
ميليارد دالر سرمايه های حاصل  ٢٠قلم ناقابل 

استثمار طبقه کارگر به صورت شمش طال به 
کاميون بزرگ از مرزهای ترکيه  ۵وسيله 

عبور کرده است و به بانک های کشور مزبور 
بل است اين ها همه حوادث ق. تحويل شده است

اما آنچه اينک در رسانه ها منتشر شده است 
خبر مربوط به کشمکش حاد ميان آقای جابريان، 
سرمايه دار سرشناس بخش توليد و تجارت 
فوالد با وزارت صنايع و معادن و سازمان 

جابريان در جريان . خصوصی سازی است
قانون  ۴۴خصوصی سازی ها و اجرای اصل 

ت در مزايده اساسی دولت سرمايه، با شرک
فروش مجتمع عظيم فوالد خوزستان موفق شد 

 ١٣۶۴ درصد سهام اين تراست را به قيمت ٣٠
ميليون دالر از  ١۴٠٠ميليارد تومان معادل 
اين معامله چند ماه پيش . وزارت صنايع بخرد

روی داد و در جريان آن جابريان توانست بخش 
چشمگير مالکيت عظيم ترين کمپانی توليد فوالد 

 ٢۴فوالد خوزستان . ور را به چنگ آوردکش
درصد کل فوالد ايران را توليد می کند و به 

اين . کل نيازهای داخلی پاسخ می گويد% ١٠
مجتمع بزرگ در طول يک سال از محل 

 ٣٧٠استثمار وحشيانه توده های کارگر بيش از 
ميليارد تومان سود برده است و جابريان هنگام 

را پيروزمند يکه تاز وقوع اين داد و ستد خود 
عظيم ترين واقعه خصوصی سازی در تاريخ 

معامله پايان يافت . سرمايه داری ايران می ديد
و هيچ طول نکشيد که موج پرخروش بحران 

قاره جهان را در نورديد و  ۵سرمايه داری، 
. وارد مرزهای حوزه بازتوليد سرمايه داری شد
د چند روزی نپاييد که بهای اوراق سهام فوال

خوزستان سقوط کرد، غول فوالد اسير بحران 
زمين و  شد و جابريان با مشاهده اين وضعيت

زمان را در چشمان آزمند سودجوی خود تيره و 
او چنان به وحشت افتاد که حتی برای . تار ديد
ميليارد سهم سود ساالنه خود نيز رجوع  ١٧٠

نکرد و يکراست همه توان خود و سرمايه 
دان حامی خويش را به کار داران و دولتمر

به  گرفت تا شايد معامله را فسخ کند و مال بد را
بحران همه . بيخ ريش صاحب آن بسپارد

برنده ديروز خود را . محاسبات را بر هم ريخت
سخت بازنده يافت و دولت فروشنده سهام فوالد 
خوزستان اينک حاضر به فسخ بيع و پس دادن 

زهای آتی با بحران در رو. پول جابريان نيست
شتابی هر چه بيشتر و قدرتی هر چه سهمگين 
تر در تار و پود حيات سرمايه دار ی ايران به 

  .تاخت و تاز ادامه خواهد داد

  روزنامه اعتماد ملی : منبع

   ٨٨مرداد  ١٩

 

 پرستاران، شرايط کار و دستمزد

پرستاران بخش قابل توجهی از طبقه کارگر 
همچون بسياری از هستند که بسياری از آن ها 

نظام بردگی  معلمان زير فشار فرهنگ منحط
مزدی از اطالق نام کارگر بر خويش پرهيز 

اين نوع وارونه بينی و احساس شرم از . دارند
کارگر بودن پديده ای است که در سراسر جهنم 

اما ابعاد اين فاجعه . سرمايه داری وجود دارد
وسيع  در ايران و جوامع مانند ايران بيش از حد

در جامعه ای که کارگر با . و فاجعه بار است
چيزی جز گرسنگی، فقر، بی مسکنی، بی 
بهداشتی، بی آموزشی، سيه روزی، تحقير، 
نفرين شدگی و داغ لعنت خوردگی تداعی نمی 

شود پيداست که هر کارگری که عجالتًا لقمه 
نانی داشته باشد يا چند کلمه سواد آموخته باشد 

اما بحث . ش را پنهان می کندکارگر بودن خوي
اين موضوع سر دراز . ما در اينجا اين نيست

دارد و از جمله مسائلی است که بايد درباره آن 
سخن ما در حال حاضر . به تفصيل بحث کرد

« فقط مرور خبری است که در خبرگزاری 
دولت » اصالح طلب« وابسته به بخش » ايلنا

سرمايه داری جمهوری اسالمی در باره 
وضعيت حقوق و شرايط کار پرستاران انتشار 

پرستاران در سراسر جهان سرمايه . يافته است
. داری شرايط کار سخت و طاقت فرسايی دارند

دستمزد آنان نيز در قياس با دشواری ها، 
مخاطرات و شرايط وخيم کارشان در همه جا 

درست بر همين اساس، پرستاران . پائين است
بخش های بسيار  در غالب جوامع در زمره
در سوئد کمتر . معترض طبقه کارگر هستند

سالی است که توده وسيع کارگران پرستار برای 
روزها و هفته های طوالنی دست به مبارزه، 

نارضايی و . اعتصاب و تعطيل کار نزنند
اعتراض و عصيان نسبت به سطح دستمزدها و 
شرايط محيط کار در اين کشور نيز موج می 

می اين ها، گزارش اخير ايلنا و با تما. زند
مقايسه اطالعات اندکی که در اين گزارش آمده 
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است با آنچه در کشورهای اروپايی و از جمله 
همان سوئد در مورد پرستاران جريان دارد می 
تواند عمق فاجعه دامنگير جمعيت پرستار در 

  . ايران را نشان دهد

بر اساس گزارش ايلنا، در سراسر جهنم سرمايه 
هزار پرستار و تکنيسين  ١٤٠داری ايران فقط 

اين که چه . اتاق عمل و ماما مشغول کار هستند
تعداد از اين جمعيت ماما و به طور کلی در رده 
های غيرپرستار شاغل هستند هيچ روشن نيست 

هر چند  - و به همين دليل ما کل اين رقم را 
در محاسبات خويش به عنوان  - نادرست 

حتی با چنين . می آوريم پرستار به حساب
فرضی بازهم می بينيم که در کل جامعه در 
بهترين حالت در ازای هر هزار نفر فقط دو 

اين نسبت در جامعه سوئد !! پرستار وجود دارد
به رغم سال ها سالخی شمار کارگران پرستار 

به بيان ديگر، برای هر . است صد به يک هنوز
در سوئد  يک پرستار و نفر، در ايران فقط ٥٠٠

در همين جا بايد اضافه . پنج پرستار وجود دارد
کرد که شمار جمعيت مريض ايران به داليل 
بسيار زيادی که جای شرح آن اينجا نيست هيچ 

در ايران . قابل مقايسه با جامعه سوئد نيست
فقدان هر نوع بهداشت محيط زيست، فقدان هر 
گونه مراقبت های پزشکی الزم، فقدان هر 

 ٧٠پيشگيری ها و ده ها عامل ديگر کل ميزان 
ميليون سکنه اين جهنم را مدام در معرض ابتال 

از اين . به مهلک ترين بيماری ها قرارمی دهد
که بگذريم، امکانات دوا و درمان موجود در 
بيمارستان ها و آنچه که نياز کار پرستاران 
است در ايران به صورت بسيار فاحشی از 

به . ر و نارساتر استکشورهای اروپايی کمت
رغم همه اين ها، نسبت پرستار به جمعيت در 

اين نسبت در % ٢٠ايران در بهترين حالت 
از شمار اندک پرستاران در مقابل . سوئد است

جمعيت انبوه مريضان که بگذريم سطح دستمزد 
نازل پرستاران نيز موضوع ديگری است که 

 وضعيت فاجعه بار کار و استثمار و زندگی اين
بر . قشر از طبقه کارگر ايران را نشان می دهد

اساس اخبار مندرج در روزنامه ها ميزان 
 ٥٠٠تا  ٢٥٠دستمزد ماهانه پرستاران ميان 

ميانگين اين ارقام با . هزار تومان نوسان می کند
توجه به کثرت چشمگير دستمزدهای نازل تر به 

. هزار تومان کمتر است ٣٥٠طور قطع از 
يک پرستار در جامعه سوئد  دستمزد متعارف

در عين شرايط کار آسان تر و حجم وظايف و 
برابر اين  ٨تا  ٧مسؤليت های کمتر به تقريب 

دنيای بردگی مزدی جهنمی است که . مبلغ است
. با گوشت و پوست و خون کارگران می سوزد

اما اين . آسمان اين جهنم همه جا يک رنگ است
قادر به  آسمان در هر کجا که جنبش کارگری

وارد ساختن هيچ فشاری بر نظام سرمايه داری 
از جاهای ديگر بسيار هولناک تر،  نشده باشد

  . تيره تر و دهشتناک تر است

 ٨٨مرداد  ١٨

 

 اينجا ميدان جنگ سرمايه عليه کارگران است 

 Ssangyong روز مبارزه کارگران ٧٧پايان دردناک 
رگران با خشونت و توسط کا Ssangyong روز تصرف کارخانه ٧٧

اوت پليس به  ٤روز . اوت پايان يافت ٦وحشيگری پليس حافظ سرمايه در 
پليس  ٢٥٠٠. همراه اعتصاب شکنان کارگران را مورد حمله قرار دادند

روز . تحت پوشش هلی کوپترها حمله به کارگران را آغاز کردند! ضدشورش
بربام بخش الک که  اوت دو گردان ويژه پليس با هلی کوپترها سعی کردند ٥

يک کارگاه . کارگران مقاومت کردند. کارگران در آن جا بودند نيرو پياده کنند
 ٥٠ميانی که به بخش الک اتومبيل وصل بود در اثر حمله آتش گرفت و 

کارگران زخمی که به بيمارستان منقل شده . کارگر دچار سوختگی شديد شدند
تان دستگير و به زندان منتقل بودند توسط پليس در روی تخت های بيمارس

نفر می  ١٠٠در نتيجه ساير کارگران زخمی که تعداشان در مجموع به . شدند
وابستگان کارگران . رسيد از رفتن به بيمارستان برای مداوا خودداری کردند

که در کنار کارخانه کمپ حمايتی خود را برپا کرده بودند توسط وابستگان به 
دانشجويان کره ای . گرفتند و کمپ شان ويران شدکارفرما مورد حمله قرار

وقتی آن ها . اقدام به يک راه پيمايی وتظاهرات حمايتی تا جلو کارخانه کردند
به جلو کارخانه رسيدند نيروهای امنيتی عقب نشينی کردند تا پليس بتواند با 

در اين حمله چنان که تلويزيون کره . گاز اشک آور به دانشجويان حمله کند
شان داد يک اسلحه شوک الکتريکی جديد مورد استفاده قرارگرفت که از آن ن

ميخ هايی پرتاپ می شدند که در لباس فرو می رفت و در آن جا باز شده 
در حمالت نيروهای سرکوب در ايران به  - شوک الکتريکی ايجاد می کرد

مردم معترض نيز از باتوم های جديد شوک الکتريکی که از کشور آلمان 
روز از تصرف بخش الک  ٧٧اوت که  ٦روز . ريده شده بود استفاده شدخ

می گذشت و يکی از تلخ ترين روزهای مبارزه طبقه  Ssangyong کارخانه
کارگر جهانی بود، در حالی که مدت ها بود که آب و برق قطع بود و از 
رساندن آب اهدايی ساير کارگران برای آشاميدن و شستن زخم های کارگران 

پليس و صدها نيروی ضدشورش که از اوايل  ٤٠٠٠وگيری می شد، حدود جل
هفته کارخانه را محاصره کرده بودند با وحشيگری وصف ناپذيری به 

 . کارگران حمله کردند و به تصرف کارخانه توسط کارگران پايان دادند

بيش از هزار کارگر در بخش های مختلف برای مقابله با تصميم کارفرما 
. ماه مه اعتصاب را آغازکردند ٢٧ن کارخانه و اخراج کارگران در برای بست

هيچ اخراجی نبايد صورت نگيرد، : کارگران اندکی بعد با خواسته های 

تضمين محل کار برای همه کارگران و عدم هيچ گونه تغييری در وضعيت 
با حمله پليس، کارگران تدريجا از . کارخانه به تصرف کارخانه اقدام کردند

ختمانی به ساختمان ديگر عقب نشستند و باالخره همه در کارگاه الک سا
اتومبيل گرد هم آمدند و تهديد کردند که در صورت لزوم اين بخش را به آتش 

در اين . خواهند کشيد و هست و نيست کارخانه را به خاکستر تبديل می کنند
ها به بخش روز سرکوبگران دولتی به خواسته کارفرمايان با کمک هلی کوپتر

عده زيادی از . الک حمله بردند و سقف را برسر کارگران خراب کردند
. کارگران زير آوار مانده زخمی شدند که حال تعدادی از آن ها وخيم بود

که کار مذاکره را با کارفرمايان پيش می برد به  KMWUهمزمان اتحاديه 
رای ٪ مشاغل ب٦٠کارگران اعتصابی اطالع داد که مديريت تضمين 

اعتصابيون را پذيرفته است و با توجه به تعداد باالی زخميان خواهان پايان 
 ٥٠٠به وقت کره تعداد  ٤حدود ساعت . اعتصاب و تصرف کارخانه شد

کارگر شبانه کارگاه را ترک کردند، لحظه ای بسيار دردناک که زخم آن 
امه کار البته اين به مفهوم اد. همواره برپيکر طبقه کارگر خواهند ماند

کارگران نبود بلکه معلوم شد که نه کارفرما بلکه اداره بازنشستگی، 
کارگر را پذيرفته و باقی مانده نيز بدون پرداخت  ٤٦٨بازنشستگی اختياری 

دستمزد به مرخصی خواهند رفت و آماده خدمت خواهند بود تا اگر روزی 
ل ازين تاريخ نيز قب. نياز به کارشان بود از آن ها دعوت به کار به عمل آيد

کارگر از  ٢٦٤٦در ماه آوريل دادگاه رای به بازنشستگی پيش از موعد 
کارگر قرارداد موقت و فصلی  ٢٠٠٠قبل از آن نيز . کارگر شاغل داد ٧١٧٥

  . صنايع وابسته کارشان را از دست داده بودند

که  تنها گامی. روز مبارزه بدون نيتجه دلخواه پايان يافت ٧٧به اين ترتيب، 
کارگران . کارگران به جلو برداشتند آزمونی برای اتحاد در مبارزه بود

فهميدند که اگر باهم باشند توان مقابله بهتر و قوی تر را در مقبل سرمايه 
دارند و لشکرکشی دولتی و اخوت سرمايه و دولت نشان داد که اين اتحاد 

ل آن خواهند چقدر برای آن ها هراس انگيز است و به هر وسيله در مقاب
از طرف ديگر، طبقه کارگر به ضعف خود در حمايت طبقاتی پی . ايستاد
که پنجمين کارخانه بزرگ خودرو Ssangyong اعتصاب کارگران. برد

 ٤سازی در کره جنوبی است، نتوانست مورد حمايت واقعی کارگران 
تنها تعداد اندکی از . کارخانه بزرگ ديگر خودروسازی کره قرار گيرد
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يک بار نيز کنفدراسيون اتحاديه های کره . گران از آن ها حمايت کردندکار
هلی کوپتر از هوا و  ١٠نفره را سامان داد که به وسيله  ٣٠٠٠يک رالی 

ماشين های آب پاش از زمين مورد حمله با گاز اشک آور توکسيد و آب 
آنان عالوه بر آن کارگران بخش بهداشت و پزشکی نيز از . فشرده قرارگرفتند

اگر آن ها يک ساعت کار را می خواباندند و . حمايت کردند اما اين کافی نبود
گلوی سرمايه را از نظر اقتصادی می فشردندمی توانست بسيار موثرتر باشد 
و نشان دهد که طبقه کارگر جدا از اين که در کجا و در کدام بخش کار می 

حسابی خواهد يافت که  و اين وحدت زمانی نمود درست و. کند تنی واحد است
به آن جا برسد که . طبقه کارگر مبارزه را به هست و نيست سرمايه بکشاند

گرچه مبارزه برای خواسته های فوری برای بهبود شرايط کار، تضمين کار 
و دستمزد ضروری است اما تا وقتی سرمايه داری برجا باشد آن ها و خانواده 

يد و همواره سرمايه فربه تر و آن های شان روی خوش در زندگی نخواهند د
بنا براين، خواست اساسی خود را که امحای . ها چروکيده تر خواهند شد

سرمايه داری و استثمار انسان از انسان است به ميان آورند و برای نجات 
خود و کل جامعه ازاين ستم شوراهای ضدسرمايه داری خود را سازمان داده 

  . ی توليد ارزش اضافی يورش برندو به شاهرگ حياتی سرمايه يعن

ده ها کارگر هنوز در کارگاه . البته اين پايان دردناک هنوز پايان کار نيست 
گرچه چشم انداز روشنی را در . باقی مانده و خواهان ادامه اعتصاب هستند

مرد، زنده باد Ssangyong  تصرف: مقابل خود نمی بينند اما می گويند
 ! Ssangyongتصرف 

       ٢٠٠٩اوت  ٩

 :به آدرس زير می توانيد از کارگران حمايت کنيد 

 Adresse für Solidaritätserklärungen: 
Korean Metal Workers' Union - KMWU 

5th Floor, Daeyoung Bld. 
139 Youngdeungpo-2-ga 

Youngdeungpo-ku 
SEOUL 150-982 

Telephon: (++82) 2 2670-9515 
Fax: (++82) 2 714-0662 

E-mail: inter@metal.nodong.org 
Website: www.kmwf.or.kr 

  

 گزارشی تکان دهنده از اردوگاه مرگ کهريزک

در جنوب تهران واقع شده  زکيکهر زندان
 یعراق یاردوگاه اسرا قبًال شود یگفته م. است

را  یجوانان و کسان ١٣٨٥از سال .بوده است
کردند  یاحقاق حقوق خود اعتراض م یه براک

اردوگاه . می فرستادند اينجابه برای تنبيه 
و  یانتظام یروين یها از بازداشتگاه زکيکهر

جانشين احمدرضا رادان  ميتحت نظارت مستق
طور ه رادان ب .است تهران بوده سيپل سيرئ

آمد و شد  اين شکنجه گاهبه  کوپتريمستمر با هل
به کهريزک دوگاه مرگ ار .می کرده است

خصوص در ه رعب و وحشت ب جاديمنظور ا
متنوع  یها طرحدر . شد جاديجوانان ا انيم

 تهيه مختلف عناوينسرکوب که در تهران تحت 
و عليه کارگران، زنان، جوانان گرسنه و بی 
خانمان به اجرا در می آمد انسان های معترض 

اردوگاه  نيا روانهو  ريدستگ به بربريت حاکم
اين شکنجه گاه تا امروز انسان  در .می شدند

جان خويش را از دست داده  های بسيار زيادی
خبر  اند که هيچ کس از مرگ بسياری از آن ها

  .ندارد

کهريزک از تعدادی کانتينر فلزی  مرگ اردوگاه
از  ها که سطح آن تشکيل شده یياهسوله  و

از اين سوله ها برای . تر است نييپا نيسطح زم
ل حداکثر فشار بر قربانی و کشتن زير اعما

از سوله  یکي. شکنجه او استفاده می شده است
از چندين قفس  استشکل  یليها که مستط

متر  ٣٠هر قفس مساحت  .تشکيل شده است
 یبرا نيز یفلز ینرهايکانت از. استمربع 

  . کشتن اسيران استفاده می شده استشکنجه و 

  :زکياردوگاه مرگ کهر باختگان جان

شکنجه به قتل  ريز اين جا در که در یکسان آمار
. ستيمشخص ن یطور قطعه اند هنوز ب دهيرس
آزاد شده اين قتلگاه که در  انيزندان آمار یول

بر اساس  حوادث اخير دستگير شده بودند
نفر  ٧٥از  شيبزندانيان  نهيبه س نهيسروايت 

حوادث باختگان  جان آمار. برآورد شده است
نفر  ٢٠تا  ١٥ نيب دخمه کشتاراخير در اين 

 نيآمار توسط چند نيا. تخمين زده می شود
 ه و فقط مربوط به سوله و قفسشد دييتا یزندان
 ینرهايکه در کانت یکسان آمار. استآن  یها
اکثر . استجان باخته اند هنوز نامشخص  یفلز
 یغزم ۀباخته اند در اثر ضرب که جان یکسان

يتکاران دژخيم جنا. مهلک به قتل رسيده اند
آگاهانه با کوبيدن ضربات سنگين مغز اين 

و سپس مرگ آن  جوانان را دچار عفونت ساخته
  .ها را ناشی از شيوع مننژيت اعالم کرده اند

  :شکنجه یها وهيش

از  تونلی زکيبدو ورود به زندان کهر در
 می شده که ليگارد زندان تشک نيمامور
می کرده  عبور تونل نياز ا ستيبا یم انيزندان
 از باتون، ینل بارانوت نيهنگام عبور از ا .اند

صورت و  بر سر یآهن یها لهيم کابل، چماق،
و همين  مدهآ یم دفرو زندانی نقاط بدن ريو سا
دست و  ،ینيب فک، منجر به شکستن سر، امر
با  دفاع یب انيزندان. شده است یم یزندان یاپ

درون در  بدن پر از جراحت و عوارض شکنجه
که در سوله درست شده است  یيها فسق

 ٦٠ یال ٤٠در هر قفس . ده اندش یم محبوس
ه ب انيزندان .ده استش یداده م یجا یزندان

به سر می برده  ستادهيخاطر کمبود جا اغلب ا
شبانه روز با  ولوب در طامتن آنان به طور .اند

مواجه می ها  گارد زندان به قفس یها ورشي
 لهيم ه گران با کابل،و شکنج هاگارد. شده اند

به جان زندانيان می  شالق ،ینبش ،یفلز یها
ه ب کار نيا .افتاده و آن ها راشکنجه می کرده اند

 یشبانه روز تکرار م یصورت متناوب در ط
گارد زندان و شکنجه گران عالوه بر  .ده استش

ها را  آن از یبعض انيزندان یجمعه شکنجه دست
 نجهشک اگانهو جد ردهک یها خارج م از قفس

شکنجه برده  یکه برا یاکثر کسان. می کرده اند
شکنجه جان  شدت و فشار در اثر ده اندش یم

شکنجه عبارت  گريد یها وهيش. می باخته اند
استعمال باتون و  ،یتجاوز جنس بوده است از

 ،یو آزار جنس تياذ انهيوحش یها وهيش ريسا
 یآب سرد بر رو ختنيو ر یکردن زندان انيعر
 یزندان ، لخت کردنشالق شکنجه کردن با ،او
مجبور ساختن وی به سينه خيز و کالغ پر بر و 

صورت ه بافراد وادار کردن روی اسفالت داغ، 
چماق،  کوبيدن ،وارهايهل دادن د یبرا یجمع
بر جاهای  بافته شده یو کابل ها یآهن لهيم

جوجه کباب . حساس بدن افراد و مانند اين ها
، شود یباعث له شدن ران م کردن از جلو که

 یبازو م نجوجه کباب از عقب که باعث له شد
 بااز سنگ  ديسف ه نام تپهب یتپه ا جاديا ود،ش

به  و مجبور کردن زندانی تيز نوکی ها سنگ
باال و پائين رفتن از آن در زير ضربات شالق 
از جمله اشکال ديگر شکنجه در اين قتلگاه بوده 

وده که آن قدر از تپه هر زندانی مجبور ب. است
ها باال و پائين رود تا پاهايش به صورت 
وحشتناکی خونريزی کند و در همان حال باتون 
و کابل و ميله آهنی بر زخم هايش فرود می آمده 

راه رفتن شکنجه گران در گروه های چند . است
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نفری بر روی دست و پای زندانيان نيز از 
  . ستاشکال شکنجه رايج در اين جا بوده ا

  :شکنجه و کشتار نو عامال انآمر

اردوگاه ابتدا  نيا سيتاس ليرادان اوا احمدرضا
کوپتر همراه با معاونش  یشنبه با هل هر پنج
و  فرمانده گارد یحق ،)یعامر( انيعامر
را مورد  انيآمدند و زندان یم نامی یريکشم

بار  ٣اواخر  نيا آن ها .دادند یشکنجه قرار م
  . سر می زدندبه اردوگاه  پترکو یدر هفته با هل

 انيزندان آهنی با لوله شخصًا احمد رضا رادان
 یصدا: آنان می گفتو به  دکر یرا شکنجه م
شما از سگ  ،اريخر در ب یصدا ،اريسگ در ب

است که  نجاياول ا ايدر دن. ديو خر کمتر هست
و  بيبعد ابوغر د،کن یرا آدم م یزندان

به هل  ا وادارر انيسپس زندان او. گوانتانامو
در هل دادن که  یو هر کس ردک یم واريد نداد
مورد شکنجه و با لوله  می ماند عقب واريد

او اين کار را آن . ضرب و شتم قرار می گرفت
   .قدر ادامه می داد تا زندانی بيفتد و بميرد

روز  ٣ زکيمسئول بازداشتگاه کهر یجانيکوم
به شن پنج، سه شنبه دوشنبه، ، روزهایدر هفته

 انيکتک زدن زندان ۀرا به عنوان روز وعد
با  ینفر هم به عنوان گارد ٨ .بود معين کرده

 ن رااخودش یها آمدند که صورت یم لياتومب
به چشم  یدود نکيو ع پوشاندند ینقاب م با

 ٨ فرمانده .شناسندنها را  آن انيزندان زدند که
 آن .بود یسرهنگ پاسدار عبد ه نامب ینفر فرد

 انيزندان ١١:٣٠تا ساعت  ٩:٣٠عت ا از ساه
  .دادند یقرار م یدفاع را مورد شکنجه جمع یب

معاون  ینام سروان پاسدار زنده ب یگريد فرد
از جوانان  یادياردوگاه مرگ در قتل تعداد ز

 انهيفرد عالوه بر شکنجه وحش نيا .نقش داشت
 یقفل می شد یعصبان یکه از کس یمعموال وقت

 یم یبه سر زندان اشترا که هميشه با خود د
 .شد یم یزندان ید که منجر به ضربه مغزيکوب
که  بود یپاسدار ماکان از جمله افراد افسر

را هم  آنان یخانوادها انيعالوه بر شکنجه زندان
 ٢ .داد یمورد ضرب وشتتم و اهانت قرار م

 باعثاکثرا  انهيوحش یشکنجه ها باپاسدار که 
 یبه نام ها زندانی می شدندنقص عضو  ايقتل 
 نيا .شناخته می شدند ینيحس ديو س یموسو ديس

و زدن  انيکردن زندان زانيدو فرد در آو
زندان  نيدر ا یهوشيضربات کابل تا مرگ و ب

خونخوار پاسدار  ٢ نيکه ا یوقت.  بودندمعروف 
که حکم  انستندد یم مهآمدند ه یم افرادسراغ 

  . صادر شده است یقتل زندان

  :انيزندان یدنيب نوشو آ یغذائ تيوضع

زير طاقت فرسا  یعالوه بر شکنجه ها انيزندان
نهار  .می گرفتندمفرط قرار  یرسنگگ فشار
شد و  یظهر داده ماز بعد  ۵ساعت  انيزندان
تکه نان به اندازه  کي یهر زندان یغذائ رهيج

ها  شام آن. بود ینيزم بيس کيکف دست و 
دچار  انياکثر زندان .شب بود ١٢ساعت 

از داشتن  انينزندا. بودند ديشد هيءتغذسو
 انياز زمان ورود زندان. صبحانه محروم بودند

محروم نيز  یاز خوردن چا ، آناناردوگاه نيبه ا
  .بودند

 رانيدر ا یحقوق بشر ودمکراس نيعالف: منبع
  ) نقل به اختصار با اصالحات نگارشی( 

  ٨٨مرداد  ١٧

  

 الن کارگریباز هم زندان و شکنجه و شالق برای فعا

فعال  ٣يک دادگاه سرمايه در شهر سنندج 
کارگری به نام های فايق کيخسروی، شيوا 
سبحانی و منصور کريميان را به جرم شرکت 

ماه  ۶در مراسم اول ماه مه سال جاری به 
. ضربه شالق محکوم کرده است ۴٠زندان و 

اين نخستين بار نيست که دادگاه های نظام 

ن کارگران را به شالق بردگی مزدی در ايرا
تاريخ . می بندند و راهی سياه چال می کنند

زندگی کارگران در سيطره اين نظام انسان 
ما اين جنايت . ستيز همواره همين بوده است

شنيع عمال سرمايه عليه کارگران را محکوم 
می کنيم و از همه کارگران ايران و جهان می 

خواهيم که به اين سبعيت و درنده خويی 
   .عتراض کنندا

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

  ٨٨مرداد  ١٧

 

 نجان باخنت يک کارگر در هترا

 یقربانعل ،سه شنبه سيزدهم مرداد روز
از " اروند فود "ی کارگر اهل روستا وند،يموس

در  یبر اثر سقوط از ساختمان ،همدانتوابع 
 .تهران جان خود را از دست داد  هيطريق

هر و ديار خود موفق به يافتن قربانعلی در ش
او در بيکاری و گرسنگی به سر . کار نشده بود

می برد و مصيبت بزرگ تر اين که افراد 
خانواده اش نيز به بهای نيروی کار وی نياز 
داشتند زيرا هيچ ممر ديگری برای امرار معاش 

قربانعلی پس از مدت ها تالش و . خود نداشتند
ر خود سرانجام تقال برای يافتن کار در شه

او مجبور شد به تهران مهاجرت . مأيوس گرديد
کند تا شايد در اينجا نيروی کار خود را به بهايی 
شبه رايگان بفروشد و از اين طريق نانی خالی 
به شکم گرسنه خويش و افراد خانواده اش 

قربانعلی موسيوند در تهران به کار . برساند
ن شدگان ساختمانی روی آورد و مانند همه نفري

همزنجيرش روزها مطابق معمول اينجا و آنجا 
در حاشيه خيابان ها يا در کنار ميدان ها در 
برف و بوران و سرما يا در روزهای داغ 
تابستان ساعت ها به انتظار می ماند تا شايد 
کسی از راه برسد و او را به سر کار ببرد و 

موسيوند . نيروی کارش با ارزان ترين بها بخرد
. ها اين گونه کار کرد و استثمار شدمدت 

ويالها . کاخ ها آفريد. ساختمان ها بر پا کرد
ساخت و خودش به علت بی مسکنی شب ها را 
درهمان ساختمان های بی در و پيکر درحال 

او روزها در بدترين و . ساخت به سرآورد
مرگ آورترين شرايط کار کرد و استثمار شد و 

خوشحال بود . وردشب ها را اين چنين به روز آ

که در قبال اين زندگی سراسر نکبت و ذلت و 
بدبختی، در جهنم پر از گند و خون و وحشت و 
بربريت سرمايه داری باالخره چند صدتومانی 
در ماه به دست می آورد و برای افراد خانواده 
اش می فرستد و آن ها را عجالتًا از مرگ حتمی 

ه اما سرماي. ناشی از گرسنگی نجات می دهد
بسيار غدارتر و جنايتکارتر و درنده تر از آن 
است که حتی همين اندازه را هم از امثال 

» اروند فود«کارگر مهاجر . دريغ نکند قربانعلی
پس از مدت ها استثمار شدن و زجر کشيدن در 
بدترين شرايط کار و استثمار سرانجام در يکی 
از روزها هنگام کار به دليل فقدان هر نوع 

ئل ايمنی در محيط کارش و زير فشار اجبار وسا
به کار در مرگبارترين شرايط ممکن از باالی 
يک ساختمان بلند چند طبقه به زمين سقوط کرد 



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما

 

١٢ 
  ١٣٨٨مرداد  ٢٣جمعه     ٦٧شمارٔه مسلسل   ٢٠سال دوم ـ شمارٔه  

ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی از سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی از سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما از سا ک
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نظام انسان کش سرمايه داری . و در دم جان داد
بدون واهمه از هيچ نوع بازخواست هر روز 
ميليون ها کارگر را در دنيا به تيغ مرگ می 

رای آن که هيچ ريالی صرف سپارد، فقط ب
بهداشت کار و امکانات ايمنی محيط کار آن ها 

سرمايه داران جالد و دولت سرمايه داری . نکند
ايران در اين مورد نيز دست همه سرمايه داران 
و دولت های سرمايه داری دنيا را از پشت بسته 

قربانعلی در طول سال های کارش مثل همه . اند
هر نوع بيمه اجتماعی و  کارگران ساختمانی از

درمانی محروم بود و اينک با کشته شدن او به 
دست سرمايه همه افراد خانواده اش هم به تيغ 

  .تيز گرسنگی و مرگ تسليم می شوند

 ٨٨مرداد  ١۶
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده می شوند      هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد  اق مرگ و نيستی ران در يک  . وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيم   ابقه هس ان      . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که 

بستن جاده . روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
  .قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودها و 

و يکی از  . يامده است با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
د جست      علت های ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه ک پيداست ک

شانی ها و فداکاری های خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان ف
ات       . راه به جايی نخواهند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ
وق  نخست به : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .پايه ای طبقه کارگر است معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق

ه سطح      متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -ايه در شرايط کنونی استدر مقابل هجوم سرم که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا   نفس طرح. اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ه
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای  . ايه داران حاصل کار و توليد کارگران استبه معنای آن است که سرمايه سرم

د     بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن   .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين ه
ند    . که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخورد؟          کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک کند که چرا باي
ان رويکرد و       چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی به ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک زاوي

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . ايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنندسال ب ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .ی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگ - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨زير  حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :قق اين امر درگرو آن است کهتح. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود -  
   .دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد -  

   .و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشدبهداشت و دارو  -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .بت قرار گيرندهمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراق -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .اشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرد -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان 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  -  
حل د فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در مبا ايجا -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آزادی های سياسی از قبيل  -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند
  .ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
  د تشکل کارگری کميته هماهنگی برای ايجا

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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مهاهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
 طور روزمره به روز شده وه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

 

 khbitkzs@gmail.com  
مراجعه کرده و آدرس برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته 

در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 
توانيد در همين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


