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 نگاهی به رويکردهای اجتماعی کارگران ايران

يزی خودجوش خورشيدی دور جديدی از مبارزات طبقه کارگر ايران آغاز شد. کارگران با سرمايه ست 50با شروع دهه 

خويش و فارغ از حضور باالسری سنديکاها و احزاب، با مبارزات و اعتصابات متعدد توانستند عقب نشينی هايی را به 

طبقه سرمايه دار و دولتش تحميل کنند و دستاوردهايی را، بخصوص افزايش چشمگير دستمزدها، کسب نمايند. با بروز 

معه ايران را درهم پيچيد، مبارزات کارگران به جنبشی سراسری عليه که ارکان جا 55بحران اقتصادی اواخر سال 

حکومت سلطنتی سرمايه داری تبديل شد. اين جنبش که اسير همه کج راهه های مستولی بر طبقه کارگر جهانی قرن 

 بيستم بود خود را تسليم جناح فاشيستهای اسالمی سرمايه داران کرد و به طرز فاجعه باری شکست خورد.

شروع فروپاشی سلطنت، استقرار جمهوری اسالمی سرمايه، اوجگيری مبارزات توده های کارگر در کارخانه ها و  با

در سطح جامعه برای تحقق مطالبات نازل معيشتی و اجتماعی خويش و سرکوب اين مبارزات توسط رژيم اسالمی 

فوج به احزاب و گروههای مخالف سرمايه، بخشی از طبقه کارگر، بخصوص جمعيت وسيع کارگران جوان، فوج 

جمهوری اسالمی پيوستند. تعيين تکليف با اينان مهم ترين اولويت سرمايه داران حاکم و دولت اسالمی گرديد. کشتار و 

آرامش  67و قتل عام هزاران نفری آنان در سال  60به زندان انداختن وابستگان به احزاب و گروهها در نيمه اول دهه 

  يب سرمايه داری ايران و حاکمان روز سرمايه کرد.گورستانی را نص

با استقرار جمهوری اسالمی اکثريت توده کارگر غرق در دريای توهم، خود را پيروز پنداشتند. توده کارگر در سال 

، اسير رويکردی بود که بسياری از کارگران دنيا به آن آويزان بودند. اين خيال باطل که منشأ کل مشکالت در وجود 57

ها است. اگر نوع "وابسته"، غربی يا شرقی آن ساقط گردد، همه معضالت حل خواهد شد! کارگران خود را پيروز  رژيم

در سراسر ايران در جنگ و جدال با سرمايه داران خصوصی و دولتی بودند.  57می پنداشتند ولی از همان اواخر سال 

وهم بر دوش داشته باشد. تا دهه های بعد اين اعتراضات و مبارزه جبر زندگی کارگر است حتا اگر کوله باری از ت

پيکارها در حصار و محدوده آويختن به قانون کار، سناريوی فريب انتخابات، چشم دوختن به تفاوت ميان جناح های 

  درون حکومت، انتخاب بين بد و بدتر و توهم به نتيجه صندوق رأی دنبال می شد. 

سال، غرق در گورخوابی، در منتهای فقر و بيکاری، اسير تبعيضات جنسی و هزاران  40اکنون و بعد از گذشت بيش از 

بال و فجايع هولناک ديگر، رويکردهای اجتماعی طبقه ما سيمای متفاوتی به خود گرفته است. امروز ميليونها خانواده 

است عاصی هستند که جنايت کارگری آنچنان از نفرت نسبت به آنچه سرمايه و دولت هار سرمايه بر سرشان آورده 



رويکرد های اجتماعی اقشار طبقه ما در شرايط .آفرينی های جمهوری اسالمی قادر به مهار خشم و عصيان آنها نيست.

  فعلی از اين قرار است.   

ن در ابتدا اشاره ای به هواداری از سلطنت در ميان کارگران کنيم. هواداری از سلطنت در ميان دواليه از کارگرا -1

نمود بيشتری دارد. اليه نخست، بهبود زندگی و شرايط کارش را بيشتر از آنکه در جنگ متحد و متفق طبقه خويش عليه 

ها جستجو می توسل به کارفرما، دخيل بستن به قانون و نهادهای قدرت و نوع اين های انفرادی،سرمايه ببيند، در فعاليت

م که سياهی لشکر است. اينان به صورت نسبی سهم بسيار نازل تری در مبارزه نمايد، در راه اندازی اعتصابات نه پيشگا

 ای محسوس وو اعتراض دارند. اليه دوم، قشر باالئی يا مرفه طبقه کارگر است. واقعيت آنست که اين قشر به گونه

ر از ری بوده است. اگفاحش، تا کنون بيشتر از ساير اقشار کارگر اسير قانون گرائی، محافظه کاری و اصالحات ساال

به جای آنکه اين امکانات را ساز و کار  –که معموالً چنين است  –رفاه حداقلی، تخصص و مدرکی برخوردار است 

پيکار مؤثرتر و راديکال تر عليه سرمايه نمايد، در جهت عکس به کار می گيرد. اين ها را ساز و برگ بده و بستان با 

اری می کند، دليلی برای هويت متمايزش از توده های طبقه خود می نمايد، تا آنجا صاحبان سرمايه و دولت سرمايه د

بر سينه می آويزد!! بر پايه آنچه تاريخ مبارزه » طبقه متوسط«رود که از کارگر خواندن خود نيز ابا دارد. مدال پيش می

حداقل در ايران و جوامع مشابه، در سير  آموزد، هيچ کدام اين دو اليه از کارگرانگويد و تجارب به ما میطبقاتی می

مبارزات طبقه کارگر اهل نقش آفرينی نبوده و مکانی احراز نکرده اند. معنای اين سخن آن است که جنبش سرنگونی 

  توانند پديد آورند زيرا اهل راه اندازی جنبش نيستند.های مورد اشاره نمیطلبانه مورد نظر منتظران رضا پهلوی را اليه 

ه بسيار مهم آنست که لحظه، لحظه ابراز هستی اين دو اليه از همزنجيران طبقه ما تابعی از توازن قوای ميان نکت

واند تجنبش کارگری و طبقه سرمايه دار است. هر گام راديکال تر، تعرضی تر و سرمايه ستيزتر پيکار کارگران می

  در هم بشکند. ها را انفعال و فروماندگی، محافظه کاری و قانونگرائی آن

را در کارنامه خود دارند، زنان کارگرند که عليه ستم  98و آبان  96بخش وسيعی از طبقه ما شورشهای دی  -2

جنايتکارانه جنسی می شورند، کارگران شاغل در مراکز کارند که بطور مستمر و در سرتاسر ايران اعتصاب می کنند. 

حقوق و آزاديها در خروش است، آمار تعداد اين در نقطه، نقطه اين جهنم، صدای اعتراض کارگران عليه کشتار 

اعتصاب در کارنامه خود داشته اند. اين بخش از  4000اعتراضات بسيار زياد است. در همين يک سال، بيش از 

کارگران هم اکنون چندان به دار قانون و قرار، حقوق و نظم سرمايه آويزان نيست، به قدرت مبارزه خود اتکا دارد و 

کاسازی نمی باشد. اما اين شاخصها را در پروسه يک پيکار استخواندار با جهتگيری ضد سرمايه داری به شيفته سندي

دست نياورده است. فشار اقتصادی و قدرت سرکوب سرمايه او را از مبارزه قانونی، از سنديکاليسم و حزب بازی، 

قوام است و در سر بزنگاههای حساس، اين  مأيوس کرده است. در نتيجه آنچه به دست آورده، بی ثبات، لرزان و بی

نقطه قوت ها را از دست خواهد داد. مبارزات کارگران هفت تپه مثال بارز اين رويکرد می باشد. اين درست است که 

در مبارزات اخيرشان از شعار چندش آور "بازاری با غيرت حمايت، حمايت"! خبری نبود اما از دست ياری دراز کردن 

کارگران هم اثری ديده نمی شد. در دور جديد مبارزه از "اداره شورائی" کمتر سخنی به ميان آمد. گسترش به سوی ساير 

خواست اداره شورايی محتاج اين است که خود را نه کارگر يک کارخانه که جزئی از طبقه کارگر بدانيم. معلم و راننده 

و به سراغ آنها رويم. سوء تعبير نشود کارگران هر مرکز و پرستار، کارگر آب و برق و نفت را جدای از خود نشماريم 

کار نمی توانند اعتراض خود را موکول به همراهی ساير کارگران کنند. صحبت از گسترش و تعميق و تحقق واقعی 

اداره شورايی است که بدون مبارزه متحد جمعيت کثيری از مراکز کار و توليد صورت نمی گيرد. اگر تدارک و 

ی اين همراهی در دستور کار همه کارگران هفت تپه قرار نگيرد بناگزير شعار اداره شورائی رنگ می بازد سازمانده



و شعار فريبکارانه و توهم آلود "مديريت دولتی زير نظر شورای کارگران"! پر رنگ می شود. وقتی اين مبارزات در 

، شرکت نفت يا ذوب آهن بودن خالصه شود و اگر اعتصابات کارخانه ای و با هويت کارگر هفت تپه، هپکو، راه آهن

صاحبان همين مراکز و مؤسسات در نظر گرفته شوند برای فيصله يافتن جدال، تحصن در   قطب مقابل کارزار نيز فقط

مقابل مجلس، شکايت به اين يا آن نهاد دولت سرمايه تنها راه است! اينجاست که شعار ارتجاعی "دولتی شدن کارخانه"! 

هان کارگران شنيده می شود. حکومت جمهوری اسالمی سرمايه زير فشار بحران و فروپاشی چرخه توليد سرمايه از د

داری به سردواندن و سرد کردن آتش اعتراضات کارگران از هر راه ممکن دست می زند. ادامه اين مسير بی نتيجه و 

  وزيسيونهای ارتجاعی چپ يا راست باز خواهد کرد!فرسايشی، راه را برای دخيل بستن کارگران خسته و نااميد به اپ

کارگران هوادار احزاب و گروه ها، آنها که از آماج اعدام ها جان به در بردند و به دنبال زندان و شکنجه و آوارگی  -3

که  يیهنوز در داخل ايران به سر می برند چه وضعيتی دارند؟ اشاره ما به افسردگان، به کناره گيران از سياست، آنها

به کارهای خيريه می پردازند، در محافل ورزشی و فرهنگی چرخ می خورند، به درماندگان اسير آکادميسم، نيست. از 

آنهايی سخن می گوييم که هنوز در مبارزات کارگران به فعاليت می پردازند، بعضا در ميان کارگران اعتبار و نفوذی 

پيکار طبقاتی جاری توده کارگر تجانسی وجود ندارد. توده های کارگر ايران دارند اما ميان نقش آفرينی آنها با نيازهای 

به حکم شرائط زندگی، کار و استثمار، در واکنش خود جوش طبقاتی به فشار گرسنگی، فالکت، آزادی کشی، تبعيضات 

ن قدرت را در ، ايفعاالنجنسيتی، کودک آزاری و ساير مصائب مولود سرمايه داری به قدرت خود اتکا می کنند، 

سنديکاسازی دفن می نمايند. کارگران راه تحميل خواست های خود را در تعطيل چرخه توليد سرمايه داری، در مختل 

، آنها را بست نشين وزارت کار و مجلس می کنند. کارگران فعاالنسازی نظم اقتصادی و سياسی سرمايه می بينند، 

، کارگران را به عضويت در فعاالنی سر را کم يا بيش جمع کرده اند، بساط آويختن به حزب و گروه و هر نيروی باال

سنديکا و کميته و کانون فرا می خوانند!! شالوده دخالتگری، فکر، هوش و حواسشان اين است و رسالت خود را همين 

عضل روزشان می دانند که کارگر هفت تپه، فوالد اهواز، عسلويه، راه آهن، خودروسازی يا هر مرکز کار ديگر، م

با اعتصاب، اعتراض و تظاهرات در محدوده و آويزان به قوانين و نهادهای سرمايه چاره کنند و فراتر از آن را به   را

برای قدرت واقعی مبارزه توده همزنجير ارزش قائل نيستند،  .رهبران! و نظريه پردازان آلترناتيو ساز! محول می سازند

 ظهور منجی هستند.چشم به باال دارند و در انتظار 

عصاره رويکرد ضد سرمايه داری اين است که ما کارگريم اما به فروشنده نيروی کار بودن اعتراض ريشه ای  -4

داريم. از اينجا آغاز نمی کنيم که حقانيت وجود و بقای سرمايه داری تقدير زندگی است!. بنياد جدال ما با سرمايه اين 

است و فقط مزد بيشتر می خواهيم! ما ضد استثمار خويش توسط سرمايه ايم، عليه نيست که مزد بگير بودنمان مفروض 

کار مزدی و خواستار نابودی خريد و فروش نيروی کار هستيم. برای ما ميدان کارزار فقط خاص دستمزد، شرايط کار، 

ن بينيم. سرمايه داری زمي بيمه، بازنشستگی و نوع اينها نيست. ريشه کل سيه روزی های انسان را در وجود سرمايه می

و زمان زندگی بشر را با آلودگيهای زيست محيطی و بيماريها بمباران کرده است. زنان را زير آوار کار خانگی تباه 

ساخته و کارخانگی را سرچشمه کاهش هزينه های چرخه توليد و افزايش سود کرده است. رشد آزادانه و انسانی زنان 

، سد نموده است. مذهب، نژاد، قوم و مليت را سالح قدرت خود و ابزار سالخی طبقه کارگر را صدها بار بيش از مردان

و جنبش کارگری کرده است. مبارزه عليه هر ستم، تبعيض، ناحقی، سلب حقوق و آزاديهای سياسی، مبارزه برای رفع 

ای زيست محيطی نيز همگی ستم جنسی، تأمين حقوق اجتماعی و محو تبعيضات نژادی، قومی و دينی، رفع آلودگيه

  .سنگرهای مبارزه با سرمايه داری است



شالوده جدال و نقطه عزيمت کارزار جاری ما اين است که همه سرمايه ها و ثروت ها حاصل کار مستقيم يا غيرمستقيم 

رگر غيرمولد، کاهمه آحاد طبقه کارگر است. از کل طبقه کارگر صحبت می کنيم، شاغل و بيکار و بازنشسته، مولد و 

صنعتی، کشاورزی، رستوران، هتل، خانه دار، راننده، معدنکار، نظافتچی، پرستار، معلم يا خبرنگار بودن موجد هيچ 

امتياز يا تفکيکی نيست. سرمايه داری ما را از تسلط بر کار و محصل کارمان جدا می سازد. ما بر  تفاوت و منشأ هيچ

طبقه خويش جنگ داريم. می خواهيم کل توده کارگر، زنان به اندازه مردان، بدون سر تعيين سرنوشت کل کار و توليد 

هيچ تمايز جنسی، اعتقادی، قومی، نژادی، در باره کار، توليد و زندگی خود تصميم بگيريم. می خواهيم تعيين کنيم که 

مصرف روزانه شود و چه بخش  چه توليد نمائيم و کدام توليدات را متوقف سازيم، چه بخش از حاصل کار و توليدمان

به دارو، درمان، آموزش، پژوهش، اکتشافات تکنيکی و علمی، نگهداری سالمندان و معلوالن يا هر حوزه ديگر اختصاص 

يابد. مقدم بر هر چيز می خواهيم که هيچ ريالی از فراورده کار ما صرف نهادهای دولتی، نظامی، پليسی، حقوقی، 

حوزه علميه، مسجد، حسينيه و مانند اين ها نگردد. کل اينها دستگاههای نظم و نظام سرمايه  قضائی، ارتش، سپاه، بسيج،

 داری هستند. ابزار سرکوب فيزيکی و فکری مايند. انگل های بلعيدن حاصل کار و توليد ما می باشند.

 نگی سرمايه داری يورش برد.برای انجام اين امور بايد به چرخه توليد سرمايه، به نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، فره

بايد کارخانه، کشت و صنعت، مزرعه، سد، بندر، هر مجتمع صنعتی، شبکه حمل و نقل، آب و برق، روزنامه، بيمارستان، 

همه مراکز کار و توليد، کليه مستغالت و خانه های خالی سرمايه داران را از دست مالکان سرمايه و دولت آنها خارج 

  ا بايد دور انداخت، تمامی قوانين موجود پاسدار نظام بردگی مزدی را بايد مختل و منحل کرد. ساخت. حجاب اجباری ر

مبارزه، اعتصاب و برپائی شوراها بايد دارای اين جهتگيری گردند و در اين راستا به کار افتند. در غياب اين جهتگيری 

زی توخالی و چانه زدنهای سنديکاليستی، کارها و ها، آنچه باقی می ماند همان است که تا حاال بوده است. رژيم ستي

  .رويکردهائی که جنبش کارگری جهانی را به وضعيت فاجعه بار موجود انداخته است

  

   1399شهريور  –کارگران ضدسرمايه داری 

 

  فراخوان بازگشت به مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری

ه ارزش ساالنه توليد شده توسط توده های کارگر را بيش داده های آماری بانک مرکزی رژيم اسالمی، متوسط اضاف -1

تريليون تومان گزارش می کند. همه می دانند، حتی حاکمان سرمايه به کرات گفته اند که بنيادها و بنگاههای  1300از 

ری مالک بخش عظيمی از سرمايه اجتماعی ايران هيچ گزارشی در باره محصول اجتماعی ساالنه خود تحويل مراکز آما

نمی دهند. اينکه هولدينگ ها و غول های عظيم الجثه صنعتی و مالی سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان، آستان قدس، ستاد 

اجرائی فرمان خامنه ای کدامين ارقام کهکشانی اضافه ارزش را به خود اختصاص می دهد نمی دانيم، اما يک چيز 

  تريليون تومان کمتر نيست.  2000کارگر ايران در هر سال از  روش است. متوسط اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه

هر سال حجم عظيم سودها و سرمايه های باال را توليد می کنيم و خود، در آتش فقر، فالکت، گرسنگی، بی خانمانی،  -2

ا خود ر بی آبی، بی داروئی، بيکاری و ساير سيه روزی ها می سوزيم، شش ماه، شش ماه حتی بهای محقر نيروی کار

دريافت نمی کنيم، گرسنه و زبون در گورها می خوابيم، زير فشار فقر تن به فحشاء می دهيم، به فروش مواد مخدر رو 

قرار دارند. ميانگين عايدات هر خانوار » درآمدی«ميليونی نفوس طبقه ما در دهکهای اول تا پنجم  50می آريم. جمعيت 

دن، درصد افزونتر جمعيت شهری، کثرت نفوس هر دهک و مؤلفه های ديگر اين دهکها با محاسبه شهری، روستائی بو



 156ميليون خانوار کارگری ضرب کنيم، به رقم  12ميليون تومان درسال بيشتر نيست. اگر اين رقم را در  13از 

يون تومان تريل 2160تريليون تومان می رسيم. اين کل ارزشی است که به عنوان بهای نيروی کار می گيريم. هر سال 

تريليون تومانش سرمايه و سود سرمايه داران يا  2000تريليون تومانش دستمزد ما و  160ارزش جديد می آفرينيم. 

  تومان حاصل کار و توليدمان فقط يک تومان دريافت می کنيم!!.  13دولت سرمايه می گردد. از هر 

؟! پاسخ ساده است. سرمايه های غول پيکر طبقه تريليون تومان حاصل کار ساالنه ما چه می رود 2000بر سر  -3

سرمايه دار، دولت سرمايه داری و تأسيسات پايه ای مورد نياز سرمايه می شود. خرج ارتش، سپاه، پليس، بسيج، 

زرادخانه های اتمی و نظامی، سازمانهای اطالعاتی، امنيتی و نيروهای اختاپوسی کشتار ما می گردد. هزينه دستگاههای 

نگيز شستشوی مغزی انسانها مانند صدا و سيما، حوزه های دينی، مساجد، حسينيه ها، مراکز روضه خوانی و نفرت ا

مداحی، شبکه های تبليغاتی يا ساير نهادهای سرکوب فکری ما می شود. به نگهداری و بازتوليد ماشين وحشت زای نظم 

صاص می يابد. چاه ويلی که بخش عظيم حاصل کار سياسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی سرمايه يا دولت سرمايه داری اخت

ما را می بلعد تا سرمايه داری را پا برجا و بر ما تحميل کند. خرج بحران آفرينی ها، رقابت ها و توسعه طلبی های 

فاشيسم اسالمی بورژوازی در منطقه و جهان می گردد و باالخره صرف رفاه، شادی، تفريح، کاخسازی و ولنجک و 

  رينی وحوش سرمايه دار می شود.لواسان آف

درصد از کل حاصل کار و توليد ما هزينه معاش، دارو، درمان، بهداشت، سالمتی،  7چرا چنين است؟ چرا فقط  -4

درصدش سيل سرکش سرمايه طبقه سرمايه دار،  93آموزش، آب، برق، رفاه يا کل به اصطالح زندگی طبقه ما و 

حبان سرمايه يا ابزار سرکوب فيزيکی و فکری ما توسط دولت سرمايه داری قدرت، رفاه، فخر، ثروت و حاکميت صا

می شود؟! چرا ما خالقان دنيای سرمايه ها، ثروت ها و قدرت ها، در باتالق گرسنگی، فقر، ذلت، گورخوابی، آوارگی 

شت ما، بانی کل غوطه می خوريم و حاصل کار ما، به ضد ما، نيروی قاهر مستولی بر ما، خدای قهار حاکم بر سرنو

ذلت، استثمارشوندگی و فرودستی ما می گردد؟؟!! پاسخ روشن است. در سيطره نظام سرمايه داری زندگی می کنيم. 

بنياد هستی سرمايه بر جدائی ما از کار خود استوار است. ما از هر نوع دخالت در تعيين تکليف کار، حاصل رنج و 

  توليد و زندگی خويش ساقط هستيم.

ی توانيم بکنيم؟ پاسخ دشوار نيست، هيچ چاره ای نداريم جز اينکه راه پيکار برای تسلط بر سرنوشت کار، توليد چه م -5

و زندگی خود را پيدا کنيم و پيش گيريم. در سراسر تاريخ سرمايه داری بايد اين کار را می کرديم، ازهمين جا هم شروع 

کی، دولت، قانون، حقوق، مدنيت، آموزش، دموکراسی، فرهنگ، نموديم، اما سرمايه با شستشوی مغزی، سرکوب فيزي

مذهب، ناسيوناليسم و تمامی سالح های ديگرش راه ورود طبقه ما به اين ميدان را مين گذاری کرد. در شعور ما القاء 

رد!!! دانمود که کارگريم، فروشنده نيروی کاريم، کار می کنيم و مزد می گيريم، وجود ما موضوعيت و مکان ديگری ن

در بهترين حالت، در چند کشور دنيا وقتی با قدرت پيکار ما مواجه شد، بساط دموکراسی، قانون، حق تشکيل اتحاديه و 

حزب، حق تظاهرات، آزادی بيان و مانند اينها پهن کرد، با اين حربه ها به جان جنبش ما افتاد و به کمک آنها ما را از 

را در گورستان نظم سرمايه و جدال بر سر کم يا زيادی مزدها دفن نمود. ماجرا به  ميدان مبارزه طبقاتی خارج کرد. ما

بر تن کرد، سوسيال دموکرات و »!!! سرمايه ستيزی«اينجا ختم نشد، سرمايه لباس اتحاديه کارگری پوشيد، جوشن 

 رفت، فکر، شعور، شناخت و لنينيست شد، با اين رويکردها، زير اين بيرق ها، تا اعماق هستی توده های طبقه ما پيش

قدرت تشخيص ما را معماری نمود و در پويه اين معماری، ما را متقاعد ساخت که کارگر بودن را سرنوشت خود دانيم، 

مبارزه با سرمايه داری را به بهبود بی ثبات شرايط کار و معاش محدود سازيم، اگر از رژيم روز و الگوی مسلط سرمايه 

دولت «شت سر حزب مدعی کمونيسم و رهائی انسان صف بنديم، دولت روز را ساقط  و يک داری راضی نبوديم، پ



» مکمونيس«بر پا داريم!!! برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيروی کار توسط اين دولت را دنيای موعود »! کارگری

اهبردها و ساز و کارهای ديگر ما را پنداريم!!. سرمايه با اتخاذ کل اين ترفندها، تشکيل اين تريبونها و توسل به همه ر

از سنگر مبارزه طبقاتی بيرون راند. سراسر قرن بيستم و بعد آن، دوران گسست فاجعه بار ما از ريل پيکار طبقاتی ضد 

  سرمايه داری شد. 

 بولکارزار کارگر برای رتق و فتق امور معيشتی، رفاهی، اجتماعی در چهارچوب وفاداری به نظام سرمايه داری و ق

ماندگاری بردگی مزدی، مبارزه طبقاتی نيست، ضد آن است. پيکار توده کارگر پشت سر يک حزب سياسی برای سقوط 

نيزهيچ سنخيتی با مبارزه ضد سرمايه داری طبقه ما ندارد و »!! دولت کارگری«رژيم حاکم و استقرار معجونی به نام 

گوی ديگر خواهد بود. مبارزه طبقاتی کارزار تعطيل ناپذير و پرپيچ قله فتوحاتش جايگزينی الگوئی از سرمايه داری با ال

و خم توده کارگر برای تسلط شورائی سراسری آحاد انسانها بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود و محو کار مزدی 

بار،  است. ما يک قرن و چند دهه است که از اين ميدان خارج شده و اين سنگر را ترک گفته ايم. وضعيت فاجعه

فرومانده و زمينگير جنبش ما محصول مستقيم همين جدائی بحران زای بدفرجام است. بدون برون رفت از اين باتالق 

دهشت زای فرساينده، قادر به برداشتن هيچ گامی به جلو نيستيم، هر روزمان از روز پيش بدتر خواهد شد، هر لحظه 

فالکت، آوارگی و مرگ ناشی از فقر فرو خواهيم رفت و شکست  ژرفتر و سهمگين تر از لحظه قبل به ورطه گرسنگی،

پشت سر شکست را تحمل خواهيم کرد. اين بدبينی نيست. واقعيت کريه و عريانی است که در طول تاريخ سرمايه داری، 

يگر ن دبه ويژه از نيمه دوم قرن بيستم به اين سو با گوشت، پوست، خون خويش لمس کرده ايم و امروز بيش از هر زما

لمس می کنيم. سرمايه داری برای بقای ساعت به ساعت خود، هيچ چاره ای سوای قتل عام آخرين ته مانده های معيشتی 

ما ندارد و اين کار را هر روز با تمامی زرادخانه های سرکوب فيزيکی و فکری خود انجام می دهد. همين االن چهار 

جهانی ما در گرسنگی مرگ آور غوطه می خورند، ميلياردها نفر بيکار، ميليارد نفری طبقه  6ميليارد نفر از جمعيت 

آواره، بی خانمان و ويرانه خوابند، شمار کودکان کار دنيا سر به آسمان می سايد، ميلياردها زن و کودک کارگر در ميان 

آب آشاميدنی سالم يا شعله های جنگ هميشه جاری ميان وحوش بورژوازی می سوزند. چندين ميليارد کارگر جهان فاقد 

  ابتدائی ترين امکانات دارو و درمان هستند. 

به پرسش پيشين خود باز گرديم. چه بايد بکنيم؟ جواب همان است که گفتيم. يگانه راه زنده ماندن و زندگی ما آنست که 

طول قرن بيستم تا حال   ميدان کارزار را از بيخ و بن عوض کنيم. آگاهانه، دردمندانه و درون جوش بپذيريم که آنچه در

انجام داده و انجام می دهيم هيچ شباهتی به مبارزه آگاهانه طبقاتی ضد سرمايه داری نداشته است و ندارد. در هيچ کجا، 

در هيچ حوزه، نه در پهنه پيکار برای بهبود معاش، رفاه و آزادی، نه در خيزش های سراسری سرنگونی طلبانه، نه در 

در پی، نه در عرصه آنچه کارزار سوسياليستی و ضد سرمايه خوانده ايم!!! در هيچ کدام، به هيچ انقالبات پرشور پی 

وجه، عليه سرمايه، عليه اساس موجوديت سرمايه داری مبارزه نکرده ايم و راه اين مبارزه را در پيش نگرفته ايم. ريشه 

، مبارزه ای که تجلی کارزار واقعی طبقه ما عليه استثمارکل بدبختی های ما در اينجاست. بايد به مبارزه طبقاتی برگرديم، 

عليه همه اشکال ستم سرمايه، تمامی بی حقوقی های مولود نظام بردگی مزدی، عليه اساس جدائی ما از سرنوشت کار 

  و توليد و زندگی و عليه بنياد موجوديت سرمايه داری باشد. 

تريليون تومان است.  2160راه اين مبارزه روشن است. حی و حاضر، ميانگين حاصل کار و توليد ساالنه ما بالغ بر 

اين ارزش ها را ما توليد کرده ايم، خالق کل آن ما هستيم، لایر، به لایر آن بايد صرف معيشت، رفاه، آموزش، بهداشت، 

تعالی فکری ما گردد، هيچ لایر آن نبايد سرمايه طبقه سرمايه دار،  دارو و درمان، ارتقاء سطح آسايش، سالمتی جسم و

هزينه دولت و ماشين نظم سياسی، حقوقی، مدنی سرمايه يا دستگاههای اختاپوسی حاکميت سرمايه داری گردد. برای 



يد نشود د شود، چه تولاين کار بايد کل اين توليد توسط ما برنامه ريزی شود. مائيم که بايد و می توانيم در باره چه تولي

و سرنوشت کار و توليد و زندگی خويش برنامه ريزی کنيم و تصميم بگيريم. کل آحاد طبقه ما بايد در اين تصميم گيری 

و برنامه ريزی شرکت مستقيم، آگاه، فعال، خالق، آزاد و نافذ داشته باشند. اين تنها و تنها راه خالصی ما از اين وضعيت 

  ، فالکت، آوارگی، گورخوابی، بيماری و سيه روزی است. ماالمال از گرسنگی

چه بايد بکنيم تا چنين شود؟ راهبرد ما برای تسلط بر سرنوشت کار و توليد و زندگی خود، برای لغو کار مزدی و محو 

ه جاری سرمايه داری کدام است، برای حصول اين هدف نيازمند کدامين راهکارها، چاره گريها و راه حلها هستيم؟ مبارز

روز ما برای خروج از باتالق مرگبار کنونی و اتخاذ رويکرد طبقاتی ضد بردگی مزدی، وارد کدام ميدان ها، سنگالخها، 

سنگربنديها، فراز و فرودها يا پيچ و خم ها خواهد شد. پاسخ اين پرسش ها قرار نيست از پيش توسط محافل يا افرادی  

ريشه ای ميدان کارزار، گسست از رفرميسم راست و چپ مستولی و آغاز  نسخه پيچی گردد، همه بحث بر سر تغيير

  مبارزه واقعی طبقاتی ضد سرمايه داری است. برای اين کار مجبوريم. 

  عزيمت کنيم نه از قداست کارگر بودن!! که از تدارک محو بردگی مزدی  – اول

فروش نيروی کار!!، با عزيمت از استيصال مقدر با قبول حقانيت کار مزدی!! و اميد زندگی بهتر در سيطره خريد و 

کارگری!! و چشم به راه نقش بازی حزب منجی!!، با توهم به اجماع ميان فروشندگی نيروی کار و زندگی مرفه و آزاد!! 

نمی توان وارد کارزار واقعی طبقاتی شد. نمی توان شيپور جنگ رهائی از اسارت سرمايه داری را به صدا در آورد. 

کارگر بودن را امر عادی زندگی و ميدان مبارزه برای معيشت، حقوق، آزاديهای سياسی، کاهش نابرابری را  وقتی

ارض حاکميت سرمايه يا تغيير رژيم و تعويض الگوی سرمايه داری بينيم، زمانی که فروش نيروی کار را با اساس 

حش آنتاگونيستی نبينيم وعليه اساس کارگر بودن حق، آزادی، رفاه، کرامت و زندگی شرافتمندانه انسانی در تضاد فا

خويش برنخيزيم، سرمايه است که برای همه چيز تصميم می گيرد. ما از اواخر قرن نوزده تا حال اسير اين تلقی شوم 

 بوده ايم. طاعونی که سرمايه، جنبش سنديکائی و بورژوازی لنينی به جان جنبش ما انداخته واز طريق آن ما را از ميدان

مبارزه طبقاتی خارج کرده است. زير اين آوار بايد بيرون آمد. کارگريم اما کارگر بودن مصيبتی است که سرمايه بر ما 

 تحميل کرده است. ريل پيکار ما در همه عرصه ها بايد گواه تدارک برای پايان دادن به کارگر بودن خود باشد. 

  ميک قدرت سازمان يافته ضد سرمايه داری شوي  –دوم 

در نقطه، نقطه جهنم سرمايه داری مبارزه می کنيم، همه جا در حال اعتصاب، اعتراض، راهبندان، شورش و خيزش 

هستيم، اما بدبختانه، بدون استثناء، همه جا، در همه شرايط به عنوان کارگران اين يا آن مرکز کار با سرمايه دار معين 

ها، رنجها، ريشه بدبختی ها، خواست ها، انتظارات، فريادها يا کل يا دولت سرمايه داری وارد کشمکش می شويم!! درد

هستی اجتماعی و انسانی ما يکی است، اما به گونه بسيار وحشتناکی اصرار به انکار اين هستی اجتماعی واحد داريم. 

يش را طول هر عده، هر صد يا هزار کارگر، خود را مقيم محکوم جزيره محل کار روز می بينيم. جبهه روياروی خو

و عرض واکنش مالک مؤسسه به خواست های خود می پنداريم، راه حصول انتظارات را مشاجره محدود درون کارگاهی 

يا در بهترين حالت تعطيل چرخه توليد کارخانه می شناسيم. کل اينها سدهای آهنين سر راه برپائی يک جنبش نيرومند 

تيم. کل ما از کار و پروسه تعيين سرنوشت کار، توليد، زندگی خود سرنوشت ساز است. ما يک طبقه اجتماعی واحد هس

جدا هستيم، ريشه گرسنگی، فقر، فرودستی، بی حقوقی ها، تبعيضات و محروميت ما از ابتدائی ترين آزادی ها در وجود 

فرياد  انسانی ماسرمايه است. يکايک ما با سرمايه در حال جدال و کشمکش هستيم. بند، بند زندگی يا هستی طبقاتی و 

می زند که بايد هر کدام، سلول زنده، اثرگذار، آگاه، نافذ و انداموار يک جنبش سراسری شورائی ضد بردگی مزدی 



گرديم. بايد يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد سرمايه شويم. بايد به صورت خودپو، مصمم، استوار و انديشيده راه 

  بقاتی را پيش گيريم. برپائی اين جنبش يا اين قدرت متحد ط

  سازمانيابی سراسری شورائی ضد کار مزدی يگانه ظرف مبارزه واقعی طبقاتی ما است  – سوم

هر ميزان موفقيت مبارزه ما عليه اساس جدائی از کار يا پويه تعيين تکليف توليد، کار و زندگی، در گرو دخالتگری هر 

، آحاد هر چه عظيم تر توده های طبقه ما در اين پيکار است. جنبش چه وسيع تر، آگاه تر، آزادتر، پرشورتر و خالق تر

شورائی ضد کار مزدی تنها و تنها ظرف يا سنگری است که اين مشارکت را با اين ويژگيها و شروط کامال حياتی ممکن 

ه داری، می سازد، شالوده کار اين جنبش درهمرفتگی و همگن سازی مبارزه برای مطالبات عاجل با جنگ ضد سرماي

پيکار عليه استثمار، ستم، بی حقوقی و نابرابری با ارتقاء روزافزون آگاهی و شناخت طبقاتی توده کارگر، گسترش 

کارزار ضد سرمايه داری با بالندگی، رشد، استخوانبندی و شکوفائی قدرت سازمان يافته شورائی کارگران است. جنبش 

وی بالنده نوين در شرايط استيالی نظام کهنه منحط مستولی است. اگر شورائی ضد کار مزدی با اين توصيف، همان نير

در دوره استقرار سرواژ و فئوداليسم، شيوه توليد سرمايه داری بود که می باليد و بورژوازی سوار موج انکشاف رابطه 

دی ری هيچ شيوه توليخريد و فروش نيروی کار قدرت تاريخی ميداندار می شد، در اينجا، در سيطره استيالی سرمايه دا

جديدی در حال شکوفائی نيست، يگانه نيروی بالنده نوين تاريخی، همين جنبش شورائی سراسری ضد سرمايه داری 

است که بايد و می تواند ببالد، نيرومند و نيرومندتر گردد، شاخ و برگ کشد، استخوان بندی شکست ناپذير آهنين يابد، 

مظهر دخالتگری آگاه، آزاد، نافذ، شورائی و خالق آحاد انسانها شود، سنگر به سنگر  قدرت  سازمان يافته طبقاتی گردد،

بورژوازی را به عقب راند، سرمايه داری را آماج توپخانه توفنده خود گيرد، دولت سرمايه را سرنگون و جامعه فارغ 

ا راهبرد و راهکار بقای نظام از رابطه خريد و فروش نيروی کار را مستقر سازد. حزب آفرينی و سنديکاسازی صرف

اختاپوسی سرمايه داری يا جايگزينی شکلی از آن با شکل ديگر است. چيزی که درطول قرن بيستم به وفور اتفاق افتاد 

  و حاصلش را همه می دانيم.  

  تعيين سرنوشت کار و توليد را دستور کار جنبش سازمان يافته شورائی سازيم  – چهارم

هر گام پيشروی در برپائی جنبش شورائی سراسری ضد سرمايه داری گامی در راستای جايگزين سازی مبارزات محقر 

محکوم به شکست محصور در چهارديواری کارخانه ها و مراکز کار با اين جنبش خواهد بود. به ميزانی که ما در شکل 

ئی روز خود را وارد ميدان جنگ عليه سرمايه داری يک طبقه به صورت شورائی متشکل گرديم می توانيم قدرت شورا

سازيم. جنبش ما در اين وضع، در اين آرايش نوين، در ميدان کارزار واقعی طبقاتی، کيفرخواست خود عليه موجوديت 

سرمايه داری و مانيفست مبارزه خويش برای تسلط بر سرنوشت کار، توليد و زندگی را صادر خواهد کرد. اين مانيفست 

تريليون تومان  2160شيرازه يا نقشه کارزار طبقاتی جاری خواهد ساخت. محتوای کيفرخواست خارج سازی کل را 

محصول ساالنه اجتماعی از چنگال طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری است، فحوای شفاف مانيفست اعالم تدارک 

  روزافزون پيکار برای برنامه ريزی کار و توليد خواهد بود. 

ام طبقه و جنبش خود اعالم می کنيم که از کل اين محصول، کدام درصد به معيشت، کدام درصد به بهداشت و دارو به ن

و درمان، محيط زيست، کدام درصد به آموزش و نگهداری سالمندان يا پرورش کودکان، کدامين درصد صرف راه و 

پژوهش و تفريح يا دهها و صدها عرصه ديگر  شهرسازی و حمل و نقل زمينی، هوائی، دريائی، بنادر، چه بخشی به

خواهد شد. اعالم می داريم که جنبش شورائی طبقه ما خواهان قطع کامل و بدون هيچ قيد و شرط هر نوع تخصيص هر 

درصد حاصل کار و توليد توده های خود به هر نهاد دولتی، ماشين نظم سياسی سرمايه، ارتش، سپاه، بسيج، پليس، هر 

تيز امنيتی، قضائی، حوزه های دينی، هر مؤسسه مذهبی، هر سازمان اختاپوسی قهر فيزيکی و فکری دستگاه بشرس



سرمايه داری، خواستار انحالل کليه اين مؤسسات و برچيدن هر نوع دولت باالی سر است. تصريح می کنيم که طرح 

ب اپوزيسيون نمای لنينی ندارد، بلکه امحاء اين نهادها هيچ ربطی به دموکراسی طلبی نسخه پيچی بورژوازی يا احزا

در اين مانيفست مبارزه برای افزايش دستمزد، بهبود جزء اليتجزای پروسه پيکار طبقاتی ضد سرمايه داری ما است. 

شرايط کار و معاش، رفاه اجتماعی، بيمه بيکاری، بيمه دارو و درمان، آموزش، پرورش، بازنشستگی، اياب و ذهاب 

خواهد  ود را به جنگ برای خارج سازی کل حاصل کار و توليد از چنگال طبقه سرمايه دار و دولتو نوع اينها جای خ

هر ميزان سرمايه شدن محصول مبارزه زير لوای قبول کارگر بودن و کارگر ماندن، جای خود را به طغيان عليه ، داد

 کل فراورده های کار سازیسرشکن  رقشين اختاپوسی نظم و سرکوب سرمايه، با بيکار، اختصاص هر دينار آن به ما

به حوزه های مختلف زندگی انسانی می دهد. به جای مطالبه آزادی های سياسی و حقوق مدنی، سرچشمه اصلی و 

سلب آزادی و شستشوی مغزی را خشک می کنيم، مبارزه برای رفع ستم و  واقعی وجود تمامی نهادهای سرکوب،

با پيکار عليه شالوده های  !!ژادی از طريق دموکراتيزاسيون سرمايه داری راتبعيضات جنايتکارانه جنسی، قومی، ن

ازيم. جايگزين می س يا جنگ نيرومند طبقاتی برای تحميل رفع آنها بر نظام سرمايه داری واقعی اين تبعيضات و ستم ها

بش شورائی ضد بردگی داوطلبانه بودن کار، تعريف کار توسط جن بر محو بدون قيد و شرط کار خانگی می کوبيم،

به کار اجباری را جزء اليتجزای پروسه کارزار فارغ از کاستی مزدی، محو هر نوع قفل زدن معاش، رفاه و زندگی 

طبقاتی می کنيم، هر بارقه مردساالری را به عنوان ميراث ننگين جامعه طبقاتی کال و نظام بردگی مزدی خصوصا زير 

ه را که زير نام قانون و قرار و حقوق و نظم پاسدار رابطه خريد و فروش نيروی شالق مبارزه می گيريم. محو کل آنچ

ر د جنبشکار يا پشتوانه بقای وجود طبقات است، موضوع جنگ می کنيم. ريشه فحشاء و اعتياد را می خشکانيم، 

نماد عالی  تی است،که استخوان بندی مراودات عالی انسانی در جامعه فارغ از وجود کار مزدی آ را حال گسترش خود

کارزار سازمانيافته شورائی ما تمامی جدائی و ناهمگنی می سازيم. پوسيده اجتماعی تمايزات  تمامی نابرابری ها ومحو 

  ميان مبارزه روز و جنگ راديکال طبقاتی عليه سرمايه داری را از ميان بر می دارد. 

  ساز و کارها و سالح های کارساز جنبش ما   – پنجم

ريننده کل سرمايه ها، ثروت ها و قدرت ها هستيم. کليد هستی سرمايه داری در دستان ما است و صد البته نه در ما آف

دست ما کارگران اين يا آن مرکز کار، اين يا آن بخش طبقه کارگر بلکه فقط در دست طبقه ما، در دست جنبش متشکل 

و به هر ميزان که در اين برپائی پيش تازيم به همان ميزان شورائی ضد کار مزدی ما،  اگر اين جنبش را بر پا داريم 

قدرت طبقه خود را عليه سرمايه اعمال می کنيم، نظم اقتصادی سرمايه داری را در هم می کوبيم، چرخه توليد سرمايه 

يز اين را از چرخش باز می داريم. تمامی شبکه های حمل و نقل سرمايه داری را مختل می سازيم، اب و برق و همه چ

نظام را از کار می اندازيم. با جنبش شورائی خود مراکز کار و توليد را تصرف می کنيم، کل مستغالت و خانه های 

خالی سرمايه داران را از چنگالشان بيرون و سکونتگاه بی خانمان ها می سازيم، نظم سياسی و حقوقی و مدنی سرمايه 

هرم ها، ساز و کارها و سالح های الزم برای جنگ راديکال طبقاتی عليه را به ورطه فروپاشی می اندازيم. ما تمامی ا

موجوديت سرمايه داری را دارا هستيم. بايد شروع کنيم. حرف آخر خطاب به تمامی همزنجيران اين است. طبقه ما بر 

و جنگ واقعی  رگرديمسر يک دو راهی بسيار سهمگين تاريخی قرار گرفته است. يا بايد به سنگر توفنده مبارزه طبقاتی ب

رهائی انسان را آغاز کنيم، در غير اين صورت به مرگ بسيار زبونانه و ذلت بار در زير تازيانه بی رحم سرمايه 

رضايت دهيم. انتخاب يکی از اين دو راه، گريزناپذير است. ما کارگران ضد سرمايه داری ديری است که راه نخست 

  ر همزنجير برای تاختن و جنگيدن در اين راه هستيم. شما چه فکر می کنيد؟  را برگزيده ايم و آماده فشردن دست ه

    1399شهريور  –کارگران ضد سرمايه داری 



  

 1399جنبش کارگری ايران در سه ماه دوم سال 

جنبش کارگری ايران در سه ماهه دوم امسال رشد کمی بی نظيری در اعتراضات و اعتصابات نسبت به دوره های 

 با  97درصد بيش از مدت مشابه سال  33مشابه سال های اخير داشته است. ارقام اعتراضات کارگری نيمه اول امسال 

اعتصاب و اعتراض).  527در مقابل  1047ست (اعتصاب و اعتراض خيابانی و تقريبا دو برابر سال گذشته ا 785

اعتصاب) که  78حرکت کارگری بوده ايم (با  221شايد برای خيلی ها تعجب آور باشد که در همين ماه شهريور شاهد 

اعتصاب کاسته شده است. و البته اشتباه بزرگی است که با خيره شدن بر اين  165قدری از اوج اعتراضات ماه مرداد با 

په تاعداد آنها را نشانه رشد کيفی و پيشرفت در مبارزه طبقاتی کارگران عليه سرمايه انگاريم. هنگامی که کارگران هفت 

فرياد گرسنگی سر داده اند، خشم و قهر خود را نسبت به درندگی های روز اعتصاب و اعتراض خيابانی  90در بيش از 

را تغيير فرم  مهمترين و محوری ترين خواست خودسرمايه داران و دولت اسالمی سرمايه ابراز داشته اند، اما باز هم 

ما کارگران هفت تپه بيداريم از « ند، وقتی شعارشان اين است که:کن مالکيت سرمايه از خصوصی به دولتی اعالم می

ری با ساير کارگران انجام نمی هيچ تالشی برای همپيوندی و همسنگروز  90وقتی در اين » خصوصی سازی بيزاريم

هه ها د جنبش کارگری ايراند، وقتی وضع اين گونه است نمی توان از پيش تاختن کارگران در مبارزه طبقاتی گفت. نده

است که از ساحل خليج فارس تا خزر و از سرخس تا سر پل ذهاب در حال طغيان است، اعتصاب پشت اعتصاب يا 

اعتراض خيابانی  ترتيب می دهد فقط برای اينکه سرمايه داران را متقاعد به قبول مالکيت دولتی کند و يا مزدهای ماهها 

ارد!!! پوسيدگی، انحطاط و انسان ستيزی سرمايه داری کهکشان ها را پيموده و گاه سالها به تعويق افتاده خود را دريافت د

است و اين بر همه کارگران دنيا عيان است، اما جنبش کارگری در زمين گيری، استيصال و رفرميسم غرق است، اگر 

ا چپ نما نيست، مبارزه روز کارگران در شکل ظاهر خود دنباله رو سنديکا سازان و حزب آفرينان رفرميست راست ي

قاء خود به يک جنبش سازمان يافته شورائی ضد سرمايه داری هم بر تبدبختانه هيچ گام تعيين کننده و مهمی در راستای ار

نداشته است. خواست دولتی شدن مالکيت کارخانه يا استغاثه از رژيم هار جمهوری اسالمی سرمايه برای بهبود وضع 

 مديراننياز کارگران و جهتگيری راديکال ضد سرمايه داری آنها نمی دهد. صاحبان و معاش، هيچ خبری از بيداری مورد 

 اخالل کمترين دچار انباشت پروسه که اين محض بهخصوصی يا دولتی، سپاهی يا غيرسپاهی، دينی يا الئيک  سرمايه

اجرا می گذارند، دولتی بودن  دستمزدها را صادر می کنند و به حداقلبه  هجوم فرمان گردد، بسان هم و بدون تفاوت می

وضعيت صدها هزارکارگر زير فشار استثمار دولت سرمايه  و نبودن سرمايه در اين گذر منشأ هيچ تمايز مهمی نيست.

داری در شهرداری ها، بيش از يک ميليون معلم و ميليونها کارگر تحت نام کارمندان دولتی هيچ تفاوت عجيب و غريبی 

 اکز کار خصوصی ندارد. با کارگران صنايع و مر

در چهارديواری محل کارمان محصور است و ما خود را  اعتصابات و اعتراضات ما مشکل به همين جا ختم نمی شود.

افراد يک طبقه، طبقه ای که اگر يک قدرت شورائی ضد سرمايه شود می تواند به تمامی بدبختی ها پايان بخشد، نمی 

رگری پراکندگی و بی انسجامی جنبش کاميزتر شده است. آسال پيش بدتر و فاجعه دانيم. اين وضعيت حتی نسبت به يک 

عتی ترين استانهای صنم ايران محدود به اين روزها نيست، تاريخی است که به گونه وحشت انگيزی بيداد می کند و در مه

اجعه آميز فو کارگری نظير خوزستان، بوشهر، مرکزی و تهران بعلت تراکم صنايع و مراکز کار بيشتر چشمگير است. 

هايی بود که کارگران هفت تپه و عقب رفتن است. روزاست که حتی گامهای رو به جلو در اين زمينه هم در حال 

تا همکاران زندانی خود را آزاد کنند، تا اخراجی ها را به سر کار باز  بخشهای مختلف آن دست از کار می کشيدند



چرخ  اهواز را بارها می بستند، – آنها برای تحميل اين خواستها قدرت نشان می دادند، جاده تزانزيت انديمشک گردانند،

و هپکو در اراک خيابان های کارگران فوالد اهواز، آذرآب داختند و کارهای ديگر می کردند. می انتوليد را از کار 

 نه تنها دستشهرها را در می نورديدند و همبستگی کارگران شهر را می خواستند. کارهائی که امروز شاهدش نيستيم. 

ياری بسوی هم زنجيران و هم طبقه ايهای خود دراز نمی کنيم که حتی به کارگرانی که تا چندی پيش زير يک سقف کار 

نيم. سرمايه داران قدرت اقتصادی، دولتی، سياسی، نظامی، پليسی، همه قدرت ها را دارند و می کرديم هم رجوع نمی ک

چ گامی برای ايجاد قدرت متحد سازمان يافته طبقاتی، شورائی و ضد سرمايه داری خود برداريم. ما حاضر نيستيم هي

يا چند صد نفری می خواهيم آنها را به  ان درنده سرمايه هستيم و با اعتصاب محدود چند نفریيمنتظر به رحم آمدن حام

ترحم واداريم!! و راضی به قبول خواستهای خود کنيم!! بيائيد قبول کنيم که تا وضع چنين است، روزگار ما هر روز از 

قدرت سرمايه را فقط با قدرت متشکل، متحد، شورائی و ضد سرمايه روز پيش تيره تر و وحشتناک تر خواهد بود. 

  در هم شکنيم. راه ديگری نيست.  ش می توانيم مجبور به عقب نشينی کنيم  وداری طبقه خوي

  
  

  ١٣٩٩  ابراهيم پاينده مهر

  



  کشتار سبعانه کارگران کولبر توسط رژيم درنده اسالمی بورژوازیباز هم 

کوههای کردستان قرقگاه توحش سپاه پاسداران و قتل عام نفرين شده ترين، سيه روزترين و مفلوک ترين کارگران کولبر 

کارگر کولبر به دست  30کرد توسط عمله مزدور قهر رژيم هار اسالمی شده است. فقط در طول يک ماه اخير بيش از 

کارگر کولبر ديگر، به اسامی  4همين شبانه روز گذشته نيز اشرار جنايت آفرين سپاهی به قتل رسيده اند. در طول 

در قله رشی سردشت و زيوه پيرانشهر هدف اصابت  زانست حسن نژاد،  زانکو احمدی، سروش ملکاری، جالل خضری

يه ال گلوله اين جانيان انسان کش قرار گرفته و در دم جان باخته اند. کولبران فرومانده ترين، گرسنه ترين و آواره ترين

طبقه کارگر ايرانند، فاشيسم درنده اسالمی سرمايه قتل عام آنها را شکار تفريحی روزمره خود ساخته است. جنايت و 

سبعيتی که بدبختانه با موج اعتراض و قهر ساير بخش های طبقه کارگر نيز مواجه نگرديده و کماکان مواجه نيست. تا 

کار، خود را صرفا برده مزدی مادالعمر اين يا آن سرمايه دار می داند، زمانی که کارگر هر کارخانه، مؤسسه و مرکز 

تا وقتی که توده های کارگر، چهارديواری تحت مالکيت اين يا آن سرمايه دار را مرزهای مين گذاری شده مبارزه و 

م ا همسنگر و هاعتراض خود تلقی می کنند، پيداست که هيچ کارگری نه فقط کولبران را که اساسا هيچ همزنجيری ر

سرنوشت خود نبيند!!!. فاجعه ای که بر سر همه کارگران دنيا از جمله کل کارگران ايران آوار است. اگر قرار است 

کولبران همصدائی يابند، همرزمی پيدا کنند، دست در دست همدوش و همگام و همسنگری گذارند، بايد هر کارگری و 

سلول زنده، پرخروش، معترض و در حال پيکار و عصيان يک جنبش  الجرم همه آحاد کارگران هر کدام خود را

سراسری طبقاتی بينند. امروز بدبختانه حتی صدای حمايتهای توخالی کارگران از مبارزات همديگر هم کامال خاموش 

است، اما بحث بر سر همدردی ها و همصدائی های شعارگونه کليشه ای نيست. سخن از نياز مبرم حياتی به يک 

مرزمی سازمان يافته سراسری شورائی ضد سرمايه داری است. تنها در اين همسنگری و همصدايی راديکال طبقاتی ه

است که شليک هر گوله دژخيمان درنده سرمايه به قلب هر کولبر، خروش قهر کل توده کارگر عليه سرمايه و نظام 

ن وضعی حماسه سرائی نيست. طبيعی ترين نياز سرمايه داری را به دنبال خواهد آورد. سخن از ضرورت احراز چني

روز جنبش کارگری و پيش شرط الزم هر موفقيت ابتدائی کارگران در پروسه پيکار عليه بورژوازی است. هر کجا 

هستيم برای اين همرزمی سازمان يافته سراسری گام برداريم و در متن همين تالش و پيکار فرياد اعتراض خويش عليه 

  .ان کولبر را بلند کنيمکشتار همزنجير

  کارگران ضد سرمايه داری   

  

  مردساالری و جنبش کارگری

، کار رايگان خانگی است. سرمايه داری با کارگران برای پايين نگهداشتن دستمزد سرمايه دارانيک راهکار اساسی 

های پرورش نيروی کار، ايجاد هزينه، آوردپايين می به ميزان بسيار هنگفتی هزينه توليد خود راتوسل به خانه داری، 

بر دوش طبقه ما آوار دار، به نفع کل سرمايه اجتماعی نگهداری سالمندان و پيران را به نفع طبقه سرمايه، مهد کودک

 سرمايه داری به کار بيرون از خانه زنان نيز نياز دارد. با تلقی خانه داری به عنوان وظيفه اصلی زنان می توانکند. می

ط تر در محيتر و زبونآنها را با مزد کمتری به کار گرفت و مطيع ،آنان را کاری موقتی تلقی کرد خارج از خانه کار

داری با سرمايه . جنس دوم دانستن زنان نياز ضروری سرمايه داری است.و راحت تر اخراج کرد کار استثمار کرد

 کی ازي نقشی که ،به عنوان يک انسان ضعيف تثبيت کرد نقش زن را ،واگذاری اختيار زن به مرد بامذهب آويختن به 

    .ضد بشری است ط بقای اين نظاموشر



نگاهی به تاريخ سرمايه داری نشان می دهد تا اوايل قرن بيستم، حضور پرقدرت ستمهای جنايتکارانه جنسی، جريان 

با وجود سرمايه داری بودنشان با  ابعضی از کشوره دربوده است. اما چرا اکنون همه جای جهان روتين زندگی زنان 

 انو ستم بر زن توحشهاتبعيضات و  وجود اينکه هنوز هم وظيفه اصلی زنان خانه داری است و جنس دوم تلقی می شوند

  کم رنگ تر است؟ 

کمون پاريس  قيام ،کارگران انترناسيونال برپائی نوزدهم، قرن اواسط در کارگرانمبارزات ضد سرمايه داری  يمن به

 ، برخورداربيمه بيکاری و درمان رايگان ،ساعات کار کم تر ،دستمزد بيشتر از جوامعان اين کارگر ،جنبشها نوعاين  و

کسب يک رفاه حداقلی، مبارزات کارگران عليه کاال شدن انسان، عليه فرهنگ و اخالقيات کاسبکارانه ضد بشری  شدند.

در زندگی خصوصی، بستری را فراهم کرد  بورژوازیدخالت دولت  سرمايه داری، مبارزه برای آزادی اعتقادات، عليه

خود  به هنگام ازدواج، گيرند،ن اجازه کس هيچ از زنان برای معاشرت با مردان و نوع پوشش خود و ازدواج و طالق تا

 ی ازحدودتا  باور به نابرابری بين زن و مردنکنند،  مطالبه مهريه ایخويش نبينند و  فروش و خريد را مجبور به

 مبارزات دستاوردهای به جنبش رهائی زنان .شود پاکی اين گوشه از جهان سرمايه داری آدمها فکر و شعور ساختار

 ، جنبش کارگری هيچگاهسرمايه داری دنيای بخش عظيم ترين در و ايران در تکيه دارد. کارگر طبقه داريهای ميدان و

 را در جامعه پشتوانه هانتوانسته اين امکانات و  و د نداشته استافق ضد سرمايه داری را بطور شفاف پيش روی خو

  وجود ندارد. ی زنان غربی درايراندستاوردها از اثری هيچناگزير  برقرار نمايد و به

 آنچه در ايران تحت لوای مبارزه با مرد ساالری جنجال می شود فاقد هر ميزان بنمايه ضد سرمايه داری و پوچ است.

صرفا راه گشای زنان بورژوا است تا در  شود، تبليغ می رزه برای حق برابر زنان با مردانعنوان  مبانچه تحت آ

نهادهای برنامه ريزی و اجرائی و قدرت سرمايه سهيم و شريک شوند. معضل بنيادی ميليونها زن خانه دار، کشاورز، 

و ساقط از هر نوع حق دخالت آزاد  شوندمی  تثماراسکارمند، معلم و پرستار اين است که برده نظام مزدبگيری هستند، 

  اند. انسانی در سرنوشت کار و محصول کار و زندگی خويش

داعيه ضد سرمايه داری ندارند روشن  اصوالمجاهدين و ديگرانی که  مشروطه چيان و سلطنت طلبان هار وتکليف 

عليه زنان انجام داده و  نند که آنچه جمهوری اسالمیکپردازند و القا میبا همه توان به شستشوی مغزی ما میآنها  است.

  داری ندارد!!ربطی به سرمايه و دولت است بودن ناشی از دينی ،دهدمی

جمهوری اسالمی  در مقابل شانبرای گسترش پايه های نفوذ و قدرت ، راهکاریهم احزاب چپگرانزد  »رهايی زنان «

ضد سرمايه داری و ضد مرد ساالری  شناسند.فيت سرمايه ستيزی می کارگران را فاقد هر گونه ظر اين احزاب، است.

فردای  که در انحصار "رهبران" است. آنچه بر سر کارگران در بودن را مقوالتی مکتبی و ايدئولوژيک می شمارند

 .است نشان دادهمنجالب سرمايه داری دولتی و حزبی روسيه و اقمارش را تاريخ در  حکومت اين "رهبران" خواهد آمد

 سر سوزنی از بار جنايات آوار بر سر هيچ زنی کم نمی شود.  با مفروض گرفتن کارمزدی با نيزبا سنديکا سازی 

اساس آن يعنی نهادهای سرمايه نه مرد ساالری و نه  و تحصن در مقابل مجلس و وزارتخانه ها، دخيل بستن به قوانين

   .می شودنطلبيده  مبارزهبه کار رايگان زنان برای سرمايه، 

که  کنيمبايد به سراغ همزنجيران خود در مراکز کار و درس و محله و هر کجای ديگر برويم. صريح و قاطع اعالم 

تعيين زنان و مردان خواهيم با دخالت آزاد، خالق و نافذ همه ضد وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار هستيم. می

د و خوراک و پوشاک شود، چه مقدار صرف مسکن و لوازم زندگی صرف خور و توليدمان کار ازکنيم که چه ميزان 

گردد، چه مقدار به دارو، درمان، بهداشت و محيط زيست اختصاص يابد، چه مقدار صرف آموزش و پژوهش و تعالی 

   يک لایر کار و توليدمان سرمايه نگردد. اخواهيم حت فکری و علمی ما شود. می



سهمی برابر با مردان در "محصول  شاغل يا بيکار خانه دار، مستقل از ،زنان که در جنبش طبقه خود فرياد سر دهيم

برابرند، چند  طالق و ازدواج امر در جمله از اجتماعی زندگی قلمروهای همه در مرد و زنکار اجتماعی" دارند. 

نوع پوشش  در جمله از ،زنان شخصی زندگی در ای مؤسسه و گروه هر يا دولت دخالت گونه هرهمسری جرم است، 

  .  شوند مجازاتبايد  دخالتها اين مرتکبين و شودمی  تلقی جرم

با افق جامعه  اعتراضات و راهپيمائی و اعتصاباتیکارگر زن و مرد،  های توده ستيز سرمايه شورايی جنبش فقط و فقط

بدون کار مزدی، قدم به قدم با گسترش خواستهای شفاف ضد سرمايه داری می تواند مرد ساالری و ستم جنسی را از 

  ذهن و شعور و زندگی انسان پاک کند.

تنها مردان و زنان فعال در يک جنبش ضد سرمايه داری، مرد ساالری را همدستی با بورژوازی خواهند ديد و به 

  نخواهند آويخت.فمينيسم 

  1399شهريور  –کارگران ضد سرمايه داری 

  

 چند نکته در باره سرمايه و محيط زيست

 ستمياواسط قرن ب از کاربرد آن نسبتاً جوان است که یماده ا کي، پالستشهي، فلز و شمانند چوب یبا مواد سهيدر مقا

اکنون اين مواد تقريبا به اندازه همه انواع فلزات و مواد کانی با اهداف و کاربرد های داشته است.  زيادی شرفتيپ

ر دمواد اوليه به عنوان الياف مصنوعی، نرم کننده ها، قطعات مقاوم برای بدنه کشتی، هواپيما، خودروها  درگوناگون 

  می شوند. توليدات موسسات سرمايه داری استفاده

اما سرمايه در همه حوزه های توليد تالش دارد و به ميزانی در اين تالش موفق نيز بوده است که کاالها ذاتا ميرنده اند 

آن ها بيافزايد. هر چه  عمرنه تنها بر عمر موثر ارزش مصرفی آن ها بيافزايد بلکه با بکار بردن شگردها و مواد بر 

وند ش برخوردارو انواع فعل و انفعاالت شيميايی  کاالها ديرتر فاسد شوند، هر چه از مواد مقاوم تر در مقابل گرما، فشار

ه نها را سرمايه انبوه کاال بازار گسترده تری می يابند. پالستيک ها از همه خواص الزم در اين عرصه ها برخوردارند.

ارزش افزائی سرمايه هدف  .توليد می کند بر اساس سودآوریبر اساس نياز انباشت و که  ای انسانینيازه بر اساس

نی توليدی دست بکار توليد کاالی معيتعيين کننده و موتور محرک روابط توليد سرمايه داری است. هنگامی که موسسات 

 چشم می حيوانات و طبيعت با خود می آورنداتی که برای بشر، مخاطرو از ناهنجاری های سالمتی و زيستی  می زنند

   پوشند.

بود.  تن ونيليم 1.5حدود  1950توليد انبوه پالستيک در جهان از پايان جنگ امپرياليستی دوم شروع شد و در سال 

سال  رد است. سال گذشته دو برابر شده 15 یاست و ط شيساالنه به طور مداوم در حال افزا کيپالست یجهان ديتول

 ونيليم 311حدود به  2014در سال توليد  .شدتن  ونيليم 288بالغ بر  2012در سال و  تن بود ونيليم 230 ديتول 2009

  ميليون تن بالغ گرديد. 360به  2018رسيد و اين رقم در سال  کيتن پالست

ی در گزارش اين سازمان. شودیم یدانزباله یشده راه ديتول یهاکيدرصد از پالست 80به  کينزد ديگویسازمان ملل م

 ونيليم 10معادل  یزيچ ،شودیدر جهان مصرف م یکيپالست سهيک ونيلياعالم کرد که ساالنه پنج تر 2018در اواسط 

   .قهيدر هر دق یکيپالست سهيک

ده اعالم کردند که در طی  2017در اواخر   ChemicalExxon Mobile Chemical and Shell شرکت های

 الر در صنايع توليد مواد اوليه پالستيک سرمايه گذاری خواهند کرد که طبق برآورد سازمانميليارد د 180مبلغ سال آينده 



(CIEL) Center for International Environmental Law  درصدی توليد انواع پالستيک  40منجر به افزايش

  خواهد شد. 2010در همين برهه زمانی نسبت به سطح توليد سال 

 یدر حال ،شده است آتش زدهدرصد  12، )2015(سال  شده است افتيباز پالستيک توليد شده ديدرصد از کل تول 9تنها 

پيش بينی می شود که اين مقدار در  است. یباق و دريا نيدر زم ،تن) ارديليم 6.5درصد ( 79، اين توليدات تيکه اکثر

  گردد. بالغ ميليارد تن 12به  2050سال 

اين بدين معنی است که توده های پالستيک که سرمايه داری  کشد. یسال طول م 400 در طبيعت کيپالست اضمحالل

  توليد می کند و در طبيعت رها می شوند بر هم انباشته می گردند. 

د که در ده یمصرف و سرنوشت آن نشان م زاني، مجهان کيپالست دياز کل تول 2015ی در سال بررس نيدر نخست

   شده است. ديتول کيپالست تن ارديليم 8.3حدود  گذشته سال 70طول 

 یکيپالست زيذرات ر یهمه آنها حاو بايدهد که تقر یبزرگ نشان م یآب شرکت ها یها یبطر یها به رو شيآزما

قرار  شيشده بود، تحت آزما یداريخر که در نه کشور مختلف یبطر 250در نوع خود،  قيتحق نيهستند. در بزرگتر

 شيانسان (ب یمو کيوجود دارد که قطر هر کدام پهن تر از  یکيذره پالست 10آب  تريمتوسط در هر لبه طور  گرفت.

 یلي) خمتريليهزارم م کي کرونيهر م، کيکروپالستي(م کرونيم 100شمار ذرات کوچکتر از  است. )کرونيم 100از 

  .ديرس یم تريذره در هر ل 314به  نيانگيبه طور مو بود  کرونيم 100از ذرات بزرگتر از  شتريب

و  يیهاوا نيآرام در فاصله ب انوسياق یهاتوده بزرگ زباله در آب ،2018در سال  ديپژوهش جد کي جيبر اساس نتا

درصد مساحت  58 معادل يعنیهزار مترمربع  960از  شياست اکنون به بشناور  کياز پالست یانبوه دارای که ايفرنيکال

را شامل شود و وزن آن حدود  یکيقطعه پالست ونيليتر 1.8توده بزرگ زباله  نيکه ا شودیزده م نيتخمايران است. 

توده زباله به دست آمده  نيکه در مورد حجم و وزن ا یديبزرگ باشد. ارقام جد یهواپيما 500معادل  یعنيهزار تن  88

  است. یقبل یهانيبرابر تخم 16

که تا سال  شودیم ینيب شيبوده است و پ یدرصد ستيدو یشيسال گذشته شاهد افزا 20 یدر ط کيپالست ديتول زانيم

 یشيپ یواقع یهایاز تعداد ماه )معروف هستند  یکيپالست یهایکه به ماه ( هاانوسيدر اق هاکيپالست زانيم 2050

  خواهد گرفت.

  . شوندیاده ماستف یو بهداشت یشياز محصوالت آرا یاريدارند و در بس متريليکمتر از پنج م یقطر یکيپالست یهازدانهير

 یها. دانهنديآیها و خودروها به وجود مشستن لباس ش،يسا ،یکيپالست یهازباله هيتجز یدر پ نيهمچن هاکيزپالستير

بدن وجود دارند، در  یشامپوها ايصورت  یهاندهيشو ها،ردندانيخم رينظ یکه در محصوالت بهداشت یرنگیآب زير

  .شوندیو زدودن هر چه بهتر جرم استفاده م یندگيسا یهستند که برا یکيپالست یهازدانهياصل ر

ها درصد از لباس 60جهان هستند. حدود  یهاکيزپالستياز ر یاديبخش ز کنندهديتول یمصنوع افياز جنس ال يیهالباس

  داشته است. یصعود یرشد متيارزان ق یمصنوع یهافاده از نخاند و روند استدرست شده یاز پشم و پرز مصنوع

آنها  یکشآب لوله دنيروزانه با نوش ،انسان هاونيليبلکه م کنند،یرا آلوده م هاايها و درنه تنها رودخانه هاکيزپالستير

شهر از پنج قاره  نيچند یکشنمونه از آب لوله 150از  شيب یبا بررس کايآمر پژوهش ها در. کنندیرا وارد بدن خود م

خودرو و  کيوجود دارد. الست یکروسکوپيم یکيپالست افيها الاز نمونه رصدد 83که در  دنديرس جهينت نيجهان به ا

 عتيحفاظت از طب یالمللنيب هيهستند. آمار اتحاد هاکيزپالستير ديتول گريد عامل زيها نو جاده هاابانيخ یهایخط کش

درصد) و گرد و  35(با  یوعمصن افيبا ال یهادرصد)، پارچه 28خودروها (با  کيالست دهد،ینشان م 2017در سال 

  را دارند.  هاکيزپالستير ديسهم در تول نيشتريدرصد) ب 24( با  یغبار شهر



 یکيپالست یهاکه زباله می دهدنشان  ها. پژوهش زندیجا م یمعمول یهازهياکنون خود را در قالب سنگر کيپالست

 نيتربه مرتفع یکيپالست یآلودگ دارند. یساحل یهازهيبه سنگر یاالعادهشباهت فوق ا،يکوچک کشف شده در کنار در

در  اي) نام دارند، pyroplasticsکه ( یکيقطعات کوچک پالست نيا .است دهيرس زين نيزم یهادره نيترقيها و عمقله

ناشناخته  یدهانيفرآ انيدر جر کيبه هنگام ذوب شدن قطعات پالست ايو  ديتول ندياز فرآ یدر بخش کيپالست دنياثر گرما د

 اي اکسيده وها چون سنگ ايدر آب سپس در اثر برخورد با شن و یکيپالست یهازباله ني. انديآیبه وجود م ط،يدر مح

 هازهينگربه س یاديز اريشباهت بس هاکيپالست اين که يیپراکنند. از آن جا یبه اطراف م کيزپالستيشده و ر شيفرسا

  مانده باشند.  دهيدارند، ممکن است از چشم مردم جهان پوش

   شود. یبه آب م یکيکوچک پالست اريذره بس اردهايليباعث وارد شدن م نهنگام دم شد یچا سهيهر ک

 شتريب اريسازد که بس یوارد آّب م يیذره نانو 3.1و  یکيپالست یونکريذره م ارديليم 11.6 هنگام دم شدن یچا سهيهر ک

  است. یدنيآب آشام یکيپالست یها یها از جمله بطر یدنياها و نوشذانواع غ گريذرات موجود در د از

  

  اخبار و گزارشات کارگری

  جلو درب اين مجتمع.  "،دبلندي"ب شگاهياخراج شده پاال کارگرانو هفت نفر از  ستيتجمع بشهريور  سوم -1

مقابل از کارگران شرکت در  یروز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعداد نيکميهفتاد و  - 2

  . برگزار شد یفرماندار

ت دس معوقه و برگشت به کار دستمزدهای افتيجهت در یمقابل استاندار نيو عوارض قزو یکارگران کنتورساز - 3

  زدند.اعتراض  به

و حق  دستمزد شش ماه ماه در اعتراض به پرداخت نشدن وريشهر 3کارگران معدن سنگ آهن بافق روز دوشنبه  - 4

  . و در محوطه کار خود تجمع کردند ديکار کش ازخود دست  مهيب

هزار  5کسر  ( بار عيماه در اعتراض به نحوه توز وريشهر 3روز دوشنبه  روزکوهيف ونياز رانندگان کام یجمع - 5

  . و در محل کار خود تجمع کردند دهيدست از کار کش ) هر راننده مزد تومان از

اخراج کارگران در شهرداری ها که از مدت ها پيش آغاز  .روند بيکارسازی ها هر روز شتاب بيشتری می گيرد – 6

شده تا همين االن جمعيت زيادی کارگر را بيش از پيش گرسنه، مفلوک و بيخانمان ساخته است. فرياد اعتراض اين 

، بندرسر، اسوج، يهيديحمی، آغاجار، قزوين، سختیس، اهواز، آبادان، خرم آباداميديه،  در کارگران همه جا بلند است.

، ذهيا، سوسنگرد، زهيشهر هو، دشت آزادگانی، خو، بناب، کوت عبدهللا، شهرستان سوسنگردی، اصفهان، الل، ماهشهر

، در همه اين شهرها و برخی شهرهای ديگر توده کارگر زيتبر، خرمشهر، سدهی، شهرستان آغاجار، دهدشت، زنجان

  گرسنه شهرداری ها عليه بيکاری می جنگند و خواستار جلوگيری از اخراج خويش هستند. 

 هادستمزدتعويق طوالنی مدت پرداخت بيمارستان ها و کلينيک ها در اعتراض به  درکارگران واحد های درمانی  - 7

 یقرارداد کارگرانشهريور  12 فقدان هيچ گونه امنيت اشتغال دست به تشکيل اجتماع و تظاهرات زده اند. روز و 

پزشکی  سال آخر یها دنتياز رزج، شماری کر ینيخم مارستانيبشهريور کادر درمانی  15، شهرستان باشت مارستانيب

سه ، اسوجي ليجل مارستانيب کارگران، وريشهر 25روز سه شنبه  ، اهواز يیبقا مارستانيب قراردادی کارگران تهران و

 پرستاران ومهر  ، روز دوم يیو بقا ،یراز ،ینيگلستان، خم یهامارستانيب یمانيپگران از کار یشنبه اول مهر، جمع



دست از  بابل یروحان مارستانيب یکادر پرستارمهر  7و  6روزهای در  ،رازيش یدانشگاه علوم پزشک درمانی کادر

   کار کشيده و خواستار پرداخت همه مطالبات و توقف کامل بيکارسازی ها گرديدند. 

ماه  10 نصر استان کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن ه ل شاغل در جادکارگران از  یجمع مهر  هفتمدر  - 8

  دستمزد دست به اعتراض زدند.

هايی از صنايع نفت، گاز و پتروشيمی بخش، و گرمسار شواي، پنيشرکت تراورس خط ورام کارگران شهريورچهارم  - 9

  دست از کار کشيده و خواهان پرداخت کامل مزدهای معوقه و تضمين اشتغال شدند. ل،يکارگران ذوب آهن اردبو برق. 

  ، تپههفت شکريروز اعتصاب کارگران ن نيهفتاد و سومشهريور  پنجم  - 10

  آبادان ،  شگاهيپاال، اعتصاب کارگران وريدر روز چهارشنبه پنج شهر - 11

ان اعتصاب کارگر قياز تعل یاهيهفت تپه با انتشار اطالع شکريکارگران ن یکاي، سندورماهيشهر 7روز جمعه  - 12

  . روز خبر داد ١۵هفت تپه به مدت 

در مقابل ساختمان  دستمزد هايشانراه آهن شمال غرب در اعتراض به پرداخت نشدن  ین رسمگرااز کار یجمع - 13

  . شرکت تجمع کردند نيا یمرکز

دست به اعتصاب زده واز حضور درمحل  شان دستمزدرود دراعتراض به عدم پرداخت پنج ماه شفا کارگران سد - 14

  . کردند یکار خوددار

وژه پر، تهران جنوب یوساختمان یفن، هيديتهران جنوب مج یمانکاريپ :یشهريور کارگران شرکت ها در هشتم  – 15

ست د بودن سطح دستمزدها نييو پا یشغل تينبود امن، عدم پرداخت چند ماه دستمزددر اعتراض به  فارس جيخل دبلنديب

  به اعتصاب زدند. 

ماه در اعتراض به پرداخت نشدن  وريشهر 9 کشنبهيروز  ،جنوب زيمناطق نفت خ یکارگران چاپخانه شرکت مل - 16

  . زدند تشکيل اجتماع اعتراضیو دو سال حق لباس خود دست به    مهيسال حق ب 2ماه حقوق،  هفت

 از انتقال یريجلوگ یفارس، برا جيخل نگيهلد رمجموعهيز ینيبندرخم یميپتروش یکارگران خدمات اجتماع - 17

شهريور دست به اعتراض زدند.  19،  17، 16،  9 هایروزدر  ماهشهر یرصنعتيغ اتيبه شرکت عمل شانیاجبار

اشراق زنجان در اعتراض  یواقع در شهرک صنعت چيماه، کارگران شرکت پارس سوئ وريشهر 11روز سه شنبه  - 18

  . و تجمع کردند دهيدست از کار کش ،یشغل تيبه نبود امن

 پرداخت نشدن بيمه خويش نيو همچن هادستمزدتعويق پرداخت چند ماه  در اعتراض بهداماش  یکارگران آب معدن - 19

  تجمع کردند.  رودبار یرمانداردر برابر ف

تعويق پرداخت مزدها و در واقع ماه  30حدود در اعتراض به  شرکت آبفاي استانشهريور کارگران دوازدهم  – 20

  دست به اعتصاب زدند.  سال سنوات پرداخت نشده 4و  مهيپرداخت حق بکار بدون هيچ مزد، عدم 

ستمزد دنسبت به سطح نازل  و تظاهراتتجمع  يیبرپا، با اعتصاب سپهر(شرکت همپا) انيپارس شگاهيکارگران پاال - 21

  . دستمزد شدند شيخواهان افزاآنان  ،اعتراض کردند

 9در اعتراض به عدم پرداخت  ورماه،يشهر 15و  12 در روزهایکارگران معدن آق دربند سرخس گروهی از  - 22

  . ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند

  . شوش ادامه دادند یمقابل فرمانداردر به تجمعشان  هفت تپه  یکارگران اخراجشهريور  27تا  12از روز  - 23

 سيشهر و - مانيجاده مسجدسل 20 لومترياهواز واقع در ک نيرام روگاهياز کارگران ن یور،جمعيشهر 14جمعه  - 24

   از کار کشيدند.دست  عدم امنيت شغلیبه  در اعتراض



 ماهشهر نسبت به عدم یميپتروش یاقتصاد ژهيرفت و آمد کارگران منطقه و یهاسيرانندگان سروشهريور هفدهم  – 25

  اعتراض کرده و دست از کار کشيدند.  دستمزدهايشانپرداخت 

شهريور تجمع  18و  17روز  در در اعتراض به عدم امنيت شغلی و دستمزد نازل کارگران شرکت برق کرمان - 26

  کردند. 

دستمزد پائين و عدم دريافت چند ماه دستمزد و  یکار سخت طيشرا ليدله ب مشکيکارخانه تراورس اندکارگران  - 27

  زدند.دست به اعتصاب  شهريور 19و  18و  17،  16روز در 

ها اعتراض به عدم پرداخت ماه در ور،يشهر 19از کارگران شرکت آب وفاضالب آبادان روز چهارشنبه  گروهی - 28

  . شهرستان تجمع کردند نيا یو مقابل اداره امور آبفا دهيدست از کار کش  مهيو حق ب دستمزد

در اعتراض به  شهريور 20روز در  شوش یدر برابر فرماندار ذيلذ انيکارگران کشتارگاه ماکو تظاهرات تجمع  - 29

  .دستمزد چند ماه افتيعدم در

 دستمزدهااعتراض به عدم پرداخت  شهريور در 24در روز  زاد درجلفاکاران منطقه آ یکارگران شرکت نساج  - 30

  اجتماع کردند 

 هاستمزددوعدم پرداخت  یشغل تيزنجان دراعتراض به نداشتن امن چياعتصاب و تجمع کارگران شرکت پارس سوئ  - 31

  ادامه يافت.  وريشهر 20آغاز شده بود روز پنجشنبه  وريشهر 11که از روز سه شنبه 

در  هياروم ندهيشو یديو شرکت تول هياروم يیغذا عيصنا“کارخانه  دو کارگران وريشهر 20پنج شنبه  روز - 32

  بطور جدا گانه دست به اعتراض زدند.  و عدم پرداخت دستمزدها یشغل تيامناعتراض به عدم 

 وريشهر 20به پنجشن روز  غراملک یواقع در شهرک صنعت زيتبر یاز کارگران کارخانه کمپروسورسازگروهی  - 33

  در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه دستمزد دست به تجمع زدند. 

در اعتراض به نامشخص بودن  وريشهر 23و  22های روز در نيقزو یاز کارگران کارخانه کنتورسازگروهی  - 34

ی دو کارگر با حکم دستگاه قضاي تجمع کردند نيقزو یمقابل درب دادگستر هامزددست تعويق پرداخت و یشغل تيوضع

  سرمايه باز داشت شدند. 

سطح نازل در اعتراض به  وريشهر 22کارگران داربست بند شرکت گاما در تهران روز شنبه  گروهی از - 35

  . و تجمع کردند دهيدست از کار کش دستمزدشان و افزايش ساعات کار

بود آغاز شده  روزياز د دستمزدهای معوقه عدم پرداخت بهکارگران پارس آمپول ساوه که در اعتراض اعتصاب  – 36

  شهريور ادامه يافت. 31و  26و 24و  23روز 

زرند در اعتراض به عدم پرداخت  نياز کارگران معدن سنگ آهن ماه زم گروهیماه  وريشهر 24روز دوشنبه  - 37

  .دست به تجمع زدند” توسعه پوالد زراوند“ازطرف شرکت  شانيدستمزدها

 عدم امنيت شغلینسبت به  رانيا یتراکتورساز آالتنياز کارگران کارخانه ماش گروهیور،يشهر 24روز دوشنبه  - 38

  زدند.اعتراض دست به  معوقه دستمزدهایماه  نيوعدم پرداخت چند

معوقه  هایدستمزدزابل به عدم پراخت  ريشرکت شرق سازه کو کارگران وريشهر 29و  27و  25 هایروز - 39

  خود تشکيل اجتماع داده و تظاهرات کردند. شش ماهه 

تجمع مقابل ساختمان  يیماه با برپا وريشهر 29روز شنبه  گرياهواز بار د رهيپسماند صف تياز کارگران سا گروهی - 40

  شدند.خود  هایپرداخت دستمزد و خواستار تضمين اشتغالشهر اهواز  یو شورا یشهردار



عدم   ماه در اعتراض به وريشهر 29پاکان واقع در جنوب شرق تهران روز شنبه  ینه نساجکارگران کارخا - 41

  .دست به تجمع زدند خطر جدی بيکار شدنو  مهيحق ب مزدها، عدم پرداختموقع ه پرداخت ب

ماه در  وريشهر 29روز شنبه  لياداره آب و فاضالب شهرستان خلخال واقع در استان اردب انکارگر گروهی از - 42

  . ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند 8اعتراض به عدم پرداخت 

ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات  وريشهر 29روز شنبه  رانايا یکارخانه کاش یاز کارگران اخراج یشمار - 43

  .کرده و خواستار بازگشت به کار شدند  مقابل شرکت تجمع  معوقه خود

 عليه تعويق مزدها، بيکارسازی ها و سطح نازل مزد شهريور ليداماش که از اوا ین آب معدنکارگرا اعتراض - 44

  يافت. ادامه  زين شهريور 30روز  بودرودبار آغاز شده  یمقابل کارخانه و مراکز دولت در تجمعات يیبرپا به صورت

 شگاهيپاال یمقابل دفتر مرکزدر با تجمع   وريشهر 30 کشبنهيآبادان روز  شگاهيپاال یمانکارياز کارگران پ جمعی - 45

  افزايش دستمزد شدند.خواستار 

 تسخ شرايط،  دستمزدسطح نازل در اعتراض به  سوادکوه یليکارکاوان جل یمعدن -یکارگران شرکت صنعت - 46

  .اعتصاب کردند شهريور 31و  30روز  معدن یمنيا عدم کار،

مقابل  شهريور 31 ، درمهيب دستمزد وم در اعتراض به پرداخت نشدن از کارگران کارخانه قند تربت جا یجمع - 47

  .برگزار کردند یتجمع اعتراض یساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع

 15ماه در اعتراض به عدم پرداخت  وريشهر 31اهواز روز دوشنبه  یاز کارگران پروژه قطار شهر تعدادی - 48

  دست از کار کشيده و تظاهرات کردند.  هادستمزده ماه

در اعتراض برای سومين روز متوالی، ، وهصبح روز سه شنبه يک مهر ماه کارگران معدن زغال سنگ سوادک  – 49

مقابل  و به اعتصاب زدندکار دست محيط ايمنی  هيچ ميزان نبود  و، فقدان حداقل شرائط بهداشتی به سطح نازل دستمزد

  تجمع کردند. تانفرمانداری اين شهرس

نيز به مبارزات خود ادامه دادند. آنها خواستار پرداخت مهرماه  1کارگران کارخانه قند تربت جام روزسه شنبه  - 50

  مزدهای معوقه و بيمه خود هستند. 

مهر به دليل عدم پرداخت چندين ماه  3و  2های استيجاری شرکت نفت و گاز گچساران روز رانندگان خودرو - 51

  کردند.زد اعتصاب دستم

رانندگان کمپرسی داران کرج در اعتراض به پايين بودن نرخ کرايه و کاهش دستمزدشان دست از کار کشيده و  - 52

  صف بستند. در کنار جاده  با هدف رساندن فرياد خويش به گوش همزنجيران نمودند. آناناعتصاب 

اض به ارخانه فرش آستان قدس رضوی کاشمردر اعترمهر برای سومين روز متوالی، کارگران ک 4روز جمعه  - 53

  خودداری کردند. سرکاره سطح نازل دستمزد از رفتن ب

 ازیسعتراض به تعطيلی کارخانه و بيکارمهر ماه جمعی از کارگران کارخانه پلی اکريل اصفهان در ا 4روز جمعه  - 54

  دست به اعتراض زدند. 

مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه دستمزد  5روز شنبه  کارگران شرکت آب و فاضالب کرمانشاه - 55

  در محوطه شرکت تجمع کردند.

و تهديد به اخراج از  مزدماه  4مهر ماه، کارگران مجتمع فوالد زرند در اعتراض به عدم پرداخت  5روز شنبه  - 56

  سوی کارفرما، دست به تجمع زدند. 



و تغيير ود خ اشتغال ه مشغول کار هستند، نسبت به وضعکه در نيشکر هفت تپ کارگران بخش دفع آفات کشاورزی - 57

های زير کشت،  مهر ماه، در محل کار خود در زمين 7و  6از پيمانی به قرار داری، در روز يکشنبه  شکل استخدام  

موده و بر مطالبات قرار گرفت اما کارگران مقاومت ن انتظامی قوای يورش آماجدست به اعتراض زدند، اين اعتراض 

  خود اصرار وريدند. 

مهر با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خواستار پرداخت  7نشانان اصفهان روز جمعی از آتش - 58

  دستمزهايشان شدند.

مهر بار ديگر  9و  8جمعی از زنان کارگر کارخانه سايت پسماند صفيره که به تفکيک زباله اشتغال دارند، روز  - 59

  خود مقابل سازمان مديريت پسماند شهر اهواز تجمع کردند.  بيکار شدندر اعتراض به بالتکليفی و 

 همزنجيرانی از دستمزد واخراج تعدامهر در اعتراض به عدم دريافت د 8کارگران کارخانه قند مهاباد روز  - 60

  نمودند. اعتصاب کرده وکارخانه را تعطيل 

مهر در محوطه بيرونی شرکت در مسير اهواز  8کارگران بخش های مختلف شرکت برق ويس ( رامين) روز  - 61

  اجتماع نموده و فرياد اعتراض سر دادند.  عدم دريافت چند ماه دستمزد. در اعتراض بهمالثانی 

مهر ماه با برپايی  8کارگران شرکت بهره برداری شبکه های آبياری و زهکشی کارون بزرگ روز سه شنبه  - 62

  .و تضمين اشتغال خود شدند. دستمزد  خواستار افزايشتجمع در محل کار خود 

م اقدا و خطر بيکاری، کارگران بخش خدمات شرکت پتروشيمی اروند در اعتراض به مهر 9روز چهارشنبه  - 63

  اعتراض و برپائی تظاهرات زدند. برای بار دوم دست به تغيير قراردادهای کار پيمانکار جديد برای 

کارگران نيروگاه سيکل گازی آبادان با حضور در مقابل ورودی نيروگاه تجمع اعتراضی مهر  12و  9های روز  - 64

  ل خود شدند. تضمين اشتغابرگزار کرده وخواستار دريافت چند ماه دستمزد معوقه و 

مهر ماه نسبت به عدم پرداخت دستمزد، حق بيمه و تمديد نشدن دفترچه  12تهران روز شنبه  ۵کارگران مترو  - 65

به “نيز مبتال شده اند می گويند  19زدند. شماری از اين کارگران که به بيماری کوويد  تشکيل اجتماعخود دست به 

وع ، فاقد هر نعدم پرداخت حق بيمه از طرف شرکت تراورس و نداشتن هزينه تست و بستری شدن در بيمارستان خاطر

امکان مداوا هستند. جانشان قويا در خطر است. بيمارستان حاضر به پذيرش آنها نيست. ماهها است هيچ ريالی دريافت 

  بينند.  نکرده اند و هيچ روزنه ای به ادامه زندگی پيش روی خود نمی

معلمين قراردادی آموزش و پرورش در اعتراض به سطح نازل دستمزد هايشان و بالتکليفی شغلی در طول ماه  - 66

شهريور آموزگاران قراردادی مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار  4شنبه . سهزدند.شهريور و مهر دست به اعتراض 

  . کردند

وضعيت متزلزل و بی فرجام شهريور ماه در اعتراض به  10روز دوشنبه  دزفول، جمعی از مربيان پيش دبستانی - 67

  مقابل ساختمان فرمانداری اين شهر تجمع کردند.  اشتغال خويش

شهريور ماه جمعی از معلمان حق التدريسی سراسر کشور با رفتن به تهران و برپايی تجمع  12روز چهارشنبه  - 68

   عيين تکليف وضع اشتغال خود شدند.تمقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار 

معلمان حق التدريس و مربيان پيش دبستانی شهرستان های شوشتر و  جمعی از آموزشياران نهضت سوادآموزی،  - 69

  شهريور دست به تجمع زدند.  23و  18روز های  در اعتراض به وضع رقت بار اشتغال خودگتوند 

نشدگان آزمون استخدامی آموزشياران ی چهارمين روز متوالی پذيرفتهشهريور ماه برا 19صبح روز چهارشنبه  - 70

  در مقابل مجلس تجمع کردند.  وضع نامعلوم اشتغال خودنهضت سوادآموزی کشور در اعتراض 



مهر مقابل  6در روز  شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران  ، کارگران پيمانی اخراجی اداره آموزش ورزش - 71

  ان تظاهرات نمودند. آنان خواسنتار بازگشت به کار می باشند. فرمانداری گچسار

مهر ماه برای چندمين بار جمعی از از مربيان پيش دبستانی و معلمان حق التدريس تهران در  12روز شنبه  - 72

   اعتراض به ادامه بالتکليفی خود در مقابل سازمان آموزش و پرورش تجمع کردند

ای کارگر در اعتراض به تخريب محيط زيست توسط سرمايه داران و دولت در چند جا در روزهای اخير توده ه – 73

 21اهالی روستای فاقلوی شهرستان تيکان تپه (تکاب) در استان آذربايجان غربی، روز های دست به تظاهرات زدند. 

   اين منطقه شدند.شهريور با تجمع در اداره کل منابع طبيعی اين استان خواستار توقف فعاليت معادن  24تا 

شهريور ماه در اعتراض به وضعيت نامناسب بهداشتی محيط  26جمعی از اهالی سرقنات ايذه روز چهارشنبه  - 74

  مقابل شهرداری اين شهر تجمع کردند.  زندگی

مهر با تجمع در مقابل ماشين آالت سنگين  8در شهرستان گلپايگان استان اصفهان روز ” نيوان نار“اهالی روستای  - 75

  کيلومتری اين روستا شدند.  ۵خواستار توقف ساخت و ساز گاوداری صنعتی در 

ن سيليس دست به مهر ماه در اعتراض به فعاليت معد 10اهالی منطقه َکلمِرز در جنوب کرمان روز پنجشنبه  - 76

  ادامه يافت. شهريور نيز  21و  20تجمع زدند. اين اعتراضات در روز های 

  

)61رژيم اسالمی سرمايه و قتل عام کارگران درمان (متن تکميلی   

مولود سرمايه، عدم دسترسی کارگران به حداقل  19طوفان ويرانگر بحران سرمايه داری، اپيدمی مرگ آور کوويد 

چند صد  امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم اين بيماری مهلک، ابتالی چندين ميليونی و مرگ و مير 

و بدبختی حاصل استيالی سرمايه داری، همه و همه بر هزارنفری همراه با دنيای فقر، فالکت، آوارگی، بی بهداشتی 

کارگر ايران از غالب مناطق جهان فاجعه بارتر و خرد  طبقهزندگی توده های کارگر دنيا آوار است. در اين ميان وضعيت 

کننده تر است. اينجا هر نفس کشيدن اعتراضی کارگران هم توسط فاشيسم اسالمی آماج حمام خون است، هيچ نوعی 

مکاناتی در اختيار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بيماری موجود نيست. کل کارگران از خردسال تا لب گور ا

به کار در هر شرايطی » زندگی«مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمين هزينه درمان و دارو، برای سير تا پياز 

شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنين وضعی کارگران تن به کار  19حتی در ميان طوفان تاخت و تاز کوويد 

ها در ان همزنجيران خويش دفاع کنند. آناز ج تا کوشيدندعزمی راسخ،  و از همان آغاز با اراده ای استواربخش درمان 

از  د تا ديگران راها باشند. کشته ها دادنخويش گذشتند تا پاسدار جان انسانايثارگری ها زدند، از جان به اين گذر دست 

 ينمهدنزشامرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان اين بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اينجا در 

می آوريم صرفا در برگيرنده نامهائی است که توانسته ايم از ) مهرتا دوم  شهريور سوم(بين متن تکميلی آمار کشتگان 

  .بيرون آريم جمهوری اسالمی کنترل و سانسور، خفقان کی زار ماالمال ازتاري
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  : و جهان در ايران اخبار و گزارشات مربوط به پاندمی کرونا

  

از هفت هزار نفر از کارکنان بهداشت و درمان در سراسر جهان به علت ابتال  شيبشهريور  14 الملل : نيسازمان عفو ب

نفر،  634 لينفر، برز 649 سينفر، انگل 77هزار و  کي کايآمر در کرونا جان خود را از دست داده اند. روسيبه و

تن از کارکنان بهداشت و درمان  به علت کرونا جان خود  300هزار و  کي کيتن و مکز 573نفر، هند  631 هيروس

  را از دست داده اند.

  C -MISَسندُرم 19-شهريور پژوهشگران از ايتاليا و سوئد بين تعداد قابل توجهی از کودکان مبتال به کوويد 17

)19-Multisystem inflammatory Syndrom in children assosiated with Covid(  را کشف کردند که

گيجی و از دست دادن زمان و  در معده و عضالت شکم، : تب باال، درد شديداز اين قبيل اند نشانه های اين بيماری

بروز می کند.  19-اغلب يک يا دوماه بعد ازابتالء به کوويددر کودکان مکان، بر هم خوردن نظم کار قلب. اين نشانه ها 

است. آن ها در  بدن حمله سيستم دفاعی بدن به ارگان ها و اعضای  ض ناشی ازپژوهشگران می گويند اين عوار

 19-ممکن است هنگامی که کودکان و جوانان واکسن کوويد َسندُرمگزارش خود تاکيد می کنند که همين عارضه و 

دی لبی را تهديق-اين بخصوص کودکان دارای امراض زمينه ای نظير ديابت و امراض عرقی دريافت می کنند بروز کند.



نشانه های اين بيماری خطرناک که ممکن است تمامی عمر با آن ها باشد را از مريضی کاواساکی که  جدی می دانند.

  برخی نشانه های مشابه دارد کامال جدا می دانند.

ش سيزده ميليون دان حدود حال به وضعيت کودکان ايران در رابطه با اغاز سال تحصيلی و بازگشايی مدارس بپردازيم:

ن آ و تقريبا يک ميليون معلم ؟د، آيا اين دانش آموزان همه سالم و فاقد بيماری زمينه ای هستندر ايران وجود دارندآموز 

  ! ها چی

، برخالف باوری که در گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درمانبه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و شهريور :  17

های نخست شيوع کرونا در مورد عدم امکان ابتالی کودکان به بيماری کرونا وجود داشت، اکنون آمارهای ماه

کودک و نوجوان مشکوک به  )30067( هزار 30دای شيوع کرونا در ايران، بيش از دهد از ابتمنتشرشده نشان می

اند و شدهبستری  ١٩-کودک و نوجوان با ابتالی قطعی به کوويد 276هزار و  4از اين تعداد .  اندشده کرونا بستری

. اندباختهکودک و نوجوان مبتالی قطعی به کرونا در کشور جان 248متأسفانه تاکنون   

آموزش و  رانيمدارس فشار مد يیبازگشا یعامل اصل ديگو یمجلس، م ی ندهينما ،یمطهر رياردششهريور:  18

دانش آموزان  نيکالن از والد یها هيوصول شهر یهستند و برا یمتعدد یپرورش بوده که خود مالک مدارس خصوص

کرده و حرف خود را  یفشارپا یخطرناک بهداشت تيمدارس با وجود وضع يیخود بر بازگشا انيو از دست ندادن مشتر

 اين در حالی خود ساخته اند. یمال يیسودجو یرا قربان نيآموزان و معلمان و والددانش نگونهينشانده اند و بد یبه کرس

  است که همه مدارس اعم از دولتی و خصوصی بازند و دانش آموزان و معلمان را وادار به آمدن به مدرسه می کنند!!

به بيماری کرونا مبتال  شهريور تا کنون 15از  دانش آموز اين شهرستان٣٩سلسله:  شهرستان رمانداریفشهريور  21

  .شده اند

به کرونا مبتال شده و  اميا نيمعلم در ا۴٨آموز و دانش١۶٣اصفهان:  یمعاون دانشگاه علوم پزشکشهريور  26

  شده است. یماريشان گرفتار بخانواده یاز اعضا یکيآموز هم دانش٢٨۶٣

   .تزايتازه نفس و تجه یرويامام رضا در مشهد به کرونا کمبود ن مارستانيسوم کادر درمان ب کي یابتالشهريور  29

کرونا فوت کرده و  روسيابتال به و ليبه دل یکودک کرمانشاه ١٣مدارس تاکنون  يیاز شروع بازگشاشهريور  30

  اند.کودک مبتال شده ١٧٨

31 شهريور رئيس دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد گفت در 12 روز گذشته ابتالی 36 معلم، 30 دانش آموز و دو 

 سرايدار به کوويد 19 ثبت شده است.

کادر درمان در مورد کوکان مبتال به کوويد-19 چنين گزارش می کنند: الزم به توضيح نيست که کودکانی که در اين 

متون از آن ها گفته می شود بخش بسيار ناچيزی از کل کودکانی  است که در سکوت با اين پاندمی می جنگند، مريض و 

نابود می شوند و کسی حتی نامشان را نمی داند. در نظر اوريم که در اين جهنم سرمايه داری طبق گزارشات مجلس 

اسالمی سرمايه 3.4 ميليون کودک حاشيه شهرها و در واقع کودکان کار وجود دارد که بيشک همگی آن ها بدون 

کوچکترين دفاع، هيچگونه امکان درمان همانگونه که با رژيم ضد بشری اسالمی سرمايه می جنگند با پاندمی آفريده آن 

نيز می جنگند اما اين جنگ هيچ گونه دستآوردی برای آنان ندارد! بی نام نشان بدنيا می آيند، برای لقمه نانی روز شب 



می جنگند، شب و روزشان در کف خيابانها، خاک و خله کومه ها می گذرد و با سکوت و بی نام ونشان سر بر بالين 

 همين خاک می گذارند.

تان ورژانس بيمارسگلودرد و تب خفيف به ا به علت سردرد، به ظاهر سالم و بدون هيچ بيماری زمينه ای، پسر پنج ساله

ساعت شيش عصر وارد اورژانس ميشه و ساعت هفت در حالی که ميخواستن پرونده بستری بخش  ما آورده ميشه.

براش تشکيل بدن دچار تشنج شديد بيشتر از سه دقيقه ميشه. به اين صورت که فکش قفل ميشه، دچار بی اختياری ادرار 

سطح هوشياری پيدا ميکنه و ديازپام براش ميزنن. چون فنوباربيتال،  ميشه و از دهنش کف خارج ميشه. همزمان کاهش

فنی توئين و سديم والپروات موثر نبوده،با دستور رزيدنت ارشد ميدازوالم برای کنترل تشنج تزريق وريدی ميشه و کد 

کودکان منتقل ميشه. نمونه مايع مغزی نخاعی گرفته ميشه و آناليز   ICUاعالم ميشه. و در نهايت ساعت نه شب به ٩٩

اوليه انسفاليت رو نشون ميده. اما علتش مشخص نبوده. نمونه دوم به مرکز بهداشت ارسال ميشه تا بررسی بشه. نمونه 

ت فرستاده رکز بهداشسوم به آزمايشگاه معتبری خارج از بيمارستان فرستاده ميشه. تست کوويد گرفته ميشه و شبانه به م

از خونه مياد تا مريض رو   ICUشب مريض دچار ايست قلبی ميشه و يک نوبت احيا ميشه. رييس ١٢ميشه. ساعت 

صبح ختم احيا  ۵صبح مريض دوبار احيا ميشه. درنهايت ساعت  ۴نيمه شب تا  ١اکو و سونوگرافی کنه. از ساعت 

ونی ميفرستن. جواب نمونه مايع مغزی نخاعی انسفاليت قطعی بوده و اعالم ميشه. و طبق معمول جسد رو به پزشکی قان

تست کوويد هم مثبت ميشه. پسر پنج ساله با انسفاليت ناشی از کرونا فوت شد... مورد مشابه نيز ويانا کودک همکار 

   اصفهانی بود که با همين عاليم و انسفاليت ناشی از کرونا اسمانی شد. 

 

ی دکتر کيوان محمدی و دکتر فهيمه ثابت پزشکان ساله ٨ساله زوج پزشک را گرفت ويانا دختر  ٨کرونا، جان فرزند  

  .مدافع سالمت بيمارستان امين و خورشيد اصفهان، بامداد روز جمعه بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داد

کيس کوويد کودک دوازده ساله داشتيم که تو قرنطينه خونگی بوده و وقتی که ديگه حالش خيلی بد شده و  ديروز يه 

ليه ها و از کار افتادن ک نميتونسته نفس بکشه با اورژانس تماس گرفتن که متاسفانه با درگيری قلب و کاهش برون ده ،

خون بود که ساکشن ميکرديم به اورژانس منتقل شده بود. در حالی که ريه اش دچار خونريزی شده بود و اون لحظه فقط 

مشغول احيا بوديم و در حين يک ساعت احيا دو بار ريتمش برگشت ولی درنهايت فوت کرد ، بعد از اين کودک هم يک 

ه بود دبچه هشت ساله کرونايی باهمين عاليم شديد به اورژانس منتقل شده بود ،البته چون اين يکی زودتر به مرکز ما اوم

  .!!با احيا برگشت ولی تو بخش ويژه بستری هست و حال مساعدی نداره

 

  مبارزات و اعتراضات کارگران بخش درمان

ز ا یتعداد نروزيا ،یمطالبات مزد افتيعدم در لياصفهان به دل یمارستانهايتجمعات پرستاران ب یدر پ وريشهر 2 

 دست به اعتراض زدند. شيخو تيبا همکاران خود و وضع یدر همدرد رازيپرستاران  ش

 ستيدر حال نيآلوده است ا یپسماندها قياز طر روسيو نيروزها انتشار ا نياز مسائل مهم مطرح در ا 99 وريشهر 9  

جداگانه  یآورمخازن زباله جداگانه و جمع هيتعب یبرا یاهنوز برنامه: «ديگویم هيسرما ستيز طياداره مح سيکه رئ

 .»ميانکرده افتياندرکار دردست یهامجموعه رياو س یشهردار یاز سو یحفاظت زاتيماسک، دستکش و تجه

مسئوالن زندان تهران بزرگ «نه به اعدام گفتند:  –نه به زندان  یبه کانون حقوق بشر انيزندان کانينزد وريشهر 10

 شتريامر موجب انتشار هرچه ب نيهم کنند،يمختلف جابجا م یرا وارد زندان کرده و در سالن ها یمداحان حکومت



و  رنديم یبا ابتالء به کرونا بدون سروصدا م انيزندان ۵ پيت یشده است، در سالنها یزندان جهنم نيکرونا در ا روسيو

 یبر اجرا انيزندان یجسم تيتوجه به وضع یمسئوالن زندان ب نحاليشود؛ با ا ینگه داشته م یعلت مرگ آنها مخف

 .»شوديزندان م نيدر ا یشتريب یکه موجب مرگها یاصرار دارند امر یو مراسم گروه ینوحه خوان

شهرستان باشت در اعتراض به عدم  مارستانيب یقرارداد یروهاياز ن ی، جمع١٣٩٩ ورماهيشهر 12چهارشنبه  روز

  شهرستان تجمع کردند. نيا یخود، در فرماندار یپرداخت مطالبات مزد

ماه در  وريشهر 13روز پنجشنبه  راحمديو بو هيلويشهر باشت در استان کهگ مارستانيب یشرکتکارکنان شهريور :  13

  تجمع کردند. یو مقابل فرماندار دهيخود دست از کار کش گريمطالبات د ريدستمزد و سا ماه 7 اعتراض به عدم پرداخت

 همعوقدستمزدهای سال  3 افتيعدم در هکرج در اعتراض ب ینيخم مارستانياز پرسنل ب یتعدا وريشهر15روز شنبه 

  .تجمع کردند

  

 هسال حقوق معوق ٣ افتيعدم در هکرج در اعتراض ب ینيخم مارستانيب کادر درماناز   یتعدا وريشهر 15روز شنبه 

  .تجمع کردند

ماه دستمزد  3ماه در اعتراض به عدم پرداخت  وريشهر 25اهواز روز سه شنبه  يیبقا مارستانيب یکارگران شرکت

  تجمع کردند. مارستانيمعوقه خود در محوطه ب

ماه  نيعدم پرداخت چند  در اعتراض به گريماه بار د وريشهر 26دهدشت روز چهار شنبه  مارستانيب یمانيکارگران پ

  دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

در اعتراض به عدم پرداخت   بار نيچندم یماه برا وريشهر 27روز پنجشنبه  جاسوي ليجل مارستانياز کارکنان ب یجمع

  تجمع کردند. مارستانيماه دستمزد معوقه خود در محوطه ب نيچند

 2 – يیو بقا ،یراز ،ینيگلستان، خم یها مارستانيب یمانکاريو پ یاز کارکنان شرکت یروز سه شنبه اول مهر، جمع

  به طور جداگانه دست به تمجمع زدند. یو شغل یشتيمع یفيدر اعتراض به بالتکل  اهواز

 یدر مقابل دانشگاه علوم پزشک ناياعضا ابن س ونديپ مارستانيب یپرستاران و کادر درمانروز چهار شنبه دوم مهر 

  چند ماه دستمزد دست به اعتراض زدند. افتيدر اعتراض به عدم در رازيش

  

  کارگران ضد سرمايه داری 

  


