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 کنيم محله اسرائيل به ياری دهندگان مردم غزه را حمکوم می
ارتش اسرائيل راه را بر کاروانی از شناورهای حامل مواد غذايی و دارويی 
برای مردم غزه بسته، به سرنشينان اين شناورها يورش برده و با درندگی و 

ه رگبار ددمنشی کم سابقه ای افراد بی سالح و فاقد هر نوع امکانات دفاعی را ب
نفر از سرنشينان  ٩در اين حادثه فجيع خونبار و بشرستيزانه، . بسته است

هجوم هار و . شناورها به قتل رسيده و تعداد بسيار بيشتری زخمی شده اند
بربرمنشانه کماندوهای اسرائيلی به سرنشينان بی دفاع شناورها و کشتار ده ها 

يد قاطع دولت اسرائيل و مقدم انسان، بی درنگ در همان لحظات نخست مورد تأي
کاروان . بر همه نتانياهو نخست وزير سفاک و خونخوار اين کشور قرارگرفت

شناورها متشکل از شمار کثير افرادی بوده است که با احساس مسئوليت ژرف 
انسانی، با هدف رساندن نيازهای اوليه معيشتی به توده انبوه گرسنگان، آوارگان 

با اقدامی شجاعانه برای درهم شکستن محاصره اقتصادی  و بيماران مقيم غزه و
ساکنان اين جهنم، از نقاط مختلف دنيا راه افتاده اند و سواحل قبرس را به سوی 

  . نوار غزه در فلسطين ترک گفته اند

از روزهای به اصطالح پايانی آخرين حمله نظامی دولت سرمايه داری اسرائيل  
ان و زنان و بردگان مزدی گرسنه و بی پناه غزه از زمين و هوا و دريا به کودک
نام اين دوره در عرف دولت ها و نهادهای بين . حدود يک سال ونيم می گذرد

اما آنچه در غزه جريان داشته و . بوده است» آتش بس«المللی سرمايه دوره 
همچنان جاری است تجسم وحشيانه ترين شرايط جنگی بوده که از سوی دولت 

حاکمان سرمايه در اسرائيل در اين . اهالی اين منطقه تحميل شده استاسرائيل بر 
مدت محاصره کامل نوار غزه ازجمله محاصره غذايی و دارويی، جلوگيری از 

ممانعت از دسترسی مردم به هرگونه  ورود هر نوع مصالح ساختمانی و
و احتياجات اوليه معيشتی و ادامه حيات انسان ها را با حداکثر سخت گيری 

سکنه نفرين  ١٥٠٠اسرائيل به غزه فقط  ٢٠٠٨حمله سال . سبعيت ادامه داده اند
صدها هزار زخمی و مصدوم و معلول . شده اين منطقه را به مرگ محکوم نکرد

. صدها هزار بيکار بر شمار کارگران بيکار اضافه کرد. نيز برجای گذاشت
جديد را به جمع  صدها هزار گرسنه را گرسنه تر ساخت و صدها هزار گرسنه

هر چه کالس . هر چه بيمارستان و مرکز درمان بود درهم کوبيد. آنان افزود
صدها هزار آلونک . درس و مدرسه و مرکز آموزشی وجود داشت ويران کرد

بيش از يک و سال و نيم از تاريخ . مسکونی را بر سر ساکنانش خراب کرد
يرانگری ها می گذرد و دولت وقوع اين جنايت ها، درندگی ها، نسل کشی ها و و

دژخيم اسرائيل در زير چتر حمايت همه جانبه قطب های عظيم قدرت سرمايه 
جهانی، چند ميليون سکنه قربانی چنين قتل عامی را از زمين و آسمان و دريا در 

و امکانات معيشتی را  محاصره گرفته است تا امکان رساندن هر نوع غذا و دارو
  . آز آنان سلب کند

ولت سرمايه داری درنده اسرائيل در اين محاصره سراسری بشرکش عليه توده د
بردگان مزدی غزه، نه فقط از پشتيبانی کامل اياالت متحده آمريکا، اتحاديه اروپا 
و قدرت های بزرگ دنيای سرمايه داری به اندازه کافی برخوردار بوده بلکه از 

دولت مصر دست . ت شده استسوی سران قدرت سرمايه در خاورميانه نيز حماي
در دست حاکمان اسرائيل حلقه اين محاصره را تنگ تر و تنگ تر ساخته است، 
تمامی نوار مرزی خود با غزه را مسدود کرده و حتی با کشيدن ديوار بتونی زير 
زمينی، حفاری کانال های مخفی زيرزمينی برای واردات هر ميزان دارو مواد 

اين وضعی است که در اين يک سال و نيم . ستخوراکی را غيرممکن کرده ا
هيچ . دنيای خرابه های جنگ همچنان پابرجاست. درغزه جريان داشته است

هيچ خانه بمباران شده ای در هيچ . بيمارستانی به هيچ ميزانی تعمير نشده است

هيچ . هيچ کالس درسی بازسازی نشده است. سطحی روی ترميم نديده است
هيچ مزرعه و مرکز کار ديگری . اده مجدد نگرديده استمدرسه ای قابل استف

زندگی در اينجا دچار رخوت و رکود و حتی انجماد . دوباره به کار نيفتاده است
شده است و دولت های سرمايه داری دنيا با تمامی توان دست به کار حمايت از 

اجعه ف. حاکمان هار و درنده اسرائيل برای ادامه اين وضع بوده اند و هستند
اين ها همه فقط جزئی . زندگی بردگان مزدی در غزه به اين ها هم محدود نيست

اين مصيبت ها و سيه روزی ها . از کوه عظيم بدبختی های اين بردگان است
همگی تنها به اين دليل بر آنان تحميل می شوند که بردگان مزدی هستند، بردگان 

های جانيان سرمايه دار فلسطينی مزدی که بايد با لحظه لحظه حيات خود سرمايه 
بايد سود دلخواه اين سرمايه ها را . و اسرائيلی و هر کجای ديگر را نيز توليد کند

بايد بيکارسازی های گسترده سرمايه داران وطنی . نيز تسليم صاحبان آن ها کند
بايد در هر کجا که امکان فروش نيروی کار هست تا آخرين . را نيز تحمل کند

را بفرسايد و هالک سازد و از هستی ساقط گرداند تا مالکيت سرمايه رمق خود 
داران را وسيع تر، قدرت سرمايه را افزون تر و خود را مقهورتر و فرومانده تر 

بايد تمامی دردها و رنج های بردگان همزنجيرش در سراسر دنيا را در . کند
معضل اما حتی . مايدابعادی بسيار هولناک تر و فاجعه بار بر گرده خويش بار ن

او بايد جان خود و جان نسل بعدی خود را مدام و . به اينجا هم محدود نمی شود
در متن شستشوی مغزی کامل، ضامن اقتدار جريان های سرمايه ساالر قدرت 

. و به طور کلی طبقه سرمايه دار فلسطين سازد» الفتح«و » حماس«پرستی چون 
هشت و گند و خونی که سرمايه جهانی بر بايد در دل شرايط سراسر وحشت و د

او تحميل کرده است، پياده نظام و منت پذير سياست های عوام فريبانه دولت 
بايد زير نام ميهن و . اسالمی سرمايه داری ايران و شرکای وطنی آن ها گردد

خلق و سرزمين آبا اجدادی قربانی بی هيچ بهای اين يا آن بخش سرمايه داری 
بايد در چنبره مخوف خرافات ارتجاع مذهبی سياهی لشکر و . باشد ناسيوناليستی

  . گوشت دم توپ اين يا آن دولت سرمايه داری پان اسالميستی شود

. بيکارند. آنان گرسنه اند. توده بردگان مزدی سرمايه در غزه چنين وضعی دارند
رند تا بيمارستانی ندا. کودکان آن ها مدرسه ای ندارند تا در آن درس بخوانند

ساده ترين بيماری ها هر روز . برای درمان بيماری های خود به آن رجوع کنند
اين جمعيت وسيع، سرپناهی ندارند تا شب را در . شمار زيادی قربانی می گيرد
اگر هم دارند بايد در تاريکی به سر برند، زيرا . زير سقف آن لحظه ای بياسايند

آب آشاميدنی بهداشتی در . کار می کنند نيروگاه های برق با کمترين ظرفيت خود
درصد قابل توجهی از کودکان به دليل آلودگی بيش ازحد آب، . اختيارشان نيست

مشکالت روانی بيداد می . به صورت مادرزادی دچار بيماری های قلبی هستند
اکثر خردساالن دچار وحشت هستند و هنوزهم عوارض بمباران ها را در . کند

جمعيت زيادی از کودکان دچار نوعی . هستی خود حمل می کنند تمامی تار و پود
نقص عضو هستند و اين حالت معلوليت را بدون داشتن هيچ امکانی برای درمان 

فشار گرسنگی و بی بهداشتی و نبود دکتر و دارو از يک سو . آن تحمل می کنند
و از سوی کودکان و جوانان و سالمندان را به بيماری های زيادی مبتال ساخته 
هيچ امکانی . ديگر ميزان مرگ و مير را به نحو چشمگيری افزايش داده است

هم بايد » آتش بس«حتی در روزهای . برای کشيدن هيچ نفس راحتی وجود ندارد
شد، که هم اکنون » حماس«بايد آماده جنگيدن در رکاب . منتظر بمباران بود

ه دراين وضعيت به سر می ساکنان دوزخ غز. حاکميت غزه را در اختيار دارد
مردم  برند و درست در دل چنين وضعی است که چند صد نفر انسان شريف و

دوست از اکناف مختلف دنيا، کاروانی از شناورها راه انداخته اند تا با عبور از 
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آب های بين المللی در ساحل غزه لنگر اندازند و از اين طريق ديوار محاصره 
کاروان شناوران حامل کمک های انسانی برای . ننددولت اسرائيل را درهم شک

شکستن حصارهای قهر سرمايه عليه ساکنان غزه، اينک با حمام خون دولت هار 
شدت توحش و ابعاد درندگی حاکمان اسرائيل در حدی . اسرائيل مواجه شده است

دنيا نيز مجبور به  بود که حتی شمار قابل توجهی از دولت های سرمايه داری
ز نوعی مخالفت با آن شدند، مخالفت هايی که تنها به اين دليل صورت گرفته ابرا

و می گيرند تا طغيان احتمالی اعتراضات انسان ها را در کشورهای مختلف دنيا 
آش آن قدر شور شده است که حتی دولت جنايتکار آمريکا، که حامی . مهار کنند

ای اين جنايت اش توضيح و متحد اصلی اسرائيل است، از نتانياهوی دژخيم بر
  . خواسته است

مسأله اساسی، خواه درمورد اين شبيخون وحشيانه دولت اسرائيل و خواه درباره 
کل وضعيتی که سرمايه جهانی بر بردگان مزدی ساکن غزه تحميل کرده، اين 
است که حرف کارگران دنيا از جمله کارگران ايران چيست؟ آيا مشکل مردم 

پيچيده و فاجعه باری که دارد مشکل طبقه کارگر نيست؟ آيا  غزه با تمامی ابعاد
اينان محکومند که آماج هارترين و خونبارترين تهاجمات مستمر دولت اسرائيل 

ساله  ٦٠باشند؟ آيا حق اين دولت و کل سرمايه جهانی است که جنايات دردناک 
ر و جوان و اخير را همچنان بر گرده اين بردگان بار کنند؟ آيا زن و مرد و پي

کودک آن ها همچنان بايد در تله های مرگ محاصره اقتصادی اسرائيل و سرمايه 
جهانی از هستی ساقط شوند؟ آيا اين انسان ها محکومند که پياده نظام ارتجاع 

و » الفتح«باشند؟ آيا سرنوشت آنان اين است که در پشت سر » حماس«اسالمی 
ش و عليه همزنجيران اسرائيلی خود ناسيوناليسم فلسطينی و عربی، عليه خوي

بجنگند؟ آيا واقعًا راه چاره آنان اين است که دل در گرو نسخه صلح کاخ سفيد و 
سازمان ملل و شورای امنيت ببندند؟ به نظر ما، پاسخ همه اين سئوال ها منفی 

کارگران غزه و کل فلسطين جزء جدايی ناپذيری از طبقه کارگر جهانی . است

زان رهايی آنان از اين وضعيت نيز بدون هيچ ترديد در گرو صف هر مي. هستند
ما به عنوان . آرايی و حمايت بين المللی همزنجيران آنان در سراسر دنياست

فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر ايران جنايت وحشيانه و سبعانه 
م دولت اسرائيل عليه کاروان شناورهای حامل کمک های انسان دوستانه مرد
و  جهان و کشتار فجيع سرنشينان اين شناورها را به شدت محکوم می کنيم

خواستار محاکمه آمران و عامالن اين جنايت در دادگاه های صالح بين المللی 
همچنين ما بر خواست پايان دادن هرچه زودتر به محاصره ددمنشانه . هستيم

ت هر چه فعال تر مردم غزه پای می فشاريم و بيش از هر چيز خواستار حماي
کارگران دنيا ازجمله کارگران ايران از همزنجيران خود در غزه و به طور کلی 

کارگران ايران خوب می دانند که به اصطالح حمايت دولت . فلسطين هستيم
سرمايه داری ايران از مردم فلسطين هيچ چيز جز عوام فريبی نيست و هرچه تا 

کمک به مردم «يران گرفته و به عنوان کنون اين دولت از سفره طبقه کارگر ا
» حزب اله لبنان«و » حماس«به منطقه ارسال کرده فقط و فقط به جيب » فلسطين

سرازير شده و به ويژه صرف تسليح بيش از پيش اين جريان های ارتجاعی و 
 ضدکارگری برای دامن زدن به جنگ و خون ريزی هرچه بيشتر در منطقه شده

ه اصطالح کمک ها به دست مردم محروم و نفرين شده و سر سوزنی از اين ب
کارگران ايران اين را خوب می دانند و به همين دليل ضمن  .غزه نرسيده است

محکوم کردن حمله ضدبشری دولت اسرائيل و کشتار ددمنشانه حاميان انسان 
دوست مردم بی پناه غزه، جار و جنجال های عوام فريبانه و دروغين دولت 

ايران در مورد کمک به مردم فلسطين را نيز افشا می  رمايه داریاسالمی س
  .کنند

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩خرداد  ١١

 

 اعتصاب کارگران فوالد ميبد
فوالد ميبد مثل همه مراکز کار و توليد ديگر ايران 
سال هاست که دستمزد کارگران را با تأخيرهای 

 ١٢٠٠سال پيش . ی کندبسيار طوالنی پرداخت م
کارگر کارخانه بارها به اين وضعيت اعتراض 

آنان بارها دست به اعتصاب زدند و چرخ . کردند
 ۵کارگران اکنون نيز . توليد را از گردش بازداشتند

ماه است که موفق به گرفتن دستمزد خويش نشده اند 
و به همين دليل در يکی از روزها محيط کار را 

قابل فرمانداری شهر اجتماع ترک گفتند و در م
کارگر کارخانه در تظاهرات خود  ١٢٠٠. کردند

فشار . خواستار پرداخت فوری دستمزدها شدند
اعتراض کارگران به گونه ای بود که فرماندار 

دولت سرمايه مجبور شد به ميان آن ها آيد و مطابق 
کارگران . معمول شروع به دادن وعده و وعيد کند

ار را آغاز می کنند اما در صورت اعالم کردند که ک
تأخير مجدد در پرداخت مزدها حتمًا اعتصاب 

   ٨٩خرداد  ١٢ .خويش را از سر خواهند گرفت

  

 اعتصاب در شرکت گندله سازی سيرجان
کارخانه گندله سازی از جمله صنايعی است که در 
. اين اواخر در شهر سيرجان تأسيس گرديده است

ی کارگر آغاز کرد و کارخانه کار خود را با شمار
کارگر جديد را در دستور کار  ۴٢٠سپس استخدام 
سرمايه داران قول داده بودند که قبل . خود قرار داد

از استخدام نيروی کار تازه حتمًا وضعيت اشتغال 

کارگران کنونی را روشن سازند، به اين معنی که 
اين وعده . آنان را از قراردادی به رسمی تبديل کنند

مچون همه وعده های ديگر صاحبان سرمايه اکنون ه
کارخانه . از پايه و اساس دروغ از آب در آمده است

کارگر جديد را مشغول کار کرده اما بخش  ۴٢٠
در اين . اعظم نيروی کار سابق را بيکار کرده است

کارگر موفق شده اند اشتغال خود را  ٢٠ميان تنها 
عتصاب کارگران به همين دليل دست به ا. حفظ کنند
آنان خواستار خروج از بالتکليفی و استخدام . زده اند

  ٨٩خرداد  ١٢  .دائمی خويش در شرکت هستند

  

 کاهش دستمزد کارگران خمابرات لرستان
در جهنم سرمايه داری ايران هيچ مرزی برای هيچ 

مرز جنايات سرمايه را . نوع جنايتی وجود ندارد
کند و فقط روند پيکار توده های کارگر تعيين می 

مادام که جنبش کارگری قادر به اعمال قدرت مؤثر 
نيست، سرمايه داران نيز در اعمال جنايت ها به هيچ 

در شرايطی که حتی حاکمان . مرزی بسنده نمی کنند

سرمايه با تمامی قساوت و شرارت طبقاتی خود 
بازهم به نازل بودن دستمزدهای جاری کارگران 

دولتی مخابرات اعتراف می کنند، سرمايه داران 
لرستان شمشير از نيام کشيده اند و همين مزد ناچيز 

. کارگر اين شرکت را نيز سالخی کرده اند ١٠٠٠
سرمايه داران گفته اند که حتی دستمزد تعيين شده 

شورای عالی کار را هم نخواهند پرداخت و 
کارگران معترض و ناراضی را اخراج خواهند 

د اما در همان حال اعتراض کرده ان کارگران. کرد
زير فشار استيصال و وحشت از بيکاری و گرسنگی 

مجبور شده اند به جنايت  خود و زن و فرزند
   ٨٩خرداد  ١٢. کارفرما تن دهند
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 اعتصاب سراسری کارگران، فرانسه را فلج خواهد کرد
 ٢٤کارگران فرانسه اعالم کرده اند که در روز 

ر کشور از کار ژوئن چرخ توليد و کار را در سراس
همه بخش های طبقه کارگر برای . بازخواهند داشت

مشارکت در اين خيزش اعتصابی سراسری اعالم 
کارگران تمامی مؤسسات حمل و . آمادگی کرده اند

نقل، معلمان سراسر کشور، کارگران بيمارستان ها 
 و مراکز درمان، کارکنان مهد کودک ها، دانشجويان
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانش آموزان 
مدارس در سطوح مختلف آموزشی، همه و همه به 

اعتصاب در اعتراض به  .اعتصاب خواهند پيوست
بر . پيش نويس قانون بازنشستگی انجام می گيرد

اساس اين قانون، کارگران مجبور خواهند بود در 
سنين کهولت و پيری نيز همچنان برای سرمايه 

دولت . داران کار کنند و ارزش اضافی توليد کنند
سارکوزی به رغم طغيان موج خشم و اعتراض 
کارگران و به رغم مبارزات گسترده توده های 
کارگر در طول دو سال اخير همچنان مصمم و 
مصر است که پيش نويس اين قانون ضدکارگری را 

شش اتحاديه کارگری . تسليم پارلمان سرمايه کند

انسه زير فشار مستمر و مضاعف و بزرگ فر
گسترده توده های کارگر مجبور شده اند که همراهی 

اين رسم و سنت . خود را با اعتصاب اعالم کنند
سران اتحاديه هاست که برای مدت های طوالنی 
تالش می کنند تا به اشکال مختلف موج خشم و قهر 

آنان . و فرياد اعتصاب کارگران را به عقب رانند
است را تا آنجا که برد دارد و تا هر کجا که اين سي

اين سياست ضدکارگری . مؤثر باشد دنبال می کنند
اما باالخره در نقطه ای از تداوم خود با فشار قهر و 
خشم توده های کارگر قيچی می شود و درهم می 
شکند و درست در همين جاست که اتحاديه ساالران 

با . دهندبا ترفند و عوام فريبی تغيير ريل می 
اعتصاب همراه می شوند تا چند گام آن سوتر طومار 

از فشار . مبارزات کارگران را در هم پيچند
مبارزات آنان عليه سرمايه بکاهند، ميان توده های 
کارگر تفرقه اندازند، يأس و نوميدی از موفقيت را 
در اذهان آن ها القا کنند و به همه شگردهای 

گر دست زنند تا ضدکارگری و سرمايه پسند دي
کارگران . سرانجام اعتصاب را به شکست کشانند

فرانسه از ترفندهای اتحاديه ساالران تا حدودی 
بارها با اين ترفندها دست و پنجه نرم کرده . آگاهند

اند و برای تداوم مبارزات خود مجبور به مبارزه با 
اين که تا چه حد . سازشکاری های آنان شده اند

ستگی به درجه اتحاد، ميزان ظرفيت موفق بوده اند ب
و تدارک ضدسرمايه داری آنان برای مقاومت داشته 

کارگران اينک يک بار ديگر در بوته اين . است
آيا اتحاديه ها قادرخواهند . آزمون مهم قرارمی گيرند

شد که جنبش عظيم اعتراضی آنان را در باتالق 
ه سازش فرو برند يا، برعکس، آنان از اتحاديه ها ب

عنوان يک خاکريز پيکار سود خواهند جست؟ پاسخ 
. ژوئن به بعد روشن خواهد شد ٢٤اين پرسش از 

منشور اعتصاب، الغای تام و تمام پيش نويس قانون 
اين پيش . ضدکارگری افزايش سن بازنشستگی است

نويس ضدکارگری دولت سارکوزی است که بايد با 
خفه اعمال قدرت وسيع توده های کارگر در نطفه 

شود و هر نوع مماشات اتحاديه های کارگری با آن 
نيز بايد با همين قدرت پيکار بر سينه ديوار کوبيده 

  ٢٠١٠اول ژوئن . شود

  

 در نروژ کارگرآموزش و درمان ١٧٠٠٠اعتصاب 
نروژ امروز زير فشار موج اعتصاب کارگران به 

چرخ کار در همه مهد کودک ها، . حال فلج درآمد
. ارستان ها از گردش بازايستادمدارس و بيم

کارگر بزرگ ترين اعتصاب را در تاريخ  ١٧٠٠٠
دامنه اعتصاب . سال اخير نروژ آغاز کردند ٣٠

بسيار وسيع است و عالوه بر مؤسساتی که گفتيم 
مجبور به تحمل  مراکز کار و توليد بسيار بيشتری

صدها هزار کودک نروژی . عواقب آن خواهند بود
د کودک ها بازماندند و مادران يا از رفتن به مه

پدران آن ها بايد برای نگه داری خردساالن خويش 
بيمارستان ها برای مدت ها . به سر کار نمی رفتند

روال طبيعی پذيرش بيماران، انجام جراحی ها و 
تعطيل . ساير امور درمانی را از دست می دهند

. مدارس زندگی همه شهروندان را مختل خواهد کرد
ديه های کارگری مطابق معمول تالش کردند تا اتحا

اراده راسخ و عزم مصمم کارگران را دچار خلل 
اما اين تالش عقيم ماند و شيپور شروع . کنند

شهر اسلو . اعتصاب در همه شهرها به صدا درآمد
تنها جايی است که کارگران آن به يمن ترفندها و 
برنامه ريزی های سرمايه پسند و سرمايه ساالر 

تمام . سران اتحاديه ها به اعتصاب نپيوسته اند
مؤسسات و مراکز کاری که با موج اعتصاب به 

حال تعطيل درآمده اند در مالکيت دولت، دولتشهرها 
« و سرمايه داران دولتی مسئول ) کمون ها( 

مذاکرات کارفرمايان . ها قراردارند» شورای استان
سيده است، و اتحاديه ها تا کنون به هيچ نتيجه ای نر

کارگر متحد و يک صدا بر  ١٧٠٠٠به اين دليل که 
افزايش مطلوب دستمزدها و رسيدن به همه مطالبات 

اعتصاب کارگران بخش های . خويش تأکيد دارند
آموزش و درمان در شرايطی سراسر نروژ را در 
خود غرق کرده است که کارگران بخش حمل و نقل 

  ٢٠١٠مه  .نيز به اعتصاب خويش ادامه می دهند

 

 يک گزارش و دو خرب
  شرکت فوالد گيالن

خانه وابسته به بخش خصوصی کار. شرکت در شهر صنعتی رشت واقع است اين
ی به فرد. های خاندان هاشمی رفسنجانی هستندآن آقازاده  سهامداران عمده. است

از فعاليت اين . مداران و مدير عامل اين شرکت استااز سه نام دانيال زاده
با  کارگر ١٢٠٠در اين شرکت جمعًا حدود . ذردسال می گ ۵کارخانه بيش از 

 ه شامل دو قسمت توليدقسمت توليد کارخان. داد موقت مشغول به کار هستندرقرا
بقيه . کارگر است ۴۵٠با حدود کارگر و فوالد سرد  ۵۵٠گرم با حدود  فوالد

و کارگران خدماتی  راری و نگهبانی و راننده های تريلپرسنل اد کارکنان شامل
مواد خام آن از کشورهای روسيه . ورق فوالدی است ،شرکتمحصول . ی شودم

ارگيری ی تخليه و توسط تريلی های شرکت بو اوکراين وارد شده در گمرک انزل
های فوالدی پس از نورد سرد و گرم توسط  ورق. و به کارخانه حمل می گردد

پايه . اوه حمل می شودشهر صنعتی س کارخانه های به شرکت بيشترهای يلرتر

. ارخانه در سه شيفت کاری فعال استک .اداره کار است حقوق کارگران مصوبه
در  شام و نهار استفاده کنند که حتماًٌ برای صرفمی توانند  از غذاخوری کسانی

. کارگری است کارخانه فاقد هرگونه تشکل. روز اضافه کاری کرده باشند آن
تراض نسبت به رين اعت با کوچککارگران و  است های کارگران يکسالهقرارداد

راج اخ ، به سرعتکارگرضد ، دانيال زادهتوسط کارفرما شرايط کار و دستمزد
 . می گردند

  کشته شدن کارگر اداره برق براثر برق گرفتگی

ار     ٢٦ د افضلی کارگر اداره برق کهاحم – )در استان کرمان( رابر ابقه ک سال س
ل     . ا داشت براثر برق گرفتگی کشته شد در اين اداره ر د روز قب د افضلی چن احم

رق گرفتگی           ابرات دچار ب ه يک دکل مخ رق ب شد و   شديد  هنگام وصل کردن ب
   ١٣٨٩ارديبهشت  ٣٠ )روزنامه اطالعات: منبع (. درمحل حادثه جان باخت
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  در مراسم سوم علی خوشبخت شرکت کارگران سبز زيور

سپاری علی  روز پس از خاک يک – ٣٠/٢/٨٩شنبه  در عصر روز پنج
 -روی ماشين حمل زباله کشته شد  کارگری که بر اثر سقوط از –خوشبخت 

ری منطقه يک تحت پوشش شرکت سبز زيور در مراسم وی کارگران شهردا
اين که از نکات قابل توجه . خانواده وی اظهار همدردی نمودند شرکت کردند و با

حاضر نشد مينی بوس جهت  ،کارفرمای شرکت سبز زيور ،کارگرضد جمشيدی
ها قرار دهد و  اياب و ذهاب کارگران شرکت کننده در مراسم در اختيار آن

شهرداری سر پا ايستاده و در گورستان  وانت نيسانپشت و انتهای در ن کارگرا
دسته گلی با نام ضمن تسليت به خانواده کارگر جان باخته و محل دفن پياده شدند 

در ميان زمزمه های کارگران . دبر روی قبر وی نهادن زيورشرکت سبز 

آزادی  ينکارگران همچن .رسيدگی به وضعيت و علت حادثه به گوش می رسيد
به دنبال شکايت کارفرمای شرکت دستگير نيسان را خواستار بودند که  راننده

کارگر گفته وی پس از آزادی از زندان بايد ضدشايع بود جمشيدی شده بود و 
که از نظر کارگران ، راننده مقصر  در حالی. به رفتگری بپردازدتنبيه  رایب

خواستار تحت پوشش نين همچکارگران . است و مقصر اصلی جمشيدینيست 
خواستار  و نيز ٣و  ٢ی رشت مانند دو منطقه تعاونی شهردار قرار گرفتن

  . هزار تومان هستند ٨٠٠خويش معادل ماه  ۴دريافت اضافه کاری عقب مانده 

  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٩خرداد 

  

 سوئد LKAB کنسرن معدن سنگ آهنکشته شدن دوکارگردر
مه در يکی از معادن آهن در  ١٨روز سه شنبه 

شمال سوئد، متعلق به کنسرن عظيم ال ک آ ب، 
متری يا  ١٠٠٠اطاقک آسانسور جرتقيل از ارتفاع 

کرد و دو کارگر  بيشتر، به درون معدن سقوط
عوامل سرمايه مطابق . سرنشين آن در دم جان دادند

علت وقوع حادثه هنوز « معمول می گويند که 
ظر اينان و کل ديوانساالری از ن!!! »روشن نيست

سرمايه و اتحاديه های کارگری، اساس بر تبرئه 
اساس اين است که اين نوع حوادث و . سرمايه است

کشتار کارگران به هر حال کار سرمايه و سرمايه 
بايد به جستجو پرداخت تا معلوم شود . داران نيست

که کدام علل، عوامل و مستمسک ها را می توان به 
يل قتل ها جعل کرد و به خورد اذهان عنوان دل
  . عمومی داد

دو کارگر قربانی به صورت قراردادی کار می 
کردند و هنگام وقوع حادثه مشغول بازرسی 
. راهروی عمودی در سطح اصلی معدن بوده اند

اعالم » علی الحساب« مديران و مسؤالن معدن 
نحوه کار آسانسور ايراد داشته « کرده اند که احتماًال

اينکه آسانسور چرا ايراد داشته است؟ !!! » است
موضوعی است که اگر هم بناست بررسی شود 
. حاصل بررسی قرار است تبرئه سرمايه داران باشد

 Jan(بازرس ادارۀ محيط کار سرمايه، يان آندرسون 
Andersson ( که بعدازظهر روز حادثه از شهر

 لولئو به محل سانحه، معدن ويت اوفوش، آمده است
دو کارگری که کشته شده اند کار " می گويد 

کار آنان به معدن مربوط . ساختمانی می کرده اند
صنايع معدنی : "يان اندرسون ادامه می دهد". نيست

سوئد جزء ايمن ترين صنايع معدنی در جهان است و 
صنعت ايمنی کار در اين معادن در سطح بسيار 

تقلب وجود امکان ميان بر زدن و . بااليی قرار دارد
و انسان به سنگ آهن  ندارد زيرا کوه فرو می ريزد

معادن ما مستمرًا عميق تر و  .دسترسی پيدا نمی کند

کارمندان و نمايندگان خدمات . عميق تر می شوند
و حفاظتی شرکت معادن از دانش بسيار بااليی  ايمنی

  ".برخوردارند 

را يان اندرسون در همان حال که ظاهرًا خوانندگان 
به انتظار نتيجه کمسيون تحقيق حواله می دهد بسيار 
صريح و محکم همه احکام الزم را از قبل صادر 

او هيچ ترديدی ندارد که سرمايه داران . کرده است
از هيچ تالشی برای تأمين و تضمين ايمنی کارگران 

هيچ نوع کسر و !!! در محيط کار فروگذار نکرده اند
است، هيچ قصوری  کمبودی در کار آنان نبوده

صورت نگرفته است، تنها مشکل بسيار بی اهميت 
خرابی آسانسور بوده است که آن هم طبيعتًا به 

شايد هم . سرمايه داران و سرمايه مربوط نيست
آسانسور خودش دچار يک اشتباه و ندانم کاری 
!! ناخواسته شده است و راه خود را گم کرده است

خطرناک بودن کار  يان اندرسون حتی واقعيت بديهی
در معادن را هم که در سراسر دنيا همگان به آن 
اعتراف می کنند، انکار می نمايد و درجه ايمنی 

می » قاب قوسين او ادنی« معادن سوئد را تا آنجا به 
برد که اصًال تمامی محاسبات و معادالت بين المللی 
مربوط به مهلک بودن محيط کار در معادن مورد 

آفرين بر نظر پاک خطا پوشش . ی گيردترديد قرار م
   !باد

اما يان يوهانسون در تالش خويش برای برائت 
سرمايه و سرمايه داران در وقوع حوادث ميحط کار 

از او سينه چاک . و کشتار کارگران اصًال تنها نيست
خانم آنيتا اسرائيل سون مدير  .تر هم وجود دارد

در زمين و کار : "نظارت ادارۀ محيط کار می گويد
جنگل يا در کار ساختمانی خيلی خطرناک تر از کار 

طبيعتًا خطر وجود  در معادن نيز. در معدن است
که من در اين سمت مشغول  ٢٠٠٢اما از سال . دارد

 مرگ ناشی از کار شده ام تا حال فقط شاهد همين دو
او ظاهرًا نه فقط ". تصادف در محيط کار بوده ام 

شنيدن اخبار قتل عام روزمره گوش شنوايی برای 
کارگران جهان در معادن کشورهای مختلف دنيا 
ندارد واين مسائل را قابل توجه نمی داند، بلکه حتی 
اخبار مربوط به سوانح کار و جان باختن کارگران 
 معدنچی در معادن سوئد در سال های پيش را نيز

  . منکر می شود

يز احکام و و باالخره عوامل اتحاديه های کارگری ن
دفاعيات نمايندگان مستقيم سرمايه در برائت سرمايه 
داران از قصور در حق کارگران را با تاکيد بسيار 

 اتحاديۀ ١٣٥رئيس کلوب . تأييد و تکميل می کنند
هيچ نشانه و " معتقد است که  »پرتی وان ها«  معدن

که مخاطرات کار  عاليمی وجود ندارد تا ثابت کند
ل وقوع حادثه بيشتر از معادن ديگر در معدن مح

به هر حال اين اتفاق برای : " او می افزايد". است
تصادف، تصادف . پيش بيايد من هم ممکن است

. نمی تواند همه چيز را پيش بينی کند است و آدم
 گذشته از اين ما هنوز دقيقًا نمی دانيم چرا اين حادثه

يه داران مشاهده می کنيم که سرما". رخ داده است 
اعم از صاحبان معدن، مديران و مشاوران و عوامل 
آن ها و صدرنشينان اتحاديه کارگری همه و همه از 
پيش حکم برائت کامل خود و کل سرمايه و سرمايه 

معادن اصًال جای . داران را صادر کرده اند
، اگر هم خطر وجود دارد همه جا !!خطرناکی نيستند

. رگر هم بايد بميرداصًال مرگ حق است و کا. هست
تازه کارگر هم آن قدر زياد است که مردنش هيچ 

شايد هم جای او را نيروی . مشکلی پديد نمی آورد
آنان با صدور اين احکام، . کار ارزان تری پر کند

کار اعضاء کميسيون تحقيق را هم بسيار آسان کرده 
بر اساس همين  به احتمال زياد آن ها هم. اند

 .ارش خود را تنظيم خواهند کردگز جمعبندی ها
 ٢٠١٠مه  ١٩ ال او نشريۀ اينترنتی: منبع



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٥ 
 ١٣٨٩ خرداد ١٤عه جم    ١٠٩شمارٔه مسلسل   ١١سال سوم ـ شمارٔه  

 منت هنايی -منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران 
د   هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می ياب

ده می شوند      ه،    . و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی ران در يک سوی جامع
ا   ر، ش وی ديگ يم و، درس ی بين روت را م يم ث ی  انباشت عظ ر و فالکت و ب ترش فق هد گس
تيم       ابقه هس ی س وحش در مقياسی ب ان      . حقوقی و سرکوب و ت ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق

ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با 
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده . سرمايه داری باقی نگذاشته است

ع وتحصن و اعتصاب و راه     . و خودکرده را تدبير نيست است روزی نيست که شاهد تجم
يم ارگری نباش ايی ک بش سياسی  . پيم ترده در جن ه صورت گس ارگران ب ن، ک ر اي زون ب اف

ات    ال انتخاب ه دنب ه ب وری اسالمی ک ه جمه اری علي رداد  ٢٢ج ت،  ١٣٨٨خ ده اس آغازش
  .فعاالنه شرکت دارند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ان می        ن مضمون ضدسرمايه داری را بي لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اي
ام     د تم د      کند که چرا بايد من کار کنم اما ديگری بخورد؟ چرا باي ه را من تولي روت جامع ث
ای است که ما به مثابه زاويه  کنم اما خودم از آن کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد و

م          رده اي دوين ک ای آن ت ارگر منشور حاضر را برمبن ه ک ن     .بخش کوچکی از طبق ر اي ا ب م
رد   ن رويک ای اي رو ارتق ران در گ ارگر اي ه ک ه ای طبق ات پاي ق مطالب ه تحق اوريم ک ب
رای     ارگر ب ه ک خودانگيخته سرمايه ستيز به افق خودآگاهانه مبارزه متشکل و شورايی طبق

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

  .برای جامه عمل پوشيدن به اين افق انجام می گيرد

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

کوالر     -١ ای س ه معن ت ب ن از حکوم ل دي دايی کام ی(ج ت و  ) غيردين ل حکوم دن کام ش
  درنظرگرفتن دين به عنوان امر خصوصی افراد

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

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

ا ديگری،      ه خود ي راف علي و انحالل   روحی برای درهم شکستن و واداشتن متهمان به اعت
  تمام نهادهای سرکوب

ر، ممنوعيت تعميم مفهوم ابتنای تمام امور قضايی بر موازين حقوقی مدرن و سکوال -٤
جرم به فعاليت های سياسی و مطبوعاتی، انحالل دادگاه های ويژه، علنی بودن محاکمات 

  با حضور هيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل دلخواه و رايگان بودن امور دادرسی

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

   .مردان حقوق برابرداشته باشند
هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، پوشش و روابط زن و مرد يا دختر و پسر  - 

  .ممنوع شود
زادانه و حق برابری کامل ميان آنان ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آ - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  سال قبل از پايان هر ماه ١٨افراد زير 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩خرداد 

 


