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▀▀▀  

  »سنديکای کارگران هفت تپه«در باره آخرين اطالعيه 

  چو شمع صومعه افروزی با چراغ کنشت  وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد 

 توده های کارگر و در پی آخرينسنديکای کارگران هفت تپه پس از هفتاد روز اعتصاب، راهپيمائی و اعتراض پرشور 

ديدار سنديکاسازان و سنديکاچيان با مجلسيان و نهادهای ديگر دولت سرمايه داری!! اطالعيه ای منتشر نموده است. 

  محتوای اطالعيه سنديکا به شرح زير است.

فع ند نه تنها خواستار رافرادی که تحت عنوان نماينده و يا مسئولين بر سرنوشت جامعه ايران حاکم هستهيچکدام «  - 1

و رجوع مشکالت ما نيستند، که خود عامل ايجاد اين مشکالتند. فقر، گرسنگی، اختالف طبقاتی بين کارگران و مردم 

نيروها و دستگاه های  .گرسنگی روز به روز بيشتر می شود مدافعان فقر و فقير و زحمتکش با صاحبان سرمايه و

اين افراد تمام قد  .سياسی، امنيتی، نيروهای نظامی، فرهنگی و نمايندگان مجلس همگی حافظ منافع سرمايه داران هستند

در اختيار منافع سرمايه داران هستند. تمام برنامه ها و لوايحی که در مجلس تصويب ميشود تنها بر اساس منافع پول 

  » است داران و صاحبان سرمايه

   .ما نبايد به اين افراد، نهادها و سازمانهای حامی سرمايه داران توهم داشته باشيم«  - 2

  .پس بايد به نيروی طبقاتی خود باور داشته باشيم«  - 3

ما کارگران و مردم زحمتکش که چرخ های اقتصادی را می توانيم بچرخانيم، آنقدر عقل و خرد، شعور و دانش « - 4

ی، چرخهای زندگی را بدور از دبرای امروز و فردای خود برنامه ريزی کنيم و جدا از چرخ های اقتصا را داريم که

  »رنج و محنت، بدور از فقر و گرسنگی و استثمار، را به حرکت در آوريم

ا از شورايی رنه به مجلس، نه به دولت سرمايه داران، نه به فرد پرستی، نه به حاکميت حزبی، زنده باد حاکميت «  - 5

  ».امروز تا فردای پيروزی را برای هم تکرار کنيم و برای رسيدن به آن مبارزه کنيم

--------------------  

نکات باال خطوط اساسی و بخش اعظم محتوای اطالعيه سنديکا را تعيين می کنند. در باره اينکه سنديکا کجای پروسه 

رنامه آشنای خود، آيا حق دارد از سوی توده های کارگر مجتمع سخن راند پيکار کارگران ايستاده است و با توجه به کا

يا نه؟ آحاد کارگرانند که بايد به داوری بنشينند. در اين مورد با احتراز جدی و آگاهانه از پيش کشيدن هر بحث تفصيلی، 



ا دازيم. تأکيد می کنيم که مخاطب مدر ال به الی همين متن کوتاه، جمالتی خواهيم گفت اما عجالتا به چند نکته اساسی پر

م البته با اين حساب که کارگران هارگر هفت تپه و آحاد کارگران است و که صرفا توده ک نه سنديکادر طرح اين نکات 

  نکته ها به اختصار عبارتند از:  .بر پايه شواهد، با مضمون اطالعيه همراهی دارند

به عنوان عده ای کارگر و فعاالن ضد سرمايه داری جنبش کارگری ايران از مفاد اطالعيه در عين وقوف بر انبوه  – 1

تناقضات، آشفتگيها و کاستيهايش استقبال می کنيم، آن را به رغم شعارگونه و غيرزمينی بودن يا حتی آاليش های عميق 

م. گامی که می تواند در تداوم خود استوارتر، ريشه کاوتر، نقشه مندتر، سنديکاليستی موجودش گامی کامال به جلو می بيني

  طبقاتی تر و ضد سرمايه داری تر گردد. ما همين حد را ارج می گذاريم. 

اطالعيه بيشترين بخش خود را به اين اختصاص داده است که سرمايه داران، حاکمان و دولت سرمايه يا نهادهای  – 2

اری، به فکر کارگران نيستند، به سود سرمايه می انديشند و در جستجوی منافع طبقه خود هستند. مختلف دولتی سرمايه د

آيا راستی، راستی شما به تازگی، در روزهای اخير و به دنبال دور جديد مبارزات اين حقايق را کشف کرده ايد؟؟!! اما 

ؤال مهم آنست که چرا کارگر هفت تپه به رغم مشکل، آوردن توضيح واضحات يا زود و دير شناختن واقعيتها نيست، س

تأکيد بر اين موضوعات بديهی، يا مهمتر از آن، به رغم تجربه روز به روز، لحظه به لحظه و نسل بعد از نسل خويش 

افروختن شمع «از آنچه سرمايه داران، دولت سرمايه و نظام سرمايه داری بر سرش آورده است باز هم در تدارک 

و برای حل مشکالتش به مجلس بورژوازی به نهادهای » گره به باد می زند«است!! باز هم » غ کنشتصومعه با چرا

دولتی فاشيسم درنده اسالمی سرمايه می آويزد؟؟!!! آيا اين همان آاليش های ويرانگر، مسموم و هالکت زای سنديکاليستی 

انداری راديکال شما برای ايفای نقش در برپائی نيست که هنوز هم در شريان مبارزات شما جريان دارد و سد راه ميد

يک جنبش نيرومند شورائی، سراسری و ضد سرمايه داری می گردد؟؟ به نظر می رسد که هست. همين که سنديکا به 

خود حق می دهد از نمايندگی مبارزات شما سخن گويد و به نام شما اطالعيه منتشر سازد نيز مؤيد اين فتور و نشان 

اين آاليش است. سنديکائی که سالها پيش چکامه ظهورش را با مباهات به تعطيل کردن روند اعتصابات،  دهنده قوام

تعطيل تظاهرات ها، راهبندان ها، تعطيل ميدان داری ها و قدرت نمائيهای توده کارگر هفته تپه و دفع و رفع خطر جنبش 

  رساند!!! کارگری از سر چرخه توليد سود سرمايه، سرود و به گوش همگان 

سيار زيبا، سخن ب بايد به نيروی طبقاتی خود باور کنيم.به محوری ترين و اساسی ترين نکته پردازيم. گفته ايد که  –3

حياتی و سرنوشت آفرينی است. اما مبارزات روز شما هيچ فروغی از اين جهتگيری بر چهره ندارد، هيچ کورسوئی از 

مرا همين چندين دهه اخير مست از گذشته تاريخی دور که بگذريم حداقل در چنين رويکردی بر جبينش ساطع نيست. شما

ال اعتراض، اعتصاب، تظاهرات، راهبندان و پيکار بوده ايد اما هيچ گاه به طور واقعی، استراتژيک، نقشه مند و در ح

وندی، همرزمی، همدلی طبقاتی دست همراهی به سوی توده های همزنجير خويش دراز نکرده ايد. هيچ اقدامی برای همپي

و همسنگری با کارگران خودروسازی ها، نفت و گاز، پارس جنوبی، پااليشگاهها، پتروشيمی ها، کارگران بخش آموزش 

يا درمان، معادن، هتل و رستوران، لوله سازی ها، نوردها، بنادر، شبکه سراسری حمل و نقل، کارگران دهها هزار 

ورده ايد، شما حتی در خوزستان، در چند کيلومتری پيرامون خويش به سراغ صدها مرکز کار و توليد ديگر به عمل نيا

ناحيه صنعتی بزرگ حوزه شهر اهواز نرفته ايد، با کارگران ماهشهر و آبادان و خرمشهر  30هزار کارگر شاغل در 

ا هيچ گامی در اين و آغاجاری و آزادگان و دهها شهر ديگر وارد هيچ گفتگوی جدی جنبشی و شورائی نشده ايد؟ شم

گذر بر نداشته ايد. اضافه کنيم که چند سال پيش کارگران زيادی از جمله فوالد اهواز، معلمان، دانشجويان خانواده های 

کارگری، کارگران مطبوعات و ساير مراکز کار ولو از راه دور و بعضا نزديک به حمايت از خيزش شما برخاستند. 



و راديکالی برای ارتقاء اين همصدائی ها به يک همپيوندی استخواندار شورائی و طبقاتی اما شما هيچ تالش خالق، فعال 

  به عمل نياورديد.

را از » باور کردن نيروی طبقاتی«ابعاد فاجعه گسترده تر از معضل باال است. شواهد بانگ می زند که شما  – 4

را نيروی چند صد کارگر هفت تپه در چهارديواری اين  نيروی طبقاتیمنظری سرمايه مدار و سنديکاليستی می کاويد. 

مجتمع، نيروی کارگران فوالد در حصار تنگ محيط کار و در همين راستا نيروی کارگران هر مرکز کار و توليد در 

قفس تيره و تاريک کارخانه و رشته و حوزه می بينيد. اتحاد و يکپارچگی طبقه خود را هم در گرو اهتمام کارگران هر 

واحد يا هر رشته به ساختن سنديکا، شورا، اتحاديه، کميته، کانون و اين نوع امامزاده ها، آويختن توده های کارگر به 

اين معبدها و باالخره به هم پيوستن همين معابد و امامزاده ها و دکه های باالی سر جستجو می کنيد!!! در باره همه 

کارنامه چهل ساله مبارزات جاری درون اين مجتمع، از کمترين جهت گيری کارگران هفت تپه نمی گوئيم، اما تهی بودن 

برای همجوشی و همسنگری سراسری شورائی طبقاتی، به وضوح از استيالی چنين انگاره ای می گويد. به ويژه که اين 

ان و ی ايرگمراهه پوئی و برهوت پيمائی فرساينده نه خاص کارگران هفت تپه که سرطان مرگ زای کل جنبش کارگر

دنيا است. به حاشيه نمی رويم، جای اين بحث اينجا نيست. عصاره کالم آنست که نيروی طبقاتی کارگران به طور واقعی 

و زمينی فقط قدرت سازمانيافته شورائی سراسری ضد کار مزدی آنهاست. هر تالش برای هر قدر کمک به شکل گيری، 

رشد و بلوغ نيروی طبقه کارگر، اگر در اين راستا و با اين افق نباشد،  نطفه بندی، پرورش، بالندگی، استخوان بندی،

اگر راهی دکه سازی سنديکائی گردد، به سکتاريسم سوداگرانه حزب آفرين غلطد، قطعا فقط بستن سد بر سر راه ظهور، 

نديکاليستی راه آفرينی سيک گم» اتکاء به نيروی طبقاتی«نشو و نما و برپائی اين قدرت خواهد بود. پس اگر بناست بحث 

نباشد، راه فرقه بازی حزبی پيش نگيرد، در شعارهای مريخی خالصه نگردد، بايد راه افتاد و درب خانه های همه 

همزنجيران در سرتاسر جهنم سرمايه داری را کوبيد. بايد کل ما کارگران راه افتيم. دست به سوی هم دراز کنيم. آگاهان 

د، فعالين به نافعاالن درس فعاليت دهند، شجاعان به فروريزی ترس ناشجاعان پردازند، به ناآگاهان آگاهی آموزن

کارکشتگان کوله بار تجارب خود را پيش پای همگان پهن کنند. اعتصابات پراکنده را به هم پيوند زنيم و نماد آرايش 

راها کنيم، جنبشی شورائی، قوای شورائی متحد ضد سرمايه داری سازيم. سراسر اين جهنم را کشتزار رويش شو

سراسری و سرمايه ستيز برپا داريم که در آن دخالتگری آزاد، خالق، آگاه و نافذ هر همزنجير پيش شرط دخالتگری 

فعال طبقاتی کل همزنجيران در تعيين سرنوشت پويه پيکار شود. آيا اينها خيالبافی است. هر نوع انگ اتوپيسم بر اين 

سرمايه داران و شرکای سنديکاليست و حزبی و دستگاههای شستشوی مغزی آنان است. همه سخن صرفا کار سرمايه و 

  اينها عملی است. بايد راه افتاد و دنبال کرد. 

ما کارگران چرخ های اقتصادی را می توانيم بچرخانيم، آنقدر عقل، خرد، شعور و دانش «به درستی گفته ايد که  – 5

د برنامه ريزی کنيم و سوای چرخ اقتصاد، چرخهای زندگی را دور از رنج و محنت، داريم که برای امروز و فردای خو

طرح اين نکته بسيار پرشکوه و اميدساز است. بسيار بديهی است که » فقر، گرسنگی و استثمار، به حرکت در آوريم

چند سطر باالتر گفتيم، بدون کارگران توان انجام اين کار را دارند،  اما سخن از ايفای اين نقش، بدون آنچه در همين 

برپائی يک جنبش سراسری شورائی ضد کار مزدی، يا شعاربافی است، يا کل آاليشها، وارونه بينی ها و وارونه بافيهای 

رفرميستی راست و چپ را بر گرده خود بار دارد. نمی شود خود را پای بند زمينی، طبقاتی و جنبشی اين باور ديد اما 

کار، هيچ گامی برای همپيوندی متحد شورائی توده وسيع همزنجير برنداشت. تکرار و تأکيد کنيم در طول چهل سال پي

که اين نقدی ريشه ای است که آماجش کل جنبش کارگری ايران و دنياست و به هيچ وجه خاص کارگران هفت تپه نيست. 

ر گيرد بايد کل طبقه کارگر ايران ب اگر قرار است کارگر هفت تپه سرنوشت کار و توليد و زندگی خويش را به دست



سرنوشت کار و توليد و زندگی خود مسلط گردد. اين کار بدون ميدانداری قدرت متحد سازمانيافته شورائی توده کارگر 

ممکن نيست اما حتی همين کالم می تواند با تعبيری عميقا متفاوت و متضاد در فاصله ای طوالنی ميان راديکاليسم ضد 

رفرميسم منحط چپ نما مطرح گردد. از منظر ما توده کارگر هفت تپه می تواند با جنبش متشکل شورائی  کار مزدی تا

خود به عنوان حلقه ای از زنجيره سراسری جنبش شورائی در حال تکوين و بالندگی طبقه کارگر و به عنوان لحظه 

تپه و برنامه ريزی شورائی کار و توليد معينی از ميدانداری شورائی کل اين جنبش دست به کار تصرف مجتمع هفت 

خويش شود. اين کار با آنچه قبال از سوی کارگران مجتمع طرح گرديده است، با آنچه در به اصطالح شوراهای کارگری 

آرژانتين و نقاط ديگر دنيا ديديم زمين تا آسمان متفاوت است. در اين الگو شورای کارگران هفت تپه تصرف کارخانه 

مل منفرد برای حل ضربتی مشکالت عاجل معيشتی خود که دقيقه ای از پروسه مستمر پيکار طبقاتی برای را نه يک ع

برپائی جنبش سراسری شورائی طبقه خود و درهمان حال خارج ساختن حاصل کار و توليد خود از چنگال سرمايه داران 

محصور، مقهور و محدود درون چهارديواری  و دولت سرمايه می بيند، در اينجا ديگر تکيه گاه خيزش کارگران قدرت

کارخانه نيست. آنها حمايت فعال، جنبشی، سراسری و شورائی همزنجيران در سراسر جهنم بردگی مزدی را همراه 

توزيع را پشتوانه خويش می بينند،  زاکرشبکه حمل و نقل يا کارگران همه مدارند. همپيوندی و همراهی کارگران بنادر، 

از همدلی و همسنگری و همرزمی کارگر برق و آب و آموزش و درمان برخوردارند. تصرف شورائی هفت تپه را بايد 

  اين گونه تدارک ديد.

بسيار آسان است و نيازمند پرداخت هيچ هزينه ای » نشستن کنار گود و سر دادن لنگش کن«حتما خواهيد گفت که  – 6

می باشد. ما به هيچ وجه شما را به خاطر چنين پندار و سرزنشی آماج انتقاد نمی گيريم. شما کامال مختاريد و حتی حق ن

داريد که چنين پنداريد. اما ما لب گودنشين نيستيم. حداقل و در نازل ترين سطح نه کمتر از يکايک شما سرنوشت و 

ش را در سلول، سلول وجود خود درد می کشيم، فراتر از اينها وضعيت بی نهايت زمينگير و غمبار جنبش طبقه خوي

بحث بر سر راهبردی است که بايد پيش گيريم، سياست ها و راهکارهائی است که بايد اتخاذ کنيم، اگر در اين راه افتيم 

اشکاالت ديگر  آنگاه همه ما حق داريم که همديگر را به خاطر کاستی ها، اشتباهات، واماندگی ها، بی عملی ها و همه

به باد انتقاد سازنده، راديکال، جنبشی، طبقاتی، شورائی و ضد سرمايه داری گيريم. ما بايد به هم انتقاد کنيم. ايراد در 

انتقاد نيست. ايراد در فرصت طلبی های کريه مشتی عافيت جوی کرکس صفت است که می کوشند تا با صحه گذاری 

رفتن های سنديکاليستی و رفرميستی کارگران در ميان آن ها جائی برای کاسبکاری وقيح دکاندارانه بر تمامی گمراهه 

  خود باز کنند. 

  کارگران ضد سرمايه داری 

  1399مرداد  31

 1399جنبش کارگری ايران در مرداد 

 از چند سال پيش تا کنون و بخصوص در ماه مرداد اين سال هيچ مبارزه و تحرک اجتماعی در ايران صورت نگرفته

و نقش اصلی را ايفا نکرده باشند. از چند ماه پيش تاکنون فقط و فقط کارگرانند که  نبوده که در آن کارگران سلسله جنبان

در هر تحول و جنبش اجتماعی در ايران با خواست های معين و محدود خود وارد صحنه می شوند و با طبقه حاکم به 

و کامال به درجه پختگی کارگران بستگی دارد. اکنون بيش از هر زمان  زور آزمايی می روند. اين مطالبات محدود بوده

رويی  رران و سرمايه داران. اما اين رودديگری در تاريخ ايران ما شاهد رودر رويی دو طبقه اجتماعی هستيم. کارگ

هيچ رو يکسان و هم وزن نبوده است. در يک طرف سرمايه داران و دولت آن ها با همه تجهيزات سياسی، اقتصادی، ه ب



نظامی و حقوقی بعالوه ارتشی از عوام فريبان حزبی، سنديکايی و رفرميستی که قادرند جنبش کارگری را خفه کرده و 

به يک جنبش طبقاتی جلوگيری نمايند. با اين وجود نگاهی به محدوده کارخانه و واحد کار محصور کنند و از رشد آن 

 ربه نمودار های زير چشم ها را به رشد جنبش کارگری در ماه اخير خيره می کند خصوصا اين که تعداد اعتصابات د

ترين کهای اخير قابل مقايسه نيست. در طرف ديگر لشکر پراکنده کارگران بدون کوچسال و ماه مرداد با هيچ يک از ماهها

ی هستند بارزه اکار مه سازماندهی طبقاتی اما تحت فشار شرايط اقتصادی، فقر، گرسنگی و آينده نامعلوم زندگی دست ب

بيش روشن است. تناقض بزرگی است که از طرفی توده کارگران بدون کوچکترين حضور طبقاتی که سرنوشت آن کما

بل سرنوشت محتوم خود به فقر و گرسنگی ساکت باشند. رشد و از طرف ديگر نمی توانند در مقا سازمان يافته اند

 یاشتباه بزرگبسيار چشمگير است اما  پيشهای گذشته اين سال و سال های در مقايسه با ماه 1399اعتصابات در مرداد 

مسال ما مردادماه ا درهمين ميزان افزايش يافته است. ه تصور کنيم که رشد کيفی و سازمان يافته اين جنبش باگر است 

فاجعه اينجا است که اعتصابات . داشتيم مورد 82بوده ايم در حالی که همين ماه سال گذشته  اعتراضیحرکت  271شاهد 

در چهارديواری کارخانه ها محصور است و هيچ بارقه ای از تالش برای صف آرائی سازمان يافته شورائی به عنوان 

دستکم گرفتن اين نيرو فقط خاص کارگران واحد هايی نظير  می شود.يک قدرت متحد طبقاتی در مقابل سرمايه ديده ن

بوده و نيست. دور باطل نيشکرهفت تپه و هپکو اراک و چند واحد ديگر کار با سابقه طوالنی مبارزه عليه سرمايه ن

در  ،کارگران واحد های ديگر در ميان بی اعتنائی به ضرورت يک همبستگی متحد شورائیاعتراضات و  ،اعتصابات

. در اواسط اين ماه ما شاهد گسترش موج اعتصاب در بيداد می کندصنايع نفت و گاز، پتروشيمی، فلزات و توليد برق 

   :واحدهايی نظير

 ،14فاز ،پارس جنوبیشرکت اکسير در  پتروشمی های کنگان، پارسيان، سپهر المرد،

شرکت ای جی، پااليشگاه نفت سنگين قشم، شرکت پتروشيمی پارس فنل، پااليشگاه 

ماهشهر، شرکت تهران هينو، سايت پتروشيمی سبالن، شرکت آتروپات پااليشگاه جفير، 

در عسلويه، شرکت  21و   20پارس ايالم مهران، فاز  نيروگاه بيدخون و شرکت جهان

ل ترکيبی مشهد مپنا بويلر، پااليشگاه آبادان، آسفالت طوس دشت آزادگان، نيروگاه سيک

ميدان نفتی آزادگان شمالی، فوالد سنگان پيمانکاری قيصری، شرکت فوالد کوشان، 

پااليشگاه اصفهان، نيروگاه برق سبالن ـ   مپنا،نيروگاه حرارتی و گازی تبريز، شرکت 

کيبی اروميه،  شرکت تر،  نيروگاه سيکل ٣و  ٢اردبيل، پيمانکاری قرارگاه خاتم فاز های 

شرکت مينا در پااليشگاه بيدبلند، شرکت حلقه صنعت ايرانيان (پايپينگ)،  صنعت پژوهان،

شرکت تنش گستر و پيمانکاری طريفی (برق) در نيروگاه بيدخون، شرکت نفت گچساران، 

و ده ها واحد بزرگ و کوچک در خوزستان، بوشهر و هرمزگان، بوده ايم که هنوز جسته 

   يخته، اين جا و آن جا ادامه دارد.و گر

. اينان ظاهرا و فی الحال و نقشی در اعتصابات نداشته اندبخش مهمی از کارگران اين واحد های بزرگ توليد دخالت 

در نهايت تأسف هيچ رغبتی به همدردی، همرنجی و همرزمی با هم زنجيران خويش نيز و در معرض اخراج نبوده اند 



در همين ماه عالوه  آن بر روند مبارزات ساير کارگران بسيار چشمگير است.که اثرات مخرب  جعه اینشان نداده اند. فا

و  سطح نازل مزدهاشهر نسبت به تعويق دستمزدها،  14بر موارد فوق ما شاهد اعتراضات کارگران حوزه درمان در 

ها عدم پرداخت آن دست به شهر عليه دستمزدهای ناچيز و ماه 27عدم امنيت شغلی بوده ايم. کارگران شهرداری ها در 

معضلی که يگانه راه برون رفت اما هيچ يک از اين اعتراضات به هيچ نتيجه ای نرسيده اند.  اعتصاب و اعتراض زدند.

ه و ايکارگری سرمايه ستيز است. بايد مبارزه عليه سرم شوراهایمراجعه به نيروی طبقاتی و متشکل شدن در  از آن

  حاکمانش را وسعت بخشيد، سازمان داد، سراسری نمود و شورائی متشکل ساخت. 

  

  

  

  ابراهيم پاينده 

  1399شهريور 

  



  کارگران، اعتصاب سراسری، رشته های پوالدين پيوند، فاجعه ناهمپيوندی

کيالتی طبقه و بی تشت تزيه گردانی در باره پراکندگی، تشتاريخ چپ قرن بيستمی تاريخ بيشترين نوحه سرائی و تع

کارگر است. کارگران قطعا پراکنده، متشتت و جنبش کارگری بين المللی فاقد هر ميزان استخوان بندی، راديکال، آگاه، 

طبقاتی و ضد سرمايه داری بوده و امروز نيز چنين است. در اين جای هيچ شکی نيست اما احزاب لنينی و بورژوازی 

ين واقعيت را، دستخوش بدترين تحريفها نموده اند. آنان شالوده نگاه خود به طبقه کارگر چپ نما، کل ماجرای مربوط به ا

و جنبش کارگری را بر تصوير باژگون انسجام و همپيوندی هويتی، مادی و طبقاتی توده کارگر و در همين راستا بر 

اتحادی که کارگران به حکم کارگر  انکار سرشت واقعی اين همپيوندی و اتحاد قرار داده اند. درهمرفتگی، همجوشی و

بودن وهستی اجتماعی واحد خود دارند. همه زير گيوتين استثمار سرمايه داری هستند. از کار و محصول کار خود 

جدايند، فاقد هر نوع نقش در تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی خويشند. به همين خاطر در گرسنگی، فالکت، فقر، 

رند، جدائی آنان از سرنوشت کارشان سرچشمه انفصال مطلق آنها از هر ميزان آزادی، بی سرپناهی غوطه می خو

حقوق، رأی يا هر دخالتگری آزاد انسانی در هر عرصه حيات اجتماعی است. همپيوندی و اتحاد تاريخی، خودجوش، 

همبستگی و  ايط است.ذاتی و همه جاری توده های کارگر در نازل ترين سطح واکنش طبيعی و قهری آنها به اين شر

وحدتی که بسيار سريع سلسله جنبان اعتصاب متحد و همزمان ميليونها کارگر می شود، طغيان خودپو و گريزناپذير عليه 

استثمار سرمايه و سبعيت سرمايه داری که به گفته مارکس و بر خالف پندار سرمايه سرشت بورژوازی لنينی، ماهيتا و 

مايه ستيز پرولتاريا است. کارگران در ژرفنای زندگی خود، با هم هجوش، همپيوند، متحد قهرا نطفه زايای کمونيسم سر

و همگن هستند. همگنی زمينی آهنينی که باردار عظيم ترين همرزمی ها و همسنگری ها در پهنه پيکار طبقاتی عليه 

ران شاهد طغيانش هستيم، از قعر سرمايه است. آنچه امروز از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب جهنم سرمايه داری اي

کارگران پااليشگاه  1399مرداد  11همين وحدت، از عمق همين هستی اجتماعی مشترک زبانه می کشد. در روز شنبه 

آبادان اعالم اعتصاب کردند، ساعتی پس از آن، در همان روز و روزهای بعد کارگران پااليشگاهای بزرگ پارسيان، 

پارس جنوبی، کارگران پتروشيمی  24و  22و  14و  13، بيدخون، اصفهان، فارس، فازهای قشم، ماهشهر، جفير، کنگان

المرد، آسفالت طوس، دشت آزادگان، پتروشيمی رازی، نيروگاه برق عسلويه، شرکت آرتوپارت، نيروگاه سيکل ترکيبی 

گر گازی تبريز و دهها هزار کار مشهد، مپنا بويلر، فوالد سنگان، پيمانکاری قيصری فوالد کوشان، نيروگاه حرارتی و

ديگر، از مراکز کار و توليد چند استان بزرگ، جدا، جدا صدای شروع اعتصاب خود را به گوش تمامی دوزخ نشينان 

رساندند و ليست مطالبات مشترکشان را فرياد زدند. موضوعی که برای احزاب به هيچ وجه!! اما برای هر کارگر 

  ترين درس ها است. سرمايه ستيز سرشار از عظيم 

کارگران اين واحدها بدبختانه و هزاران بار بدبختانه هيچ ارتباطی با هم ندارند. خوشبختانه و بسيار خوشبختانه در هيچ 

دوره تاريخ هيچ سنديکائی نداشته و امروز هم ندارند. ميمنت شکوهمندی است که به هيچ حزبی آويزان نيستند، فاجعه 

د از نسل در طول بيش از صد سال زير فشار وحشيانه ترين سرکوب ها، قتل عامها و تهاجمات دهشتناکی است که نسل بع

هار و سهمگين دو رژيم هار سرمايه داری، رژيم جنايتکار سلطنتی و فاشيسم اسالمی سرمايه بوده اند. با همه اينها و به 

نی چند ساعت يا حداکثر دو روز، از دهها مرکز رغم اجماع فعال، اثرگذار و بازدارنده کل اين داده ها، در فاصله زما

مهم کار، با هزاران کيلومتر فاصله، از شرقی ترين تا غربی ترين و شمالی ترين نقطه وارد اعتصاب شده و ليست 

خواست های واحد خود را بر چهارديواری اين دوزخ مهر می کنند. آنچه بورژوازی لنينی و به تبع آن، جمعيت مدعيان 

يا کارگران ويترين نشين احزاب، قادر به رؤيت آن نيستند و با قبول آن سر جنگ دارند، » فعال کارگری«ش ايفای نق



جنس و ماهيت اين استخوان بندی، مادی، زمينی و طبقاتی يا اين همرزمی نامکتوب فاقد هر گونه منشور يا آيين نامه 

يا گروه و تشکيالتی صادر ننموده است. نياز به  حزبی است. حکم  اين همرزمی و همسنگری را هيچ اتحاديه، حزب

ايستادگی و اعمال قدرت متحد در مقابل شدت دهشت زای استثمار سرمايه داری است که فرمان شروع پيکار و منشور 

همرزمی متحد در اين پيکار از شمال تا جنوب و شرق تا غرب گرديده است. آنچه بايد کانون تمرکز، رصد، چاره گری، 

اری و نقطه پيوند همرزمی و همسنگری فعاالن واقعی جنبش کارگری گردد نيز دقيقا همين اتحاد يا استخوان بندی ميداند

آهنين از پيش موجود کارگری است. اگر سخن از تشکيالت است، همين همپيوندی و استخوانبندی واقعی سلسله جنبان 

ون هيچ منشور حزبی، بدون تصميم هيچ سنديکا، ، بدون هيچ فرمان اعاظم، بد»غيرقانونی«اعتصابات سراسری، 

معترض به شدت استثمار سرمايه داری و تجلی قدرت زمينی طبقاتی توده های کارگر است که بايد موضوع باليدن، آگاه 

شدن، راديکال شدن، ضد کار مزدی شدن و قدرت تاريخساز پرولتاريا شدن قرار گيرد. نقطه عزيمت، ميدانداری پيکار، 

ره انديشی، پهندشت شوراسازی، دانشگاه جنگ فيزيکی و فکری عليه سرمايه، کانون آموزش ارتقاء و گسترش محل چا

ی ش قهری کارگر به اساس برده مزدنمبارزه طبقاتی همين جا است. اين همپيوندی استوار و ناشکستنی، تجلی واقعی واک

ی های کارگر از اينجا می جوشد و ريشه اين بودن و جدائی خويش از پويه تعيين سرنوشت کارش است. کل بدبخت

همپيوندی سرشتی آهنين هم دقيقا در احساس نياز قهری و جبری به طغيان عليه اين هستی ممهور به گرسنگی، فالکت، 

استثمارشوندگی، فرودستی، نفرين شدگی، تبعيضات جنايتکارانه جنسی و ساقط از تسلط بر سرنوشت کار و توليد و 

رد. دستمزد نازل، شرايط کار مهلک، روزانه کار طاقت فرسا، محروميت از حق اعتراض، مسدود بودن زندگی قرار دا

هر روزنه آزادی، ممنوعيت هر شکل صف آرائی آزاد شورائی ضد کار مزدی، آوار تبعيضات فاجعه بار جنسيتی، همه 

و شاخص ها است که  بدون نياز به هيچ حکم از و همه در اينجا ريشه دارد و به همين دليل دقيقا همين جا با اين تعينات 

باال، بدون دستور هيچ اتحاديه و حزب، در يک چشم به هم زدن دهها و گاه صدها ميليون کارگر را همصدا و همسنگر، 

   .دست به کار اعتصاب همزمان می کند

اين هستی خاص اجتماعی و طبقاتی، در زمين زندگی طبقه کارگر جهانی، هر چيزی معنای خاص  در اينجا، در پهندشت

خودش را دارد. ترجمان واقعی آزادی، حق، انتخاب، نياز، سازمانيابی، جنبش، انقالب، رژيم ستيزی، سرنگونی طلبی، 

ز اين امی اين مفاهيم با آنچه ديگران اسوسياليسم، کمونيسم، استراتژی، تاکتيک، شکست، پيروزی، ترجمه کل اينها، تم

الفاظ مراد می کنند، متفاوت و متضاد است. روح واحد و جانمايه مشترک کل اين مفاهيم در اينجا جنگ واقعی عليه 

سرمايه، عليه سرمايه به عنوان رابطه خريد و فروش نيروی کار، کار مزدوری، عليه سرمايه در قالب قانون، پارلمان، 

ت، حقوق، مدنيت، فرهنگ، ايدئولوژی، عليه سرمايه به عنوان کل ساختار نظم اجتماعی پاسدار رابطه خريد دولت، سياس

و فروش نيروی کار است. بنياد هستی سرمايه و الجرم بنياد فکر، تعبير، باور، پندار، جهتگيری، سياست، فرهنگ، 

منجمد کردن و کفن و دفن همان هويت سرمايه ستيز  اخالق و ايدئولوژی طبقه سرمايه دار هم دقيقا بر وارونه ساختن،

 ون، محافظه کار تا ليبرال، فاشيست تا دموکرات،يطبقه کارگر و جنبش کارگری است. کل بورژوازی از حاکم تا اپوزيس

ه، النينيست تا نوفيلسوف منتقد لنينيسم، در بهترين حالت به کارگران القاء می کنند که حق آنها حق دستمزد بيشتر، رف

شرايط کار بهتر، داشتن مسکن، دارو و درمان، جدائی دين از دولت، انتخابات آزاد، تعويض دولت، تغيير قانون، برپائی 

حزب و سنديکا، مبارزه قانونی، دموکراسی، سرنگونی يک رژيم و جايگزينی آن با رژيم ديگر است. اما هيچ کدام اينها، 

های کارگر نيست، همه اين به اصطالح حق ها، قتل عام سفاکانه حق واقعی  به هيچ وجه و در هيچ سطح چاره درد توده

انسانی کارگر است، همه اينها بدون هيچ استثنا از توده کارگر می خواهد که اساس موجوديت رابطه خريد و فروش 

اعی يا اخالقی نيروی کار، اساس حاکميت سرمايه در وجود قانون، نظم، دولت، حقوق، مدنيت، فرهنگ، ارزشهای اجتم



را به رسميت شناسد، گردن نهد، از آنها پاسداری کند، نقض آنها را قيام عليه نظم زندگی انسانی بيند و درست در همين 

ونش، يجا است که دم خروس حق، حق کردن و چکامه آزادی سرودن کل بورژوازی، منجمله چپ نماترين احزاب  اپوزيس

مادام که سرمايه داری هست و مادام که سرمايه در وجود دولت و قانون و حقوق از الی عبای طبقاتی بيرون می زند. 

ودی بزايش دستمزدی، هيچ رفاهی، هيچ بهو ايدئولوژی و نظم اجتماعی حکم می راند. هيچ تضمينی حتی برای هيچ اف

دارد. نسانها وجود ندر شرايط کار، هيچ نفس کشيدن آزاد، هيچ کاهش تبعيضات جنسيتی، هيچ بهبودی در محيط زيست ا

تحقق هر کدام اينها هويتا با وجود سرمايه داری مانعة الجمع است و اگر روزی، روزگاری در معدود نقاطی از کره 

ارض جزء بسيار ناچيزی از طبقه چندين ميلياردی کارگر دنيا، به خورد و خوراکی، پوشاکی، حق نفس کشيدنی يا 

رفا حاصل پيکار بی امان آنها عليه سرمايه داری بوده است و به محض اينکه کاهشی در مردساالری دست يافته اند، ص

آن پيکار فروکش کرده است، به محض آنکه سرمايه رود عظيم سودهايش را در افت خروش ديده است، کل آن به 

های طبقه  د هوا شده است، سالخی گرديده و راهی گورستان شده است. تودهبا» آزادی ها«ح رفاه، امکانات و اصطال

کارگر نمی توانند به هيچ حقی، حتی حق زنده ماندن دست يابند مگر اينکه حتما و ميليون ها بار حتما، هر لحظه پيکار 

خود برای حصول هر حق اندک را به حق امحاء کار مزدی، حق تسلط کامل بر سرنوشت کار و توليد و زندگی خويش، 

  ول کار، حق مسلم انسانی نابودی کامل سرمايه داری در هم آميزد.حق پايان دادن به جدائی خود از کار و محص

  کارگران! همه برخاستگان زمين زندگی طبقه کارگر! همه کسانی که با هر تعبير خود را فعال جنبش کارگری می دانيد!

را  ستمیروزها بسيار حساس و سرنوشت ساز است. وقت آنست که بساط چرخيدن در گمراهه های فاجعه آفرين قرن بي

برای هميشه جمع کنيم و به زباله دان تاريخ اندازيم. طومار حزب بازی، سنديکاسازی و تمامی اشکال ديگر فرقه گردانی 

ضد کارگری سرمايه ساالر را در هم پيچيم. همه با هم همصدا، همسنگر، همرزم وارد اتحاد خودجوش سرشتی و طبقاتی 

گر به پيکار عليه سرمايه داری گرديم. به سکتاريسم فاجعه آفرين حزبی، ناشی از نياز ذاتی و قهری توده های کار

سنديکائی، اتحاديه ای عليه جنبش کارگری پايان بخشيم. وارد اتحاد، همبستگی، همپيوندی و همرزمی توده وسيع کارگری 

سرمايه داری در شويم که به حکم هستی اجتماعی خود، به حکم نياز جبری، قهری و سرکش به جنگ عليه استثمار 

طول چند ساعت طوفان اعتصاب راه انداخته اشت و از نيروگاه حرارتی و گازی تبريز تا دهها پااليشگاه و پتروشيمی 

 نوشته بدون هيچ فرمان باالی سر استه است. اين همبستگی و پيوستگی نادر ساحل خليج، همه را دستخوش تعطيل کرد

هر کجا کارگران هستند، وجود دارد و آماده طغيان است اما آنچه تا امروز به  که هميشه، همه جا، در وسيع ترين سطح،

دست نياورده و دارا نيست، توان خروش متحد به صورت يک قدرت واحد، سازمان يافته، شورائی و ضد کار مزدی 

کال يت رادياست. کل مشکل جنبش کارگری به همين فاجعه قفل است. اين همبستگی عظيم سراسری بايد با همين هو

خود ببالد، بايد يک جنبش شورائی ضد سرمايه داری گردد. اعتصابات گسترده جاری باردار اين جنين و دارای ظرفيت 

الزم برای زادن اين جنبش است. برای لحظه ای به آيينه شعور طبقاتی خود نظر اندازيم. حی و حاضر کارگران چندين 

خواست های معيشتی خويش با سرمايه در جنگند. کل شواهد بانگ می زند که استان را می بينيم که بر سر حياتی ترين 

توده های کارگر هر چه وسيع تر و عظيم تری زير فشار گرسنگی، فقر و فالکت وارد اين جنگ خواهند شد. جنگ 

لت واقعی مرگ و زندگی که در يک سوی آن کارگران همه قلمروهای کار و توليد و در سوی ديگرش سرمايه و دو

درنده سرمايه داری است. جنگی که هر لحظه و هر گام پيروزی در آن محتاج همجوشی نيرومند شورائی و ضد کار 

نيز همين جا است که محک » فعال جنبش کارگری«مزدی توده های کارگر است. وجود ما مدعيان راستين يا دروغين 

چاره گر، انديشمندانه و ضد سرمايه داری در می خورد و راستی آزمائی و دروغ سنجی می گردد. غواصی آگاه، 

ژرفنای اين بحر متالطم، با هدف هموارسازی راه ارتقاء همپيوندی سرشتی سرکش موجود کارگران به يک قدرت قاهر 



طبقاتی ضد بردگی مزدی، يک جنبش سراسری شورائی نيرومند ضد سرمايه داری است که نياز واقعی روز اين جنبش 

ما بايد پاسخگوی اين نياز شويم. جنگ آغاز شده است، ميدان واقعی جنگ چرخه توليد سرمايه داری  را بانگ می زند و

است. طبقه ما تمامی توان الزم برای تعطيلی کامل کل اين چرخه را دارا است. می تواند کل پااليشگاهها، تمامی 

مان، راه، بنادر، آب و برق، شبکه های پتروشيمی ها، خودروسازی ها، معادن، همه حوزه های صنعت، کشاوری، ساخت

حمل و نقل، تمامی مدارس، دانشگاهها و جاهای ديگر را به ورطه تعطيل اندازد، می تواند زمين و هوا و دريا را ميدان 

ستيز با سرمايه کند. جنبشی که آغاز شده است. در متن شرايط تاريخی موجود و در دل بحران سرکش غيرقابل مهار 

ظرفيت ارتقاء به اين فاز را داراست و ما بايد دست به کار خروش هر چه نيرومندتر اين ظرفيت گرديم.  سرمايه داری

اگر چنين شود، اگر ميليون ها کارگر در قعر چرخه توليد و کار سرمايه داری اين جنگ را طوفانی سازند، اگر در متن 

و شورائی تر متحد گردند، آنگاه ما درست در همين ميدان، اين پيکار هر چه استخواندارتر، آهنين تر، سازمانيافته تر  

در درون سنگرهای افراشته همين کارزار طبقاتی شروع به تصرف کليه مراکز و کار و توليد خواهيم کرد. در بطن 

همين جنگ همه چيز و همه جا را از دست سرمايه داران و دولت آنها خارج خواهيم ساخت. سرنوشت کار و توليد و 

گی و کل حاصل کار خويش را به دست خواهيم گرفت. راه جنگ واقعی طبقاتی اين است و اين راه اکنون در پيش زند

  پای ماست.  

  کارگران ضد سرمايه داری

   99هفدهم مرداد 

 

  اعتصاب مشتعل کارگران از آذربايجان تا بوشهر، از خوزستان تا فارس

امروز از مرزهای شمالی آذربايجان تا سواحل خليج و از خوزستان تا فارس و عسلويه کانون خيزش، اعتصاب و 

اعتراض توده های کارگر عاصی بود. کارگران شمار کثيری از مراکز کار و توليد، به ويژه در حوزه های نفت و گاز 

اليشگاه نفت سنگين قشم، پااليشگاه پتروهمگام ماهشهر، پااليشگاه آبادان، پااليشگاه سپهر المرد فارس، پااز جمله: 

پااليشگاه پارسيان، شرکت ای کيو سی، شرکت آذران گستر، شرکت آويژه صنعت، پتروشيمی پارس فنل بوشهر، شرکت 

 عسلويه 24و  22و  14و  13اکسير صنعت، پتروشيمی بوعلی، سيکل ترکيبی اروميه، اسکله تنبک، تناوب و فازهای 

مراکز کار ديگر، دست از کار کشيدند و عليه وضعيت رقت بار و غيرقابل تحمل معيشتی، سطح بسيار نازل  و خيلی

مزدها، تعويق طوالنی مدت پرداخت بهای نيروی کار شبه رايگان، بی خانمانی و فقدان سرپناه، شرايط بسيار رعب 

سر دادند. خواست ها واحد، اعتصابات همزمان،  انگيز کار، آلودگی های هالکت زای محيط کار و زندگی فرياد اعتراض

فريادها همگون و هم طنين، اما هيچ بارقه ای از هيچ ميزان همپيوندی راديکال، سازمان يافته، نيرومند و استخواندار 

در هيچ کجا به چشم نمی خورد. دهها هزار کارگر از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب جهنم سرمايه داری، گرسنگی، 

، فالکت، بی خانمانی، بيماری و بی داروئی خويش را فرياد می زدند، همه بمب قهر و عصيان بودند، ريشه عصيان فقر

و انفجار تمامی آنها در شدت استثمار سرمايه، گرسنگی و آوارگی و فالکت مولود سرمايه داری قرار داشت، همه کارگر 

کارگران هر واحد کار فقط خود را می ديدند!!، درد خويش را  بودند و بر همين اساس همه چيز آنها عين هم بود، اما

درد خاص همزنجيران محل کار خود می پنداشتند!!، ريشه بدبختی های خود را در ظالم بودن سرمايه دار صاحب شرکت 

به قدرت محل استثمار خود تلقی می کردند!!، آن ها خود را می ديدند و بر روی وجود طبقه خود پرده جهل می کشيدند، 

چند ده نفری خويش نظر می انداختند، اما قدرت طبقه خود را رؤيت نمی نمودند و انکار می کردند. حاضر به تعمق اين 



واقعيت بسيار عريان نبودند که با جنگ و گريزهای گسسته عجزآلود قادر به هيچ کاری نيستند، به تاريخ طوالنی شکست 

ها هيچ درسی استخراج نمی کردند، درک اين مسأله که آنان و کل همزنجيران  های خود نگاه نمی نمودند، از اين شکست

آنها برای تحميل هر مطالبه خود بر وحوش بورژوازی و دولت درنده سرمايه نيازمند جنبش سازمان يافته نيرومند و 

 رياد رسای زندگیضد سرمايه داری آنها است هيج دشوار نيست، نيازمند هيچ دکترای تخصصی ويژه ای نمی باشد. ف

 انها است، فريادی که هنوز شنود نگرديده است اما هيچ چاره ای هم سوای شنيدن آن نيست.  

 

  اعتصابات فراگير کارگری در روز چهارم

مرداد، موج اعتصابات همزمان و همصدای کارگران از آذربايجان غربی تا خوزستان، از بوشهر  14امروز سه شنبه 

س تا عسلويه، گسترده تر و پرطنين تر از روزهای قبل به پيش تاخت. از شمار دقيق کارگران تا بندرعباس و از فار

اعتصابی در حال خروش و عصيان آمار دقيقی نداريم اما قدرت طغيان آنان در حدی است که مهمترين بخش چرخه کار 

و گاز سرمايه، به ورطه تعطيل  و توليد سرمايه داری را در چندين استان و به طور اخص در سراسر حوزه های نفت

پااليشگاه های بزرگ قشم، آبادان، جفير خوزستان، کنگان، چندين پااليشگاه در پارس جنوبی، فازهای رانده اند. کارگران 

عسلويه، پااليشگاه پارسيان، پتروشيمی المرد، پااليشگاه ماهشهر، پااليشگاه اصفهان، نيروگاه  24و  22و  14و  13

کارگر شرکت پتروشيمی  600بی، پااليشگاه بيدخون، شرکت آسفالت طوس در دشت آزادگان، بيش از برق پارس جنو

ارگران ک کارگران شرکت ارتو پارت پيمانکاری باقری، نيروگاه سيکل ترکيبی مشهد مپنا بويلر، رازی در ماهشهر،

بريز و دهها هزار کارگر ديگر در فوالد سنگان، پيمانکاری قيصری شرکت فوالد کوشان، نيروگاه حرارتی و گازی ت

سراسر جهنم سرمايه داری دست از کار کشيده اند و خواستار تحقق بالدرنگ و بدون هيچ قيد و شرط مطالبات خود 

هستند. دست کارگران بدبختانه در دست هم نيست، از هيچ سازمانيابی استخواندار طبقاتی و شورائی برخوردار نيستند، 

تمامی گستردگی و عظمتش فاقد شيرازه الزم است، همه اين کاستی های اساسی و فاجعه بار وجود  مبارزات آنها به رغم

دارد اما کل اعتصابات و فراوان اعتراض، اعتصاب و خيزش ديگر توده های کارگر فرياد خشم و قهر و طغيان آنها 

سنگی و فقر و بی خانمانی و بی داروئی عليه شدت استثمار سرمايه، عليه بربريت ها و جنايات سرمايه داری، عليه گر

و بی درمانی مولود سرمايه داری عليه شرايط وخيم غيرقابل تحملی است که سرمايه بر آنان تحميل کرده است. آنچه کل 

اعتصاب کنندگان حاضر و دهها ميليون کارگر ديگر در آستانه شروع اعتصاب و عصيان را به هم پيوند می زند، با هم 

و همصدا و همرزم می گرداند، هستی واحد اجتماعی و طبقاتی آنها، جنگ مشترک آنان، جبهه واحد طبقاتی  يکی می کند

ولو متالشی و گسيخته آنان است. فضای اعتراض و طغيان دهها ميليون کارگر از مالط و مصالح آهنين وحدت سرشار 

رت سازند. هر کارگری بايد نقش خويش را در اين است. اعتصاب کنندگان بايد اين مصالح را معماری و بنای استوار قد

زمينه بر دوش گيرد. به سوی هم شتافتن، پيوند زدن تمامی اعتصابات با هم، همسنگر و همصدا و همرزم شدن، يک 

جنبش نيرومند شورائی ضد سرمايه داری آفريدن کاری است که قطعا قابل انجام است. اعتصاب کنندگان توان اين کار 

  نياز آن انفجارآميز است. بايد راه افتاد و کاری کرد.     را دارند.

  

  

  



 ؟آيا می دانيد
 رکورد تازه ای را پشت سر نهاده است و به  2017سال  چرخه توليد سرمايه داری در مصرف ساالنه مواد خام در

بخش مهمی از اين مواد، فلزات از  ميليارد تن بود. 93که دو سال قبلرقمی  رسيده است. ميليارد تن در سال 100.6

فلزات سنگين در طبيعت به طور حفاظت شده در پوسته ها و اليه های سنگی به شکل ترکيبات جمله فلزات سنگين هستند. 

فلزات به داليل  اين از حفاظت طبيعی خارج می گردند. اما با استخراجپابرجا طی ميليون ها سال وجود داشته اند، 

ا هونی اطراف هسته اتم است که به آنيت اکثر آنها وجود مدارهای خالی الکترمهستند. يکی از داليل مسموگوناگون سمی 

را می دهد و  DNAخاصيت جذب الکترون و درنتيجه ميل ترکيب با پروتئين ها و حتی مولکولهای ژنتيک نظير 

کوبالت،  م، جيوه، کروم،ميدا، باريم، سرب، کآنتيموان، آرسنيک، بر ،آلومينيمدرنتيجه باعث تغييرات ژنتيک می شوند. 

سرطان، نرم شدن وپوکی استخوان، امراض از اين جمله اند. اورانيم  و ، موليبدنقلع ،استرانسيم، ،  نيکلنزمس، منگ

در زمره بيماريهای ناشی از مصرف اين  زخم در دهان و حلقکليه و مثانه که موجب ظهور خون در ادرار می گردد، 

 2015، در سال افزايش يافتو دائما  شدشروع  1850دميم از ظهور سرمايه داری در سال اتوليد کباشند. مواد می 

سمی، سرطان زا و مخرب سلسله اعصاب است.  یعنصرجيوه  هزار تن رسيد. 23توليد ساالنه آن در جهان به رقم 

دار باعث کاهش رشد مغز مادران بارابر شده است. در خون چند براخير سال  150 طولدر مصرف آن توسط سرمايه 

در بافتهای مختلف بدن از چربی، سلسله اعصاب،  در جنين شده و ميزان هوش نسل های بعدی بشر را کاهش می دهد.

 و در حيوانات بوده است 1850برابر مقداری است که در  20شود. غلظت جيوه اکنون  مو و حتی ناخن انباشت می

   برابر شده است.  9بيش از  2012 آن تا سالتوليد 

  امراض کليوی و افزايش فشار خون می گردد. باعثدر کودکان موجب عوارض اعصاب و مغز و در بزرگساالن سرب 

تا  1970 فاصله ميانتوليد سرب نظير ساير فلزات در طول تاريخ سرمايه داری دائما در حال افزايش بوده است. در 

  . ه استميليون تن رسيد 5به ميليون تن  3.4 آن از توليد 2012

اينکه از طريق آتشفشان ها منتشر می شود عمدتا از طريق استخراج معادن، کارخانجات ذوب  سوای )Asآرسنيک (

آهن، سوخت های فسيلی (نفت، گاز و ذغال سنگ)، مواد دفع آفات نباتی، مواد رشد دهنده گياهان و مواد نگهدارنده 

های بدن بسيار شبيه سنيک در ارگانامراض ناشی از سوخت وساز آر ر ميشود.چوب، در محيط زيست و غذا منتش

  د.کنن کارخانه هايی که گاز آرسنيک دار به هوا می فرستند از همه بيشتر هوا را آلوده می تاثيرات مخرب جيوه است.

 .رمايه داشته استد سال اخير آرسنيک نقش مهمی در پيشرفت و بار آوری کار در حوزه های مختلف پيش ريز سصدر 

نقشی که ايفای آن با گسترش مخاطرات بسيار سهمگين برای سالمتی بشر همراه بوده و جان ميليونها انسان را در 

   معرض تهديد قرار داده است.

در توليد کاالهای مختلف از جمله آلياژها (فوالد)، ساختمان کشتی، هواپيما، توليد باطری، کاتاليزاتور اتوموبيل  )Niنيکل (

از طريق  کنند کارگرانی که با اين عنصر کار می تاپ)  به کار می رود.لپ يل و اوکاالهای الکترونيک (کامپيوتر، موب

توليد نيکل در جهان دائما در حال  ت (آلرژی و اکسم) می شوند.تنفس، غذا، آب و تماس بدنی دچار سرطان، حساسي

  .رسيدميليون تن در سال  2.5به  2012افزايش است و در سال 

رود و بهمين دليل در  تميز کردن آب بکار می ها نظير مواد غذايی، دارو ودر پروسه توليد بسياری کاال )Alآلومينيم (

پوکی استخوان، بيماری های مجاری ادرار، پوستی،  تاثيرات مخرب عصبی،  شود.آب نوشيدنی و غذا ها به وفور يافت مي



ليد تو از جمله عوارض مصرف آن است.جنسی (تغييرات بيضه و مقدار سلول های جنسی) خستگی، فراموشی، اسهال، 

  .رسيدميليون تن در سال  45به  2012در سال  يافت.و دائما افزايش با سرمايه داری آغاز آلومينيم نيز در جهان 

  

  و اخراج کليه کارگران» دکتر سپير«تعطيل کامل بيمارستان 

خورشيدی در يکی از نواحی جنوبی و کارگر نشين شهر تهران با همکاری  1321در سال » دکتر سپير«بيمارستان 

شروع به کار کرد. مراجعين اين مرکز در آن زمان و روزهای » دکتر سپير«برخی پزشکان و تالش فعال فردی به نام 

. کارگران و کادر درمانی بيمارستان درجنبش سراسری بعد عموما کارگران فقير يهودی و ساير کارگران آن محله بودند

نقش مؤثری در پذيرش و درمان توده کارگر زخمی و گلوله باران شده توسط ارتش منفور و مزدور  57و  56سالهای 

رژيم درنده سلطنتی سرمايه ايفاء کردند. در آن ايام و به طور اخص در ماههای آغاز عروج مبارزات خيابانی کارگران، 

ازمان اختاپوسی ساواک و کل نيروهای مسلح رژيم درنده شاه با همه قوا کوشش داشتند که بيمارستان ها را از پذيرش س

ر در مقابل اين جنايت ساواک و رژيم شاهنشاهی يکارگران درمان بيمارستان دکتر سپمجروحان شورش باز دارند، 

ور مؤکد صادره ساواک را لگد کوبيدند و شجاعانه به پذيرش سرمايه داری با سرسختی تمام ايستادگی کردند. آن ها دست

زخميان شورش پرداختند. همزنجيران و نسل بعدی همان کارگران اينک بيش از شش ماه است که در شرايط بسيار 

موحش کرونائی کار می کنند و به مداوای بيماران می پردازند، خطر کرده اند، جان خويش را در تير کرده اند تا از 

جان ديگران صيانت نمايند، اما پاسخ سرمايه داران اسالمی و فاشيسم هار سرمايه به آنها قطع کامل ممر معيشتی و 

مصادره بسيار سبعانه دستمزدهايشان بوده است. آنها در اين مدت هيچ ريالی دستمزد دريافت نکردند. پرستاران، کمک 

خواستار حصول مزدهای معوقه خويش شده اند و  جمهوری اسالمی پرستاران، بهياران و کل کارگران اين مرکز درمانی 

 هار بورژوازی اين خواست را با تعطيل کامل بيمارستان و اخراج همه کارگران جواب گفته است. 

 

)15رژيم اسالمی سرمايه و قتل عام کارگران درمان (متن تکميلی   

مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرينی سرمايه، عدم  19طوفان ويرانگر بحران سرمايه داری، اپيدمی مرگ آور کوويد 

دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم اين بيماری مهلک، ابتالی چندين ميليونی 

فالکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استيالی سرمايه  چند صد هزارنفری همراه با دنيای فقر، و مرگ و مير 

داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنيا آوار است. در اين ميان وضعيت توده کارگر 

ارگران کايران از غالب مناطق جهان رعب انگيزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اينجا هر نفس کشيدن اعتراضی 

هم توسط فاشيسم اسالمی آماج حمام خون است، هيچ نوعی امکاناتی در اختيار کارگران برای حفظ جان خود از خطر 

بيماری موجود نيست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمين هزينه درمان 

تن به کار شاق  19هر شرايطی حتی در ميان طوفان تاخت و تاز کوويد  به کار در» زندگی«و دارو، برای سير تا پياز 

دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنين وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی 

بعيت ريده سراسخ، عظيم ترين فداکاری ها، تحقير مرگ و تکريم شرف انسانی به پا خاستند تا در ميان آتش و خون آف

ها و جنايت آفرينی های سرمايه داری و فاشيسم اسالمی سرمايه، از جان همزنجيران خويش دفاع کنند. آن ها در اين 

گذر دست به پرشکوه ترين ايثارگری ها زدند، از جان خويش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا 

عی جان باختگان اين بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در ديگران را از مرگ برهانند. شمار واق



می آوريم صرفا در برگيرنده نامهائی است مرداد تا دوم شهريور)  7(بين اينجا در پانزدهمين متن تکميلی آمار کشتگان 

ون کستن قلم ها و دوختن دهن ها بيرکه توانسته ايم از تاريکی زار ماالمال از سانسور، خفقان، کنترل، بريدن زبان ها، ش
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  اخبار و گزارشات مربوط به پاندمی کرونا در ايران :

 به مبتال از کادر درمانی اين بيمارستانتن  80 گفت کهمدير بيمارستان فوق تخصصی اطفال مشهد  1399مرداد  14

  هستند.بيماری کرونا 

. اين در حالی است که تن از آنان 150ونا و مرگ بيش از هزار نفر از کادر درماِن تهران به کر 6مرداد : ابتالی  15

عدد می رسد و به اين ترتيب همانطور که همه  67مجموعه جان باختگان کادر درمان تهران در ليست ما فقط به 

نامی است که در اين  298کارگران بخوبی می دانند شمار کشته شدگان کارگران حوزه درمان سرمايه بسيار بيش از 

 آمده است.ليست 

  هستند.نا روکدچار نفر از کادر درمان مازندران  1000مرداد : در حال حاضر حدود  18 

 ا مبتال می باشند.کادر درمان استان اصفهان به کرونتن از  450 مرداد :  19

 . اقعی استبيستم" آمار وهای وزارت بهداشت "يکمرداد : عضو ستاد مقابله با کرونا گفت آمار مبتاليان و فوتی 19

مرداد : مدير گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ابتالی نيمی از پزشکان متخصص گروه عفونی اين  20

از هشت متخصص عضو گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چهار نفر به «دانشگاه به کرونا خبر داد و گفت: 

  »بيماری کرونا مبتال شدند

"در موج اول اغلب کسانی که با کرونا  است: پوررستمی، معاون دانشگاه علوم پزشکی البرز، گفتهمرداد : کيومرث  30

اران جوان مهای بيمارستانی توسط بيای بودند ولی حاال بسياری از تختشدند افراد مسن و دارای بيماری زمينهدرگير می

رئيس بيمارستان شريعتی، گفته است: "در بروز  زاده،در مشهد نيز دکتر محمدرضا حسينعلی .»و نوجوان اشغال شده

اه فرزين خوروش، از دانشگ .ها جوانان هستند"موج دوم بيماری کرونا شاهد آن هستيم که بيشترين آمار مبتاليان و فوتی

زنگ اين  وکه "تعداد بيماران بدحال به ويژه در ميان جوانان و ميانساالن افزايش يافته  گفت نيزعلوم پزشکی اصفهان 

  است." بسيار جدیخطری 

وز تا دير«شهريور : به گزارش خبرگزاری فارس، ناهيد خداکرمی، رئيس کميته سالمت شورای شهر تهران، گفت:  2

اين در حالی است که تا ديروز شنبه اول » اند.تهرانی جان باخته ٢٠٠هزار و  ١٠و در عرض شش ماه در کل تهران 

 ۵٠٢هزار و  ٢٠در سرتاسر ايران  ١٩در ايران شمار قربانيان بيماری کوويد شهريور طبق گزارش مقامات سرمايه

  . !!!نفر بود

شهر تهران، امروز يکشنبه : عليرضا زالی، فرمانده ستاد دولت سرمايه ايران برای مقابله با کرونا در کالنشهريور 2

 ايران، آمريکا و روسيه سه کشوری دهدآمار تطبيقی نشان می«دوم شهريور ضمن هشدار درباره اين وضعيت گفت: 

 »ميزان ابتالی کادر درمان در اين کشورها باالتر است. ی افراد به کرونا پيشتازند.هستند که از نظر قدر مطلق ابتال

گويد "فرايند خستگی مزمن" در ميان کادر درمانی باعث کاهش سطح ايمنی و دفاعی بدن زالی به خبرگزاری مهر می

يابد. " انگيزه افراد برای استفاده از وسائل حفاظتی کاهش می١٩ه علت "فرسايشی بودن بيماری کوويدشود و بآنها می

عليرضا زالی در حالی ايران را در کنار آمريکا و روسيه دارای باالترين موارد ابتال در ميان کادر درمانی اعالم کرده 

  شوند.شناخته می ١٩بيماری کوويد با در رابطهکشورهای جهان  آسيب ديده ترينکه اين دو کشور از 

مرداد با اشاره به اينکه وضعيت در پايتخت بدتر هم شده  ١۵به گزارش خبرگزاری ايلنا، عليرضا سليمی مرداد:   15

نفر آنها جان خود را از دست  ١۵٠اند و تاکنون افزود، حدود شش هزار نفر از کادر درمانی تهران به کرونا مبتال شده

  اند. داده



نفر از کارکنان بخش بهداشت  ۶۵٧شکی ايالم، مدتی پيش از ابتالی محمد کريميان، رئيس دانشگاه علوم پزمرداد:  15

هزار نفر  جمعيت دارد. سخنگوی وزارت  ۶٠٠خبر داد. استان ايالم کمتر از  ١٩و درمان اين استان به بيماری کوويد

ها و دغدغههای گذشته بارها نسبت به خستگی کادر درمانی هشدار داده و آن را "يکی از بهداشت در روزها و هفته

  ها" خوانده است.کننده اين روزمسايل نگران

نفر از کارکنان حوزه بهداشت و درمان اين شهرستان  ١١٠: رئيس شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: مرداد  24

  از ابتدای انتشار ويروس کرونا تاکنون به اين بيماری مبتال شده اند. 

  استان اصفهان به کرونا مبتال شدند. ۵١١نفر از پرسنل اورژانس  ١٠٠: مرداد 29

  مبارزات و اعتراضات کارگران بخش درمان

مرداد ماه در  14های دولتی شيراز روز سه شنبه مرداد : جمعی از پرستاران، ديگر کارکنان و پزشکان بيمارستان 14

  اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

ماه دستمزد  23مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت  16کارکنان کلينيک مهرگان بهبهان روز پنجشنبه مرداد:  16

  خود دست به تجمع زدند.

نيروهای  ء، بيشتر تجمع کنندگان پرستاران بخش کرونايی و جزتجمع پرستاران اروميه مقابل درب استانداریمرداد:  20

  را از اسفند ماه سال گذشته تا کنون دريافت نکرده اند.  شرکتی بوده که مزايا و اضافه کاری خود

مرکزی، لرستان، خراسان رضوی، استان پرستاران و کارشناسان بهداشت يزد، مشهد، کرمان، تهران و مرداد:  20

 دست به مبارزه و راهپيمائی دستمزدهای معوقه و دستمزد پائين در اعتراض به عدم امنيت شغلی ، نيز آذربايجان غربی

  زده اند. 

  در اعتراض به وضعيت هالکت زای شرايط کار  :  تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان استان تهرانمرداد  22

های استان اصفهان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری، خواستار مرداد : پرستاران بيمارستان 30

  ای معوقه شدند.پرداخت دستمزده

 ، مجبور به استعفا شده و اعالم داشته اندکزی به دليل خستگی ناشی از کرونانفر از پرستاران استان مر ٢۵مرداد :  29

  که قادر به ادامه کار نمی باشند. 

  کارگران ضد سرمايه داری 

  

 

 


