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  کفاره فرار از مبارزه راديکال طبقاتی کارگران و

  »بفسری و برف زمستان شوی  -  گر تو ز خورشيد حمل سر کشی  «

همين سه، چهار سال پيش، جنبش کارگری ايران حال و هوائی متفاوت با امروز داشت. اعتصاب چندين هزار نفری 

ه داری را به ورطه اختالل انداخت و فاشيسم رانندگان شبکه سراسری حمل و نقل، برای هفته ها پروسه دورپيمائی سرماي

شهر بزرگ  100، در بيش از 1396اسالمی بورژوازی را دچار وحشت کرد. غريو خيزش کارگران عاصی در آبانماه 

ايالت کشور  31و کوچک، زمين زير پای حاکمان سرمايه را لرزاند. زنجيره طوالنی اعتصابات کارگری در تمامی 

ل از انتظار، اميد، احساس قدرت، چشم دوختن به ميدانداری نيرومندتر را پيش روی کارگران فضائی پرشور، ماالما

آورد. فضائی که کارگران هفت تپه، بخش آموزش و درمان، هپکو، آذرآب، راه آهن سراسری، شهرداری ها، معادن، 

ند عبندی مشترک را پرطنين می ساختمراکز بزرگ و متوسط ديگر، بر اشتعال آن افزودند، به آن گرما بخشيدند و اين جم

که بايد مبارزه کرد، توان پيکار را افزايش داد. در سپهر همين شور، قهر، اميد و اعتراض بود که بذر شورش آبان 

يا بيشتر  5000آبياری گرديد و به بار نشست. در برخی از اين سالها شمار اعتصابات، تظاهرات، راهبندان ها تا سقف 

پرشور شد و ناله های احتضارآميز » شوراها«همبستگی از هميشه پرخروش تر شد، ساز برپائی  پيش تاخت. صدای

  سنديکاسازی از همه وقت خاموش تر و شرمناک تر گرديد. 

اين وضع اينک تغيير کرده است. مبارزات کارگران ادامه دارد زيرا قهر، عصيان و خشم عليه فشار استثمار مرگزا، 

اعتصاب، تظاهرات  80. شکم گرسنه قادر به آرام گرفتن نيست. در طول همين ماه گذشته بيش از قابل تعطيل نمی باشد

و اعتراض کارگری در مراکز مختلف کار رخ داده است. چند ماه قبل اخبار وقوع اعتصاب همزمان توده کارگر در 

يرقابل انکار است. ديگر شاهد چندين استان همه را مشغول کرد. بحث بر سر آتش بس نيست، اما يک چيز عيان و غ

روز است که کارگران هفت تپه  100و همصدائی سه سال پيش ميان کارگران نيستيم. » حمايت«شور، اميد، همدلی، 

در حال اعتصابند اما مبارزات آنها برخالف سالهای قبل کانون رجوع همبستگی ها و حمايتها نگرديده است، همصدائی 

اسر جامعه را به دنبال نداشته است حتی در درون خود هر روز از روز پيش ضعيفتر، مرکز کار در سر 20کارگران 

فرسوده تر و بی افق تر شده است. از فرياد همپيوندی کارگرزادگان دانشجو با والدين معترض در حال پيکار خبری 

موارد شروع نشده بدون نيست. اعتصابات در قياس با آن چند سال، سست، متزلزل و  بدون رمق شده است. در خيلی 

نتيجه به نقطه پايان می رسند، کارگران هپکو راه آهن سراسری سرمايه را متوقف نمی کنند، شکرسازان هفت تپه 

بزرگراههای مواصالتی سرمايه داری را مسدود نمی سازند، آذر آبی ها همصدا با هپکوئيها سنگفرش خيابان های اراک 

رهای ديگر هم انجام نمی گيرد. اين تغييرات رخ داده است. می توان خبر تلخ را نشنيد، را قهرباران نمی نمايند. خيلی کا

افت ها را انکار کرد، همه حوادث را متعارف قلمداد نمود. اما اين کار فقط شايسته سنديکاليست ها است، رسم هميشگی 



درد را بايد فرياد زد تا کل دردمندان  حزبيون است، جار باالی فيلسوف نمايان است، رسم کارگران دردمند اين نيست.

به فرياد آيند. چرا شور، خروش، اميد، انتظار و ميدانداری سه سال پيش جای خود را به اعتراضات فرسوده و يأس آلود 

داده است. بايد ريشه ماجرا را کاويد و راه خروج از وضعيت غمبار مستولی را جستجو نمود. اين کار حياتی است، اما 

آن و در آستانه واکاوی الزم است حقيقتی را تصريح کنيم. يک جنبش يا هر موج طغيانش، جدا از تمامی تعينات  پيش از

قهری طبقاتی، اجتماعی، تاريخی به يک جنين می ماند. اگر نبالد، رشد نکند و راه زادن پيش نگيرد، می ميرد و سقط 

درخشش ها در هيچ زمينه ای به هيچ پيروزی دست نيافتند. می گردد. اعتصابات زنجيروار آن سالها به رغم پاره ای 

هيچ يک از خواست های نازل خود را محقق ننمودند، درهيچ کجا بورژوازی و دولتش را مجبور به عقب نشينی نکردند، 

ت. شهمه جا پشت ديوار بلند بی اعتنائی سرمايه فرسودند. جنبش کارگری در قعر اين وضعيت دو راه بيشتر پيش رو ندا

يا بايد به آناتومی شرايط می پرداخت، ضعفهای بنيادی خود را می کاويد، سدهای سر راه را می شناخت و آماج چالش 

می ساخت، به جلو می تاخت و برای پيکارهای بعدی سنگی روی سنگ می نهاد، در غير اين صورت چاره ای نداشت 

و ذليل تر از قبل شروع به چرخش چرخ ارزش افزائی و جز آنکه زبون، فرومانده، سرگردان راه پسگرد پيش گيرد 

توليد سود برای سرمايه کند. حقيقت اين است که حالت دوم رخ داد، اما فاجعه به همين جا محدود نبود. توده های کارگر 

انند م با اين همه اعتصاب، اعتراض، ميدانداری، شورش و ايستادگی نه فقط هيچ چيز به دست نياوردند، که مثل هميشه،

تمامی دوره های قبل، هيچ گامی برای واکاوی ريشه های اين فروماندگی و شکست برنداشتند!!. همه چيز بدون استنثا، 

طبيعی و معمول تلقی گرديد!! شکست سرنوشت طبيعی مبارزه تلقی شد و اگر پرسشی پيش آمد، پاسخش آن بود که 

ات وقعی نمی گذارند. شايد اين تحليل ها!! با عباراتی هم تکميل صاحبان سرمايه قدرت دارند، دولت دارند، به اعتراض

گرديد!!، به طور مثال کارگران سنديکا ندارند!!، حزب ندارند!!، حق متشکل شدن دارا نيستند، از حق اعتصاب برخوردار 

ر زبان منفعل ترين، نمی باشند و اورادی که نوع آنها در سراسر تاريخ، با الفاظ، معيارها، ادبيات و عرف هر دوره ب

  متحجرترين و مطيع ترين بخش استثمارشدگان عاصی تاريخ جاری بوده است.  

مبارزات سالهای اخير موفقيتی به دست نياورد، به اين دليل روشن که جنبش کارگری به گونه رقت انگيزی بر پاسداری 

از رفرميسم و فرار از مبارزه راديکال طبقاتی ضد سرمايه داری اصرار می ورزد. اين يگانه دليل واقعی کل شکستهای 

از جمله اعتصابات زنجيروار و خيزش های وسيع توده کارگر  جنبش کارگری در تمامی قرن بيستم، در سراسر دنيا،

ايران در اين سالها است. کارگران شکست خوردند زيرا هيچ گامی  برای ظهور نيرومند به صورت يک جنبش سراسری 

 سازمان يافته، شورائی و ضد سرمايه داری بر نداشتند، در چهارديواری کارخانه ها به دور خود چرخيدند، فروشنده

نيروی کار بودن را تقدير زندگی و سرنوشت محتوم خود ديدند!! از قبول اين تقدير عزيمت کردند و خواست پرداخت به 

موقع مزدها را آخرين ستيغ انتظار دانستند. خود را نه فردی از طبقه کارگر، نه يک سلول رزمنده انداموار از يک 

داد و ستد فالکت آميز ميان خود و کارفرما بازشناسی کردند!!!  قدرت پرشکوه طبقاتی و تاريخی که موجودی مفلوک در

به قدرت، نقش آفرينی و تاريخسازی طبقه خود گوشه چشمی نيانداختند، در حقارت کارگر اين يا آن کارخانه، بودن 

 همرزمی، غوطه خوردند. حصول مزد و کارگر مزدی بودن را کعبه آمال پنداشتند و برای لحظه ای به تدارک همپيوندی،

همسنگری و ابراز وجود سازمان يافته شورائی و سراسری برای تسلط بر سرنوشت کار، توليد و زندگی فکر نکردند، 

حاضر به شنيدن امکان پذيری مبارزه متحد شورائی برای حصول اين هدف نشدند. محو سرمايه داری را نه کار خود 

ع تبعيضات جنسيتی، دارو و درمان، محيط زندگی سالم را نه در که معجزه منجيان ديدند!! معيشت، رفاه، آزادی، رف

مبارزه متحد شورائی و طبقاتی عليه سرمايه داری که در رژيم ستيزی دموکراتيک و به قدرت رسيدن اعاظم انديشمند 

ای قحزب نشين انگاشتند. وضع امروز جنبش اين است و بيشترين بخش از خيل کثير فعاالنش!! پاسداران جان سخت ب



اين وضع هستند. سنديکاسازند، حزب بازند، فيلسوفند، محفل نشين و اهل نظربافی های منحط انفعال انگيزند. زندگی و 

مبارزه کارگران برايشان هيچ چيز نيست. داشتن يک دکه سوداگری سياسی، حرافی برايشان همه چيز است. توده کارگر 

ر هيچ عرصه ای نخواهد بود. بايد راه ارتقاء به يک قدرت سازمان مادام که اسير اين وضع است شاهد هيچ پيروزی د

يافته سراسری شورائی را پيش گيرد، سوار موج اين قدرت در هر سطح و به هر ميزان برای خارج سازی محصول 

ر اکار و توليدش از چنگ سرمايه بجنگد، تسلط کامل شورائی بر سرنوشت کار، توليد و زندگی را دستور کار روز پيک

کند.  بهبود معاش، رفاه، آزاديهای سياسی، حقوق اجتماعی، رفع ستم جنسيتی، محيط زيست بهتر و همه چيزش را 

    1399لحظات و سنگرهای پيوسته اين جنگ سازد.           کارگران ضد سرمايه داری    مهر 

  

  کنيم برپارا  "جامعه شورائی"

قر و فالکت، تعويق دستمزدها، بيکارسازی، کشتار آزادی ها، تبعيضات ضد جهنم سرمايه داری ايران در مقابله با ف در

انسانی جنسيتی، آلودگی های مرگ آور زيست محيطی و ديگر جنايات نظام سرمايه داری اسالمی هر روزه و در همه 

از  است. نداده نتيجه هيچاما اين مبارزات  .استجوشش و خروش  حال در اعتراضمبارزه و  از موجیجای ايران 

اعتراضات کارگران محافظه کار متوسل به قانون اساسی و قانون کار، بست نشين وزارتخانه و مجلس که بگذريم حتا 

کارگرانی که قوانين و نظم و نظام سرمايه را به هيچ می شمارند و دست به اعتصاب می زنند نيز هيچ دستاوردی نداشته 

  ست ما را در خود پيچيده بايد راهی جست.برای خالصی از اين بن بستی که سالها اند.

با شقه شقه کردن و صنف گرائی  هستيم. قدرت نيازمند دولتش و دار سرمايه طبقه بر خويشهای  خواست تحميل برای

خصوصی و دولتی و حکومت  داران سرمايهو مبارزه محصور در چارچوب محيط کار و جدای از هم، نمی توان 

 فارغ از ،زن و مرد، کارگر صنعتی، کارمند، معلم، پرستار، خانه دار، بازنشستهجنايتگر سرمايه را شکست داد. 

 سراسری قدرت گرديم، با متحد طبقه يک صورت بهو گذاريم  هم دست در دستجنسيتی، قومی و اعتقادی،  مرزهای

  .داری شويم يهسرما عليه جنگ ميدان وارد خويش شورائی

 و بنياد هستی سرمايه بر جدائی ما از کار بر کار مزدی ما، بر کار پرداخت نشده ما استوار است. نظام سرمايه داری

استوار است. ما از هر نوع دخالت در تعيين تکليف کار، حاصل رنج و توليد و زندگی خويش ساقط  از محصول کارمان

بانک مرکزی رژيم اسالمی، متوسط اضافه ارزش ساالنه توليد شده توسط توده های کارگر بيش  هایآمارطبق  هستيم.

سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان، آستان قدس، ستاد اجرائی فرمان خامنه اگر سرمايه های . استتريليون تومان  1300از 

متوسط اضافه ارزش توليد  ی توان گفت کهم را نيز اضافه کنيم، مراکز آماری نمی دهند به مالی هيچ گزارشکه ای 

دولت، ارتش، نصيب اين ارزش ها  تريليون تومان کمتر نيست. 2000شده توسط طبقه کارگر ايران در هر سال از 

بشرستيز امنيتی، قضائی، دستگاههای نفرت انگيز شستشوی مغزی انسانها مانند صدا و  نهادهایسپاه، بسيج، پليس، 

، مساجد، حسينيه ها، مراکز روضه خوانی و مداحی، شبکه های تبليغاتی يا ساير نهادهای سرکوب سيما، حوزه های دينی

 د تا سرمايه داری را پا برجانما را می بلع طبقه حاصل کار ،اين نهادهای سرکوب فيزيکی و فکری .شوند فکری ما می

صرف رفاه، شادی،  ،دنمنطقه و جهان گرد در سرمايه حکومتخرج رقابت ها و توسعه طلبی های  ،دنو بر ما تحميل کن

   .ندسرمايه دار شو طبقهتفريح، کاخسازی و لواسان آفرينی 

را ما توليد کرده ايم، مائيم که بايد در باره چه توليد شود، چه توليد نشود و سرنوشت کار و توليد و تمام اين ارزشها 

ت و درصد به بهداش چهدرصد به معيشت،  چهمحصول،  تصميم بگيريم که از کل اين .زندگی خويش برنامه ريزی کنيم



پرورش  و ، معلوالننگهداری سالمندان و پژوهش، چه درصد به درصد به آموزش چهمحيط زيست،  و دارو و درمان

  . هزينه شود زندگی اجتماعی ديگرهای  عرصه وتفريح  آبادانی، برایدرصد  چهکودکان، 

دادن و  بستن صفو شخصيت  حزب آن و اين سر پشتو چانه زنی برای افزايش مزد و يا  ماندن مزدی برده قبول با

 ینهادهاانحالل کليه  ديگر خواهيم افتاد. با محو کار مزدی با چاه بهچاهی  از فقط داری سرمايه به ماندگاری فرصت

  ت گيريم.، اداره شورائی جامعه را به دسو برچيدن هر نوع دولت باالی سر طبقه سرمايه دار

   1399مهر   -کارگران ضد سرمايه داری 

  !کارگران هفت تپه از معلمان» حمايت«چند مالحظه در باره اطالعيه 

کارگران هفت تپه با صدور اطالعيه ای زير نام بزرگداشت روز معلم و حمايت از خواستهای معلمان، نکاتی را مطرح 

ايد سرمايه است. جنبش کارگری ب تحريفنموده اند که گواه تأثيرپذيری آنان از القائات مسموم و توليدات سهمناک ماشين 

شناخت، آگاهی و پروسه کارزار جاری طبقاتی خود پااليش کند. در اين وارونه بينی ها و تلقيات مخرب را از ساحت 

  اين گذر به چند نکته زير اشاره می کنيم.

معلم با دغدغه نان، کار شيفت دوم و انواع محدوديت ها نمی تواند نقش تربيت و آموزش «همزنجيران ما گفته اند:  - 1

ت گرسنگی و کار دو شيفتی مرگبار جنايت هولناکی است که وحش» دانش آموز را آن طور که انتظار می رود ايفاء کند

سرمايه داری و رژيم اسالمی سرمايه بر توده کارگر تحميل کرده است. بايد عليه اين وضعيت و نظام بانی آن جنگيد، 

اما تصور اينکه با بهبود معاش معلمان، آموزش و پرورش حاضر، انسانی، متضمن رشد و شايسته انسان گردد يک 

وهم پردازی محصول ماشين شستشوی مغزی سرمايه است. علم نياز حياتی بشر و يادگيری، پژوهش، تعميق و گسترش ت

آن جزء اليتجزای پروسه کار انسانی برای بازتوليد و غنای بدون مرز زندگی خود است. اين بديهی ترين بديهيات است 

ف و همه چيزش بدون استثنا در خدمت پاسخ به نيازهای اما تعليم و تربيت موجود، در ماهيت، محتوا، جهتگيری، هد

چرخه توليد سرمايه، ارتقاء سرطانی بارآوری کار، افزايش کهکشانی سود، انباشت و تحکيم پايه های حاکميت نظام 

بردگی مزدی است. معضل اين آموزش بر خالف انگاره پردازيهای بورژوازی يا منتقدين دموکراسی جوی رژيمهای 

ايه به هيچ وجه در غلظت سموم شعورزدای دينی و ناسيوناليستی آن خالصه نمی گردد. شالوده دانش، کشف، حاکم سرم

پژوهش، ابداع، يادگيری، اختراع و همه مسائل مربوط به علم، آموزش و پرورش سرمايه داری، بر قربانی ساختن هر 

ت هر چه سونامی وارتر سرمايه استوار است. به چه رعب انگيزتر بشر در آستانه سودآوری هر چه غول آساتر و انباش

شرايط روز دنيا نگاه کنيد، دانش بشری در دستان سرمايه در حالی که در عرصه افزايش طغيان آميز بارآوری کار و 

تشديد سهمگين استثمار کارگر عظيم ترين تکنيکها را آفريده است، در حالی که برای سود کهکشانی تر سرمايه، کل 

وراک، پوشاک، هوای تنفسی، زمين، دريا، آب آشاميدنی، کوه و جنگل را ماالمال از ميليونها سموم مهلک خورد و خ

يا هزاران بيماری ديگر،مفلوج، مفلوک، مستأصل  19کرده است در مقابل ويروس مرگباری مانند کرونا و بيماری کوويد 

يزی دانش، پژوهش، کشف و کندوکاو سرمايه محلی و زبون زانو زده است. چرا؟ پاسخ روشن است. آنچه در برنامه ر

از اعراب ندارد انسان و آنچه حائز کل نقشها، اهميتها و اعتبارها است سود و باز هم سود است. اين سخن که گويا اگر 

معاش معلمان بهبود يابد آموزش و پرورش موجود پاسخگوی نيازهای رشد، شکوفائی و بلوغ بشر خواهد شد!! به اين 

اند که بگوئيم اگر دستمزد کارگران هفت تپه افزايش يابد آنها مؤمن تر کار خواهند کرد و حاصل کارشان مايه می م

باالرفتن رفاه، سالمتی و بی نيازی از سر و دوش انسانها خواهد گرديد!! اينها توهمات ساخته و پرداخته سرمايه است. 



ود را زبون تر و سرمايه را فربه تر می سازد، هر چه مؤمن تر تا اين نظام باقی است کارگر هر چه بيشتر کار کند خ

  خود را بفرسايد، احمقانه تر و بی شعورتر خود را در آستانه سودآفزائی سرمايه قربانی می کند.  

  ....و زندان  یپرونده ساز ،انواع فشار ريسالها ز نيمانند ما کارگران در ا معلمان«کارگران هفت تپه نوشته اند:  – 2

اصرار تعصب آميز » ... هستيم.آنها  یفور یآزاد استارخو ز،يبا معلمان عز یما کارگران ضمن ابراز همدرد.. بودند.

نويسندگان اطالعيه بر کارگر نبودن معلمان، تفکيک طبقاتی ميان معلم و کارگر و اينکه زير بيرق کارگر از موجودی 

نند، يک تلقی بسيار زيانبار شايع ميان بخشی از توده کارگر و جنبش به نام معلم که گويا کارگر نيست!!! حمايت می ک

کارگری است. فعاالن ضد سرمايه داری در اين باره به اندازه کافی گفته و نوشته اند، آنان توضيح داده اند  که معلم، 

ی های ديگر به همان پرستار، بهيار، مترجم، اليه ای از کارکنان ادارات دولتی و خصوصی، راننده، خبرنگار و خيل

اندازه می توانند کارگر باشند که نيروی فروشنده نيروی کار در صنايع يا حوزه های ديگر انباشت سرمايه، کارگرند. 

کارگر کسی است که نيروی کارش را می فروشد، هر مزد و حقوق بگيری کارگر نيست. کارگر با فروش نيروی کارش 

در باره سرنوشت کار، توليد و زندگی خود ساقط می گردد. معلم، کارگر است و از کار خود، از هر نوع تصميم گيری 

جمعيت کثير معلمان جزء غيرقابل تفکيک طبقه کارگر را تشکيل می دهند. اين فقط رفرميستهای سنديکاليست هستند که 

 نمودن توده فروشنده نيروی آگاهانه يا ناآگاهانه و در هر دو حال به نفع سرمايه بر غيرکارگر بودن معلمان، صنف صنف

  کار سماجت می ورزند و از اين طريق ضربه مهلکی بر شيرازه همبستگی و همجوشی طبقاتی کارگران وارد می سازند. 

ی اين حرف نه فقط هيچ نشان» ميکنی از حق تشکل مستقل معلمان دفاع م کارگران ما« اطالعيه نويسان می گويند:  – 3

کارگری برای هموارسازی راه سازمانيابی طبقاتی ضد سرمايه داری توده کارگر ندارد که  از هيچ  جهتگيری آگاهانه

ی در اينجا اسم رمزی برا» تشکل مستقل«بالعکس، در راستای ويرانسازی هر سنگ بنای اين سازمانيابی است. لفظ 

 ت اتحاديه ای است. تشکلاشاعه راهبردهای من سنديکاليستی و کفن و دفن طبقه کارگر در گورستان رفرميسم راس

مستقل کارگران فقط جنبش شورائی سازمانيافته سراسری ضد سرمايه داری آنان است.  جنبشی که نمايش قدرت متشکل، 

متحد و يکپارچه توده کارگر در صف پيکار عليه سرمايه باشد، تشکل مستقل مطمح نظر نويسندگان اطالعيه سوای دکه 

، سنديکای هفته تپه، شرکت واحد و مانند اينها هيچ چيز ديگر نيست. تشکلهائی »علمانکانون صنفی م«سوداگری از نوع 

که پديد می آيند تا جنبش کارگری را شقه، شقه کنند، در قانون مداری، قانونساالری، نظم حقوقی، مدنی و سياسی سرمايه 

ای چانه زدن و داد و ستد مشتی مدفون سازند. از هر گونه خيزش و پيکار ضد کار مزدی باز دارند، دکه ای بر

  سنديکاليست با صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری باشند و در يک کالم راه پيکار طبقاتی توده کارگر را سد سازند.

کارگران هفت تپه در اينجا نيز مثل همه جاهای ديگر تغيير شکل مالکيت سرمايه، دولتی ماندن مراکز کار و تعطيل  – 4

نوشداروی حيات خويش، معلمان و ساير کارگران دانسته اند. در اين مورد نيز فراوان گفتگو شده  خصوصی سازی را

است. اما نويسندگان اطالعيه بر کارساز بودن مالکيت دولتی سرمايه در تضمين اشتغال و فقرزدائی از زندگی کارگران 

يای سرمايه داری در گوش هر کارگر دارای حداقل اصرار دارند!!! آنها می توانند چنين انگارند، اما زمين و زمان دن

آگاهی و شعور طبقاتی فرياد می زند که مشکل وجود سرمايه و نه شکل مالکيت آن است. قابل تعمق است که همين 

اطالعيه حی و حاضر هفت تپه ای ها در جمله، جمله خود از فقر، فالکت، وضعيت پريشان و فاجعه بار اشتغال معلمان 

اکثريت غالب معلمان، کارگران دولت سرمايه اند، از ميان اين توده کثير يک ميليونی کارگر، بخش چشمگيری می گويد. 

به لحاظ بهای نيروی کار، امنيت اشتغال و ساير شرايط زندگی وضعيتی کامال وخيم دارند. به صورت گاه مزد، يا در 

ال هيچ ريالی دريافت نمی کنند، فاقد هر نوع تضمين برای واقع با بدترين قرارداد کار استثمار می شوند، سه ماه از س

ادامه فروش نيروی کار خود هستند و فراروان بدبختی های ديگر، باز هم تصريح و تکرار می کنيم. بايد يک قدرت 



متحد شورائی سراسری شد و عليه موجوديت سرمايه جنگيد. تنها از اين طريق می توان سرمايه داران را مجبور به 

قب نشينی و قبول خواسته ها کرد. با دخيل بندی به بارگاه قدرت سرمايه و خواست تغيير شکل مالکيت مرکز کار از ع

  خصوصی به دولتی هيچ گرهی در هيچ کجای زندگی هيچ کارگری گشوده نخواهد شد.   

نويسندگان اطالعيه خيلی پرشور و تب آلود بر حمايت خود از خواستهای معلمان تأکيد می ورزند. اجازه دهيد اين  – 5

را کمی بشکافيم. اين حمايت و جانبداری به رغم ظاهر فريبايش، يک تعبد سنديکاليستی برای شقه، شقه کردن » حمايت«

سر راه سازمانيابی متحد شورائی و سراسری ضد بردگی  جنبش کارگری و صنف، صنف نمودن کارگران، بستن سد بر

مزدی توده وسيع کارگر است. معنای زمينی اين حمايت آنست که کارگران الزم نيست يک قدرت متشکل سراسری ضد 

بردگی مزدی شوند، آنها يک طبقه اجتماعی ضد سرمايه نيستند و نبايد باشند!!! مشتی فروشنده نيروی کار در اين يا آن 

ارخانه اند، بردگانی که صاحبان معينی دارند، مالکانی که توسط رژيم حاکم هم حمايت می شوند. اين فروشندگان نيروی ک

کار پراکنده بايد در همان چهارديواری محيط کار، سنديکا سازند يا هر تشکل ديگری با هر نام اما با رسالت سنديکا پديد 

ود و دولت سرمايه چانه زنند، خواستار بهای نيروی کار برای ادامه بردگی مزدی آرند. بر فراز اين امامزاده با مالکان خ

مادام العمر شوند. در همان حال خواستار حمايت کارگران شاغل در چهارديواری های ديگر گردند. فقط در چنين نگرشی 

می شود. در غير اين صورت  است که کل رابطه ميان توده های وسيع طبقه کارگر به حمايت اين عده از آن عده محدود

و هر گاه از حصار پوسيده سنديکاليسم خارج گرديم آنگاه نياز مبردم و سرکش ابراز وجود به صورت يک جنبش 

سراسری شورائی سازمان يافته طبقاتی است که ما را در خود کالفه می کند و آرامش را از ما سلب می نمايد. جای 

ها است در حال مبارزه اند. در طول اين مبارزه به ميدانداريهای پرشکوهی دست  تعجب نيست که کارگران هفت تپه دهه

يازيده اند، اينجا و آنجا مرزهای رفرميسم را شکسته اند و دست به صف آرائی راديکال ضد سرمايه داری زده اند. در 

است اما هيچگاه، هيچ گام جدی  همه اين مدت  فرياد حمايتشان از ديگران و حمايت خواهی آنان از سايرين بلند بوده 

  برای همپيوندی، تشکل يابی واقعی سرمايه ستيز، شورائی و سراسری توده های طبقه خود بر نداشته اند. 

   1399مهر         کارگران ضد سرمايه داری 

.   

   ٩٩٣١جنبش کارگری ايران در مهر سال 
و استيصال آميز! کارگران مبارزه  بارغم وی ديگرشمار اعتراضات و اعتصابات از يک سو روزافزون است و از س

را ظاهر سازند، اما همه چيز حديث تلخ فروماندگی،  شانمی کنند، فرياد اعتراض سر می دهند، می کوشند تا قدرت

رياد خشم و ف تحميل می کند، بر آنانفرسودگی و تسليم است. گرسنگی، وضعيت بد معيشتی و فجايعی که نظام سرمايه 

همبستگی طبقاتی از  همچنان در چهار ديواری کارخانه ها به دور خود می پيچند.اما . سازدمی  خروشانرا  شانقهر

، دست در دست هم نمی گذارند، به طبقه بودن و قدرت طبقه خود نمی می روندننه سراغ يکديگر  ،هيچ خبری نيست

کت و فقر را سرنوشت محتوم خود می بينند، برای انديشند. کارگر بودن، استثمار شدن، برده مزدی بودن، گرسنگی، فال

به صف نمودن قدرت سازمانيافته، شورائی و طبقاتی خود عليه سرمايه گام بر نمی دارند، به همين دليل شکست می 

 ،روندخورند، به هيچ کجا نمی رسند، هيچ خواست خود را بر سرمايه داران و دولت سرمايه تحميل نمی کنند. همين 

 نسبت به ماه شهريور، 177اعتراضات اين ماه ( اين افت اينک تأسفبار است.و  ات آنها را به دنبال داشتهمبارزافت 

چه اما آن. بيشتر است )اعتراض و اعتصاب 116 ( ماه مشابه سال پيش هر چند در قياس با بيانگر اين افت است.) 221

. اگر سال است و ناتوان جنبش کارگریکنده اپر أصل،موقعيت مست ، کهاعتراضات و اعتصاباتکمبود نه  غم انگيز است

، زندانی شدن همزنجيران فرياد اعتراض همکاران یها، بيکارش همين موقع کارگران بسياری واحدها عليه بازداشتپي



، امروز چنين نمی جاده های مواصالتی سرمايه را مسدود می کردند سر می دادند امروز همين را نيز نمی کنند. اگر

در  مبارزاترژيم سرمايه در محدود کردن  نمايند. اگر همصدا دست به اعتصاب می زدند امروز غرق يأس و ترديدند. 

است. همان نسخه ای که سنديکاها و احزاب از ديرباز برای کارگران پيچيده و  بوده کار موفق هایچار ديواری واحد

کاهش می يابد، طوفان بيکارسازی در حال طغيان است. فقر و فالکت و بی  هر روز دستمزدهای واقعی می پيچند.

ی راه به هيچ کجا نمدولت و عمال سرمايه کاری کرد. توسل به  بايد م نيست. اخانمانی بيداد می کند. اين وضع قابل دو

اه ايع می گرداند. بايد رما را می فرسايد و ض ،ون های فريبکار چپ و راست ماندنيبرد، چشم به راه نقش بازی اپوزيس

جای عجز و البه ه بيائيد بافتاد، دست به دست هم داد. يک قدرت نيرومند شورائی و سراسری ضد سرمايه داری شد. 

، بيائيد يک قدرت داريم پاا از کارخانه تا محله و مدرسه بررا در همه ج خود شوراهای کارگری ،به درگاه سرمايه

اين قدرت را عليه سرمايه اعمال کنيم. با اين قدرت خواستهای خويش را بر سرمايه داران سازمان يافته طبقاتی گرديم، 

ايد راه ب. است پذير امکان همه ها اين و دولت آنها تحميل نمائيم. بيائيد وارد يک کارزار واقعی راديکال طبقاتی گرديم.

  افتيم. 

  
  ١٣٩٩ ابراهيم پاينده آبان

  

  

 

 



  ساعت اخير  48جنبش کارگری ايران در 

همين ماه، موجی از اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و شکلهای  27مهر تا امروز يکشنبه  25در فاصله ميان جمعه 

  متنوع مبارزه در کارخانه های مختلف ايران، در استانها و نواحی گوناگون کشور در حال خروش و طغيان بوده است. 

مهرستان در سيستان و بلوچستان، کارگران برخی از فازها و سکوهای عسلويه، صدها کارگر رانندگان مرکز بهداشت 

مشکين شهر، کارگران  –شرکت زمزم در تبريز، شمار کثير کارگران راهسازی شاغل در پروژه احداث بزرگراه اهر 

د در شهرداری بجنورد همراه نيروگاههای پتروپااليش المرد در پارس جنوبی، توده کارگر مورد استثمار شرکت پسمان

با زنان، کودکان و تمامی اعضای خانواده ، هزاران کارگر پااليشگاه پارسيان، دومين مرکز پااليش گاز کشور، کارگران 

در شهرداری شهر اهواز، بعالوه دهها » کمربند سبز«مستغالت شهرک پرديس جم، جمعيت انبوه کارگران بيکار منطقه 

  اير نواحی ايران دست از کار کشيده و خواستار تحقق مطالبات فوری خود شده اند. هزار کارگر ديگر در س

اعتراض به تعويق چندين ماهه پرداخت  خواسته های کارگران چه بوده؟ نياز به گفتن نيست. همه جهانيان از بر هستند.

ر گونه تضمين اشتغال، خشم و قه دستمزدها، عصيان عليه بيکارسازيهای گسترده خانمان برانداز، اعتراض به فقدان هر

  عليه سطح نازل مزدها يا شرايط مرگبار کار، خطوط کلی نارضائيها و دستور کار همه مبارزات را تعيين کرده است. 

نتيجه اعتصابات، تحصنها، تشکيل اجتماعات چه بوده؟ اين را نيز هرکسی می داند. هيچ اعتصابی نتيجه نداده است. هيچ 

  و منفی قاطع بوده است!!! » مقدور نيست«د نداشته و پاسخ سرمايه داران به خواست های کارگران اعتراضات دستاور

موضوعی که خاص اين دو روز، دو دهه يا چند دهه نيست. زندگی نسل بعد از نسل توده کارگر ماالمال از آن است. 

ارگران اعتصاب می کنند، دست به بر همين اساس پرسش بعدی پيش می آيد. در اين صورت و با اين توصيف چرا ک

اعتراض می زنند و به زعم خويش مبارزه می نمايند؟ پاسخ اين سؤال هم روشن است. فشار فقر، گرسنگی، آوارگی، 

گورخوابی، بيماری و بی درمانی آنها را مجبور به مبارزه می کند، راه ديگری نيست. به سراغ آخرين پرسش برويم. 

ی ها و پاسخ درستش پرتو پرفروغی بر راه رهائی انسان است. سؤال اين است. آيا واقعا پرسشی که آتشفشان سردرگم

کارگران ايران، دنيا، جنبش کارگری بين المللی سوای دور خود چرخيدن ها، اعتصابات پراکنده معطوف به حل و فصل 

نده ماندن به عنوان برده مزدی زندگی فسيل وار کارگری، چانه زدن با صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری برای ز

مادام العمر، تحمل شکست ها، سرکوب ها، چشم دوختن به منجيان موعود، آويختن به اين يا آن حزب، اين يا آن سنديکا، 

اين يا آن نيروی باالی سر، سوای اينها راه ديگری  وجود ندارد؟!! آيا تاريخ به انتها رسيده و سفينه رهائی استثمارشوندگان 

هميشه به گل نشسته است؟!! جواب اين سؤال مطلقا آری نيست. تاريخ مبارزه برای تغيير ريشه ای اوضاع به سر  برای

نيامده است. آنچه دورانش برای هميشه پايان يافته راه حلهای پوسيده شکست آميز است. اعتصاب در چهارديواری يک 

زندگی بهتر، کاهش نابرابريها همراه با قبول برده مزدی  مرکز کار هيچ نتيجه ای نمی دهد. مبارزه برای مزد بيشتر،

جاويدان ماندن، سوای شکست فاجعه بار هيچ حاصل ديگری ندارد، سرنگونی طلبی فاقد بار سرکش ضد سرمايه داری 

گرفتن شتاب برای افتادن از چاله به چاه است، پشت سر اين و آن حزب يا سنديکا صف بستن، کفن و دفن کامل قدرت 

کار طبقاتی خود، اعطای فرصت ماندگاری جاويدان به سرمايه داری و الجرم استقبال از وخامت هر چه ژرف تر پي

وضعيت موجود است. کل اينها رفرميسم منحط راست يا چپ است. بايد ميدان مبارزه را عوض نمود. برای تحميل هر 

ين قدرت را فقط در سازمانيابی سراسری شورائی خواست خويش بر طبقه سرمايه دار و دولتش نيازمند قدرت هستيم. ا

خود عليه سرمايه می توانيم متجلی سازيم. بايد يک قدرت متشکل شورائی سراسری ضد بردگی مزدی شويم. هيچ راه 

ديگری وجود ندارد. مرزهای مراکز کار را در هم کوبيم، دست در دست هم گذاريم، به صورت يک طبقه متحد گرديم، 



تی سراسری شورائی خويش وارد ميدان مصاف عليه سرمايه شويم. کل خواست های خود را با اين قدرت با قدرت طبقا

بر سرمايه داران و دولت آنها تحميل کنيم. هدف جنگ را تسلط کامل بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود اعالم داريم. 

ادی، بی حقوقی، بی داروئی، عليه همه اشکال در درون اين ميدان به جنگ عليه اساس ستم جنسيتی، گرسنگی، سلب آز

ستم و جنايات سرمايه، عليه موجوديت سرمايه داری برخيزيم. اين راه مسلما دشوار است اما تنها راه است. همه راههای 

اتی قديگر به گورستانند. تمامی اشکال مبارزه موجود محکوم به شکست، فرساينده و تباه کننده اند. بايد به ريل مبارزه طب

  ضد کار مزدی برگرديم. 
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  شجريان، بت آفرينی بورژوازی، شستشوی مغزی کارگران 

هر شيوه توليد اجتماعی، افکار، سياست، جامعه شناسی، هنر، ادبيات و ارزشهای اجتماعی پاسدار خود را می زايد، آنها 

ی طبقه مسلط می نمايد و بر طبقات ديگر ديکته می کند. در هر عصر طبقه استثمار شونده را انديشه، فرهنگ، ايدئولوژ

و فرودست نيز در پويه پيکار خود عليه مناسبات حاکم، افکار، سياست، ادبيات، هنر، مالکهای انسانی خود را می آفريند، 

يش رود؟ به عنوان مثال شعر، رمان، موسيقی، وارد ميدان می کند و سالح کارزار می سازد، اينکه در اين گذر تا کجا پ

آواز و ادبياتش راديکال شود، غنای شفاف طبقاتی يابد يا به همان فرارسته های ايدئولوژيک مسلط آويزد چيزی است که 

به درجه انکشاف و ژرفش مبارزه طبقاتی او مربوط می گردد. نکته ای که موضوع گفتگوی ما نيست، بحث بر سر 

وازی در عالم سياست، انديشه، فرهنگ، هنر و اين گونه مسائل است. طبقه سرمايه دار به همان سياق که کارکرد بورژ

جامعه شناسی، سياست، قانون، حقوق، مدنيت، دموکراسی و همه نهادهای اجتماعی را پاسدار چرخه ارزش افزائی 

ادبيات و فراورده های فکری ديگر نيز همين  سرمايه و تشديد استثمار کارگر می کند، به انديشه، هنر، شعر، موسيقی،

نقش را می دهد. از ياد نبريم که بورژوازی به رغم همگنی و اتحاد ارگانيک در مقابل توده کارگر در درون خود بر 

سر چگونگی تقسيم سهام مالکيت، قدرت و حاکميت، اسير جدال جنگ افروزانه است. درهمين راستا هر بخش آن برای 

ی، سياسی، هنری، ادبی خود نسخه پيچی ويژه اش را دارد. کار ديگری که بورژوازی می کند، قفل نمودن تسليحات فکر

افکار، ايده ها، نظريه ها، هنر و ابداعات خود به افراد خاص يا شخصيت آفرينی، بت تراشی و رواج کيش شخصيت 

و به سالخی شعور آدمها می پردازد.  است. بورژوازی با اين کار بدترين شکل شستشوی مغزی را تدارک می بيند

نمايندگان سياست، فکر، نظريه، هنر، موسيقی، آهنگ يا هر چيز ديگر خود را بت می کند، امامزاده می نمايد و توده 

کارگر را به تکريم آنها می خواند. اين کار را توطئه گرانه، مافيائی، بوروکراتيک انجام نمی دهد، ارگانيک و خودپو 

شيده ترين، رمزآميزترين، نامحسوس ترين مجاری ميان توليد مادی و فکری دنبال می کند و به بار می نشاند. ازدرون پو

شيوه توليد مسلط هر عصر ساز و برگهای الزم برای پمپاژ فرا رسته های فکری، سياسی، ادبی، هنری، اخالقی خود، 

  بت آفرينی را هم از همين مجاری پی می گيرد.  به فضای عام شکل گيری و پرورش باورها را دارا است و رويکرد

محمدرضا شجريان نماينده هنری، هنرمند، موسيقی دادن و خواننده اليه معينی از بورژوازی ايران بود، اين بخش از 

ساخت!! بحث بر » محبوب القلوب«بورژوازی او را بت کرد و در دوره های مختلف متناسب با نيازهايش، امامزاده 

ارائی سرشار تارهای صوتی وی در توليد آواز نيست، او در اين گذر استعداد ويژه خود را داشت، کسی منکر سر نفی ک

خالقيت های وی در آوازخوانی و مهارتش در موسيقی نيست، آنچه اين روزها شاهد بوديم ربطی به بازگوئی استعدادها 

گويا پرچمدار حقوق انسان، مشعلدار آزاديخواهی بشر،  و توانائی ها نداشت. از شجريان چهره ای به نمايش نهادند که



نويسنده منشور رهائی نفرين شدگان ايرانی! معترض عليه جنايات، آزادی کشی ها و سالخی توده فرودست بوده است!!! 

اين در زمره بدترين دروغها و گزافه بافيها است. چيزی که از سرشت سرمايه و طبيعت بورژوازی بر می خيزد. 

تلويزيون رژيم درنده شاهنشاهی سرمايه بود، در جشن هنر شيراز  –ه شجريان خالف اين است. او خواننده راديو امکارن

آواز خواند. جشنی که سالها با برنامه ريزی دربار پهلوی برگزار می شد تا ناسيوناليسم ضد بشری بورژوازی  50در دهه 

ش کند. با شکست جنب و استخوانهای پوسيده برده داران هخامنشی را زرادخانه تهاجم روز سرمايه عليه توده کارگر ايران

و عروج فاشيسم اسالمی بورژوازی، به همکاری با شبکه اختاپوسی صدا و سيمای جمهوری  57کارگری ايران در سال 

خود و مروج سموم ايدئولوژيک اسالمی سرمايه » بالل حبشی«اسالمی پرداخت. حاکمان جديد دينی سرمايه او را 

هزار شريف ترين، مبارزترين و استوارترين انسانهای زندانی، در شرايطی  7بعد از قتل عام  1368نمودند. شجريان در 

که دولت اسالمی بورژوازی برای هموارسازی راه ورود سرمايه های خارجی نيازمند سردادن عربده ثبات بود، سفير 

که کشتارها دروغ هنری دولت درنده  رفسنجانی شد. او را راهی خارج کردند تا به دولتها و صاحبان سرمايه بگويند 

است، ايران جزيره آزادی است و هنرمندانش از آزادی برای فعاليتهای هنری برخوردارند!!!. محمدرضا شجريان از آن 

تاريخ به بعد همواره در نقش يک سلول زنده اصالح طلبی ارتجاعی بخشی از بورژوازی ايفای نقش کرد. چهره هنری 

فريبکارترين بخش طبقه سرمايه دار شد. همان بخشی که نيروی سلسله جنبان  اپوزيسيون نمائی اصالح طلبانه يکی از

بود و چند سال اين طرف تر در پاسخ به الزامات ماندگاری  57شکل گيری و ظهور فاشيسم دينی سرمايه در سال 

ريان افتاد. شجحاکميت سرمايه و جمهوری اسالمی علم و کتل اصالحات پهن کرد و با توحش تمام به جان جنبش کارگری 

صدای اين جناح بورژوازی و اپوزيسيون نمائی او در مقابل مافيای مسلط رژيم اسالمی گرديد. صدای اين  88در سال 

طيف طبقه سرمايه دار در جدال با رقيبان بر سر سهام سود، مالکيت، قدرت و حاکميت شد. او هيچ گاه، در هيچ شرايطی 

ی رژيم عليه توده کارگر اعتراض نکرد، هيچ اعتراضی به هيچ سبعيت رژيم عليه به هيچ کدام از هولوکاست آفرينی ها

کارگران ننمود. در هيچ کجا هيچ کلمه ای عليه گرسنگی، فالکت، بی داروئی، بی خانمائی مولود سرمايه و آوار بر سر 

تن بدترين نقش را در گمراه ساخ -د که چنين انتظاری از وی نبو -کارگران به زبان نياورد. او نه فقط اين کارها را نکرد 

افکار توده کارگر و کفن و دفن اعتراضات آنان در اپوزيسيون نمائی منحط اصالح طلبانه بورژوازی بازی نمود. 

لشکرکشی سراسری جناح های مختلف طبقه سرمايه دار برای بزرگداشت شجريان در روزهای اخير ارج و عزتی است 

گزاری به او می پردازد. بی دليل نيست که فرح، رضا پهلوی و اطاق فکرنشينان سابق که اين طبقه برای همين خدمت

ساواک شاهنشاهی مانند عباس ميالنی، به همان اندازه در ستايش وی سخن راندند که سيد محمد خاتمی، حسن روحانی، 

اماتش پرداختند. در اين ميان حسن خمينی، مجتبی خامنه ای، علی الريجانی، محمود دولت آبادی و سايرين به بيان کر

يک چيز اما جای سؤال دارد!! جمعيت چشمگيری از کارگران به ويژه درس خوانده های طبقه کارگر چه بسا بيش از 

را  19بورژوازی برای شرکت در بزرگداشتش سر و دست شکستند!!، آنسان که حتی تمامی مخاطرات ابتال به کوويد 

رسش اين است: چرا اين فعاالن کارگری و درس خوانده های کارگر راه اپوزيسيون نمائی نيز مشتاقانه به جان خريدند. پ

خود را به سوی جنبش زمينگير و فرومانده طبقه خود کج نمی کنند؟؟، اگر خيلی اهل اعتراضند!!! چرا به پويه پيکار و 

  اعتراض طبقه خود نمی آويزند؟؟!! 
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)17رژيم اسالمی سرمايه و قتل عام کارگران درمان (متن تکميلی   

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

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

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

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

ر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اينجا هر نفس کشيدن اعتراضی کارگران ايران از غالب مناطق جهان رعب انگيزت

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

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

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

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

ير مرگ و تکريم شرف انسانی به پا خاستند تا در ميان آتش و خون آفريده سبعيت راسخ، عظيم ترين فداکاری ها، تحق

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

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

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

می آوريم صرفا در برگيرنده نامهائی است (بين سوم مهر تا پنجم آبان) اينجا در شانزدهمين متن تکميلی آمار کشتگان 

تاريکی زار ماالمال از سانسور، خفقان، کنترل، بريدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بيرون  که توانسته ايم از

  .آريم

  فهيمه برين کار پرستار بيمارستان تبريز  348  سعيد حسين زاده پرستار جوان بيمارستان اردبيل 347

  بيمارستان دانشگاه تهرانسپيده سپيدنامه پرستار   350  زهرا رگبار پرستار بيمارستان بوشهر  349

  ساله بيمارستان کرج 28مينا برخورداری پرستار   352  علی محمد امامی آنسترولوژيست تهران  351

  لفضل محمد عليزاده جراح مغزاابو  354  فرشته زرگر پزشک جوان بيمارستان تهران  353

  بيمارستان شيرازسعيد شفاعت راديولژيست   356  اسماعيل مهاجرانی پزشک عمومی تهران  355

  ميالد ايران نژاد اورژانس بهداری قره آغاج  358  ساله بيمارستان کرمان 28سحر شاهمرادی پرستار   357

  علی اکبر تاجريان پزشک عمومی بيمارستان تهران  360  وحيد نيک سرشت متخصص قلب بيمارستان رشت  359

  زارع خفری پزشک بهداری شيراز فريدون  362  حسن ويشه راديولوژيست بيمارستان ابن سينا  361

  محمد رضا عزيزی کارشناس بهداشت کرمانشاه  364  حسنی متخصص بيهوشی علوم پزشکی هللاولی  363

  عسکری پزشک بيمارستان اهواز عبدهللا 366  مريم شرف خواه پرستار بيمارستان قزوين  365

  زرنانی پزشک عمومی بهداری کرجبابک   368  اللهی مامای بهداری بيرانشهر لرستانسميه خير  367

  مهناز صالحی پرستار بيمارستان تهران  370  جوادزادگان رزيدنت جوان تهران امير  369

  عبدالرضا ويسی بهورز خانه بهداشت روانسر  372  قم اعظم نجفی فرد بهار بيمارستان کامکار  371



  درمان بيمارستان اصفهان کادررضا عابدی  محمد  374  ماسيس ميکائيليان پزشک بيمارستان مشهد  373

  محمد فقيهی متخصص جراحی علوم پزشکی  376  معين طباطبائی پزشک جوان بيمارستان اروميه  375

  محمود فضل الهی کادر فنی بيمارستان سرخه حصار  378  حيدر ابری کارشناس بهداشت قم  377

  خداوردی پرستار جوان بيمارستان تهرانمحبوبه   380  غالمحسين حسينی متخصص بيهوشی بيمارستان آباده 379

  ن بحری کادر جوان اورژانس شاهرودتيم  382  رضا باباخانی بهيار بيمارستان مرند  381

  علی برجيس پرستار جوان بيمارستان اصفهان  384  صالح عرفانی فام متخصص طب توانبخشی مراغه  383

  ساله بيمارستان سلماس 36نژاد اسد بهورز ولی   386  خدابخش رئيسی کادر درمان بيمارستان سراوان  385

  فرهنگ فالحدوست راديولوژيست بيمارستان پاکدشت  388 شاکر صباح متخصص عفونی بيمارستان شهر ری  387

  نيلوفر نظری پرستار بيمارستان فياض بخش  390  حبيب ذاکريان راديولوژيست بيمارستان شاهرود  389

  منصوره حسينی بهورز بهداری خراسان جنوبی  392  دانشگاه اصفهانزاهد صفی خانی استاد آناتومی   391

  مجيد عادلی پزشک عمومی مرکز بهداشت اروميه  394  محمد رضا ميرزا آقايی اورژانس دماوند  393

  محمد رضا رزمی پرستار بيمارستان بوشهر  396  روساز اروميهاد شاه محمدی روح هللا  395

  حسن ميانه ساز بهيار بيمارستان قزوين  398  کرمان ساله24هانيه سلجوقی پرستار   397

  زهره کمالی نژاد مامای مرکز بهداشت تهران  400  مريم صوفی علوم آزمايشگاهی اروميه  399

  پروين کيوان پرستار بيمارستان دزفول  402  فرحناز چاووشی پرستار بيمارستان قلب تهران  401

  سين مرکز جراحی تهراننيفردوس عزيزالهی تک  404  تهرانحسين چيذری متخصص بيهوشی بيمارستان   403

  

  اخبار و گزارشات مربوط به پاندمی کرونا در ايران و جهان :

هزار نفر بوده  ١٠ماهه گذشته تعداد مبتاليان به کرونا از دانش آموزان باالی  ٧معاون وزير بهداشت گفت: در  ،مهر 6

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت رژيم سرمايه روز  يکشنبه  اند.باختهنفر آنان جان ٢٠٠است که حدود 

يان  اند. شمار مبتالکارگر صنعت نفت به دليل ابتال به کرونا جانشان را از دست داده ۴٠٠حداقل «ششم مهر تائيد کرده که 

  »نفر بوده است ١٠٠هزار و  ۴هم 

معلم به کرونا  ٢۴۴آموز و دانش ٢٣٢ا کنون در اين استان گفته مدير آموزش و پرورش خراسان رضوی، ت به ،مهر 9

  اند.دانش آموز نيز جان خود را از دست داده ۵نفر از کادر آموزشی و  ٢١اند، مبتال شده

سازمان جهانی بهداشت آمار شما را زمانی «مينو محرز، عضو کميته علمی ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد  ،مهر 9

ها منفی کاذب هستند، به درصد تست ۴٠تا  ٣٠آر مثبت داشته باشيد. مثبت کاذب کم است، اما سییکند که پقبول می

اين خبر بدين معنی است که رژيم اسالمی سرمايه با » شوند.درصد از بيمارهايمان گزارش نمی ۴٠تا  ٣٠همين دليل 

تا برپا کرد می دهد. همين رژيمی که ايام محرم را را کم نشان  19برنامه ريزی های گوناگون تعداد مبتاليان به کوويد 

  هر چه بيشتر و سبعانه تر و بدون کوچکترين درد سری توده های کارگر کشتار شوند!

 کرونا تمام پرسنل داروخانه بيمارستان امام رضا اروميه را مبتال كرد و اين واحد خدماتى را به تعطيلى كشاند.  ،مهر 12



دانش آموز در  ۵١معلم و  ۵٨مهرماه  ١٢شهريورماه تا  ١۵وم پزشکی ايالم اعالم کرد: "از رييس دانشگاه عل ،مهر13

  اين استان به کرونا مبتال شدند".

مدير آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: "بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و ، مهر15

 ١٩نفر از دانش آموزان گرفتار بيماری کوويد  ٨٠نفر از معلمان و  ١٠٣درمانی استان، از نيمه شهريورماه تا کنون، 

  شده اند".

هزار پرستار به بيماری کرونا مبتال ٢٠رئيس هيأت مديره نظام پرستاری تهران اذعان کرد: تا امروز نزديک  ،مهر 20

  شدند.

مبتال  ١٩ر درمان که به بيماری کوويدنفر از کاد ٢٠٠گويد تا کنون در تهران زالی مدير ستاد کرونا تهران می ،مهر 22

گويد از کارکنان اين بيمارستان که پور، رئيس بيمارستان سينا هم میاند. محمد طالبشدند جان خود را از دست داده

 اند.نفر به کرونا مبتال شده ۴٠٠نفر هستند تا کنون حدود يک سوم، يعنی  ١٢٠٠حدود 

نفر از کارکنان اين بيمارستان به کرونا خبر داده و  ٢٢٠ان نيز از ابتالی حسين بدخشان، مدير بيمارستان مدرس تهر

گويد از ابتدای مهرماه و شروع موج سوم شيوع کرونا آمار مراجعه و بستری بيماران کرونايی در بيمارستان "به می

  صورت ناگهانی و تصاعدی" افزايش يافته است. 

برابر حساب کرد  2آمار فوت شدگان بر اثر کرونا را بايد « ن گفت معاون وزير بهداشت سرمايه در ايرا ،مهر 23

  ».فوتی داريم 600هزار مبتالی جديد و  10يعنی اين روز ها هر روز 

در  ١٩هزار پرستار به علت ابتال به بيماری کوويد ۶اکنون حدود  معاون نظام پرستاری سرمايه گفت : ،مهر 28

 برند.مرخصی استعالجی به سر می

باختگان گويد رقم واقعی جانملی کرونا، می های عفونی و عضو ستادمسعود مردانی، متخصص بيماری ،مهر 29

  نفر. ٣٣٧نفر بوده، نه  ٨۴٢از ديروز کرونا، بيش

دانند آمار واقعی مرگ و مير روزانه آبان نيوزويک :  پزشکان ايران رژيم ايران را مسبب فاجعه کرونا در ايران می 3

 تا پنج برابر آمار رسمی باشد. تواندمی

گزارشگر کانال يک تلويزيون آلمان ماجرای کرونا در ايران را حکايت ناکارآمدی، ناکامی و پنهانکاری ارزيابی  ،آبان 3

اند آمار رسمی بيانگر واقعيت اپيدمی در در روزهای اخير برخی مسئوالن ارشد ستاد ملی مقابله به کرونا گفته .کندمی

بر اين اساس تعداد  .کم دو برابر استها دو و نيم برابر ارقام اعالم شده و شمار مبتاليان دستست و تعداد فوتیايران ني

  .هزار نفر در روز باشد ١١نفر و تعداد مبتاليان بيش از  ٨٠٠واقعی قربانيان در روزهای اخير بايد بسيار فراتر از 

هيچ  چون دو کنار شوفاژ درازم کردن دآنقدر بد بود که بهم سرم زدن پرستاری در بيمارستان می نويسد : حالم ،آبان 3

اره بو مجبور شدم دوباره پاشم و بعد از رسيدگی بيام دو دتختی خالی نبود، اما هنوز سرم تموم نشده بود يک بيمار آوردن

 ،بيمار با حال وخيم نزديک پنج هزار ،بيش از دوهزار بستری جديد در روز» ست.ا بد همين گوشه دراز بکشم، حالم

روند و فشار کار  ا مینهای تهران به مرخصی استعالجی کروبيمارستان نفر از کادر درمان فقط در 130تا  70روزانه 

  شه! بر روی ساير همکاران مضاعف تر و بيشتر می

وزش پزشکی در زاده معاون فناوری و تحقيقات وزير بهداشت، درمان و آم، دکتر رضا ملک٩٩آبان ماه  ٣روز شنبه 

  ميليون نفر به کرونا خبر داد. ۵٠ای در شبکه دو تلويزيون، از احتمال ابتالی برنامه

های ميدانی کادر درمان و همچنين بر اساس گزارش :حسين قشالقی عضو شورای عالی نظام پزشکی می گويد ،آبان 4

  برابر آمار رسمی است.  ۴تا  ٣توان گفت ميزان مرگ و مير کرونا در کشور حدود با بررسی آمار دفن شدگان، می



حسين قشالقی عضو شورای عالی نظام پزشکی رژيم سرمايه می گويد: شرايط کنونی از مدتها قبل از سوی  ،آبان 5

بينی شده و هشدارهای الزم داده شده بود. ميزان مرگ و مير واقعی قابل کتمان نيست و وزارت بهداشت پيشکارشناسان 

کند... بر اساس گزارشهای ميدانی کادر درمان شدگان محسوب میصرفاً مواردی را که تست مثبت دارند در آمار فوت

برابر آمار رسمی ۴تا  ٣و مير کرونا در کشور حدود توان گفت ميزان مرگ چنين با بررسی آمار دفن شدگان، میو هم

  است.  

گذارد، تا  سنگينی بر دل ساير همکاران می  ميرد، داغ نهيب مرگ هر همکاری که می پرستاری می نويسد : ،آبان 5

 چند مدت جو سنگينی بر محيط آن بخش حکمفرماست و در کنار اين اندوه بزرگ، دلشوره ی غريبی نيز تا مدتها روح

شود و کاری از کسی  کند! وقتی يکی از همکارانمان جلوی چشممان پرپر می و روان همکاران آن بخش را تسخير می

 کند: او همسن شنويم، ذهن ناخودآگاهمان شروع به مقايسه می ساخته نيست، وقتی خبر فوت يکی از همکارانمان را می

دهم، از همان راهی مبتال شد که  هرروز دارم انجام می کرد که من من بود، هم رشته ی من بود، همان کاری را می

دهند، با همان بيمارانی سروکار  کرد که به من هم می هرروز پيش پای ناگزير من است، از همان تجهيزاتی استفاده می

 و به کارداشت که من دارم! چطور خودم را قانع کنم که قربانی بعدی من نيستم؟ چه راه گريزی، چه چاره ای مانده که ا

     نبست تا من با آن خودم را نجات دهم؟

  

  اعتراضات کارکنان درمان : 

مهر با حضور در  7و  6کادر پرستاری بيمارستان روحانی بابل در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان روز 

  محوطه بيمارستان دست به اعتراض زدند.

مهر  13روز  پرداخت دستمزد و عدم امنيت شغلی شاندم پرستاران مراکز درمانی دولتی اصفهان در اعتراض به ع

  مقابل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجمع  اعتراضی برگزار کردند.

درمانی و بهداشتی در اعترض به عدم تبديل وضعيت شغلی، نپرداختن  پرستاران، کارکنان شرکتی و دولتی مراکز

  دست به تجمع مقابل مجلس و سازمان برنامه زدند. مهر 14و  13سطح نازل دستمزدها روز  دستمزدها، و

ايرانشهر نسبت به  و بيمه روستايی در  جمعی از بهياران سالمت طرح پزشک خانواده، کادر درمانی شرکتی، مهر 14

  ماه دستمزد خود دست به تجمع زدند. 3عدم پرداخت 

و عدم پرداخت دستمزد ها در برابر دانشگاه تجمع اعتراضی کادر درمان شرکتی اهواز در اعتراض به کاهش  ،مهر 19

  علوم پزشکی.

های استيجاری مرکز بهداشت شهرستان بمپور، واقع در استان سيستان و کارکنان بيمه روستايی و راننده ،مهر 20

  ماه دستمزد خود دست به تجمع زدند. ۵بلوچستان، در اعتراض به عدم پرداخت 

ا سالمت نسبت به کاهش دستمزد های خود مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی پرستاران شرکت آو کارکنان و ،مهر 20

شاپور اهواز دست به تجمع زدند. حاضرين در تجمع می گويند، از اول شهريورماه مبلغ پانصد هزارتومان تا هفتصد 

  هزارتومان ازدستمزدشان به داليل نامعلوم کسر گرديده است.

  لی در کرج در اعتراض  به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به تجمع زدند.پرستاران بيمارستان امام ع ،مهر 21

رانندگان استيجاری مرکز بهداشت شهرستان مهرستان در استان سيستان و بلوچستان، نسبت به عدم پرداخت  ،مهر 24

                                                                                                                             مهر دست به تجمع اعتراضی زدند.              25شان در اين روز و هم چنين جمعه ماه دستمزد ۵

  کارگران ضد سرمايه داری 



  

  کارگران، مرگ ناشی از گرسنگی و کرونا

جمهوری اسالمی سرمايه داری ايران، در تهران، مراکز استانها، آنچه اين روزها در خيابان ها و پاره ای از پارک های 

تا  1315شهرهای بزرگ، حتی روستاها می بينيم، يادآور سال های پايان جنگ جهانی دوم سرمايه داری، در فاصله 

ت خورشيدی و روزهای پايان ديکتاتوری هار رضاخانی سرمايه است. در آن روزها خيابان ها، جاده ها و محال 1325

نمايشگاه انبوه جنازه های مردگان ناشی از گرسنگی، فالکت، بی داروئی و بيماری بود. امروز نيز کم يا بيش همين 

گونه است. همه شواهد حاکی است که آمار واقعی جانباختگان کرونا از چند برابر ارقام دولتی افزون تر است اما شمار 

مايه داری ايران، در آتش فقر، بی غذائی و بی داروئی می سوزند کارگرانی که هر روز در پهندشت گرسنگی زای سر

و جان می بازند بسيار بيشتر از مردگان روزانه کرونا است. آنچه هر روز رخ می دهد و مدام تشديد می گردد، قابل 

تعداد  ر،توصيف نيست. در سال جاری شمار کارگران بيکار چندين ميليون افزايش يافته است. در پاره ای مراکز کا

شاغالن به نصف رسيده و يا حتی کمتر گرديده است. کارگاههای زيادی به طور کامل تعطيل و کارگران آنها بيکارند، 

خيل کثيری از رانندگان تاکسی کارشان را از دست داده و به صف بيکاران ملحق شده اند، جمعيت انبوهی از توده کارگر 

م يا سوم، با وسائط نقليه کار می کردند، امکان ادامه اين کار را ندارند. شمار که زير فشار تنگدستی، به عنوان کار دو

دست فروشان کنار خيابانها، ميدانها و جاده ها به نصف رسيده است، بيکاری و بيکارسازی با سهمگين ترين شتاب، در 

يش ری که در اين چند ماه کار خوعظيم ترين ابعاد گسترش يافته و همچنان در حال افزايش است. کل چندين ميليون کارگ

افراد خانواده خود، اکنون يک جمعيت  را از دست داده اند، بعالوه ميليون ها کارگر بيکار پيشين همراه با دهها ميليون

چندين ده ميليونی گرسنه، مفلوک، بيخانمان، محروم از خورد و خوراک و پوشاک و سرپناه را تشکيل می دهند. جمعيتی 

زير تازيانه گرسنگی می ميرند، آواره و بی خانمان در گوشه خيابانها، حاشيه گورستانها و کنار پارکها  که فوج، فوج

جان می سپارند. توده کارگر نفرين شده دوزخ نشينی که حتی حاکمان درنده و قتل عام  پرور اسالمی سرمايه نيز شمار 

  ليون اعالم می کنند.  مي 50ميليون و اخيرا بيشتر از  40آنها را گاه باالتر از 

مرگ و مير روزافرون کارگران با سونامی بی غذائی، فالکت و بی سرپناهی مولود سرمايه داری، طغيان آميز است 

اما کرونای ارمغان نظام بردگی مزدی نيز در درو نمودن جان توده های کارگر از سونامی گرسنگی و فقر عقب نمانده 

ست، عظيم ترين درصد مبتاليان، فاقد کمترين امکانات دارو غير قابل احصاء ا 19است. شمار کارگران مبتال به کوويد 

و درمان و الجرم محکوم به مردن می باشند. بيمارستانهای تحت مالکيت دولتی سرمايه با اعالم تکميل ظرفيت، هيچ 

بيش  19کارگر بيمار کرونائی را نمی پذيرند، بيمارستانهای خصوصی سرمايه داران برای پذيرش هر مريض کوويد 

ميليون تومان هزينه ورودی می خواهند. رقمی که هيچ کارگری قادر به تهيه آن نمی باشد و بر همين اساس  12از 

راهی سوای قبول مرگ ندارد. در بسياری از بيمارستانها حتی بيماران رو به احتضار را راه نمی دهند. در درب ورودی 

ميليمتر جيوه باالتر باشد،  60رانی را که اکسيژن خونشان از اين مراکز، اکسيژن خون مريض را نگاه می کنند و بيما

 –حتی در وضعيت مهلک، به دستور حاکمان سرمايه از بيمارستان بيرون می رانند. اين بيماران به خانه بر می گردند 

  تا در کنج تيره کومه مسکونی کنار ساير بيماران خويشاوند جان بسپارند. –اگر خانه ای داشته باشند 

ل اين فاجعه های وحشت برانگيز ضد انسانی در نقطه ای از جهنم گند و دهشت سرمايه داری جهانی رخ می دهد که ک

نام جغرافيائی آن ايران است. دولتش يکی از درنده ترين دولت های تاريخ بردگی مزدی است، سرمايه های تلنبار و بر 

درصد است.  1200نرخ استثمار کارگرانش باالی  .ده استهم انباشت شده وحوش سرمايه دارش سر به کهکشانها سائي



طول و عرض زندانهايش به وسعت سراسر جامعه، اقالم ارتشاء سرمايه داران، دولتمردان، قضات، واليت فقيه و مراجع 

شرعش مزيد بر سرمايه های کهکشانی بی مرزی که از استثمار کارگران بر هم انباشته اند، چندين تريليون تومانی 

است. همه اينها اما يک روی سکه است. کل بربريتها، جنايت ها، فقرآفرينی ها، گرسنه سازيها، کشتارها و از گرسنگی 

و بی داروئی مردنها در جائی رخ می دهد که کارگرانش هر سال چندين هزار اعتصاب راه می اندازند. چندين هزار 

م خونبار آبان را تدارک می بينند، همه اين کارها را انجام اعتراض برپای می کنند، به شورش دی روی می آرند، قيا

می دهند، اما حتی قادر به حصول مزدهای چند ماه و چند ده ماه، عقب افتاده خود نمی شوند. کارگرانش ساليان متمادی 

ه ها را کنجاست که چنين می کنند و هيچ نتيجه ای نمی گيرند، شجاعانه می جنگند، حماسی مرگ را تحقير می کنند، ش

پذيرا می گردند، به زندانهای طوالنی تن می دهند، اما يک چيز را اصال انجام نمی دهند و بر سر انجام آن نيز قرار 

نمی گيرند، تا لحظه حاضر قرار نگرفته اند. آنچه نکرده و تا امروز آماده انجامش نشده اند، کالبدشکافی شکست ها و 

گيدن ها و مغلوب گرديدنها است. کالبدشکافی اشتباهات و گمراهه رفتن ها است، شکست خوردنها است. کالبدشکافی جن

  کالبدشکافی پيکارها و بی نتيجه ماندنها است، کالبدشکافی کجراه رفتن ها و به دور خود چرخيدن ها است. 

ليل فا به همين دجنبش کارگری ايران تا امروز حاضر به اين کالبدشکافی و تدارک اين درس آموزی نگرديده است. صر

هر روز بيش از روز پيش فرسوده، زمينگير، مستأصل می گردد. هر لحظه از لحظه قبل مأيوس تر می شود و در اين 

وانفسا، در اين تاريکی زار اگر هم صدها طغيان دی و خيزش آبان راه اندازد، نه آگاهانه، نه نقشه مند، و افق دار که 

ر جهت خواهد بود. مادام که جنبش کارگری ايران راه اين کالبدشکافی ريشه ای و شکست آميز، يأس آلود و باری به ه

های عليل، رفرميستی و شکست آور خود ادامه خواهد داد، ددرس آموزی راديکال طبقاتی را پيش نگيرد به همين کارکر

شين مزور ويرانه ن ونهای فرصت طلب چپ و راست خواهد شد، تحت تأثير اين کرکسانيآلت دست کثيف ترين اپوزيس

قدرت جوی راه چاره را در رژيم ستيزی توخالی فراطبقاتی، ساقط کردن يک رژيم، آوردن رژيم ديگر، از چاله به چاه 

غلطيدن خواهد ديد. به اعتصاب شکست آميز بی تأثير در چهارديواری محل کار ادامه خواهد داد. استغاثه سنديکاسازی 

کور، ذليل و عبيد اين و آن حزب خواهد شد، کل فاجعه ها، رسوائيها و شکست هايی را راه خواهد انداخت، پياده نظام 

  موجودش است. و نتيجه آنها وضعيت تيره و تار  تحمل خواهد کرد که از شروع قرن بيستم تا حال تحمل کرده است

ی ندارد. بيشتر در پيش رو جنبش کارگری اگر دست به اين کالبدشکافی بزند، صريح و شفاف در خواهد يافت که دو راه

راه نخست، راه خروج ريشه ای از گمراهه رفتن های شکست آلود قرن بيستمی، راه عروج راديکال به صورت يک 

قدرت عظيم، سراسری، طبقاتی، شورائی و ضد کار مزدی، راه عروج و ميدانداری به صورت يک طبقه متحد 

گی مزدی، راه ظهور به شکل يک طبقه با کل قدرت تاريخ آفرينی سازمانيافته در يک جنبش نيرومند شورائی ضد برد

طبقاتی خود می باشد. برای اين کار بايد مبارزات پراکنده محصور در چهارديواری مراکز کار را به عنوان سکوهای 

ز اين پرشی برای همپيوندی استخواندار طبقاتی با کل توده همزنجير، همرنج، همدرد، هم مرگ، همزی بيند. بر فرا

سکوها دستهايشان را به سوی هم دراز کنند، فريادهايشان را درهم آميزند، خواستهايشان را يکی کنند، قدرت پيکارشان 

را به هم جوش زنند، يک طبقه متحد ضد کار مزدی با يک قدرت فائقه شکست ناپذير اجتماعی گردند. رژيم ستيزی 

صفت  ون های کرکسيی کنند. بر همين بستر بر سينه کل اپوزيسروز خود را با سرنگونی طلبی ضد سرمايه داری يک

مرده خوار قدرت جوی دست رد کوبند. اين فرياد را در سراسر جامعه و جهان پرطنين سازند که خواستار نابودی کامل 

ه اين ب سرمايه داری، خواهان تسلط سراسری و شورائی همه آحاد بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود می باشند. بايد

قدرت تبديل شد. با اين قدرت در مقابل سرمايه صف آراست. اين قدرت را عليه سرمايه و دولتش اعمال کرد. اين راه 



ياد  ون های شييگانه راه پيروزی و رهائی است. راه ديگر همين است که تا کنون رفته ايم و احزاب سنديکاها و اپوزيس

                                1399ه بار حاضر است.    کارگران ضد سرمايه داری آبان می پيچند. راهی که نتيجه اش وضعيت فاجع

 

  بت سازی از شجريان و رويکرد کارگران

طبقات استثمارگر تاريخ، همواره در شکل دهی به افکار مسلط بر جامعه مطابق با اهداف و منويات و منافع خود تدارک 

ی از رايج ترين اين راهکارها قفل زدن اين اهداف و منافع به اشخاص يا "شخصيت ديده و برنامه ريزی کرده اند، يک

پردازی" است. اين اشخاص نقش مراجع و نمادهای متبلور و تشخص يافته اين اهداف را می يابند و توده های استثمار 

  تمکين می نمايند.حاکمان مطلوب  ستمگرانهن عمال به عرف و هنجارهای شونده از طريق تکريم و ستايش اينا

 سانه ای طبقه سرمايه دار، اطاعت،وظيفه توليد سودهای افعالوه بر سرمايه داری کارگر برده ای است که در جامعه 

يز ناين طبقه هنرمندان و مراجع مذهبی ، ، سياستمداران، دانشمندانمتفکرانتقديس و تکريم شاهان، فرماندهان نظامی، 

 فرهنگ همين آنچه اين روزها درباره شجريان جريان دارد نمايش چندش آور .سنگينی می کند شعورشبر ذهن و 

در اين مراسم، آزاردهنده تر از هر چيز، حضور چشمگير بخشهايی از کارگران بخصوص  "شخصيت پردازی" است.

فتن و ر حسين" گمي حسين يا "يااقشار تحصيلکرده طبقه ما بود. متاسفانه به عيان ديديم که اين بخشها هنوز همان راه 

  را ادامه می دهند. جشن و پايکوبی در کارناوال حمايت از روحانی

خواهی پرچمدار آزادي، اين کارگران او را بود منحط اصالح طلبیاپوزيسيون از شخصيتهای  شجريان بسيار فاش و عريان

ده در مراسم و فعاالن شبکه !! کارگران شرکت کنن"مرگ بر ديکتاتور" گفته است 88معرفی می کنند!! زيرا در سال 

ير م که اصولگرايان و خامنه ای و است پوشالیپوچ و  لفظیهای اينترنتی هنوز درنيافته اند که مرگ بر ديکتاتور 

  در همه جای جهان از گفتن آن ابايی ندارد!! هم هر سرکوبگر آزادی حسين موسوی و روحانی و

و مکرر کارگران در نقطه نقطه ايران، سردادن شعار "اداره ، اعتصابات متعدد 98و  96گويا خيزشهای سالهای 

شورائی" توسط کارگران، ذره ای در فکر و عمل اين همزنجيران ما تغييری نداده است. اينان هنوز هم اين خيزشها را 

 راسریاز آن خود نمی دانند، در پيوستن به اين جنبش قدم بر نمی دارند، در قدرت يابی و گسترش و قوام دادن و س

کردن آن نقشی برای خود قايل نيستند، از کارگر ناميدن خود شرم دارند، از اين جنبش کناره می گيرند و تماشاچی اين 

ی حکايت از عمق استيصال و بمبارزات هستند، به دنبال رهبر تراشی و شخصيت پردازی اند. دخيل بستن به شجريان 

  برای طبقه ماست.  اين نقطه ضعف بسيار اسفباری آنان دارد.افقی 

برون رفت از اين  راه طبقه ما در دريای فقر و فالکت، تبعيضات جنسی و کشتار آزادی ها به دنبال راه نجات است.

مهلکه، حضور پر قدرت جنبش شوراخواهی ضد سرمايه داری است. فقط جنبشی که مداوم و مستمر به مشق جنگ عليه  

با هر  ارريت آحاد طبقه ما متشکل از کارگر صنعتی، معلم، پرستار، دانشجو بپردازد می تواند به تدريج اکث سرمايه

هری و پادز به درون خود فرا خواند ،رهبر و شخصيت و عقيده و جنسيت بدون باال و پايين فارغ از سطح سواد و آگاهی،

  1399مهر  -کارگران ضد سرمايه داری    باشد. "سازی "شخصيتعليه هر آلودگی و سم فکری و فرهنگی ازجمله 

      

 

 



  آيا می دانيد که :

يد تولابعاد توليد مواد شيميايی در جهان ارقامی نجومی را نشان می دهد که سال به سال نيز بر آن ها افزوده می گردد. 

 بود وميليون تن  7در همين سال توليد مواد شيميايی  افزايش سرسام آور يافت، 1950مواد شيميايی در جهان بعد از 

 طول دربوده است.  2018ميليون تن در سال  223. اين توليدات در اروپا ميليون تن رسيد 400به  2003در سال 

و فقط در بحران اقتصادی سرمايه  است افتهي شيدرصد افزا 4000از  شيدر جهان ب يیايميش مواد دي، تولاخير سال 50

  کاهش داشته است. 2008سال در 

هزار به طور فعال در کاالهای  50ميليون ماده شيميايی شناخته شده در جهان وجود دارد. از اين حدود  10امروزه حدود 

   .مختلف بکار می روند

 حدوداره دربفقط فقط درصد ناچيزی از مواد شيميايی از نظر تخريبات بيولوژيک و محيط زيستی شناسايی شده اند و 

تخريبات محيط زيستی بواسطه محصوالت شيميايی توليد شده فقط  .وجود دارداطالعات علمی  ،اين مواد درصد از 15

اعم از توليد کنندگان و مصرف کنندگان اين کاالهای سرمايه  کشورها همه درشامل مناطق و موسسات توليدی نيست بلکه 

صدها هزار منطقه آلوده نظير مناطق قبال صنعتی مخروبه، پمپ های بنزين، کوههای زباله و غيره وجود دارد در  ای،

  به عهده نمی گيرد.مسئوليتی در قبال آنها  دولتیکه هيچ 

 2011درياچه ها و آبريز های چين که در سال  %43حدود  2014ريل وطبق گزارش دپارتمان محيط زيست چين در آ

  .تشده اسکه حتی تماس انسان با آب آنها نامناسب اعالم  به مواد شيميايی اندش قرار گرفته اند، آنقدر آلوده مورد پژوه

 فلور و ترکيبات ديگرحاوی فلزات سنگين، مواد  ، ميزان بااليی ازچين آزمايشات انجام گرفته روی ماهی های رود زرد

  می روند نشان می دهد.کار ه و لباس ب ، کفشفلوردار را که در توليد پارچه

وارد خليج مکزيک  شيميايی ميليون تن مواد مضر 1.5رود می سی سی پی يکی از بزرگترين رودهای امريکا ساالنه 

  مرگ هر ساله بخشی از اين خليج به وسعت تمامی شهر نيوجرزی است. ،می کند که نتيجه آن

، آبزی ها و شنا خطرناک می ها که برای ماهی يی اندبه مواد شيميادرياچه های امريکا آنچنان آلوده  %40 بيش از

  شهری به آبهای امريکا وارد می شود. ميليارد تن فاضالب کارخانه ای و 1.2هر ساله  .باشند

بسيار  عدد آن )درصد14( 350کار می رود از اين تعداد ه لباس ب ماده شيميايی در توليد انواع پارچه و 2500حدود 

، تی شرت 2.4لباس جين هر کيلو  توليد کار رفته برایه ) بگرم(کيلو مقدار مواد شيميايی .خطرناک محسوب می شوند

کيلو گرم است. در توليد جين ماده ضد آفتی بکار می رود  2.8، ژاکت فليس 5.5 سکوزيژاکت و، 1.8، شلوار کار 3

 حمل و نقلپارچه ها در هنگام توليد و  .آبريزهای طبيعی جهان را آلوده کرده است رودخانه ها و %70نزديک به که 

  نتی باکتری ها ضد عفونی می شوند تا هم بوی خوش دهند و هم سالم به بازار برسند. آبا 

از عوارض  انسان، حيوانات و گياهان در بدن اين مواد چرخی طوالنیو دور تغييرات هورمونی، نازايی و باقی ماندن

ماده خطرناک شيميايی در بدن انسان  100بيش از  دوم امپرياليستی د از جنگهم اکنون و در طول مدت بع است. ها آن

  گردش می کند، بدون آنکه نابود شود.

)، يعنی مواد شيميايی در اندازه های بسيار تکنولوژی نانويک عرصه و حوزه جديد سرمايه، توليد مواد به شکل نانو (

با مواد متعارف فرق دارد بطوريکه نانو  زيستی مواد وضعيتنانومتر) است.  100تا  1( مولکول و اتم حد درکوچک 

  وارد آن می شوند. عبور کرده و و عروق براحتی از جدار سلولها



رطان به س انيتعداد مبتالتوسعه سرمايه گذاری در مواد شيميايی نسبت مستقيمی با شيوع انواع سرطان در جهان دارد. 

 ،گزارش نيهزار نفر است. طبق ا 100در هر  نفر 644 ،نيمورد بوده است که ا 58000ر سوئد د 2011در سال 

 758 که در بر گيرنده خواهد رسيدنفر  72000به رقم  2017گردد که در سال  یرقم اضافه م نيبه ا % 7/1 انهيسال

  است.سوئد  تيهزار نفر جمع 100نفر در هر 

 نفرهزار  100 هر در 158را  رانينرخ ابتال به سرطان در ا 1397در سال ی جمهوری اسالمی سرمايه منابع رسم

دو برابر خواهد  رانيسرطان در ا ندهيسال آ 15که در  دهدینشان م وزارت بهداشت سرمايه قاتيتحق. اندگزارش کرده

  . وضعيت در تمامی دنيای سرمايه بر همين روال است. شد

 یهایماريکودکان، ب یهاتيبدون قلب، معلول یهانيجن ،يیسرطان، نازا شيزااف 97در سال  ،ی ايراندر استان مرکز

 »یحرارت روگاهيو ن یمينفت، پتروش شگاهيپاال«از  یناش یهایشده است. آلودگ گزارش ريمرگ و م تيو در نها یپوست

 یماريبند. تخريبات محيط زيستی شامل کرده ا یمعرف منطقه نيمردم ا انيسخت در م یهایماريشدن ب ريگرا عامل همه

  نيز می شود. هاو دام یکشاورز یهانيزم تيمسموم ،منطقه نياغلب مردم ا

 های ولد و زاد جنسی، اختالالت آلرژی، سرطان، انواع آور سرسام افزايش و بروز شاهد اخير های دهه طی بشريت

 جنگ از پس دوره در انسان جنسی و ژنتيک تغييرات مهمترين و بزرگترين از يکی. است هورمونی اختالالت و ناقص

 ورمجب جنگ از پس بتدريج انسان که بطوری. است جنسی اختالالت بروز و ولد و زاد قدرت کاهش دوم امپرياليستی

کاشت مصنوعی درون  يا و)  In vitro fertilization( مصنوعی لقاح نظير ديگر وسايل از بيشتر چه هر استفاده به

)Artificial inseminationيکی به اين شکل به دنيا می آيد و  ،) است. به طور مثال در دانمارک از هر ده کودک

پيش بينی می شود که اين روند افزايش يابد. دليل اوليه را پژوهشگران دانمارکی کاهش فعاليت سلول های جنسی مرد 

گ امپرياليستی بين جوانان دانمارکی، محققان نتيجه گرفتند سرطان بيضه بعد از جن %400می دانند. همزمان با افزايش 

بانی و باعث افزايش نازايی هستند. آنها در  ،کاهش فعاليت سلول های جنسی بعالوه سرطان بيضه ،که اين دو عامل

 رواکاوی های افزون تر خود، افزايش مواد شيميايی مشابه هورمونی، نفوذ آن در جنين و وقوع تغييرات ژنتيکی د

سال را علت اصلی همه اين بيماری ها و اختالالت اعالم کردند. نتايج مشابه  13سلولهای جنسی پسران در سنين حدود 

لند، اسکاتلند، فرانسه مشاهده شده است. ديگر عوارض ناشی از تغييرات هورمونی مربوط به مواد يدر نروژ، نيوز

ميان تاثير متقابل و افزايش تصاعدی تخريبی چند ماده شيميايی  مشابه، سرطان کودکان، چاقی و ديابت آنهاست. در اين

)Cocktail effect.را نبايد از نظر دور داشت (  

ر در آستانه سوداندوزی انبوه تانسان آيا اينها پروسه محو سازی بشر و قربانی ساختن کل زندگی و زنده بودن ميلياردها 

به زير کشيده شود و روابطی مطابق  و کار مزدی که روابط سرمايه داریسرمايه نمی باشد. آيا وقت آن فرا نرسيده است 

و بر پايه حفظ و نگهداری طبيعت برقرار  دور از هر گونه کار مزدوریه ب نيازها و خواست های واقعی تمامی انسان ها

ر ير فشاروابط توليدی ز چه بسا هم اکنون دير باشد، اين سيستم و، گردد؟ مسلما اگر چنين تغييری به زودی انجام نگيرد

تر شدن امکان انباشت سرمايه به نابودی علنی  توليد خويش و از همه مهمتر تنگتنگناها، تناقضات و معضالت باز

  زندگی ميليارها انسان دست خواهد زد.

  

  

  



  !قاهر در شووينيسم ضد کارگری کارگران، زبون در مبارزه طبقاتی!

ود ارس و همزمان در چند استان ايران رخ داد، مثل کل حوادث ديگر دنيای آنچه چند روز اخير در ساحل شمالی ر

سرمايه داری، مثل عظيم ترين بخش رخدادهای درون جنبش کارگری بسيار رعب انگيز و نفرتبار بود. يک بار ديگر 

سر  ين المللی خود، بردو دولت هار سرمايه داری، رژيمهای آذربايجان و ارمنستان، با اتکاء به پشتوانه های تسليحاتی ب

سهام قدرت، مالکيت و سود حاصل استثمار توده کارگر، عليه هم وارد جنگ شدند. موضوع جنگ در عالم واقع و خارج 

از مدار وارونه بافيهای بورژوازی، تعيين تکليف تعلق بردگان مزدی قره باغ و اضافه ارزشهای توليدی آنان، اراضی، 

ه، به طبقه سرمايه دار اين يا آن کشور بود. جنگ بر سر آنست که آيا حاصل استثمار چند مواد خام و منابع طبيعی منطق

صد هزار کارگر داغ لعنت خورده قره باغ، سرمايه مسلم سرمايه داران آذری شود، يا نصيب طبقه سرمايه دار ارمنستان 

دراز، توسل نسل بعد از نسل اين کارگران گردد. مواد خام، ذخائر زير زمينی و انبوه سرمايه هائی که در طول ساليان 

توليد شده  است به مالکيت وحوش بورژوازی ترک در آيد يا حصه سرمايه داران ارمنی شود؟!! سرچشمه جنگ جاری 

دو دولت مثل کل جنگهای تاريخ سرمايه داری سوای بازتقسيم اضافه ارزش ها، سرمايه ها و منابع مورد نياز چرخه 

ه هيچ چيز ديگر نيست. آنان که در اين روزها شبکه های اينترنتی دنيا را ميدان واکاوی تاريخ ارزش افزائی سرماي

قوميت ها، نژادها، جنگها، عروج و افول تمدنها کردند  اند تا ريشه جنگ را پيدا کنند!! شايد ناسور فضل نمائی خود را 

   .تشفی داده باشند!! اما ريشه جنگ را نه آشکار که استتار کردند

بورژوازی با افروحتن نائره جنگ، کارگران دو کشور را به جان هم انداخت. ميليونها برده مزدی همزنجير، انسانهائی 

که مثل هم زير فشار استثمار سرمايه از هستی ساقط شده اند، انسانهائی که عين هم در منجالب گرسنگی، بی خانمانی، 

مولود سرمايه داری غرقند، اين انسانها را روانه جنگ با هم کرد، تا بی داروئی، آوارگی، بيکاری، بی سرپناهی، 

ر اضافه ارزش ها، قدرتها و حاکميتها گر را سکوی دستيابی به سهم افزونتجنگيدن آنها با هم و کشتار آنان توسط همدي

ياق و مباهات!! در سازد. سرمايه چنين کرد اما رقت بارتر آنکه بخش مهمی از همين کارگران خود نيز با وجد، اشت

اطاعت از صاحبان سرمايه آماده  لت و پار کردن هم گرديدند، برای قتل عام يکديگر فرياد جنگ، جنگ سر دادند و 

زير بيرق سرمايه  زن و فرزندان هم را کشتار کردند!!! ماهيت بورژوازی است که کارگران را به جان هم اندازد، اما 

کارگرانی که سرود ننگين ناسيوناليسم بر لب، آماده قتل عام همزنجيران خويش می بحث بر سر توده های کارگر است. 

شوند. کارگر ارمنی در رکاب سرمايه دار درنده ارمنستانی و کارگر ترک در سنگر بورژوازی خون آشام آذری، 

ن روم باستان در دوئل های همديگر را به گلوله می بندند، آنچه اينان عليه هم می کنند، صدها بار از بالهائی که بردگا

اجباری برنامه ريزی شده برده داران بر سر هم می آوردند، نفرت انگيزتر است. بردگان روم به کشتار همديگر مباهات 

نمی کردند، کارگر آذری و ارمنی برای سود نجومی تر اربابان سرمايه دار خود، با تفاخر و عربده شوم شووينيستی 

نگيزتر می شود هنگامی که به ياد داريم نسل پيشين همين کارگران ارمنی و اواقعه باز هم غم خون هم را می ريزند!!. 

ترک، صد سال پيش دست در دست هم، بسان جانی واحد در کالبدهای مجزا، نيروی سلسله جنبان صدور بيانيه ای بودند 

و استثمار می کند از حقوق شهروندی  هر کسی را که نيروی کار مزدی استخدام«که خطاب به کارگران دنيا می گفت: 

ساقط کنيد و هر برده مزدی را که عاصی از فشار استثمار سرمايه به سوی مرزهای ما می آيد، شهروند کامل الحقوق 

سرمايه  آن کارگران به ذهنشان خطور نمی نمود که نسل بعدی آنها چنين رسوائی بار آرد. به دستور» جامعه سازيد

لتهای درنده سرمايه داری دو کشور، سرود سرمايه بر لب آماده کشتار هم شوند!!!. اين صحنه از داران و به حکم دو

ديده هر کارگر آگاهی خون جاری می سازد، اما در همين چند روز شاهد حوادث دردناکتر و کثيف تری هم بوديم. با 



 آذری ساکن ايران، با نقشا کارگر ميليونهشروع جنگ ماوراء ارتجاعی دولتها و طبقه سرمايه دار دو کشور، بالفاصله 

و شهرهای مختلف به خيابان ها ريختند!!! سيل آسا راه افتادند تا چه  استان هاخود، در  درس خوانده هایبازی چشمگير 

 سکنند؟؟؟!!! تا فرياد تعلق بالمنازع قره باغ به سرمايه داران آذری سر دهند!!! تا آمادگی پرشور خود را برای جنگ مقد

در رکاب طبقه سرمايه دار ترک و عليه رقبای ارمنی آنها فرياد زنند!!! تا اعالم کنند که کشتار سبعانه کارگران ارمنی 

در راه افزايش سهام سود سرمايه داران ترک وظيفه ای ملی، مقدس و مباهات آميز است!!! شگفتا و هزاران بار شگفتا!!!. 

ار سرمايه داری جانش به لب رسيده است. کارگرانی که سرمايه آنها را توده کارگری که زير فشار کشنده استثم

گورخواب، مفلوک، غرق در باتالق فقر، فحشاء و اعتياد کرده است برای مبارزه عليه سرمايه و جنايات سرمايه داری، 

ودن آنها خر ترک بحاضر به چنين خيزش سونامی واری نيستند!!! اما عرق شوم ناسيوناليستی، خونمايه شووينيستی و ف

را اين چنين قدرت می بخشد و آماده جنگ می سازد!!! رعب انگيز است که همين کارگران، همين درس خوانده های 

راست يا حتی چپ نمای کارگر وقتی در اعتراض به تعويق طوالنی مدت مزدهای محقر، دست به اعتصاب می زنند 

سوی همديگر، همصدائی با همزنجيران و تالش برای همپيوندی حاضر به خروج از چهارديواری کارخانه، رفتن به 

طبقاتی نمی گردند، اما زير بيرق بورژوازی ترک در يک چشم به هم زدن، همرزم، همسنگر، پرخروش ترين پيکارها 

 یرا راه می اندازند!!! قابل تعمق است که طوفان خشم شووينيستی ميليونها کارگر چنان نيرومند بود که حتی جمهور

اسالمی، يکی از درنده ترين دولتهای تاريخ سرمايه داری را در پيگيری سياست های روتين خود به تزلزل واداشت، 

فاشيسم اسالمی سرمايه خود را مجبور ديد که به رغم رابطه تنگاتنگ با بورژوازی ارمنستان، زبان به حمايت از دولت 

مدت ها، باالخره  تمام قد، با قدرت گسترده اثرگذار ظاهر گرديدند!! به آذربايجان بگشايد، به بيان ديگر کارگران بعد از 

نمايش قدرت ايستادند!!، اما فقط به اين صورت که منتهای زبونی، تحجر و شعورباختگی خود را آشکار سازند. اعمال 

در خدمت تسويه حساب قدرت کردند اما نه عليه سرمايه، نه عليه طبقه سرمايه دار که بالعکس، در رکاب بورژوازی و 

يک دولت هار سرمايه عليه دولتی ديگر!!! کاری که تاريخا به کرات انجام داده و کماکان انجام می دهد. کل رخدادها و 

صحنه ها تنفرآميزند. ما از همه کارگران ارمنی و آذری در هر دو جهنم سرمايه داری ارمنستان و آذربايجان می خواهيم 

قبح تعصبات قومی ارمنی و آذری را از دامن خود بزدايند. شما کارگريد، آحاد يک طبقه واحد که ننگ ناسيوناليسم و 

اجتماعی هستيد. طبقه ای که افرادش، در دنيا بسان هم توسط سرمايه جهانی، توسط اين يا آن بخش طبقه سرمايه دار 

ز هر گونه حق دخالت در سرنوشت کار، بين المللی به سبعانه ترين شکلی استثمار می شود، از کار خود جدا است، ا

توليد و زندگی خود ساقط است. زير فشار ستم ها، بی حقوقی ها و جنايات سرمايه قرار دارد. در همه جای جهان به 

حکم زندگی و برای زنده ماندن مجبور به پيکار عليه استثمار و سبعيت سرمايه داری است. طبقه ای که آحادش با اين 

واحد می مانند، نخستين انسانهای تاريخند که ظرفيت محو هر گونه استثمار، نابرابری، رهائی از  خصوصيات به تنی

شيرازه اين  ،هرقيد و هر نيروی ماوراء خود را دارند. زير بيرق ترک، لر، کرد، فارس، ارمنی، ايزدی، آذری، عرب

شورها عليه هم گرديدن بسيار نفرت انگيز وحدت انسانی تاريخساز را بمباران کردن و سالخ قدرت وحوش بورژوازی ک

است. کارگران دنيا نه فقط هيچ جنگی با هم ندارند، نه فقط هيچ تعارض منافعی ندارند که هر ميزان معاش بهتر، رفاه، 

امنيت، دارو و درمان، محيط زيست بهتر، هر مقدار کاهش فقر، فالکت، گرسنگی و بی خانمانی آنها در گرو يکپارچگی 

سال پيش در خوزستان، در اعتصاب سراسری  90سراسری تر، بين المللی تر و متحدتر آنها عليه سرمايه است. هر چه 

توده های کارگر نفت، در پروسه جنگ کارگران عليه شرکت نفت ايران و انگليس و نيروهای مزدور رضاخانی، 

شد. او با جسارت خاص طبقاتی خطاب به  کارگر جسور، راديکال و سرمايه ستيز وارد زندان شهربانی اهواز» زهرا«

است. زندانبان پرسيد که چه رابطه ای با » يوسف افتخاری«افسر زندان گفت که خواستار مالقات با کارگر زندانی 



گونه چ ،زندانی دارد و زهرا پاسخ داد که خواهر و برادرند!! افسر شگفت زده فرياد زد که تو لری و افتخاری ترک است

برادرهائی هستيم که لر و ترک و فارس و عرب  –پاسخ زهرا آن بود که ما خواهر  ؟واهر و برادر باشيدمی توانيد خ

، اروميه ای و کال آذربايجانی بايد با مرور در اين برگ سترگ کارنامه کارگر زنجانی، اردبيلی، مراغه اینمی شناسند. 

د متنفر گردد، به سوی کارگر ارمنی بشتابد. راه پايان پيکار اسالفش از عملکرد شنيع روز خود به وحشت افتد، از خو

غائله موجود را در همرزمی، همسنگری، همبستگی و يکپارچگی شورائی ضد سرمايه داری کل کارگران ارمنی، ترک، 

  منطقه و جهان عليه کل سرمايه جهانی بيند.

   1399کارگران ضد سرمايه داری                           مهر 

 

  

 

 

 

خانواده با  یبود. پدر پرستو کارگر است. او و اعضا هياروم هيطالت یآذر، دانش آموز مدرسه راهنمائ یليپرستو جل

آموزش  یسوزند. پرستو برا یکنند، در آتش فقر م یکار را تحمل م یروزانه ها نيتر ندهيو فرسا نيتر یطوالن نکهيا

 یختفشار فقر، احساس بدب ريرا نداشت. پرستو ز یگوش ديتوان خر ربود اما پد ليموبا ازمنديکرونا ن طيراه دور در شرا

درنده  سميفاش یدارائ ريکه معاون وز افتيبه رسانه ها راه  ی. خبر مرگ پرستو زمانختيو حقارت خود را به دار آو

 و ورخوابانشناسنامه گ ديدار با خر هيکرد که چند صد سرما یاعتراف م یشرم یوقاحت و ب تيدر نها هيسرما یاسالم

اند.  کرده افتيدر یکارت بازرگان هيسرما یشناسنامه ها از دولت هار اسالم نيروز ا هيکارتن خوابان به نام صاحبان س

 نيدالر دارو وارد کشور نموده اند و ا ارديليم 7از  شيب هيدولت سرما یاهدائ یتومان 4000کارت ها و با دالر  نيبا ا

  .خارج نموده اند هيسرما یجهنم اسالم یاز مرزها هيدر بازار ممالک همسا انترفروش هر چه گر یداروها را برا

 



 

 

 

  ساله خانواده کارگری به دليل نداشتن مايحتاج اوليه آموزشی 11خودکشی کودک 

محمد کودکی از طبقه کارگر ايران بود. طبقه ای که دهها ميليون از آحادش در ميان شعله های فقر می 

تريليون تومان حاصل استثمارش سرمايه وحوش سرمايه دار می شود. بيش  2000سوزند، هر سال 

ار شميليون فرزندان خردسالش فاقد ابتدائی ترين امکانات آموزشی است و نوباوگانش زير ف 4از 

  تنگدستی دست به خودکشی می زنند.  

   

  اخبار مبارزات کارگران

تهران در اعتراض  یمهر ماه برای چندمين بار جمعی از مربيان پيش دبستانی و معلمان حق التدريس 12روز شنبه  -1

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

مهر ماه نسبت به عدم پرداخت دستمزد، حق بيمه و تمديد نشدن دفترچه های  12تهران روز شنبه  ۵کارگران مترو  -2

  بيمه خود دست به تجمع زدند. 

مهر ماه بار ديگر برای دومين بار کارگران پيمانی نيروگاه گازی سيکل ترکيبی گازی آبادان  12صبح روز شنبه  -3

  ندين ماه دستمزد معوقه، سنوات و عيدی و پاداش پايان سال خود تجمع کردند.در اعتراض به عدم پرداخت چ

شهرداری منطقه دو اهواز، مقابل ساختمان » کمربند سبز«مهر ماه، تعدادی از کارگران بيکار شده  ١٢صبح  -4

  دست به تجمع زدند. شهرداری مرکزی اهواز



عدم پرداخت دستمزدهايشان در مقابل ساختمان وزارت گروهی از کارگران شرکتی مخابرات ايران در اعتراض  -5

  ارتباطات دست به تجمع زدند.

مهر ماه با برگزاری تجمع اعتراضی  12جمعی از خانواده های کارگران بازنشسته مشمول اشتغال فوالد، روز شنبه  -6

  در مقابل ساختمان وزارت کشور خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند.

مهر ماه با تجمع مقابل ساختمان شرکت برق در اهواز  12روز شنبه  شرکت برق ويسخش های مختلف کارگران ب -7

  عدم امنيت شغلی خود اعتراض کردند. به

عدم پرداخت دستمزد  اهواز نسبت به اخراج از کار و 2کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری منطقه اعتراض  -8

  شهرداری مرکزی ادامه داشت. مهر ماه مقابل ساختمان 14و  13شان روز 

درمانی و بهداشتی کشور در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم تبديل  مهر، کارکنان شرکتی  مراکز 13روز يکشنبه  -9

  سطح نازل دستمزد، دست به تجمع مقابل مجلس و سازمان برنامه زدند. وضعيت و

در اعتراض به کاهش دستمزدهايشان، جاده اصلی گذرگاه راننده تانکر  300روز يکشنبه سيزدهم مهرماه ، بيش از  -10

  پرويزخان را مسدود کردند.

ماه دستمزد  6در اعتراض به عدم پرداخت  ماه مهر 13جان بار ديگر روز يکشنبه کارگران مجموعه ورزشی زن -11

  معوقه خود مقابل ساختمان اين مجموعه ورزشی تجمع کردند.

برای چندمين بار طی هفته جاری جمعی از کارگران شرکتی مراکز درمانی و مهر ماه  14صبح روز دوشنبه  -12

بهداشتی کشور در اعتراض به عدم امنيت شغلی و سطح نازل دستمزد های خود مقابل مجلس سالمی سرمايه تجمع 

  کردند.

مهر ماه  15و  14بهبهان روز های  ٢جمعی از کارگران اخراجی شرکت مپنا از مجموعه های پااليشگاه بيد بلند  -13

  برای دومين روز متوالی با برپايی تجمع در مقابل اين پااليشگاه خواستار بازگشت به کار خود شدند.

مهر، در اعتراض به عدم تبديل وضعيت شغلی، سطح نازل  19و  14جمعی از مربيان پيش دبستانی ايذه روزهای  -14

  پرورش خوزستان تجمع کردند. و شرايط سخت کاری خود مقابل اداره کل آموزش دستمزد و

بلوچستان و کارگران  ايرانشهر واقع در جنوب استان سيستان و کادر سالمت طرح پزشک خانواده درجمعی از  -15

  ماه دستمزد دست به تجمع زدند. 3مهر ماه نسبت به عدم پرداخت  14روز دوشنبه    و بيمه روستايی  شرکتی

مهر برای چندمين بار به دليل عدم دريافت دستمزد  14رداری خرمشهر روز تداوم تجمع اعتراضی کارگران شه -16

  و حق بيمه مقابل ساختمان شهرداری.

شرکت گسترش آهن راه در اعتراض  - مهر برای چندمين روز، کارگران راه آهن آذربايجان 15و  14روز های  -17

  عتصابشان ادامه دادند. به عدم پرداخت بموقع دستمزد و ندادن بن های رمضان و عيدی به ا

به کاهش دستمزد و  اعتصاب و تجمع رانندگان خودروهای استيجاری شرکت نفت و گاز گچساران در اعتراض -18

  مه داشت.امهر ماه برای شانزدهمين روز متوالی اد 15ماه مزايا شنبه  4کسری 

  مهر. 15روز  اعتصاب کارگران راه آهن لرستان بدليل دريافت نکردن دستمزد و مزايا -19

عدم پرداخت    مهر ماه در اعتراض به 15تعدادی از کارگران فضای سبز فاز صفر شهر جديد پرند روز سه شنبه  -20

  ردند.کخود تجمع  چند ماه دستمزد و حق بيمه

زل مهر ماه در اعتراض به نداشتن بيمه و نا 15فضای سبز عسلويه روز سه شنبه    تعدادی از کارگران پيمانکاری -21

  بودن سطح دستمزد خود اعتراض کردند.



مهر ماه برای چهارمين روز  16بهبهان روز چهارشنبه  2کارگران اخراجی شرکت مپنا در پااليشگاه بيد بلند  -22

  متوالی مقابل دفتر نماينده اين دست به تجمع زدند.

به عدم پرداخت سه ماه معوقات مهر ماه در اعتراض  16شماری از کارگران فضای سبز شهرداری اميديه روز  -23

  مزدی و عيدی و سنوات پرداخت نشده دست به اعتراض زدند.

در اعتراض    مهر ماه 17جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش برای چندمين بار، صبح روز پنجشنبه  -24

  وقه خود دست به تجمع زدند.ه بالتکليفی شغلی و دستمزدهای معادام    به

مهر ماه برای چندمين روز متوالی کارگران شهرداری لوشان و کارگران کارخانه آهن و فوالد  17پنجشنبه روز  -25

  لوشان به طور جداگانه در اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

دستمزد کارگران خدمات شهری برای چندمين روز متوالی  در اعتراض به عدم دريافت  مهر 17روز پنج شنبه  -26

  جمع آوری زباله ها خودداری کردند. از شهرداری اهواز به اعتصابشان ادامه دادند و

شماری از کارگران خطوط ابنيه فنی در نواحی ريلی   مهر ماه برای چندمين روز متوالی 19صبح روز شنبه  -27

  پرداخت دستمزدهای معوقه دست به تجمع زدند. در اعتراض به عدم آذربايجان، سرخس، ورامين، لرستان، زاگرس

کارگران کارخانه ايران خودرو تبريز به دليل تاخير در پرداخت دستمزد شان دست به اعتصاب زده و خواهان  -28

  پرداخت حقوق های معوقه خود شدند.

ود گاز مصرف خانگی تعدادی از رانندگان خودروهای گاز سوز ال پی جی و اهالی شهر اهواز در اعتراض به نب -29

  در مقابل فرماندارى اين شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

استان کرمان برای اعتراض به خشک  مهر برای دومين روز متوالی، اهالی روستای بَنان زرند در 19روز شنبه  -30

  زدند. شدن قنات اين روستا بدليل  فعاليت معدن زغال سنگ خمرود دست به تجمع  مقابل اين معدن

مهر، کارگران طرح  آبياری دشت سيستان(شرکت پيمانکاری جهاد نصر همدان) در اعتراض به  19روز شنبه  -31

  ماه دستمزدشان دست به تجمع مقابل ساختمان جهاد کشاورزی زابل زدند. 8عدم پرداخت 

  تجمع اعتراضی کارگران شيرخوارگاه های تهران در عدم دريافت دستمزد. -32

ران خدمات شهری شهرداری اروندکنار آبادان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل کارگ -33

  ساختمان شهرداری اين شهر دست به تجمع زدند.

ماه دستمزد معوقه با برپايی تجمع مقابل اين  4بيکارشده پتروشيمی دهلران با  کارگر 120 مهر، 19روز شنبه  -34

پرداخت مطالباتشان  کار وه بازگشت ب انديمشک خواستار -هلران کيلومتری جاده د  22 -ايالم تان مجتمع واقع در اس

  شدند.

مهر جلوی اداره کل لرستان بدليل دريافت نکردن دستمزد  21و 20اعتصاب کارگران راه آهن لرستان صبح روز  -35

  و بيمه.  

در استان کرمان، منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد  اعتصاب کارگران کارخانه خودروسازی مديران خودرو، واقع -36

  بم در اعتراض به عدم پرداخت به موقع و کامل دستمزد ماهيانه ادامه داشته است.

مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت حق فنی خود مقابل  20شت روز يکشنبه دگروهی از کارگران شهرداری ده -37

  ند.اداره کار کهگيلويه و بوير احمد تجمع کرد

مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه  20کارگران فضای سبز شهرداری اروند کنار روز يکشنبه  -38

  اقدام به برگزاری تجمع کردند.  دستمزد و حق بيمه های خود، دست از کار کشيده و



با خواست    والیمهر ماه برای سومين روز مت 21جمعی از کارگران اخراجی پتروشمی دهلران روز دوشنبه  -39

  بازگشت به کار دست به تجمع زدند.

مقابل اداره کل آموزش   مهر ماه با برپايی تجمع 21معلمان حق التدريسی اخراجی زنجان روز دوشنبه   جمعی از -40

  و پرورش استان خواستار پايان دادن به بالتکليفی شغلی و کاهش دستمزدهای خود شدند.

سطح به مهر ماه در اعتراض  21تمری بگيران تامين اجتماعی اراک روز دوشنبه جمعی از بازنشستگان و مس -41

  نازل حقوق ها مقابل کانون بازنشستگان اين شهر تجمع کردند.

مهر ماه برای چندمين بار در اعتراض به  22کارگران شاغل در طرح آبرسانی دشت سيستان صبح روز سه شنبه  -42

  ود دست از کار کشيده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.ماه دستمزد معوقه خ 8عدم پرداخت 

به پرداخت ، جمعی از کارگران شاغل در آب و فاضالب بندر امام در اعتراض ١٣٩٩مهر ماه  ٢٢سه شنبه روز  -43

  آنها تجمع برگزار کردند.نشدن دستمزد و مزايای 

مهر برای چندمين بار در اعتراض به  24و  23جمعی از کارگران شهرداری فضای سبز شهرداری ياسوج روز  -44

  ماه دستمزد معوقه خود مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند. 8به عدم پرداخت 

مهر ماه در اعتراض به عدم  23جمعی از کارگران بازنشسته مجتمع مخابرات راه دور شيراز روز چهارشنبه  -45

  ند.پرداخت دستمزد و مطالبات معوقه خود دست به اعتراض زد

ه اعتراض ب بخشی از کارگران پتروشيمی رازی واقع در سايت پنج منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهر در-46

و  24و  23پرداخت نشدن دستمزدها و وعده های توخالی مسئوالن روزهای  عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل  و

ن شرکت مانع  از ورود و خروج کارگران اين مجتمع مهر دست از کار کشيدند و با تجمع مقابل ساختمان اداری اي 29

  شدند.

مهر ماه همانند روزهای گذشته با  24کارگران بخش کشت مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت تپه روز پنجشنبه  -47

  برپايی تجمع نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات خود اعتراض کردند.

ستان سيب و سوران در استان سيستان و بلوچستان برای افزايش پزی شهرد روزی است کارگران کوره های آجرچن -48

دستمزد دراعتصاب بسر می برند. اعتصاب کارگران کوره های آجر پزی سيب و سوران موجب تعطيلی  کوره های 

  کمياب شدن آجر در شهرستان سراوان شده است. آجرپزی سيب و سوران و

مهر ماه در اعتراض به نداشتن  24ايران پوپلين رشت روز پنجشنبه بيش از دويست نفر از کارگران کارخانه  -49

  امنيت شغلی و معيشتی خود دست به اعتراض زدند.

از همکاران    مهر ماه در اعتراض به اخراج شماری 24گروهی از کارگران کارخانه زمزم تبريز روز پنجشنبه  -50

  خود دست به تجمع زدند.

ماه  ۵بهداشت شهرستان مهرستان در استان سيستان و بلوچستان، نسبت به عدم پرداخت رانندگان استيجاری مرکز  -51

  مهر تجمع کردند. 25و  24دستمزدشان روز های 

در اعتراض به اخراج شماری از همکاران    مهرماه، 26روز شنبه   کارگران کارخانه زمزم تبريز برای دومين بار -52

  ود دست به تجمع زدند.خود و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خ

شهر برای سومين بار در اعتراض به عدم  ينکمش -کارگران پروژه بزرگراه اهر  همهر ما 26صبح روز شنبه  -53

  پرداحت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشيده و در محل کار خود تجمع کردند.

  عدم دريافت دستمزدهای معوقه.پااليش المرد در اعتراض به ع اعتراضی و اعتصاب کارگران پتروتجم -54



به همراه اعضاء خانواده های خود    مهر ماه 26کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد بار ديگر روز شنبه  -55

در اعتراض به نداشتن امنيت شغلی و عدم تبديل وضعيت مقابل شهرداری شهرستان و استانداری خراسان شمالی تجمع 

  کردند.

يه عسلو -مهر -مهر بخشی از کارگران پااليشگاه گاز پارسيان واقع بر کناره بزرگراه المرد  30تا  26روز های  -56

  .کشيدند ماه دستمزد  دست از کار 4در اعتراض به عدم پرداخت 

شهرداری منطقه دو اهواز، مقابل ساختمان » کمربند سبز«مهر تعدادی از کارگران بيکار شده  26صبح روز  -57

  دست به تجمع زدند. اهوازشهرداری مرکزی 

ند و ه اروز است كه از كار دست كشيد 5كارگران شهردارى شهر حميديه به دليل عدم پرداخت دستمزدهايشان  -58

  و بوى عفونت دارند. شده اند خيابانهاى اين شهر پر از زباله

ماه نسبت به عدم پرداخت  مهر 27يکشنبه  روز کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافربری شهرداری ياسوج -59

  ماه دستمزد اعتراض کردند. 9

  اعتراض به دستمزدهای نازل خود.در مهر  ٢٧های يزد، روز يکشنبه تجمع اعتراضی کارگران نانوايی -60

گروهی از کارگران آتش نشانی دهدشت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود، در مقابل ساختمان آتش  -61

  مع کردند.نشانی اين شهر تج

ماه حق بيمه خود،  ١۴ماه دستمزد و  ٩کارگران هتل الله بيستون واقع در کرمانشاه، در اعتراض به عدم پرداخت  -62

  دست از کار کشيده و اعتصاب کردند.

مهر جمعی از رانندگان خطوط بی آر تی سامانه چهار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای  28روز دوشنبه  -63

  تجمع کردند. معوقه خود

خود دست   مهر ماه کارگران آب معدنی داماش در اعتراض به فروش اين کارخانه و بيکاری 29روز سه شنبه  -64

  به تجمع زدند.

ماه دستمزد معوقه خود  15مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت  29کارگران شهرداری حميديه روز سه شنبه  -65

  ن شهر دست به تجمع زدند.و شورای اي  مقابل ساختمان شهرداری

چندمين روز متوالی در اعتراض   صنعت نفت برای یمهر ماه جمعی از کارگران قرارداد 30صبح روز چهارشنبه  -66

  به عدم تبديل وضعيت خود مقابل مجلس اسالمی سرمايه تجمع کردند.

 بت به نداشتن امنيت شغلی،نس مخابرات شيراز 118اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران مرکز اطالعات تلفن  -67

  شيوه جديد عقد قراردادها و شرايط کاری سخت مقابل استانداری فارس برای دومين بار.

نبود امنيت شغلی   مهر ماه در اعتراض به 30صدها تن از کارگران کارخانه کيان تاير اسالمشهر روز چهارشنبه  -68

  خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

حق بيمه و  ماه دستمزد و 4مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت  30به نشن شهرداری لردگان روز چهارکارگرا -69

  دست به تجمع زدند. 19چارچوب مقابله با بيماری کوويد همچنين عدم رعايت پروتکل های بهداشتی در

آبانماه برای  1پنجشنبه  روز ،اعتراضات کارگران شهرداری سورشجانی نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه -70

  چندمين روز متوالی ادامه داشت.

آبانماه برای دومين بار در اعتراض به عدم امنيت شغلی  1کارگران پيمانی آب و فاضالب اهواز روز پنجشبنه  -71

 خود مقابل ساختمان شرکت تجمع کردند.



 

مردم  ندهي، با تجمع در مقابل دفتر نما١٣٩٩آبان  ١امروز پنجشنبه  اسوجيشهر  یدبستان شيپ انياز مرب یجمع-72

.به مطالبات خود شدند یدگيخواستار رس ان،يدانشگاه فرهنگ سيدما و مارگون در مجلس و ساختمان پرد راحمد،يبو  

آبانماه در اعتراض به ادامه  1روز پنجشنبه  نيقزو یاونقل جادهو حمل یراهدار یاز کارگران اخراج یجمع-73

.خود دست به تجمع زدند یشغل یفيبالتکل  

 امنيت شغلی عدمبار در اعتراض به  نيدوم یآبانماه برا 1آب و فاضالب اهواز روز پنجشبنه  یمانيکارگران پ -74

.خود مقابل ساختمان شرکت تجمع کردند  

آبانماه  5و  3و  1 هایروز  یاريهزار نفر از کارگران کارخانه برفاب در استان چهار محال و بخت کياز  شيب-57

.خود دست به تجمع زدند یبا خواست بازگشت به سرکارها  

و  یشغل یفيدر اهواز در اعتراض به ادامه بالتکل رهيپسماند صف تياز کارگران سا یآبانماه جمع 1روز پنجشنبه -67

.شهر تجمع کردند نيا یشهردار یخود مقابل ساختمان مرکز دستمزدعدم دريافت   

آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه  3روز شنبه   »جهرم« یشهردار یمانکارياز کارگران پ گروهی-77

.خود دست به تجمع زدند دستمزد  

 دستمزدها يشانپرداخت  در اعتراض به عدم شهر نياهر به مشک یآبانماه کارگران پروژه راهساز 3روز شنبه -87

.در محل کار خود تجمع کردند و   دهيدست از کار کش گريبار د  

 3 های، از ظهر روز دستمزدهايشانپرداخت  عدم بر یبوشهر مبن یاتوبوسران یاعتصاب رانندگان شرکت یدر پ -97

شد.اتوبوس ها متوقف  تيآبانماه فعال 5و   

مقابل  یشتيو مع یشغل تيآبانماه در اعتراض به نداشتن امن 3روز شنبه  زدي یخدمات آموزش ديمعلمان طرح خر-80

.تجمع کردند سرمايه یاستاندار  

کارخانه و  یليطدر اعتراض به تع المياز کارگران کشتارگاه مرغ مانشت در استان ا یآبانماه جمع 4 کشنبهيروز -18

.کارگر دست به تجمع زدند 88 یکاريب  

 هایتمبک روز  یو بندر صادرات 14و  13 یفازها شيپتروپاال ینفت در شرکتها یو جوشکار نگيپيکارگران پا-28

.دنديخود دست از کار کش یدر اعتراض به سطح نازل دستمزدها یروز متوال نيچندم یآبانماه برا 5و  4  

از بازنشستگان شرکت نفت که در مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند، از  ی، گروه١٣٩٩آبان  ۵روز دوشنبه  -38

.مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یتيامن یروهاين یسو  

حقوق اعتصاب  شيندادن افزا ليبه دل  یميزر ش دينو یميدر بندر امام  کارکنان پتروش آبان کارگران 6 امروز -84

!!سر کار موندن که شرکت نخوابد ديفقط نفرات خط تول اندنفر  200 کل شرکت البته  .کردند  

در اعتراض به عدم پرداخت چندماه دستمزدهای  منطقه آزاد اروند یورود یدروازه ها گراناز کار یتعداد -85

 معوقه دست به تجمع زدند.

عدم پرداخت  لياهواز، به دل یشهردار یاز کارگران و رانندگان سازمان خدمات موتور یجمعآبان  6روز  -86

 شهر دست به تجمع زدند نيا یمقابل ساختمان شهردار مه،يو حق ب های معوقهمزددست


