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 زندگی کارگرانزوال  بقای عمر سرمايه در گرو

گاه يکجا و همزمان، . تمامی بخش های سرمايه جهانی را دربرگرفته است بحران
عظيم ترين قطب های قدرت سرمايه را هر چه سهمگين تر در موج خود غرق 
ن می کند و گاه اين يا آن حوزه معين، اين يا آن حلقه شکننده تر سيستم را کانو

دولت ها، عالی ترين مراکز تصميم گيری، اتحاديه های . انفجار خود می سازد
فرامليتی، ائتالف های فراقاره ای، متمرکزترين نهادهای مالی برنامه ريزی و 

بر » نجات غريق« لباس  همه کانون های قدرت و بربريت نظام سرمايه داری،
غريق رو به موت سرمايه  تن، عربده های فتح بحران بر لب، بر گرد اين يا آن

جمع می شوند تا نجات احتمالی او را با فرمان قتل عام تازه توده های کارگر دنيا 
آنان پيوسته تصميم پشت سر تصميم اتخاذ می کنند، در هر تصميم . تدبير کنند

. دايره سالخی های نوين زندگی کارگران را وسعت و باز هم وسعت می بخشند
خ بازار بورس می مانند، با دريافت هر پاسخ منفی بر دامنه دقايقی در انتظار پاس

کشتار معيشت بردگان مزدی می افزايند و اين جنايت و توحش را تکرار و باز 
برای چه؟ . هم تکرار می کنند تا باالخره رضايت بازار بورس را فراهم کنند

ر مرگ برای آن که نظام سرمايه داری را، عجالتًا از چنگ توفان بحران و خط
با کدام بها و کدام هزينه؟ با سالخی هست و نيست ميلياردها توده . برهانند

آنچه در پيش چشم ما می . قاره جهان بردگی مزدی ۵فروشنده نيروی کار در 
به ترازنامه مالی تک تک . مرگ بشريت و تراژدی عظيم انسانی است گذرد

نمونه (م تريليون دالر يک و ني دولت های جهان نگاه کنيد، هر کدام آن ها از
گرفته تا چند صد ميليارد و در کم ترين ميزان، چند صد ميليون دالر ) آمريکا

هر کدام ارقامی به مراتب بيشتر از کسری بودجه ها، . کسری بودجه ساالنه دارند
گاه چندين مرتبه و شايد چند ده مرتبه افزون تر، بدهکارهای کهکشانی رو به 

از چند کشور انگشت شمار که چشم . ا داخلی دارندافزايش بانکی خارجی ي
همه از . پوشيم، همه آن ها، مدام آژير خطر بحران را به صدا درمی آورند

همه می گويند که . مخاطرات سهمگين سقوط به دره ورشکستگی حرف می زنند
کل کسری بودجه دولت ها با ارقام نجومی هوش ربای خود بايد سيل وار بر خانه 

بايد مدارس و . و سفره های خالی توده های کارگر دنيا فرو ريزد و کاشانه
بيمارستان ها و هست و نيست ملزومات حياتی کارگران در جوی سود سرمايه ها 

کل ارقام بدهکاری های بانکی دولت ها را نيز دينار به دينار بايد توده . ذوب شود
ای نجومی و اين اين کسری بودجه های ماور. های کارگر جهان پرداخت کنند

بدهکاری های افسانه ای دولت ها، حاصل يک حادثه ناگهانی تاريخ، يک اشتباه 
غيرمترقبه دولت ها، يک ولخرجی و اسراف حساب نشده زمامداران کشورها 

بدهکاری ها بخش قابل توجهی از سرمايه های آزاد جهانی است که به . نيست
ت، سرمايه هايی که بايد بی وقفه صورت وام در اختيار دولت ها قرار گرفته اس

به کالن ترين مقادير اضافه ارزش ها دست يابند و به نرخ سودهای مطلوب و 
دولت ها وام می گيرند زيرا برای سودآورساختن هر چه . ايده آل خود برسند

بيشتر سرمايه اجتماعی حوزه حاکميت خود بايد مقادير زيادی از هزينه سرمايه 
بايد برای سرمايه، آب و برق و راه و جاده و بنادر و راه . نندگذاری ها را تقبل ک

دولت ها دچار کسری بودجه . آهن و تمامی تأسيسات پايه ای ديگر را تضمين کنند
های نجومی می شوند زيرا بايد سهم عظيمی از مخارج انباشت سرمايه اجتماعی 

ها و بدهکاری  همه اين کسری. و هزينه بازتوليد کل سرمايه را به دوش گيرند
ها، پديده های مدام در حال توليد و بازتوليد روند ارزش افزائی سرمايه جهانی، 
محصول جبری موجوديت رابطه سرمايه و عوارض ذاتی و قهری رابطه خريد و 

اين بدهکاری ها و کسری ها لحظه به لحظه در . فروش نيروی کار در دنياست
وز قبل حالت انفجاری به خود می حال افزايش هستند و هر روز بيشتر از ر

گيرند، درست به اين دليل که عوارض قهری نياز سرمايه به مقابله با گرايش 
و باالخره به . سرمايه داری هستند نزولی نرخ سود و بحران ذاتی و جبری نظام

اين دليل بسيار روشن که بحران ذاتی سرمايه پديده هميشه باقی و پيوسته در حال 
واقعيت اين است که عظيم ترين . فشان و طغيان اين نظام شده استانفجار و آتش

کار دولت ها، مراکز قدرت سرمايه جهانی و نهادهای عالی برنامه ريزی و 
تصميم گيری سرمايه در جهان، اين شده است که کوه نکبت و فقر و بدبختی های 

سرمايه حاصل بحران ها و زلزله های عظيم مولود بحران هميشه جاری و ساری 
داری را چگونه، از کدام مجاری، با کدام برنامه ريزی ها و از ورای اتخاذ 
کدامين سياست ها بر سر رو روی زندگی سالخی شده طبقه کارگر جهانی آوار 

در . به حوادث سال های اخير و همين چند ماه و چند هفته آخير نگاه کنيم. سازند
سر توده های کارگر دنيا رفته و چند باره اين که در طول چند دهه گذشته چه بر 

درصد معيشت و دارو و درمان و آموزش و امکانات نازل زندگی آن ها در 
سراسر جهان توسط توفان بحران ها يا با هدف جلوگيری از آتشفشان بحران ها به 

در اين باره کم و بيش نوشته ايم و . طور کامل قتل عام شده است حرفی نمی زنيم
سران . فقط به خطوط کلی برخی حوادث اخير اشاره می کنيمبر همين اساس 

، روزها به گفتگو نشستند تا ببينند چگونه می توان چند )EU(اتحاديه اروپا 
ميليون برده مزدی لتونی را تقديم موج سرکش بحران در اين کشور سازند و 

ز بحث لتونی هنو. شرط و شروط بقای بردگی مزدی در اين ديار را پاسخ گويند
داغ بود که پرونده بسيار حجيم تر و سهمگين تر انفجار بحران در يونان بر روی 

. را در خود پيچيد EU اين بار موج وحشت تمامی دولت های عضو. ميزها آمد
ميليون شهروند  ١٢آنچه مطلقًا مطرح نبود و هيچ موضوعيتی نداشت، زندگی 

 )Olli Rehn(» ی رهناول« عين سخن آقای . اين حرف ما نيست. يونانی بود
او بسيار . کارگزار ارشد اتحاديه اروپا در جريان مذاکرات حاد آن روزهاست

گفتگو بر سر يونان نيست، معضل ثبات اقتصادی کل « صريح اعالم کرد که 
ارقام  موضوع اصلی آن بود که. »سرمايه داری حوزه يورو در پيش روی ماست

رمايه های بانک های آلمانی، فرانسوی چند صد ميلياردی بدهی دولت يونان را س
بحران سرمايه . و ساير انحصارات عظيم مالی و صنعتی دنيا تشکيل می داد

داری يونان دروازه شروع دوباره آتشفشان بحران در سراسر اروپا و جاهای 
حالت کامًال فوق العاده برای . گفتگوها حول اين محور چرخ خورد. ديگر بود

ميليارد يوروی  ۴۵د و در نخستين گام مقرر گرديد که نجات سرمايه اعالم ش
شرط و . ديگر از سرمايه های آزاد بانک ها در اختيار دولت يونان قرار گيرد

ميليون نفوس توده  ٨. شروط و انتظارات و اهداف اين تصميم بسيار روشن بود
های طبقه کارگر يونان بايد با نثار هست و نيست خود بخش عظيمی از بار 

اين تصميم  EUسران . ران اقتصادی سرمايه در حوزه يورو را به دوش کشندبح
اين فقط سرمايه بود که بايد کفايت . را اتخاذ کردند و چشم به پاسخ سرمايه دوختند

. يا عدم کفايت کشتارها و قربانی سازی های توده های کارگر را اعالم کند
نرخ برابری يورو با . داد بازار بورس پاسخ منفی سرمايه بسيار زود از درون

دالر آمريکا، کانادا و برخی ارزهای ديگر که از قبل روند افول داشت نه فقط 
بر شدت  EUسران . هيچ تمايلی به صعود نشان نداد که همچنان سير نزولی پيمود

سخن از چند ده ميليارد يورو وام های ديگر . سالخی ها و قربان گيری ها افزودند
ردن هولناک تر خرابه های سرمايه بر زندگی توده های کارگر و چگونگی آوار ک

شروط سرشکن ساختن سيالب بحران بر زندگی برهوتی . يونان به ميان آوردند
سرمايه جوی های پرخروش تر خون می . کارگران را باز هم موحش تر ساختند

در  ميزان سرمايه هايی که. خواست و آنان کشتارهای بيشتر را دستور کار کردند
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قالب وام بايد از طريق استثمار چند ميليون کارگر يونانی نرخ سودهای هر چه 
کالن تر کسب می کردند، وام هايی که بايد استثمار هر چه درنده تر کارگران را 
دريچه خروج حوزه يورو از بحران می ساختند، بيشتر و بيشتر شد، تا اين که به 

سرمايه قربانيان بسيار . از هم منفی بودپاسخ سرمايه ب. ميليارد يورو رسيد ١۴۵
 ١۴۵وام . بی شمارتر و قتل عام های وسيع تر و بيرحمانه تر طلب می کرد

و صندوق بين المللی پول به دولت يونان و همه بالهايی که بايد به  EUميلياردی 
سر بردگان مزدی سرمايه در اين کشور می آمد، همه و همه از تصويب دولت ها 

سرمايه همچنان از درون بازار بورس بر کمبود قربانی ها و قربانی گذشت اما 
سازی ها و حمام خون های معيشت کارگران پای می فشرد و عربده اعتراض 

ارزش برابری يورو با دالر آمريکا باز هم پائين رفت و از مرز . سر می داد
. فشار انفجار بحران، سرمايه را به اعتراض وامی داشت. عبور کرد% ۴٠

چالش بحران به هر ميزان و برای هر مدت به تهاجمی بسيار خونين تر، گسترده 
تر و هارتر عليه زندگی شمار هر چه کثيرتری از کارگران دنيا نياز داشت و 
درست در همين راستا بود که بستن پرونده بحران يونان بر روی ميز سران 

يا و پرتقال همزمان می بايد با بازگشائی پرونده بحران در اسپان EUکشورهای 
بسيار سراسيمه به پای  EUدو روز بيشتر طول نکشيد تا وزيران اقتصاد . گرديد

وزرای اقتصاد . گفتگو اين بار بر سر تعيين تکليف بود. ميزهای شور برگردند
. کشور عضو حوزه يورو بايد در باره يک مسأله حياتی تصميم می گرفتند ١۶

سرمايه جهانی از گزند بحران مصون بماند، اگر اگر قرار است اين قطب قدرت 
قرار است قدرت رقابت سرمايه های اين کشورها در بازار جهانی سرمايه داری 
افت نکند، اگر بناست سهم اين سرمايه ها از کل ارزش اضافی حاصل استثمار 
چند ميليارد کارگر جهان دچار کاهش نشود، اگر قرار است سرمايه داری اروپا و 

شاهد بقای خود باشد بايد دايره تهاجم سرمايه به هست و نيست کارگران  جهان
. دنيا وسيع تر و حلقه محاصره معيشت توده های کارگر تنگ تر و تنگ تر شود

برای اين که سرمايه جهانی در اسپانيا و پرتقال و بعد هم ايتاليا به وضعيت آنچه 
. يورش را تصويب کرد در يونان جاری است دچار نشود بايد طرح های جديد

يک (حاصل مذاکرات اين بار تصويب رقمی به مبلغ هزار ميليارد دالر آمريکا 
اجالس وزيران با تأمين و تضمين تمامی شروط سرمايه . بود) تريليون دالر

جهانی به پايان کار خود رسيد و در فردای خاتمه اين نشست بود که يورو روند 
مصوبه وزيران اقتصاد و . ر را آغاز کردعروج برابری خود با ارزهای ديگ

صدور يک چک يک تريليون دالری ديگر به حساب طبقه کارگر  EUدارائی 
بين المللی برای کاهش فشار بحران سرمايه داری و مقابله با کاهش نرخ سود 

چک يک تريليون دالری ديگری . سرمايه در حوزه يورو و در سطح جهانی بود
کسری بودجه ها و تمامی بدهکاری های دولت ها در که بايد در کنار تمامی 

اين الفبای آگاهی . سراسر جهان از بهای نازل نيروی کار کارگران پرداخت گردد
در سير توسعه نيروهای .... «و آموزش مبارزه طبقاتی توده های کارگر است که 

جائی مولده، مرحله ای پيش می آيد که در آن نيروهای مولده و وسائل مراوده به 
، نکته ای که حدود » می رسند که تحت مناسبات موجود فقط ويرانی می آفرينند

اين نه . دو قرن است در مورد نظام سرمايه داری به تمام و کمال مصداق دارد
نظربافی و حکم تراشی تجريدی، نه باور ايدئولوژيک اين و آن انسان، بلکه يک 

خی است که سرمايه از ديرباز تا واقعيت بسيار شفاف و ملموس اجتماعی و تاري

سرمايه کار نمی . امروز به عامل تخريب و نابودسازی جهان تبديل گرديده است
آفريند، بيکاری صدها ميليونی و ميلياردی خلق می کند، سرمايه دبستان و 

در پيشرفته ترين . دبيرستان و دانشگاه بنا نمی کند، هر روز مدرسه ها را می بندد
دنيا چنين می کند، سرمايه راه ايجاد مدارس مورد نياز انسان  قطب های صنعتی

ها را در عظيم ترين بخش جهان سد ساخته است، سرمايه بيمارستان تأسيس نمی 
هيچ روزی و هيچ هفته ای نيست که بيمارستان های زيادی را تعطيل نکند و . کند

ويرانی  امکانات دارو ودرمان موجود انسان ها را اسير زلزله و دستخوش
سرمايه دستمزدهای واقعی کارگران شاغل را هيچ ريالی افزايش نمی . نگرداند

. برعکس بهای نيروی کار را در همه دنيا کاهش و باز هم کاهش می دهد. دهد
سرمايه به روند توسعه دانش های بشری هيچ کمکی نمی کند، کامًال برعکس، 

تای تخريب و امحای بشريت تمامی دستاوردهای علمی تا کنونی بشر را در راس
سرمايه فقط جنگ، بيکاری، گرسنگی، بی بهداشتی، بی . به کار می گيرد

آموزشی، بی مسکنی، اعتياد، فقر، فالکت، کارتون خوابی، زن کشی، کودک 
کشی، بی آبی، نژاد پرستی، ديکتاتوری، حمام خون، سلب هر نوع حق و حقوق 

نابودی بی مهار بشر را توليد و  و آزادی، خرابی محيط زيست و در يک کالم
سرمايه در همه تار و پود هستی اش اسير تناقضات ذاتی خود، . بازتوليد می کند

اسير بحران است و هر گام مقابله اش با بحران گامی در کار قربانی کردن هر 
برای لحظه ای . چه عظيم تر و هر چه فاجعه بارتر توده های کارگر دنياست

در طول همين دو سال اخير بيش از صد ميليون کارگر به  مجسم کنيد که فقط
شمار کارگران بيکار جهان افزون گرديده است، دستمزدهای واقعی کارگران در 
سراسر جهان دچار تنزل فاحش شده است و توفان بحران، مدارس و بيمارستان 

ا در سرمايه همه اين بالها ر. ها و امکانات اجتماعی انسان ها را درو کرده است
همين دو سال بر سر ساکنان جهان نازل کرده است، در سال ها و دهه های قبل 
همين بالها را بر سر بشريت آورده است، اما با همه اين ها، اکنون فقط اول کار 

کوهساران رفيع کسری بودجه دولت ها، ارقام نجومی چند صد تريليونی . است
ی صرفه جوهايی ها، همه و همه وام های همين دولت ها، طرح های چند تريليون

در راه است و همه اين ها قرار است توفان وار آخرين مانده های کار پرداخت 
آيا . شده توده های کارگر را درو کند تا دستمايه رهايی سرمايه از بحران سازد

اين کارها، ولو موقت، تازش موج بحران را مهار خواهد کرد؟ حتی وعاظ 
انان، دولتمردان و نمايندگان فکری سرمايه نيز جرات کوردل سرمايه، اقتصادد

برعکس آنچه واقعی و حتمی است اين است . پاسخ مثبت به اين سؤال را ندارند
که بحران ها با قدرت کوبندگی بسيار بيش تر و با ظرفيت تخريب بسيار فاجعه 

 چه کسی در اين حقيقت شفاف تابناک تر از. بارتر به طور بی امان در راهند
خورشيد ترديد دارد که هر ثانيه بقای سرمايه ساعتی در زوال زندگی کل 
کارگران دنياست و به دنبال آن کدام کارگر آگاه است که نداند تنها شرط زندگی و 
زنده ماندن انسانی چندين ميليارد نفوس توده های کارگر جهان در گرو مرگ 

  حتمی سرمايه داری است؟

  تشکل کارگریکميته هماهنگی برای ايجاد 

  ١٣٨٩ارديبهشت ٢٣

   

 هجوم فقر به زندگی کارگران در سوئد 

)  Anna Lena Ledenius( » آنا لنا ِلِدنيوس«خانم 
نويسنده سوئدی، در طول ماه های اخير همراه با 

سوند  Skåneيکی از مسئولين کمون استان 
محتوای اين گزارش . گزارشی را منتشر ساخته اند

نفرانس در دست تشکيل کمون که قرار است به ک
مذکور تسليم شود، به بررسی شرايط کار در مزارع 
سرمايه داری و برخی حوزه های ديگر کار و توليد 

اين کشور اختصاص دارد و محور اساسی آن را 
وضعيت فقيرترين قشر طبقه کارگر جامعه تشکيل 

در بخشی از اين گزارش می  "آنا لنا. "می دهد
سرمايه در جامعه سوئد مخرب جهانی شدن : نويسد

نامناسب . ترين تاثيرات را بر جای گذاشته است
ترين و وحشتناک ترين شرائط کاری را بر بخشی 
از فروشندگان نيروی کار تحميل کرده است و تا 

همين لحظه قشر قابل توجهی از کارگران فقير را 
در سراسر جنگل های سوئد از . پديد آورده است

رگرانی به جمع آوری ميوه های شمال تا جنوب، کا
خشکبار مشغولند که فقط دستمزدی بخور و نمير و 

وضعيت بسيار رقت . بسيار نازل دريافت می دارند
در باغ های جنوب . باری که همه جا عريان است

کشور کارگران مهاجر جايگزين کارگران سوئدی 
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شده اند و اين کارگران مجبورند که نيروی کار خود 
سرمايه داران . ين بهای ممکن بفروشندرا به کمتر

اعم از دولتی يا خصوصی استثمار اين نيروی کار 
بسيار ارزان را مغتنم شمرده اند و آن را راهی برای 
فشار بر دستمزدهای طبقه کارگر در سراسر کشور 

خانم لدنيوس و همکار وی که هر دو . يافته اند
 سوسيال دمکرات و دومی از سرمايه داران دولتی

است، اضافه می  Skåneعضو هيأت رئيسه کمون 
کنند که استثمار کارگران مهاجر به ويژه در درون 
خانه ها و به صورت کار خانگی بسيار رقت بار 

آنان در همين رابطه به کارنامه کارل بيلت . است
)Carl Bildt ( رهبر سابق حزب مودرات) محافظه

سوئد و وزير امور  ٩٠، نخست وزير دهه )کار
کارل بيلت برای مدت . خارجه فعلی رجوع می کنند

ا با دستمزد ناچيز ا ها يک کارگر دختر مهاجر ر
» غيرقانونی«هزار کرون، به صورت  ٨ماهانه 

 بدون پرداخت ماليات کارفرمائی
)Arbetsgivaravgift ( در خانه خود استثمار می ،

» غيرقانونی«اين کارگر به اين دليل که . کرد

شد از کليه امکانات بيمه درمان و استثمار می 
غرامت بيکاری و ساير دستاوردهای موجود جنبش 

کارل بيلت . کارگری سوئد نيز به کلی محروم بود
اين کارگر مهاجر زن را اين گونه استثمار می کرد 
و اين درست در شرائطی بود که او و همسرش هر 

هزار کرون از حاصل استثمار توده های  ۶۶١ماه 
. وئد را به صورت حقوق دريافت می کردندکارگر س

گزارش باال پس از کارل بيلت، به ماريا بورلوس 
)Maria Borellus ( وزير تجارت وقت دولت

از استثمار يک دختر . محافظه کار می پردازد
. فيليپينی توسط اين سرمايه دار وزير گفتگو می کند

دختری که در زيرزمين خانه کارفرمايش زندگی می 
با کمترين دستمزد و رقت بارترين شرائط  کند و
و » آنا لنا ِلِدنيوس«خانم . استثمار می شود کاری

می نويسند که ) Ulf) Hansson» اولوف هانسون«
در سفر به کشتزارهای سوئد متوجه شده اند که 
غالب کارگران مزارع افراد مهاجری هستند که با 

بدون  همان شرائط ياد شده، با دستمزد بسيار نازل و
هيچ نوع بيمه دارو و درمان و غرامت بيکاری 

اين کارگران که معموًال اهل . استثمار می شوند
اروپای شرقی هستند، زير فشار فقر و بيکاری، خود 
را تسليم شرکت های آدم فروشی کرده اند و سرمايه 
داران صاحب اين شرکت ها آنان را به سوئد منتقل 

ن سوئدی قرار داده کرده و در اختيار سرمايه دارا
مزدی که اين کارگران می گيرند به طور . اند

درصد دستمزد کارگران بومی بيشتر  ٣٠معمول از 
از پروانه اقامت و جواز فروش نيروی کار . نيست

از هيچ امکانی برخوردار نيستند و حق . محرومند
فراريانی هستند که . رجوع به هيچ بيمارستانی ندارند

است » غيرقانونی« همه چيزشان در قانون سرمايه، 
که صد در صد قانونی و مجاز است  و تنها عملشان

فروش نيروی کار با بهای ماوراء ارزان و شبه 
  . رايگان است

  LO نشريۀ اينترنتی: منبع

   ٢٠١٠ مه

 

 تظاهرات اعرتاضی کارگران کارخانه ساسان

کارگران کارخانه ساسان ماه هاست که هيچ ريالی 
کارگر شرکت به  ٢٠٠. افت نکرده انددستمزد دري

همين دليل و زير فشار گرسنگی افراد خانواده در 
و شروع به تظاهرات  مقابل ساختمان شرکت اجتماع

آنان سکوت کارفرمايان را با شکستن شيشه . کردند

ها و ورود به محوطه کارخانه پاسخ گفتند و 
بر اساس اخبار، . مطالبات خويش را فرياد زدند

پس از اجتماع کارگران، نيروهای سرکوب و  دقايقی
کشتار دولت سرمايه داری به محل تجمع توده های 
. کارگر هجوم آوردند تا کارگران را متفرق کنند

اجتماع کنندگان در مقابل هجوم اشرار سرمايه 
مقاومت کردند و به تظاهرات اعتراضی خويش 

گزارش ها از فضای ملتهب و آماده . ادامه دادند
   ٨٩ارديبهشت  ٢٢ .ری حکايت دارددرگي

  

هاي اخري ي آانون نويسندگان ايران در حمكوميت اعدام بيانيه  

  اآنون صفتي َابَتر است» َآريه«

  .ْتشنگي نيست تنهايي گوياي خون چرا آه به

ها از بيان اين همه زشتي و پلشتي آه پيرامون ما موج  راستي واژه آري، به
تشنگي، باز هم اعدام؛  ريزي، باز هم خوْن خون و خون باز هم. اند زند، ناتوان مي

هولي، فرزاد آمانگر، فرهاد وآيلي،  شيرين علم: و اين بار اعدام پنج زنداني با هم
  . علي حيدريان و مهدي اسالميان

اما نخست، به فرض . اند گذار بوده گفته شده است آه اينان تروريست و بمب
گذاران هم سزاوارند آه از موازين  و بمبها  صحت اين اتهام، حتي تروريست

آه در  آن ي محاآمه در سطح جهان برخوردار شوند، حال متعارف و متمدنانه
شدگان حتي قوانين موجود و جارِي حكومت آنوني نيز رعايت  مورد اين اعدام

ها آاري  تر از آن، اساسًا ما را با صحت و ُسقم اين اتهام دوم، و مهم. نشده است
ي اعدام است و اين آه اعدام هيچ نيست جز  ي ما محكوميت پديده غدغهنيست؛ د

و درست از . ريزي سان دامن زدن به خون مضاعف آردِن آشتار و جنايت و بدين
توان هيچ شاهدي بر اين مدعا يافت آه مجازات اعدام در از  همين روست آه نمي

افزون بر . وده استگذار ب ميان برداشتِن جرم و حتي آاهش يا تخفيف آن تأثير
ويژه در چند ماه اخير، اين گمان را تقويت آرده و  ي اعدام، به اين، گسترش دامنه

ها در اوضاع آنوني نه به داليل حقوقي و قضايي آه با  آند آه اين اعدام مي
طور مشخص با هدف ايجاد فضاي رعب و وحشت براي  اهداف سياسي، و به 
، صورت  طلبانه خواهانه و عدالت هاي آزادي تگيرِي خواس بازداشتن مردم از پي

تواند  به هر آدام از اين داليل، اعدام عملي است آه هيچ انساني نمي .گيرد مي
اآنون  چنين است آه هم. خود را آزاده و آزادانديش بنامد و آن را محكوم نكند

و آن را به   مردم در بسياري از نقاط جهان بساط مجازات اعدام را برچيده
  . اند ي تاريخ سپرده وزهم

آانون نويسندگان ايران، ضمن محكوم آردن اعدام نامبردگان فوق، بر اين باور 
و شايسته است آه در  ي ايراني هم نيست است آه مجازات اعدام در شأن جامعه

 .هر چه زودتر به عمر اين نهاد منسوخ و ضدانساني پايان داده شود ايران نيز

  آانون نويسندگان ايران

  ٨٩ارديبهشت  ٢١
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 زبان خودشاناز مطالبات کارگران و ای از دردها گوشه

پايه حقوق مستمری بگيران سازمان تامبن  حتی چرا :همسر راننده بيمه شده
   ؟به طور کامل به رانندگان وسايل نقليه سنگين پرداخت نمی شود را هم اجتماعی

يشگاهی در افسريه مراجعه با دفترچه خدمات درمانی به آزما :کارگر بازنشسته
تومان سهم  ٢٠٠هزار و  ٣٢مبلغ  ،تومان ٤٦٠هزار و  ٣٧کردم از کل هزينه 

از دولت می . استسهم اداره بيمه تومان  ٢٦٠هزار و  ٥فقط  شده بود و بيمهمن 
بازنشستگانی که يک عمر زحمت  در مورد بيمه معنایاين  که خواهم پاسخ دهد

 مسخره کردن کارگرانا اين نوع بيمه بيشتر به آي !!!؟است همينکشيده اند 
  شباهت ندارد ؟ 

متاسفانه سه پسرم فوت کرده  .هستم ٧٩بازنشسته قبل از سال : کارگر بازنشسته
با اين وضع بفرماييد واگذاری  .اند خودم بيمارم و خانه ام نياز به تعمير دارد

ايده ای برای من سهام کارخانه ها به جای پرداخت نقدی مطالبات معوقه چه ف
   ؟دارد

پس ار رفت و آمد های بسيار باالخره توانستم کارت منزلت : معلم بازنشسته
وعده داده بودند که بازنشسته ها با اين کارت می توانند از بعضی . دريافت کنم

دردی نمی  هيچ به که زدوی متوجه شدمه اما ب. خدمات رايگان استفاده کنند
را نمی پذيرند معلوم نيست  تی شرکت واحد هم آنهای بلي حتی اتوبوس. خورد

 .های منزلت شده است چرا اين همه وقت و هزينه صرف چاپ و توزيع کارت
مبلغی کمک هزينه اياب و ذهاب به حقوق  الاقلها  جای اين کارته بکاش 
  . می شداضافه  فرهنگيان بازنشسته ماهانه

تومان، گوشت  ١٠٠٠نه ای در شرايطی که نان سنگک تا دا: کارگر بازنشسته 
هزار  ٥٠٠تومان شده است ،  ٢٨٠٠هزار تومان، برنج بيش از  ٢٠کيلويی تا 

هم با قرعه کشی به بازنشستگان تامين اجتماعی  تومان وامی که قرار است آن
فقط ی ئجزی آيا اين قبيل وام ها . بپردازند چه مشکلی را از آنان حل خواهد کرد 

  ؟  نيست هنشستبازکارگران تحقير  برای

اکثر بازنشستگان و مستمری بگيران سالهای قبل سازمان : کارگر بازنشسته
با آن  بايدهزار تومان در ماه حقوق می گيرند که  ٤٥٠تامين اجتماعی حدود 

مثل . هزينه خوراک و مسکن و دارو و درمان و تحصيل فرزندانشان را بپردازند

حتی در قادر به اداره زندگی خود  زآنان با اين مبلغ ناچيکه  روز روشن است
 حقوق بازنشستگان را افزايشبايد تامين اجتماعی  .نيستند نازل ترين سطح هم

 .دهد 

 –از کارگران يک شرکت ساختمانی واقع در جاده آستارا : کارگر ساختمانی
وقتی هم اعتراض  .ماه حقوق به اضافه عيدی ما را نپرداخته اند ٧تالش هستم که 

می گويد چون دولت طلب ما را نپرداخته، ما هم قادر به  کارفرما می کنيم
دعوای زرگری کارفرما و دولت و طلب و  .پرداخت حقوق و مزايای شما نيستيم 

من برای کارفرما کار کرده ام و او . بدهی آن ها چه ربطی به من کارگر دارد 
  .بايد دستمزدم را بدهد

بابت تاخير در پرداخت مطالباتشان  ها همانطور که بانک: کارگر بازنشسته
ت بازنشسته ها به جريمه می گيرند دولت هم بايد بابت تاخير در پرداخت مطالبا

  . جريمه بپردازد  آن ها

، تعداد چشمگيری از نيروهای جوان و تحصيلکرده: کارگر قراردادی شرکت نفت
. هستندقراردادی وزارت نفت و از جمله شرکت ملی نفت ايران کارگران زء ج

و با قراردادهای کوتاه مدتی کار می کنند که در آن هيچ  استخدام نشده اندآنان 
بايد به  کارگران قراردادی. حق و حقوقی برای کارگر درنظر گرفته نشده است 
   .طور رسمی و با حقوق و مزايای مکفی استخدام شوند

 ٨٧ و ٨٦های  اطق محروم در سالنمزايای خدمت در م: کارگر راه آهن
  .اين مزايا را بپردازيد . راه آهن هنوز پرداخت نشده است  گرانکار

که حق مسکن و  وعده دادندمسئوالن  ١٣٨٨اواخر اسفند : کارگری از يزد
هزار تومان در ماه افزايش ٥٠خواربار کارگران تحت پوشش تامين اجتماعی به 

وغ از آب در آمده و مثل همه وعده ها در خبری نشده است هيچ می يابد اما هنوز
  .است

  فعاالن ضد سرمايه داری گيالن

 ٨٩ارديبهشت  ١٩

 

 مبارزه کارگران و ائط کارها،شر چندگزارش از کارخانه

   زومتهمان حادثه انفجار معدن باب ني احکام دادگاه سرمايه در باره
متهمان پرونده  خود را در باره رای ،شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان کرمان

کارگر و  ١١که منجر به مرگ  ٨٨فروردين سال  ٣٠در  وزجار معدن باب نيانف
براساس رای صادره، يکی از متهمان به . شد را صادر کرده استيک مهندس 

سال حبس و متهم ديگر به نام الف ز، به يکسال حبس محکوم  ٣به تحمل  نام ح ز
. را بپردازند در صد ديه حق اوليای دم ٣/٣٢ بايد فقطنامبردگان  .ه استشد

عدم رعايت قوانين ايمنی و بر اثر  کارگر ١٢قتل غير عمد  موارد محکوميت،
در اين معدن به دليل صرفه جويی و سود اندوزی بی  .اعالم شده استفنی کار 

هيچ حساب و کتاب سرمايه داران دولتی و سپس خصوصی کمترين امکانات 
قتل گاه  به طور واقعی .الزم ايمنی برای حفظ جان کارگران وجود ندارد

سرمايه . کارگران معدنچی و قربان گاه بردگان مزدی در پای بت سرمايه است
داران حاضر به قبول هيچ ريالی هزينه ايمنی محيط کار نمی شوند تا حرص 

کارگر  ٢٣سال گذشته  ٥تنها در . سيری ناپذير سوداندوزی خود را سير کنند
. آنان به عزای نان آور خود نشسته اند وخانواده های معدنچی کشته شده است

وحاال سيستم قضايی سرمايه قاتالن سرمايه دار اين کارگران را حتی به پرداخت 
ديه کامل يک انسان هم محکوم نکرده است و چنان که معلوم است اين معدن با 
همين وضع به کار خود ادامه خواهد داد تا باز هم خون کارگران ديگری ريخته 

. افزوده شود باز هم بر کوه سرمايه های صاحبان اين معدن بيش از پيششود، تا 
اين تنها مبارزه متحد کارگران است که . در اين ميان يک چيز بسيار روشن است

کارگران برای جلوگيری از . می تواند جلو اين قتل عام ها و کشتارها را بگيرد
ورايی و ضد سرمايه وقوع اين حوادث شوم راهی ندارند جز اين که به طور ش

داری متشکل شوند و با اعمال قدرت طبقاتی خود از جان خود و از حقوق انسانی 
  . خود دفاع کنند

  از کارگران شهرداری رشت چه خبر ؟
کارگران منطقه  با ما کردند، شهرداری رشت طبق آخرين درد دلی که کارگران

وت سرخ نخواهند ديگر قراردادی با شرکت ياق ٨٩رشت از اول خرداد  ٢و  ٣
از . داشت و با شرکت تعاونی شهرداری رشت قرارداد کاری خواهند بست

 برای بستن قرارداد با شرکت تعاونی شهرداری رشت کارگران رفتگر و راننده
: باند اين زد و بند و پيمانکاری عبارتند از .خواسته اندفتوکپی مدارک شناسايی 

بهروزه سرکارگر منطقه رشتيان صفرزاده، محسنی، دوستدار، که محسنی و 
اما درمورد وضعيت کارگران شهرداری منطقه يک رشت گلسار، الزم . هستند

عيان نشين اقولی ه به توضيح است که گلسار جزء مناطق سرمايه دار نشين و ب
رشت محسوب می شود و اکثر عالی مقامان دولتی نيز در اين منطقه زندگی می 
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رشت تبديل به تبعيدگاه کارگران زحمتکش  اين منطقه از شهرداری.کنند 
هر کس حتی اگر در منطقه ديگر بخواهد يک ساعت يا  –شهرداری شده است 

 –کمتر مرخصی بگيرد و موی دماغ حضرات شهرداری شود به تبعيدگاه 
هنوز کارگران منطقه يک شهرداری . تبعيد می شود  –شهرداری منطقه يک 

را دريافت  ٨٩فروردين سال ماهو دستمزد  و حتی حقوق ٨٨عيدی و پاداش سال 
هزار  ٨٠٠هزار تومان و تا کنون در مجموع نفری  ٢٠٠و ماهانه  نکرده اند

آخرين  .تومان بابت اضافه کاری از شهرداری منطقه يک گلسار طلب کار هستند
هنوز برای بازگشت به کار تالش می کند اما خبر اينکه راننده اخراجی مير حالج

  . ر نشده استدعوت به کا

  کنف کار چه خبر ؟ از کارخانه 
که کارخانه تهديد به تعطيل  کارگر مشغول به کار بودند ١٨٧در کنف کار حدود 

در ها  طور که می دانيد اين کارخانه به همت کارگران و با مقاومت آن همان .شد
برپا شد و اجازه کالهبرداری و  ويش، دوبارهمعيشتی خ وضعيت راستای دفاع از

آخرين خبر اينکه . سوء استفاده به وارثان زهرابی و جزايری عرب داده نشد
 ٢٤تا ٢٠بين  کارگر که ٦٠حدود  .بازنشسته شده اند از کارگران نفر ٤٧حدود 

سال سابقه دارند فرم بازنشستگی را پر کرده و منتظر دستورالعمل جديد وزارت 
سابقه کار در  سال ٢٠ افراد دارای پيش از موعد بازنشستگیدر مورد کار 

 ،کالف ،ريسندگی ،حالجی، گارددر حال حاضر بخش های . شرائط سخت هستند
کارخانه تمامی . کار هستنده اتمام و حتی انبار مشغول ب ،آهار، بافندگی

مواد اوليه، کنف، از  .استبه فروش رسانده  ٨٨محصوالت خود را تا پايان سال 
محصوالت جديد در سال جديد نيز . شود بنگالدش وارد می  وکشورهای پاکستان 

  تا در بازار به قيمت مناسب فروخته شود  شده در انبار ذخيره

  کارگر را گرفت ١٠ريزش ساختمان در چين جان 
به گزارش خبرگزاری شين هوا بر اثر ريزش يک ساختمان سه طبقه در حال 

ی نمی در جهان سرمايه داری لحظه ا. کارگر جان باختند ١٠ساخت در چين 
تمام اين . گذرد که ميليون ها کارگر در حين کار و استثمار شدن قتل عام نشوند

کشتار تنها به اين دليل انجام می شود که جان و سالمتی بردگان مزدی هيچ 
ارزشی برای سرمايه داران ندارد و آنان سود بيشتر و هرچه بيشتر را بر جان 

يليون ها کارگر بيکار، اين ارتش وجود م. شمار کثير کارگران ترجيح می دهند
ذخيره نيروی کار که خود زاييده اجتناب ناپذير نظام سرمايه داری است به 
سرمايه داران اين اطمينان را می دهد که هزينه هر چه کمتری را صرف ايمنی 
و بهداشت محيط کارکنند زيرا هر چه شمار بيشتری از کارگران بر اثر سوانح 

زی محبط کار کشته شوند باز خيل عظبم کارگران بيکار و ناشی از عدم ايمن سا
. جای کارگر کشته شده را پر می کنند گرسنه هستند که در دم و با همان شرايط

بی ترديد اين قساوت و جنايت و توحش در چهار گوشه جهان سرمايه داری ادامه 
 خواهد داشت و در کشورهايی نظير چين و ايران که کارگران در بی حقوقی

مطلق استثمار می شوند بيش از پيش مرزهای معمول قساوت و جنايت و توحش 
را در هم خواهد شکست، مگر آن که کارگران به ضرب نيروی متشکل شورايی 

 .و ضد سرمايه داری خود به پيکار عليه آن برخيزند

  فعاالن ضد سرمايه داری گيالن

 ٨٩ارديبهشت  ١٩

 

 هستيم ما کارگران با جمازات اعدام خمالف

، جمهوری اسالمی پنج زندانی ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩درسحرگاه روز يک شنبه 
حيدريان، فرهاد  سياسی ديگر به نام های شيرين علم هويی، فرزاد کمانگر، علی

ما بارها اعالم کرده ايم که مجازات . وکيلی و مهدی اسالميان را اعدام کرد
شده باشند، قتل عمدی و  اعدام، حتی در مورد کسانی که واقعا مرتکب جرم

سازمان يافته ای است که نه تنها هيچ کمکی به از ميان برداشتن جرم نمی کند 
. بلکه با مضاعف کردن قتل و کشتار به خون ريزی هرچه بيشتر دامن می زند

عالوه بر اين، در شرايط کنونی که کارگران برای تحقق مطالبات برحق و 

برای مرعوب ساختن  ازات اعدام اقدامیعادالنه خود مبارزه می کنند، مج
به همه اين داليل، ما . کارگران و بازداشتن آنان از پيگيری مطالباتشان است
مجازات اعدام، عملی . کارگران با اعدام مخالف هستيم و به آن اعتراض می کنيم

 .که هرچه سريع تر بايد متوقف شود است محکوم

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩

 

 اخبار و گزارشات مبارزات کارگران

 ٤٠کارگران الستيک البرز حدود  :الستيک البرز
روز است که در حال بالتکليفی، اعتراض و 

ماه است که  ٥کارگران . اعتصاب به سر می برند
آنان در اعتراض به اين . دستمزد نگرفته اند

 وضعيت، از آغاز سال جاری شروع کار را به
. پرداخت کليه مطالبات معوقه خويش موکول ساختند

نهاد دولتی موسوم به سازمان حمايت از صنايع، به 
، سرمايه دار دولتی مدير هاجای پرداخت دستمزد

و سرمايه دار  فرستادهشرکت را به جای ديگری 
. کرده است منصوبدولتی ديگری را به جای او 

داخت هدف از اين کار صرفًا آن بوده است که پر
دستمزدها را باز هم برای مدتی طوالنی به تعويق 

مدير عامل . اندازند و شايد هم هيچ گاه پرداخت نکنند
جديد کارخانه در آغاز به کار، مطابق نقشه، اعالم 
می کند که در قبال دستمزدهای معوقه مسؤليتی 

اين اقدام . ندارد و کارگران بايد کار را شروع کنند
عتراض کارگران مواجه می کارفرما با تشديد ا

چند صد کارگر متحدًا اعالم می کنند که به . گردد
مديرعامل شرکت با . اعتصاب ادامه خواهد داد

توسل به زور تالش می نمايد تا يکی از کارگران 
بخش انبار را مجبور به شروع کار سازد، اما او 

کارگران . تهديد می نمايد که خود را آتش خواهد زد
اطالع از اين واقعه به ياری همزنجير کارخانه با 

 کشيده اندخويش شتافته اند و يکدل و يکصدا فرياد 

که اعتصاب تا پرداخت همه دستمزدها ادامه خواهد 
  . يافت

کارگر چينی مقصود در مقابل  ٣٠٠ :چينی مقصود
دفتر مرکزی شرکت اجتماع کردند و دست به 

کارگران مدت هاست که دستمزد . اعتراض زدند
رفته اند و به طور مدام تهديد به اخراج و بيکاری نگ

سرمايه داران شرکت در ماه های اخير . دشونمی 
  . شماری زيادی از کارگران را اخراج کرده اند

 ٨٩ارديبهشت  ١٩
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 های اخير اسامی کارگران جان باخته دراعرتاضات ماه

کشته شدگان و های آانون حمايت از خانواده 
ر اطالعيه ای، اسامى برخى از با صدو ،زندانيان

های  جان باختگان آارگر در جريان اعتراضات ماه
در  اسامى کارگرانی که. گذشته را اعالم آرده است

جان خويش را از دست داده اند به شرح  اين مدت
  . زير است

   محمود رئيسى نجفى. ١

ساله، آارگر لوله آش و ١٩بهمن جنابى خوش،  .٢
   تأسيسات لوازم برقى

ساله آه با ضربات باتون به قتل  ٢٢احمد نجاتى، . ٣
   رسيده است

    سجاد قائد رحمتى، اهل درود لرستان .٤

  حسين اختر زند، اهل اصفهان. ٥

   ساله، اهل ايالم ١٩فرزاد جشنى . ٦

ابوالفضل عبدللهى، برقكار آه بر اثر اصابت . ٧
    گلوله به سرش جان باخته است

اثر شليک گوله  برساله آه  ٢٨سعيد عباسى، . ٨
  . پاسداران کشته شده است

ساله، آارگر فرش که در فلكه ١٧ميثم عبادى . ٩
را  دصادقيه با اصابت گلوله به ناحيه شکم جان خو

  .از دست داده است

ساله که در  ٤٨عباس ديسناد، آارگر بازار، .  ١٠
  . سرش به قتل رسيده است هاثر ضربات باتون ب

  ٨٩ارديبهشت  ١٩

 

 ارش از گيالندو گز

  شرکت تن آور دلير 
الی         ری از اه ام دلي ه ن ردی ب ه ف ق ب اين شرکت وابسته به بخش خصوصی و متعل

ود   دليری در گذشته. فومن است  ق زد  . نه چندان دور دالل اتومبيل ب وی از طري
دود     د و در ح الن گردي رفتن وام ک ق بگ ا موف ا بانک ه د ب ن   ٧و بن يش اي ال پ س

زوده  . عتی رشت تاسيس کردشرکت را در شهر صن وی در اين مدت از ارزش اف
زاران   ناشی از استثمار کارگران و کشيدن شيره جان آنان سرمايه اوليه خود را ه

ت آورده است    ه دس ی ب روت هنگفت رده وث ر ک ده و   . براب وار ش انس س اال الگ ح
ه تحصيل  الزی مشغول ب ارگران در م ج ک ول حاصل از درد و رن ا پ دش ب فرزن

ا  . کارگر استثمار می شوند ٧٠ر اين کارخانه حدود د. است  ۶دستمزد روزانه آنه
ا معموال   .غروب است    ٧و گاهی  ۶صبح الی  ۶هزار تومان و ساعت کار از  ام

ا     ٣٠/۴ کارگران دستگاه های کارخانه را از ساعت ار ت د و ک -١۴روشن می کنن
تومان پرداخت  ۵٠٠در ازای اضافه کاری فقط ساعتی . ساعت ادامه می يابد ١٣

ار خوری است     . می شود الن نه راردادی و    . اين کارخانه فاقد س ارگران ق ه ک کلي
  .ماه دوام نمی آورند ٣اکثر کارگران بيش از . شدت کار باال است

تن از  مدتی به علت کمبود ماهی. ماهی تن از جنوب به شمال حمل می شوند 
دن فروش محصوالت کارخانه اين تقلب موجب کم ش استفاده کردند که ماهی فيتفا

مالک و کارفرمای کارخانه برای جو سازی و جلوگيری از اعتراضات . بود 
کارگران هم اکنون به آنان اخطارداده که وضع کارخانه خوب نيست و ممکن 

کارخانه تعطيل شود از اين رو کارگران بايد به شدت کار کنند و شرايط  است
احب کارخانه برای ترساندن کارگران از سرمايه دار ص. موجود را تحمل کنند

نفر کارگر از فومن آورده تا بين  ٢۵يک مينی بوس با حدود  اخراج و بيکاری
کارگران هم متاسفانه هيچ تشکلی ندارند تا با تکيه بر . کارگران تفرقه بياندازد 

نيروی متشکل خودشان در مقابله با تهاجم سرمايه به هست و نيست شان از 
وتا وقتی چنين نکنند يعنی شورايی و ضد سرمايه داری . دفاع کنندحقوق خود 

  . متشکل نشوند، مسلما بهبودی در وضع معيشت و زندگی آنان ايجاد نخواهد شد

  حاجی نويد مرغداری های زنجيره ای
های اطراف رشت در استان  حاجی نويد سرمايه داری اهل سنگر از شهرستان

اری زنجيره ای در سطح استان گيالن است وی صاحب يازده مرغد. گيالن است
در مرغداری های حاجی . آن ها را مديريت می کند که به کمک برادران خود

وی در نقاط مختلف استان از . کارگرمشغول به کار هستند ١۵٠٠نويد بيش از 
ضيابر، صومعه سرا، کوچصفهان، حسن رود،  جمله در انتهای جاده پيربازار،

مرغداری .... امزاده هاشم ، سنگر، سده کوچصفهان و شهر صنعتی رشت ، ام
اکثر کارگرانی که در اين مرغداری ها کار می کنند اهل سنگر و . دارد

کار و در  دستمزد کارگران بر اساس مصوبه اداره. روستاهای اطراف هستند
صحن مرغداری پرداخت می شود و از سيستم کارت زنی برای محاسبه زمان 

وی همچنين دارای کشتارگاه اطراف صومعه سرا در محور . کنندکار استفاده می 
حاجی نويد پس از ورشکسته شدن مرغداری های . طاهر گوراب می باشد

کوچک در رقابت بازار، از فرصت استفاده کرده مرغداری های ورشکسته آن 
حاجی نويد همچنين دارای فروشگاه هايی در سطح . ها را خريداری می کند

در عين حال حاجی نويد دارای . ش محصوالت مرغی می باشدرشت جهت فرو
  . استخر پرورش ماهی در مناطق مختلف استان گيالن است 

  فعاالن ضد سرمايه داری گيالن
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