
ای ی  ه ھما ی ا  ک ل کار  جاد 

 

١ 

 ١٣٨٩فروردين  ٢٠جمعه   khbitkzs@gmail.com  ١٠١شمارٔه مسلسل   ٣سال سوم ـ شمارٔه  

  

 

  

 

 عراق و وضعيت اسفبار طبقه کارگر

بعث وصدام حسين جهنم سوزانی بود که سوخت  حزب   عراِق دوران حکمرانی 
لشکرکشی های دولت  .آن از گوشت و پوست توده های کارگر تامين می شد

آمريکا به اين کشور زندگی جهنمی بردگان مزدی محکوم اين ديار را جهنمی تر 
اما آنچه از زمان پايان اسمی روزهای . ال های پيش هستنداين ها حوادث س. کرد

جنگ تا امروز جاری است، نه فقط دست کمی از شرايط آن سال ها ندارد بلکه 
آنچه روی داده رؤياهای ديرينه . از پاره ای جهات وخيم تر و مرگبارتر است

نده طبقه سرمايه دار عراق را به گونه ای غيرقابل انتظار لباس واقعيت پوشا
اما درست به همين دليل، اين رويدادها کابوس . در اين ترديدی نيست. است

وحشت و نابودی را بر زندگی چندين ميليون برده مزدی عراقی مستولی ساخته 
انکار اين قضيه نشانه غرق . سرمايه داران به دموکراسی دست يافته اند. است

بار در تاريخ معاصر  برای اولين. بودن در منجالب توهم به دموکراسی است
عراق، تمام بخش های طبقه سرمايه دار از اعماق کهنه ترين گورستان ها نبش 
قبر شده اند و هر کدام با همه توان دست به کار توسعه قدرت و مالکيت خود 

. به خيمه شب بازی اخير موسوم به انتخابات مجلس عراق نگاه کنيم. هستند
شمی، باند نوری المالکی، دار و دسته ابراهيم ائتالف اياد العالوی و طارق الها

الجعفری و مقتدی صدر، مافيای جالل طالبانی و مسعود بارزانی، دار و دسته 
، بعثی »وحدت عراق«، شرکای بوالوی و اصحاب »تغيير« گوران و جماعت 

، اخوان »جماعت اسالمی کردستان«های موسوم به جبهه توافق، مزدوران 
و ساير اشرار شريک و رقيب همگی با » اتحاد اسالمی« المسلمين های عراقی

همه ساز و برگ در ميدان تقسيم مالکيت سرمايه ها و قدرت دولتی سرمايه 
در زير پرچم خاص . هر بخش علم و کتل و حزب خود را دارد. حضور دارند

خود، دست به کار دفاع از شرايط ممتازتر و سودآورتر سرمايه های طيف 
تمامی آزادی ها، حقوق، تريبون ها و امکانات برای حداکثر از . خويش است

تعلقات و . مسخ، تحميق، گمراه سازی و فريب توده های کارگر برخوردار است
وابستگی های خود به اين يا آن دولت، اين يا آن قطب قدرت سرمايه جهانی را 

ره را می داراست و از اين حمايت برای تحکيم پايه های اقتدار خويش بيشترين به
طبقه سرمايه دار عراق در همه اين زمينه ها از همه شرايط دلخواه . جويد

اين طبقه . برخوردار است و در هيچ حوزه ای دچار هيچ کمبود دموکراسی نيست
در جشن دموکراسی خود، ميزبان باسخاوت دولت ها و قطب های بزرگ و 

همای . کا نيستبحث فقط بر سر دولت آمري. کوچک سرمايه جهانی نيز هست
بر سر بسياری از دولت  دموکراسی در سرزمين بين النهرين بال و پر خود را

از غول های اصلی . ها، قدرت ها و قطب های ديگر سرمايه نيز گسترده است
اتحاديه اروپا، روسيه، چين، ژاپن گرفته تا عربستان سعودی و، بيشتر از همه، 

ازه کافی از خزانه غيب و خوان الوان دولت سرمايه داری اسالمی ايران به اند
از همه ذی سهم  رژيم اخير در ميان اين خيل عظيم. اين دموکراسی متمتع هستند

کوتاه سخن اين که در عراق همه احزاب و باندهای سرمايه با روابطی . تر است
بسيار دموکراتيک و با حق و حقوق و آزادی، با هم در داد و ستد و رقابت و 

ی القاعده نيز در اين شکارگاه سود و خون و توحش بی نصيب نمانده حت. ترفندند
وضعيت کنونی عراق برای . است و هر روز خيل عظيم شکارهای خود را دارد

حال جای طرح اين سؤال اساسی است که غرامت . طبقه سرمايه دار چنين است
 و هزينه سرسام آور خوان ملون دموکراسی تطاول سرمايه را چه کسانی می
پردازند؟ سيالب های عظيم سودی که از رودهای پرخروش اين دموکراسی به 

حلقوم سرمايه های غول پيکر جهانی جاری است از کجا می جوشد و دلمه های 
روان خونی که از هر سوی جويبارهای سود مافيای سرمايه بين المللی را انباشته 

  داری فوران می زند؟  می کند از اندام کدام قربانيان نگون بخت دوزخ سرمايه

ميليون نفر است و مثل  ٢۶جمعيت عراق حدود . راه جستجوی پاسخ نزديک است
آن را توده های داغ لعنت خورده % ٧٠همه جاهای ديگر دنيا بيش از 

وضع اين بردگان مزدی در قياس با . فروشندگان نيروی کار تشکيل می دهند
لمروهای حيات اجتماعی، از جمله گدشته نه فقط به لحاظ معيشتی بلکه در همه ق

درمورد سطح بس نازل و ابتدايی آزادی ها و حقوق مدنی و اجتماعی به طور 
گزارش ها و تحليل های  اين نکته ای است که در. واقعی دچار پسرفت شده است

اين جماعت چنين . جماعت رفرميست های چپ بسيار وارونه تصوير می شود
های وسيع طبقه کارگر عراق نيز ميدان و مجالی وانمود می کند که گويا توده 

برای ابراز حيات و ايفای نقش و حک کردن مهر قدرت خود بر سير رويدادهای 
ادعايی از اين دست در مورد اوضاع کنونی عراق و موقعيت !! روز يافته اند

تقسيم کنندگان کنونی مالکيت و . توده های کارگر آن وارونه نمايی محض است
تی سرمايه در عراق مطابق معمول اپوزيسيون های ارتجاعی سرمايه قدرت دول

قدرت دولتی  در دوران حاکميت حزب بعث هستند که گروه هايی از وارثان
اين جريانات، باندها و احزاب در طول ساليان . پيشين نيز با آن ها شريک شده اند

آماج شستشوی متمادی همه کارشان آن بوده است که اين يا آن بخش کارگران را 
توده های کارگر را پياده . مغزی و تحميق هر چه شريرانه تر خود قرار دهند

اجساد آنان را پلکان عروج خود به حاکميت سرمايه . نظام باند قدرت خود سازند
کنند تا از اين طريق به سهم مطلوب خود در مالکيت و قدرت دولتی سرمايه 

هيم شدن در حکومت و دموکراسی سرمايه اين دار و دسته ها اکنون س. دست يابند
داد خود را . را ابزاری می بينند که بايد با توسل به آن، يکشبه ره صد ساله روند

از مهتر و کهتر بستانند و در يک چشم به هم زدن از غول های عظيم سرمايه 
هر کدام اين احزاب و باندها متشکل از شمار فراوان سرمايه . داری دنيا جلو افتند

اران و دولتمردانی هستند که اوضاع کنونی را صراط مستقيم دستيابی به اين د
همه آن ها در تدارک اجرای همان طرح ها، انجام همان کارها . هدف ها می بينند

و رفتن همان راه هايی هستند که سپاه پاسداران در ايران و شمار انبوه سرمايه 
تمامی اين احزاب و . رده اندسال اجرا و طی ک ٣٠داران ايرانی در طول اين 

جريانات عزم جزم دارند که مو به مو همان بالهايی را به روز توده های طبقه 
سال به روز چند ده  ٣٠کارگر عراق بياورند که جمهوری اسالمی در طول اين 

واقعيت اوضاع جاری عراق و پهندشت . ميليون برده مزدی ايرانی آورده است
  . دموکراسی حاکم اين است

طبقه کارگر عراق در روزهای پس از . اما مشکل به اينجا محدود نمی شود
تا امروز  ۵٧سرنگونی صدام تا کنون موقعيت طبقه همزنجير خود در ايران سال 

را نداشته است و قدرت مقاومت او در مقابل ميدان داری طبقه سرمايه دار بسيار 
پيکار اين دو بخش طبقه  عوامل تعيين کننده ای شرايط کار و. کمتر بوده است

توده های کارگر . کارگر بين المللی را در اين سال ها از هم متمايز ساخته است
. خورشيدی نيروی سلسله جنبان يک انقالب بودند ۵٧ايران در رويدادهای سال 

سال پس از آن درسطحی  ٣٠آنان انقالب را به تمام و کمال باختند، اما در تمامی 
مقاومت و جدال در مقابل تهاجمات هار سرمايه و دولت  چشمگير دست به کار
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جنبش کارگری ايران چه در سير رويدادهای . سرمايه داری اسالمی بوده اند
منتهی به قيام بهمن و چه پس از آن به رغم همه سردرگمی ها و توهم زدگی ها، 
ن خود را خدمه و پيشمرگ اوليگارشی جديد قدرت و مالکيت سرمايه يا دولتمردا

اليه های مختلف طبقه سرمايه دار و بخش های . نوظهور سرمايه داری نمی ديد
قادر نبودند که به سادگی و با گشايش  مختلف تشکيل دهنده قدرت سياسی جديد

. برعکس. دکه دموکراسی آتش فشان خشم توده های کارگر را خاموش سازند
، به سرکوب و اختناق برای تثبيت حاکميت و تأمين نظم سياسی يا توليدی سرمايه

وضعيت برای احزاب يا باندهای جديد قدرت سياسی عراق . و توحش نياز داشتند
باندهای مافيايی سرمايه با . در عراق انقالبی رخ نداد. اين گونه نبوده و نيست

انقالب انسان های کارگر و فرودست و از طريق مصادره انقالب آنان به عرش 
ولتی و خوان الوان مالکيت سرمايه ها در اينجا ماشين د. قدرت پا نگذاشتند

سوغاتی ارتش اشغالگر دولت سرمايه داری آمريکا برای حکومتگران جديد 
به همه اين داليل، دولتمردان کنونی هنگام تسخير قدرت سياسی، خود . عراق بود

با توده های . برعکس. را با موج مبارزات کارگران رو به رو نمی ديدند
سال به اندازه کافی در زير بمباران ها،  ١٢ه می شدند که در طول کارگری مواج

آتش افروزی ها، بايکوت ها و همه اشکال تهاجم و توحش عظيم ترين قطب های 
طبقه کارگری که بار جراحت و . قدرت سرمايه جهانی از هستی ساقط شده بود

در همه سالخی ناشی از سوختن در کوره های آتش سوزی کل سرمايه جهانی را 
تار و پود هستی خود درد می کشيد و هيچ رمقی برای هيچ مقاومتی در مقابل 

معضل طبقه کارگر . حاکمان جديد سرمايه اعم از داخلی يا بين المللی نداشت
کارگر عراقی حتی در قياس با همزنجير ايرانی . عراق به اينجا هم ختم نمی شد

قاتی و از داشتن صف متحد در خود بسيار بيشتر، از ميدان واقعی مبارزه طب
او پيکار سال های اوايل قرن بيستم، سال . برابر طبقه سرمايه دار دور مانده بود

، جنبش عظيم اين ۵٧تا  ۵٠، اعتصابات عظيم سال های ١٣٣٢تا  ١٣٢٠های 
سال و بسياری رويدادهای مشابه ديگر جنبش کارگری ايران را در کارنامه خود 

ر طبقاتی، فراز و فرود دستيافت ها و شکست ها، به در پهنه کارزا. نداشت
گمراهه غلتيدن ها و به کجراه رفتن ها را کمتر پشت سر نهاده و تجارب و 

کمتر کوله بار مبارزه خود ساخته  آموزش های حاصل از چنين گذشته ای را
  . است

جنبش کارگری عراق جنبش تاريخًا سرکوب شده فرومانده و آش و الش شده ای 
که با توجه به تمامی مؤلفه های باال در روزهای سقوط دولت سرمايه داری  بود

قرارداشت و طبقه سرمايه  هار بعثی در مستأصل ترين و فرسوده ترين حالت
دار، احزاب سياسی و دولت اين طبقه فشار ميدان داری و صف آرايی توده های 

ه ها و باندهای اين طبقه و الي. آن را بر روی سينه خود احساس نمی کردند
متشکله اش در غياب ابراز حيات مؤثر جنبش کارگری بسيار راحت می توانند 
دست در دست و پشت به پشت هم با صلح و صفا بر سر سفره دموکراسی بنشينند 
و هر کدام صاحب رأی، مالک الرقاب، زعيم مسلکی، رئيس قوم يا قهرمان 

. ن بخش توده های کارگر باشندسکوالريسم بخشی از جامعه و از جمله اين يا آ
آنچه اينک و در دل شرايط حاضر بر سر طبقه کارگر عراق می رود پديده ای 

اما اين . متمايز از وضعيت دامنگير همزنجيرانش در پاره ای از کشورها نيست
فاجعه بارترين شرايطی است که می تواند بر بردگان مزدی جامعه ای مستولی 

ی که ساليان سال توسط هارترين ديکتاتوری ها سرکوب توده کثير کارگران. گردد
شده اند و سبعانه ترين لشکرکشی های عظيم ترين قطب قدرت سرمايه جهانی را 
تحمل کرده اند، کارگرانی که در اعماق تيره و تار اين توحش های سرمايه داری 
در طول چند دهه پيشمرگ اتحاديه ميهنی و حزب دموکرات کردستان، الدعوه، 
مجلس اعال، حزب الشيوعی و فرقه ها و باندهای ديگر بوده اند، آری همين 
کارگران در شرايط کنونی در باغ وحش دموکراسی بايد دنيای سرمايه سرمايه 
داران را توليد کنند و همزمان مثل دوره های پيش تسمه نقاله قدرت اين يا آن 

ديروز هيزم خشک  کارگر گرسنه کرد،. حزب سياسی طبقه سرمايه دار باشند
خون او در پای . مطبخ خودمختاری طلبی جالل طالبانی و مسعود بارزانی بود

در نقش خدم و حشم آواره . درخت قدرت احزاب ناسيوناليست کرد نشت می شد

سران قوم، در کنار آسمان خراش های اهدايی ساواک به آن سران، نيروی کارش 
فروخت و در کوچه پس کوچه های  را شبه رايگان به سرمايه دار ايرانی می

همان کارگر امروز نيز . کمپلو، حصيرآباد و بهمنشير در زير آسمان می خوابيد
در زير . بار تمامی فجايع آن روز را با تمامی سهمگينی هايش بر دوش می کشد

سايه آسمان خراش های سالطين سرمايه کردستان نيروی کار خود را به حراج 
قدرت . ه های اين خدايان سرمايه را کوهستان می سازدکوه سرماي. می گذارد

سياسی ناسيوناليسم کرد را قدرت خود می پندارد و برای تحکيم پايه های اين 
رياست جمهوری جالل طالبانی را . قدرت به پای صندوق های رأی می رود

بر عراق می بيند و همه فاجعه های شوم و مرگبار » خلق کرد«رياست جمهوری 
عين همين وضعيت در مورد . که با هستی اجتماعی او عجين شده استديگری 

بخش های ديگر طبقه کارگر عراق صدق می کند، طبقه ای که سالخی و پاره 
پاره شده است تا هر بخش و هر تکه اش در همان حال که همراه هم، خون 
خويش را سيالب پرخروش سرمايه و سود سرمايه داران می سازند، هر کدام 

بان قدرت يکی از احزاب و ائتالف ها و باندهای مافيايی قدرت بورژوازی نرد
  . باشند

بر اساس آنچه می گويند محصول اجتماعی کار و توليد ساالنه طبقه کارگر يا به 
قول نمايندگان فکری و سياسی سرمايه، توليد ناخالص داخلی عراق در حال 

 ١١۴های کارگر عراق از اين سهم توده . دالر است ميليارد ١١۴حاضر بالغ بر 
فقط گرسنگی، برهنگی، بی آبی، بی برقی، بی مسکنی، بی دارويی،  دالر ميليارد

کل رقم . اجبار به فحشا، نبود دکتر و بيمارستان و امکانات اجتماعی ديگر است
باال در دستان سرمايه داران عرب و شيعه و سنی و کرد و هر مسلک و مرام 

وزه های محتلف استثمار توده های کارگر، صرف ديگر صرف انباشت در ح
برپايی آسمان خراش های عظيم، تأسيس شرکت های غول پيکر تجاری و ساختن 

سرمايه داران . تأسيسات و تجهيزات مورد نياز توسعه انباشت سرمايه می شود
عرب و فارس و غربی و شرقی و متولد هر کجای ديگر دنيا بسيار آزاد و 

د بند هستی ده ها ميليون سکنه کارگر مشغول مکيدن خون دموکراتيک در بن
نصيب طبقه کارگر تحمل هارترين شکل استثمار سرمايه، سالخی توسط . هستند

سرمايه داران و ايفای نقش پيشمرگ برای ائتالف ها، احزاب و گروه های 
کارگر ايرانی عمدتا با هدف ابراز تنفر از جناح . مختلف طبقه سرمايه دار است

کارگر اروپايی . سلط قدرت سياسی سرمايه است که پای صندوق رأی می رودم
در زير آوار وحشتناک انفصال از مبارزه ضدسرمايه داری رأی می دهد اما 
تالش می کند تا در قبال رأی خود درهم و ديناری بر بهای نيروی کار و رفاه 

او . يم تر استوضع کارگر عراقی از هر دوی اين ها وخ. اجتماعی اش بيفزايد
 رأی او وثيقه آب و نان و دکتر و داروی او. می تواند رأی ندهد اما رأی می دهد

فشار مرگبار باورهای دينی و ناسيوناليستی و سرکوب شدگی . نيز نمی شود
افراطی جنبش طبقاتی اوست که وی را پياده نظام قدرت اين حزب بورژوازی 

بقه کارگر عراق اسفبارترين وضعيت کنونی ط. عليه حزب ديگر می سازد
اين طبقه هيچ راهی برای هيچ ميزان بهبود زندگی در پيش . وضعيت هاست

به . روی ندارد جز اين که مسير واقعی پيکار ضدسرمايه داری را جستجو کند
جای اين که کفه توازن قوای يک بخش سرمايه داران در مقابل بخشی ديگر را 

وی آحاد طبقه خود در عراق و در سراسر سنگين سازد، بايد دست وحدت به س
بايد حول يک منشور مطالبات پايه ای متشکل شود، از درون . جهان دراز کند

ه داری را پيش سنگر پيکار برای تحميل اين مطالبات، راه مبارزه ضد سرماي
گيرد، دست کارگر ايرانی، فلسطينی، لبنانی و کل طبقه کارگر بين المللی را 

کارگر عراقی  توده های کارگر عراق بايد چنين کنند و هر گام موفقيت. بفشارد
در اين مسير نيازمند همدلی، همراهی، همصدايی و همرزمی کل کارگران 

  . دنياست

  کارگری کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

  ١٣٨٩فروردين  ١۶
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 ذوب مس خاتون آباد مرکز ابتالی کارگران به سرطان

روز هفتم فروردين ماه کارگران ذوب مس خاتون 
. آباد داغدار مرگ يکی از همزنجيران خويش بودند

سال داشت  ٢٩حميد شمس الدينی کارگری که فقط 
حميد دارای همسر و دو . در چنگال سرطان جان داد

ت و با مرگ او هر سه عضو خانواده اسير فرزند اس
چرا . آتش فقر و گرسنگی و بی سرانجامی شده اند

حميد دچار سرطان شد؟ بيماری وی از کجا 
سرچشمه گرفت؟ چه تعداد کارگران ديگر کارخانه 
ذوب مس خاتون آباد تا امروز به سرنوشت حميد 
دچار شده اند و چه تعداد ديگر دچار خواهند گرديد و 

ل سرطان را بر گلوی خود لمس خواهند کرد؟ چنگا
اين ها همه سؤاالت بسياری جدی برای کارگران 

کارخانه های ذوب فلز و از جمله ذوب مس . است
خاتون آباد همچون غالب کارخانه ها و محيط های 
کار ديگر کانون توليد بيماری های مختلف و به ويژه 

ميايی ميزان آلودگی های شي. انواع سرطان ها هستند
مواد سرطان . در همه سالن های کار بسيار باال است

زا به حد وفور در تمامی نقاط و فضای کارگاه ها، 
کارگران از زمين و آسمان اين مواد . پراکنده است

را استنشاق می کنند و هر روز مقادير بسيار زيادی 
سموم مرگبار شيميايی در بافت های مختلف بدن آنان 

ين مراکزی خطر ابتالی در چن. جذب می شود

کارگران به سرطان ها بسيار باال است و مرگ و 
مير ناشی از اين بيماری يا انواع بيماری های ديگر 

سرمايه داران اگر احساس اجبار کنند . بيداد می کند
می توانند ميزان اين خطر را کاهش دهند، می توانند 
در نوع مواد مورد استفاد، در شيوه مصرف اين 

در تأمين بهداشت محيط کار، در باال بردن مواد، 
ضريب ايمنی کارکاه ها، در تهيه ماسک ها و وسايل 
مورد نياز امنيت محيط کار، به کوشش ها و برنامه 

صاحبان سرمايه . ريزی های گسترده ای دست بزنند
به ويژه در ايران و جوامع مشابه هيچ گامی در اين 

. روشن است دليل آن هم بسيار. گذر بر نمی دارند
ايمنی محيط کار، کاهش ميزان سموم در کارگاه ها، 
تغيير در مواد مصرفی و شيوه کاربرد آن ها، تهيه 
وسايل بهداشتی و در يک کالم مراقبت جان 

سرمايه داران بايد . کارگران نيازمند هزينه است
مبلغی از کوه عظيم سودهايشان را به اين امور 

ايه به ويژه در اما صاحبان سرم. اختصاص دهند
جهنم بردگی مزدی ايران به هيچ وجه حاضر به 

در مشرب و مرام و دين و آيين . انجام اين کار نيستند
اگر ! آن ها فقط جان سود و سرمايه به سالمت باشد

هر روز کارگران زيادی در پای معبد سود قربانی 
جان کارگران برای سرمايه داران ! گردند، چه باک

ها است، کااليی آن قدر فراوان و بی بهاترين کاال
همه جا حاضر که صاحبان سرمايه هيچ نيازی به 

ذوب . صرف هيچ ريالی برای حفاظت آن نمی بينند
مس خاتون آباد مرکز توليد سرطان است و ريشه 
بيماری و مرگ حميد شمس الدينی در عمق رابطه 

سرطان ها . خريد و فروش نيروی کار قرار دارد
يماری ها مخلوق خدايان موهوم همچون بسياری ب

اين سرمايه است که در روند توليد سود و . نيستند
افزايش و افزايش و افزايش کهکشانی خود تا چشم 
کار می کند بيماری توليد می کند و بر جان کارگران 

سموم شيميايی سهمگين ناشی از . مستولی می سازد
خط توليد ذوب مس خاتون فقط کارگران اين 

چند سال است که . را کشتار نمی کندکارخانه 
درختان اين ديار و حتی گله های بزرگ دام و احشام 
هم زير فشار سموم آن دچار مرگ و ميرهای انبوه 

سرمايه برای بقای خود نيازمند فرسودن، . شده اند
استهالک، کشتار و نابودی انسان ها و حتی حيوانات 

  . و گياهان است

  ٨٩فروردين  ١٧

 

 اری چين و کشتار کارگران معدنسرمايه د

 ٨دولت سرمايه داری چين می گويد که به دنبال 
کارگر مانده در زير آوارهای  ١۵٣روز تالش، از 

مارس، الشه نيمه  ٢٨معدن در حادثه روز يک شنبه 
در چين هر . نفر را بيرون آورده است ١۴١جان 

کارگر فقط بر اثر انفجار يا  ٣٠٠٠سال حدود 
جان خود را از دست می دهند و ده ها ريزش معادن 

و شايد صدها هزار کارگر به معلوالن مادام العمر 
گوش کارگران دنيا کم و بيش از . مبدل می شوند

اخبار اين کشتارها پر است و هدف ما در اينجا، نه 
صرف نقل اخبار، بلکه بيان گوشه ای از حقايق 
. دردناکی است که در پس اين سوانح نهفته است

يم ترين بخش معادن چين يا ساير مناطق دنيا که عظ
گورستان هميشه شلوغ و پرازدحام توده های کارگر 

ذغال سنگ در . هستند، معادن ذغال سنگ هستند
منبع اساسی ذخيره انرژی های  ٣کنار نفت و گاز 

. فسيلی در جهان سرمايه داری را تشکيل می دهد
شود  ذغال سنگ در بسياری جاها به وفور يافت می

ميليون  ٢٨٠تا  ٣۶٠زيرا مواد متشکله آن از حدود 
سال پيش به بعد در اعماق کره زمين بر روی هم 

اين منبع انرژی در قياس با نفت و . تلنبار شده است
گاز و انرژی های خورشيدی، آبی يا اتمی به گونه 

در طول سال های . ای چشمگير ارزان تر است
تا  ٨٠اصله ميان اخير بهای هر بشکه نفت خام در ف

دالر نوسان کرده است اما قيمت هر تن ذغال  ١۵٠

دالر باالتر  ٢٣٠سنگ در گران ترين حالت، از تنی 
مقايسه وزن های مساوی اين دو انرژی . نرفته است

با توجه به متوسط بهای نفت در اين سال ها نشان 
 ٣می دهد که قيمت هر تن نفت به طور معمول 

حال با همين . ل سنگ استبرابر بهای هر تن ذغا
داده ها، ارقام و نسبت ها به سراغ محاسبات 
روزمره سرمايه داران در کار استفاده از اشکال 
مختلف انرژی در جريان انباشت سرمايه و استثمار 

سرمايه رابطه توليد . نيروی کار طبقه کارگر برويم
ارزش اضافی است و هدف انباشت سرمايه جز 

و سرمايه های عظيم تر هيچ چيز  توليد سود انبوه تر
سرمايه دار برای دستيابی به اين هدف . ديگر نيست

به هر جنايت، درندگی، جنگ افروزی و کشتاری 
در اين ميان تالش برای کاهش هر . دست می زند

چه بيشتر هزينه تشکيل سرمايه اعم از بخش متغير 
يا ثابت آن نيز يکی از مهم ترين و اساسی ترين 

صاحبان . ی پيش پای هر سرمايه دار استراهکارها
سرمايه می کوشند بهای نيروی کار را تا سرحد 

همزمان همه دنيا را می . ممکن و مقدور تنزل دهند
چرخند تا بهای بخش ثابت سرمايه را نيز پايين 

انرژی يکی از اجزای مهم تشکيل دهنده ثابت . آورند
 تمامی سرمايه داران دنيا در کار. سرمايه است

سرمايه گذاری های خويش به سوخت و روشنايی و 
. در يک کالم اشکال مختلف انرژی نياز مبرم دارند

هر چه آنان اين بخش حياتی سرمايه ثابت را ارزان 
تر تهيه کنند، نرخ سودهای باالتری را نصيب خود 

دو سرمايه دار را . مثال ساده ای بياوريم. می کنند
هر . د توليد می کننددر نظر بگيريم که هر دوتا فوال

دو برای توليد هر تن فوالد، ميزان مساوی نيروی 
هر دو به . کار و مواد خام مصرف می نمايند
بهای مواد . کارگران دستمزد واحدی می پردازند

خام و وسايل کمکی و استهالک ماشين آالت آن ها 
نيز يکسان است فقط در اين وسط بهای انرژی 

سرمايه دار نخست . است مصرفی آنان با هم متفاوت
دالر هزينه کرده و  ۵٠٠برای توليد هر تن فوالد 

دالر سود برده است، اما سرمايه دار دوم به  ٢٠٠
دليل ارزان تر بودن بهای سوخت و انرژی مصرفی 

در . دالر کاهش داده است ١٠٠خود هزينه توليد را 
% ۴٠چنين وضعی نرخ سود سرمايه دار نخست، 

اين فقط . خواهد بود% ۵٠او  اما نرخ سود رقيب
. يک مثال است و حال به اصل موضوع باز گرديم

بر اساس . در مورد سرمايه داری چين می گفتيم
آمارها ميزان توليد ذغال سنگ چين در فاصله ميان 

ميالدی بيش از  ٢٠٠٨تا سال  ١٩۴٩سال های 
ميليون تن به  ٢٣برابر افزايش يافته و از رقم  ١١٠
چين البته . ميليون تن رسيده است ۶٠٠ميليارد و  ٢

در کنار اين حجم عظيم توليد يکی از بزرگ ترين 
کل ذغال % ٢٠. وارد کنندگان ذغال سنگ نيز هست
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سنگی که در منطقه اقيانوس آرام، تخليه می شود 
بزرگ ترين خريدار عظيم . متعلق به اين کشور است

ترين غول توليد ذغال سنگ استراليا باز هم دولت 
سرمايه داری چين است و اگر بخواهيم اين فهرست 

با توجه به همه اين . را دنبال کنيم طوالنی خواهد شد
نکات، عجالتًا از حجم کهکشانی واردات ذغال سنگ 
چين صرفنظر می کنيم و فقط بر روی توليدات 

باالتر گفتيم که همين رقم . داخلی اش تکيه می نماييم
ميليون تن می  ۶٠٠ ميليارد و ٢به تنهايی سر به 

دالر و گاه  ٨٠چين به جای خريد نفت بشکه ای . زند
ميليون تن ذغال  ۶٠٠ميليارد و  ٢دالر از  ١۵٠

سنگ توليد داخلی خود استفاده می کند که بهای هر 
سرمايه داری . دالر است ٢١٢تن آن بسيار کمتر از 

چين بزرگ ترين مصرف کننده ذغال سنگ در 
 ٢ظر بياوريد که مصرف سطح جهان است و در ن

ميليون تن ذغال سنگ حاصل  ۶٠٠ميليارد و 
استثمار مرگبار ده ها ميليون کارگر چينی با بهای 
يک سوم نفت چه اقيانوس سود عظيمی را در در 
قلمرو قدرت و مالکيت دولت سرمايه داری اين 

نرخ سود سرمايه ها را . کشور جاری می سازد

. و به عرش می رساندچگونه تا قله ها باال می برد 
بهره گيری چين از انرژی ارزان بهای ذغال سنگ 
يکی از نيرومندترين اهرم های انتقال سرمايه داری 

با بهره گيری بيش از پيش  - چين به دومين و 
ازعواملی چون نيروی کار و مواد اوليه فوق العاده 

شايد هم در آينده نزديکی اولين قطب قدرت  -ارزان 
درصدی اقتصاد چين  ١٠رشد . است سرمايه جهانی

در شرايطی که نيرومندترين جوامع سرمايه داری 
جهان در آتش عشق نرخ رشدهای يک درصدی می 

پيداست . سوختند بی ربط به همين محاسبات نيست
نيروی کار شبه . که اين فقط يکی از عوامل ست

رايگان چند صد ميليون کارگر گرسنه چينی، کار 
کانی که هر روز دوشيفت می ماورای ارزان کود

فرسايند و نابود می شوند، محروميت فاجعه بار اين 
چند صد ميليون کارگر از هر نوع امکانات اوليه 
بهداشتی و رفاهی و اجتماعی هم طبعا عوامل 
  . اساسی ديگر اين رشد جهش وار را تشکيل می دهند

توضيحات باال با همه مختصر بودنش شايد کافی 
دهد که چرا دولتمردان ماشين دولتی  باشد تا نشان

سرمايه در چين اين گونه حريص و تشنه و 

بيمارگونه بر گسيل مستمر و شبانه روزی ده ها 
ميليون برده مزدی چينی به اعماق معدن ها اصرار 

چرا سرمايه داران دولتی چين بدون . می ورزند
احساس هيچ نوع وقاحت و شرم هر هفته ده ها و گاه 

ر را در اعماق معادن طعمه شعله های صدها کارگ
چرا هر سال چندين هزار کارگر را . آتش می سازند

چرا وجب به . به موج انفجار معادن تسليم می کنند
وجب سرزمين چين از خون کارگران معادن رنگين 

آنچه در چين بر سر کارگران معدن می رود . است
باليی است که سرمايه در سراسر جهان بر سر چند 

اين ذات سرمايه . ليارد برده مزدی نازل می سازدمي
اگر در اروپای غربی يا هر نقطه ديگر، اين . است

جنايات با اين درجه از سبعيت و وسعت روی نمی 
دهد فقط به اين دليل است که کارگران آن ديار از 
سکويی نيرومندتر راه اين جنايات را بر روی 

  . سرمايه داران و دولت آن ها می بندند

   ٨٩فروردين  ١۶

 

 يک خرب و يک گزارش از شهر صنعتی رشت

  مطّلب کارگر کارخانه دورتا درگذشت

مطّلب قربانی سلوشی کارگر کارخانه توليد اکسيژن دورتا واقع در شهر صنعتی 
سال سابقه کار داشت و قرار بود در  ٢٥سال سن و  ٤٨وی حدود  .رشت بود

بارها به شرايط غيرانسانی محيط کار  او .بازنشسته شود ١٣٨٩ارديبهشت سال 
شد به همراه  اعتراض کرده بود و هر زمان که کارخانه دچار بحران توليد می

بارها تهديد به اخراج گرديد و معلق از . ساير کارگران ديگر معلق از کار می شد
مطّلب در آخرين ساعات سال .او يک کارگر ضدسرمايه داری بود  .کار شد

بازگشت از کارخانه به خانه دچار حمله قلبی شد و جان سپرد  پس از ٢٩/١٢/٨٨
مطلب در کارخانه در قسمت تخليه و  .گی خود را به چشم نديدو بازنشست

البته در گذشته به علت سابقه کاری وی مسئول  .بارگيری مشغول به کار بود
سکوی تخليه و بارگيری و تعميرات بود که به علت اعتراضات مکررش وی را 

مطلب دارای شش فرزند و همسر  .حد کارگر تخليه و بارگيری تنزل دادند  تا
فرزند را به سر و  ٤بيماری بود که توانست در اين مدت با سختی و مشقت 

فشار طلبکاران  چند سالی بود فشار هزينه درمان همسر، بدهی و .سامان برساند 
شاداب وی اثری از  امايده دديگر در چهره رنج .عرصه را به وی تنگ کرده بود

او هميشه در فکر و  ش،به قول کارگران همکار .لبخند و شوخ طبعی نبود
او با  .مطّلب کارگری شريف و زحمتکش و ظلم ستيز بود .غمگين و افسرده بود

تمام فرسودگی جسمانی ناشی از کار شديدش به خاک سپرده  وتمام آرزوهايش 
ما  .ش در سلوش لنگرود انتقال يافتپيکر تنومند او پس از مرگ به زادگاه .شد

می مطّلب قربانی سلوشی را به خانواده محترمش تسليت  مرگ همزنجير خود
 . يادش گرامی باد. و اميدواريم ما را در غم خود شريک بدانند وييمگ

  فوالد اميرکبير  کارخانه

 نام سعادته مالک کارخانه فردی ب .اين کارخانه متعلق به بخش خصوصی است
سعادت سرمايه دار . که پسر وی در سمت مديرعاملی کارخانه قراردارد  است

 استنام عيسی زاده ه مديرداخلی کارخانه فردی ضدکارگر ب. استساکن تهران 
در  ١٣٨٣کارخانه در سال  .که کارگران بشدت از عملکرد وی ناراضی هستند

اد تعد. به بهره برداری رسيد ١٣٨٥شهر صنعتی رشت تاسيس و از سال 
نفر هستند که  ٢٥٠نفر جمعًا  ٤٠نفر و پرسنل اداری آن  ٢١٠کارگران کارخانه 

دستمزد کارگران بر اساس حداقل . ندکنمی کار قراردادی به صورت ها  اکثر آن
کارخانه دارای سرويس اياب و ذهاب و  .دستمزد اداره کار پرداخت می گردد

توليد کارخانه ميلگرد  .سالن نهار خوری است که يک وعده غذای گرم می دهد
است که مواد اوليه آن به صورت شمش از کشورهای قزاقستان و اوکراين وارد 

کارخانه درحال حاضر از نظر شرايط فروش  .شده و سپس نورد می گردد
احتمال اخراج کارگران  .سر می برده محصول در بازار در وضعيت بحرانی ب

 .وجب نگرانی کارگران شده است اين مسئله م .زياد است ٨٩از ابتدای سال 
کم نيستند کارگرانی که  .ميزان وقوع حادثه کارگری در کارخانه زياد است

 هرگونه تشکلکارخانه فاقد . درحال کارکردن دچار آسيب ديدگی شده اند 
  . استکارگری 

 فعاالن ضدسرمايه داری گيالن
 ١٣٨٩فروردين 


