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راه رهایئ  و   جنبش کارگری ایران در مرداد ۱۴۰۰ اوضاع کنوین 

 وقیت که سندیکالیسهتا آسیب شناس جنبش کارگری یم گردند!

افغان«  های  کوچه  »در  شعر  بیاموزیم    مارکس  از   

 شوراهای ضد رسمایه داری را براپ کنیم

کارگران علیه  رسمایه  برای  مزدورمنیش  نژاد،  گیالین    

درمان  کارگران  عام  قتل  و  رسمایه  اسالیم  رژیم   

ها آالینده  و  امراض   

کارگران کشتار  اتزه  شیوه  و  اسالیم  رژیم  رسمایه،   

  آلرتانتیو ما کارگران

  راه کارگران پیماین نفت را ادامه دهیم

لردگان پرتوشیمی  به کارگران هرمزم هفشجاین  

کشیدند کار  از  دست  اابجاین  ثالث  طاهر  سیاه  تونل  کارگران 
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راه رهایئ  و   اوضاع کنوین 

• • • • • • • • • • • •

سالهاست در گرداب دستمزدهای ناچیز، حقوقهای معوقه، بیکاری 
اخراج، هزینه های دارو، درمان، خوراک و مسکن، محرومیت  و 
محیط  آلودگی  زندگی،  ملزومات  ابتدائی ترین  از  نفر  میلیونها 
زیست، تبعیضات جنسی و عقیدتی، سرکوب و خفقان دست و پا 
می زنیم.  بسیاری از ما برای خالصی از این اوضاع، به جناحهای 
حکومتی متوسل شده ایم، در انتخابات شرکت نموده ایم، به قوانین 
موجود دخیل بسته ایم، مقابل وزارت کار و مجلس جمع شده ایم، 
حتا انتخابات را تحریم کرده ایم، به دولتها، نهادها و سازمانهای 
جهانی پناه برده ایم. حاصل همه اینها هیچ بوده است. در این مدت 
اتکا کرده ایم، راهکار اعتصاب  از ما به نیروی خود  درصد کمی 
علیه سرمایه داران خصوصی و دولتی را پیش گرفته  ایم. رانندگان، 
پرستاران، هپکو، آذراب و هفت تپه، کار و تولید را متوقف ساختند، 
اما این مبارزات نیز نتیجه دلخواه به بار نیاورده اند. هم اکنون در 

بن بست و فروماندگی اسیریم. راه چاره چیست؟ 
بخوبی  تولید سود،  چندین دهه است که در کل جهان، چرخ 
نمی چرخد. سرمایه داری دچار بحران و کاهش نرخ سود شده و 
در نتیجه سالهاست استراتژی سرمایه داری جهانی این شده است 
که مثل همیشه بحران خود را با سالخی معاش، بهداشت، درمان، 
آموزش و همه چیز طبقه کارگر برطرف سازد. تمامی راهکارها 
از جمله بازار بورس، نقش آفرینی قدرتمند دولتها، سیاست های 
مالی و اقتصادی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان 
تجارت جهانی، همگی در جهت این هدف ضد بشری متمرکز شده 
است. کاهش خدمات دولتی، کاستن از امکانات رفاهی و درمانی، 
تبدیل  بیکارسازی گسترده،  و  اخراج  بازنشستگی،  افزایش سن 
قرارداد رسمی به قرارداد موقت، گسترش وحشیانه کار کودکان، 
ویران سازی محیط زیست، اجزای این یورش وحشیانه در همه 
جای جهان از جمله ایران است. فالکت4 میلیارد انسان معاصر 
حاصل این راهبرد جنایتکارانه است. سرمایه داری علوم و فنون را 
ابزار رشد بارآوری کار کرده است، با حداقل نیروی کار ما حداکثر 
محصول را تولید می کند، نیاز خود به نیروی کار را به طور نسبی و 
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در قیاس با حجم کهکشانی سرمایه ها وسیعا کاهش داده است، در 
همین راستا ارتشی میلیاردی از کارگران آواره و بیکار پدید آورده 
است. خود را از ساختن کارخانه، جمع کردن کارگران زیر یک 
سقف، اعتصاب دستجمعی توده کارگر، بیمه نمودن آنها، پرداخت 
بازنشستگی یا بیمه بیکاری و درمان به آنها، در یک کالم الزام به 
قبول خواسته های آنان معاف نموده است، به جای همه اینها انجام 
بسیاری از کارها و تولیدات را با نازلترین مزدها و شدید ترین درجه 
استثمار به خانه های کارگران منتقل کرده است. سرمایه با اتخاذ 
این راهکارها، توان مقابله خود با مبارزات کارگران را باال برده و در 
این مسیر، بی وقفه می تازد، در هم می کوبد و پیش می رود. تمامی 

این رخدادها ما را در مقابل این واقعیات قرار می دهد: 
1- دوران موفقیت آمیز بودن اعتصابات چند صد نفری یا حتی 
چند هزار نفری در این یا آن کارخانه، شرکت و مؤسسه به انتها 
رسیده است. افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، برخورداری از 
بیمه بیکاری، درمانی و بازنشستگی مکفی، در یک کالم بهبود 
بی  کار،  درون یک محل  مبارزه  از طریق  معاش  و  کار  شرایط 

سرانجام است. 
اهل  رویکردی  اساساً  نیز که  اتحادیه گرائی  و  2- سندیکاسازی 
مماشات و تسلیم به نظم و نظام سرمایه داری است اکنون به پایان 
راه رسیده است. هم اینک راهبرد سرمایه، هجوم وحشیانه  به سطح 
معیشت کارگران است و چانه زنی با این دکان و دستک ها را به 

کنار گذاشته است. 
3- پیروی از احزاب، همیشه راهبردی گمراهساز برای ما کارگران 
روی شعور،  بر  دقیقا خط کشیدن  کار  این  است، حاصل  بوده 
اراده،آگاهی، توان چاره گری، ظرفیت پیکار و از همه بنیادی تر، 
بوده است،  سرمایه ستیزی ذاتی و خودجوش طبقاتی خویش 
مبارزه ضد سرمایه داری ذاتا با تقلید به رهبران و تبعیت از فتوای 
را  مبارزه طبقه خود  نشینان در تضاد جدی است. مهار  حزب 
!! دادن و اطاعت از هرگونه مرجع و فرمانده،  به دست رهبران 
فاجعه ای برای جنبش کارگری می باشد. تاریخ قرن بیستم، ازجمله 
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انقالب 57 بهترین گواه است. 
مدنی،  جامعه  دموکراسی،  سناریوهای   -4
حقوق بشر، همیشه ساز و کارهای تحمیق 
کارگران برای دست برداشتن از مبارزه واقعی 
ضد سرمایه داری بوده است،آنچه بورژوازی از 
راست تا چپ، حق، آزادی، »رفع تبعیضات 
جنسیتی، قومی، نژادی« می نامد عمال در 
از  ما  ساختن  خارج  و  داشتن  باز  خدمت 
دستیابی  برای  طبقاتی  مبارزه  واقعی  ریل 
به حقوق، آزادیهای واقعی انسانی و کندن 
ریشه نابرابری ها بوده است.  با همه اینها 
اکنون دیری است که سرمایه داری در حال 
جمع کردن بساط این فریبکاری ها حتی در 
جوامع پیشرفته و روی نهادن به فاشیسم 
دینی و ناسیونالیستی است. در همین راستا 
طریق  از  مطالبات  کمترین  به  دستیابی 
توسل به نهادهای حکومتی به امری محال و 

فرساینده تبدیل شده است. 
همه این واقعیت ها بانگ می زنند که باید 
ریل مبارزات روز ما دچار تغییرات اساسی 
با  و می خواهیم  ما عده ای کارگریم  گردد. 
یک گفتگوی چاره جویانه بر روی راهکارهای 
توافقی  به  این نکبت و فالکت  از  خالصی 
با تعداد هرچه بیشتری از آحاد طبقه خود 

برسیم. 
به زندگی خود نگاه کنیم. داشتن و نداشتن 
کار، اخراج و بیکار سازی، افزودن بر ساعات و 
شدت کار، اضافه کاری اجباری، افزایش سن 
بازنشستگی، گرانی بهای مسکن، خوراک، 
زیست،  محیط  تخریب  درمان،  و  پوشاک 
تبعیضات جنسی، قومی و عقیدتی، سرکوب 
فکری و تعیین نوع مجاز اندیشیدن، زندان 
و شکنجه، همگی به امر و اراده سرمایه داران 
برنامه ریزی و تحمیل می شود. دیکتاتوری 
سرمایه بر همه وجوه زندگی ما حاکم است. 
طبقه ما کارگران از تصمیم گیری در مورد 
چگونگی  و  کار  محصول  و  کار  سرنوشت 

زندگی خود،  محروم است.
در مقابله با این شرایط غیر انسانی، اعتراض 
و مبارزه ما کارگران شعله می کشد، فوران 
می کند و به میدان می آید. این اعتراضات 
برای  شورا   دارد.  شورائی  استخوانبندی 

است  جنگیده  سرمایه  علیه  که  هر کسی 
پدیده ای آشناست. همه با هم کار می کنیم، 
هم  مبارزه  هنگام  به  می شویم،  استثمار 
همگی فارغ از نژاد، عقیده، جنسیت، قوم و 
ملیت، بی نیاز از مرامنامه، بدون فرمانده و 
رهبر، نظر می دهند، تصمیم گیری می کنند 

و وظایفی را بر عهده  می گیرند. 
و  طبیعی  جنبش  شورائی،  جنبش 
خودجوش ما است. بحث ما این است که 
همین جنبش شورائی خودجوش و طبیعی 
ما از این ظرفیت برخوردار است که اوال و 
اساسی تر از هر چیز جنبشی علیه تسلط 
سرمایه بر سرنوشت کار، تولید و زندگی ما 
گردد. ثانیا سازمانیافته، استخواندار، پابرجا، 
مستمر، بالنده، آگاه، عرصه دخالتگری هر 
چه خالق تر، آگاهتر و اثرگذارتر آحاد هرچه 
با تأسف  ما  بیشتر کارگران شود. مبارزات 
بسیار تا امروز این راه را نرفته است. در این 
راستا هیچ گام مؤثری بر نداشته است، هیچ 
با یک  سنگی بر روی سنگ ننهاده است. 
خودجوشی شورائی دست به اعتصاب زده 
ایم اما در همین حد متوقف مانده ایم و کل 
آنچه را که نیاز ظهور یک جنبش سازمان 
یافته شورائی ضد سرمایه داری است تعطیل 
کرده ایم. ما حتی در اعتراضات و اعتصابات 
به هیچ حمایت مؤثر عملی از همدیگر روی 
تعطیل  ایم. معنای حمایت عملی  نیاورده 
کردن چرخه کار و تولید و مختل ساختن 
ممکن  های  عرصه  همه  در  سرمایه  نظم 
است. این کار نیازمند داشتن یک جنبش 
شورائی استخواندار بالنده سرمایه ستیز است 
که ما برای برپائی آن کاری نکرده ایم. همه ما 
از راننده، معلم، کارگر صنعتی و کشاورزی، 
کارگر  پرستار،  بازنشسته،  بیکار،  کارمند، 
خانه دار،  تا  گرفته  دستفروش  ساختمانی، 
ما  کارگریم.  همگی  طبقه،  یک  اعضای 
دست در دست هم نگذاشته و به شقه شقه 
سرمایه داران،  کرده ایم.  تمکین  خود  بودن 
قدرت اقتصادی دارند، دولت، مجلس، قوه 
نیروهای سرکوبگر  قضائیه، حوزه علمیه و 
نه  این قدرت عظیم، ما  دارند و در مقابل 
با تمام قدرت طبقه خود که پراکنده و جدا 

جدا جنگیده ایم و ناگزیر موفقیت چندانی 
آفرین  شکست  ضعف  حلقه  نداشته ایم. 
فاجعه آمیز جنبش ما در همین جا قرار دارد. 
باید این ضعف هالکت آور برطرف شود. باید 
ریل پیکار خود را از همه لحاظ ضد سرمایه 
داری کنیم و باید خودجوشی شورائی خود 
به  را  شورشها  و  اعتراضات  اعتصابات،  در 
یک جنبش استخواندار شورائی ضد بردگی 
مزدی ارتقاء دهیم. با نیروی جنبش شورائی 
ضد سرمایه  داری خود می توانیم مانع از این 
طبقه  سرمایه  ما  کار  محصول  که  شویم 
سرمایه دار گردد. حاصل کار و تولید ما باید 
شود،  رایگان  آموزش  و  درمان  و  بهداشت 
صرف بهسازی محیط زیست، آبادانی و رفاه 
در حد باالترین استانداردها گردد. اگر این 
سرکوب  شود  سراسری   و  دائمی  جنبش، 
آن برای سرمایه داران و حکومتشان بسیار 
دشوار خواهد بود. اینکه در هر زمینه ای تا 
تا  ما  و موفقیت  میزان پیش می رویم  چه 
قدرتیابی  میزان  تابع  بود  خواهد  حد  چه 

شوراهای ضد سرمایه داری ما است.

جنبش 
شورائی، 
جنبش 

طبیعی و 
خودجوش ما 

است.
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تعداد اعتراضات کارگری در ماه های اخیر همان روند ماه های مشابه 
سال گذشته را داشته است و مردادماه امسال ما شاهد 201 حرکت 
جنبشی بوده ایم در حالی که همین ماه سال گذشته به 271 حرکت 
کارگری رسید. اما درصد اعتصابات در مرداد امسال رکورد همه ماه 
های سال های گذشته را شکست یکی از علل آن اعتصاب طوالنی 
های  مجموعه  زیر  از  کار  واحد   114 حدود  پیمانی  کارگران  مدت 
تاسیساتی نفت، گاز و برق بود. هر چند این کارگران نیز در گرداب 
دور باطل اعتصابات و اعتراضات خود و عدم مراجعه به نیروی طبقاتی 
و مبارزاتی کل کارگران ایران و سایر کارگران واحد های دیگر کار و 
تولید از تبدیل شدن به نیروی طبقاتی که طبقه سرمایه دار از آن 
حساب برد، باز ماندند. در این نبرد نیز کارگران رسمی نفت و گاز به 
اعتصاب کارگران از پیوستن به کارگران پیمانی اجتناب کردند و آن 
نفت دربیانیه شماره  اعتصابی  پیمانی  تنها گذاشتند. کارگران  را  ها 
روز  و10   کار  روز  را 20   اعتصاب سراسری  یک خود، خواستهای 
باالی 12 میلیون تومان، تغییر کیفیت و محل  استراحت، دستمزد 
سرو غذا، بهبود وضع خوابگاهها اعالم نمودند. همزمان گروه پایپینگ 
به  در  سعی  هستند،  اسالمی  شورای  و  سرمایه  ازعوامل  جمعی  که 
سازش کشاندن و در نهایت شکست اعتصاب کردند. اما کارگرانی که 
پول برای خرید نان خالی هم ندارند وبرای فروش نیروی کارشان به 
هر دری می زنند، با حمایت توده عظیم و مصمم بسیاری واحد های 
اسالمی  شوراهای  جمله  از  سرمایه  عوامل  های  توطئه  بیشتر  دیگر 
بسیار  نقش  که  کارگری  های  گروه  از  یکی  شد.  آب  بر  نقش  کار 
سازنده و رادیکال کارگران هفشجانی در پیشبرد این مبارزات و خنثی 
اعتصاب  کشاندن  شکست  به  در  سرمایه  عوامل  های  توطئه  سازی 
سرمایه  علیه  درمبارزه  پیشینه،  این  با  هفشجانی  کارگران  داشتند. 
داری تجارب سرشاری دارند. نقش آنها در اعتصاب کارگران پیمانی 
نفت و سراسری شدن این اعتصاب بسیار ارزنده و اثرگذار بوده است. 
در  فعالی  نقش  عماًل  خود  دار  پیشینه  مستحکم  همبستگی  با  آنها 
پیوند زدن، همراه و همصدا نمودن کارگران در مراکز کار گوناگون 
باید  ما  همه  گیرد.  قرار  سرمشق  باید  بازی  نقش  این  کردند.  ایفاء 

از آنان بیاموزیم. ما از این همرزمان انتظار داریم  که در ادامه این 
فعالیت های مؤثر سرمایه ستیز  تا هر کجا که می توانند به  مبارزه 

دیگرهمزنجیران کمک رسانند. 
در تمامی طول این ماه ما شاهد گسترش موج اعتصاب در واحدهایی 
ایرانشهر،  در  پیسا  فرامرزی، شرکت  ایرج  پیمانکاری  کارگران  نظیر 
شرکت دریا ساحل خط قشم، شرکت بهداد معادن پاسارگاد، برخی 
پتونیا،  شرکت  توسعه،  آرسان  شرکت  آبادان،  پاالیشگاه  های  واحد 
پتروپاالیش کنگان، شرکت آویژه صنعت طوس، پیمان کاری کیوان 
بهداد  شرکت  چابهار،  در  فرهادی  پیمانکاری  جوشکاران  کیوانی، 
معدن پاسارگارد مشهد، گروه عمران سازان، شرکت پویا نصب پارس 
پارس،  آبادراهان  اصفهان، شرکت  پاالیشگاه  رگبی  اصفهان، شرکت 
نیرو،     نصب  بسنافو شرکت  نیروگاه  آبادان،  پاالیشگاه  شرکت سکاف 
پیمانکاری اندیکا صنعت آسیا، شرکت تناوب، پیمانکاری صنعت کیل 
آقای خواستان، شرکت تناوب، فاز 14 پیمانکاری داوودی، پتروشیمی 
هنگام عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، شرکت ایران اروین انتقال 
خط لوله گاز 5۶ قم ورامین، ایستگاه شماره 5 قلعه غازی بندر عباس، 
شرکت پایندان، کارگران کارگاه پارس قدرت پتروشیمی ارین متانول 
عسلویه، پتروشمی های کنگان، پارسیان، سپهر المرد، شرکت اکسیر 
در فاز پارس جنوبی و فاز 14 شرکت ای جی، پاالیشگاه نفت سنگین 
شرکت  ماهشهر،  پاالیشگاه  فنل،  پارس  پتروشیمی  شرکت  قشم، 
پاالیشگاه  آتروپات  شرکت  سبالن،  پتروشیمی  سایت  هینو،  تهران 
 20 فاز  مهران،  ایالم  جهانپارس  شرکت  و  بیدخون  نیروگاه  جفیر، 
نیروگاه  آزادگان،  دشت  طوس  آسفالت  شرکت  عسلویه،  در   21 و 
سیکل ترکیبی مشهد مپنا بویلر ، میدان نفتی آزادگان شمالی، فوالد 
سنگان پیمانکاری قیصری، شرکت فوالد کوشان، نیروگاه حرارتی و 
سبالن  برق  نیروگاه  اصفهان،  پاالیشگاه   ، مپنا  شرکت  تبریز،  گازی 
ـ  اردبیل، پیمانکاری قرارگاه خاتم فاز های 2 و 3، نیروگاه سیکل 
پاالیشگاه  مینا  شرکت  پژوهان،   صنعت  شرکت  ارومیه،   ترکیبی 
بیدبلند، شرکت تنش گستر و پیمانکاری طریفی )برق( در نیروگاه 
بیدخون، شرکت نفت گچساران، و ده ها واحد بزرگ و کوچک در 
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جا  این  هنوز  که  ایم  بوده  هرمزگان،  و  بوشهر  خطه خوزستان، 
و آن جا ادامه دارد. در همین ماه عالوه بر موارد فوق ما شاهد 
به  نسبت  شهر   7 در  سرمایه  درمان  حوزه  کارگران  اعتراضات 
شغلی  امنیت  عدم  و  آن  بودن  رایگان  شبه  دستمزدها،  تعویق 
علیه دستمزدهای  ایم. کارگران شهرداری ها در 11 شهر  بوده 
اعتراض  و  اعتصاب  به  دست  آن  پرداخت  عدم  ها  ماه  و  ناچیز 
از  تپه  هفت  نیشکر  شرکت  کارگران  اعتصابات  ادامه  در  زدند. 
اعتراضات  و  اعتصاب  روز  ششمین  سی  کارگران  این  پیش  ماه 
کار همکاران  به  بازگشت  معوقه،  پرداخت دستمزدهای  به عدم 
اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون 
کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعالم 
در  و  ایران  سرتاسر  در  ترتیب  این  به  گذراندند.  واگذاری،  لغو 

از  کشتار  و  مرگ  تهدید  ادامه  و  سیل  و  توفان  و  باد  آور  مرگ  شرایط 
دولت  و  ها  شهرداری  ها،  شرکت  کارفرمایان  کورونا،  اپیدمی  گسترش 
سرمایه، با فریب و نیرنگ و گاهی با پرداخت یک ماه دستمزد ما را روانه 
کار جهت تولید ارزش اضافی و گردادن چرخ تولید سود سرمایه ها کرده 
اند. ما کارگران باید برای مهار سرمایه داران در کنار یکدیگر بیایستیم، 
کارگران حوزه های مختلف سرمایه از خوزستان تا تهران و سرخس، تبریز 
تا زاهدان می بایست دست یاری به یکدیگر دهیم. برای این کار راهی 
جز پیوند طبقاتی کارگری، بیرون آمدن از الک و محدوده کارگاه و ایجاد 

جنبش شورائی کارگران، وجود ندارد. 
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»آسیب شناسی تشکلهای مستقل صنفی، مدنی« نام کالب هاوسی است 
که چند »فعال صنفی، مدنی«!! تشکیل داده اند تا به ادعای خود آسیب 
های موجد ناکامی خویش را آناتومی کنند!! تاریخ سرمایه داری از نقطه 
شروع تا هر روز که پایان یابد تاریخ موحش ترین وارونه پردازی ها، جعل 
بافی ها و گمراهه آفرینی ها بوده و خواهد بود، اما به جرأت می توان 
گفت که آنچه این جماعت می بافند و می کوشند خورند توده کارگر 
سازند، اگر فاجعه بارترین شکل شستشوی مغزی سرمایه داری نیست، 
قطعا مضحک ترین آنها هست. هدف این نوشته چند سطری بررسی 
یا حتی مرور تیتروار مسائل مطرح شده در جمع »آسیب شناسان«!! 
نیست، بلکه صرفا تذکری به کارگران درباره جنس و تلون دامهائی است 
که هر روز بیش از روز پیش، توسط ایادی آگاه و ناآگاه سرمایه بر سر راه 

مبارزه طبقاتی آنان پهن می گردد. 
برای جمع خود  پردازی آسیب جویان عنوانی است که  وارونه  اولین 
انتخاب کرده اند. از مستقل بودن کانون های صنفی می گویند!! و از 
این نهادها  به نام »تشکل مستقل« یاد می کنند!! کدام استقالل؟؟ 
کدامین مستقل بودن؟؟ معنای استقالل در فرهنگ مبارزه طبقاتی توده 
کارگر استقالل ریشه ای و هویتی از نظام سرمایه داری است. کارگر 
تنها زمانی صف مستقل خود را دارد و هویت مستقل پیکارش را به 
نمایش می گذارد، که بر صنف بازی ارتجاعی سرمایه ساالر، آویختن 
به قانون نظم، مدنیت، حقوق و ارزش های نسخه پیچی سرمایه داری، 
بر توسل عجزآمیز به نهادهای دولتی سرمایه دست بردارد، بیرق مبارزه 
علیه بردگی مزدی افرازد، اشکال مختلف کارزار روزش را سنگرهای به 
هم پیوسته جنگ ضد سرمایه داری و لحظات همجوش مبارزه طبقاتی 
سرمایه ستیز کند. در خاکریز مبارزه برای افزایش مزد، بیالن کل کار 
و تولید ساالنه اش را بر سر سرمایه داران و دولت آنها فرو کوبد، علیه 
سرمایه شدن محصول کار خود کیفرخواست طبقاتی صادر نماید، منشور 
تسلط کامل شورائی انسانها بر سرنوشت کار، تولید، زندگی را موضوع 
جدال روز سازد. درپهنه پیکار علیه تبعیضات جنسیتی همین راه را 
پیش گیرد. بر طبل محو کارخانگی، محو وابستگی اقتصادی همسران 
به همدیگر، محو خانواده مردساالر، ارجاع کل هزینه پرورش، آموزش، 

نگهداری، سالمتی، رشد جسمی و فکری کودکان به جامعه، خارج شدن 
بهداشت، درمان، آموزش و نگهداری پیران، معلوالن، یا خدمات مشابه از 
حیطه داد و سند کاالئی کوبد. ریشه هر شکل تبعیض را در ژرفنای رابطه 
خرید و فروش نیروی کار کاود و کندن این ریشه را در نابودی سرمایه 
داری بیند. درمبارزه علیه دیکتاتوری، خفقان، زندان، شکنجه، اعدام یا برای 
آزادیهای سیاسی، حقوق انسانی، سرنگونی رژیم حاکم، محور پیکار علیه 
وجود هر نوع  دولت باالی سر را پیش گیرد، برای محو آلودگی های زیست 
محیطی بنیاد برنامه ریزی و وجود چرخه تولید سرمایه داری را آماج تعرض 
رادیکال قرار دهد، برای هر کدام این کارها، دست در دست کل کارگران 
نهد، سلول زنده و فعال جنبش جاری طبقه خود برای برپائی و سازماندهی 
جنبش سراسری ضد کار مزدی شود. هر چه در توان دارد به کار اندازد تا 
این جنبش در درون همین جامعه کهنه موجود و بر بستر پیکارهای روز، 
یک قدرت بالنده نوین اجتماعی برای محو عینیت حاضر و استقرار جامعه 
آتی انسانی عاری از استثمار، طبقات و دولت گردد. معنای واژه استقالل در 
فرهنگ طبقه کارگر این است و تشکل مستقل کارگری فقط تشکلی است 

که ظرف برپائی این جنبش باشد. 
کانونهای صنفی، »مدنی« که در این کالب هاوس دور هم جمع شده اند، 
کسانی که به نمایندگی از این جمعیت ها بساط وعظ، و واکاوی پهن کرده 
اند، ضد هر گام شکل گیری چنان جنبشی هستند، در تمامی عمر، دانسته 
یا نادانسته، در رکاب بورژوازی علیه هر میزان سازمانیابی این جنبش جنگ 
کرده اند. همین تجمعی که تشکیل داده اند، نامی که برایش انتخاب نموده 
اند، مصداق بارز این تقال است. همه آنها خود را فعاالن مبارزات صنفی 
می نامند!!. بحران دامنگیر خود را بحران ناکامی فعالیتهای صنفی می 
بینند. در زیج تفحص آنها چیزی به نام طبقه و مبارزه میان طبقات وجود 
ندارد!!، جامعه مرکب از اصناف است!!. صنف معلمان!!، کارگران!!، بقاالن، 
خبازان، روزنامه نگاران، پرستاران، پزشکان، مترجمان، صنف سرمایه داران، 
سیاستگذاران، روحانیون، نظامیان، بازنشسته ها، هر صنفی منفعت خاص 
خود را دارد. اصناف باید بر سر یک میز بنشینند و مماشات کنند!! رسالت 

انجام مماشات هم با رؤسا و سرکرده های اصناف است!! 
صدر و ذیل گفتگوی کالب هاوس صنف ساالران قلم کشیدن بر وجود 

شناس  آسیب  سندیکالیسهتا  که  وقیت   

جنبش کارگری یم گردند! 
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طبقات، نفی مبارزه طبقاتی، »جهاد اکبر« برای 
انحالل تام و تمام هر جنب و جوش ضد سرمایه 
سرمایه  نظم  سنگستان  در  کارگر  طبقه  داری 
است. این ها نه فقط هیچ استقاللی از سرمایه 
برای  تاریخا  که  ندارند  داری  سرمایه  نظام  و 
کفن و دفن هر چه ژرفتر جنبش کارگری در 
ساختار قدرت سرمایه جنگ نموده اند!!  خواستار 
انجماد و فسیل شدن هر چه کامل تر موجودیت، 
در  کارگران  مبارزه  و  اعتراض  مطالبات، 
»قانونیت«، »مدنیت«، »حقوق« و استخوانبندی 
دولت  با  آنها  اختالف  بنیاد  اند.  سرمایه  نظم 
سرمایه داری بر سر چند و چون همین انحالل، 
انجماد و فسیل گردیدن است.!! روایت استقالل و 
مستقل بودن انجمنهای صنفی آنها نیز در همین 
جدل، جعل می گردد. وحوش حاکم بورژوازی 
به زبان وعظ، زندان، شکنجه، اعدام به آنها می 
حزب  سازی،  اتحادیه  سندیکالیسم  که  گویند 
موفقی  الگوی  و جوامع مشابه،  ایران  در  بازی، 
برای سرکوب جنبش کارگری نیست و حاضر 
به قبول هزینه اش نمی باشند.، به جای اینها، 
ارتش، سپاه، بسیج، پلیس، لباس شخصی، گشت 
زینب و کلثوم، زنجیره طویل حوزه های علمیه، 
صدها سازمان اختاپوسی اطالعاتی دارند. اختالف 
این جماعت با حاکمان درهمین جا، بر سر همین 
موضوع است، صنف ساالران بر آنند که دولتیان 
اشتباه می کنند!! دکه های صنفی عقالنی تر، 
پخته تر، مطمئن تر این نقش را ایفاء می کنند، 
برای اثبات درستی حرفشان تاریخ قرن بیستم را 
شاهد می گیرند. کارنامه رفرمیسم راست اتحادیه 
ای و سوسیال دموکراسی پارلمانتاریست را ورق 
می زنند و آنچه را که بر سر جنبش کارگری 
اروپا، امریکا آورده است به عنوان مدرک تسلیم 
محکمه می کنند. اما بورژوازی حاضر به قبول 
این استدالل نیست. روایت استقالل تشکلهای 
صنفی !! از همین محکمه سر بر می آرد. صنف 
ساالران از سندیکالیسم ناباوری بورژوازی ایران، 
برای خود مدال استقالل جعل می کنند!!، ادعای 
مستقل بودن از دولت را جار می زنند!!، با این کار 
خود را به گونه بهت انگیزی رسوا می سازند. زیرا 
آنچه حائز هیچ ارزشی نیست ظاهر »مستقل« 

بودن از دولت سرمایه و آنچه واجد همه اهمیتها 
است، باطن منحل و مدفون آنها و دکه هایشان 
در ساختار قدرت سرمایه است. کشمکش آنها با 
دولتها و رژیمها از این مقال است. رژیم ستیزی 

آنها از هر بارقه سرمایه ستیزی خالی است. 

این جنبش را شقه، شقه می کند و شرش را 
از سر سرمایه کم می سازد. عصاره حرف های 
بهشتی این است. او به جمهوری اسالمی خرده 
می گیرد که قادر به تشخیص مصالح حال و آتی 
سرمایه داری نیست، سندیکاها و اتحادیه ها باید 
وجود داشته باشند، جزئی از ساختار نظم سرمایه 
و  دار  سرمایه  طبقه  بین  میانجی  نقش  شوند، 
فروشندگان نیروی کار را ایفاء کنند. توده کارگر 
آماج انفجارآمیزترین شکل استثمار سرمایه را به 
مقدر بودن بردگی مزدی خود و حقانیت سرمایه 
داری متقاعد گردانند. او از رژیم می خواهد تا 
آشتی  بشناسد،  رسمیت  به  را  سندیکاسازی 
طبقاتی را بر جنگ طبقاتی مرجح داند و هزینه 

این آشتی را بپردازد.  
مدنی  صنفی،  فعاالن  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
لنگرودی  بهشتی  با  هاوس،  کالب  سخنران 
همداستانند، همسان هم می اندیشند و جهتگیری 
واحدی دارند. رضا شهابی ها تمامی عمر خویش 
را وقف ایفای همین نقش، وقف تعطیل هر چه 
کامل تر مبارزه طبقاتی و راضی نمودن دولت ها 
به قبول هزینه ناچیز آشتی طبقاتی نموده اند. 
اگر نتیجه ای نگرفته اند، دلیلش نه قلت سعی 
است.  بوده  رژیمها  حد  از  بیش  سرسختی  که 
صنف ساالران در این شاخص ها، کم یا بیش 
مثل هم می باشند، اما آنچه »جعفر عظیم زاده« 
در کالب هاوس »آسیب شناسی« بر زبان رانده 
است، داستان دیگری دارد!! او فقط نقش یک 
سندیکالیست ضد مبارزه طبقاتی را بازی ننموده 
است، در عین توخالی ترین و بیمایه ترین بودن، 
دست به بیشترین فریبکاری ها، جعل تاریخ و 
وارونه سازی کل حقایق مربوط به پیکار طبقاتی 
توده کارگر زده است. به فشرده سخنهایش گوش 

دهید.
از جنبش کارگری  تا دهه 40 خورشیدی   ...«
و  داری  زمین  با  کار  نیروی  نبود.  خبری 
دهه یک  این  در  داشت.  کار  و  فئودالیسم سر 
انقالب صنعتی خرد رخ داد، تولید برق از 500 
با  رسید.  میلیارد  چندین  به  کیلووات  میلیون 
مناسبات  قید  از  کار  نیروی  رهائی  این،  وجود 
ارباب - رعیتی، نه اروپائی که یونکری انجام شد. 

رضا شهابی ها تمامی 
عمر خویش را وقف ایفای 
همین نقش، وقف تعطیل 

هر چه کامل تر مبارزه 
طبقاتی و راضی نمودن 
دولت ها به قبول هزینه 

ناچیز آشتی طبقاتی 
نموده اند. اگر نتیجه ای 

نگرفته اند، دلیلش نه 
قلت سعی که سرسختی 
بیش از حد رژیمها بوده 

است. 

به سخنرانی »بهشتی« دقت کنید، تمام شکوه 
هایش از حاکمان بورژوازی آنست که چرا کانون 
صنفی او را به رسمیت نمی شناسند؟. چرا نمی 
پاسداران،  سپاه  از  بهتر  کانون،  این  که  پذیرند 
قدرت پیکار ضد سرمایه داری یک بخش مهم 
دفن  نظم سرمایه  قبرستان  در  را  کارگر  طبقه 
می کند؟ ریشه اتکاء بیش از یک میلیون کارگر 
آموزش، به قدرت مستقل طبقاتی خود را از جای 
می کند و می خشکاند. معلمان را از پیکر طبقه 
کارگر جراحی و جدا می نماید، آنها را به رسته 
زبون و منفصلی در بازار کار سرمایه تنزل می 
دهد، در همین راستا به سهم خود تیشه بر ریشه 
وحدت، همبستگی، همسنگری، همرزمی طبقاتی 
و ضد سرمایه داری کل جنبش کارگری می زند. 
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کارگر بدون طی دوره کارگاهی و صنعت خرد 
را  گاوآهن  گردید.  ماشینی  بزرگ  صنایع  وارد 
رها و ناگهان اپراتور صنعت مدرن شد. الفبای 
نمی  را  دانست، سکوالریسم  نمی  را  مدرنیسم 
فهمید، با مدنیت آشنا نبود، آپارتمان نشینی را 
نمی شناخت. معجزه سندیکالیسم را باور نداشت. 
کشف و کرامات حزب را درک نمی کرد، سالیان 
متمادی زیر آوار این کمبودها بود تا به سالهای 
اخیر رسید. یواش، یواش با این مفاهیم اشنا شد. 
جنبش سندیکالیستی جان گرفت و شروع به 
بالیدن کرد. باید اینها را فهمید، بدون فهم این 
اسرار قادر به شناخت آسیب ها نمی شویم«!! 

)نقل با مضمون و به اختصار( 
اینکه عظیم زاده معنای آنچه را به زبان آورده، 
است می فهمد یا نمی فهمد جای درنگ دارد. 
این لحاظ که مغایر گفته های خود می  از  نه 
اندیشد!!، بلکه از این لحاظ که بیان منحط ترین 
و ضد انسانی ترین باورها، این گونه، با این درجه 
معنای  است.  آور  اعجاب  هتاکی  و  زمختی  از 
زمینی این عبارتها آنست که اگر طبقه کارگر 
ایران از شروع سده بیستم تا حال قادر به هیچ 
میزان سازماندهی جنبش خود نگردیده است، 
از میدانداری رادیکال و متحد ضد بردگی  اگر 
تمامی  به تحمل  اگر  مانده است،  مزدی عاجز 
بی حقوقی ها، ستمکشی ها، نازل ترین سطح 
است،  داده  تن  ها  عام  قتل  معیشت، کشتارها 
حتی اگر خود را سندیکالیستی، سرمایه آویز، 
مدفون در ساختار نظم سرمایه متشکل ننموده 
است، همه و همه ناشی از عقب ماندگی، تحجر، 
بی فرهنگی، نامتمدنی خود کارگران بوده است!!،  
که  گوید  می  کارگران«  آزاد  »اتحادیه  لیدر 
توده کارگر گاو آهن، زمین، روستا را رها کرد، 
یکراست به عرش صنعت مدرن و طبقه باالی 
آپارتمانهای پایتخت صعود نمود. سرمایه داری 
این  اوج رساند. در  به  از حضیض  را یکشبه  او 
آموزی،  مدنیت  برای  الزم  وقت  کوتاه،  فاصله 
سکوالریزه شدن، آموزش فرهنگ شهر نشینی، 
یادگیری راه و رسم سندیکا سازی، آموختن آئین 
و مرام حزب بازی پیدا ننمود!! در همین راستا 
متحد  مبارزه  حزب،  سندیکا،  ساختن  مترصد 

اهمیت  نجنگید،  شدن  متشکل  برای  نگردید. 
پیکار برای دموکراسی، حق تشکل، آزادی بیان، 
جامعه مدنی، حقوق بشر را نفهمید. ریشه آسیب 
ها را در اینجا، در گذشته تاریک نامتمدنی، بی 

فرهنگی، روستائی بودن توده کارگر باید دید!! 
عظیم زاده ادامه می دهد: »طبقه کارگر ایران 
فاقد مولفه های فکری و سنت مبارزاتی طبقه 
مدرن یعنی کارگران اروپا و غرب بود، به همین 
برابری  به رغم رشد چند  دلیل در دهه پنجاه 
کمی، با کشمکش و جنبش متناظر با این رشد 
مواجه نیستیم. این نیروی کار یک پایش در شیوه 
زیست و اخالقیات فردی، جمعی و فرهنگ ارباب 
رعیتی است و از سوی دیگر جابجایی او از روستا 
به شهر و صنایع نه نتیجه فرایند تاریخی رشد 
نیروهای تولیدی بلکه حاصل برنامه از باال طراحی 
شده است، وقتی این نیروی کار وارد صنایع شد 
اجتماعی، همه چیز  بیمه های  کار،  8 ساعت 
که  دستاوردهائی  بود.  مهیا  برایش  پیشاپیش 
با دویست سال مبارزه به دست آمده  اروپا  در 
بود، یکراست به دست آورد«!! بسیار بجاست اگر 
بپرسیم که آیا این آقا در عمر خویش، با هیچ 
کارگر ایرانی، هیچ گفتگوئی داشته است؟. اصال 
از زندگی، کار و پیکار توده کارگر ایران، در طول 
هیچ کالمی شنیده  اخیر  دهه  دو  و  صد سال 
یا خوانده است؟ اساسا هیچگاه، هیچ نیازی به 
تمامی  است؟!!  کرده  احساس  شناختی  چنین 
بانگ می زنند که پاسخ همه پرسشها  شواهد 
او نه فقط از گذشته و حال توده  منفی است. 
ایران  کارگری  جنبش  تاریخ  از  کارگر،  های 
مبارزه  تاریخ  با  اساسا  که  داند  نمی  هیچ چیز 
طبقاتی، حتی با تاریخ زندگی بشر فاقد هر میزان 
آشنائی است. جامعه ایران برخالف آنچه وی می 
پندارد، سالها پیش از شروع قرن بیستم بر بستر 
انکشاف سرمایه داری افتاد، از همان زمان سیل 
داخلی  انباشت  حوزه  به  خارجی  های  سرمایه 
درقلمروهای مختلف به ویژه در پهنه تأسیسات 
پایه ای، راهسازی، تأسیس بنادر، احداث شبکه 
کشتیرانی،  آهن،  راه  مخابرات،  آب،  برق،  های 
در شیالت، معادن، صنایع جنگلی، نفت، انرژی 
سرازیر شد. این سرمایه ها با سرمایه های داخلی 

آمیختند و گسترش شیوه تولید سرمایه داری را 
شتاب بخشیدند. جنبش کارگری ایران قهرا و 
الجرم از این زهدان سر بیرون آورد، در 189۶ 
نخستین اعتصاب دویست نفری خود را در بندر 
انزلی سازمان داد و خواستار الغاء مالکیت سرمایه 
داران بر شیالت شد. خواستی که امروز، صد و 
بیست و پنج سال بعد هم به مغز مؤسس»اتحادیه 
آزاد کارگران« خطور نمی کند. طولی نکشید که 
کارگران چاپخانه ها در مراکز مختلف شروع به 
طغیان کردند، آنسان که دولت وقت را مجبور به 
عقب نشینی و قبول غالب خواست ها نمودند. 
سایر  و  ها  نساجی  به  ها  چاپچی  پیکار  آتش 
محیط های کار شعله کشید، آتشی که از آن 
روز تا امروز برای هیچ هفته ای خاموش نگردیده 
است، از اشتعال نیافتاده است، بالعکس هر روز از 
روز پیش،عظیم تر، سرکش تر و فراگیرتر شده 
اردیبهشت 1308 خورشیدی، چهل  در  است. 
از شروع دهه 50 مورد اشاره  و دو سال پیش 
عظیم زاده منجمد و استادش آبراهامیان متحجر، 
در یک خیزش حماسی 11000 نفری، یکی از 
شکوهمندترین اعتصابات تاریخ جنبش کارگری 
دنیا را علیه عظیم ترین غول نفتی جهان روز 
و دیکتاتوری هار رضاخانی پاسدار پویه انکشاف 
سرمایه داری سازمان دادند. سراسر خوزستان را 
از اندیمشک تا بهبهان، از ایذه تا آبادان، آتشفشان 
جنگ علیه سرمایه و حاکمان درنده سرمایه داری 
کردند. مطالباتی را مطرح ساختند که عظیم زاده 
ها و آبراهامیان ها تا امروز هم طرح آنها را در 

سندیکالیسم راه پیکار 
توده کارگر نیست. سد 

سهمگینی است که 
سرمایه بر سر راه مبارزه 

طبقاتی آنان کشیده و 
معماری کرده است. 
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با  بینند!!  نمی  ایران  کارگر  های  توده  ظرفیت 
فراخوان آتشین خویش بیش از 20000 سکنه 
صف  به  را  استان  فرودست  و  استثمارشونده 
نیرومند اعتصاب ملحق ساختند، یکی از پرشکوه 
ترین صحنه های نقش آفرینی زنان کارگر را به 
نمایش نهادند. در مقابل کل ارتش، پلیس، قوای 
سرکوب رضاخان منفور دژخیم و در برابر عظیم 
الجثه ترین نیروی دریائی دنیای سرمایه داری، 
در مقابل ناوگان جنگی امپریالیست های درنده 
انگلیسی و زیر آتش توپخانه های ناوها، با عزم 

استور ایستادند و مقاومت کردند.
کارگران ایران چهل و دو سال پیش از »انقالب 
صنعتی کوچک« آبراهامیان چنین نمودند. در 
فاصله میان 20 تا 32، سراسر جامعه را مسحور 
ترین  حماسی  کردند.  خود  های  میدانداری 
همبستگی ها و همرزمی ها را متجلی ساختند. 
مبارزات  توفان  در  را  خود  فرزندان  خالی  نان 
متحد با هم تقسیم کردند. از کرانه های خلیج 
تا سرخس سرود همپیوندی و همسنگری سر 
دادند، هر کجا دست به اعتصاب زدند، تمامی 
سکنه کارگر شهر را وارد میدان کارزار نمودند. 
قهر  قوای  از دست  را  کرات شهرها  به  و  بارها 
در  ساختند.  خارج  سرمایه  آفرین  عام  قتل  و 
شاهی و سمنان و تبریز و فراوان جاهای دیگر 
و  یکپارچگی  با  اصفهان  در  کردند.  چنین 
اتحادی شورانگیز، تمامی کارخانه ها را تعطیل 
رود  زاینده  از  دست  در  کار  وسائل  همزمان  و 
به  را  دوم«  »پهلوی  پلید  مجسمه  و  گذشتند 
عنوان مظهر قدرت و حاکمیت و توحش سرمایه 
نقش بر زمین نمودند. کارگران اصفهان این کار 
ارتجاعی  انجام دادند که احزاب  را در شرائطی 
کارگرستیز مورد تکریم عظیم زاده، مجمله حزب 
بورژوازی اردوگاهی موسوم به »توده« در دفاع 
به  مزدی  بردگی  نظام  و  مشروطه  سلطنت  از 
کثیف ترین فریبکاریها و نیرنگها علیه جنبش 
جنبش  پیشینه  یازیدند.  می  دست  کارگری 
کارگری ایران درهمان دوره ای که عظیم زاده ها 
و آموزگاران اردوگاهی آنها، جامعه را برهوت تیره 
و تار فئودالی می دانند و توده کارگر را مشتی 
می  مانده  عقب  بدفرهنگ،  تمدن،  بی  رعیت، 

خوانند این است. کارگرستیزی غیرقابل توصیفی 
الزم است تا بتوان آن پیشینه را به شیوه این 
بافی  این جعل  اما  جماعت رسوا گزارش کرد. 
به همین حد محدود نیست. خیل کثیر عظیم 
زاده ها نمی گویند، شاید نمی فهمند، چه بسا 
هیچ گاه هم نفهمند که آنچه مایه فروماندگی 
ضد  جنبش  سازمانیابی  از  ایران  کارگر  طبقه 
سرمایه داری خود شد، نه دهاتی بودن، عقب 
که  کارگران  بیشعوری  و  نامتمدنی  ماندگی، 
فکری سیستماتیک سرمایه  فیزیکی،  سرکوب 
و  سندیکاساز  جماعت  این  خود  بازی  نقش  و 
حزب باز، اسالف اردوگاهی آنها، رفرمیسم راست 
نمای سرمایه  رفرمیسم چپ  و  سندیکالیستی 
این  اندرکاران  دست  از  جزئی  عنوان  به  ساالر 
سرکوب بوده است. بورژوازی چپ نمای لنینی 
هر  راه  که  بودند  آنها  ای  توده  حزب  اعقاب  و 
جنب و جوش ضد کار مزدی طبقه کارگر ایران 
را سد کردند، جنبش کارگری را از سنگر پیکار 
ضد سرمایه داری خارج نمودند، این جنبش را به 
دار قانون، حقوق، مدنیت و نظم سرمایه آویزان 
کردند، از رادیکالیسم طبقاتی خود تهی نمودند 
و تسلیم وحوش بورژوازی ساختند. همین کاری 
که امروز بهشتی ها، شهابی ها، عظیم زاده برای 
انجامش می کوشند. موهبت عظیمی برای طبقه 
کارگر است که این جماعت زیر فشار استیصال، 
انزوا و ورشکستگی قادر به ایفای چنان نقشی 
نیستند. اینان چنین کارنامه سیاهی دارند و حال 
با پرروئی زایدالوصفی عربده سر می دهند که 
طبقه کارگر ایران مادرزاد روستائی، کودن، بی 

تمدن و تشکل گریز بوده است!!! 
عظیم زاده می گوید: »تشکلهای صنفی، سیاسی، 
حزبی، مدنی مقوالتی مربوط به سرمایه داری و بر 
آمده از این مناسبات هستند. سازمانیابی حزبی و 
سیاسی عالیترین شکل سازمانیابی در چهارچوب 
سرمایه داریست. نبود احزاب یک آسیب جدی 
در شکل گیری تشکلهای مستقل صنفی، مدنی 
است؟ نهادینه شدن حزبیت در یک جامعه یعنی 
وجود توازن قوای اجتماعی معین سیاسی بین 
حکومت و مردم، بر این بستر است که تشکلهای 
وجود  آرند.  می  بر  سر  مدنی  صنفی،  مستقل 

احزاب و تحزب گرایی در باالترین شکل زندگی 
اجتماعی، تسمه نقاله اقبال و رو آوری به سمت 
تشکیالت بین کارگران و معلمان و دیگر الیه 

های اجتماعی است« )نقل به اختصار( 
فقط بدترین ایادی سرمایه هستند که به خود 
اجازه می دهند تا این گونه صریح و عریان به 
پردازند و نسخه  توده کارگر  شستشوی مغزی 
در  کارگری  جنبش  دفن  و  کفن  برای  پیچی 
حیات  نوشداروی  را  سرمایه  حاکمیت  ساختار 
حزبی،  سازمانیابی  دراینکه  زنند.  جار  کارگران 
سندیکالیستی پدیده های مولود بسط و تسلط 
نظام بردگی مزدی هستند جای حرفی نیست، 
نکته اساسی جعل پردازی و وارونه بافی ناشیانه 
از  اتحادیه آزاد کارگران«  ای است که »رئیس 
این بدیهی ترین بدیهیات به عمل آورده و خورد 
حزب  پرچمدار  بورژوازی  دهد.  می  کارگران 
که  خاطر  این  به  بود،  و سندیکاسازی  آفرینی 
کارگران،  شعور  مسخ  کارگر،  توده  فریب  برای 
تبدیل جنبش کارگری به پیاده نظم بدون هزینه 
خود، برای انجماد و دفن پویه پیکار ضد سرمایه 
داری طبقه کارگر در ساختار حاکمیت سرمایه به 
ساختن این نهادها نیاز داشت. الیه های مختلف 
بورژوازی تا پیش از صعود به قدرت سیاسی، در 
جدال با سلطنت، اشرافیت مالی، مالکان زمین 
دار، اربابان کلیسا به کمک این تشکلها، خود را 
متحد و کارگران را پشت سر خویش صف می 
کردند. پس از تسخیر قدرت و تسلط بر ماشین 
دولتی نیز این نهادها را در وهله نخست یا اساسا 
برای خاکسپاری جنبش کارگری در گورستان 
نظم سرمایه می خواستند، اما در تسویه حساب 
های درونی خود، هم از آنها بیشترین استفاده را 
می بردند. کار یا کارهائی که حجم سهمگینی از 
کارنامه طبقاتی بورژوازی در دوره های مختلف 
تاریخی را تشکیل داده است. عظیم زاده به شکل 
سرمایه  کارکرد  این  ستایشگر  زمختی  بسیار 
سرکوب  شکل  این  داری،  سرمایه  مناسبات  و 
فکری طبقه کارگر توسط بورژوازی است. آن را 
موهبتی سترگ برای کارگران می بیند!! و ناکامی 
طبقه سرمایه دار ایران در پیشبرد این جهتگیری 
را فاجعه دامنگیر جنبش کارگری می خواند!! 
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برای  اپوزیسون  یا  حاکم  از  اعم  بورژوازی 
آفرینی،  حزب  به  باال  های  هدف  حصول 
اتحادیه  منحط  رفرمیسم  سندیکاسازی، 
ای، افراشتن بیرق دروغین »کمونیسم« بر 
باالی منار احزاب نیاز داشت و از آن برای 
زمینگیرسازی جنبش کارگری، رفع خطر 
کمونیسم لغو کار مزدی، برای تعطیل حتی 
االمقدور مبارزه طبقاتی توده کارگر عظیم 
ترین بهره ها را برد. راهبرد مبارزه طبقاتی 
های  حرف  به  که  نبود  این  دنیا  کارگران 
اسالف عظیم زاده ها گوش دهند، به این 
اتحادیه ها،  این  آویزان و در درون  احزاب 
سندیکاها مدفون گردند، کامال بالعکس آنها 
می توانستند و به اندازه کافی از این ظرفیت 
برخوردار بودند که راه تاریخی خود را روند، 
بر هستی اجتماعی و طبقاتی خویش تنند، 
شورائی و ضد سرمایه داری متشکل گردند، 
یافته شورائی ضد کار  یک قدرت سازمان 
کارگران  طبقاتی  پیکار  راه  شوند.  مزدی 
این بود اما زیر فشار قهر فیزیکی و فکری 
سرمایه از پیمودن این راه باز ماندند. اسالف 
در  دیگران  و  شهابی  بهشتی،  زاده،  عظیم 
این گذر با تمامی توان در رکاب بورژوازی 
و علیه کارگران ایفای نقش کردند. همان 
ایفایش  برای  خودشان  امروز  که  نقشی 
سر و دست می شکنند. آنچه در باره این 
و  توان  می  آنان  حال  و  گذشته  جماعت، 
باید گفت این است که »آسیب شناسان« 
خود آسیب هستند. همیشه و همه جاغایت 
آمالشان آویزان ساختن توده های کارگر به 
دار قانون، حقوق و دولت سرمایه، شقه، شقه 
کردن جنبش کارگری، خارج ساختن طبقه 
کارگر از ریل جنگ ضد کار مزدی و صد 
البته تکدی هزینه این کار از بورژوازی برای 
متقاعد ساختن کارگران بوده است. جار و 
جنجال آنها پیرامون حق تشکل نیز ساختن 
سیاه ضد  نقش  این  ایفای  برای  نهادهائی 
کارگری است. شهابی ها، بهشتی ها، عظیم 
زاده ها اگر کمترین تعلق خاطری به توده 
کارگر دارند مهمترین کاری که می توانند 

خیل کثیر عظیم زاده ها نمی 
گویند، شاید نمی فهمند، چه 

بسا هیچ گاه هم نفهمند که 
آنچه مایه فروماندگی طبقه 

کارگر ایران از سازمانیابی 
جنبش ضد سرمایه داری خود 

شد، نه دهاتی بودن، عقب 
ماندگی، نامتمدنی و بیشعوری 
کارگران که سرکوب فیزیکی، 

فکری سیستماتیک سرمایه 
و نقش بازی خود این جماعت 

سندیکاساز و حزب باز، اسالف 
اردوگاهی آنها، رفرمیسم 

راست سندیکالیستی و 
رفرمیسم چپ نمای سرمایه 

ساالر به عنوان جزئی از دست 
اندرکاران این سرکوب بوده 

است. بورژوازی چپ نمای 
لنینی و اعقاب حزب توده ای 

آنها بودند که راه هر جنب و 
جوش ضد کار مزدی طبقه 
کارگر ایران را سد کردند، 

جنبش کارگری را از سنگر 
پیکار ضد سرمایه داری خارج 

نمودند، این جنبش را به 
دار قانون، حقوق، مدنیت و 
نظم سرمایه آویزان کردند، 
از رادیکالیسم طبقاتی خود 

تهی نمودند و تسلیم وحوش 
بورژوازی ساختند.

انجام دهند آنست که از سر راه سازمانیابی 
شورائی سراسری ضد سرمایه داری جنبش 
کارگری کنار روند. شاید این بهترین کاری 
باشد که از دست امثال آنها ساخته است. 
صریح تر بگوئیم، این کمترین انتظاری است 
وسیع  توده  حتی  ایران،  آگاه  کارگران  که 
کارگر از این عده دارند، این را خودشان نیز 
در همین  بهشتی  دانند،  بسیار خوب می 
کنفرانس تصریح می کند که کارگران بخش 
آموزش هیچ رغبتی به شنود حرفها، نظرات 
و »رهنمودهای« او ندارند. این واقعیت کامال 
زمختی است که تمامی شرکت کنندگان و 
سخنرانان به آن اذعان دارند، اساسا کالب 
بر  جماعت  این  شناسی«  »آسیب  هاوس 
است.  انداخته  لنگر  معضل  همین  ساحل 
بسان »سوته دالن« به دور هم گرد آمده 
اند تا بیزاری و انزجار توده کارگر از خویش و 
از دکه های سندیکالیستی خود را به سوک 
بنشینند. تا در این سوک نشینی راهی برای 
به خود جستجو  کارگران  ساختن  متوهم 
نمایند!!. اما تقالی آن ها سخت سترون و 
عبث می باشد. انزوای آنان، آنچه را آسیب 
می خوانند، دلیل واقعی فرار توده کارگر از 
است.  روشن  بسیار  سندیکاهایشان  و  آنها 
سندیکالیسم راه پیکار توده کارگر نیست. 
سد سهمگینی است که سرمایه بر سر راه 
مبارزه طبقاتی آنان کشیده و معماری کرده 
است. بهشتی ها، شهابی ها، عظیم زاده ها 
و اسالف سندیکالیست یا حزب نشین آنها 
بیش از یک قرن است که در خدمت ارتجاع 
بورژوازی نقش این سد را بازی نموده اند. 
داری  سرمایه  آنچه  در  بازی  نقش  این  با 
در طول سده بیستم بر سر طبقه کارگر و 
جنبش کارگری جهانی آورده است، به اندازه 
کافی سهیم شده اند. حق مسلم توده کارگر 
پیشنهاد  و  جویند  دوری  آنها  از  که  است 
صریح ما این است که با جمع کردن بساط 
سندیکاسازی و حزب بازی، فعال سازمانیابی 
سراسری جنبش شورائی ضد سرمایه داری 

طبقه خویش شوند.
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در شهر و روستا

مرگی نفیر می کشد

با چشمان گرگی گرسنه

در تعقیب بره ها

*********

و زنان به سنت دیرین جاهلی

بازهم 

در زیر چادری

زنده به گور می شوند

این جا صدای شادی

می پژمرد

زیر نفیر ضربه ی شالق

 و دخترکان رقصنده

سترون می شوند

از ترس

*********

این جا

مردان و زنانی

با چشمان بی شرر

به هوا چشم دوختند

در انتظار پرنده و پرواز

دستی اما نه  برداشت

سنگی، چوبی ، نه تفنگی

حتی نه سنگری

نه دفاعی

******

این جا فقط هراس

از سنگسار

از لیست شدن

 در سیاهه ی  جنگی

اما بدون جنگ

از بردگی دخترکان 

با یوغ ازدواج

یا 

تجاوز شرعی 

این جا مکان

شرم جهان است

اما فردا

از راه می رسند

مردان و زنان سیاست و سرمایه 

از راه های دور

بی شرم از 

قفل های زنگ زده بر درها

بی شرم از خون های به خاک ریخته

در طول سالیان

و جان های فسرده از وحشت و هراس

این جا تالقی  عالیق سرمایه  و مافیای مخدر

در شرق و غرب جهان است

 در کوچه های افغان 
• • • • • • • • • • • • •

فریده ثابتی / آگوست 2021
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 از مارکس بیاموزیم 

• • • • • • • • • • • • •
کارگران ضد سرمایه داری /  شهریور 1400

نیست،  اقتصادی  کتب  مارکس  تالیفات  و  آثار 
متون جامعه شناختی نیست، رساله های فلسفی 
کارگری  و  رادیکال  کالبدشکافی  باشد،  نمی 
سرمایه داری است. مارکس زمانی که به رابطه 
خرید و فروش نیروی کار نظر می کند، جدائی 
انسان از کار و محصول کارش، روند سقوط کامل 
او از هر گونه حق دخالت در تعیین سرنوشت کار 
و تولید و زندگی خویش را واکاوی می نماید. 
کاربرد ضد بشری علوم  و فنون توسط بورژوازی 
افزائی  ارزش  بیشتر  هرچه  گسترش  در جهت 
و سالمت  زندگی  ویرانسازی محیط  و  سرمایه 
انسان را به نمایش می گذارد. صریح و آشکار 
مزدی،  بردگی  جهنم  در  که  دهد  می   نشان 
دولت، سیاست، مدنیت، حقوق، افکار و اخالق 
مسلط، همگی جلوه های اجتماعی سرمایه اند. 
دموکراسی، آزادی، مدنیت، حقوق و انتخاب آزاد، 
بی بنیاد، دروغین و پوشالی است. تالیفات مارکس 
مشعل پرفروغ جنبشی بود که می خواست یک 
قدرت آگاه و سراسری، علیه استثمار طبقاتی، 
علیه حقوق، سیاست و ایدئولوژی پاسدار شیوه 
های  نوشته  دارد.  پا  بر  سرمایه  داری  تولید 
مارکس در دل مبارزات روزمره و همه جا جاری 
کارگران، مانیفست توده کارگر در سنگر جنگ 

علیه سرمایه بود.
 با خروج جنبش کارگری دنیا از ریل جنگ ضد 
کار مزدی و سقوط این جنبش به پیاده نظام 
پارلمانتاریسم، رفرمیسم اتحادیه ای، رفرمیسم 
با  خلقی،  امپریالیسم  ضد  لنینی،  نمای  چپ 
برافراشتن پرچم جایگزینی شکلی از سرمایه داری 
با شکل دیگر، آموخته ها و یافته های مارکس از 

جریان مبارزات کارگران جهان محو شد.
مقدس  مارکس، کتب  آثار  یکسو  از  اینک  هم 

است که  علمی«  پیروان مذهب »سوسیالیسم 
تفسیر و کسب اجتهاد در آنها صالحیت نخبگان 
خدمت  در  هم  آن  دانشگاهی،  چپ  و  حزبی 
توجیه کاپیتالیسم، پارلمانتاریسم، سندیکالیسم، 
و تحزب باالی سر طبقه کارگر است. از سوی 
انستیتوها  از  ماالمال  دنیای سرمایه داری  دیگر 
و رشته های دانشگاهی تدریس »مارکسیسم« 
است که امر رهائی انسان را به تراوشات فکری 
کند!!.  می  محول  مراکز  این  علمی  و  فلسفی 
رهائی انسان نه کار فیلسوفان و نظریه پردازان 
که  امر کارگران عاصی از استثمار سرمایه است. 
و  اعتقاد  اندیشه،  از   منظومه ای  نه  کمونیسم 
های  توده  کارمزدی  ضد  جنبش  که  فلسفه، 

کارگر است. 
باال«  طبقات  اندیشمند   « را  مارکس   »چپ« 
معرفی می کند. عده ای معتقدند که گویا مارکس 
از دل مباحث نظری و فلسفی خود، طبقه کارگر 
و نقش تاریخی اش را کشف نموده است!! عده 
ای دیگر روی نمودن او به محافل کارگری در 
فرانسه و آمیختن وی با کارگران را دلیل توجه به 
نقش تاریخساز طبقه کارگر دانسته اند.!! حقیقت 
مارکس  است.  نبوده  دو  این  هیچکدام  ماجرا 
انسانی از جمعیت بسیار انبوه انسان هائی بود 
که کلیه مصائب جامعه طبقاتی بر زندگی و فکر 
و همه چیز آنان سنگینی می کرد. چرا مارکس 
را باید انسانی غیرکارگر دانست؟ مگر توده های 
کارگر چه داشتند که مارکس نداشت؟ مگر نه 
این بود که همه جا را زیر پا می نهاد تا نیروی 
کارش را بفروشد اما سرمایه داران و دولت های 
سرمایه داری خرید نیروی کارش را ممنوع اعالم 
و  او  گلوی  گرسنگی  فشار  مگر  بودند؟  کرده 
خانواده اش را نمی فشرد؟ مگر شمار کودکانش 

که به دلیل گرسنگی جان دادند از تعداد فرزندان 
قربانی خانواده های کارگری کمتر بود؟ مگر در 
گروگذاری اثاث خانه اش برای لقمه ای نان از 
سایر همزنجیرانش وضعیت بهتری داشت؟ در 
تحمل دیکتاتوری و توحش و آوارگی و تبعید 
هم که حدیث زندگی او بر همگان روشن است.

چپی که یا از متفکرین طبقات باال است و یا 
اگر هم نیست خود را ریزه خوار این افاضل می 
بیند، چپی که با مبارزه ضد سرمایه داری این 
طبقه بیگانه است، چپی که می خواهد جنبش 
کارگری را سکوی قدرت خود کند، به کارگران 
اعالم می کند که مارکس از آنان نیست!! از نظر 
آگاه شدن،  چپ، کارگران ظرفیت فکر کردن، 
نظام  علیه  مبارزه  و  گردیدن  مزدی  کار  ضد 
سرمایه داری را ندارند، آخرین برد ظرفیت آنان 
در سندیکاسازی و تکدی مزد بیشتر از سرمایه 
داران خالصه می گردد. کارگران برای کسب هر 
مقدار شناخت و آگاهی و یافتن راه مبارزه باید 
به افاضل حزبی و به نسخه پیچی های  حتماً 
اندیشمند  بر  چپ  اصرار  دلیل  بیاویزند.  اینان 
طبقات باال خواندن مارکس از اینجا نشأت می 

گیرد. 
است.  ضروری  نکته،  یک  توضیح  گذر  این  در 
این  زمره  در  نحو  هیچ  به  و  مطلقا  مارکس 
جماعت نیست. مارکس انسانی از عمق زندگی 
ما، از جنس ما، آگاه ترین انسان تاریخ زندگی 
او منجی، زعیم،  بوده است.  ما  و مبارزه طبقه 
مراد، رهبر و پیشوای ما نیست، همرزم، همسنگر، 
همراه و همگام ما در تمامی میدان های پیکار 
است. انسانی که تا همین االن از نیاز ما به او 

کاسته نشده است. 
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 شوراهای ضد رسمایه داری را براپ کنیم 
• • • • • • • • • • • • •

کارگران  ما  اعتراض  ایران  سراسر  در  اکنون  هم 
در جوشش و غلیان است. در این مبارزات با یک 
جنسیت،  عقیده،  از  فارغ  شورائی  خودجوشی 
از مرامنامه، بدون فرمانده و  قوم و ملیت، بی نیاز 
اما  رهبر، تصمیم گیری می کنیم و پیش می رویم. 
و  کارگر صنعتی  معلم،  راننده،  از  هنوز هیچکدام 
کشاورزی، کارمند، بیکار، بازنشسته، پرستار، کارگر 
ساختمانی، دستفروش و خانه دار، حمایت عملی از 
همدیگر نکرده  ایم. معنای واقعی حمایت ، تعطیل 
کردن چرخه کار و تولید و مختل ساختن نظم سرمایه 
در همه عرصه های ممکن است. جنبش شورائی ما 
از این ظرفیت برخوردار است و باید جنبشی علیه 
تسلط سرمایه بر سرنوشت کار، تولید و زندگی ما 
نیروی جنبش شورائی ضد سرمایه  داری  با  گردد. 
خود می توانیم مانع از این شویم که محصول کار ما 
سرمایه طبقه سرمایه دار گردد. حاصل کار و تولید 
باید بهداشت و درمان و آموزش رایگان شود،  ما 
صرف بهسازی محیط زیست، آبادانی و رفاه در حد 
باالترین استانداردها گردد. جنبشی علیه تبعیضات 
جنسی و عقیدتی شود. جنبشی برای کسب هرچه 
این  اگر  گردد.  اجتماعی  جقوق  و  آزادی  بیشتر 
جنبش، دائمی و سراسری  شود سرکوب آن برای 
خواهد  دشوار  بسیار  حکومتشان  و  سرمایه داران 
بود. در هر زمینه ای میزان موفقیت ما تابع میزان 

قدرتیابی شوراهای ضد سرمایه  داری ما است.
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 گیالین نژاد، مزدورمنیش برای رسمایه 

 علیه کارگران 

• • • • • • • • • • • • •

در شرائطی که طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه 
اقتصادی،  سرکش  بحران  فشار  زیر  ایران  داری 
بین  و  ای  منطقه  راهبردهای  کامل  ورشکستگی 
دیگر،  های  بحران  و  تناقضات  دنیای  یا  المللی 
مطالبات  از  یک  هیچ  به  پاسخی  هیچ  به  قادر 
اولیه معیشتی روز کارگران نیستند، خیل عمله و 
اکره مزدور سرمایه راه افتاده اند تا شاید جنبش 
کارگری را از درون آماج تهاجم گیرند. شوراهای 
ها،  سندیکالیست  و  سندیکاسازان  کار،  اسالمی 
فرقه های جوراجور دست ساخت بسیج و سپاه 
هدف  این  به  نیل  برای  راهها  همه  از  پاسداران 
شوم می کوشند. »مازیار گیالنی« سردسته یکی 
از همین مافیاهای  مزدور کارگرپوش است. او در 
طول چند ماه اخیر با بهره گیری از حمایت وسیع 
صفوف  در  تا  نمود  تقال  رژیم،  سرکوب  نیروهای 
اندازد.  پیمانی نفت شکاف  متحد پیکار کارگران 
آن ها را از هم جدا کند، همصدائی آنها را خاموش 
گرداند. گیالنی عین همین نقش متعفن مزدوری 
را در هر کجای دیگر، هر جا که کارگرانی دست 
به دست هم می دادند تا قدرت شوند، یک قدرت 
و  وقاحت  با  شوند،  سرمایه  علیه  کارگری  متحد 
بیشرمی زایدالوصفی ایفاء کرد. آخرین اقدام پلید 
او برنامه ریزی و دسیسه چینی برای احیاء راهکار 
دولتی  نهادهای  به  کارگران  آویزان شدن  منحط 
با  کارگر  توده  که  است  ها  مدت  است.  سرمایه 
درس آموزی از تجارب سالیان دراز پیکار آموخته 
است که باید از آویختن به قانون، دولت و نهادهای 
دولتی سرمایه دست بردارد، به قدرت سرنوشت 

کارگران ضد سرمایه داری / شهریور 1400

ساز طبقه خود اتکاء نماید، این قدرت را علیه سرمایه 
داری وارد میدان سازد. این درس آموزی و جهتگیری 
وحشت  به  را  بورژوازی  کارگران  جنبشی  رادیکال 
و  است. خدم  واداشته  گری  به چاره  است،  انداخته 
حشم حکومتی سرمایه را به اتخاذ این سیاست سوق 
داده که مزدوران مارک دار خود از نوع گیالنی را مأمور 
مقابله با هر جهتگیری سرمایه ستیز توده کارگر کنند. 
به این مزدوران بیاموزند که کارگران راه همزنجیران 
خود در شرکت نفت و جاهای دیگر را نروند، فکر اتکاء 
به قدرت سازمان یافته ضد سرمایه داری را از سر خود 
بیرون ریزند، به دولت سرمایه بیاویزند، منتظر اعجاز 
مانند.  مزدی  بردگی  نظام  درنده  و  هار  دولتمردان 
گیالنی و باند سیاه مزدورش دیروز در راستای اجرای 
همین رسالت موفق شدند چند کارگر را راهی آستان 
قدرت بورژوازی کنند. حدود 15 کارگر پیمانی پروژه 
ای ایذه و چهارمحال بختیاری را جلوی درب ورودی 
مجلس فاشیسم اسالمی سرمایه گرد آورند و آنها را 
وادار به  سر دادن صدای عجز و البه در مقابل حاکمان 
درنده سرمایه کنند. این کارگران باید بدانند که فریب 
خورده اند. چاره کار آنان، در گوش دادن به مزدورانی 
نهادهای  و  مجلس  به  بستن  دخیل  گیالنی،  مانند 
دولتی نیست. باید دست به دست همه همزنجیران 
دهند، یک قدرت متحد شورائی ضد سرمایه داری 
شوند. در مسیری گام بردارند که کارگران پیمانی نفت 
بارقه کمرنگی از آن را به نمایش نهاده اند. باید دست 
گیالنی ها را از هر میزان اثرگذاری بر پروسه پیکار 

جاری خود کوتاه سازند.
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طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود 
نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل 
بیماری مهلک،  این  با هجوم  مقابله  برای  امکانات درمانی و حفاظتی 
ابتالی چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای 
فقر، فالکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیالی سرمایه 
داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنیا 
آوار است. در این میان وضعیت توده کارگر ایران از غالب مناطق جهان 
رعب انگیزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اینجا هر نفس کشیدن 
اعتراضی کارگران هم توسط فاشیسم اسالمی آماج حمام خون است، 
هیچ نوعی امکاناتی در اختیار کارگران برای حفظ جان خود از خطر 
بیماری موجود نیست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای 
امرار معاش روزانه، برای تأمین هزینه درمان و دارو، برای سیر تا پیاز 
»زندگی« به کار در هر شرایطی حتی در میان طوفان تاخت و تاز کووید 
19 تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنین وضعی 

 رژیم اسالیم رسمایه و

 قتل عام کارگران درمان  )منت تکمییل 2۴(

کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظیم 
ترین فداکاری ها، تحقیر مرگ و تکریم شرف انسانی به پا خاستند تا در 
میان آتش و خون آفریده سبعیت ها و جنایت آفرینی های سرمایه داری 
و فاشیسم اسالمی سرمایه، از جان همزنجیران خویش دفاع کنند. آن 
ها در این گذر دست به پرشکوه ترین ایثارگری ها زدند، از جان خویش 
گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا دیگران را از 
مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان این بخش طبقه کارگر مسلما 
از هزار افزون است. آنچه ما در اینجا در بیست و چهارمین متن تکمیلی 
آمار کشتگان کادر درمان )بین 25 مرداد تا 24 شهریور 1400، اطالعات 
قبل را در شماره های قبلی نشریه علیه سرمایه می یابید( می آوریم 
صرفا در برگیرنده نامهائی است که توانسته ایم از تاریکی زار ماالمال از 
سانسور، خفقان، کنترل، بریدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن 

ها بیرون آریم.



۱7 کارگران رساترس جهان  علیه رسمایه  متحد شوید!

محمد حسین ساالری متخصص پروتز دندان یزد 774 زهرا عسکری کارشناس جوان بیمارستان لنگرود 773

زهرا رفیعی متخصص اتاق عمل بیمارستان علوی 77۶ امیر حسین ایروانی دندانپزشک همدان 775

منصور کریمی بابااحمدی پزشک عمومی اهواز 778 زهرا پیر احمدی کادر درمان بیمارستان پاوه 777

فاطمه السادات میر دیلمی پرستار مرکز درمانی گرگان 780 مهدیه مظاهریان رزیدنت قلب بیمارستان تهران نهمین رزیدنت 779

محمد باقر طباطبایی متخصص جراحی قلب بیمارستان رجایی 782 زهرا مهدی پور کادر درمان بیمارستان فوالد شهر 781

میترا کلبادی نژاد پرستار جوان مرکز بهداشت ساری 784 فاطمه عامری پرستار جوان بیمارستان بندر عباس 783

جهاندار رستم خانی پرستار بیمارستان ایالم 790 محمد حاتمی پرستار جوان بیمارستان اسکو تبریز 789

محمد ابراهیم میر حسینی متخصص بیهوشی بیمارستان مشهد 792 محمد علی فهیمی متخصص طب اورژانس اهواز 791

هومن چهره نگار پزشک عمومی بیمارستان الهیجان 794 حسین سرهنگ نژاد متخصص اورولوژی بندر عباس 793

امین غالم زاده متخصص اورژانس تهران 79۶ زهرا ترابی پرستار درمانگاه امام رضا شیراز 795

)مریم شبیه زاده پرستار باردار بیمارستان تبریز )هشتمین باردار 798 عبدالجلیل غیادی پزشک عمومی گلستان 797

مریم خزل پور متخصص مامایی مرکز سالمت یزد 800 مهدی صادقی کادر درمان بیمارستان بقیه اهلل 799

محسن احمدی قمی پزشک عمومی درمانگاه همدان 802 بابک مهشیدفر متخصص اورژانس بیمارستان رسول اکرم 801

804 راضیه داوودی پرستارجوان وباردار بیمارستان سینا محمد پورمند متخصص اورژانس چابهار 803

یاسمین الهی رزیدنت دانشگاه علوم پزشکی اهواز 80۶ )آناهیتا شهراسبی رزیدنت باردار بیمارستان شیراز )دهمین باردار 805

شهال حیدری کمک بهیار بیمارستان اصفهان 808 صابر مولودی رزیدنت علم پزشکی رفسنجان 807

محمد رحمان برهانی متخصص طب توان بخشی رشت 810 محمد رضا عبدالوند بهیار 25 ساله بیمارستان تویسرکان 809

فرح پیرویان متخصص قلب کودکان بیمارستان شیراز 812 نازیال سادات صالحیان پرستار جوان بیمارستان اصفهان 811

مسعود اصفهانی رزیدنت علوم پزشکی تهران 814 قاسم فالح متخصص تصویربرداری بیمارستان تهران 813

محمد معینی نجف آبادی کادر دارویی بیمارستان اصفهان 81۶ عبد ااهلل پورمند پرستار بیمارستان ایالم 815

نادعلی سیاه کمری کادر درمان بیمارستان طالقانی پاوه 818 صفدر امیری تکنسین آزمایشگاه بیمارستان گلستان اهواز 817

25 شهریور / اخیرا تاجرنیا معاون نظام پزشکی علت تاخیر در 
خرید واکسن خارجی، را پیش خرید واکسن برکت به قیمت هر 
عدد 200هزار تومان اعالم کرد. بدین معنی برکت معادل 47 دالر 
خریداری شده حال آن که واکسن آسترازنکا 4 دالر و واکسن فایزر 

30 دالر بوده است.

24 شهریور / مینو محرز، از دست  اندرکاران واکسن برکت که 

           برخی گزارشات حوزه درمان سرمایه 

سال گذشته ادعا می کرد پیش از نوروز 1400 واکسن ایرانی به همه 
به درد ما  می رسد و واکسن های غربی مخصوص خودشان است و 
نمی خورد، اکنون می گوید که چرا وزارت  بهداشت به فکر وارد کردن 
واکسن خارجی نبود. او که مسئول کارآزمایی بالینی واکسن برکت 
است اکنون در گفت وگو با روزنامه شرق گفته است: »مسئوالن وزارت 
باز  داخل حساب  تولید  واکسن  روی  ابتدا،  از همان  نباید  بهداشت 
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می کردند و باید فکری برای واردات بیشتر واکسن می کردند.«!! 
پیش  است  سپاه  ساخته  که  برکت  واکسن  شود  می  گفته 
از تولید، واکسن خود را به مبلغ یک میلیارد دالر به دولت 
پیش فروش کرده بود. خامنه ای نیز با تصویر مدعی بود که 

واکسن برکت می زند.

24 شهریور / معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
گفت: تاکنون 12 بیمار مبتال به قارچ سیاه در استان شناسایی 
و در بیمارستان کوثر سنندج بستری و تحت مداوا هستند. 
گفته می شود در سراسر ایران 500 بیمار مبتال به بیماری 

کشنده قارچ سیاه در بیمارستان ها بستری هستند.

22 شهریور / مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان ایران و وزیر پیشین بهداشت در مصاحبه با وبسایت 
عصر ایران گفت آمار مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در ایران 
بین 800 تا 1500 نفر است. او گفت "اگر دو درصد مرگ 
و میر در تعداد کسانی که مبتال می شوند وجود داشته باشد 
با 40هزار مبتال روزانه بین 800 تا 1200 نفر جان شان را از 

دست می دهند آن هم اگر درست درمان و مراقبت کنیم".

19 شهریور / حیدر محمدی مدیر کل اداره دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو درباره برخی اخبار مبنی بر اینکه 
مجوز مصرف اضطراری واکسن فخرا صادر شده است، اظهار 
بالینی فاز  کرد: واکسن فخرا فقط مجوز ورود به کارآزمایی 
سه را گرفته و مجوز مصرف اضطراری نگرفته است. این در 
حالی است که روز گذشته وزیر دفاع رژیم سرمایه از صدور 
مجوز مصرف اضطراری واکسن فخرا خبر داده و گفته با کسب 
مجوزهای الزم از وزارت بهداشت، فخرا فاز 3 کار آزمایی بالینی 
خود را آغاز کرده و مجوز مصرف اضطراری و عمومی را کسب 
نموده و طی روزهای آینده در سبد واکسیناسیون عمومی قرار 

می گیرد.

»این   : دهد  می  گزارش  چنین  پرستاری   / شهریور   18
دستهای خاک آلود شریف، دستهای یک کارگر ساختمانی 
جوان مبتال به کرونا و بابای دوتا بچه ست، که با وجود عالئم 
شدید ابتالء به کرونا تا لحظه ای که میتونست نفس بکشه برای 
یک لقمه نان سر ساختمان رفت و کارگری کرد؛ وی از هفته ی 
پیش عالمت دار شده و علیرغم توصیه ی پزشک به استراحت 
و مراقبت، تا امروز سر کار ساختمان حاضر بوده، امروز اول 

صبح با حال خیلی بدتر باز میاد سر کار و به محض اینکه میره 
رو داربست، سرش گیج میره و سقوط میکنه )از ارتفاع کم( 
او توسط همکارانش با کمک اورژانس میارنش بیمارستان که 
بخاطر وضعیت وخیم تنفسی بالفاصله اینتوبه میشه و بعد از 
ترمیم جراحات و بخاطر درگیری شدید»ریه تحت ونتیالتور در 
آی سی یو بستری میشه! با توجه به شواهد بالینی امید زیادی 

به ماندنش نیست!«

16 شهریور / کار پرستاران در ایران سخت پر استرس، همراه 
با ساعات طوالنی، پرمخاطره است و دستمزد آن ناچیز و اغلب 
چند ماه مصادره می شود یا با فاصله زمانی طوالنی یک یا دو 
ماه آن پرداخت می گردد. عده پرستاران نسبت به بیماران 
بسیار کم است. وضع در شهرهای دورافتاده و فقیر به مراتب 
بدتر است و وزارت بهداشت قادر به جذب نیرو نیست. به گفته 
مدیران سرمایه در این حوزه، استاندارد در برخی نقاط دنیا 
چهار پرستار به ازای یک تخت است: »ما در پایین  ترین حد 
استاندارد 2،5 پرستار به ازای هر تخت را در نظر گرفتیم که 
حتی به این عدد هم نرسیدیم«. رقمی که به گزارش ایسنا 
در مناطق محروم از این نیز کم  تر و حدود 0،8 به ازای هر 
تخت است. در برخی استان ها و شهرستان ها 25 بیمار را یک 
پرستار مراقبت می کند. حتی در پایتخت در برخی بخش ها 
15 بیمار بدحال توسط یک پرستار رسیدگی شده اند. دبیر 
تا  است  پرستار  نیازمند جذب 150هزار  ایران  پرستار:  خانه 
به کف استانداردهای بین المللی برسد. بر اساس آمار رسمی، 
حدود 120 هزار پرستار در ایران مبتال به کرونا و بیش از 130 

نفرشان قربانی شده اند!!.

10 شهریور / رئیس هیات مدیره نظام پرستاری ایران ابتالی 
بیش از صد هزار نفر از پرستاران به ویروس کرونا از آغاز شیوع 

این بیماری در کشور را تایید کرده است.

10 شهریور / به گفته پزشک فوق تخصص بیمارستان »رسول 
اکرم« 30 درصد مبتالیان به قارچ سیاه که به دلیل ابتال به 
کرونا دچار این بیماری شدند، به دلیل درگیر شدن مغز جان 
باختند. دکتر صالح محبی فوق تخصص گوش، حلق و بینی با 
اعالم خبر جان باختن 30 درصد مراجعین مبتال به قارچ سیاه، 
گفت: 50 درصد مبتالیان با اقدامات درمانی کنترل شدند و 
20 درصد دیگر مبتالیان تحت اعمال جراحی قرار گرفتند. 
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وی اظهار داشت: این بیماری بر سینوس ها، مغز و ریه ها تاثیر 
می گذارد و به سرعت از آنجا به صورت، فک، چشم ها و مغز 
گسترش می یابد. قارچ جریان خونی را که بافت عفونی از آن 

می گذرد، مسدود می کند.

8 شهریور / علیرضا زالی، فرمانده ستاد کرونای تهران،  در 
ارتباط با شیوع سویه المبدای کرونا هشدار داد و گفت: »اخیرا 
موردی را در یکی از بیمارستان های تهران با توجه به سفر 

خارجی که داشت مشکوک شدیم«.

7 شهریور / یک رزیدنت از شرایط کار چنین می نویسد : 
فشار کاری هولناک بر جسم و روان رزیدنتها و شرایط جهنمی 
محیط کار و تحصیل، فقط ظرف پنج ماه گذشته 9 نفر از این 
نخبگان جوان را به کام مرگ فرستاد! آماری تکان دهنده و 
نیازمند راه حل اساسی! کسیکه با هزار امید و آرزو و با تمام 
تالش و پشتکار خود را به رشته ی پزشکی برساند، دوران 
مشقت بار و طاقت فرسای عمومی را طی کند، از سد عظیم 
آزمون دستیاری عبور کند، قطعا آدم ضعیفی نیست و به جرات 
میتوان گفت تاب آوریش در مقابل سختیها از نُرم جامعه باالتر 
است! در دوران رزیدنتی چه بر آنها میگذرد که تاب نمی آورند 
و میشکنند؟ در قتلگاه بیمارستان ها چه بر سر جگرگوشه های 
مردم می آورید که صبح از پاویونها جسم بی جانشان را بیرون 
میکشید؟ چند جوان دیگر باید در این جهنمی که تا به آن 
وارد شوی نه راه پس داری نه راه پیش، قربانی شوند تا بفهمید 
این سیستم کهنه ی زنگ زده دیگر جوابگو نیست؟ بحرانهای 
این سیستم فرسوده روز به روز نمایان تر و بزرگتر میشوند و 
متولیان این سیستم ناکارآمد برای عبور از بحرانها و حل مسائل 
هیچ راه حلی جز فشار حداکثری بر نیروی انسانی ندارد!! تمام 
مشکالت و کاستیها و سوءمدیریت های سیستم را با فشار بر 
نیروهای زیردست میپوشانند! عواقب این فشارها بر جسم و 
روح جگرگوشه ی مردم و نیروی کار مهم نیست؛ مهم سیستم 

است که باید به هرقیمتی بگوید بی نقص است! دوستانمان 
هم اکنون در توییتر با هشتگ #بیمارستان_قتلگاه_رزیدنت 

صدای بی صدا ترین قشر کادر درمان هستند.

نظام  مدیره  هیئت  عضو  جنگی اقدام،  حمید   / 6 شهریور 
پزشکی ارومیه اعالم کرد؛ از ابتدای شیوع ویروس کرونا در دو 
سال اخیر 400 نفر کادر پزشکی که 170 تن از آنها پزشک 

بودند، در اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند.

5 شهریور / فریبا ویسی، رییس بیمارستان »دکتر محمد 
حدود  مردادماه  در  تنها  کرد  اعالم  کرمانشاه،  کرمانشاهی« 
چهارهزار کودک و نوزاد مشکوک به کرونا به این بیمارستان 
مراجعه کرده اند. او افزود: »این آمار نگران کننده است و قطعا 
تعداد بیشتری از کودکان و نوزادان هستند که شناسایی نشده 

و مراجعه نکرده اند«

اپیدمولوژی  استاد  از  نقل  به  جوان  روزنامه   / شهریور   3
دانشگاه علوم پزشکی تهران )کوروش هالکویی نائینی، استاد 
آمار و اپیدمولوژی( نوشت که آمار مرگ  و میر کرونا در ایران 

هفت برابر آمار رسمی است.

2 شهریور / رئیس مرکز تخصصی کودکان بیمارستان اصفهان 
: مرگ 52 کودک در اصفهان به دلیل مبتال  شدن به کرونا 
در یک سال و نیم گذشته و بستری شدن 40 کودک در این 

بیمارستان طی روزهای اخیر!

27 مرداد / رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز: تعداد بیماران 
نفر  به 2 هزار و ۶45  بیمارستان های خوزستان  بستری در 
رسیده است که این رقم تاکنون باالترین تعداد بیمار بستری 
در استان بوده است. ورودی بیمارستان ها در روز چهارشنبه 8 
هزار و 990 مورد بوده است. همچنان روند صعودی بیماری 
ادامه دارد و همکاران ما بیش از توان در حال فعالیت و ارائه 

خدمات هستند.
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         اخبار اعتراضات کارکنان حوزه درمان سرمایه 

بیمارستان  پرستاران  و  پزشکان  تجمع   1400  / شهریور   1
روحانی بابل  در جلوی درب بیمارستان در اعتراض به پرداخت 

نشدن معوقات مزدی. 
1 شهریور / تجمع اعتراضی پرستاران تامین اجتماعی تهران و 

ساری درمقابل این سازمان به سطح نازل دستمزدهایشان.
8 شهریور / روز دوشنبه هشتم شهریور کارکنان طرح  تحول 
سالمت خوزستان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت شغلی پس 
از 7 سال کار، عدم پرداخت حق کرونا و فوق العاده ویژه و دیگر 

مزایا مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. 

9 شهریور / کارکنان مرکز بهداشت شهرستان شیراز، روز سه 
شنبه/9 شهریور در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی، 
اضافه کاری و کارانه ها، عدم پرداخت سختی کرونا و سطح نازل 

دستمزد در محوطه این مرکز تجمع کردند.
کارکنان شرکتی  از  جمعی   / چهارشنبه 10 شهریور 1400 
امنیت  عدم  به  اعتراض  در  کردستان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مقابل  در  خود،  مزدی  معوقات  و  نازل  دستمزدهای  شغلی، 

ساختمان استانداری در سنندج، تجمع اعتراضی کردند. 

#شورایی_وضد_سرمایه_داری_متشکل_شویم 
#مراکزکاررا_تعطیل_و_بهداشت_و_درمان_را_رایگان_سازیم

#متحدوشورایی_واکسن_کرونارا_رایگان_سازیم
#کارگران_ضد_سرمایه_داری
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ها   آالینده  و  امراض   

این را همه می دانیم که سرمایه بارآوری نیروی 
کار را افزایش می دهد، نیاز خود به این نیرو 
را به صورت نسبی می کاهد، فرایند انحالل و 
اضمحالل کارگر در پویه تولید سود و جدائی او 
از کارش را هر چه پرشتاب تر و کوبنده تر می 
نماید و باالخره هیچ بودن و بی ارزشی کارگر 
و زندگی وی حتی زنده بودن و نبودنش را در 
تولید  اوج می رساند.  به  دائره محاسبات خود 
کاالئی و پیشرفته ترین شکلش، تولید سرمایه 
داری، منشأ، محرک و آیینه تمام نمای نقش 
نفس  است،  انسانی  کار  فیتیشیستی محصول 
جایگزینی رابطه انسان ها با رابطه میان اشیاء و 
کاالها متضمن همه چیز شدن کاال یا سرمایه و 
هیچ چیز شدن انسان است. در عین حال سرمایه 
همه عالم را دانشگاه می کند ولی در این راستا 
که تکنیک را شکوفا سازد تا انباشت را سیل آسا، 
شط سود را غرنده و حجم نوین الحاقی خود را 
غول پیکر بنماید. نه فقط سالمتی کارگر، نه فقط 
سالمتی انسان که بنیاد وجود بشر در این نظام 
شیئی  اراده،  هیچ  بدون  تابعی مضحک،  صرفا 
گونه، زبون، آلت فعل و کامال مقهور و منفعل 
سودپوئی  و  افزائی  ارزش  چرخه  نیازهای  از 
سرمایه است. از دید هیچ کارگری که از حد اقل 
آگاهی طبقاتی برخوردار باشد، جنایات سرمایه، 
دولت های سرمایه داری در سراسر این جهنم 
پوشیده  )کووید-19(  کرونا  شیوع  با  رابطه  در 
نیست. ویروس کرونا از انسان به انسان منتقل 
می گردد و بر همین اساس اجتماع آدم ها در 
یک محیط با هر تعداد مهم ترین و فاحش ترین 
عامل انتقال ویروس و گسترش اپیدمیک بیماری 
است. با رجوع به این مشخصه اساسی ویروس 
در یک سو و فقدان هر نوع داروی عالج بیماری 
باید  در سوی دیگر توضیح واضحات است که 

تعطیل مراکز کار و تولید در صدر تمامی چاره 
گری ها و راههای چالش کووید 19 قرار گیرد. 
کلیه دولت ها در سراسر دنیا نه فقط کمترین 
توجهی به این موضوع ننموده اند که دقیقا ضد 

آن را انجام داده اند. 
از ابعاد کشته شدگان پاندمی کرونا در سراسر 
جهان همه ما اطالع داریم اما آثار دراز مدت )آن 
نامیده می شود  بنام کرونای طوالنی مدت  چه 
کووید  از  بعد  بنام  چه  آن  و   )long COVID
برده  بدر  جان  شدگان  مبتال   )Post Covid(
بویژه توده های میلیونی، بلکه میلیاردی کارگر 
کمتر کسی هنوز از هیچ انیستیتو سرمایه بانگی 
شنیده است. زیرا جان کارگر برای سرمایه داری 
بسیار بی ارزش تر از آنست که در هیچ محاسبه 

ای مکانی احراز نماید.
کووید-19  از  ناشی  فوتی  افراد  شکافی  کالبد 
نشان داده که این ویروس باعث آسیب جبران 
می  بدن  ایمنی  و سیستم  ها  ریه  به  ناپذیری 
شود. حتی اگر بیمار نیز درمان شود، آسیب به 
بافت ریه تا ابد با او باقی خواهد ماند. یک عارضه 
احتمالی، تنگی نفس است. تأثیر کووید-19 بر 
روی بدن انسان شبیه به ترکیبی از عفونت های 
حاد تنفسی ویروسی زیرا هم به ریه ها و هم به 
سیستم ایمنی بدن آسیب می رساند. تغییراتی 
که به فیبروز ریوی و تشکیل بافت زخمی در ریه 
ها است که در تنفس آزاد اختالل ایجاد می کند.
دامنه آسیب  ویروس کرونا به ریه ها ختم نمی شود، 
بلکه لوزالمعده هم می تواند هدف حمله باشد. 
مولد  سلول های  شدن  آلوده  باعث  کووید-19 
انسولین در پانکراس و ایجاد اختالل در کار این 
ارگان می گردد. وجود عالئم دیابت و یا وخیم 
  تر شدن سوخت و ساز قند در بیماران دیابتی از 

عواقب آن است.

• •  • • • • • • • • • • •

دوسوم  چین،  در  شده  انجام   تحقیق  طبق 
بیمارانی که به شدت به کووید 19 مبتال شده اند 
تا شش  ماه بعد از آلودگی به ویروس کرونا به 
عوارض درازمدتی مانند درد عضالنی، خستگی و 

اختالالت روانی دچارند. 
از  بدن  سراسر  در  التهاب  موجب  کووید-19 
جمله ریه ها، مغز و قلب می شود. یک اثر این 
بیماری روی قلب کاردیومیوپاتی است که در آن 
عضله قلب سفت، ضخیم یا کشیده می شود. این 
شرایط بر توانایی قلب در پمپاژ خون تاثیر می 
گذارد که می تواند موجب مسائلی با شدت کم 
مانند خستگی تا شدت زیاد مانند نارسایی اندام 

شود. 
به  ابتالء  مدت  دراز  اثرات  از  مغز  در  التهاب 
و  روانی  مسائل  موجب  تواند  می  کووید-19 
عصبی مختلفی شود. در بیمارانی که عالئم بلند 
مدت کووید-19 را تجربه می کنند، نه تنها عالئم 
جسمانی مانند خستگی و ناراحتی تنفسی بلکه 
مواردی مانند شرایط حافظه، افسردگی، اضطراب 
و اختالالت خواب نیز بروز کند. حتی در افرادی 
تجربه  خفیف  صورت  به  را  بیماری  این  که 
کرده اند، پس از بهبودی، اختالل عملکرد مغزی، 

سکته  مغزی یا مننژیت شدید بروز می کند. 
دستگاه  و  مغز  به  می تواند  کووید-19  ویروس 
عصبی انسان آسیب های جدی وارد کند، از جمله 
حمله سیستم ایمنی بدن به اعصاب می شود و 
موجب سکته مغزی، فلج  و از بین رفتن حافظه، 
می شود.  داده  تشخیص  دیر  معموال خیلی  که 
از آسیب های مغزی مشاهده شده که  گونه ای 
می تواند درازمدت منجر به مشکالت حافظه و 
تمرکز حواس شود. این ویروس می تواند به 
بر  بینی  از طریق حفره های  طور مستقیم 

مغز تأثیر بگذارد. 

از کتاب «سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست» نوشته حسن عباسی
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عالئم دیگر شامل تنگی نفس، سرفه ای که خوب نمی شود، درد مفاصل، 
درد عضالت، مشکالت شنوایی و بینایی، سردرد، از بین رفتن حس 
بویایی و چشایی و همچنین آسیب به قلب، ریه، کلیه و روده هستند. 
مشکالت سالمت روان از جمله افسردگی، اضطراب و ِمه   آلودگی فکر 
هم گزارش شده است. این ها تاثیر منفی شدیدی بر کیفیت زندگی افراد 

می گذارند.
ویروس کرونا می تواند مستقیما انواع زیادی از سلول ها را آلوده کند و 

باعث واکنش ایمنی بیش از حد و آسیب به تمام بدن شود. 
کرونا بر خون هم تاثیر عجیبی می گذارد انعقاد غیرعادی و آسیب به 
شبکه مویرگهای بدن و پیری زودرس مویرگ هایی است که اکسیژن و 

مواد مغذی را به بافت ها می رسانند. 
کلیه های فرد بیمار هم می توانند مورد حمله قرار بگیرند که در این 
صورت احتمال انفارکتوس کلیه و در نتیجه آن، احتمال آسیب های 

جبران ناپذیر به دیگر اندام های بدن زیاد خواهد شد.
سندرم گیلین باره اختاللی است که باعث حمله سیستم ایمنی بدن به 
اعصاب می شود که نتیجه آن فلج و در پنج درصد موارد کشنده است. 
آسیب هایی این چنین جدی حتی به بیمارانی وارد می شود که عالئم 
بسیار خفیفی از بیماری را داشته اند، کامال غیرعادی اما واقعی است. 
از نظر بیولوژیکی  بی حسی، ضعف و کاهش حافظه رنج بعد از ابتال 

شباهت هایی با  بیماری مولتیپل اسکلروزیس )ام اس( دارد.
حمله سیستم ایمنی بدن به سایر اعضای بدن که در کودکان متداول 
multisystem inflammato�( معروف است )MIS�C )است و به 

ry syndrome in children associated with covid�19
( موجب انعقاد خون، عفونت هیپر، تب باال، درد شدید معده، از حال 
رفتن و گیجی، اختالل در کار قلب و حتی به مرگ نیز منجر شده است.

کرونا برای بسیاری، یک بیماری خفیف و کوتاه است ولی بعضی ها ماه ها 
با عالئمی از جمله خستگی مفرط و درد مداوم و تنگی نفس دست و 
پنجه نرم می کنند. این نوع بیماری که به "کرونای طوالنی" معروف 
است، تاثیر ناتوان کننده ای بر زندگی کسانی می گذارد که پس از بهبود، 

از خستگی شدید حتی با یک پیاده روی کوتاه شکایت می کنند. 
شایع ترین ویژگی "کرونای طوالنی" خستگی ناتوان کننده است. عالئم 
دیگر شامل تنگی نفس، سرفه ای که خوب نمی شود، درد مفاصل، درد 
عضالت، مشکالت شنوایی و بینایی، سردرد، از بین رفتن حس بویایی و 
چشایی و همچنین آسیب به قلب، ریه، کلیه و روده هستند. مشکالت 
سالمت روان از جمله افسردگی، اضطراب و ِمه  آلودگی فکر هم گزارش 

شده است.
کرونای طوالنی فقط مربوط به کسانی نیست که در بخش مراقبت های 
ویژه بستری می شوند و پس از ترخیص باید مدتی در خانه استراحت 
کنند. حتی مبتالیان به عفونت نسبتا خفیف هم ممکن است با مشکالت 

طوالنی و شدید روبرو شوند.

آالینده ها و امراض مغزی و روانی ناشی از آالینده های 
هوایی

برای  را  اهواز  هوای  جهانی،  بهداشت  سازمان   1392 آذر 
دومین بار به عنوان آلوده ترین شهر جهان شناخت سنندج 
و کرمانشاه هم در میان آلوده ترین ده شهر دنیا قرا داشتند. 
همین سازمان در سپتامبر 2021 می گوید ابتالء به دمانس به 
شکلی هشداردهنده  رو به فزونی است و آمارها تا سال 2030 
شمار مبتالیان 40 درصد بیشتر می شوند. هم اینک حدود 48 
میلیون از اختالل های ناشی از این سندروم رنج می برند. یک 
سال پیش )سپتامبر 2020 ( بر پایه پژوهش آژانس محیط 
زیست اروپا سالی چند صد هزار نفر بر اثر پیامدهای آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند. در این پژوهش عوامل 
زیست محیطی دیگر که سالمت شهروندان را تهدید می کنند 
نیز بررسی شده اند. آژانس محیط زیست اروپا )EEA( گزارش 
ساالنه خود درباره چالش های زیست محیطی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا را در کپنهاگ، پایتخت دانمارک منتشر کرد. 
پایه  بر   : زودرس  مرگ های  هشتم  یک  عامل  هوا  آلودگی 
علت  اصلی ترین  همچنان  هوا  آلودگی  آژانس،  بررسی های 
مرگ های زودهنگام در اتحادیه اروپا به شمار می رود و حدود 
یک هشتم موارد مرگ و میر ناشی از پیامدهای آن است. 
گزارش آژانس می گوید آلودگی منابع آب و استفاده بیش از 
حد از آنتی بیوتیک ها که باعث مقاوم شدن عوامل بیماری زا 
در  که  زیست محیطی هستند  اختالل های  از  نیز  می شوند 
هواشناسی  اداره  تحقیقات  دارند.  نقش  زودرس  مرگ های 
بریتانیا نشان می دهد غلظت گاز دی اکسید کربن در جو 
زمین در سال جاری میالدی به باالترین حد خود از آغاز ثبت 
این اطالعات در سال 1958 به این طرف برسد. خبرگزاری 
رویترز روز جمعه 4 بهمن 1399 در گزارشی نوشت، در این 
تحقیقات بخشی از دالیل افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن 
در اتمسفر زمین، آتش سوزی های گسترده اخیر در استرالیا 
عنوان شده است. طبق پیش بینی این نهاد بریتانیایی، این 
غلظت در ماه مه از مرز 417 ذره در میلیون )یا بخش در 
میلیون، واحد سنجش غلظت مواد ppm( فراتر خواهد رفت. 
همچنین میانگین ساالنه آن به حدود 414 ذره در میلیون 
)ppm( خواهد رسید که این مقدار 3 ذره در میلیون از میانگین 
سال قبل بیشتر است. توجه داشته باشید که در گزارش نهم 
سپتامبر 2014 سازمان جهانی هوا شناسی )WMO( میزان 
افزایش غلظت گاز کربنیک در جو زمین را ppm 2.9 در 
سال 2013  یعنی بیشترین افزایش تا این تاریخ در دوره بعد 
از آغاز سرمایه داری نشان می دهد. این رقم باعث افزایش 
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 ppm 4 یعنی فقط ppm 39۶ کل غلظت این گاز به میزان
کمتر از مرزی که IPCC آنرا نقطه عطفی در تاریخ افزایش 
این گاز می دانسته بوده است!! از آن تاریخ 8 سال می گذرد 
و ما شاهد عبور 17 ذره در میلیون گاز کربنیک جو زمین 
هستیم و این تازه یکی از گازهای گلخانه ایست، میزان گاز 
متان، بخار آب، اکسید ازت یا نیتروز اکسید، اوزون، ترکیبات 

فلور )Fluor( را در این افزایش آالینده ها محاسبه نکردیم.
تاریخ کسب این افتخارات را می توان در دهه های گذشته 
دنبال کرد )از زمانی که رژِیم سرمایه شاه خشک کردن تاالب 
هورالعظیم را برای دسترسی به منابع نفت و گاز آغاز کرد( اما 
و ضعیت روز هوای شهرهای ایران فقط گوشه ای از سبعیت و 
پوسیدگی رژیم سرمایه داری ایران را برمال می کند. نور، آب 
و هوای تازه، که حیاتی ترین مایحتاج انسانند دیگر پدیده های 
طبیعی در دسترس بشر نیستند. همه آن ها حول محور ارزش 
افزائی و سوددهی سرمایه می چرخند و هر میزان دسترسی 
کارگران به آنها یا سالم بودن و نبودن آن ها تابع اراده جبار و 

قاهر سرمایه است.
بر اساس آخرین مطالعات آلودگی هوای اهواز، صنایع نفتی 
به دلیل سوزاندن مقادیر عظیمی از گازهای حاوی سولفور 
)SO2( و نیز مایعات زاید در گودال های آتش، انتشار آالینده 
مونوکسید کربن )CO( و ذرات، بیشترین سهم را در ایجاد 
آالیند ههای زیست محیطی و انتشار آن ها در فضای اطراف 
اهواز به عهده دارند. در رتبه بعدی بیشترین بار آلودگی ناشی 
از آالینده دی اکسیدگوگرد )SO2( در صنایع برق و به ویژه 
نیروگاه رامین است که در نتیجه مصرف سوخت های فسیلی 

سنگین است. 
انتشار  بیشترین سهم  معلق  ذرات  آالینده  انتشار  مورد  در 
متعلق به کارخانجات فوالد و بیشترین درصد انتشار آالینده 
هیدروکربن ها نیز متعلق به فعالیت های تولیدی صنایع کانی 

غیرفلزی است. 
در سال 1394 میانگین غلظت گرد و غبار کرمانشاه به 710 
میکروگرم بر مترمکعب هوا رسید که این آلودگی چهار برابر 

حد استاندارد و بیانگر وضع بحران است.
ارومیه،  دریاچه  با خشک شدن  شد  گفته  سال  همین  در 
ریزگردها سالمت مردم را به شدت تهدید می کند. به گفته 
اورگان های سرمایه در ایران، مشکالتی چون سوزش چشم، 
خون  فشار  و  تنفسی  پوستی،  های  بیماری   ، ریه  سرطان 
ساکنان  برای  محیطی  زیست  واقعۀ  این  پیامدهای  ازدیگر 

نواحی اطراف بزرگترین دریاچه داخلی ایران است.
مهاجرت 7  به  ارومیه  دریاچه  موارد، خشکی  این  بر  عالوه 

میلیون نفر در نتیجه توفانهای نمک، بیابان زایی و گسترش 
ماسه ها انجامیده است. 

در حال حاضر کشاورزی حاشیه شرقی و شمال غربی دریاچه 
ارومیه محو شده و ریزگردهای نمک، زندگی مردم را از لحاظ 
بهداشتی و سالمتی در معرض خطر قرار داده است و سرطان 

پوست در حیوان و انسان بیش از 30 برابر شده است.
این نکته نیز مهم و گفتنی است  که توده های مردم سیستان 
وبلوچستان با اینکه صدها کیلومتر دورتر از خوزستان زندگی 
می کنند از آلودگی هوا و افزایش غلظت گرد و غبار منطقه 
به شدت می نالند. در اینجا نیز میزان آلودگی هوا به 35 برابر 
استاندارد جهانی رسیده و طوفان های شن فاجعه می آفرینند.
علت همان است که در مورد خوزستان و آذربایجان گفتیم 
یعنی خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها که با شتاب ادامه 
فارس، خوزستان،  های  دراستان  ها  فاجعه  این  وقوع  دارد. 
سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق ایران نیز پدیده تازه ای 

نیست.
تاثیرات مخرب آلودگی هوا و افزایش آالینده ها بر سالمت 
انسان و نقش این آلودگی ها در تولید بیماریهائی مانند عفونت 
ریه و مجاری تنفسی، بیماری مزمن انسداد ریه، سکته مغزی، 

سرطان ریه، سکته و امراض قلبی است. 
اما در سال های اخیر، به موازات و پا به پای تهاجم هر چه 
سراسری تر سرمایه داری به تمامی زوایای زندگی بشر مدام 
گسترش یافته است و تا همین لحظه حاضر امراضی نظیر 
یعنی  پارکینسون  و  آلزایمر   ،)Dementia( حافظه  زوال 

امراض سیستم عصبی و مغز نیز به آن اضافه شده است. 
علت را در انتشار و گسترش ذرات منتشر شده در هوا نظیر 
و  الستیک  استهالک  ذرات  کربن،  ذرات  سنگین،  فلزات 
آسفالت، نانو ذره  )Nano particles(، ذرات شن و گرد و 

خاک  وغیره را نیز زیر باید جستجو کرد.
اگر قبال از 10 هزار تا 100 هزار ذره در هر متر مکعب هوا 
صحبت می شد اکنون سخن از میلیون ذره در هر متر مکعب 
و تأثیر آنها در تولید بیماری ها است. ذراتی که نه فقط باعث 
امراض نام برده در باال می شوند بلکه از دالیل مهم بروز و 
گسترش امراض پیچیده و تاکنون ناشناخته، یعنی انحطاط 
می   )Degenerative brain diseases( مغزی  های 

باشند.
فوقانی دستگاه  های  قسمت  از  ذرات درشت  که  در حالی 
 fine and( تنفسی پائین تر نمی روند ذرات ریز و بسیار ریز
ultra fine particles( از راه بینی و مجاری عصبی وارد 
مغز می شوند و بتدریج موجبات بروز امراض مغزی می گردند. 
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این ارتباط نزدیک و مستقیم با مغز باعث انتقال سریع ذرات 
ریز در هوا در امتداد تارهای عصبی بویایی مستقیما به مغز 
برسند و در آن نفوذ کنند. به عبارت دیگر همان طور که 
بینی  استشمام  طریق  از  را  پودر  این  کوکائین  به  معتادان 
مستقیما به مغز می رسانند و ان را تحت تاثیر قرار می دهند 
ذرات آالینده ریز نیز وارد این عضو مهم بدن می شوند. این 
مواد که از فلزات، فلزات سنگین، ذرات خرده های آسفالت 
و الستیک، ذرات خاک که با مواد شیمیایی حاصل سوخت 
تشکیل شده اند وارد روندی می شوند که حاصل آن آسیب 

دیدن بافت ها و سلول های عصبی مغز است.
شواهد و پژوهش های گوناگون هم اکنون نشان می دهند 
که کووید-19 بهمین شکل به سلول های مغز و کل سیستم 

عصبی آسیب می رساند.
نمی  پراکنده  یکسان  طور  به  زمین،  جو  در  آالینده  ذرات 
شوند. ذرات ریز آالینده )fine particles( تا شعاع  هزاران 
کیلومتر پیش می روند، بنابر این می توانند مسافت زیادی 
را آلوده کنند و از مناطق وسیعی عبور نمایند در حالی که 
ذرات بسیار ریز آالینده )Ultrafine particles( مسافت 
محدودتری )10 کیلومتر( را همرا با باد طی می کنند. یعنی 
اگر ما درفاصله نسبتا کوتاهی از جاده پر رفت و آمد، دودکش 
کارخانه، تاسیسات نفتی، کارخانجات فلزکاری کار و زندگی 
می کنیم بیشترین آلودگی که همراه با هوا تنفس می کنیم 

همین ذرات بسیار ریز )Ultrafine particles( هستند.

رنگارنگ  موسسات  و  ایران  در  سرمایه  دولت  وجودیکه  با 
محیط زیستی آن حتی سکه سیاهی خرج پژوهش تخریبات 
هوا و اثرات مخرب آن بر سالمتی توده مردم نمی کنند. اما با 
توجه به آن چه تا این جا گفته شد نیازمند توضیح نیست که 
شرایط مشابه که در کالن شهرهای ایران از تهران با 1۶5 روز 
هوای ناسالم، دود گرفته و تاریک در سال، کرمانشاه با 710 
میکروگرم بر متر مکعب ذرات آالینده درهوا در مدت طوالنی 
چند ماه در سال، شهرهای خوزستان با ۶۶ برابر حد مجاز بین 
المللی از آالینده ها در هوا، آلودگی هوایی شدید شهرهای 
تا هوای شهرهای استان  ارومیه  به زوال  اطراف دریاچه رو 
سیستان و بلوچستان که آلودگی آن ها 35 برابر استاندارد بین 
المللی است، از اصفهان دم کرده زیر دود ترافیک، کارخانجات 
و گرد و غبار، می توان نتایج بسیار تکان دهنده و اسفباری را 

به دست آورد.
پنج سال پیش سازمان جهانی بهداشت )WHO( گزارش 
امراض  از  انسان  میلیون  در سراسر جهان 50  که  داد  می 

پارکینسون و آلزایمر رنج می برند. در شهر های هند و چین 
وضع از این بدتر است طوری که همین سازمان میزان آلودگی 
هوای آنها را 3 تا ۶ برابر استاندارد های خود ارزیابی می کند. 
ناگفته پیداست که اگر وضع هوا و آلودگی های آن در کالن 
شهرهای ایران نیز بدتر از شهر های چین و هند نباشد بهتر 

نخواهد بود.
سازمان بهداشت جهانی )WHO( در تابستان سال 2018 
اعالم کرد که 400 میلیون مردم جهان از انواع آلرژی زجر 
می کشند و 339 میلیون نفر آسم دارند. آلرژی چهارمین 
بیماری شایع جهان شناخته می شود و به زودی به مقام سوم 

صعود خواهد کرد.
تا چنددهه  پیش فقط درصد ناچیزی از مردم شهرها مبتال به 
آلرژی بودند. به طور مثال امروزه نیمی از کودکان در سن بلوغ 
مبتال به نوعی آلرژی هستند. در حالی که 35 سال پیش این 

رقم در مورد همین گروه سنی فقط 3 درصد بود. 
آلرژی یک التهاب یا بر افرختگی است و پاسخی است که 
سیستم دفاعی بدن در برابر حمله ماده خارجی بر روی پوست 
و یا داخل بدن بر جای می گذارد. این التهاب بصورت های 
گوناگون نظیر تورم، قرمزی، گرمی، خارش، سرفه، تنگی نفس 

ناشی از التهاب مجاری تنفسی بروز می کند.
دوم  جنگ  از  بعد  بخصوص  شهری  کنونی  زندگی  نوع 
امپریالیستی است که اپیدمی این بیماری را با خود آورده 
و گسترش می دهد. گسترش آالینده ها و آلودگی فضای 

شهرها بر سیستم تنفسی تاثیر می گذارند. 
بطور  شیمیایی  سبک  مواد  های  آلودگی  خانه  درون  در 
مثال چسب کف پوش ها، مواد شیمیایی موجود در لباس، 
پالستیک، مواد شتشو و غیره هستیم. هوای درون خانه 5 
برابر هوای خارج آلوده است با وجودی که هوای بیرون آلودگی 

های محیطی و گرده های گیاهی را نیز شامل می شود.
عالوه بر این  و یا مزید بر این زندگی تمیز تر و نظافت بیشتر 
منجر به تماس کمتر با باکتری ها و موجودات ریز می گردد 
و این بنوبه خود سیستم دفاعی بدن را از کسب اطالعات الزم 
در رابطه با باکتری ها و سایر موجودات زنده باز می دارد و 
عدم اطالع باعث شوکه شدن و بی دفاع شدن سیستم دفاعی 
 )Allergen ،بدن هنگام رویاروئی با مواد آلرژی زا ) آلرژن

می گردد.
کل عمر نظام سرمایه داری در قیاس با تاریخ زندگی بشر دوره 
بسیار ناچیزی است اما در طول همین مدت اندک ما تبدیل 
به انسان هایی شده ایم که در محیط محدود و تنگ شهر 
ها، در آسمان خراش ها، میان دود و دم، زندگی مبتالیان 
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مفلوک به صدها نوع بیماری شیمیائی محصول این شیوه 
تولید را تجربه می کنیم، اما مشکل فقط این نیست. میلیاردها 
کارگر همزنجیر ما در محیطی کار می کنند که مملو از مواد 

شیمیایی مضر برای بدن و باکتریهای مفید بدن است.
حشرات، جوندگان، علف های هرز، قارچ ها، باکتری ها، کرمها، 
پارازیت ها و حتی عنکبوت ها و پرندگان موجوداتی هستند که 
توسط سموم تولید شده کمپانی های کشاورزی و شیمیایی 
مورد حمله قرار می گیرند. و این یکی از بزرگترین هجوم های 
سرمایه داری به همین موجودات ریز طبیعت و بدن انسان 
است که باعث بی دفاعی انسان در مقابل اپیدمیهای آلرژی 

می گردد.
گذشته از موادی که با هدف کشتن و 
از بین بردن موجودات ریز و میکروب 
امروزه  و پخش می شوند  تولید  ها 
شیمیایی  ماده  میلیون   10 حدود 
شناخته شده در جهان وجود دارد. 
از این حدود 50 هزار به طور فعال در 

کاالهای مختلف بکار می روند. 
یک سوم کاالی شیمیایی که مصرف 
عمومی دارد دارای یک یا چند ماده 
آلرژی زا هستند، در حالی که همین 
مواد در سال 1995 حدود 1۶ درصد 

بوده است.

 Processing Aids( مواد تکنیکی
( که جهت افزایش طول عمر، تغیر 
رنگ، بو و مزه  غذاهای آماده و نیمه 
واقع می شود.  استفاده  آماده، مورد 
این ترکیبات دارای کد اروپایی »عدد 

ئی« )E number( هستند.
این مواد که شامل 22 گروه مختلف 
ماده    250 حدود  در  چیزی  است 
به  الزم  گیرد.  می  بر  در  را  رسمی 
در  فقط  کاالها  این  که  است  تذکر 

حوزه تولید غذا بکار نمی روند بلکه در تهیه دارو، لوازم آرایش، 
شامپوها و صابون ها نیز به کار گرفته می شوند. 41 ماده 
رنگی، 49 ماده کنسرو کننده، 44 ماده آنتی اکسیدان، 12 
ماده شیرین کننده و بیش از 100 ماده دیگر، از جمله پلی 
سوربات. گروه اخیر ایجاد حساسیت های پوستی می کنند، 
اشخاصی که به پروپیلن گلیکول که در مواد آرایش وجود دارد 

حساسیت دارند به مواد پلی سوربات که جهت حل چربی ها 
به مواد غذایی افزوده می شود نیز حساسند.

عالوه بر مواد رسمی هزاران ماده دیگر قانونی و غیر قانونی به 
غذاها اضافه می شود. از بین مواد رنگی استفاده شده ترکیبات 
آزو به خاطر اینکه آلرژی، آسما، اکسم، تغییرات پوستی نظیر 
کهیر ایجاد می کنند از همه مشهورترند. بطور مثال کارمینیک 
اسید همان رنگ قرمز جذابی که در شیرنیجات، شربت ها 
و آبنبات ها موجب افزایش فروش آنها می گردد ایجاد کم 
خوابی، بیش فعالی، ضایعات جنینی و پرخاشگری می نماید. 
مواد شیرین کننده نظیر سوربیتول موجب مشکالت روده ای، 
عفونت روده، امراض مغزی، گرفتگی عضالت، پرخاشگری و 
دپرس می شوند. اکثریت قریب به اتفاق 
تولید  بصورت سنتز شیمیایی  مواد  این 
شده و بنا بر این به محض ورود به بدن از 
طرف آنزیم هایی که جگر جهت مبارزه با 
مواد غریبه تولید می کند مورد حمله قرار 

می گیرند. 
مدت  طوالنی  یا  و  زیاد  مصرف  اثر  در 
بعضی از مواد نام برده شده بدن انسان 
دچار اختالالتی می گردد. حساسیت زیاد 
سوزش  زیاد،  کردن  عرق  سردرد،  نظیر 
گلو و افزایش فشار در سینه از جمله این 
اختالل ها است. این عالئم به سیندروم 
این  زیرا  است.  معروف  چینی  رستوران 
نیمه  و  آماده  غذاهای  تولید  در  مواد 
آماده چینی و آسیایی مصرف زیاد دارد 
و از این طریق از دهه 1970 وارد حوزه 
مواد غذایی سایر بازار های جهان از جمله 

رستوران های زنجیره ای شده است. 
تاثیرات  مواد  این  حد  از  بیش  مصرف 
مخربی بر جنین، جگر، سیستم عصبی و 
بینائی می گذارد و همچنین موجب شک 
های آسمی، دپرس و مشکالت رشد در 

جوانان و اختالالت هورمونی می شود. 
موضوع دیگری که اهمیت ذکر دارد افزودن ترکیبات فسفری 
به غذاهای آماده و نیمه آماده است. این ماده به میزان بسیار 
زیادتر از احتیاج، جذب بدن می گردد. فسفات ها حتی جهت 
کنسرو کردن، ترش نمودن مزه غذا یا به عنوان متعادل کننده 
استفاده می شوند. تاثیرات مخرب افزایش مصرف ترکیبات 
فسفر بسیار زیاد بوده و امراض  قلبی، کاهش ظرفیت عملکرد 

در روابط تولید 
سرمایه داری کارگران 

تولیدکنندگان همه 
کاالها و سرمایه ها 
هستند اما نه فقط 

قادر به هیچ دخالت 
و اثرگذاری بر فرایند 

و سرنوشت این 
تولیدات نیستند که 

سرمایه در پی کسب 
سودهای کهکشانی 

هر چه را می خواهد بر 
سر زندگی و جسم و 
سالمتی آنها میآورد.
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کلیه ها و سرطان را می توان در زمره 
عوارض مصرف بیجای آن نام برد.

حدود 70 درصد غذا های نیمه آماده 
انواع  و  شیلی  تاکو،  چیپس،  نظیر 
حاوی  ماشینی  نانهای  و  ها  شیرینی 
انواع ترکیبات فسفر می باشند. فسفات 
نقش مایه خمیر را نیز بازی می کند. با 
افزودن فسفات در مدت کوتاهی خمیر 
شکل طبیعی به خود می گیرد بدون 
اینکه پروسه آماده شدن چندین ساعته 
از  ناشی  روزه  مواقع چند  بعضی  در  و 
تأثیر خمیر ترش در خمیر نان سنگک 

را گذرانده باشد.
در روابط تولید سرمایه داری کارگران 
تولیدکنندگان همه کاالها و سرمایه ها 
هستند اما نه فقط قادر به هیچ دخالت 
این  و سرنوشت  فرایند  بر  اثرگذاری  و 
پی  در  سرمایه  که  نیستند  تولیدات 
کسب سودهای کهکشانی هر چه را می 
خواهد بر سر زندگی و جسم و سالمتی 

آنها میآورد.
سموم آفت کش ساخت سرمایه چنان 
بی رحمانه به جان طبیعت و گیاهان 
می افتند، از چنان ظرفیتی برای تولید 
مسمومیت برخوردارند، به ویژه عمر این 
مسمومیت چنان طوالنی و پابرجاست 
که مقاوم ترین موجودات و پا ک کننده 
گان طبیعت یعنی قارچ ها، باکتری ها، 
میکروب ها و سایر موجودات ریز مفید 
بی خطر  و  آنها  با  مقابله  عهده  از  نیز 

کردنشان بر نمی- آیند. 
 )D.D.T( یک نمونه این سموم د. د. ت
عنوان  به   1950 اواسط  از  که  است 
حشره کش مورد استفاده قرار گرفت. 
در  آن  از  استفاده  که  وجودی  با 
اثرات  اما  بیشتر کشورها محدود شده 
آبزی،  جانوران  بر  مخربش  وحشتناک 
است  هنوز  که  هنوز  وطبیعت  انسان 
باقی باشد. د. د. ت اثرات مخربی روی 
سلسله اعصاب، کاهش کلسیم استخوان 

با  و  دارد  جنسی  سیستم  اختالل  و 
توان مقاومت زیاد در خاک، آب و بدن 
جانوران باقی می ماند.  د. د. ت از همین 
به  غذایی،  زنجیره  وسیله  به  و  طریق 
انسان  به  نهایت  در  و  دیگر  موجودات 

منتقل می شود.  
تغییرات هورمونی، نازایی و باقی ماندن 
و دور چرخی طوالنی مواد آفت کش 
از  گیاهان  و  انسان، حیوانات  بدن  در 
عوارض آن ها است. پارچه ها در هنگام 
تولید و ترانسپورت با انتی باکتری ها 
ضد عفونی می شوند تا هم بوی خوش 

دهند و هم سالم به بازار برسند.
تاثیرات  که  هایی  زیست کش  وجود 
هورمونی بر موجودات می گذارند. این 
داروهای  سایر  نظیر  ها  کش  زیست 
اختالالت  سبب  فقط  نه  هورمونی 
غذایی  مواد  کنندگان  عضوی مصرف 
یا بروز بیماریهای مهلک در کارگران 
کشاورزی می شوند که زیاد شدنشان 
در طبیعت به ویژه با عمر نسبتا طوالنی، 
نابسامانی های فراوانی را دامنگیر همه 

موجودات زنده می سازند.
در بیشتر موارد بیش از چندین زیست 
کش در هر واحد محصول استفاده می 
شود. در این صورت افزایش تصاعدی 
تأثیر زیست کش ها بریکدیگر پدیده 
ای کامال روشن است و این می تواند 
غذایی  مواد  ما  که  هنگامی  حتی 
مختلف از میوه، سبزی و غیره حاوی 
مواد مختلف آفت کش را مورد استفاده 

قرار می دهیم، اتفاق افتد.
کش  زیست  دیگر  مهم  بسیار  نکته 
هورمونی  تاثیرات  که  هستند  هایی 
از  به سال  این ها سال  مخرب دارند. 
تغییر  مولکولی  شکل  و  تعداد  نظر 
می کنند. گزارش ها انگور را یکی از 
بدترین محصوالت به لحاظ وجود مواد 
در  هورمونی  و  ساز  عقیم  زا،  سرطان 
سموم دفع آفات مصرف شده نام می 

 آیا وقت آن فرا 
نرسیده است که روابط 

سرمایه داری و کار 
مزدی به زیر کشیده 

شود و روابطی مطابق 
نیازها و خواست های 

واقعی تمامی انسان 
ها بدور از هر گونه 

کار مزدوری و بر پایه 
ی حفظ و نگهداری 

طبیعت بر قرار گردد؟ 
مسلما اگر چنین 
تغییری به زودی 

انجام نگیرد و چه بسا 
هم اکنون دیر باشد، 
این سیستم و روابط 

تولیدی زیر فشار 
تنگناها، تناقضات و 

معضالت باز تولید 
خویش و از همه مهمتر 

تنگتر شدن امکان 
انباشت سرمایه به 

نابودی علنی زندگی 
میلیارها انسان دست 

خواهد زد.

برند. سرمایه داران  کشاورزی کشورهای 
فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بزرگترین مصرف 
کنندگان زیست کش ها هستند. عوامل 
های  کمپانی  جا  این  در  دخیل  مهم 
تولید انگور و شراب این کشور هاهستند. 
بعضی از شراب ها حتی تا 10 زیست 
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کش مختلف با خود همراه دارند و به طور متوسط چهار زیست 
کش مختلف در یک شیشه شراب تعجب آور نیست.

مواد آلرژی زا در کاالهای شیمیایی مصرفی. آلرژی چهارمین 
بیماری دنیاست و طبق گزارش ها در عرض چند دهه سومین 
بیماری شایع در جهان خواهد شد. هم اکنون صد ها میلیون 

انسان در سراسر جهان از انواع آلرژی رنج می برند.
هیچ عاملی بیشتر ازهوای آلوده، افزایش سرسام آور کاربرد 
مواد شیمیایی و زندگی بیگانه از طبیعت در همه جا گیر 
ساختن آنها نقش نداشته است. در طول ده های اخیر همزمان 
با افزایش تولید مواد شیمیایی تعداد مبتالیان به انواع آلرژی 
7 برابر شده و حدود 40 درصد از مردم کشورهای صنعتی به 

انواع گوناگون آن مبتال هستند. 
همه تحقیقات به طور واقعی بر یک چیز انگشت می گذارند. 
نوعی زندگی که روابط تولیدی سرمایه داری با روایت خاص 
خود از مدرن سازی بر انسان ها تحمیل کرده است زندگی 
از مواد شیمیایی غریبه برای بدن گردیده  انبوهی  غرق در 

است. 
هم اکنون و در طول مدت بعد از جنگ دوم امپریالیستی بیش 
از 100 ماده خطرناک شیمیایی در بدن انسان گردش می 

کند، بدون آنکه نابود شود.
یک عرصه و حوزه جدید سرمایه تولید مواد به شکل نانو )نانو 
تکنولوژی(، یعنی مواد شیمیایی در اندازه های بسیار کوچک 
در حد اتم و مولکول )1 تا 100 نانومتر nanometre( است. 
دسترسی )وضعیت( زیستی مواد نانو با مواد متعارف فرق دارد 
بطوریکه براحتی از جدار سلولها و عروق عبور کرده ووارد آن 

می شوند.
عوارض سرطانی در جهان سیر سعودی نجومی دارد منابع 
رسمی جمهوری اسالمی سرمایه در سال 1397 نرخ ابتال به 
سرطان در ایران را 158 در هر 100 هزار تن گزارش کرده اند. 
تحقیقات وزارت بهداشت سرمایه نشان می دهد که در 15 
سال آینده سرطان در ایران دو برابر خواهد شد. وضعیت در 
تمامی دنیای سرمایه بر همین روال است تعداد مبتالیان به 
سرطان در سال 2011 در سوئد )پروگنوس سالیانه( 58000 
مورد بوده است که این ۶44 در هر 100 هزار نفر است. طبق 
این گزارش سالیانه به این رقم 1.7 درصد اضافه می گردد که 
در سال 2017 به رقم 72000 نفر در هر 100 هزار نفر است 

یعنی 758 نفر در هر 100 هزار نفر جمعیت سوئد است.
در استان مرکزی ایران، در سال 97 افزایش سرطان، نازایی، 
بیماری های  کودکان،  معلولیت های  قلب،  بدون  جنین های 
پوستی و در نهایت مرگ و میر گزارش شده است. آلودگی های 

ناشی از »پاالیشگاه نفت، پتروشیمی و نیروگاه حرارتی« را عامل 
همه گیر شدن بیماری های سخت در میان مردم این منطقه 
معرفی کرده اند. تخریبات محیط زیستی شامل بیماری اغلب 
مردم این منطقه، مسمومیت زمین های کشاورزی و دام ها نیز 

می شود.
بشریت طی دهه های اخیر شاهد بروز و افزایش سرسام آور 
انواع سرطان، آلرژی، اختالالت جنسی، زادوولد های ناقص و 
اختالالت هورمونی است. یکی از بزرگترین و مهمترین تغییرات 
ژنتیک و جنسی انسان در دوره پس از جنگ امپریالیستی دوم 
کاهش قدرت زاد ولد و بروز اختالالت جنسی است. بطوری که 
انسان بتدریج پس از جنگ مجبور به استفاده هر چه بیشتر از 
وسایل دیگر نظیر لقاح مصنوعی )In vitro fertilization ( و 
یا درون کاشت مصنوعی )Artificial insemination( است. 
به طور مثال در دانمارک از هر ده کودک یکی به این شکل به 
دنیا می آید و پیش بینی می شود که این روند افزایش یابد. 
دلیل اولیه را پژوهشگران دانمارکی کاهش فعالیت سلول های 
جنسی مرد می دانند. همزمان با افزایش 400" سرطان بیضه 
بعد از جنگ امپریالیستی بین جوانان دانمارکی، محققان نتیجه 
گرفتند که این دو عامل کاهش فعالیت سلول های جنسی بعالوه 
سرطان بیضه  بانی و باعث افزایش نازایی هستند. آنها در واکاوی 
های افزون تر خود، افزایش مواد شیمیایی مشابه هورمونی، نفوذ 
آن در جنین و وقوع تغییرات ژنتیکی در سلولهای جنسی پسران 
در سنین حدود 13 سال را علت اصلی همه این بیماری ها و 
اختالالت اعالم کردند. نتایج مشابه در نروژ، نیوزلند، اسکاتلند، 
تغییرات  از  ناشی  عوارض  دیگر  است.  شده  مشاهده  فرانسه 
هورمونی مربوط به مواد مشابه، سرطان کودکان، چاقی و دیابت 
آنهاست. در این میان تاثیر متقابل و افزایش تصاعدی تخریبی 
چند ماده شیمیایی )Cocktail effect( را نباید از نظر دور 

داشت.
آیا اینها پروسه محو سازی بشر و قربانی ساختن کل زندگی و 
زنده بودن میلیاردها کارگر در آستانه سوداندوزی انبوه تر سرمایه 
نمی باشد. آیا وقت آن فرا نرسیده است که روابط سرمایه داری و 
کار مزدی به زیر کشیده شود و روابطی مطابق نیازها و خواست 
های واقعی تمامی انسان ها بدور از هر گونه کار مزدوری و بر 
پایه ی حفظ و نگهداری طبیعت بر قرار گردد؟ مسلما اگر چنین 
تغییری به زودی انجام نگیرد و چه بسا هم اکنون دیر باشد، این 
سیستم و روابط تولیدی زیر فشار تنگناها، تناقضات و معضالت 
باز تولید خویش و از همه مهمتر تنگتر شدن امکان انباشت 
سرمایه به نابودی علنی زندگی میلیارها انسان دست خواهد زد.
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حاکمان درنده اسالمی سرمایه به مراکز بهداشتی دستور داده اند که هر دوز واکسن سینوفارم را به دو قسمت تقسیم 
کرده و هر قسمت را به یک نفر تزریق نمایند!!! ترجمه ساده زمینی و علمی این کار دستیازی رژیم به نوعی برنامه ریزی 
کشتار انسانها زیر نام دروغین واکسیناسیون و مصون سازی افراد از خطر ابتال به کووید 19 است. این طرح مدتی است 
که ابالغ شده و کارکنان بخش درمان قهرا، زیر فشار تهدید و ارعاب ملزم به اجرای آن شده اند. بر اساس معیارهای 
متعارف علمی بین المللی حتی در همین جهنم گند و دهشت سرمایه داری، تولید، کنترل و تزریق واکسن ها ناظر بر 

تحقق تام وتمام مؤلفه های زیر است.
1 - دقت کافی در تضمین غلظت خاص هر واکسن

2 - تعیین و اعالم درجه تأثیر و مصونیت آفرینی واکسن
3 - زمان اعتبار و دوام آنتی بادی حاصل تزریق واکسن 

با توجه به این شاخص ها و به دنبال انجام کلیه پژوهش ها، آزمایش ها، بازبینی ها،  تست ها، سنجش ها، تغییر و 
تبدیلها سرانجام مقدار مشخص واکسن برای یک نفر تعیین و تراست های داروئی سرمایه داری شروع به تولید آن می 
کنند. هر میزان کاهش یا افزایش این مقدار می تواند منشأ سهمگین ترین فاجعه های انسانی گردد. طوفان ضایعات راه 
اندازد، عوارض دهشتناک بار آرد. در مورد معین واکسن کووید 19 و آنچه جمهوری اسالمی انجام داده است می تواند 
میلیونها انسان را به وحشیانه ترین شکل تسلیم جوخه مرگ کند. تزریق یک واکسن به دو نفر یعنی اینکه هیچ کدام از 
دریافت کنندگان واکسن از حداقل ایمنی و پادتن الزم برای مصونیت در مقابل کرونا برخوردار نمی شوند، این انسانها 
بر اساس نسخه پیچی، اظهارات و گزارش های رژیم درنده سرمایه خود را واکسینه و مصون از ابتال به کووید تلقی می 
کنند، با همین تلقی خود را نیازمند رعایت هیچ منشور ایمنی نمی بینند، خود را همه جا در معرض ابتال به کووید قرار 
می دهند، بیماری را هر چه وسیع تر به دیگران منتقل می نمایند، دامنه تاخت و تاز ویروس را وسیع تر و پاندمی را 

حادتر و مرگ آفرین تر می سازند. 
اخطار ما به تمامی همزنجیران آنست که در مقابل این جنایت رژیم دست به اعتراض زنند. کمپین مبارزه راه اندازند و 
خواستار توقف فوری این اقدام هالکت آفرین و بشرستیزانه شوند. همین االن حجم وسیع واکسن های فایزر و مدرنا 
راهی ایرانست. حاکمان دژخیم سرمایه و تراستهای عظیم مالی متعلق به سپاه پاسداران و نهادهای تحت فرمان خامنه 
ای دست به کار تجارت مافیائی این محموله ها هستند. باید در مقابل این بربریت ها ایستاد، واکسن های فایزر و مدرنا 
باید به صورت کامال رایگان در اختیار توده وسیع کارگر قرار گیرد، هم برای تحقق این خواست و هم توقف بالدرنگ 

تزریق ناقص واکسن سینوفارم همه جا دست به اعتصاب و اعتراض زنیم.
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ابعاد هولناک فقر و تنگدستی و فالکت ما کارگران بر هیچکس پوشیده نیست، حتا حکومتگران نیز منکر این حقیقت 
نیستند، اما همه حرفشان و همینطور حرف اپوزیسیون قانون مدار، سندیکالیستها و احزاب چپ و راست سرنگونی طلب، 
این است که: » داشتن رفاه کارگران در گرو سودآوری سرمایه است. شرط هر مقدار بهداشت، مسکن، آموزش و درمان 

و آسایش کارگران، افزایش و رشد و بقای سرمایه است.«
بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 را 1/7 تریلیون دالر )براساس برابری قدرت خرید(گزارش کرده 
است. با در نظر گرفتن آماری که از آستان قدس، سپاه پاسداران، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان درز نمی کند، 
می توان تخمین زد که رقم این ثروت بیش از 70 هزار تریلیون  تومان  باشد. حاصل کار و تولید ما کجا می رود؟! پاسخ 
روشن است. سرمایه شده است. سرمایه های سپاه پاسداران، ارتش، پلیس، بیت رهبری، بسیج، آستان قدس، بنیاد 

مستضعفان و حوزه های علمیه شده است، سرمایه  بنگاه های بخش خصوصی شده است. 
میدان جنگ ما اینجاست. به سراغ همزنجیران در محله ها، زنان خانه دار، بازنشستگان و بیکاران رویم. در مدارس، 
بیمارستان ها، شرکت ها، بنادر، مزارع، شهرداری ها، خودروسازی ها، خطوط حمل و نقل، پتروشیمی ها، دانشگاه ها، 
شوراهای ضد سرمایه داری خود را به هم پیوند زنیم. همین االن سهم هر خانوار 3/3 نفری از این ثروت  بیش از 230 
میلیون تومان در ماه است. صریح و قاطع و شفاف اعالم کنیم که حاصل کار ما نباید سرمایه شود. با قدرت مبارزات 
شورائی خود آموزش، بهداشت و درمان رایگان، رفاه، آبادانی، بهسازی محیط زیست را بر طبقه سرمایه  دار و حکومتش 

تحمیل کنیم. 
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سالهای درازی بود که برای خالصی از نکبت و فالکت زندگی مان چشم انتظار کارفرماها، حکومت و جناح هایش 
بودیم، هر چند هنوز هم بساط دخیل بستن به بند های قانون و جمع شدن مقابل وزارت کار و مجلس و نهادهای 
حکومتی را جمع نکرده ایم اما در ادامه شورشهای 9۶ و 98 با تحریم سراسری و حداکثری انتخابات، به نظر می رسد 
که مرحله تازه ای از اعتراضات را پیش رو داریم. مبارزات کارگران پیمانی نفت که با حمایت بیش از 114 شرکت 
همراه شد خبر از ادامه این مرحله جدید می دهد. رفقای پیمانی نفت بدون توسل به قوانین موجود، بدون دخیل 
بستن به رهبران باالی سر، با اتکا به آگاهی و اراده طبقاتی خود بیش از دو ماه است که در مقابل سرمایه داران و 
پیمانکاران و دولت ایستادگی کرده اند و راه برون رفت از درماندگی و بن بست کنونی را جلوی چشم ما گرفته-اند. 

آنان به وضوح نشان دادند که: 
1- دستیابی به خواستها از طریق اعتراض »قانونی« خیالی باطل و بی نتیجه است.

2- افزایش دستمزد، کاهش ساعات و بهبود شرایط کار از طریق مبارزه فقط در چهاردیواری محل اشتغال، راه به 
جایی نمی برد. 

3- دنباله روی از رهبران!! تبدیل شدن به سرباز ارتش این یا آن بخش طبقه سرمایه دار است. 
مضمون مبارزات این رفقا می تواند بالغ تر و قدرتمند تر دنبال شود. همه ما از راننده، معلم، کارگر صنعتی و کشاورزی، 
کارمند، بیکار، بازنشسته، پرستار، کارگر ساختمانی، دستفروش، خانه دار، می توانیم با برپایی شوراهای سراسری از 
مبارزات یکدیگر بطور واقعی حمایت کنیم. با قدرت جنبش شورائی ضد سرمایه  داری اعالم کنیم که حاصل کار و 
تولید ما باید بهداشت و درمان و آموزش رایگان شود. با قدرت شوراها، رفاه و آزادی هرچه بیشتر و رفع تبعیضات 

جنسی و عقیدتی را بر طبقه سرمایه دار و حکومتش تجمیل کنیم.
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ماهها بود که کارگران برای افزایش دستمزد مبارزه می کردند اما نتیجه ای اخذ نمی شد. هنوز هم خبری از 
باال رفتن مزدها نیست. امروز گفتند که بناست پاداش ماهانه تولید باالخره به دنبال همه اعتراضات طوالنی 
مدت پرداخت گردد!!. همزمان پیمانکاران احتمال تعویض قرارداد رستوران و بهبود غذا را هم وعده کرده اند!. 
پتروشیمی لردگان تولید کننده آمونیک و اوره است. 2500 کارگر را استثمار می کند. سود ساالنه شرکت 
انبوه است. دستمزد کارگران به شدت نازل است. موضوعی که همواره آماج اعتراض، خشم و قهر کارگران 
بوده است. این مبارزات در اواسط دهه 90 بیشتر از پیش اوج گرفت. اما مزدها همچنان نازل باقی ماند. 
معضل کارگران در اینجا هم مثل همه جاهای دیگر، پراکنده، محدود، گسیخته بودن مبارزات و آویزان بودن 
آن به جوشش دیگ بخشایش کارفرمایان یا دولت است . همه می دانند که سرمایه داران قدرت دارند، دولت، 
ارتش، سپاه، پلیس، نیروی سرکوب، ولی فقیه، زرادخانه های تسلیحاتی، شوراهای اسالمی کار، مزدوران 
سازمان یافته سندیکائی از جنس گیالنی نژاد و شرکا دارند. کارگران دانند که در مقابل قدرت سرمایه باید 
قدرت داشت، می دانند که این قدرت را به صورت بالقوه، به اندازه کافی دارند، نه فقط برای مجبور ساختن 
سرمایه داران و دولت به قبول خواست ها که برای نابودی کامل سرمایه داری و ایجاد جامعه ای بدون کار 
مردی، آنها می دانند که می توان این قدرت را سازمان داد، می توان آن را تبدیل به یک جنبش نیرومند 
سراسری شورائی ضد سرمایه داری ساخت. بیشتر کارگران تمامی اینها را خوب می دانند اما معضل اساسی 
آنست که دانستن به خودی خود، قادر به جا به جا نمودن هیچ شاخ ملخی نیست. دانستن باید توانستن 
شود، قدرت پیکار طبقاتی گردد، دست و پا پیدا کند، راه افتد، گفتگوی جاری توده کارگر شود، از کارخانه 
ای به کارخانه ای، از یک مرکز کار به شمار کثیر مراکز کار، از یک شهر به همه شهرها طی طریق کند، شور 
و مشورت روز کارگران شود، شعور مبارزه طبقاتی گردد. جنبش آگاه شورائی طبقه کارگر علیه سرمایه شود. 
مادام که چنین نگردد. هیچ خواستی حتی خواست پرداخت مزدهای معوقه لباس تحقق نمی پوشد، زندگی 

هر روز بدتر از روز پیش می گردد، فقر بیشتر می توفد و کارگران شتابناکتر درو می گردند. 
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  کارگران اعتصابی نفت دربیانیه شماره یک خود، خواستهای 
اعتصاب سراسری را 20 روز کار و10  روز استراحت، دستمزد 
باالی 12 میلیون تومان، تغییر کیفیت و محل سرو غذا، بهبود 
وضع خوابگاهها اعالم نمودند. همزمان گروه پایپینگ که جمعی 
ازعوامل سرمایه و شورای اسالمی هستند ، سعی در به سازش 
.اگر دردهه ۶0  اعتصاب کردند  نهایت شکست  کشاندن و در 
کارگران  شناسایی  اسالمی  فاشیسم  سیاست  خورشیدی 
وفرستادن آنها برای اعدام و زندان بود ، اکنون نیاز سرمایه و 
حاکمانش شکست اعتصاب سراسری کارگران است. پیمانکاران 
چون  افرادی  سرمایه،  اختاپوسی  نهادهای  و  دولت  معیت  در 
گیالنی نژاد را مأمور شکاف در صفوف متحد کارگران کردند. 
این جماعت مزدور  وکارچاق کن در تامین نیرو برای پیمانکارا 
ن  درفاز 13 وخط لوله 5۶  اینچ ،از هیچ دسیسه ای کوتاهی 

ننمودند  
گروه پایپینگ با توسل به همه دسایس برای شکستن اعتصاب 
از  میلیون   12 باالی  دستمزد  خواست  تا  کرد  تقال  کوشید، 
سرمایه  ودرشت  ریز  عوامل  از  شود.  کارگران حذف  مطالبات 
انتظاری نیست . شوربختانه کارگرانی که  پول برای  جز این 
خرید نان خالی هم ندارند وبرای فروش نیروی کارشان به هر 
دری می زنند،  بعضا" طعمه این کارگزاران سرمایه  شدند قابل 
گفتن است که با ایستادگی کارگران وپیوستن بیش از 100 
شرکت پیمانی به اعتصاب ، بیشتر توطئه های عوامل سرمایه  
از  از  دشمنان طبقه کارگر،  نباید  بر آب شد. هر چند  نقش 
شورای اسالمی کار و عوامل وابسته به نهادهای سرمایه داری 
غافل ماند. بسیار مناسبت دارد و الزم است که از نقش بسیار 
سازنده و رادیکال کارگران هفشجانی در پیشبرد این مبارزات 

و خنثی سازی ترفندهای مزدوران سرمایه تقدیر کنیم.  اتحاد، 
همرزمی و همسنگری کارگران هفشجانی از یک پیشنه خاص 
از مهارت ویژه و  تاریخی برخوردار است. چند نسل است که 
پیچیده ای در جوشکاری برخوردار بوده اند. بی جهت نیست که 
منطقه هفشجان به صادر کننده جوشکار شهرت دارد. جوشکاری 
بسیاری از ساختمانهای محل استقرار تراست های عظیم مالی 
یا صنعتی کشورهای حوزه خلیج را نسل پیشین همین کارگران 
بر دوش کشیده اند. در تولید اضافه ارزشها و سرمایه های بر هم 
انباشته طبقه سرمایه دار »شیخ نشین« ها نقش مؤثری داشته 
اند. در استقرار ذوب آهن اصفهان جزء اولین نیروهای  فنی این 

پروژه بودند. 
کارگران هفشجانی با این پیشینه، درمبارزه علیه سرمایه داری 
تجارب سرشاری دارند. نقش آنها در اعتصاب کارگران پیمانی 
نفت و سراسری شدن این اعتصاب بسیار ارزنده و اثرگذار بوده 
است. آنها با همبستگی مستحکم پیشینه دار خود عمالً نقش 
فعالی در پیوند زدن، همراه و همصدا نمودن کارگران در مراکز 
کار گوناگون ایفاء کردند. این نقش بازی باید سرمشق قرار گیرد. 
همه ما باید از آنان بیاموزیم. ما از این همرزمان انتظار داریم  
که در ادامه این فعالیت های مؤثر سرمایه ستیز  تا هر کجا 
که می توانند به  مبارزه همزنجیران شاغل در خط لوله 5۶ 
کمک رسانند. تالش نمایند تا افزایش دستمزد آنان به باالی 12 
میلیون خواست کل کارگران اعتصابی گردد. خبرهای آزار دهنده 
ای به گوش می رسد که این کارگران زیر فشار فقر و گرسنگی و 
فروماندگی در خطر سقوط به دامن گروه مزدور پایپینگ هستند. 
ما بر این انتظار خویش اصرار داریم و از همرزمان هفشجانی می 

خواهیم که به یاری کارگران خط لوله 5۶ اینچ بشتابند.
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ابابجاین  ثالث  طاهر  سیاه  تونل  کارگران   

کشیدند  کار  از  دست   

کارگران ضد سرمایه داری

• •  • • • • • • • • • • •

تونل سیاه طاهر ثالث، منطقه ثالث باباجانی در استان کرمانشاه را به شهر جوانرود پیوند می زند. کار احداث این تونل 
ماهها پیش در سال 1399 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شرایط کار کارگران در اینجا با تمامی مخاطرات سهمگین 
جانی همراه است. تونل حدود 1080 متر طول، 9 متر و هفتاد و پنج سانتی متر ارتفاع و 12 متر و هشتاد سانت عرض 
دارد. کارگران در حفاری، معماری و احداث تونل از هیچ وسائل ایمنی برخوردار نبوده و الجرم برای ساختن هر وجب از 
1080 متر آن بیشترین تهدیدات و خطرها را به جان خریده اند. به بدترین شکلی فرسوده  و هالک شده اند، کمترین 
دستمزدها را دریافت داشته اند و همین مزدهای محقر نازل را هم با ماهها تأخیر دریافت نموده اند. سرمایه داران به این 
نیز اکتفاء ننموده و اکنون ۶ ماه است که تمامی ساعات روز از کارگران کار می کشند، بدون اینکه هیچ ریالی دستمزد 
به آنان پردازند. سرمایه دار مالک تونل اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه است که مطابق معمول پروژه احداث را به 
یک شرکت مقاطعه کاری، دست اندرکار سالخی کارگران و در اینجا شرکت فروزنده واگذار کرده است. سرمایه داران 
مالک و مقاطعه کار مدت ها است که به اعتراض کارگران هیچ وقعی نگذاشته و در نهایت سبعیت و زورمداری از پرداخت 
مزدها خودداری می کنند. کارگران در ادامه ماهها اعتراض و اخطار اینک دست از کار کشیده و پروسه ساختمان تونل 
را به طور کامل متوقف نموده اند. آنان اعالم داشته اند که تا دریافت آخرین ریال مزدهای معوقه به سر کار باز نخواهند 
گشت. کارگران همزمان از همه همزنجیران استمدار نموده و خواستار حمایت و همرزمی شده اند. ما از تمامی کارگران 
ایران، مخصوصا از همه کارگران پیمانی در حال اعتصاب در 114 مرکز کار و تولید نفت انتظار داریم که به جانبداری از 

خواست های این همزنجیران برخیزند. 
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ما عدهای کارگریم، تا چشم باز کردهایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران، همسایگان و اهالی محله 
کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایهداران و سرمایه بودهایم. با گوشت و پوست و رگ و خون 
خود لمس نمودهایم که کلیه سرمایهها و ثروتها توسط طبقه ما تولید میشود و دنیای فقر و فالکت و 
سیهروزیها نیز بیش از پیش بر سر طبقه ما آوار می گردد. هرچه بیشتر تولید کرده ایم عمیق تر از وسائل کار 
و تولید و محصول کار خود جدا شده ایم. هرچه بر قدرت سرمایه افزوده ایم خود فرسوده تر و حقیرتر شده ایم. 
با چشم باز و با همه وجود مشاهده کرده ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخالق، فرهنگ، پلیس، دین، 
مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه سرمایه دار، مدافع سرمایه داری، علیه ما و در خدمت 
ماندگاری استثمار وحشیانه ما توسط سرمایه است. همه شعور و شناخت و ذهن و فکر و عقل و احساس و 
ادراک ما با این واقعیتها آمیخته است. ما به حکم کارگر بودن خویش به صورت خودجوش، ضد سرمایه داری 
و علیه بردگی مزدی هستیم.  فلسفه و دانش و تخصص و فضل ویژه ای هم الزم نیست تا ضدیت با سرمایه 
را به ما بیاموزد. ریشه و بنیاد سرمایه ستیزی خودجوش ما در اینجا، در عمق این واقعیت ها است. ما گروه، 
حزب، سازمان، کمیته و هیچ دار و دسته ای نیستیم. اینگونه تشکلها را که از باالی سر کارگران ساخته 
می شوند ابزار تبدیل جنبش طبقه ما برای چانه زنی با سرمایه داران و کسب قدرت دولتی می دانیم. این نوع 
تشکل سازی ها حتا اگر با جنجال های ضد سرمایه و چپ نمایانه همراه باشد، راه و رسمی غیرکارگری است. 
سازمانیابی طبیعی طبقه ما شورا است. در متن مبارزه شورائی باید با هم به گفتگو بنشینیم، تجارب و آگاهی 
خود را به هم منتقل کنیم و برای ارتقای رویکرد ضد سرمایه داری خودجوش طبقه خود بکوشیم. ما این 
نشریه را منتشر نمی کنیم تا مبارزات کارگران را رهبری کنیم!! نه فقط چنین ادعایی نداریم که هرگونه 
مرجع و مقلد و هرمیزان تبعیت جنبش کارگری یا توده کارگر از اراده رهبران را فاجعه ای برای این جنبش 
و انحراف از ریل واقعی پیکار ضد سرمایه داری می دانیم. می خواهیم که این نشریه تریبونی برای اثرگذاری 
سرمایه ستیز در مبارزه روز ما کارگران باشد. اثرگذاری تعداد هرچه بیشتری از کارگران در تعیین راه و رسم 
و پیچ و خم مبارزه طبقاتی برای رفع و دفع تعرضات همیشگی سرمایه داران و رهایی نهایی از شر وجود 

سرمایه داری، هدف انتشار »علیه سرمایه« است.
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