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BP ساحل ما را پس بده ،! (BP, we want our beach back!)  

اين مطالبه ای است که به صورت يک تابلو در ساحل خليج مکزيک در جنوب 
کيست؟ چه رابطه ای با ساحل خليج مکزيک دارد؟  BP. آمريکا نصب شده است

 BPچه اتفاقی برای اين ساحل افتاده است؟ چرا اين اتفاق روی داده است؟ مگر 
احل خليج مکزيک را غصب کرده است که اکنون از او خواسته شده که آن را س

پس دهد؟ و سرانجام آن که اين مطالبه خواست چه کسی يا کسانی است؟ اين ها و 
آن ها را به  مسائل ديگری از اين دست است که در اين مقاله کوتاه می کوشيم

  .اختصار برای کارگران توضيح دهيم

BP روليوم يا بريتيش پت)British Petroleum(  يکی از بزرگ ترين شرکت
از جمله بزرگ ترين پروژه های اين شرکت، يکی استخراج . های نفتی دنيا است

آوريل  ٢٠در . نفت از اعماق آب های خليج مکزيک در جنوب آمريکا است
 ٢٠٠٠روز پبش، يکی از لوله های حامل نفت در عمق  ۵٠امسال، يعنی حدود 

منفجر شد و اين انفجار با سرايت به تاسيسات ديگر، ضمن کشتار  متری آب
يازده تن از کارگران اين شرکت کل سکو و دکل نفتی آن را درهم شکست و 

از آن روز تا کنون روزانه هزاران بشکه نفت به درون آب سرازير . ويران کرد
های جنوب نه تنها ايالت  می شود و دامنه و وسعت آلودگی آب در اثر نشت نفت

بلکه سواحل اروپا را در بر گرفته است و بعيد نيست که دامنه آن به  آمريکا
در مورد مقدار نفتی که به درون آب . سواحل شرقی آسيا و اقيانوسيه نيز برسد

های جنوب آمريکا و از آنجا به ساير آب های بين المللی سرازير می شود ارقام 
اگر ميانگين اين . بشکه در روز١۵٠٠٠ا ت ۵٠٠٠متفاوتی ارائه شده است، از 

آوريل تا کنون حدود  ٢٠بشکه را مبنا قرار دهيم، از  ١٠٠٠٠ارقام يعنی 
با آن که . نفت به درون آب نشت کرده است) صد ميليون ليتر(بشکه  ۵٠٠٠٠٠

که با نصب يک کالهک بر روی چاه نفت باعث کاهش  کرده ادعا BPشرکت 
تی اکنون و پس از نصب اين کالهک بازهم رقم اين نشت شده است، اما ح

بشکه در روز اعالم نشده  ١٠٠٠٠روزانه نشت نفت به درون آب کمتر از 
نشت نفت به درون دريا حاال حاالها ادامه  بنابراين، به نظر می رسد که!! است

هدر رفتن اين همه ارزش استفاده مورد نياز انسان ها، خسارت . داشته باشد
ر محيط زيست و اکوسيستم در کل پهنه آب های کره زمين ، هزينه جبران ناپذي

پروژه  ١٨در اين مورد از اجرای (سرسام آور و نجومی برای مهار نشت نفت 
که ضمن آن که تا کنون تفريبا ) عظيم يکی پس از ديگری سخن گفته می شود

کسر  همه بی نتيجه بوده و به هدررفته اند بی ترديد بعدا از سفره کارگران
خواهند شد، محروم کردن مردم از طبيعت و سواحل دريا و بسياری فجايع ديگر 

اين حادثه فقط . همه از جمله عواقب اين رويداد فاجعه بار به شمار می روند
رويدادی اقتصادی يا زيست محيطی نيست بلکه اکنون به بحرانی سياسی برای 

که ابتدا فقط  وری آمريکادولت آمريکا تبديل شده است به طوری که رئيس جمه
دانست اکنون به صراحت مسئوليت آن را به  را مسئول اين حادثه می BPشرکت 

عهده گرفته و تا کنون سه بار به منطقه سفر کرده است تا مهار اين بحران را از 
شدت بحران برای دولت آمريکا به حدی رسيده است که برخی . نزديک دنبال کند

ر آن را با بحران گروگان گيری کارمندان سفارت آمريکا از رسانه های اين کشو
  .ميالدی مقايسه کرده اند ٨٠در ايران در اوايل دهه 

ناگفته پيداست که حادثه و سانحه و بروز خسارات و لطمات جانی و اقتصادی و 
زيست محيطی در جريان رابطه توليدی انسان با طبيعت در هر شرايطی ممکن 

هر اندازه هم در کار و توليد خود دقت کند و محاسبه خود است پيش آيد و انسان 
را هرچه قدر با اطمينان و دقت کامل انجام دهد بازهم امکان اشتباه و بروز حادثه 

اما اوال ابعاد حادثه خليج مکزيک چنان گسترده، . به طور کامل منتفی نيست

بی دقتی  به عظيم، هولناک، ضدطبيعی و ضدانسانی است که نسبت دادن علت آن
انتساب اين فاجعه به بی دقتی انسان . انسان يکسره و به طور کامل منتفی است

همان قدر بی پايه و اساس است که کسی مرگ يا معلوليت کارگران در اثر 
ثانيا طرح بی دقتی انسان . سوانح حين کار را به بی احتياطی کارگران نسبت دهد

اين نکته را پيش فرض می گيرد که به عنوان عامل بروز اين گونه حوادث، 
دغدغه وارد آمدن خسارت به انسان و طبيعت و هدر رفتن منابع  BPگويا شرکت 

کل اين پيش فرض نه تنها زير . طبيعی را داشته يا دارد منتها بی دقتی کرده است
ضدانسانی و ضدطبيعی آن  سئوال است بلکه فاجعه خليج مکزيک و ابعاد عظيم

 هيچ عقل سليمی نمی تواند به شرکتی. س آن را ثابت می کنداز قضا درست عک
، که فکر وذکر وفلسفه وجودی اش هيچ چيز نيست جز به چنگ  BPچون 

آوردن کل منابع نفتی جهان، بيرون کشيدن آن ها از اعماق زمين با نيروی کار 
ارزان کارگران دنيا، تبديل ارزش اضافی بيرون کشيده شده از جسم و جان 

ران به سود و سرمايه بيش از پيش برای استثمار بازهم بيشتر کارگران دنيا، کارگ
همين که . دغدغه هدررفتن منابع طبيعی و آلودگی محيط زيست را نسبت دهد

BP ۵٠ بزرگ ترين قدرت سرمايه داری دنيا با پشتيبانی کل دولت آمريکا يعنی 
رين گواه است که نه شرکت اين فاجعه را مهار کند خود بهت نتوانسته روز است

BP اگر اين ها . و نه دولت آمريکا هيچ يک چنين دغدغه ای نداشته اند و ندارند
چنين دغدغه ای می داشتند می توانستند در همان روزهای نخست اين فاجعه را 

بنابراين، علت . کنترل کنند و خسارات ناشی از آن را به حداقل ممکن برسانند
برای  BPی انسان بلکه حرص سيری ناپذير شرکت اين فاجعه نه بی دقت

برای اثبات اين ادعا هيچ نيازی به ارائه آمار و . سوداندوزی هرچه بيشتر است
از جسم و جان کارگران بيرون کشيده  BPو محاسبه ارزش اضافی ای که  ارقام

خود همين مطالبه که اکنون بر ساحل خليج مکزيک نقش بسته گواه . است، نيست
و دو لت های يار و  BPبرای اثبات اين نکته است که شرکت هايی چون  کافی

ياور آن ها چه بر سر بشريت آورده اند و مطالبه جامعه بشری در مقابل آن ها 
  .چيست

معنايش آن است » !ساحل ما را پس بده«گفته می شود که  BPوقتی خطاب به 
آمريکا به عنوان نماينده و و دولت ( BPکه اين ساحل تا پيش از آن که به مالکيت 

اما مطرح کننده . درآيد، در مالکيت مطرح کننده اين مطالبه بوده است) مدافع آن
به . اين مطالبه هيچ کس نمی تواند باشد جز اکثريت مطلق ساکنان جامعه آمريکا

و به  BPعبارت ديگر، ساحل خليج مکزيک پيش از آن که به مالکيت شرکت 
ار آمريکا و دولت آمريکا به عنوان نماينده اين طبقه طورکلی طبقه سرمايه د

اين . بدين سان کل جامعه بشری بوده است درآيد در مالکيت ساکنان آن منطقه و
در همين قاره . پيدايش و زندگی انسان در روی کره زمين نشان می دهد را تاريخ

بيعت از آمريکا، تا چند قرن پيش، بوميان سرخ پوستی می زيستند که با کل ط
در همزيستی و سوخت وساز متقابل ... جمله سواحل درياها، معادن، جنگل ها و 

آن را تکامل می  بودند، به اين معنی که هم از آن استفاده می کردند و هم
پس از کشف اين قاره توسط اروپاييان بود که سرمايه داران و دارو . بخشيدند

آن ها به آنجا هجوم آوردند،  دسته های اراذل و اوباش نظامی و غيرنظامی
بدين سان، از . بوميان ساکن آن را يا کشتند و يا از سرزمين هايشان بيرون راندند

يک سو طبيعت و کل منابع آن را به مالکيت خود درآوردند و، از سوی ديگر، 
انسان هايی را که مجبور بودند برای زنده ماندن نيروی کارشان را به سرمايه 

و برای آنان کار کنند در ازای پرداخت مزد به کار گرفتند، انسان  داران بفروشند
هايی که يا همان سرخ پوست های خلع مالکيت شده بودند، يا بردگان سياه پوستی 
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که برده داران آمريکا از آفريقا آورده بودند و يا سفيدپوستانی که به دنبال کار از 
چنين بود که . جرت کرده بودنداروپا و استراليا و جاهای ديگر به آمريکا مها

نه تنها در قاره .استثمار کارمزدی به شيوه رايج توليد در اين قاره تبديل شد
آمريکا بلکه در کل کره زمين رشد و تکامل توليد و نيروهای مولده جز از طريق 
تبديل مالکيت اجتماعی طبيعت يا وسايل توليد به مالکيت خصوصی طبقه سرمايه 

از يک سو و تبديل کار به کارمزدی از سوی ديگر امکان نداشته دار و دولت آن 
به سخن ديگر، شرط رشد و تکامل نيروهای توليدی انسان جدايی و . است

و تاريخ اين شرط را تحقق بخشيده است، هرچند به  بيگانگی طبيعت و کار بوده
) لياردهاو اکنون مي(بهای مرگ و نابودی ميليون ها انسان و استثمار ميليون ها 

به عنوان يک نمونه به خوبی نشان می دهد که چگونه  BPشرکت . انسان ديگر
از هم جدا و باهم بيگانه شده اند،  عوامل توليد ثروت جامعه يعنی طبيعت و کار

طبقه  - اولی به عنوان وسايل توليد به مالکيت اقليتی بس کم شمار از افراد جامعه 
کارمزدی برای امرار معاش اکثريت افراد جامعه درآمده و دومی به  -سرمايه دار

  .تبديل شده است -طبقه کارگر - 

با اين همه و با آن که تاريخ نگاران و انديشه پردازان دنيای سرمايه داری مايل 
اند داستان را به همين جا ختم کنند و دنيای سرمايه داری را نهايت و پايان تاريخ 

. چيز ديگری را می گويد» !حل ما را پس بده، سا BP«بشر اعالم کنند، مطالبه 
» پيش از تاريخ«اين مطالبه به روشنی نشان می دهد که تاريخ يا، بهتر بگوييم، 

در واقع اين جامعه آمريکا است که در قالب . انسان هنوز به پايان نرسيده است
اين مطالبه از طبقه سرمايه دار و دولت آمريکا می خواهد ساحل خليج مکزيک 

اين مطالبه از آمادگی جامعه آمريکا برای تبديل مالکيت . به او بازگرداند را
خصوصی وسايل توليد به مالکيت اجتماعی آن و تحقق کار داوطلبانه انسان ها به 

، ساحل ما را پس BP« مضمون مطالبه . جای کارمزدی آنان حکايت می کند
آگاه طبقه کارگر هيچ چيز جز اين نيست، اگر چه هنوز به ضمير خود» !بده

  .آمريکا در نيامده باشد

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩خرداد  ١٨

 

 اعتصاب کارگران پوشاک در ويتنام

کارگر  ۶٠٠٠ -٢٠١٠ژوئن  ٨هانوی، ويتنام، 
، که در ويتنام Hansoll Vinaشرکت توليد پوشاک 

قرار دارد اما متعلق به سرمايه داران کره جنوبی 
در اعتراض به وخامت شرايط کارشان دست  است،

کارگران می گويند مجبورند روزانه . از کار کشيدند
ساعت کار کنند، به طوری که حتی وقت غذا  ١٨تا 

شرکت، پيشنهاد کاهش ساعات . خوردن نيز ندارند
 ٩١/٧دالر به  ۶۴/٢کار و افزايش پاداش ماهانه از 

را نپذيرفته اما کارگران آن . را داده است(!!) دالر 
در حالی اين گونه  Hansoll Vinaشرکت . اند

پيشنهاد پاداش !! دست و دل بازانه و سخاوتمندانه 
ماهانه می دهد که رئيس انجمن کارفرمايی نساجی و 

پوشاک ويتنام، ضمن اشاره به نتايج درخشان شرکت 
يعنی سالخی وحشيانه (های توليدی اين رشته 

رزش اضافی هرچه کارگران برای بيرون کشيدن ا
اعالم کرده است که ) بيشتر از جسم و جان آنان

 ٢۴٠درآمد اين شرکت از صادرات محصوالت خود 
  ٢٠١٠ژوئن    .ميليون دالر بوده است

 

 عليه هتاجم سرمايه اسپانيا کارگر ها ميليوناعتصاب 
آنچه دولت سرمايه داری يونان، اتحاديه اروپا و کل 

انجام دادند اينک  سرمايه جهانی عليه کارگران يونان
با تمامی ابعاد درب خانه توده های کارگر اسپانيا را 

اعالم کرده است که بايد  دولت سرمايه. کوبيده است
ميليارد يورو  ٥٠به حساب سفره بی نان کارگران 

به اقالم کهکشانی سودهای تاکنونی صاحبان سرمايه 
ميليارد يورو از دستمزدها و  ٥٠بايد . بيفزايد
ت محقر معيشتی، بهداشتی، آموزشی و امکانا

درمانی کارگران کسر کند تا شرايط الزم برای 
استمرار و ادامه حيات نظام سرمايه داری را فراهم 

بايد موج جديدی از گرسنگی، فقر، بيکاری و . سازد
بی دکتر و دارويی را بر زندگی طبقه کارگر 
سرشکن سازد تا نظام بردگی مزدی سر پا بماند، تا 

ن نظام هر روز با دندان تيزتر و چنگال خونين تر اي
آخرين خونمايه حيات بردگان مزدی را از تن آن ها 

دولت اسپانيا در چهارچوب سياست . خارج سازد
های مشترک خود با اتحاديه اروپا و صندوق جهانی 

ميليارد يورو و  ٥٠پول چگونگی تحميل اين 
کارگر ميلياردها يوروی ديگر بر زندگی توده های 

  : اسپانيا را به شرح زير برنامه ريزی کرده است 

هر . کاهش يابد% ٥دستمزد همه کارگران . ١
 ٥٠يورو دستمزد ساالنه اش  ١٠٠٠کارگر از هر 

  .يوروی آن را تسليم صاحبان سرمايه کند

سن بازنشستگی و امکانات معيشتی بازنشستگان . ٢
ا به نفع افزايش هر چه بی مهارتر سود سرمايه ه

کارگران هر چه بيشتر کار کنند، در . تغييريابد
آخرين روزهای عمرشان نيز برای سرمايه داران 
ارزش اضافی و سرمايه توليد کنند، برای بازتوليد 
نيروی کار خود به نازل ترين نيازهای اوليه زيستی 
رضايت دهند و هر بالی ديگر نظام سرمايه داری 

  . را به جان بخرند

نگه داری نوزادان و » حقوق« م آنچه زير نا. ٣
کودکان خردسال به والدين آن ها تعلق می گيرد در 
مورد تمامی کسانی که از اين پس صاحب اوالد می 

% ٥اين کارگران عالوه بر کاهش . شوند کاهش يابد
دستمزد، افزايش سن کار و کاهش امکانات 
بازنشستگی از اين طريق نيز فشار تهاجم سرمايه به 

   .وی کارشان را تحمل کنندبهای نير

بخش اعظم قرارها و قوانين مربوط به شرايط . ٤
کار يا آنچه از آن به نام دستاوردهای مبارزات 
گذشته طبقه کارگر ياد می شود، به نفع افزايش سود 
سرمايه ها و در راستای کاهش بهای نيروی کار و 
سطح زندگی توده های کارگر برای هميشه گم و 

مايه داران با خيال بسيار راحت تر و سر. گور شود
آسوده تر هزارهزار کارگران را از کارخانه ها و 
مراکز کار بيرون ريزند، فشار کار هر چه فرساينده 

تضمين اشتغال کارگران به  تر شود، هر نوع

بايگانی تاريخ سپرده شود، هر گونه صدای اعتراض 
دد توده های کارگر بسيار درنده تر در نطفه خفه گر

کارگران که  و بسياری پسرفت های ديگر در زندگی
سرمايه برای دست و پنجه نرم کردن با بحران 

   .مرگبار اندرونی خود بدان نياز دارد

دولت اسپانيا دست به کار سازمان دهی و اجرای اين 
تهاجم بربرمنشانه عليه توده های کارگر است و در 
واکنش به همين يورش های سرمايه است که ميليون 
ها کارگر اسپانيايی در روز هشتم ژوئن چرخ کار و 
. توليد را در سراسر اسپانيا از گردش بازداشتند

ان، تمامی مؤسسات بيمارستان ها و همه مراکز درم
نگه داری از سالمندان، تمام وسائط حمل و نقل 
شهری، تمامی مدارس، مراکز آتش نشانی سراسر 
کشور و بسياری جاهای ديگر يکپارچه در محاق 

شمار اعتصاب کنندگان حتی بر . تعطيل فرو رفته اند
 ٥/٢ اساس گزارش رسانه های جمعی سرمايه از

ا از احتمال گسترش خبره. ميليون نفر افزون است
بيش و بيشتر اعتصاب در روزهای آينده حکايت 

موج خشم توده های کارگر سراسر فضای . دارد
اين که . حاکميت سرمايه داری را آکنده است

سرانجام مبارزات کارگران اسپانيا چه خواهد شد، 
پرسشی است که پاسخ آن را بايد در سير رويدادهای 

  ٢٠١٠ژوئن    .آينده اين کشور جستجو کرد
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 !روز  ١٨اعدام در  ٣٢
انسان در سياه چال های  ٣٢از اول خرداد تا امروز 

قزل حصار، گوهردشت، اوين، اصفهان و جاهای 
ديگر توسط دولت اسالمی سرمايه داران تسليم 

جوی خون نفرين شدگان نظام . جوخه اعدام شده اند
بردگی مزدی حتی برای لحظه ای در پهندشت 

ن روز سرمايه از حرکت بازنمی توحش حاکما
در اينجا هر لحظه بقای سرمايه در گرو خون . ايستد

درخت قدرت سرمايه در جهنم سرمايه . ريزی است
داری ايران فقط با خون و خون و بازهم خون انسان 

از خشکيدن در امان می  های فرودست و نفرين شده
خشکيدن دريای خون در اينجا يعنی به گل . ماند

و نابودی حاکميت سرمايه، و برای آن که اين  نشستن
امر به تأخير افتاد بايد کشت و کشت و کشت و 

اعدام در  ٣٢. سيالب پرخروش خون راه انداخت
روز يعنی گرفتن تقريبا جان دو انسان در  ١٨طول 

 ۵٠هر روز، يعنی کشيدن آژير مرگ در گوش 
ميليون نفوس توده های کارگر که فرجام هر 

ليه شدت استثمار و بربريت سرمايه اعتراضی ع
آويخته شدن به چوبه دار و سپردن جان در ميدان 

حکمت اعدام در مشرب سرمايه . تيرباران است

داری اسالمی ايران تصوير نتيجه و عاقبت اعتراض 
عليه گرسنگی، بيکاری، فحشا، اعتياد، بی مسکنی و 
کارتون خوابی و هر جنايت و شرارت و سبعيت 

دولت سرمايه به دار می . ی مزدی استنظام بردگ
آويزد، تيرباران می کند، حمام خون راه می اندازد و 
به هر توحشی دست می يازد تا باقی بماند، تا 
سرمايه داری را از خطر تعرض پيکار ضدسرمايه 

بهانه های . داری توده های کارگر در امان نگه دارد
. اعدام برای اين رژيم به کلی علی السويه است

مبارزه عليه شدت استثمار، گرسنگی، بيکاری يا 
و حقوق انسانی می تواند در دم  سلب هر نوع آزادی

اقدام . و از پيش هر نام و نشان و عنوانی پيدا کند
عليه امنيت کشور، قاچاق مواد مخدر، کارهای 
منافی عفت، محاربه با خدا و پيغمبر و ولی فقيه، 

لت اسالمی همه و همه اسم رمزهای آشنای دو
سرمايه برای صدور حکم اعدام انسان هايی است که 
يا زير فشار توحش سرمايه زبان به اعتراض گشوده 
اند، يا از شدت فقر و گرسنگی و فشار استثمار 
سرمايه به ستوه آمده اند و يا توسط نظام بشرستيز 
سرمايه داری مجبور به تن فروشی و اعتياد و 

مار زيادی از اعدام ش. فروش مواد مخدر شده اند
شدگان روزهای اخير به علت قاچاق مواد مخدر 
تيرباران شده اند و عده ای از آنان بردگان مزدی 
نگون بخت فراری از جهنم سرمايه داری افغانستان 

کسانی که به . به جهنم سرمايه داری ايران بوده اند
جرم حمل مواد مخدر محکوم به مرگ شده اند، سيه 

که برای سرمايه داران حوزه داد و روزانی هستند 
خريد و فروش مواد . ستد اين مواد کار می کرده اند

مخدر بخش عظيمی از بازار تجارت سرمايه جهانی 
و بيش از همه بازار تجارت سرمايه داری در ايران 

معتادان يا کارگران حمل و نقل مواد مخدر . است
 نفرين شدگانی هستند که توسط سرمايه به اين روز
افتاده اند و اينک توسط دولت اسالمی سرمايه اعدام 

ما يک بار ديگر اعدام را، هر نوع اعدام . می شوند
و اعدام هر انسانی را در هر کجای جهان، محکوم 
می کنيم و خواستار مبارزه سراسری کارگران ايران 

   .و دنيا عليه مجازات اعدام هستيم

   ٨٩خرداد  ١٨

 

 از فعاالن کارگریبازداشت عليرضا اخوان،
، ١٣٨٩خرداد  ١٣در ساعات نيمه شب پنج شنبه 

ماموران امنيتی جمهوری اسالمی عليرضا اخوان از 
فعاالن کارگری را در منزلش بازداشت کردند و با 

در اين بازداشت، که توام با بازرسی و . خود بردند

تفتيش منزل اخوان بوده است، ماموران هيچ دليلی 
بر اساس اطالع، . ارائه نداده اند برای اين بازداشت

عليرضا اخوان تلفنی با خانواده اش تماس گرفته و 
  .زندان اوين محبوس است ٢٠٩گفته که در بند 

ما فعاليت کارگری را حق مسلم همه کارگران و 
فعاالن کارگری از جمله عليرضا اخوان می دانيم، 
بازداشت او را محکوم می کنيم و خواهان آزادی بی 

 ٨٩خرداد  ١۵ .و شرط او هستيم قيد

 

 سوئد پيشگام مهبستگی بين املللی با کارگران فلسطين کارگران
 حامل کمک اسرائيل به کاروان شناورهای سرمايه داری جنگ افروز دولت حمله

دولت و اين ت برضد جناي و انسان های آزاده دنيا را انکارگر مردم غزه نفرتبه 
آزادی خواهان جهان به گونه ای گسترده در . استآن برانگيخته  جهانی حاميان

و فشار بر دولت ها برای بازنگری در  مقابل اين توحش واکنش نشان داده اند
افزايش يافته  جهان بسياری از نقاطدر روابط اقتصادی و سياسی خود با اسرائيل 

ابتکار بزرگ کاروان کمک به مردم غزه فرصت واقعيت اين است که . است
ی توده های طبقه کارگر دنيا قرارداده است، پيش پا ننده و مهمی راتعيين ک
سوی همبستگی بين المللی  به که می تواند باعث برداشتن گام های اوليه فرصتی

برای لحظه ای اين دورنمای . عليه توحش سرمايه داری باشد کارگران جهان
ا ده ه حامل چشم مجسم کنيم که موج کاروان های دريايی شورانگيز را در پيش

همه . از سواحل مختلف اقيانوس ها و درياها به سمت غزه راه افتد هزار کارگر
ی راه ادی دولت درنده اسرائيل و بازگشايکاروان ها شعار شکستن محاصره اقتص

همه با پرچم . سر دهندکمک های بين المللی به همزنجيران فلسطينی خود را 
همگی فرياد زنند که مشکل توده های  ،همبستگی جهانی طبقه کارگر پيش تازند

در گرو  ا و راه نجات بردگان مزدی فلسطينکارگر غزه مشکل کل کارگران دني
کنيم که جمعيت  تصور. پيکار طبقه بين المللی آنان عليه سرمايه جهانی است

هر نوع جنگ افروزی اسرائيل عليه کارگران ، سوار بر شناورها انکارگر عظيم
و دولت های مدافع آن عليه جنايت و توحش حماس  ، هر گونهلو اسرائي فلسطين

الفتح و ديگر  نوع جنگ افروزی و قدرت طلبی هر کارگران اسرائيل و فلسطين،
و  عليه کارگران اسرائيل های ناسيوناليستی فلسطينو دار و دسته ها گروه 

از جهانی قدرت سرمايه  مريکا يا هر قطبدولت آ ، هر شکل حمايتفلسطين
و ری جنگ افروزانه ، هر ميزان جانبدااکمان دژخيم سرمايه داری اسرائيلح

اسالمی سرمايه داری ايران از تروريست های حماس يا جهاد  دولتقدرت طلبانه 
کاخ سفيد و کل سرمايه جهانی  فريبی اسالمی، هر طرح سراسر دروغ و عوام

ل کارگران تالش کشورها و احزاب برای فروکاستن معضبرای صلح، هر نوع 
دولت ها و طبقه  فلسطين به معضلی ملی گرايانه و هرگونه ترفند ضدکارگری

نديشيم که به اين بي. لسطين را محکوم کنندف مايه دار بين المللی در مورد مسئلهسر
شناورها فرياد سر دهند که معضل فلسطين فقط و ده ها هزار کارگر سرنشين 

و  عليه طبقات سرمايه دار اسرائيل يلکارگران فلسطين و اسرائ فقط با اتحاد
و به زير کشيدن دولت های مدافع اين طبقات و استقرار دولت شوراهای  فلسطين

   .کارگران در هر دو کشور حل می شود

 ی توسط کاروان آزادی و با هدفدر آب های بين المللآنچه در روزهای اخير  
از همبستگی انسان  ده است جلوه درخشانیشکستن ديوار محاصره غزه روی دا
تی ها، سرمايه داران سرنشينان کش. است های ستمديده دنيای سرمايه داری

محموله شناورها را دولت  .مختلف جهان بودند اکثرا کارگران کشورهای. نبودند
نيروی کار خويش در طبق اخالص اندک با بهای کارگران . نکرده بودند ها اهدا

يچ نهاد دولتی، دست اندرکار برنامه ريزی ه. برای همزنجيران خويش می بردند
جا ابتکار توده های انسانی بود که زمام امور را همه . و سازماندهی کاروان نبود

همگان . پيش می برد و اين انسان ها عمومًا از طبقه فروشندگان نيروی کار بودند



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٤ 
 ١٣٨٩ خرداد ٢١جمعه     ١١٠شمارٔه مسلسل  ١٢سال سوم ـ شمارٔه  

ماس با ما س  ماس با ماآ س  ماس با ماآ س   :::آ
kkk hhh bbb iii ttt kkk zzz sss@@@gggmmmaaa iii lll ... ccc ooommm   

گان خواهند شد و همجنايتکارانه دولت اسرائيل مواجه  می دانستند که با تهاجم
که کل سرمايه داری جهانی در پشت سر ارتش کارگرکش اسرائيل به  می ديدند

وضعيت کاروان آزادی در واقعيت خود چنين بود و خيزش . صف ايستاده است
 بر جرقه ای زيبا و پرفروغسرنشينان آزاده و مبارز شناورها بر همين اساس 

اری بربريت سرمايه د زانبار خشم و نفرت کارگران و انسان های به جان آمده ا
سرنشينان . اين جرقه اکنون در حال شعله کشيدن و وسعت گرفتن است. دبو

که از سواحل ايرلند عزيمت کرده است هم اکنون با  »ريچل کری«  شناور
 يدات مکررکشتارها و تهد ها،بربريت در برابر  مقاومتبرای آمادگی کامل 

سوی ساحل غزه پشت سر می  ، آب های مديترانه را بهاسرائيل هار دولت
و جالب آن که اين سرنشينان کمک های دولت سرمايه داری ايران را، . دنگذار

  . که عوام فريبانه خود را حامی مردم فلسطين جا می زند، نپذيرفته اند

عالم کرده اند اترين مرکز بندری جنوب سوئد  در بزرگ همزمان، کارگران بندر
اسرائيل  کاال به مقصد ماه ژوئن حمل هر نوع ٢۵تا  ١۵روزهای  که در فاصله

 به کشورهای ديگر را به طور کامل متوقفکاال از آن کشور  و تخليه هر ميزان
در طول دو  سوئد اين بخش از کارگران بندر در شهر يته بوری. خواهند ساخت

 سال اخير مبارزات وسيعی را عليه تهاجمات سرمايه در کارنامه خود ثبت کرده
سياست های سازشکارانه و سرمايه ساالرانه اتحاديه  ارها در مقابلب. اند

برای مدتی طوالنی همه . دست به مقاومت زده اندسوئد سراسری کارگران 
روزها و هفته های زيادی . ده اندرا تحمل کر» قانونیغير« الت اعتصاب مشک

ند الها، روبا تعطيل چرخ کار در بخشی از بندر و امتناع از بارگيری و تخليه کا
و  یين پيشينه مبارزاتاين کارگران با ا. کار مراکز توليد را متوقف ساخته اند

سابقه شفاف ستيز با رفرميسم اتحاديه ای اکنون پرچم حمايت طبقاتی از 
. همزنجيران فلسطينی را در آب های ساحلی جنوب سوئد به اهتزاز در آورده اند

رگران اروپا برای کا ت همياری به سویدس بسنده نکرده اند ونيز آنان به اين 
تحريم دولت اسرائيل و شکستن ديوار محاصره غزه دراز  پيوستن به کارزار

 کارگران از همه همزنجيران خود در سراسر اروپا و جهان خواسته اند .کرده اند
همديگر را فشار دهند و قدرت متحد طبقاتی خود  که دست همبستگی بين المللی

به کار  سرمايه داری اسرائيلبردگان مزدی فلسطين عليه دولت  را برای کمک به
ريح خود را با اين حزب سوسيال دموکرات سوئد بالفاصله مخالفت ص .گيرند
نين رويکردی را خالف مصالح و چ انه کارگران بندر اعالم کردهبشردوست اقدام
دانسته خالف مصالح طبقه سرمايه دار سوئد  ،به زبان واقعی و زمينی ،و کشور
بر زبان رانده اند به يقين سوئد سوسيال دموکرات حزب آنچه رهبران . است

توده  ًا در مقابل خيزش انسانیآنان نيز حتم. حرف دل سران اتحاديه ها نيز هست
موفق در اين مبارزه کارگران تا چه حد که  اين. های کارگر بندر خواهند ايستاد

ادامه اين آنان برای راسخ عزم آگاهی و به ميزان آمادگی و تدارک و  خواهند شد
سرنشين  ۵٠٠بار ديگر ابتکار بزرگ بشردوستانه  ما .بستگی دارد مبارزه

که هم اينک  »ريچل کری« ، حرکت شجاعانه سرنشينان شناور کاروان آزادی
کارگران بندر سوئد  اعانهاقدام شج سرانجام و در حال حرکت به سوی غزه است

را ارج غزه  المللی با کارگران نقاط ديگر برای کمک به مردمدر همبستگی بين 
 از ق اين همبستگی ها پای می فشاريم،و تعمي بر اهميت گسترشما . می گذاريم
در همه نقاط جهان می خواهيم که به اين کازار بپيوندند و به تمامی کارگران 
 ديل ايننيم که برای تبپيشنهاد می ک رمايه داری جنبش کارگریسفعاالن ضد
تالش جهانی سرمايه کل عليه کارگران اتحاد سراسری بين المللی  به ها همبستگی

ين از دل چنجنبش جهانی طبقه کارگر  ياد داشته باشيم که بين المللبه . ندکن
 .آيدمی گيرد و بيرون می کارزارها و مبارزاتی شکل 

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  د تشکل کارگریکميته هماهنگی برای ايجا
  ١٣٨٩خرداد  ١۵

 

 اسراييل درحمكوميت محلهايران بيانيه آانون نويسندگان
المللي به  هاي آزاد بين ، آماندوهاي ارتش اسراييل در آب٢٠١٠مه  ٣١ديروز، 

ي غزه حمله  شده هاي بشردوستانه براي مردم محاصره شناورهاي حامل آمك
ها نفر  خرين خبرها، ده نفر آشته و دهبار، بنا به آ ي فاجعه در اين حمله .آردند

ماه  ١٨ها بودند بيش از  مردمي آه در انتظار دريافت اين آمك. اند مجروح شده
ترين نيازهاي غذايي،  ي حكومت اسراييل از ابتدايي است آه در محاصره

  .اند دارويي، آموزشي و بهداشتي محروم

از اين حمله   آه رسمًاتنها حكومت نژادپرست اسراييل،  ي غزه نه در محاصره
. يي مداخله دارند هاي ارتجاعي منطقه نيز هر يك به گونه دفاع آرد، بلكه دولت

ي باِز آشتي  گر اسراييل اين اندك آمكي را نيز آه بر روي عرشه ارتش سرآوب
المللي  شد برنتابيد؛ به آن حمله ُبرد و با نقض موازين بين هاي آزاد حمل مي در آب

ابعاد اين حمله هنگامي بهتر . ها دست يازيد دوستاِن حامل اين آمك نبه آشتار انسا
ونيم گذشته  سال باري را پيش چشم آوريم آه در يك شود آه شرايط رقت آشكار مي

  .به مردم غزه تحميل شده است

خواه و مستقل، همراه با  آانون نويسندگان ايران، به عنوان نهاد نويسندگان آزادي
آند و از افكار عمومي و  ن جهان اين جنايت را محكوم ميخواها ي آزادي همه

هاي بيداِر مردم جهان براي افشا و مجازات آمران و عامالن اين جنايت  وجدان
  .جويد ياري مي

  آانون نويسندگان ايران
 ٨٩خرداد  ١١



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٥ 
 ١٣٨٩ خرداد ٢١جمعه     ١١٠شمارٔه مسلسل  ١٢سال سوم ـ شمارٔه  

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

ده می شوند      ه،    . و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی ران در يک سوی جامع
ی     ر و فالکت و ب ترش فق اهد گس ر، ش وی ديگ يم و، درس ی بين روت را م يم ث انباشت عظ

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

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده . سرمايه داری باقی نگذاشته است
ع وتحصن و اعتصاب و راه     . است و خودکرده را تدبير نيست روزی نيست که شاهد تجم

يم ارگری نباش ايی ک ن،. پيم ر اي زون ب بش سياسی  اف ترده در جن ه صورت گس ارگران ب ک
ات    ال انتخاب ه دنب ه ب وری اسالمی ک ه جمه اری علي رداد  ٢٢ج ت،  ١٣٨٨خ ده اس آغازش

  .فعاالنه شرکت دارند

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

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

د جست            ا باي ين ج ارگری را در هم ارزه ک ه مب ن هم ه نتيجه نرسيدن اي ه اگر   . ب پيداست ک
ا  ارزه ک اتی و       مب ات طبق رای مطالب ارزه ب ه مب ی ب ده و محل ات پراکن رای مطالب رگران ب
ه   سراسری واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود راه ب

ه سطح معيشت           . جايی نخواهند برد ان سرمايه ب ی ام اندن هجوم ب رای عقب نش گام اول ب
ا منشو   رچم ي ک پ تن ي ارگران برافراش ه ای و   ک ات پاي اوی مطالب د ح ری واح رسراس

ه دو    .ضدسرمايه داری طبقه کارگر است پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور ب
وق      : معناست  ه حق ران نسبت ب ارگران اي نخست به معنای سطح ابتدايی و نازل مطالبات ک

ان سرمايه داری و دوم ارگران در بخشی از جه ارف ک ه ا متع ا ک ن معن ه اي ات ب ن مطالب ي
  .صرفا کف و حداقل خواسته های طبقه کارگر ايران را تشکيل می دهند

اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه و با 
مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ها  نفس طرح. چه رويکردی مطرح می کنند
ه سرما     ای آن است ک ارگران است      به معن د ک ار و تولي ه  . يه سرمايه داران حاصل ک مطالب

ه  کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای    رای   ک ب
د       ه ان ز نگرفت يچ چي ا در ازای آن ه د ام ام داده ان ا    .سرمايه داران انج ارگران ب ابراين، ک بن

ه سرمايه داران و د      ع ب ات خود درواق ن         طرح مطالب د اي ان باي ه آن د ک ا می گوين ولت آن ه
د   رآورده کنن ان     . مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده ب ارگران درهم دين سان، ک ب

ند           د بکش ند و باي ه چالش می کش ه خويش نظم سرمايه را ب ارگر در  . مبارزه خودانگيخت ک
ن مضمون ضدسرمايه داری را ب     ان می   لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اي ي

ام     د تم د      کند که چرا بايد من کار کنم اما ديگری بخورد؟ چرا باي ه را من تولي روت جامع ث
زاويه ای است که ما به مثابه  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
اوريم ک رد  ب ن رويک ای اي رو ارتق ران در گ ارگر اي ه ک ه ای طبق ات پاي ق مطالب ه تحق

رای     ارگر ب ه ک خودانگيخته سرمايه ستيز به افق خودآگاهانه مبارزه متشکل و شورايی طبق
بش  . الغای کار مزدی است از سوی ديگر، به نظر ما، طرح مطالبات پايه ای و مبارزه جن

ارگران       طبقه کارگر برای دستيابی به آن ها ص ادی و فکری ک وان م زايش ت رفا 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
  راددرنظرگرفتن دين به عنوان امر خصوصی اف

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 

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

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

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

  ضور هيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل دلخواه و رايگان بودن امور دادرسیبا ح

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

   .ابرداشته باشندمردان حقوق بر
هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، پوشش و روابط زن و مرد يا دختر و پسر  - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .سکن مردم استفاده شودبرای تأمين م
دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای مردم  - 

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

  جلوگيری از انزوای آنان و استفاده هرچه بهتر از امکانات عمومی جامعه
زشی، ايجاد امکانات رفاهی الزم مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز آمو -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) »توليد ناخالص داخلی«(اند 

  هرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران  
سال از محل ثروتی که کارگران  ١٨ماهانه به تمام افراد زير پرداخت حقوق ثابت  -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
 تخدام موقت الغای هر نوع قرارداد اس -١٩
برخورداری همه شاغالن در تمام مراکز کار و توليد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب  -٢٠

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

  سال قبل از پايان هر ماه ١٨افراد زير 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩د خردا

 


