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هاتاریکیوها درخششتپه،هفتکارگرانجنبش

وترین پرخروشازیکیاخیر،هاي دههطولتمامیدر»کشت و صنعت هفت تپه«
درکهبگوئیماگر. استبودهماجامعهدرکارگرانمبارزهواعتراضهاي کانونپرشورترین

وکارزاربدونراسالیهیچمجتمع،اینکارگرهاي تودهساله،دهچندینطوالنیفاصلهاین
سخنمسلمااند،نبردهپایانبهسرمایهتعرضاتواستثمارشدتعلیهجديستیزوجنگ
گرفتهپیشاوجروندگاه. استداشتهفرودوفرازطبیعتاًمبارزاتاین. ایمنگفتهآمیزياغراق
آفریدهجنگاوجروزهايدرحتی60دهههاي سالدر. استشدهافتدچارگاهواست

نفسهراسالمیجمهوريکهشرایطیدرعراق،وایرانيدارسرمایههاي دولتوسرمایه
هفتکارگرانهمبازساختمیخفهنطفهدر! جنگیشرایطمستمسکباراکارگرهرکشیدن

هاي کانونبهآنزیادبسیارنزدیکیوصنعتیعظیممجموعهاینویژهموقعیترغمبهتپه،
علیهها سالهمیندررااي توفندهاعتصاباتآنها. نکشیدندمبارزهازدستجنگ،مشتعل

بر80دههدرکارگران. دادندسازمانسرمایهدولتودولتیاندارسرمایهسرمایه،تهاجمات
ازرااعتصاب. آفریدندها حماسه. افزودنداي سابقهبیبسیارصورتبهاعتراضات،ایندامنه

پذیريساماننظمها بندانراهترین حماسیباکشاندند،شهرسطحبهکارمرکزمحدودمحیط
ساکناناز. انداختندفروپاشیواختاللورطهبهرااجتماعیسرمایهتولیدچرخهوسرمایه
با. کردندطبقاتیهمبستگیورزمیهمطلبدیگرجاهايوشوشودزفولشهرهايکارگر

صفوفبهمتحدوصداهمشهرهاایناهالیکهآوردندپدیدشرایطیخودشورانگیزقیام
حمایتدرکارگرکوچکوبزرگومردوزنازرامنطقهکل. پیوستندآنهاپیکارخروشان

کشت و صنعت هفت «کارگرهاي توده. نمودندصفبهخویشانسانیاولیههاي خواستاز

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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ماندگاروثبتخودکارزارکارنامهدرراافتخاراتوها داريمیدانرخدادها،اینهمه»تپه
. دارند
نظمو! قانونداربهکارگرتودهکارزارآویختنوسندیکاسازيرویکردمبارزات،ایندلدر
این. استکردهمیتالشکارگرانمیاندرپاجايیافتنبرايهموارهسرمایه،کارگريضد

واستساختهواردکارگرانمبارزاتبرنیزسنگینیضرباتمختلفهاي دورهدررویکرد
پویهکهروزهاییدر80دهههماندر. استنهادهجايبراي کنندهتعیینبسیارضایعات

کارمیانجدالدرراخوزستانسراسرتارفتمیتپه،هفتهصنعتوکشتکارگرتودهکارزار
دیگرصنعتیمهممراکزبرخیوسازيلولهکارگرانکهشرایطیدرکند،غرقسرمایهو

اوضاعدربرخاستند،خویشاي تپههفتزنجیرانهمهاي خواستههمهازحمایتبهخوزستان
دادهايراهبزرگانسدادبرايدیگرجاهايودزفولوشوشمقیمکارگرهزارانکهاحوالیو
وضعی،چنیندردرستآريگردیدند،سنگرهمنیشکرکارگرانباخوزستان،درسرمایهستدو

ها،سندیکاچیهمینازیکیبعد،ماهچندونمودندبلندسندیکاسازيپرچمها سندیکالیست
دستسندیکايکهنوشتمختلفاجتماعیهاي شبکهدرشرمیبیووقاحتبیشترینبا

هاي راهبندانوها راهپیمائیواعتراضاتومبارزاتبساطاستشدهموفقويساخت
کارزارآماجآنهاسوداندوزيرونقپربازارکهدهداطمیناناندارسرمایهبه! برچیندراکارگران
واستتأمینسرمایهامنیتاینککهنوشتوقیحاي گونهبهاوشد،نخواهدکارگران
خشمآتشاستتوانستهکهبالیدمیاو. هستندآشتیوصلحدرکارگرتودهواندارسرمایه

هزارچندیندرازسالیانمبارزات. سازدخاموشرااندارسرمایهويدارسرمایهعلیهکارگران
داردجبینبرهمراقماشاینازهاییسندیکالیستوسندیکالیسمتأثیرداغتپههفتکارگر

»ابتر«ها،دورههمهدروهموارهایراندراي اتحادیهراسترفرمیسمکهنکنیمفراموشاما
نظمگورستاندرراکارگرطبقهيدارسرمایهضدجنبشسندیکالیسم. استبودهمادرزاد
! کندمیمطالبهآنهادولتواندارسرمایهازهمراخاکسپارياینهزینهوکندمیدفنسرمایه

سنارهزینهاینتحملبهحاضرزمانیهیچدرایرانيدارسرمایهدولتودارسرمایهطبقهاما
وگردباداسیرهمیشهسندیکاسازانتالشکشتیهمخاطرهمینبه. استنبودهشاهیسیو
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سوايسرنوشتیهماي تپههفتههاي سندیکالیستکوشش. استبالبحردرغرقبهمحکوم
ماندمحرومسرمایهقانونلطفشمولازمعمولمطابقآنهاساختدستزادهامام. نیافتاین

باقیهمتأثیربدونوجوداینبانشد،کارگرانفریبعرصهدرزیاديخیلیاعجازبهقادرو
عقببهراکارگرانمبارزاتموجمدتیبراياینکهاول. آوردباربهتعمققابلنتیجهدو. نماند
سندیکامعمارانازاي عدهمدتطوالنیشدنزندانینیزدومنتیجهانداخت،خروشازوراند
.بود

هاي کاستیوها ضعفها،آشیلپاشنهالبتهپرشکوه،مبارزاتاینکناردرتپههفتکارگران
آموزيتجربهقابلوآموزدرسمهم،واقعیطوربهمبارزاتایناند.داشتهنیزمهمیومعین
بانگشواهدهمه. نیاموختندرخدادهاایناززیاديدرسکارگرانتأسف،نهایتدراما. بودند

ومذاکرهدرراچارهراهاینکهجايبهسازي،سندیکاجايبهتپههفتکارگرتودهکهزدمی
براياندارسرمایهبااجماعدنبالآنکهجايبهکنند،جستجوسرمایهصاحبانباچراوچون

پروسهتادهندقرارخودسربااليدررااي عدهاینکهجايبهباشند،خودهاي خواستحصول
همهجايبهگیرند،پیرابدفرجامفایدهبیچراهايوچونوستدهاودادومذاکراتاین
سازمانشوراییراقدرتاینبایدکردند،میاتکاخودطبقاتیپیکارقدرتبهفقطبایدها این
بسیجبرايخودتوانخویش،رویاروییظرفیتوآگاهیبایدشوراهاایندرونازدادند،می

از. بردندمیباالراخودمبارزاتازکارگريگستردههاي پشتیبانیبسیح،زنجیرانهمحمایت
درکار،دیگرمراکزوها کارخانهدرکارگرانهمهپیشدلسفرهوافتادندمیراهشوراهادرون

حمایتتوانستندمیکنند،چنینتوانستندمیآنها. نمودندمیبازایرانسراسردروخوزستان
تر کنندهتعییناینهاهمهاز. نمایندجلبراآنهامالیحمایتجملهازکارگر،میلیونهانوعیهمه

سراسريووسیعجنبشیکبرپاییپویهراخودروزکارزارپروسهتوانستندتر، میبنیاديو
طبقاتی،مبارزهتاریخمختلف،هاي دورهدربشرزندگیتاریخ. کننديدارسرمایهضدشوراییو

بامتناسبالبتهصدوشوندگاناستثمارتوسطها داريمیدانایننوعوها شکلازماالمال
کهاستبدیهیاتترین بدیهیزمرهدرنیزاین. استدورههرخاصشرایطوعواملوها داده

پیشبردوانجامظرفیتپیشینفرودستانووندگانشاستثمارهمهازبیشبارها میلیونکارگران

*متشکل شویمداريسرمایهشورایی و ضد*
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وایرانکارگريجنبشنکردند،چنینتپههفتکارگران. دارندراکارزارهاوها تالشاین
درسهیچگذرایندروبودنکردهچنینروزآنتاپیشمتماديسالیانازبدبختانهجهان
استروشنبسیارچیزیک. نداشتخودکارنامهدرمااي تپههفتزنجیرانهمبراياي ارزنده

مبارزاتکلروزآندرطبقاتیکارزارازاي پروسهچنینپیگیريازکارگراناهمالوناتوانیکه
جنبشکهگونههمانبهدرست. استداشتهخودعوارضفشارزیرراآنهابعدهاي سال

آورترمرگوتر فرسایندهتر،کوبندهبسیاراي گونهبهگذردمیکهروزهرایرانوجهانکارگري
پیشسالدرآنچه. پردازدمیرايدارسرمایهضدشوراییکارزارراستینریلازجداییتاوان

برراعوارضهمینباروضوحبهنیزانددادهانجامکارگرانحالتاجاريسالشروعباو
حالدرراسالاززیاديهايماه،گرسنگیوفقرتازیانهزیرکارگرهزارچند. داردپیشانی

دولتواندارسرمایهباخودمیانرابطه. جنگیدندمیسرمایهاستثمارفشارعلیه. بودنداعتصاب
بافرودستوکارنیرويفروشندهطبقهرابطهاستثمارگر،وشوندهاستثماررابطهراسرمایه

باسرمایهخودگستريوسودجوئیافزایی،ارزشقربانیطبقهرابطهحاکم،ودارسرمایهطبقه
اعتصاببارسهسالاولماههسهدرآنان. دیدندمیسودبرمبتنیمناسباتوتولیدشیوه

کارگراناعتصاباتشمار. داشتچشمگیريرشدپیشسالمشابهمدتباقیاسدرکهکردند
هماندومماههششدرتعداداین. بوداعتصابیکفقط95سالاولماهششسراسردر

چرخروزچندبرايبارهروباردهکارگران95اسفندتامهرمیانفاصلهدر. رسیددهبهسال
تعیینراکارگرانمبارزهشکلتنهااعتصابسال،نیمدوهردر. انداختندکارازراتولیدوکار

مبارزهازنوعی. بودیمهماعتراضیعظیمتجمعهفتشاهدسالنخستنیمهدر. نمودنمی
مجتمعمختلفهاي بخش،95سالدر. شدتکرارشمارهمینبانیزسالآندومنیمهدرکه

بر،نیفصلیکارگرانسالهماناواخردرامازدندمیاعتصاببهدستپراکندهبطوربزرگ
کارگراندیگروکردندمیکارنیشکرکارخانهدرکهآنانصنعتی،بخشکارگر1300روزمزد،

کارگر3000شرکتبااعتصاباین. کردنداعتصابهمزمانطوربهتقریبارانندهوبرنی
کارگرتودهراسخعزموآهنینارادهکهرخدادي. داشتادامهتمامماهدهمدتوشدبرگزار

. دادمینشانرايدارسرمایهدولتوسرمایهصاحبانبرخودهاي خواستهتحمیلبراي



5

سرمایهدولتسرکوبقواي. برافروخترااندارسرمایهخشمآتشدلیلهمینبهکهاعتصابی
ادامهمبارزهبهوکردندایستادگیکارگرانوجوداینبازد،شبیخونبهدستشد،میدانوارد
خودشانکهگفتند. ندارنددیگريچارههیچپیکارسوايکهزدندفریادبارهاخودآنها. دادند

زیاديعدهنیستند،مسکونیخانهبهاياجارهپرداختبهقادرهستند،گرسنهفرزندانشانو
تشکیلدرراخودگرسنگیوفالکتوفقروبیکاريازناشیخشموبودندشدهبیکار

آغازمهرماهاعتصاببا95سالدومنیمهمبارزات. نهادندمینمایشبهاعتراضیاجتماعات
ومبارزه. کردنداعتصاباعالممتحدوهمصدااخراجیوروزمزدرسمی،کارگر1200. شد

. پیمودصعوديسیرجهشیصورتبهماهبهمندر. یافتتداومتولیدوکارچرخخواباندن
بسیارکارگران. کشیدندکارازدستروزدهمدتبرايجایکتپههفتمجتمعکارگر3000
کثیرشمار. گرفتندنمیدستمزدریالیهیچوکردندمیکارکهبودماهها. بودندعاصی

.  خوردندمیگرسنگیهمبازوگرسنگیبازنشستگیایامبیمهماههچندینتأخیربابازنشستگان
عقبگامیتاکوشیدند. کردهراسدچارراسرمایهصاحبانکارگراننفري3000اعتصاب
بربیشترهمبازفشارتحمیلبرايدورخیزيرا،نشینیعقباینکهالبتهصدوبنشینند

وصنعتیبخشکارگرانبهوماهیکبر،نیکارگرانبهاندارسرمایه. سازندکارگرهاي توده
! کردندپرداخترامعوقهدستمزدهايها،ماهازماهیککشاورزيبخشکارگرانازگروهی

در. آورددنبالبهراکارگرانخشمطوفانکهآمیزيجنایتحدازبیشوتمسخرآمیزاقدام
کردنداعتصاباعالمآنها. شدندکارزارمیدانواردتپههفتمجتمعکارگرانکلکهبوداینجا

اعتصاب. گردیدندخویشمعوقهمطالباتومزدهاتمامیشرطوقیدبدوندریافتخواستارو
ازکهکارگران. شدطغیانفازوارد) 95بهمن16(خودروزیازدهمیندرویافتادامه
شدتبربودند،آمدهستوهبهاندارسرمایهنیرنگوفریبسراسرواساسبیهاي وعده

ازاي تازهموجسرمایهاسالمیرژیمسرکوبقوايکهبودروزهمیندر. افزودنداعتراض
رويبرراشرکتوروديدرهايتمامیکارگران. کردآغازراببندوبگیروسرکوبویورش

همیندر. گردیدندمجتمعمدیرانوآنهاورودمانعوکردندمسدودسرمایهنظامینیروهاي
شطرنجصفحهواردرااي تازهترفندمهرهيدارسرمایهدولتوسرمایهصاحبانکهبودزمان

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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1500. کردپهناندازيتفرقهشرمانهبیتوطئهبساطشوششهرفرماندار. کردها کشمکش
کارگرانصفوفدر. دادفریبتوخالیوعیدهايووعدهبارابازنشستهوکنتراتیبرنیکارگر

هیچبدونماهبهمنعظیماعتصابوگسستهمازکارگراناتحادشیرازه. انداختشکاف
ها پردازيدسیسهبرشکستاینتحلیلدرها خیلی.  رسیدخودپایاننقطهبهلمسیقابلنتیجه

شکلهايوجودبرآنان. نهندمیانگشتسرمایهدولتواندارسرمایههاي ریزيبرنامهو
مسائلومجتمعمختلفهاي حوزهدرمتفاوتشرایطباکارگراناستثمارقراردادها،گوناگون

چندیناتحادعدممهمعواملراها همینوگذارندمیانگشتيدارسرمایهکارتقسیمازناشی
نظامکهاین. بینندمیمشتركپیکارواتحاداینهاي پایهپذیريآسیبیاشرکتکارگرهزار

ترفنديوجنایتهربهکارگرانپیکارمتحدصفتشکیلازجلوگیريبراييدارسرمایه
دیگرچیزهیچ»گفتنغیببستهچشم« معروفالمثلضربمصداقسوايزند،میدست
ولطفراهبهچشم! گرتحلیلپردازنظریهجماعتاینکهرسدمینظربهچنین. نیست

مبارزهدرکارگرتودههمدلیواتحادراههايگذاشتنبازبرايمزديبردگینظامعطوفت
سهمگینبسیارمعضلچیست؟واقعیتاما. استيدارسرمایهاستثمارشدتواستثمارعلیه

جنبشوجهانوایرانکارگرانهمهدامنگیرکهاستاي ریشهمعضلهمانتپه،هفتکارگران
بیوها گمراههدرفرسایندهوريغوطهتپههفتکارگرانمشکل. استالمللیبینکارگري

مختلفرویکردهايوبورژوازيهاي اپوزیسیونسويازشدهتحمیلدرازسالیانهاي راهه
ضدمتحدقدرتیکبهشدنتبدیلبدونکهدریابندبایدتپههفتکارگران. استرفرمیستی

ي،دارسرمایهدولتودارسرمایهطبقهوسرمایهعلیهقدرتایناعمالبدوني،دارسرمایه
سراسريجنبشبالندگیوبندياستخوانگیري،شکلدررادیکالوسازندهنقشایفايبدون

شرازشرایطیهیچتحتوگاههیچکارها،اینبدونآريکارگران،کلستیزسرمایهشورایی
خالصبدبختیومسکنیبیوفقروگرسنگیتیغزیرازوموجودبارفالکتوضعیت
دربهبودترین نازلوکمترینحتیمیزانهرکهکنندحاصلیقینبایدآنها. گردیدنخواهند
طبقاتیقدرتشوراییسازمانیابیبرايسنجیدهوپیگیرتالشنیازمندآنهادامنگیروضعیت

ایرانکارگريجنبشکليدارسرمایهضدشورائیسراسريسازمانیابیبهمؤثرکمکوخود
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نیمشتیازمتشکلآنهانفريهزارچندینجماعتکهدریابندبایدتپههفتکارگران. است
وها صنفافرادآنها. نیستچینخوشهورانندهکش،لولهکار،صنعتدروگر،شکرساز،بر،

اند.سرمایهپردازيوارونهوفریبلباسهمگیها سازيدستهاینباشند،نمیمختلفهاي رسته
کلکنندگانتولیدکار،نیرويفروشندگانمزدي،بردگانآنهاکلکهآنستاستاساسیآنچه

اینجاآنهاعزیمتنقطه. کارگرندطبقهآحادوکارگرهمگی. هستندها سرمایهوها ارزشاضافه
يدارسرمایهضدوشوراییوگیرندپیششدنمتشکلراهبایدشاخصاینبهرجوعبا. است
هرآنهازندگیوضعاماجنگندمیاستمتماديسالیانتپههفتکارگراناگر. گردندمتحد
قدرتیکبهشدنتبدیلبرايکهاستدلیلاینبهتنهاشود،میبدترپیشروزازروز

اعتصاببهها آنتوسلاند.نداشتهبرمؤثريگامهیچيدارسرمایهضدوشوراییآگاه،متشکل،
تردید،هیچبدونسالیکطولدراعتصاباتمتعددشماراندازيراهجمعی،قدرتاعمالو

لحاظاینازتپههفتکارگران. استآنهامبارزاتآموزندهوتاباندرخشش،پربسیارنقاط
تعطیلبرايآنهامتحدخروش. هستندجلوترکیلومترهامانزنجیرانهمازخیلیباقیاسدر

کنندهتعیینکامالمشکلاما. استتقدیسقابلوپرشکوهبسیارسرمایهوسودتولیدچرخه
فراترحداینازگاههیچتپههفتدرمازنجیرهمکارگريفعاالنکهاستاینجافرسایندهو

کارگرانخانهراهاند،نشدهخوديدارسرمایهضدشوراهايبرپائیکاربهدستاند.نرفته
اند.نگرفتهپیشراایراندیگرشهرهايوها استانوخوزستاندرکاردیگرمراکزوها کارخانه

دیگرهاي کارخانهبرخیوخوزستانسازيلولهکارگرانکهوقتی80دههنخستهاي سالدر
گشایشبراياي مقدمهرایارانارجپرپشتیبانیاینبرخاستند،آنهامبارزاتازحمایتبه

آنهابا. نکوبیدندراکارگرانآنخانهدر. نساختندبعديمشتركپیکارهايدرخشانهاي فصل
نکردندفکراینبهننشستند،مشورتوشوربهخودطبقهسراسريشورائیجنبشبرپائیبراي

حصاردرکهمادامماستیزسرمایهحماسیهاي طغیانوپرشکوهاعتصاباتحتیمامبارزهکه
صدتاصدتا،ایران،درمیلیونی50طبقهیکافرادماکهممادا. استمحصورکارخانهیکتنگ

ایم،پراکندهکهمادامکنیم،میاعتراضکارمرکزآنیاایندیوارهايفاصلهدرهزارهزار،یا

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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پیشازچندانیکارنیستیم،سرمایهضدشورایییافتهسازمانومتحدقدرتیککهمادام
.  استاینتپههفتکارگرانمعضل. بریمنمی

وتریلیرانندگانبرها،نیماهایندر. یافتادامهنیز95اسفندماهدرکارگراناعتراض
چندتارامبارزهسایرین. بازگشتندکارسربهبعدساعتچنداما. پیوستنداعتصاببهتراکتور

سختکنترلهايوامنیتیحادوضعمتوجهکارگران1396سالابتداياز. دادندادامهروز
هاي دوربیننصببهاعتراضدرامسالاردیبهشت21درآنها.  شوندمیکارمحیطدرپلیسی

صاحبانخرداد،ماهدرتر طرفاینکمی. کشیدندکارازدستکارگر،30اخراجوبستهمدار
کارگرانبازگشتبرايمعینوقتتعیینوافتادهعقبدستمزدهايپرداختوعدهباسرمایه

ایندرکارگران. بنمایندجلوگیرياعتصاباتمجددموجشروعازتاکوشیدندکار،بهاخراجی
.گردانندبازکارسربهراخوداخراجیزنجیرانهمتوانستندماه

يدارسرمایهکارگران ضد 
1396تیر 
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کارگراندامنگیرجانیمخاطراتوجنوبیپارسمیعانات

کارگري،هزار150صنعتیبزرگواحدایندرجنوبیپارسصنایعکارگرهزارانکارحاصل
آب،وزمینزیرهاي الیهازابتداکارگراناینجادر. استسرمایهانباشتهمبازوسرمایه

آید،میدرمختلفکاالهايشکلبهبعدکهموادي. کنندمیاستخراجرامایعوگازازمخلوطی
سرمایهصاحباننصیبراکارگرتودهاستثمارحاصلاضافیارزشدنیايورسدمیفروشبه

تولیدمنطقهایندرکارگرانتوسطگازمکعبمترمیلیارد125بهنزدیکگذشتهسال. سازدمی
در. رفتفروشبهایرانداخلیبازاردرآندرصد24وگردیدصادرآندرصد78کهشد

بودترشگازمکعبمترمیلیارد28منطقهاینهاي پاالیشگاهکارگرانکارحاصلمدتهمین
وکهکیلویهخوزستان،منطقهتمامیدررادیگرکارگرها میلیونبلکهآنانتنهانهزندگیکه

ازکهچهآنازاعم(شدهتولیدگوگردمقدار. قراردادخودمخرباثراتمعرضدررابوشهر
تقریباکهبودهتنهزار520) آمدبدستگوگرديترکیباتدیگرواولیهمادهبعنوانترشگاز
آناعظمبخشکهبودهتنمیلیونیکازبیششدهتولیدبوتان. استگردیدهصادرآنهمه

فروختهداخلیهاي پاالیشگاهاندارسرمایهبهاولیهمادهبعنوانکوچکیبخشوگردیدهصادر
همهازواستبودهتنهزار650ومیلیونیکمدتهمیندرشدهتولیدپروپان. استشده
منطقهاینهاي پاالیشگاهکارگرانتوسطکهگازيمیعاناتمجموعهپیشسالطولدرتر مهم

تولیدپروسه. شدبشکهمیلیون203بارآوردبهآسمانیهاي سودآنصادراتوشدتولید
بدونزده،فقرکارگرانزندگیروزههرداستانحوزهایندردیگرقیمتگرانچنینکاالهاي
تولیدآندرکهاستهاییپاالیشگاههمینها آنبیتوتهکهاستمکانیوجابیدستمزد،

.کنندمی

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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. نیستغیرهوانفجارسوزي،آتشازاعمکارحوادثبررسینوشتهاینوجاایندرهدف
گازهاومواداي گلخانهتاثیراتنظیروسیعیزیستیمحیطتخریباتبررسیبهجاایندرنیزو

کارهاي پروسهبارابطهدرهاییپرسشطرحویژهبهومواردبهاشارهفقطبلکه. پردازیمنمی
وفیزیکیهاي پروسهوگازهامواد،هجومموردمستمربطورکارگرانآندرکهاستتولیدو

برخیکردنانبارکهچراشودمینیززندگیمحیطشاملموارداین. گیرندمیقرارشیمیایی
موجبتواندمیپوشیدهفضايدرحتیتولیدهاي پروسهضایعاتوکاالهامحصوالت،

.گرددمحیطیزیستضایعات
هیدروکربنانواعحاوياستشدهتقسیمقطروایرانبینکهفارسخلیجحوزهگازمخازن

سنگینثابتسرمایهواندكکارنیرويبامجموعدرطبیعتاوتنهاییبهیکهرکهاستهایی
نفتبنزین،بهراحتیبهگازيمایعاتمثالبطور. انجامدمیهنگفتیاضافیهاي ارزشبه

ایندرکویتنفتنظیرمرغوبیهاي نفتباوشوندمیتبدیلگازوئیلوجتسوختسفید،
روندمیبکارآنتولیداتوپتروشیمیدراتانومتاننظیرهاییگاز. کنندمیرقابتها حوزه

استذکربهالزمموردایندر. انجامندمیپالستیکانواعجملهازمرهاپلیانواعتولیدبهو
خاورمیانهدرپالستیکاولیهمادهیعنیمتانولکنندهتولیدبزرگترینایرانپتروشیمیصنایعکه

نظیردیگريگازهاي. کندمیایرانيدارسرمایهنصیبکالنیهاي سودطریقاینازواست
صادراتاقالمازیکیورودمیبکارشیمیاییتولیداتوسوختانواعدرنیزبوتانوپروپان
متشکلگازيمجموعهچیزهرازپیشکهاستگونهاینکارروال. باشدمیایراناي سرمایه

ترکیببایستها میپروسهاینتمامیدر. گرددجدا) کافیاندازهبهدهسودغیر(زایدمواداز
Condensate)گازيمیعاناتتثبیتسیستمآنوشودحفظمجموعهاینسیالوگازي

Stabilization)است.
. استآبباهمراه(MEG)گلیکولمونواتیلنشودمیاستفادهمنظوراینبرايکهمایعی. 1
گرددمیخونجذبرودهطریقاز. زندمیصدمهها کلیهبهراحتیبهکهاستسمیمادهاین

دربایستمیمحلولاین. گرددمیتبدیلخطرناكهاي متابلیتبهبدن،الکلآنزیمبوسیلهو
بایستمیدارندکاروسرآنباکهارگرانیکوشودنگهداريبستههاي محفظهدروسردجاي
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زیردربعديمهمترپروسه. باشندمجهزمطلوبتهویهبامحیطومحافظتلباسماسک،به
.استترشهاي گازکردنشیرینآنو. شودمیدادهتوضیح

ترش،هاي گازمجموعه(کربنیکگازوسولفیدهیدروژنگازکردنجدادالیلمهمترین. 2
Sour Gas (بازدهیباالبردنگازيمیعاناتتهیهوگازيصنایعپروسهدرگازهابقیهاز

یکی. گردندمیجداطبیعیگازازدلیلدوبهفوقگازهايکهمعنیبدین. استکارمحصول
قدرتکاهشباشدمینیزتر مهمکهدیگريواستگازدواینکافیاندازهبهدهیسودعدم

. باشندمیفلزجنسباگازعبورهاي مسیروها لولهومخازنها،سیستمبرگازدواینتخریبی
سرعتبهرافوقوسایلهستند،اسیدآببخارهمراهواقعدرکهگازدواینکهبطوري
بهفقطبلکهکارگرانایمنیجهتنهدو،اینممکنحدتاکردنجدالذا. نمایندمیتخریب

ازگازکردنشیرینپروسهدر. استتولیدهاي هزینهکاهشوکاربارآوريبردنباالسبب
اسیدهايبهشیمیاییترکیبترین نزدیکها آمین. شودمیاستفادهها آمینبنامشیمیاییترکیبات

اززندهموجوداتبدندرکهفهمیدتوانمیجاهمیناز. هستندها پروتئینواحدیعنیآمینه
سایرها،هورمونبرگوناگونیمخربتاثیراتوشوندمیجذبراحتیبهانسانجمله

برها آمین. گذارندمیدارند،فرمانانتقالوبدنمتابولیسمدرمهمیهاي نقشکهها پروتئین
همه. کنندمیخارجطبیعیفرمازراآنهاوگذارندمیتاثیرنیزها ژنواي.ان.ديسیستمروي
عروقیحتیوژنتیکضایعاتآلرژي،سرطان،ازاعمخطرناكامراضانواعبهموارداین
قدرتباشدکوچکآمینمولکولقدرهرکهدانستبایدچیزهرازقبل. بیانجامدتواندمی

برايایرانگازيصنایعدرکهآمینپنججاایندرمن. بودخواهدبیشتربدندرآنتخریبی
اتانول. برممیناممولکولبودنبزرگترتیببهراشودمیاستفادهترشگازهايکردنشیرین

آمیناتانولدي،(DIPA, Isopropanol amine)آمینایزوپروپانولدي،(ETA)آمین
(DEA)،آمینگلیکولدي(DGA)،آمیناتانولديمتیل(MDEA)درها آمیناینهمه
.هستندمایعمعمولیحرارت
مسمومیتموجبدهانباتماسوتنفسچشم،پوست،باتماسدرها آمیناینتمامی

.گرددمی

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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منطقهازندیدهمناسبآموزشکارگرهربایستمیمواداینازیکهرانتشارصورتدر. 3
ازرانشدهمحافظتوضروريغیرکارگرانوکردهتخلیهرااطرافمناطق. شوددورخطر
تهویهدستگاهبایستمیمحلدر. شودممانعتآلودهاشیاءباتماسوتنفساز. کننددورمحل

.شودمیمنتقلمناسبیمخازنبهشدهتهویهموادکهبودمطمئنبایستمیوافتدبکارمناسب
لذاهستندخطرناكآنزندهموجوداتوخاكوهواآب،یعنیزیستمحیطبرايمواداین

وقوعصورتدرونگرددآلودهکاروزیستمحیطکهآیدعملبهکوششکمالبایستمی
.شوندپاكبالفاصله

ماسک،بهکنندمیکارآلودهمحیطکردنتمیزجهتکهکارگرانیکهاستالزمکاراینبراي
بهآمینریزشهاي راهتمامی. باشندمجهزمخصوصعینکودستکشپوش،تمامکارلباس

موادبوسیلهشدهریختهموادتمامی. شودمسدودعمقیوسطحیهاي آبفاضالب،مجاري
. شودآوريجمعمناسبVermiculiteیاونرمسیلیسخاك،نرم،ماسهنظیرکنندهجذب

شرکتبهمناسبفرصتدرتاشوندنگهداريمعینیمحفظهدرسپسکنندهجذبمواداین
.شودتحویلآنبردنبینازبرايمسئول
. باشدبدوردیگرکارگرانآمدورفتمحلازبایستمیشوندمینگهداريها آمینکهجایی
خورشید،نوربدونمحفوظمحیطدربایستمیشوندمینگهداريآنهادرمواداینکهظروفی

کنندمیکارمواداینباکهکارگرانی. باشداسیديموادازدوروکاملتهویهباخشک،سرد،
اطالعاتجهت. باشندمجهزمخصوصلباسوایمنیمخصوصعینکماسک،بهبایستمی

هاي احتیاطاین. کنیدمراجعهSafety Data Sheet،(SDS)ایمنیاطالعاتبرگبهبیشتر
واندشدهنوشتهاندارسرمایهاوراقوها اساسنامهدرکهوجوديبااماهستندضروريایمنی
ازمانعکارشدتاما. دارندوجودنیزایمنیهاي لباسگاهیوشوندمیخریدهبعضاها عینک

وسایل. استکارگرانمسئلهمهمترینایننیزاروپادرحتی. روندبکارها اینکهشودمیآن
اجازهکارشدتزیراشوندمیاستفادهندرتبهاماباشندمیدسترسدرکهوجوديباایمنی

وگرمسرددائماها گازها پروسهاینتمامیدرکهداشتتوجهباید. دهدنمیراها آنازاستفاده
.باشندها میگازایناستنشاقوتماسمعرضدردائماکارگرانلذاشوندمی
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H2Sسولفیدهیدروژن. 4

معمولیموارددرو%90میزانتاطبیعیگازهايدرآنمقداراماداردوجودخامنفتدر
(4 ppm)مایعبهگازتبدیلوگازهاسایرازآنکردنجدارواینازرسدمینیزGTL,

(Gas to Liquids)استگازتولیدهاي روندمهمترینازیکیایرانجنوبگازصنایعدر
نصیبکارگرانشدهتولیداضافیارزشازکالنسودهايداخلیوجهانیبازارهايدرکه

باشدمیگندیدهمرغتخمبويداراياستبیرنگکهسولفیدهیدروژنگاز. کندمیاندارسرمایه
. شودمیبویاییحسرفتنبینازوشدنسرباعثمعینهاي غلظتدر. استسمیبسیارو

کارگرانیکهمیشودآغازجاهمینازنیزکندمیتهدیدراصنعتاینکارگرانکهبعديخطرات
بیاثردراستشماممدتیازبعدآنوغلظتشدتازگیرندمیقرارگازاینمعرضدرکه

خطردربدنبهاکسیژنرسیدنعدموهوشیبیبهوشدهاطالعبیبویایی،حواسحسی
0.2حدودازانسانبویاییحس. گیرندمیقرارمرگ ppm (Parts per million)یکیا
25ظتغلدر. شودمیگازاینشناختبهقادرمیلیونیکدرذره ppmبويشدیداحساس

100حدود در. میرسدمشامبهگندیدهمرغتخم ppmبینومیگرددمزهشیرینگازاین
150 ppm 300تا ppmآثاراین. شودمیظاهرمسمومیتآثارومیافتدکارازبویاییحس

کاهشوتنفسیدستگاهبرمخربتاثیراتبینایی،قدرتکاهشچشم،سوزشازعبارتند
10:ازعبارتگازایناستشمامعوارضسایر. بدنبافتهايبهاکسیژنانتقال ppm 50تا

ppm50.بیناییوچشمناراحتی ppm 100تا ppmمشکالتوها ناراحتیاینافزایش
100.شودمیآغازمسمومیتآثارفضاایندرتنفسساعتیکازبعدوتنفسی ppm تا

200 ppmچشمگیرافزایشباعثفضادرایندقیقه10سرگیجهوبیناییناراحتیممتد،سرفه
مرگآثاراکسیژنکمبودوشدیدمسمومیتآندرتنفسساعتچندازبعدوعوارضاین

500.گرددمیظاهر ppm 1000تا ppmمرگوتنفسدستگاهافتادنکارازوبیهوشی
کهبطوري. استمهمهستندگازاینمعرضدرکارگرانکهزمانیمدتاینبنابر. فرامیرسد

10حددرگازوجودکهمناطقیدر ppm،آنواستمجازروزدرکارساعتهشتباشد

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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استراحتهاي پریودحتی. کننداستراحتگازوجودازدورمحیطیدرکارگرانکار،بینبایستیهم
.کندمیکمکمحیطیچنیندرکارگرانسالمتبهنیزکارروزچندازبعد
تولیدگازيمیعاناتکههاییپاالیشگاهدیگروعسلویهمنطقههاي پاالیشگاهدرکهدیگريگازهاياز
بیرنگگازاین. استسولفیدکربنیلگازاستمضربسیارحیواناتوانسانسالمتیبرايوکنندمی

اولیهمادهعنوانبهگیاهیهاي کشآفتازبسیاريتهیهدرسولفیدکربنیل. دارداي زنندهبويامااست
1000استنشاقوگرددمیتنفسیهاي تنشموجبآن،تنفس. شودمیاستفاده ppm بهآن(%0.1)
مرگمواردبرخیدر) خفگیوتنفسیدستگاهافتادنکارازناشیمرگ(انجامدمیمرگوبیهوشی
اي زنندهبويگازاینکهاستحالیدراینونداردقبلازعالئمیهیچکهگرددمیسببراناگهانی

1400میزانها موشرويبرآزمایشدر. دارد ppm 1,5مدتدرها آنمرگموجبآن(%0.14)
3000میزانوگردیدهساعت ppm .آوردمیدرپايازدقیقه9مدتدرراموشآن(%0.3)

هاي پروسهدریاوشودمیاستخراجزمینازکهمایعاتیوها گازتمامیتقریباها اینبرعالوه. 5
ترکیباتسایرتااستطبیعتدرشیمیاییترکیبترین سادهکهمتانازشوندمیتولیدکاالییتولید

بهاندارسرمایهجانبازکهمتانگاز. هستندمضرزیستمحیطوانسانبرايتر سنگینوتر پیچیده
نامالیماتبهگیرندمیقرارآندائمیمعرضدرکارگرانکههنگامیاستشدهمعروفشهريگاز

بودنخطربیازماذهندرسرمایهفرهنگکهتصوريلذا. انجامدمیصرعورعشهسرانجاموعصبی
موادوشتشويموادپالستیک،اینگویايمثال. استکنندهگمراهودروغکند،میایجادمواداین

طبیعت،درپالستیکتخریباتازکهوسیعینسبتااطالعاتباماامروزه. استخانهکردنتمیزمختلف
. نگریممیدیگرياپیدمیهرمانندپدیدهاینبهایمآوردهدستبهکنند،میایجادها آبزيوانسانبدن
محصوالتبهتولیدهاي پروسهدروروندمیبکارجنوبیپارسهاي مجتمعکارمحیطدرکهمواديلذا

کردهعادتها آنبهمااگرحتینیستندمهربانطبیعتوانسانبدنبایکهیچشوندمیتبدیلمختلف
.!!دهندجلوهطبیعیراها آنيدارسرمایهدرفروشوکاالتولیدسیستمیاوباشیم

ابراهیم پاینده
1396تیر 
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!!اسالمیجمهوري»هايدادگاه«پیگردتحتکارگرها میلیون

واداراتمراجع،محاکم،درکهاستداشتهاعالماسالمیجمهوري»قضائیهقوه«
جنحه،جرم،پروندهمیلیون15ازبیشها،شهرستانوتهراندرکشورمختلف»دادگاههاي«

درجرایم،سایروقتل،!!منکرارتکابسرقت،،!!نظامامنیتعلیهاقدامبرداري،کالهاختالس،
بربالغایرانجمعیتکلرسمیهاي سرشماريآخریناساسبر!! باشدمی»رسیدگی«حال
تشکیلسال14زیرسنیگروههايرامیلیون20حدودتعداد،ایناز. استنفرمیلیون80
مجرمینرقمکناردرراآمارهااین. هستندباالبهسال15افرادمابقیمیلیون60ودهندمی

14انسان4هرازکهبودخواهدآننتیجه،اولیندهید،قراررژیمدادگاههايتعقیبتحت
جرمرژیم،آنچهارتکابدلیلبهنفریکایران،يدارسرمایهجهنمساکنبااليبهسال
. کنیمنگاهدیگريشکلبهراموضوع!!! هستندکیفرتحملبهمجبوروتعقیبتحتخواند،می
کارگريهاي خانوادهافرادوکارگرانرانفرمیلیون50حدودکشور،جمعیتمیلیون80از

بهطبقهاینهاي تودهسال14باالينفوسکلفوق،هاي دادههماناساسبر. دهندمیتشکیل
موجودپرونده»میلیون15ازبیش«رقمازاینکهدقیقتفکیک. گردندمیبالغنفرمیلیون37
طبقهافرادبهتعدادچهوکارگرانبهمیلیونچندایران،يدارسرمایهدولتدادگاههايدر

همدشوارها رقماینیقینبهقریباحتمالیبرآوردامانیست،آسانداردتعلقدارسرمایه
همانمعادلشایدباالهاي پروندهدربورژوازيسهمکهزندمیبانگشواهدهمه. باشدنمی

سرمایه،اسالمیدولتويدارسرمایهموهبتمیلیون،15رقمکلوباشد»ازبیش«عبارت
دوزخاینمقیمکارگر5هرازکهآنستارقامایندهسامعناي. استکارگرهاي تودهبراي

قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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یاپیگردموردافرادزندانیان،محکومان،زمرهدرآنهانفر2حداقلوحشت،وخونوگند
است؟قرارچهازماجراببینیم. هستندجرمنوعیارتکاببهاتهامصندلیبرنشستههاي انسان
کلیدکهنیستجرمفقطنهسرمایهتوسطکارگراناستثماربورژوازي،مذهبومسلکدر
باشد،تر شاقوعمیقترچههراستثماراینبعالوهباشد،میخلقتبنیاديعلتوهستیبقاي

تر،دموکراتیکتر،بخشآزاديتر،طلبانهآرمانتر،جویانهبرابريتر،آفرینعدالتاندازههمانبه
غالباکثریتکردنجدا. بودخواهدزاترتمدنوپرورتررفاهتر،برحق»ترسوسیالیستی«

حقیقیرمزکهجرمنهنیزخوداجتماعیزندگیوکاروتولیدسرنوشتاززمینکرهسکنه
میلیاردهاساختنخاکستر. استتاریختداومرازآنسازيجاودانهبرايتالشواستآفرینش

نیزدرمانیبیبهداشتی،بیآبی،بیفالکت،فقر،گرسنگی،مشتعلهاي کورهدرزمینسکنه
پیشرفتوتعالیورفاهوآزاديوعدالتعرشبهبشریتصعودبلکهباشدنمیجرممصداق

پیروکودکانوزنانسوزاندنوجهانیواي منطقهسوزبشریتهاي جنگاندازيراه. است
رهاییسويبهتاختنحتمینیازکهجرمنههمجنگهاي شعلهمیاندرجهانکارگرجوانو

آفرینیسودهاي دخمهمرگبارتریندرکاربهخردسالکودكمیلیونصدهااجبار. استانسان
هرکالمیکدر. استها آدمسازينیازبیرستاخیزنمادبلکهنیست،جرممسلمانیزسرمایه

عروجکهجرمنهبورژوازيمرامدراستکشیبشریتوستیزيانسانبربریت،سبعیت،چه
چهبورژوازيپس. استروشناینهاتکلیف. استانسانیعزتواعتباروشرفهاي قلهبه

بسیارپرسشاینپاسخداند؟میتعقیبقابلومجرمراافراديچهوداندمیجرمراچیز
باورجرمنوعدوبهیابیندمیجرمراچیزدوجهانکجايهردردارسرمایهطبقه. استعریان

عبارتدر»ازبیش«لفظهمانراآنشمولدایرهومحدودآندامنهکهنخستنوع. دارد
مختلفهاي بخش. استبورژوازيطبقاتیدرونمسألهکندمیتعیین»میلیون15ازبیش«

برنامهنوعوسیاسیقدرتحصهیاسرمایهمیزانومالکیتسود،سهامسربردارسرمایهطبقه
چترزیردرویژهبهها کشمکشاینپهنهدر. دارندکشمکشهمبايدارسرمایهنظمریزي

سیاسینمایندگانواندارسرمایهدینی،وناسیونالیستیفاشیستی،هارهاي دیکتاتوريحاکمیت
برخیدر. اندازندمیراهکودتاکنند،میتوطئههمیهعلافتند،میهمجانبهآنجاوجااینآنها
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مجرمیناینشمار. کنندمیتیرمیدانراهیبساچهواندازندمیزندانبهرایکدیگرموارد
. استاندكبسیارهمبازبورژوازيساالرعامقتلهاي رژیمتازيیکهعرصهممالکدرحتی
هرسیاسیغیریاسیاسیواکنشهربورژوازي. استکارگرهاي تودهخاصدومنوعجرم

درکارگراناجباريالعملعکسهراست،آوردهبشریتسربرسرمایهکهآنچهبهکارگر
انسانتبعیضاتدیکتاتوري،آوارگی،فقر،گرسنگی،استثمار،شدتشکلهریااستثمارمقابل

کیفرخواستموردجرایمبخشاینلیست. داندمیجرمرانژاديوقومیوجنسیستیزانه
علیهاعتراضاعتصابات،درشرکتنشود،تفاهمسوء. استدنیاتمامیدرازايبهبورژوازي

تالشکار،نیرويبهايسالهچندوماههچندینتعویقعلیهمبارزهدستمزدها،نازلسطح
ناچیزيبسیاردرصدفقطاینهانوعوسرمایهجنایاتواستثمارشدتعلیهشدنمتشکلبراي

ایندرصد95ازبیش. کندمیتعیینراکارگرهاي تودهبرايبورژوازيمقررجرایملیستاز
وذلتوگرسنگیشالقزیرکارگرانکهسازندمیپراموريواقداماتراانتهابیلیست
وباشدجرایماینصدردربدهکاريشایداند.دادهانجامدیگرمصیبتهزارانواحتیاج

کهکارگرانی. دهندتشکیلرامیلیونی15لیستاینهمیشگیصدرنشینانبدهکارکارگران
وامدارسرمایهآنواینازخودگرسنهفرزندانخالیسفرهسربرناناي لقمهآوردنبراي

زدن،همبهچشمیکدرخواران،نزولمقررهاي بهرهباآنانقروضناچیزمبلغواندگرفته
بافرسایندهکارشیفتدورغمبهکهکارگرانیوسیعخیل. استآوردهدرسرها میلیونبه

کشیدهفلکبهسربهاياجارهپرداختبهقادرخودشاهیسیوسنارمحقردستمزدهاي
ومجرممستغالت،صاحباندارسرمایهشکایتباواندنشدهخویشمسکونیهاي کومه
فروشیتنبهنهادنرويکهروزيسیهزنانشمارپربسیارجمعیتاند.گردیدهزندانراهی
حکمباعصمتنهایتدراینکواستبودهفرزندارتزاقبرايآنهارويپیشراهتنها

فوجفوج،. شوندمینابودوفرسایندها میچالسیاهدرسرمایه،شرعحاکم»مدارعصمت«
مجبورمشترك،زندگیتشکیلبرايانسان،هرزندگیامرترین سادهانجامبرايکهکارگرانی

زیرتر،طرفاینکمیکهانسانهاییاند،شده»مهریه«نامزیرها غرامتترین سنگینتعهدبه
همازدیگرعللیاخواندندمیمشترکاتآنچهیانیبنبییامعیشتیسرکشمشکالتفشار

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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یا!! همسرخریدقراردادنقضغرامتپرداختبهمجبورجداییاینوقوعبا. گردندمیجدا
قرارمجرمانعداددرنیستند،سنگینمبلغاینپرداختبهقادرشوند،می»مهریه« همان

زندانیاناینکثرتاسالمیجمهوريزندانهايازبسیاريدر.  افتندمیزندانبهوگیرندمی
جمعهمدوربه»ايسکه« بندهايبهموسومجداگانهبندهايدرراآنهاکهاستحديدر
صففقط،زنجیرهمدیگرشدگاننفرینانبوهبعالوهکارگراناینکل!! اندکردهتلنبارهمبرو

کلواقعیشمار. کنندمیپررابورژوازياسالمیرژیمقضائیهقوهتعقیبتحتبدهکاران
حتیاینهاهمهبا. استانگیزرعبها،چالسیاهدراسیریارژیمپیگردآماجکارگربدهکاران

برجرممهرکارگرانکلازمعینیسهمتنها!! »مجرم«ومقروضمزديبردگاننهاییجمع
ها کشیستمرنجها،ها،محرومیتتازیانهزیرکهکارگرهزارانصد. دهندمیتشکیلراپیشانی

سالیانفرسودندنبالبهکهنفرهزارصدهاشوند،میمحسوبمجرمهمهاند.شدهاعتیاداسیر
اندارسرمایهبهخویشکارنیرويفروشبهمجبورتحقیروفالکتوگرسنگیشالقزیردراز،
ها میلیون. آیندمیحساببهسرشتیمجرمانهماندگردیدهمخدرموادفروشندهوکنندهتولید
کناردرشیفتیدوکارروزانهتحملبهبیکاريوگرسنگیوفقرکاريزخمباکهکارگر
الجرموسرمایهقانونناقضانهماندشدهمحکومبستروبالینبدونخوابیدنوها خیابان
رعبتابوهايحرمتنقضخاطربهها خانوادهازفراريدخترانکثیرجمعیت. هستندمجرم
محکوممجرمانهمگیهمسرمایهنظمپاسداروبورژوازيستایشمورددینیوقومیانگیز

مردساالرانهمعیارهايوها سنتعامقتلآماجآوارهوکشیدهزجرزنانفوج. سنگسارندبه
اساسبرکهپسريودخترجوانهزارصدها. باشندمیمجرمهميدارسرمایهستیززننظام
اندرفتهمیراهیااندنشستههمباآنجایااینجاانسانیمعمولعواطفترین شریفوترین پاك
مورددیگر»مجرمان«نوعصدهاوها اینهمهکهاینمهمنکته. هستندمجرمینعداددرنیز

داغکلآمار. هستندکارگرانهمهوهمهبورژوازياسالمیقضائیهقوهکیفرخواستوتعقیب
تمامیرئیسوها زندانبانکلصدرکهاسترقمیهمان!! کارگر»مجرم«هاي خوردهلعنت

انتظاردرو!! دارندجبینبرجرمداغکارگرلیونمی15. استداشتهاعالمرژیمدادگاههاي
جرم« ،!!هابودنمجرماینهمهبنیادکهآنستاساسیسؤال. هستندمجازاتحکمصدور
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حقوقیضدطویلوعریضهاي سیستموزندانهادادگاهها،وجود،!!»هاشناسیجرم«،!!»ها
استشدهچهواستچگونه. داردقرارکجادرایرانيدارسرمایهجهنمدرودنیادرموجود

!!! هستندبزهکارانومجرمانزمرهدرآنهادوتايحداقلدوزخاینساکنکارگر5هرازکه
سرنوشتوکارحاصلوکارازراکارگرهاي تودهسرمایه. استسادهبسیارسؤالاینپاسخ

بودنزندهحقوموجودیت. سازدمیجداکاملطوربهخودزندگیوتولیدوکارپویهوکار
کارگربه. کندمیسرمایهآفرینیسودچرخهمستأصلومفلوكزبون،مقهور،تابعراکارگر

هاي سرمایهوسرمایهوسودتولیدنیازکهداريهستیحقزمانیتافقطوفقطتوگویدمی
چگونهنیزتووجودبهسرمایهنیازاحساسصورتدروحالتایندرحتیباشی،افزونتر
برخورداريپوشاك،وخوراكوخوردنداشتنیاداشتنزندگی،محلمردن،چگونهزیستن،

بردن،سربهجاویدانآوارگیدریابودنجاییساکنسرپناه،وکومهازبرخورداريعدمیا
مدرسهبهپايبهداشتی،بیوداروییبیازحتمیمردنیادرمانوداروودکتررويدیدن

افزاییارزشملزوماتشرطوقیدبیتابعدیگرتچیزهروندیدنالفباشکلیاگشودن
نیازسرمایهآنچهبهپاسخدروراستاایندرماهیت،اینبايدارسرمایهنظام. استسرمایه

خانمانیبیوگرسنگیوفقرورطهبهراآنهامیلیارد3دنیاکارگرسکنهمیلیارد6ازدارد،
نیزکارنیرويفروشامکانازرامیلیاردیکاشتغالسندرکارگرمیلیارد4از. اندازدمی

ششدرکارنیرويفروشبرايجایییافتنجستجويدررامیلیونصدها. سازدمیساقط
ذلتاحساستوهین،تحقیر،خاكوگرداليبهالدرراعالمسراسر. کندمیآوارهدنیاگوشه

حالدرموجراذلتومحرومیتتبعیض،ازناشیطغیانوعصیاننماید،میغرقحقارتو
داغبرايخودبقايثانیهثانیه،دريدارسرمایه. کندمیانسانمیلیاردهاوجودبندبند،انفجار
ناپیداآنهاسرآنکهفسادمتنوعاشکال. کندمیتولیدفسادسود،تولیدبازاربیشترچههرکردن
. دهدمیآموزشکرانبیسطحدرودریغبیطوربهرافسادبارفاجعههاي شکلتمامی. است

تر داغدیگرکاالهايهمهازراکاالاینفروشبازاروکندمیتولیدمخدرموادکندکارچشمتا
چندآموزشودرمانوبهداشتوپوشاكوخوراكوخوردکلازتر افزونبارها. سازدمی

بازارراهیجمعیکشتاروزامرگهاي سالحفقطدنیايکارگرهاي خانوادهوکارگرمیلیارد

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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بهربطیهیچکندمیتولیدچرخهکاردستوروآوردمیپدیدراچههريدارسرمایه. نمایدمی
ساکناناحتیاجاترفعخاطربهمطلقاکندمیتولیددارویالباسغذا،اگر. نداردانسانهانیاز
سرچشمهآنهافروشوتولیدکهآنستخاطربهصرفاهمبازوصرفابالعکسنیست،زمینکره

ووحشتسراسرنظاماینحاکمیتواستیالپهندشتدر. استها سرمایهافزایشوسود
آنچهواستانسانیزندگیوبودنانسانوانسانندارداعرابازمحلیهیچآنچهدهشت
اندیشه،کلحتی. استسرمایهفقطاستهستیکلمطلقخدايوحاکمگیرنده،تصمیم
توسطنیزاندارسرمایهآحادچیزهمهوپژوهشاندوزي،دانشریزي،برنامهسیاست،تدبیر،

جنایتستیزانهانسانمناسباتچنینسیطرهدر. گرددمیتعیینسودتولیدچرخهوسرمایه
. شودمیبانکهاوخوارنزولاندارسرمایهوامدار. آوردمیباربهبدهیگرسنه،کارگرکاري،
حقوقیبیآوارزیرشود،میفحشاءتسلیمنهد،میرويمخدرموادفروشبهگردد،میمعتاد

اسالمیرژیم. گرددمیدعواواردیاکندمیپرخاشخوددوستانوهمساالنبهستمو
جنایاتوتوحشوتبعیضوفقرفشاربهواکنشدرکارگرانکهراآنچهتمامیبورژوازي

ودارتردامنهبسیارلیستبعالوهراها اینکلسپسونامدمیجرماند،دادهانجامسرمایه
مصداقراهمهوهمهاستها آدمشرافتمندانهوطبیعیپاك،رفتارکهآنچهازتريطوالنی

مجرمکارگرانازدیگريبخش!!! خواندمیمجرمراآنهامرتکبینوکندمیاعالمجرملفظ
درندگیواستثمارفشارعلیهصرفاًکههستندهاییانساننیزاسالمیجمهوريتعقیبمورد

راهسیاسیفعالیتهیچبدونحتییااندزدهمبارزهبهدسترژیماینفقرآفرینیوکشتارو
خیابانی،کودکانباهمراهیزدگان،زلزلهبهکمکاند.گرفتهپیشرانیازمندهاي انسانبهکمک

غیرقابلتبعیضاتباتالقاززنآنوایننجاتبرايتالشکودکان،کشندهکاربهاعتراض
شرکتتعرض،وستمموردافرادازبیدادگاههادرحقوقیدفاعمردساالري،وجنسیتحمل

نوعوخیابانیتظاهراتتاگرفتهاعتصابازسرمایهاستثمارفشاربهاعتراضشکلهردر
ماحصلاند.سرمایهدینیدولتحقوقیمحاکمتوسطشدهتعیینجرمدیگراشکالنیزها این

راکارگرهاي تودهکلایرانيدارسرمایهجهنمدرسرمایهقانونوکالسرمایهاینکهکالم
مجازاتعدیدههاي شکلتمامیتردیدبدونقمستحوکیفربهمحکوممجرم،هاي انسان
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شالقزیرنفسآخرینتاراشماکهاستاینکارگرانبهخطابسرمایهحرف. داندمی
نوعهروکارحاصلکار،ازراشماکنم،میساقطهستیازاستثمار،کشندهوبارهالکت
هاي شعلهمیاندرراشما. سازممیجداخودزندگیوکارسرنوشتتعیینپروسهدردخالت

منافذتمامی. نمایممیخاکسترمسکنیبیوآوارگیوآموزشیبیوذلتوگرسنگیوفقر
بدهکاري،بهمجبورراشماکارهااینبا. بندممیشمارويبرراکشیدننفسواعتراض

هاي طالقمردان،وزنانتجاريهاي ازدواجهم،کشتارهمدیگر،کاريکتکفحشاء،اعتیاد،
رفتارهااینکل. سازممیدیگرغائلهوبلیهصدهاووسطاییقرونهاي ازدواجازناشیاجباري

ارتکابخاطربهرانفر2حداقلشمانفر5هرازباالخرهوخوانممیجرمنیزراها واکنشو
سرمایهپیاملبوعصارهاین. کنممیتیرهاي میدانروانهیااندازممیزندانبه!!! جرایمهمین
سرمایهحکمرانیسیطرهدرسوزي،انسانجهنمچنیندروندرکهآنستمهمسؤالواست

یاکمآرایشیچهاگرها رفرمیستوسیعطیفمیاندرپرسشاینبهها پاسخکرد؟بایدچه
هاي حلراهمشتركبندترجیع. برخوردارندواحديکامالبنمایهازامادارند،متفاوتبیش
قوه!! شودبرقراربایداجتماعیعدالت!! گردداصالحباید»حقوقیسیستم«کهاستاینآنها

سیاسیقدرتساختار!! ساختمحققبایدرادولتازدینجدایی!! باشدمستقلبایدقضائیه
واحزابآزادي!! نمودتقویتبایدرامدنیجامعه!! استدموکراتیکاصالحاتنیازمند
باونمودسرنگونبایدراروزحاکمرژیمباالخرهو!! دهیمقرارکارسرلوحهدرراها اتحادیه

رغمبهکهآوريچندشتوخالیحلهايراهوشعارها!! کردجایگزیندموکراتیکرژیمیک
. گیرندمیسرچشمهبورژوازيعلیلتدبیروشعورسراچهازهمه،وهمهصوري،هاي تفاوت

سراسراما!!. پندارندتر میرادیکالهمهازراخودطلبانسرنگونیپردازیها،حلراهاینمیاندر
بربحث. نیستارزشپشیزيهیچحائزنیزآنانادعايکهزندمیبانگيدارسرمایهتاریخ

ماندگاري،ومهمتغییرهیچهمها دولتعروجوسقوطبا. باشدنمیدولتآنودولتاینسر
. آیدنمیپدیدماطبقههاي تودهدامنگیرهاي روزيسیهدنیايوحاضروضعیتشیرازهدر

وضعیتاینشیرازهدرتغییرمیزانهربراي. دهدمیحکمسرمایهکهکنندمیآننهایتاها دولت
بودن،مجرماتهامورطهازخالصیبرايدهی،کیفرینی،آفرجرمدرندگی،جنایت،ازآکنده

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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لفظنیست،شعارآنازگفتنسخنکهراهی. استراهیکفقطها اینهمهازرهاییبراي
بهمنتهیوفرجامنیکشفاف،افقدارايپیمودن،قابلواقعی،راهتنهاوتنها. نیستبازي

نظامی،دولتی،سیاسی،اقتصادي،قدرتسرمایه،صاحببورژوازي. استانسانواقعیرهایی
طبقه. استها قدرتهمهوافکارمهندسیفرهنگی،قضایی،حقوقی،مدنی،امنیتی،پلیسی،
محکوموخودمزديبردهراماکهاستقدرتنهادهايوها اهرماینهمهداشتنبادارسرمایه

براي. استساختهها حقوقیبیوها ستمها،جنایتها،بربریتها،سبعیتتمامیتحملبه
ها محرومیتجنایات،شدتازکاستناستثمار،فشارکاهشمیزانهربرايوضعیت،اینچالش

باصرفاراسرمایهقدرت. باشیمداشتهقدرتبایداینها،همهاي ریشهامحاءبرايها،ذلتو
اینما. کشیدچالشبهودادپاسختوانمیيدارسرمایهضدشورایییافتهسازمانقدرت
همهسرچشمهخالقراستاهمیندروسرمایهواقعیخالقیگانهماکهزیراداریمراقدرت
. استقدرتاینساختنمتشکلونمودنمتحدسربربحثکل. هستیمسرمایهقدرتاشکال

ترین پائینازدرون،ازباید. کردتأمینتواننمیآفرینیحزبوساختنسندیکاباراهدفاین
وکارشرایطروزرخدادهايژرفنايدرخودطبقهآحادمیانجاريمراوداتعمقدرسطح،

جوشهمبهيدارسرمایهضدوشوراییباید. خوریمپیوندهمبهخویشزندگیواستثمار
. گردیمتاریخیآفرینرهاییوسازسرنوشتقدرتیکشوراهاایندروندرباید. بخوریم

نیستاي چارهومجبوریمشویم،فراخوانصدورکاربهدستنیستقرارشوراهاساختنبراي
رعایتباطبقاتی،ويزنجیرهممراوداتترین صمیمانهعمقدرنفرچندنفر،چنداینکهجز

یکاندرونی،وبیرونیپلیسیسرکوبقوايآفرینیمخاطرهحریمازدوربهوامنیتیمسائل
شوراییبنايریزيپیموازینهمهحفظباراها هستهاین. داریمپايبرشوراییکوچکهسته

نقشمؤثرترینتاشوندمیتشکیلماشوراییهاي هسته. زنیمپیوندهمبهخویش،طبقهقدرت
بدونکنندایفااعتصاباتواعتراضاتاندازيراهدرکارگري،جنبشروزرخدادهايدررا

وجوديکجاهیچدراینکهبدون. گذارندجايبرخودمخفیکارسازفعالیتازرديآنکه
راتنویننوننقشماشوراییهاي هسته. کننداحرازمعترضکارگرانآحادوجودسواي

مبارزاتژرفنايدرسیاقهمینباما. »معلومنیستوحسابدرآید« کهداشتخواهند
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ظرفرابنااینوساختخواهیمراشورایییافتهسازمانجنبشبنايشالودهخودجاري
کندنبرايويدارسرمایهعلیهخودطبقهبرابروآزاداثرگذاريودخالتوحضوروپیکار
متشکلقدرتیککارهااینانجامباوطریقاینازما. کردخواهیممزديبردگینظامریشه

باالرامزدهاقدرتبا. کردخواهیمراکارهاهمهآنگاه. شدخواهیميدارسرمایهضدشورایی
سیاسیهاي آزاديقدرتبا. رسانیممیممکنزمانحداقلبهراکارروزانهقدرتبا. بریممی
بهراقومیوجنسیانسانیضدتبعیضگونههرقدرتبا. کنیممیبرقرارراشرطوقیدبی

کلودولتوپارلمانقدرتبا. سازیممیمحوراکودکانکارقدرتبا. کشیممیچالش
انجامرادیگرکارهايفراوانوکارهااینقدرتبا. رانیممیعقببهراحاکمیتدستگاههاي

. گردیممیيدارسرمایهتاریخیوهمیشگیکامل،امحاءآمادهفرایندهمیندرونازودهیممی
وسیاسیآزاديمیزانهراستثمار،فشارکاهشمیزانهرخود،زندگیبهبودمیزانهربراي
هايدستگاهسويازجرمکثیفمهرکردنپاكبرايجملهازخوداجتماعیحقوقوحق

ضدوسراسريوشوراییقدرتشدن،قدرتسوايخویش،پیشانیبرسرمایهقضایی
.نداریمدیگريچارههیچشدن،خودطبقهآحادهمهيدارسرمایه

مزدك کوهکن
1396تیر 

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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!!گردزبالهکودکان

زبالهباکهکودکانیمورددرداردايدهندهتکانگزارش9/3/96شنبهسهایران،روزنامه
شهرهايزبالهتفکیککارایرانی،وافغانساله15تا6کودکاناین. گذرانندمیزندگیگردي
کارفرماهاي. دهندمیانجامدستباگیردصورتمکانیزههايدستگاهبابایدمیکهراتهران
آلوده،ومتعفنمحلیاست؛گاراژعمدتاًکارشانمحل. هستندهاشهرداريپیمانکاراناینان
ساعتمیانگین. خورندمیوولزبالهازکوهیمیاندرکارگراناین. حشراتوموشازمملو

کودکانازبرخی. رسدمیبیشترهموساعت18تااوقاتگاهیکهاستساعت10,5کارشان
ناچیزحقوقازمبلغیآن،برايکهخوابندمیگاراژهاهمیندرشبخانواده،ازبودندوربا

هايانگلخونی،اسهالکزاز،حصبه،هپاتیت،ایدز،هايبیماري. پردازندمیکارفرمابهراخود
نفر100بههابچهتعدادگاراژهابعضیدر. استشایعدردزانووکمرپوستی،سالکاي،روده

. کنندتامینراهایشانخانوادههايهزینهتااندشستهزندگیازدستکودکاناین. رسدمی
مدادبستهیکخواندن،درسگرم،غذايوعدهیککودکاناینآرزوهايکهگویدمیگزارش

موشانگشتانتاشودپیداکسیکهاستاینآرزویشکودکی. استمادرداشتنورنگی
هايخیاباندرزبالهآوريجمعبرايکهگویدمیبلوچکودکی. کندخوبرادوستشيجویده

ایننداشتنصورتدر. باشیمداشتهتومانیهزار400تا200فصلیهايکارتبایدشهر
راکودکاناینتعدادگزارشاین. زنندمیکتکوگیرندمیراماشهرداريمامورانهاکارت

هاساعتتاآنتصاویرکهوحشتناكگزارشی. زندمیتخمیننفرهزار120کشورسطحدر
. کندنمیهارراگلویتبغضوماندمیخاطردر
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مدیریتمباالتیبی"رااوضاعاینبانیاستطلباصالحدولتخدمتدرکهایرانروزنامه
بشريضدومحورسودنظامدرما. کندمیمعرفیرقیبجناحمباالتیبییعنی"شهري
واساسکارگرانکاربیشترمحصولهرچهتملکواندوزيسود. کنیممیزندگیداريسرمایه
اشارهکارفرماهارذالتبهوبپوشاندراحقیقتاینتواندنمیگزارش. استنظاماینبنمایه
مباالتیبینهاینها!! دانندمیهزینهپرراماسکودستکشوبهداشتیامکاناتتهیهحتاکهدارد
وخصوصیهايسرمایههمکاريومشارکتباکهجنایاتی. استسرمایهذاتنشانگربلکه

. گیردمیانجامدولتی
درستسرپناهیکودکاناینبرايالاقلکهگویندمیبنشینیمکهدارانسرمایهصحبتپاي
کارگراننشدهپرداختکارحاصلسرشارسوددرایران! اندشدهآنانولگرديمانعواندکرده
طبقهکار. زندمیتومانمیلیاردهابهسرکودکان،ودارخانهزنانکاراقتصاد،هايشاخهتمام

. گیردمیمتعددبنیادهايوهابنگاهسرمایه. شودمیدارسرمایهطبقهنوشوعیشصرفما
استثمار. شوندمیتغذیهمانشدهپرداختکارازسرکوب،نهادهايومذهبیمغزشوییمراکز

جنایتکارهايدولتوهاسازمانها،گروهبهکمکموشک،واسلحهبهتبدیلماازکشیبهرهو
هايکمکبانهکهسازدمیشدنیوممکنرااینراحتیبهماطبقهکارمحصول. شودمیمنطقه

. بگذرانیمروزگاربارفالکتشرایطدروگذاريمنتوترحمبانهوصدقهوخیریههايانجمن
نگهداريرایگان،پرورشوآموزشوبهداشتهمچونخودانسانیمطالباتتمامیهمراهبه
اجتماعیمحصولمیزانبهدستمزدحداقلتعیینمعلوالن،وسالخوردگانازرایگانمراقبتو

زنانوبازنشستهوبیکاروشاغلکارگرانکلیهبهدستمزدمیزاناینتخصیصوساالنه
بودنجرموممنوعیت: بگذاریمخودمبارزاتدستوردرراکودکانخاصمطالباتدار،خانه

رفاهینیازهايبامتناسبمکفیحقوقپرداختسال؛18زیرنوجوانانوکودکاناشتغال
همهازحضانتحقسلبآزاري؛کودكنوعهربامبارزهسال؛18زیرافرادتفریحیو

...کنندمیسلبراکودکانانسانیرشدشرایطوحقوقها،آزاديکهمادرانیوپدران
هاخواستاینتحققبهقادرداري،سرمایهضدافقباکارگرطبقهما،طبقهجنبشتنهااین
وبدبهراداريسرمایهیاودهدجلوهگناهبیراداريهسرمایکهرویکرديهرگونه. است

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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وجهانجايهمهدرسرمایهحکومتهاقرن. استگمراههوفریبکاريکند،تقسیمخوب
حلرابشرمعضالتاستنتوانستهخیریهموسسهصدهاوخیرخواهانههايکمکمیلیاردها

بازآفرینیمانعتواننمیسرمایهدرختکردنحرسبا. استسرمایهانسان،مصایبریشه. کند
تخریبوجنگاجتماعی،تبعیضاتکودکان،کارفقر،بیکاري،همچونآنمسمومهايمیوه

.شدزیستمحیط
خاطربهراقبلقروندراروپاییکارگرانزندگیتاریخایران،روزنامههولناكگزارش

مرتکبکارگرانعلیهقرنهاراجنایاتهمینغربی! انساندوستو! متمدنسرمایه. آوردمی
چنانباکارگرانستیزسرمایهمبارزاتمیالدي19قرندرخصوصبهوآنجادر. شدمی

پذیرفتنونشینیعقببهمجبورداريسرمایهکهفشردراسرمایهگلويشدتیووسعت
همینپیگیريماراهکار. گردیدکودکانجملهازوکارگرانزندگیدراصالحاتايپاره

سرمایهشوراهايبرپاییگرودرگرديزبالهوخوابیگوروفالکتازنجات. استرویکرد
.ستازندگیوکارمحلوروستاوشهردرستیز
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