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1396جنبش کارگري ایران در سه ماهه دوم 

در مقایسه با سه ماهه 96ا وجودیکه نسبت اعصابات و اعتراضات در سه ماهه دوم سال ب
دهد اما با پایان سال پیش فاصله بزرگی دارد. حتی تعداد میاول همین سال افزایش نشان

حرکت 2,96فت کرده است (حرکات کارگري در روز، امسال نسبت به شش ماه سال گذشته ا
حرکت در روز در شش ماه اول سال گذشته). آن چه که همواره 3,6در روز تاکنون در مقابل 

ماند تعداد واقعی فعاالن کارگري در تجمعات و اعتصابات میدر این محاسبات از نظر پنهان
اخیر جنبش کارگري ایران بخصوص در چند سال هاي است. این یکی از بزرگترین چالش

کنند و میبوده که جز در موارد نادري تعداد اندکی در تجمعات اعتراضی و اعتصابات شرکت
انبوهی از کارگران نظاره گرند. کارگران نیشکر هفت تپه ابتدا هر بخشی بطور پراکنده ي توده

ظاهر شد. اما همه ها تدریج نیروي جمعی آنه دست به اعتراض و سپس اعتصاب زدند اما ب
هاي کنند. با وجود دستمزدنمیسرمایه کارگران چنین عملریز هاي پیشدر همه حوزهجا و

شرایط که به حجم ترین و مرگبارترین چندین ماه عقب افتاده، تهدید بیکاري، کار در شاق
انجامد اما به ندرت به اعتراض و اعتصاب انبوه مینجومیهاي هنگفت سود و انباشت سرمایه

یابد. فقط بخش کوچکی از کارگران شهرداري آبادان که تعدادشان مین ارتقاءو متحد کارگرا
ي شهرداري کارپیماننفر کارگر 50زنند.میرسد دست به اعتصابمیبه چندین صد نفر

گردند. فقط تعداد میآبادان بعد از چند روز اعتصاب عاقبت عقب نشینی کرده و به سر کار باز
اند نه بلبرینگ سازي تبریز که همگی با تعویق چند ماهه دستمزد مواجهاندکی از کارگران کارخا

با اند.زنند و بقیه اعم از رسمی وقرار دادي ناظر سرنوشت این کارگرانمیدست به اعصاب
کارگر در گروه ملی فوالد ایران در اهواز با عدم دریافت دستمزد چندین 4000وجودي که 

اما نه تنها تعداد معدودي در اعتصاب شش روزه اند لوم مواجهماه، تهدید فقر و آینده نا مع
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که در پایان سال پیش همراه با توده دیگر کارگران اند کنند بلکه حتی فراموش کردهمیشرکت
اهواز قدرت عظیم خودرا در اعتصابی بی نظیر و اعتراضات خیابانی که لرزه بر اندام

ان دادند. کارگران کارخانه چوب و فلز اردکان انداخت، نشها ان و حکومت آندارسرمایه
کارخانه دارسرمایهبه کار بازگشتند و همین امر موجب فشارها تن از آن15اعتصاب کردند اما 

بر بقیه کارگران اعتصابی گشت. 

کارگر زیر شرایط مشابه دستمزدهاي معوقه و 700مختلف شهرداري اهواز هاي در بخش
شوند اما هر گاه تعدادي کارگر جان به لب رسیده دست میر استثمارزیر شدیدترین شرایط کا

مانند و پس از مدت کوتاهی دست از پا درازتر میزنند تنها و بی پناهمیبه اعتراض و اعتصاب
گردند. این وضع اسفبار مبارزه کارگري به جرات گرفتن و گستاخیمیبه سر کار باز

محدود هاي جامد. در این روندها کارگران نه تنها به خواستهانها میان و دولت آندارسرمایه
یابند، نه تنها موفق به کوچکترین پیشرفتی در سازماندهی شورایی و ضد کار نمیخود دست
عقب نشینیتر از گذشته سریعتر و دست پاچهتر شوند بلکه هر بار مایوسنمیمزدي خود

عجز و زبونی در مقابل کارفرما و دولت سرمایه کنند و در روند بعدي از همان گام نخست می
دهند. ما کارگران همواره احتیاج به درس آموزي از تجربیات سایر کارگران چه داخلی مینشان

ان و دارسرمایهرایط مشابه گوناگونی در مقابلو چه مبارزه کارگران سایر کشورها داریم. ش

قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم **
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زند و آموختن از تجربیات میهم پیوندکارگران بسیاري از نقاط جهان را بهها دولت آن
کند. کارگران هند و بنگالدش در میغلط دورهاي یکدیگر مارا از تکرار اشتباهات و ارزیابی

عظیم ارزش اضافی و سود هاي زیر مهمیز و شالق سرمایه و شرایط سخت زندگی و کار توده
ریخته از مبارزات سخت و دائما کنند. ما جسته و گمییالمللبیننصیب سرمایه داخلی خود و 

یابیم اما میزنند اطالعمیکه زیر نفوذ سندیکاهاي رفرمیستی دست و پاها سرکوب شونده آن
این اطالعات چندان وسیع، ادامه دار و دقیق نیست تا بتوان استنتاج درستی از آن جهت درس 

و اطالعات به اندازه ها آموزي کرد. اما جنبش کارگري چین به لحاظ عوامل گوناگونی داده
پر ارزش بگیریم. ما جنبش کارگري چین را در هاي کند تا از آن درسمیکافی برایمان فراهم

ها آموزیم پیگري و تداوم مبارزاتی آنمیو اولین درسی که از آنایم چند سال اخیر دنبال کرده
حتی سرکوب است. این جنبش از حدود شش سال پیش همواره و در شرایط گوناگون و

سندیکاهاي دولتی در به انحراف کشاندن آن، توفنده به راه خود ادامه داده هاي پلیسی و تالش
موفق نشده قدم موثري در ایجاد و سازماندهی گاههیچاست. درست است که در طول این مدت 

شورایی کارگري ضد کارمزدي بردارد اما هیچگاه سکوت نکرده است.

مبارزات کارگران چین در اتحاد و پشتیبانی از مبارزات یکدیگر است دومین مشخصه بارز
شهري بارها و بارها به صداي کارگران هاي گردد. تودهمیکه سبب دلگرمی اعتصاب کنندگان

دهند. در بسیاري شهرهاي صنعتی چین اعتصاب و میاعتصابی و اعتراض کننده جواب مثبت
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سرمایه ریز هاي پیششود و به سرعت به سایر حوزهمیتظاهرات بسان موج بر سطح آب منتشر
شود و میکارگري گزارشهاي بسیاري از همیاري و وحدت تودههاي یابد. نمونهمیگسترش
گر دهد. نظارهمی) گزارشات حدودا مفصلی از این موارد ارائهChina on Strikeکتاب (

کارخانه دست به اعتصاب و یا اعتراضهنگامی که کارگران یک ها نبودن کارگران دیگر حوزه
اخیر شاهد آن بوده هاي در سالحداقلزنند از آن مواردي است که ما به ندرت در ایران می

ایم. دیگر ویژگی اعتصابات کارگران چین پر قدرت و انبوهی شرکت کنندگان در اعتصاب 
وسسه تولیديبه ندرت حاصل عمل کارگران معدودي در ماست. بدین معنی که اعتصاب

گردد و حداقل این است که قدرت اعتصاب کارگران چین در تعداد هرچه بیشتر شرکت می
متوسط هاي کننده است. با وجودي که از سه سال پیش رشد اعتصابات در بین کارگران شرکت

کوچک دائما افزوده گردیده اما هاي و بزرگ متوقف شده و بر تعداد اعتصاب کارگران کارگاه
شدن اعتصابات این واحدها نیانجامیده است.اي مر به کاهش تودهاین ا

اخیر رخ داده افزایش چشمگیر هاي تغییر بزرگی که در جنبش کارگري چین در سال
است. بدین معنی که کارگران در بسیاري موارد به ها اعتراضات توام با تظاهرات و بستن جاده

ستن در کارخانه و منتظر سرنوشت خود شدنسود، نشاعتصاب و متوقف کردن چرخ تولید

*داري متشکل شویمضد سرمایهشورایی و *
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آیند و اعتراض خودرا به گوش دیگر کارگران شهرمیمانند بلکه در اغلب موارد به خیاباننمی
زنند. در بین این میاطراف موسسههاي رسانند و حتی دست به بلوکه کردن جاده و خیابانمی

نیز هست. اعتراضات فردي که عموما نوع اعتراضات کارگري مواردي از حضور کارگران بیکار
به شکل خود کشی، اقدام و تهدید به خودکشی نظیر بر بام موسسه تولیدي رفتن و تهدید به 

درصد اعتصابات و 95از درصد ناچیزي باالتر نرفته است. بیش از گاههیچخودکشی کردن 
مان شرایطی که است درست هها اعتراضات کارگري در چین بر مبناي عدم پرداخت دستمزد

دولتی و خصوصی از پرداخت دستمزدها هاي مالکان شرکت.آوردمیکارگران ایران را به ستوه
ورزند در حالی که کارگران زیر فشار فقر و نداري و گرسنگی زن و فرزند با قبول میابا

تا کنون 2017دهند. در طول سال میمیزان تولید را تا چند برابر افزایشها بیشترین فرسودن
درصد از 40درصد از اعتصابات کارگران چینی بر مبناي افزایش دستمزد بوده است. 3,8فقط 

تولیدات هاي حوزهاند سازي انجام دادهاعتصابات و اعتراضات را کارگران حوزه ساختمان و راه
درصد کارگران 9خدمات و فروش کاال، هاي درصد کارگران حوزه18درصد، 21صنعتی 
تقریبا همین اعداد در سال پیش ند.ادرصد کارگران معدن به عهده داشته2نقل وحمل و

خورد.میجنبش کارگري چین به چشم

ابراهیم پاینده
1396شهریور 
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پارسيانرژمنطقه
کارگرهاي تودهجانذوبکورهوهیسرماتپندهقلب

کجایراایدنکارگرانکلیپورگوپوستواستخوانیتمامتوانستندمیاندارسرمایهاگر
استمرارراهیسرمادیتولروندحالنیعدروندینمالیتبدخودهیسرمابهلحظهکیدرو

وکردندمیراکارنیاحتماآنها. دادندمیانجامراکارنیادیتردچیهبدونقطعاً،بخشند
انسانبزرگزیرستاخوخیتارمیعظرخدادکارگر،هاي تودهحالصالحبهرا،آنهمزمان

میباشداشتهخاطربهزینرانیا!!خواندندمیکمالويآزادتمدن،یینهاقلهبهصعوديبرا
فقطست،ینکارمراکزریساایبانکبنگاه،تجارتخانه،کارخانه،صاحبفقطدارسرمایهکه

. باشدنمیهمدیتقلمرجعویاطالعاتج،یبسوسپاهوارتشریامه،یفقیولدولتمرد،
ش،یخوزیچهمهوبرآوردشناخت،احساس،شعور،بندبند،درزینيبورژوازاقتصاددانان

وکنندمیفکرهیسرماسربا. نددارسرمایهزینها نیا. هستندزادیآدمکریپدرشدهحلهیسرما
واولفحرهیپانیهمبر. اندازندمینظرانسانوجامعهجهان،بههیسرماوسودچشمبا

یزمانیحتاست،کردهدمهیسرماازایدنکهیطیشرادریحتجا،همهشه،یهمهمنهایاآخر
هیسرماکمبودباکهاستنیااست،دهیگرددفنهیسرمانیسهمگومتراکمآوارریزجهانکه

فقرلیدل!!استنکردهرشدچیهمايدار! سرمایه!استیناکافماصنعترشد!!میهستمواجه
هاي بتیمصکلوفحشاءوادیاعتویآموزشیبویبهداشتیبويکاریبویآوارگوفالکتو

وينژادویقومویجنسضاتیتبعشهیر!!استيدارسرمایهیناکافرشدصرفاما،کارگران
!!نمودجستجويدارسرمایهناقصرشددردیباهمرایکشزنويآزارکودكويکتاتورید

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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دیباکارگرانگردد،نیبربهشتوآبادانکسرهیایدننکهیايبراها،نیاهمهازیخالصيبرا
!!ندینمادیتولهیسرماهمبازوهیسرماه،یسرمادیباکارگرانیعنیآنها!!کنندکاروکارکار،
بهسمومنیاقیتزرکهدیکننمیدایپراآنیرانیاجنسژهیوبهيبورژوازاقتصاددانچیه

جماعتنیاکالمبندعیترج. نداندشیخوفیوظاصدردرراها انسانفکروشناختوشعور
يبراواستيدارسرمایهرشدکمبودازجهانهاي یکاستکلکهاستنیاوبودهنیاخاًیتار

وتر کوبندهراکارگرهاي تودهتیمحرومواستثمارفشاردیباها یکاستنیازانیمهررفع
وتر کشندهکارگراناستثمارچههرکرتر،یپغولها هیسرماچههر. اختستر ندهیفرسا
خواهد! ترعادالنهو! آزادتر!تریانسان!تریمترق!باتریززینایدنزانیمهمانبهباشد،تر انهیوحش

جماعت،نیایرانیانوعکهیسخنهمان. استنیايبورژوازاقتصاددانانحرفکل. بود
امروز،تاشیپيمتمادانیسالازدارند،یشغلییاروپادانشگاهآناینیادرکهیآنانمخصوصا

شب. زنندمیجاررانیاکارگرانهاي تودهگوشدرممکن،شکلترین زمختوترین زشتبه
!!ستینشرفتهیپماصعنت!!استنکردهرشدرانیايدارسرمایهکهکشندمینعرهروزو

زحمتکشهاي آدمیمشترانیااندارسرمایه!!ستندینمطلوبسودحصولبهقادرها هیسرما
ماصادرات!!گردندنمیکارگرانشکمکردنریسبهموفقکنندمیجانچههرکهباشندمی

کیمااقتصاداصال!!کنندمیدیتولنامرغوبيکاالهاماکارگران. استانبوهوارداتمانواندك
رانیاکارگرطبقهکهاستنیاهمها ییسرااوهینیاکلجهینت!!استیرانتوینفت!!استهیپا
بردستمزدشیافزاازیکالمچیهگردد،استثمارحاضرحالتازمرگبارتروشتریباریبسدیبا

قیتعوپندارد،هیسرماصاحبانیانسانبخششراکارشيروینگانیراباًیتقريبهااورد،ینزبان
يوسربرهیسرماآنچهیتماممقابلدروکندتحملراستمزدهادسالهچندوماههنیچند
یفیکثهاي يسازوارونهوها دروغها،يکارفریبمیعظکوهانیمدر!!باشدشکرگزارآوردمی
يدارسرمایهبودنیرانتوینفتایبودنهیپاکیبرآنهااصراربافند،میهمبهافرادنیاکه

پردهقایدقزینحاضرمقالههدف. استدادهاختصاصخودبهرایخاصاریبسيجارانیا
یحتيبورژوازشعوروعقل. استحوزهنیهمدراقتصادداناننیاهاي یبیفرعوامازيبردار

ناقصرشدتابافندمیهمبهجماعتنیاآنچه. استدهیپوسولیعلاش،مرتبهنیباالتردر
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!! هاآنیبضاعتیبورانیااندارسرمایهیناتوانتا!!کننداثباترارانیايدارسرمایهیناکافو
دروواقععالمدر!!دهندنشانراکارگرانکاريروینیشاهیسوسناريبهاپرداختدر

. ندینمامیدنبالها یبیفرعواموها يپردازترفندنیاکلازکهاستیهدفخالفخود،بندبند،
وعیوسانباشتازران،یادرنجا،یادرکهآنستانکارفریبنیابحثهستهم،یبگوئتر روشن

يروینمحدودهومرزبدونسودآوراستثماراز،يدارسرمایهصنعتياعتالوهیسرماییطال
هستچههر!!ستینيخبرچیهکارگرونیلیمدههاتوسطها ارزشاضافهکوهدیتولازکار،
وکنندمیمیتقسخودانیمحاکمانکهاستها ترانگستردهسفرهاست،نفتچاهیمشت

اقتصاددانان!!سازندمیکشوریاهالپوشاكوخوراكوخوردهمراآنازیمیعظبخش
کل. میدارکارها آنبحثیاصلهستهنیهمبادرستزینماوندیگومیرانیايبورژواز

بروشودمیاي شهیتباشد،شانیعااداثباتخدمتدرآنکهيجابهنانیاهاي بافتهوها رشته
اریبسینفتيارزشهااضافهمیعظيایدرکهآنستتیواقع. دیآمیفروادعا،نیاشهیر

استنیاتر يادیبنوتر فاحشتر،مهمتیواقعاماند،یگومینانیاکهاستآنازتر خروشان
کهییسودهاوها هیسرماکلمقابلدرها ارزشاضافهتر خروشپروتر میعظيایدرنیاکه

نیآخراساسبر. ستینشتریبیآبکميجوکند،میدیتولسالهرطولدررانیاکارگرطبقه
کارساالنهیاجتماعمحصولکلدرگازونفتحوزهدوهريارزشهااضافهکلسهمآمارها

16نیاازکهندیگومیآمارهانیهم. استدرصد16بربالغرانیاکارگرهاي تودهدیتولو
ابعادیبررسبهحاضرمقاله. شودمیدیتولپارسمیعظمنطقهدريزیناچبخشتنهادرصد

استثماروسعتوحدتشدت،درجهوپارسمنطقهدرها يگذارهیسرماعظمتکنندهرهیخ
يرداسرمایهکهمیدهنشانتامیدهمیانجامراکارنیاما. پردازدمیهیناحنیادرکارگران

چها،یدنيانرژدیتولیصنعتهاي حوزهنیکرتریپغولازیکیدر. کندمیچهکارگرانبارانیا
سودمیعظحجمچهشوندمیاستثمارجانیادرکهیکارگران. آوردمیکارگرهاي تودهسربر
نیسهمگهاي فاجعهوها يروزهیسکدامتحملباویطیشراچهتحت. کنندمیدیتولهیسرماو

درصدچندکارگراننیا. کنندمیسفاكاندارسرمایهمیتسلراارزشاضافههمهنیایانسان
دیتولدرآنهاسهم. دهندمیلیتشکرارانیایاعاجتمهیسرمااستثمارشالقریزکاريروینکل

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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يدارسرمایهجهنمدرکارگرطبقهکلراستانیهمدرواستاندازهچهها ارزشاضافهیتمام
نیابهمقالهنیادر. دینمامیدیتولراها ارزشاضافهیکهکشانحجمچهوکشدمیچهرانیا

. کردمیخواهاشارهنکات
پارسيانرژياقتصادژهیومنطقه

سرتاسربوشهر،استاندرهکتار،هزار46وسعتبهپهناور،ینیسرزمدرپارس،يانرژسازمان
حوزه. استپوشاندهرابندرعباسمرزتابوشهرانیمفاصلخطفارس،جیخلیشمالکرانه
رانیاانیمکهاستجیخلدرواقعيگازگستردهمنطقهسازمان،نیاتیفعالويگذارهیسرما

نیهمدرجهانگازمنابعکل%9حدودیالمللبینيآمارهااساسبر. باشدمیمشتركقطرو
. کندمینییتعراکشورشدهشناختهيگازریذخاکل%47مقدارنیا. استگرفتهقرارمنطقه

) يدیخورش1371(يالدیم1992سالبهقطر،دولتمورددرمنابع،نیاازيبرداربهرهنهیشیپ
سالدرخ،یتارآنازپسسالدهراها يگذارهیسرمانینخستیاسالميجمهور. گرددمیباز

نفتیملشرکت«بهموسومینفتمیعظتراستونفتوزارت. کردآغازيدیخورش1381
ازيبرداربهرهواستخراجاکتشاف،میعظهاي پروژهياجراوها يگذارهیسرمادر»رانیا

باراها تیفعالنیا،يدارسرمایهیاسالمدولت. کردنداحرازرامالکويمحورنقشمنابع،
ازيرشماجملهازیخارجویداخلیخصوصهاي هیسرمامشتركتیمالکومشارکت

.بردشیپینیچواي کره،یژاپن،يفرانسوبزرگینفتهاي غول
. ردیگمیصورتیصنعتمیعظحوزهسهدرمنطقهصدوروشیپاالد،یتولاستخراج،اتیعمل
درنقطه،ترین یشرقازهکتار،هزار14مساحتبه) هیعسلو( یجنوبپارسایکیپارس

اکتشاف،یشگاهیپاالطرح8. ابدیمیادامهکنگانشهریکینزدتاوآغازهرمزگاناستانمرز
محصوالتدیتولعیصنايادیزشمار،یمیپتروشبزرگمجتمع15گاز،يبرداربهرهواستخراج

باالخرهوگازونفتبامرتبطمختلفعیصنا،یمیپتروشیدستنیپائعیصنابهموسومینفت
کنگان،–پارسایدوپارس. استگرفتهارقرمنطقهنیادرنیسنگعیصنامهممرکزنیچند

خودهاي تیفعالپوششریزراجیخلیساحلیاراضازهکتارهزار16وسعتبهاي منطقه
میعظطرح8. شودمیختمتنگستانسواحلبهوشروعهیعسلوهیناحغرباز. دارد



11

کارخانهنامبا(LNG)یعیطبعیماگازيبرداربهرهودیتولبزرگاریبسطرحکییشگاهیپاال
نیاشهرترین مهمکنگان. دهندمیلیتشکراهیناحنیایاصلساتیتأسران،یاعیمایعیطبگاز

هاي شهرستاناطرافیاراضسراسریشمالپارسبهموسوم3پارس. استياقتصادحوزه
هکتارهزار16حدودزینمنطقهنیامساحت. ردیگمیبردررابوشهرتاتنگستانویدشت

یهمگBفرزادوAفرزادموند،،یفردوسگلشن،،یشمالپارسيگازمهمهاي دانیم. است
.هستندمستقریاتیعملحوزهنیادر

1389سالتایاسالميجمهوريسوازشدهریز پیشهیسرمازانیمموجودگزارشاتهیپابر
رقمنیابارنینخستيبراسالنیادر. نرفتفراترسالدردالراردیلیم5ازمتوسططوربه
منطقهدرفقط،1389سالانیپاتاها يگذارهیسرماجمع. افتیشیافزادالراردیلیم10به

ریز پیشساالنهمتوسطحاضرحالدر. دیرسدالراردیلیم47رقمبه) هیعسلو(یجنوبپارس
اردیلیم13رقمبهیشمالپارسوکنگان،یجنوبپارسبرمشتملمنطقهسراسردرهیسرما
یآتسال5درکهاند داشتهاعالمرایاخيدارسرمایهدولتیرسممنابع. گرددمیبالغدالر

وکردخواهدعبوردالراردیلیم200مرزازکشورگازونفتحوزههاي يگذارهیسرمازانیم
ونفتشرکتعاملریمد. ابدیمیاختصاصیجنوبپارسبهاردیلیم50ازشیبرقمنیااز

روزانهدرآمدزانیمکهاستکردهحیتصریداخلخبرنگارانبااي مصاحبهدریجنوبپارسگاز
کارگرانکهاستیمعنبداننیا. استدالرونیلیم10ازشیبمنطقهنیايفازهاازکدامهر

بهوکنندمیدیتولارزشاضافهدالرونیلیم10ازشیبروزهردرمنطقهفازهرشاغل
پارسدرفقط. دهندمیلیتحویصنعتمیعظمجتمعنیامالکیدولتویخصوصاندارسرمایه

ویمیپتروشکریپغولمراکزویشگاهیپااليفازهاهیکليسواحاضرلحظهدریجنوب
سادهمحاسبهکیبا. استيبرداربهرهحالدريفرآورفاز16گریدیصنعتممیعظمؤسسات
حوزهدرپارسيانرژسازماناستثمارموردکارگرانفقطکهافتیردتوانمییسرانگشت

هیسرمابروکنندمیدیتولارزشاضافهدالراردیلیم52ازشیبسالهرطولدرهیعسلو
.ندیافزامیاندارسرمایه

شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است **
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بهرهتیموقعدریمیپتروشیشگاهیپاالفاز12حاضر،حالدرپارس،يانرژمنطقهکلدر
روزانه. کندمیکنترلراایدردرفعالچاهحلقه10سکوهروسکوکیفازهر. تاسيبردار

گازمکعبمترونیلیم29یبیتقرمعادلمکعب،فوتاردیلیمکیبربالغفازهانیاکدامهربه
نیریشگازصورتبهمکعبمترونیلیم25مقدارنیاازکهگرددمیمنتقلآبباختهیآم

هرکهاي شدهشیپاالگاززانیم. شودمیکشوریرسانگازيسراسربکهشواردشدهيساز
مکعبمتراردیلیم110بهسرابد،یمیراهيسراسرشبکهبهسکوهاوفازهانیاقیطرازسال
دیتولهمگوگردتن200ويگازعاناتیمبشکههزار40روزانهفازهردرن،یايسوا. زندمی
پروپانوبوتاناتان،يگازهایمعتنابهریمقادداتیتولنیابرعالوه5و4يفازهادر. شودمی

وبشکهونیلیم15بهمنطقهيگازعاناتیمساالنهدیتولزانیم. ردیگمیقراريبرداربهرهمورد
. استدهیگردبرآوردتن73000سالدرشدهدیتولگوگردوزن
گردد،میصحبتیجنوبپارسيگذارهیماسرمهممنطقهایپارسيانرژسازمانازکهیوقت
گازدیتوليقلمروهادرکارگراناستثمارحاصلهاي ارزشاضافهبهمعموالًها چشمهمه

يبورژوازرشدبهرومستمراًيدالراردیلیم52ساالنهدرآمدبرفقطها یلیخ!شودمیدوخته
غولومیعظاریبسعتاًیطبکهیرقم. گذارندمیانگشتهیعسلومنطقهگازدیتولپهنهدررانیا

يبرابرنفتفروشازحاصلساالنههاي ارزشاضافهکلباحاضرلحظهنیهمتاواستآسا
حاصلازیبخشفقطسودوارزشاضافهاقالمنیایتمامکهاستنیاتیواقعاما. کندمی

دولتورانیادارسرمایهطبقهتوسطپارسمنطقهدرکاريروینآوردهشتاستثمار
درکهاستهایی ارزشاضافهآنگریدبخش. دهدمیلیتشکرایاسالميدارسرمایه
هاي حوزهنیشتریبریاخدههچندطولدریمیپتروشصنعت. شودمیدیتولها یمیپتروش
استثمارهاي عرصهترین گستردهازیکیبه. استدادهاختصاصخودبهرايگذارهیسرما
بهایساالنهیاجتماعمحصولدررایمیعظکامالًسهم. استشدهلیتبدنرایاکارگرطبقه
اضافهپمپاژدررااي کنندهنییتعاریبسگاهیجاو) یداخلناخالصدیتول(يبورژوازتیروا

اریبسنگاهکی.استکردهاحرازرانیایاجتماعهیسرماکلیافزائارزشچرخهبهها،ارزش
وپروردهد،یتولمراکزنیادرکهییایمیشوینفتمتنوعموادیشانکهکحجمبهگذراوساده
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کیدرکاالهانیایالمللبینهاي متیقبهکوتاهاندازهنیهمبهینگاهگردند،میفروشآماده
یصنعتمراکزوها کارخانهدرکاالهادیتولنهیهزکنندهرهیخکاهشبرآنهاریتأثژهیوبهويسو

يرودهاچهلحظهبهلحظه،طوربهعرصه،نیادررانیايبورژوازکهدهدمینشانران،یا
هاي هیسرمايخودگستروانباشتسود،متعفنگنداببهراارزشاضافهازیپرخروشاریبس

یسعهمهنیابا. استرونیبکامالماعهدهازاقالمنیامحاسبهوشرح. کندمیریسرازخود
.میکناشارهمشخصموردچندبهفقطمیکنمی

فاضالب،هیتصفدارو،دیتولک،یالستوکیپالست،ییایمیشکودانواعدیتولدر:اكیآمون
. ردیگمیقراراستفادهمورداي خانهسردهاي نیماشکردنسردومعدنسنگازفلزاتاستخراج

176حدودتا2014سالدرامااستبودهتنونیلیم4فقط1947سالدرآنیجهاندیتول
وهندراتنونیلیم6/7ن،یچراتنونیلیم6/32رقمنیااز. استافتهیشیافزاتنونیلیم
کهاستيحددريدارسرمایهيبراآنتیاهم. استکردهمیدیتولکایامرراتنونیلیم4/6

. دپندارمیاقتصادافولورشدشاخصکیراآنکاهشوشیافزا،يبورژوازانهیعاماقتصاد
درصد2کهاستشدهگزارشتنونیلیم239/3حدود1393سالدررانیااكیآموندیتول
دیتوليهامجتمعنیترمهميرازوسیپردیمیپتروش. استدادهمیلیتشکراجهاندیتول

2010سالدر. استگراناریبسکاالنیایمیپتروشسنتزیسنتدیتول. هستندرانیااكیآمون
استخراجپروسهازحاصلنوعکهیحالدرد،یچرخمیدالر425تا415حولآنتنهرمتیق

دولتخاطرنیهمبهدرست. بوددالر400تا350حدودسالنیهمدرمادهنیامتان
. استساختهمتمرکزاكیآمونیمیپتروشدیتوليروبرراخودتالشهمهرانیايدارسرمایه

بیرقاندارسرمایهودهدمیاختصاصخودبهراکاالنیاربازاازيشتریباریبسبخشروزهر
. کندمیدربهدانیمازراآنکنندهدیتول

موسساتلیدلنیهمبه. گرددمیحاصلکیگازکربنواكیآمونبیترکازاوره:(urea)اوره
صرفهاکثرحدتاشوندمیجادیااكیآموندیتولشگاهیپاالجواردراورهدیتولهاي شگاهیپاالو

مهینيکاالخام،مادهعنوانبهاكیآمونماننداوره. ردیگصورتآندیتولنهیهزدرییجو
دها،یآلدئ. ردیگمیقراراستفادهموردییایمیشکودشکلدریمصرفيکاالیحتایساخته

*داري متشکل شویمضد سرمایهشورایی و *
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موادش،یآراموادولوازم،ییغذاموادعیصناچسب،انواع،یکیپالستموادیبرخن،یفرمال
اورهدیتول. هستنداورهازمندینخوددیتولپروسهدرکههستندیمحصوالتجملهازیمیوشیب

ذغالعیصنا. استمادهنیادیتولنوعترین ارزانمتانگازقیطرازویمیپتروشعیصنادر
یگزافنهیهزکنندمیاستفادهاورهدیتوليبراخاموهیاولمادهبعنوانمادهنیاازکهسنگ

یمیپتروشعیصنادرکهیحالدرپردازندمیاورهدیتولهیاولموادزینوسوختويانرژهتج
. شودمیاستفادهاورهدیتولهیاولمادهبعنوانهمويانرژدیتولوسوختجهتهممتانگازاز

بارانیاسالنیهمدر. استبودهتنونیلیم221مقدار2016سالدرجهاندراورهدیتول
یجهانمتیق. استدادهاختصاصخودبهراایدنداتیتولکلدرصد3د،یتولتنونیلیم6,5
داخلدر) تنونیلیم2حدود( عمدتارانیااوره. استتنهريبرادالر230تا180اوره

هاي شگاهیپاالرانیادراورهیاصلکنندگاندیتول. گرددمیصادرهندبهیمابقوشودمیمصرف
.هستند) %8(خراسانو) %9(يراز،)%10(کرمانشاه،)%24(رازیش،)%49(سیپردیمیپتروش

بعنوانوترفتاالتدیتولدرشود،میمشتقبنزنازکهمادهنیا:(p-Xylene)نیلیپارازا
لم،یفها،يبطرکیپالست،یمصنوعافیالبوها،ییایمیشانواعاسترها،یپلدیتولدرهیاولماده
درجهاندرکاالنیادیتول. شودمیاستفادهییایمیشهاي حاللوها کشآفت،يازسدارو

شرکتاماستیندستدریرانیاهاي شرکتدیتولکلرقم. بودتنونیلیم37مقدار2014
تنهزار750سالهرهیبرزویمیپتروشودارددیتولتنهزار400نایسیبوعلیمیپتروش

.استدالر800ایآسدرودالر740اروپادرمحصولنیاتنهرمتیق. کندمیدیتول
باتیترک. ردیگمیانجامزاگرسیمیپتروششگاهیپاالدرمتانولدیتول: (Methanol)متانول

ازمیمستقصورتبهدوهرگازهانیا. استکربندیاکسومتانگازشاملکارنیاالزم
417ساعتهردرزاگرسشگاهیپاال. گرددمیاستخراجیجنوبپارسمنطقهيگازهاي چاه
جملهازمختلفيکاالهادیتوليبراخاممادهشکلدرمتانول. کندمیدیتولخالصمتانولتن

دیاسن،یمالمنیرزد،یآلدئفرماتر،لیمتيد،یمیپتروشعیصناخامموادلن،یاتلن،یپروپ
مهمکنندگاندیتول. ردیگمیقراريردارببهرهموردگریدمحصوالتوسلولزاستاتوکیاست

وخاركآوران،فنراز،یشیمیپتروشبزرگهاي کارخانهحاضر،حالدرران،یادرمتانول
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. استشدهگزارشتنونیلیم79حدود2015سالدرمتانولیجهاندیتول. هستندزاگرس
یمیپتروش. استبودهدرصد7ایتنونیلیم5,5بربالغسالنیادرداتیتولنیاازرانیاسهم

ازمعمولطوربهمتانولمتیق. استکردهمیدیتولرامقدارنیاازتنونیلیم3,3زاگرس
محورحولکاالنیايبهانوساناتازریزنمودار. کندمیتیتبعنفتمتیقدريجارراتییتغ

.داردتیحکاتنهريبرادالر350

ییجاتاورانیایمیپتروشعیصنادريگریدفراوانهاي وردهفراباال،یصنعتيکاالهايسوا
،یجنوبپارسمختلفحوزهسهیمیپتروشمراکزدرشود،میمربوطماحاضربحثبهکه
محصوالتنیاجملهازکیپالستساختهیاولمادهلنیاتیپل. شودمیدیتولیشمالویانیم

وزنمتفاوت،يشکلهاباکاالنیادیتولکهاستیحاکگوناگونگزارشات. است
. گرددمیبالغنوع127بهمتفاوتهاي متیقومختلفیملکولوزنز،یمتماهاي مخصوص

حجمدرکهيگریدمحصول. کنندمیدیتولراآنکشوریمیپتروشمراکزوها کارخانههمه
بهآنرضهعهاي شکلشمار. استلنیپروپیپل، شودمیدیتولمنطقهنیهمدرمیعظاریبس
مثالطوربهونیسنگفشارمقابلدرمقاومهاي کیپالستهیتهيبرامادهنیااز. رسدمی54
زاتیتجهغذاها،يبندبسته،ینساج،یقیتزريریگقالبورق،لم،یفما،یهواپساختماندر

هانیارینظاوخودروقطعات،یساختمانوینعتصهاي پروسهلوله،،یپزشکویشگاهیآزما

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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نامرنیاستایپلازتوانمیمنطقهیمیپتروشمراکزهاي فراوردهریسامورددر. شودمیاستفاده
ساعت،بدنههیته،یکیالکترونلیوسادیتولهیاولمادهصورتبهمختلفنوع14درکهبرد
استفادهموردمصرفبارکیظروفوزریفروخچالیقیعا،یورزشلوازمو،یرادون،یزیتلو
نوع12درومیعظحجمبامراکزنیهمدرزینیسيویپایدیکلرالینیویپل. ردیگمیرقرا

ها،پنجرهها،لولهانواعساختندریسيویپاز. شودمیدیتولمتفاوتيمتهایقبامختلف
نرمشکلازو) دیدبدون(کیتاريهاپنجره،فیککانال،هیته،یکشلولهگرامافون،صفحات

يهاکابلپوستهسقف،کف،ساختنپرده،مانندها خانهیداخللوازمایهیاثاثلباس،يبراآن
بهآن،ازيریگبهرهریاخيسالهادر. شودمیاستفادهوزنسبکيبازيهاتوپ،یکیالکتر

. استدهیگردجیرازینتختهوگچمان،یسرینظیساختمانمصالحيبراینیگزیجاعنوان
ازشتریباریبسمسلماشودمیدیتولیمیپتروشعیصنادرکهیمتنوعباتیترکوموادستیل
يبازارهادرمحصوالتنیافروشبارانیايدارسرمایهدولتواندارسرمایه.استها نیا

اي لحظهيبرا. سازندمیخودبینصراارزشاضافهاقالمترین ینجوم،یالمللبینویداخل
اردیلیم52بارانهایاکلومیکنضربآنهاتنهرمتیقدرراها فراوردهنیایکهکشانحجم
نرخکهمیابیدرتامیزنجمعهمبههیعسلوگازمنطقهفروشازحاصلارزشاضافهدالر

.دیسامیسرکجاهابهرانیاکارگرهاي تودهاستثمار
دریمیپتروشمیعظواحد25گاز،یشگاهیپاالويبرداربهره،یاستخراجيفازهاجواردر

ستیلدر،یصنعتهاي مجتمعنیاهمه. هستندکاربهمشغولهکتار1400مساحتبهاي منطقه
نخستتراست100زمرهدریحتآنهاازیبرخ. دارندقرارکشورياقتصادبرترمؤسسه500
ازتوانمییمیپتروشصنعتبزرگغول25نیاانیمدر. شوندمیمحسوبرانیایصنعت
جموپارسد،یمروارمهر،زاگرس،ن،یمبسول،ایآره،یبرزوایينورس،یپردمهمهاي عمجتم

محصوالتزانیمونوعد،یتولیاسمتیظرفبازار،ارزشه،یسرماحجمبهگذراینگاه. بردنام
ازییابتداورنگکمچندهريریتصوتواندمییمیپتروشبزرگتراستچندنیهميدیتول
در،یصنعتعیوسمنطقهنیاتیموقعومکانازحالهماندروپارسيانرژسازمانتیاهم
.میکننگاهریزمختصرجدولچندبه. دهددستبهرانیایاجتماعهیسرمادیتولچرخهکل
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1

مجتمع نوري (برزویه)پتروشیمی پردیسنام مؤسسه
میلیارد تومان800میلیارد تومان600سرمایه اولیه

میلیارد تومان5126زش بازارار

اوره گرانول-آمونیاكنوع تولیدات
پارازایلین، بنزن، برش سنگین، رافینیت، 

برش سبک

تن آمونیاك،1360000کل محصول
تن اوره2150000

تن در سال4473000

2

پتروشیمی آریاسولمجتمع پارسنام مؤسسه
د تومانمیلیار50تریلیون و 4سرمایه اولیه

اتان، پروپان، بوتان، پنتان،نوع تولیدات
...اتیل بنزن و

اتیلن، برش کربنه و سنگین،
پلی اتیلن سبک و سنگین

هزار تن در سال690یک میلیون و هزار تن در سال492میلیون و 4کل محصول

3

مجتمع زاگرسپتروشیمی مرواریدنام مؤسسه
میلیارد تومان240د تومانمیلیار150سرمایه اولیه

سه کربنههاي اتیلن، برشنوع تولیدات
و سنگین تر

متانول

هزار تن در سال300میلیون و 3هزار تن در سال544کل محصول

4

مجتمع جمپتروشیمی مهرنام مؤسسه
میلیارد تومان34سرمایه اولیه
میلیارد تومان387تریلیون و 76ارزش بازار

پلی اتیلننوع تولیدات
ه، اتیلن، پروپیلن، بنزین پیرولیز، نفت کور
4پلی اتیلن سبک و سنگین، ترکیبات 
کربنه، بوتان، رافینیت، گالیکول ها

هزار تن در سال703سه میلیون و هزار تن در سال300کل محصول

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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ها خواهرالعمومیعلگر،یدیمیپتروشبزرگغولچندباهمراهباالیمیپتروشمیعظيشرکتها
يکریپغولیصنعتویمالهاي تراست. هستندتري میعظاریبسهاي تراستمجموعهریزو

گازونفتگسترشگروهفارس،جیخلیمیپتروششرکتر،یغديگذارهیسرماشرکتدمانن
،یصنعتمهممراکزوکارخانهيادیزشمارمؤسسات،نیايسواکدامهرکهانیپارس

یکاف. دارندخودتیمالکدررارهیغویمالبزرگيبنگاههابانک،نقل،وحملهاي شرکت
نیاروزبازارارزش. میاندازنظرفارسجیخلیمیپتروشالجثهمیعظنگیهولدبهفقطاست

نوعازیمهمنقلوحملويتجار،يدیتولمؤسساتواستدالراردیلیم6ازشیبشرکت
ریززمرهدرانیتندگوواروندپارس،خوزستان،الملل،نیبیمیپتروشفجر،،یبوعل،امامبندر

ک،یاومانندهایی شرکتزینانیپارسگازوتنفگسترشگروه. هستندآنهاي مجموعه
. داردخودتیمالکدررازیتبریمیپتروششرکتومارونیمیپتروشراز،یشنفتشگاهیپاال

میعظزاتیتجهوها مجتمعيداراشدهادیمؤسساتیتمامبرعالوهپارسيانرژسازمان
فرودگاهکیمختلط،عیصنا،ییایدرعیصنان،یسنگعیصناگسترده،یارتباطخطوط،يبندر

مهمیصنعتيبنگاههاوها شرکتاي پارهوروزمرهيپروازهاریکثشماربایالمللبینبزرگ
نیا. استمجهزيریبارگمیعظاسکله25بهمنطقهنیادرپارسيبندرمجتمع. استگرید

نقلوحملگبزرهاي یکشتيریبارگيبراالزمهاي تیظرفوامکاناتیتمامازها اسکله
خاصيبندرگستردهساتیتأسيداراشد،اشارهآنبهباالترکهپارسیمیپتروش. برخوردارند

اي اسکلهمهمپست15استگرفتهنام»پارسیمیپتروشبندر«کهساتیتأسنیا. استخود

5

نعتی ایران)پتروشیمی مبین ( نود و چهارمین تراست عظیم صمجتمعنام مؤسسه
میلیارد تومان578تریلیون و 51سرمایه اولیه

ظرفیت اسمی
ن متر مکعب آب شیری1560تن بخار در ساعت، 2865میلیون وات برق، 990

متر مکعب 100متر مکعب آب دي ام و کندانس در ساعت، 2700در ساعت، 
و .................آب آشامیدنی در ساعت

اکسیژن ،44، بخار، آب شیرین، آب دي ام و کندانس، آب آشامیدنی، اکسیژن برقنوع تولیدات
، نیتروژن و ....29
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پهلویراحتبهتنهزار70تیظرفباکریپغولهاي یکشتها اسکلهنیادر. دارداریاختدررا
محصوالتهیتخلويریبارگشیگنجا. دهندمیانجامراشرکتنقلوحملامورورندیگمی
1200تا800ازها یکشتساالنهترددزانیم. شودمیبالغساعتدرتن2250بهها اسکلهدر

.استنوساندرفروند
پوششتحتمختلفمناطقازاي گونهفهرستوناقصاریبسریتصوآمد،نجایاتاآنچه

اززیاسرارآمودهیچیپم،یعظحلقهنیایواقعریتصوارائهيبرا. استپارسيانرژسازمان
جمعبهقادرماکهاستازینيشتریباریبساطالعاتبهرانیایاجتماعهیسرمادیتولچرخه

حاضرویحتیوضعبهمربوطهاي دادهواطالعاتکمبوددرامامشکل. میدینگردآنيآور
استمرارنهیزمنیادریاساسنکتهکی. ستینیشمالپارسوکنگان،یجنوبپارسمنطقهسه

تر میعظاریبسهاي يگذارهیسرما،يبرداربهرههاي حوزهوساتیتأسها،پروژهلحظهبهلحظه
. استمناطقهمهدرشتریبکاريبارآورباتر مدرنهاي يتکنولوژيریکارگبهوتر ینجومو

صورتبهحوزه،نیا) 21–15(گانهششيفازهاکارشروعبا18و17يفازهاردفقط
اساسبر. شودمیافزودهکشورگازروزدیتولتیظرفبهگاز،مکعبمترونیلیم150روزانه،

بشکهاردیلیم19ازمرکبینیرزمیزسرشارریذخايداراییتنهابهیجنوبپارسبرآوردها،
.استخامنفتبشکهاردیلیم5/7ويگازعاناتیم

پارسيانرژسازماندرکارگرانماراستثوکارطیشرا
ازمختلفلیدالبهیشمالویانیم،یجنوبپارسمختلفهیناحسهدرشاغلکارگرانشمار
یفصل،یکلطوربهیاسالميجمهوردراعتمادقابليریآمارگستمیسنوعهرفقدانجمله
اي پارهیپدریپلیتعطواتمامایکاربهآغازها،حوزهکاريروینازیتوجهقابلبخشبودن
مختلفهاي دادهوگزارشاتيالبهالازکهآنچهاساسبر. ستینمعلومیدرستبهها،پروژه

مختلفهاي بخشدرکارگرهزار100تا70حدودکرد،استخراجتوانها میشرکتيآمار
هاي یآلودگازماالمالنده،یفرساوسختاریبسکارطیشرا. هستندکارمشغولمنطقهنیا
هاي بیآسوتیمعلولومرگبهیمنتهسوانحانواعندهیزا،ییایمیشآورمرگوزايماریب

. استیجانریناپذعالج

*شویمداري متشکلضد سرمایهشورایی و *
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همهوشهیهمییایمیشمهلکمادهصدهاباکارازیناشمحاسبهرقابلیغوعیوسمخاطرات
خطراتوحوادثدامنههکاستنیاتیواقعاما. کندمیدیتهدرامنطقهکارگراناتیحجا
یناشتلفاتورخدادهاوسوانحدروجهچیهبهها،آنسربرآواروکارگرهاي تودهنیکمدر
50يباالکشندهيگرمادرکارکنندهخردفشار. گرددنمیخالصهیائیمیشهاي یآلودگاز

کارها،نیفرساترجانوترین شاقهمآن،يدرصد70کنندهخفهرطوبتوگرادیسانتدرجه
هیاوللیوساازکارگرانتیمحروم،یزندگالزمامکاناتترین ییابتدافاقداماکندرسکونت

حداقلفقدانآنها،نیسنگیانسانتلفاتومستمرهاي يسوزآتشکار،هنگامدریمنیا
رهاچاددرعقربومارمانندیسمواناتیحوجودمنطقه،دردرمانوداروودکترامکانات

مستمرطوربهگریديزاهالکتونیآفرمرگعواملفراوانوکارگرانسکونتهاي محلو
.کندمیدیتهدراکارگرهزاردههاجان

تحملرااستثمارشدتزانیمنیباالترفقطشوند،نمیاستثمارفقطنجایادرکارگران
ترین ارزانبهرویننیاظهلحهرفروشيبرافروشند،نمیراخودکاريروینفقطکنند،نمی
در. کنندمیقهیوثراخودبودنزندهاساسوجانکلگانیراشبهصورتبهوممکنيبها

ازکارزمان. کندمیکارساعت11روزهروروز26ماههرطولدرکارگرهریجنوبپارس
محلبهکارگرانبازگشتورفتزمان. ابدیمیادامهظهرازبعد5تاوشودمیآغازصبح6

بهسرکارگران،کارروزانهیواقعطولگریدانیببه. استروزدرساعت2ازمتجاوزکار،
بردگانکهاستیمعنبداننیاوزندمیساعت17یحتای15فازها،اي پارهدروساعت13
خودییاروپاانزنجیرهمبرابردوکارروزانهلحاظبهدوزخ،نیاریاسشدهنینفريمزد

ن،یترمهلکن،یترسختدرراییوسطاقرونکارروزانهنیاآنها. شوندمییسالخ
آفتابریزیکشلولهویکشکانال،يبردارخاكدر،يکارطیشراترین ندهیفرساونیمرگبارتر
ییبرپاويسازجادهدرفرسوده،شانهيروبريمتر14تا13هاي لولهحملدرکشنده،

سربهرفتنيبرا. گردندمیمتحملها نیامانندويسازاسکلهدر،يگازساتیأستترین میعظ
هاي سیسرو. باشندحاضراتوبوسستگاهیادر5بهربعکیفازهایبرخدروصبح5دیباکار

نیا. استيبورژوازیدرندگوتیسبعهاي داستانيایدنازیداستانکارگراننقلوحمل
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همیاسالميجمهورراهسیپلیحتکههستنداسقاطوفرسودهنه،کهقدرآنها،اتوبوس
يپاکهیوقتيبورژواز!!استکردهاعالمرمجازیغومهلکراها جادهدرها آنمروروعبور
خودتیبربررهیخراایدنسراسردیآمیشیپسودبارگاهدرکارگرانجان»میعظذبح«وسود
اندازدمیيسوزآدممشتعلهاي کورهبهسودیالیريبرارارانکارگونیلیمون،یلیم!!سازدمی
اسقاطش،یپها سالدیباکههایی اتوبوسفراوانشماريریکارگبه. کندمیمرگاریدیراهو

جانباهیسرماآشکاريبازيسواز،ینیجنوبپارسدرکارگرانذهابوابیايبراشدند،می
گریدزیچچیهها ارزشاضافهمهاریبشیافزاودیتولنهیهزکاهشخاطربهکارگرهزاردهها

اي عدهواندازدمیراهخونمدامراههاکورهدرها سیسرونیااي جادهتصادفات. ستین
انسانوتیبربرگریدشگاهینماکارگرانسکونتمحل. کندمیمرگغیتمیتسلراکارگر

ایکیمانکاریپدارسرمایههرجانیادر. استآنهاینیدهاردولتوهیسرماصاحبانيزیست
ها،کمپنیاکدامهردر. استکردهپابرشیخواستثمارموردکارگراناقامتيبراکمپچند
ها اطاقکفدر. خوابندمیمحقراطاقکیدرنفر12تا8هر!! کنندمییزندگنفر400بربالغ

وساساززايماریبحشراتانواعالنهکهاستفرشفیکثاریبسومندرسیموکتمعموال
ازشیپروزها،کارگر100هروداردتوالت4تا3کمپکل. باشدمیشپشتاگرفتهکک

چندیپخودبهتوالتکیصفدریطوالنیمدتيبرادیباکارسربهرفتنوصبح5ساعت
يانرژسازمانپوششریزمنطقهسراسردرکاريقراردادها. ندیبفرساراخودجانوجسمو

ينفر30يگروههادرراکارگرانگاه. استمدتکوتاهاریبسوماههسهروزه،چندپارس
پسوکنندمیاستثمارانهیوحشرند،یگمیکاربههفتهنیچنديبرایآموزشدورهعنوانریز
.ندینمامیاخراجدستمزدالیرچیهبدونمدتنیاانیپااز

. کندمیدادیبکارگرانانیمدریشمالپارسوکنگان،یجنوبپارسهیناحسههردرادیاعت
درفرسودنساعت17تا12ازیناشدهندهآزاریکوفتگویخستگوکارنیسهمگفشار
أسیمادر،وپدرایفرزندوزنسرنوشتازيخبریبویآوارگنیسنگغمط،یشرانیبدتر

فقدانتر مهمها نیاهمهازش،یخويروبریزندگبهبودبهانتظارهاي روزنههمهدنیدبستهو
شورجادیاعاملکهکارگرهاي تودهانیمیجنبشیفتگایسازمانوانسجامارتباط،حداقل

شورا، ظرف اعمال قدرت توده وسیع طبقه ما علیه سرمایه است **
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فوج،راکارگرانودهندمیهمدستبهدستهمهوهمهگردد،بهترندهیآبهدیامویزندگ
درندهاندارسرمایهمرگ،سوداگراننقشگذرنیادر. رانندمیمخدرموادسمتبهفوج

عواملازشتریبویکافاندازهبهزینیفقاهتویتیوالویجیبس،یسپاه،یدولت،یخصوص
ییایمیشویسنتمخدرموادانواعفروشووارداتبازار. استکارسازوکنندهنییتعگرید

انبوه. گرددتر میرونقپروتر داغاه،پناسالمنداریداندارسرمایهنیاتوسطلحظهبهلحظه،
ویفرسودگواستثمارشدتشالقریزکار،هاي روزانهترین یطوالنلیدلبهکهیکارگران
انیمشترآسانوسادهاریبسهستندنیتسکيبرایراهیپدرکار،یسختازیناشیکوفتگ
کارگراننیاادیاعتازهیسرما. ندشومیمیدژخکاردغلاندارسرمایهنیاسودبازارنیآفررونق

توسعهکندمیکارچشمتاراخودسودکسبوفروشبازارزیچهرازشیپ. کندمیاستقبال
وجودشانازرااعتراضومبارزهشوروسازدمیبزدلومنفعلراها آنکهنیادوم. دهدمی

حقوقوحقچیهبدوناخراجيبرایمناسبهیتوجراآنهاادیاعتآنکهسوم. کندمییجراح
شرکت،سیرئومشاوروریمدایکارمقاطعهاندارسرمایهکهاستافتادهاتفاقفراوان. دینمامی

دیتمدازفراريبرابعدهاواند دادهقراراستثمارفشارترین کشندههدفرايافرادها هفته
ادیاعتکالمکیدراند.کردههانهبرامخدرموادمصرفبهابتالآنان،کارموقتيقراردادها
کنگان،ویشمالویجنوبپارسدرحداقلاست،میعظیبتیمصخودشانيبرااگرکارگران

. استها تیخاصانواعسرچشمهوسرشاریمتیغنهیسرماصاحبانيبرا
جیرایزندگشکلدرکارگران،واندارسرمایهانیمیطبقاتتضادپارس،يانرژسازماندر
قبرنبشهاي شدنریتحقوها يپردازتفاخرترین یانسانضدونیبارترنفرتيمایسزمره،رو

یحت. استکردهدایپرایساسانویهخامنشرانیاایباستانروميداربردهشومدورانشده
کارگرانکهیحالدر. استیطبقاتتر انهیوحشوآورترتهوعچههرهم،افراددنیکشنفس

جانواسقاطهاي اتوبوسبرشدنسواربهمحکومکارمحلوکمپانیمذهابوابیايبرا
ويزیربرنامهعواملمهندسان،مشاوران،هستند،راههاکورهبارفاجعهتصادفاتدردادن
ونیمجهزترن،یترمدرن،يمترصدچندییجابهجابههريبراهیسرمانظماکرهوعمله

اطاقککیدرينفر12يهاگروهدرها یاولاگر. دارنداریاختدرارهینقلطیوساترین یمتیق
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امکاناتکاملوفورباها یدومخوابند،میشپشوساسازآکندهموکتکیيروبرمحقر
ترین مهلکونیبدتربهابتالگاهبهکارگراناگر. هستندمواجهیاشیعویحیتفرویرفاه

وعواملیحتایزیربرنامهومشاوروریمداندارسرمایهنند،یبنمیرادکتريروها يماریب
استثماراگر. دارندخوددستکنارراکشورکلدرموجوددرمانوداروامکاناتآنهايادیا

ه،یسرماییوسطاقرونکارطیشراودرصد70رطوبتودرجه50يگرمافشارریزشوندگان
ازآنهامزدورانودارسرمایهوحوشاست،هماندمحبوسشانیهانهیسدرها نفسنیآخر
87سالتا. برخوردارندرطوبتوحرارتاحساسازفراريبراالزملیوساوتداركیتمام
درمانودارووضعهماالننیهمتا. داشتوجودمحقريبهدارکیفقطهیعسلوکلدر
مجبورها يماریبانوعبهالابتاثردرکارگرانیوقت. استنکردهیچندانرییتغمنطقهیاهال
مسکنقرصچندواریبهکیبامعمولطوربهآنجادررندیگشیپرايبهدارراهشوندمی

ورانیمدوهیسرماصاحبانمورددرموضوع. استنیچنکارگراندرمان. شوندمیمواجه
. استایمهزیچهمهنانیايبرا. استدگرگونبنوخیبازامايدارسرمایهمشاوران

. ستینگونهنیاکارگرانبااندارسرمایهیستیزامکاناتویزندگنوعتضادفقطهیعسلودر
گونههمانهیسرما. ستینکسانیلزومازینگریهمدباکارگراناستثمارحدتوشدتدرجه

غیدریبربرمنشویدرندگچیهازکاريرویناستثمارعنانیبدیتشديبرااستآنسرشتکه
کاروسازوکندمیيحفارخیتاررسوباتیتمامریزازراها آدم»یقوم«زاتیتما. ورزدنمی

کارهانیمرگبارترقبولبهمجبوررایافغانوبلوچکارگران. سازدمیهدفنیاحصول
کشندهآفتابریزدرها نیامانندوها لولهنصبکانالایها ساختمانشالودهکندن. گردانندمی
بهزینها کمپدرکارگرانسکونتيزیربرنامه. شودمیکارگراننیابینصلعمومایعل

باستانهندشدهنینفرونجسهاي سکتمانندبلوچيمزدبردگانبا. استیستیفاششدت
همهفشارریزوطیشراترین یانسانضددرگران،یدازدوراي نقطهدرراآنهاوشودمیرفتار

کارگراننیا. استبدترزیننیاازیافغانکارگرانبابرخورداند.دادهناسکاها،تیمحروم
آنجادرودارنديپابريچادرابانیبازییجادرشیپهاي قرنانیجذاموهیشبهمجبورند

ها افغان!! دارندمتفاوتکاماليدستمزدهامختلفاي ه»تیقوم«بهمنتسبکارگران. کنندتوتهیب

در شوراها، یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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مورددرموضوعنیا. رندیگمیرامزدهاترین نازلکارهانیمرگبارتروین ترشاقمقابلدر
طوربهکارگرانبخشدوهرنیاماهانهدستمزد1389سالتا. کندمیصدقزینبلوچکارگران
باالترتومانهزار180رقمازوبودتر نییپا»کاریعاليشورا« مصوبهازیحتيریچشمگ

هدفبایقومهاي کشمکشياندازراه. کنندنمیاکتفااتیجنانیابهنادارسرمایه.رفتنمی
ازها آن. استآنانکیشلحالدرشهیهمسالحکیکارگرانصفوفدررانگریوتفرقهجادیا

،یتهرانهیعلبلوچعرب،زنجیرهمجانبهزبانیفارسکارگرتودهانداختنيبراها فرصتهمه
بهآنکهازشتریبمختلفيفازهادرکارگرانکارطیمح. رندیگمیبهرهیافغانهیعلیرانیا

وکنندمیکارکارگرانکهییجادورتادور. استسربازخانهباشدداشتهشباهتکارخانه
ها فنس. استشدهمحصورمترنیچندارتفاعبه»فنس« نامبهيتورینوعباشوند،میاستثمار

کارگرانداریديبراکسچیه. شوندمیلیتکمخاردارمیسرشتهچندبایفوقانقسمتدر
. نداردرامحوطهبهورودوواریدنیاازعبورحق

کارگرانمبارزات
ها آن. کرددنیبالوشیروبهشروع1386سالدرکارگرانکاریپواعتراضهاي جوانهنیاول
روز14وکارروز14هیپابراشتغاليبندزمانخواستارمختلف،کارمراکزوفازهادر

راخودماهانهکارساعاتکلروز،14طولدرکارگرانشنهادیپنیاهیپابر. شدندیمرخص
شیخوفرزندوزنکنارخوديشهرهادرتوانستندمیراماهيروزهایمابقودادندمیانجام
یزندگيباالهاينهیهزویگرسنگفشارومزدیکمبهتوجهبازینیعیوستیجمع. باشند

اجارهخود،فکروجسمزیآمهالکتشیفرساقیطرازوکردندمیجستجويگریدکاردیشا
کارگران. ساختندمیفراهمراخانوادهخوراكوخوردودرمانودارومخارجومسکنيبها

یبرخشاغالنفقطامازدنداعتراضبهدستآنحصوليبراوکردندمطرحراخواستنیا
10وکارروز20طرحزینجاهایبرخدر. دندیگردخودمطالبهتحققبهقادرها یمیشپترو
غالبتیاکثرمحدودهاي حوزهنیايسوا. کردندلیتحماندارسرمایهبررایمرخصروز

ماهدرلیتعطروز6وفرساطاقتکارروز24صورتبهاشتغالادامهبهمجبورکارگران
.شدند



25

هنوز. افتادراهبهدستمزدهامدتیطوالنقیتعوهیعلسال،نیهمدررزاتمباموجنیدوم
نگذشتهیشمالویانیمویجنوبمنطقهسهدرپارسيانرژسازمانکارشروعازیصباحچند
کارگرتوده. ساختندخودکاردستوررامزدهامصادرهکارمعمولمطابقاندارسرمایهکهبود
خروشپريرودهادیتولواستثمارداربهمزدهاترین نازلبايکارطیشراترین موحشدررا

دستکارگران. انداختندقیتعوبهراآنانيدستمزدهاپرداختماهازبعدماهاماختندیآوسود
یتوجهقابلبخشایهمهونشستندعقباندارسرمایه8و7و6فازهادر. زدنداعتراضبه
امابودکارگرانبايروزیپهمباز10و9يفازهادر. کردندداختپررامعوقهيدستمزدهااز

. دادندپاسخزانهیستانسانوانهیوحشیتعرضبارايروزیپنیاعیسریلیخهیسرماصاحبان
اعتصاب. کردنداخراججاکیرايکارگرفعال40ازشیبوآوردندرونیبامینازانتقامغیت

کارازرادیتولوکارچرخکارگر1500جایادر. افتاداتفاقریرامششرکتدرسالنیايبعد
سازمان»پارسکندوان« بهموسوممؤسسهکارگرانرایاعتراضحرکتنیچهارم. انداختند

آنها. بستندراکارخانهيوروددربدهیسنجيزیربرنامهکیدریاخراجکارگر12. دادند
همهبههیسرماصاحبان. دندیخوابشرکتبهها ونیکامورودریمسدرهمکنارمصمم،واستوار

آنها. شدکارگرانآنازيروزیپاماجستندتوسلآنهاراندنرونیبيبراها سهیدسوراهکارها
87و1386هاي سالدر.شدنداخراجحکمالغاءبهمجبورانیکارفرماوگشتندبازکارسربه
مبارزاتنیادرآنهایاصلخواست. زدندعتصابابهدستبارچندافغانکارگران88و

همهزینبارکی. افتندیانیپاجهینتحداقلحصولبدونعموماًاعتصابات. بوددستمزدشیافزا
.گفتندپاسختوحشنیشتریبباراآناناعتراضوکردنداخراجیجمعشکلبهراکارگراننیا

وکردنغربالوکنترلکارسرکارگر،بهموسومخوديادیاقیطراز"پاورمن"هاي شرکت
شدهگزارشگریداعتصاباتمیگفتآنچهيسوا. برندمیشیپرامبارزکارگرانآزاروتیاذ

. استبودهریزشرحبهیشمالویانیم،یجنوبپارسحوزهسهکارگران
وهافازذهابوابیاهاي سیسروبهکار،طیشرابهاعتراضدرکارگران87سالدر. 1

خودروزتیوضعبهبودخواستاروشکستندرااتوبوسهاي شهیش.شدندورحملهها شرکت
.شدند

یافته شورایی خود پاسخ گوییم *قدرت سرمایه را با قدرت سازمان *
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.کردنداعتصابمعوقهحقوقبهاعتراضدرپارسجهانکارگرصدیس94نیفرورد.2
.کردنداعتصاب16و15هاي فازکارگران94ریتماهدر.3
قیتعوبهاعتراضدر18و17هاي فازینفتهاي لولهنقاشکارگرستیب94آذرماهدر.4

. کردنداخراجراکارگراننیاهمهانیکارفرما. زدنداعتصاببهدستدستمزدهامدتیطوالن
جادهاتوبانوانداختندکارازرادیتولچرخ24و22هاي فازکارگران94ماهيددر.5
افتیدردستمزدیالیرآنکهبدونبودنددهکرکارتمامماه10آنها. بستندراهیعسلویاصل

. دارند
در»مپنا«گروههاي مجموعهازشرقپژوهروینشرکتکارگر400حدود95اسفنددر.6

. کردنداعتصابمزدهاپرداختمدتیطوالنقیتعوبهاعتراض
باانکارگرجدالپروسهواعتصاباتاعتراضات،ازماکهاستیاطالعاتماحصلباالموارد
یواقعشمار. میدارسالچندنیاطولدرپارسيانرژسازمانیخصوصویدولتاندارسرمایه

.استنهایاازشتریباریبسقطعاها يریدرگ

مراتببهیشدتوحدتبااماجهان،ورانیااندارسرمایهکلمثلنجایادرهیسرماصاحبان
»رسولوخدابامحاربه«همدیشاو»رغفیالذنب«رااعتصابجاها،یلیخازتر افزون

. کنندمیاعمالراها مجازاتوها جرمترین نیسنگکنندهاعتصابکارگرانيبرا. خوانندمی
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يسودآورچرخهملزوماتومصالحمحکمهکهخودخاصمحکمهدررافرهایکنیاآنها
دستیتیبربروتیسبعهربه»نیقوان«نیااساسبرواند نمودهلیتبدقانونبهاستهیسرما

استاخراجبهمحکومکندشرکتاعتصابدرکهيکارگرهرمصوباتنیامطابق. زنندمی
»هاقانون«نیانوع!! دینمامصادرهرااونشدهپرداختيدستمزدهاکلکهداردحقدارسرمایهو

!!!استفراوانپارسيانرژسازماندر
چگونهران،یايدارسرمایهجهنمازاي گوشهدرکهمیدادنشانام. میبرمیانیپابهراگزارش

شدتکشندهشالقریز،يکارطیشراترین زانهیستانسانونیبدتردرکارگرهزاردهچند
حجمنیاکلکهستیننیاماحرف. کنندمیدیتولراها ارزشاضافهکوهساراناستثمار،

. شودمیدیتولپارسمنطقهکارگرهزار100تا70توسطفقطسودهاوها هیسرماینجوم
آناینیاکهکردحاصلنیقیتواننمییکیالکترونمسلحچشمچیهبا. ستیننیچنمسلما
کیفقط. شودمیدیتولایشدهدیتولاي نقطهچهدرکارگرانکدامتوسطارزشاضافهحجم

. کنندمیدیتولکارگرهاي تودهکلارها هیسرماوها ارزشاضافهکلکهنیا. استیهیبدزیچ
لیسنیچنه،یعسلومنطقهنیدرهمفقطران،یاکارگرطبقهکهاستنیاحاضربحثمحور

. سازدمیسرشکندارسرمایهطبقهریناپذيریسآزگنداببهراها ارزشاضافهازیخروشان
وخودها،هیسرماوهاسودنیادیتولیپدرآحادشازيریکثاریبسشمارکهاي طبقههمان

هاي رانهیودرهزارهزار،هستند،خوابکارتنخوابند،میگورهادرگرسنهشکمبافرزندانشان
اتفاقبهبیقرتیاکثرکهاي طبقههمان. کنندمیتوتهیبکوچکوبزرگيشهرهاهیحاش

رقمکهمیکنفهاضاجانیهمدر. هستندآموزشودرمانوداروودکترامکاناتفاقدافرادش
یناشهاي ارزشاضافهکله،یگازعسلوفروشودیتولازحاصلارزشاضافهدالراردیلیم52
ودیتولازحاصلهاي ارزشاضافهیتمام،یمیپتروشمحصوالتومصالحوموادفروشاز

محصولساالنهارزشاضافهاقالمکلدرصد17ازکمتریسهمصرفاکجاینفت،صدور
50سربرهیسرماآنچهمحاسبهومشاهدهيبرا. کندمینییتعرارانیاکارگرطبقهاستثمار

هماندرودوختچشمارقامنیایتمامبهدیباآوردمیکارگرطبقهیتیجمعنفوسونیلیم
طبقههاي تودهروزمرهشتیمعیچگونگویزندگخموچیپدررهیخچشمنیهمباحال

در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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وفالکتویگرسنگوفقرابعادويسوکیدرارقامنیامشاهدهازدیبا. میخورچرخخود
خروشکسرهیخود،طبقهعیوسهاي تودهیآموزشیبویدرمانیبویداروئیبویخانمانیب
مانشود،ماجانيبالکهیانیطغوانیعصقهر،خروش،. میگردانیطغوانیعصوخشمو
عامالنراماد،یننماصفبهگریدبخشهیعليبورژوازهارارتجاعبخشکیسرپشترا

یانیعصوشورشوامیقوقهر. نکندستیکالیسندوسازحزبیمشتقدرتریتسخنیکمپ
ضدکاریپقدرتيسراسرییشورایابیسازمانيبراماآحادهمهزشیخموجببالعکسکه

آنچهباحاضرنوشتهکهاستنیامادردوتالشآرزو،. گرددماطبقههاي تودهيدارسرمایه
قدرت،یابیسازماننیاهیپوشبردیپوزشیخنیاراهيهموارسازبهیکمککند،میریتصو
.باشديدارسرمایهیهستادیبنهیعلقدرتاعمالوشدن

يدارسرمایهضدکارگران
1396شهریور
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میکنتصرفراخودسکونتازینوکارحاصلیخالهاي خانه

هاي خانهتعدادکهداشتاعالميدارسرمایهدولتمسکنریوزيآخونداسعبشیپماهچند
وونیلیمدو( 2600000بههزار660از1395تا1385انیمفاصلهدرکشور،دریخال

: کهکردحیتصریسخنرانهماندراو. استدهیرسواحد( هزارششصد
درنسبتنیاواستبودهتر زونافخانوارهاتعدادازهموارهیمسکونهاي خانهشمار. 1
خانوارهزارکصدیوونیلیم24مقابلدرمسکنهزار400وونیلیم25بهجامعهروزطیشرا
.استدهیرس
ارزشکلمینوبرابردوازموجوداستفادهچیهبدونویخالهاي خانهدیتولهاي نهیهز. 2
. استنهادهسرپشتراکایامردالراردیلیم250مرزواسترفتهباالترکشوربورسبازارروز
شهرنیهمدراماکنندمییزندگخانوارهزارهفتصدوونیلیم2حدودتهرانشهردر. 3

. استتر افزونواحدهزارنهصدوونیلیم3ازموجودیمسکونهاي خانهتعداد
بخشترین میعظواستشدهمستغالتبهلیتبدتهرانشهریشمالبخشباغاتهیکل. 4

اماکننیايبهااجاره. باشندمیسکنهازیخالواستفادهبالکاملطوربهشدهساختههاي خانه
.ستینآنپرداختوهیتهبهقادرمسکنفاقدانسانچیهکهاستيحددر
واحدهزار490به1390سالدرهزار327ازیخالهاي خانهشمارتهرانشهردرفقط. 5
. استکردهدایپشیافزا1395سالدر

ونکردهيریآمارگيکارگرجنبشيدارسرمایهضدفعاالناند،نگفتهکارگرانراباالنکات
باالخرهوچپزیستمیرژاحزابها،ستیکالیسندیحتاند.نساختهمطرحهیاطالعآناینیادر

سخنباالهاي دادهتکتکاند.دهینکششیپهمهیسرمایاسیسقدرتهیحاشهاي ونیسیاپوز

داري متشکل شویم *ضد سرمایهشورایی و *
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اطالعات،روزنامه،1396سالنیفرورد23شمارهدرواستیاسالميجمهورمسکنریوز
آنچهبه. استدهیگرددرجرانیايدارسرمایهقدرتساختاریاندرونویرسمهاي رسانهاز
ي هاارگانوهیسرمادولتگوناگونينهادهايسوازمنتشرهآمارنیااستگفته»يآخوند«

65حدودرانیایونیلیم80تیجمعکلازنکهیا. میکناضافههمرارانیايبورژوازمتنوع
انیببه. باشندمیخانهچیهبدوناینینشاجارهگریددرصد35وهستندخانهصاحبدرصد
. هستندمسکنبدونوآوارهایمستأجرونیلیم28واند خانهيداراونیلیم52بیقرتر واضح

یعیطبینوع!!دیآنظربهیعیطبرانیاکارگرانغالبایهمهيبرادیشابااليآمارهاندیشن
میتسلونیتمکثیحدوزیانگرعبحدازشیبخودنوبهبهکه!! انگاشتنيعادودنید

ابعاد. استيدارسرمایهتیبربرویسالختجاوز،نوعهرمقابلدرشرط،ودیقچیهبدون
امااسترفتهاوجبهشک،چیهبدونموجود،جهاننقطهنقطه،دریسالخوتیسبعنیا

هضمازییاروپااندارسرمایهازیلیخیحتکهاروپاکارگرانازياریبسفقطنههمهنوزدیشا
قبولسکوت،شومتیحکاکهیارقام. باشندعاجزيآخوندگزارشدرموجودارقاموها گفته

یآوارگوفالکتوفقرواستثمارشدتازاي درجهچنانمقابلدرکارگرونیلیم50میتسلو
بهاي لحظهيبرا!!استدارسرمایهطبقهوهیسرمايسوازشدهلیتحمیحقوقیبویزبونو
درایهستند،کارگریهمگکهانسانونیلیم28خانوار،ونیلیم9حدودکهمیکنفکرنیا

بدونوآوارهخواب،رانهیوخواب،کارتنگورخواب،ایکنند،مییزندگيجاریاستهاي خانه
ششصدوونیلیم2آنها،بازچشمانبرابردرحال،هماندردرستوهستندخوابيجاچیه

ظالمانهمدارانه،زورتیمالکدرمصرف،شکلچیهبدونوسکنهچیهبدونیخالخانههزار
وونیلیمدونیا. شودنمیختمجانیمهبهمشکلاما. استدارسرمایهیمشتزیآمتیجناو

کههایی مسکناست،افتهیمسکنشکلکهاي هیسرما. استهیسرمایخالخانههزارششصد
سودهمبازوسودبودن،هیسرماحکمبهوهستندهیسرماامااند سکنهونیسرنشازیخال
ینجوماقالمبانکها. استدهیدگرخارجبانکهاازاندارسرمایهتوسطها هیسرمانیا. خواهندمی

مالکاناند.دادهقرارمستغالتنیاصاحباناریاختدرراکارگرهاي تودهاستثمارحاصلهیسرما
ساختماندیتولپهنهدروافتیدرراها وامیخصوصدارسرمایهایدولتأتیهدرها،خانهنیا
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راآنهاتااند ساختهخانهکارگرانانهیوحشاستثماروها هیسرمانیاانباشتبااند،کردهریز پیش
بدونها خانه. آرنددستبهراسودهاترین میعظورسانندفروشبهگریديکاالهرمثل

غولمؤسساتامااند.نگشتهبازها بانکبهها هیسرما. استنرفتهفروشبهوماندهيمشتر
متنوعهاي اهرمباگوناگون،يمجارازها،هیسرمانیاکنندهپرداختهاي بانکویمالکریپ

هاي هیسرماسودلیتقلزانیمهریحتکهاند دادهدستازظاهربهکهراآنچهفقطنهه،یسرما
درمانودارووپوشاكوخوراكوخوردبررانرفتهفروشهاي ساختمانوها برجدرمتراکم

وها بانکنیاکهمینکنراموشف. سازندمیسرشکنکارگرتودهیشتیمعهاي حوزهکلو
هاي هیسرماکلازختهیگسومجزاومنفردينهادهایخصوصاییدولت،یمالمیعظمؤسسات

هیسرماکلدهیتنهمدروکیارگانوسته،یپبخشآنها،هاي هیسرما. ستندینجامعهموجود
هاي عرصههمهدرکنندهنییتعوحاضرگذارهیسرماکهحالهماندربانکها. استیاجتماع

بخشهستند،گریديجاهایتمامو»خدمات«بهموسومحوزهنقل،وحملتجارت،د،یتول
بهوراستانیهمدریمالهاي غول. باشندمیزینانباشتيسراسرچرخهدراثرگذارومسلط
استثمارتر انهیوحشوتر ندهیفزاچههردیتشدبایاجتماعهیسرماازیمیعظسهممالکانعنوان

یخالکاسهازراستکیراخودسودکاهشوخسارتالیرهرکار،يروینفروشندگان
هاي هیسرمااي افسانهومیعظاریبسسهمنها،یاهمهيسوا. کنندمیبرداشتکارگرانمعاش
کل. استشدهریز پیشساختمانحوزهدروخارجهیسرمادولتتوسطبانکهاازشدهخارج

. گرددمینیسنگکارگرهاي تودهدوشبريبورژوازدولتتوسطجاکیزینارقامنیا
هاي خانهکلکهمیکنفکرنیابهاي لحظهيبراحالواستنیایخالهاي خانهيماجرا

ازیبخشعنوانبهها،خراشآسمانهمهپرشکوه،هاي ساختمانجهان،مجللهاي برجا،یدن
کلانیماز. استشدهدیتولمایجهانانزنجیرهمورانکارگماتوسطایدنهاي هیسرماکل

شهردرفقطوخانههزارششصدوونیلیم2رانیادرفقطمستغالت،واماکنوها خانهنیا
سازندهکارگرانمااماهستند،مصرفچیهبدونویخالیمسکونواحدهزار500حدودتهران
ها کارتونم،یبخواهگورهادردیبا،یخالاماکننیاکلکنندهدیتولجملهازبناها،نیایتمام

. مینیگزمنزلها خرابهدر. میرسانصبحبهراشبکهاپاردرون. میسازخودتوتهیبمحلرا

یافته شورایی خود پاسخ گوییم *قدرت سرمایه را با قدرت سازمان *
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صرفراسهمترین میعظشیخوگانیراشبهکاريروینيبهاازماههرومیباشنینشاجاره
خکوبیموکوبندهدهنده،آزارزشتهاي تیواقعنیاهمهفشار!!میکنبهااجارهپرداخت

کلازوخودازومیبلرزخودبرم،یسازنیسنگخودذهنومغزهاي سلولبرراکننده
چرام؟یپرورنمیسردرراها خانهنیاگرفتنالیخیحتچراکهمیبپرسشیخوانزنجیرهم

ذلتویزبونازدرجهنیابهچرا!!م؟ینیبنمیخوديچراوچونیبحقراآنهادرسکونت
،یخالخانههزارششصدوونیلیم2وجودبادیباچرا!!م؟یانمودهسقوطنیتمکومیتسلو
کلسنگسنگ،کهاي طبقهازنفرونهایلیمما،طبقهکودكوزنوجوانوریپونهایلیم

راخودوجودذرهذره،اند،کردهحملخودشانهبراند،نهادههميروراکشورهاي ساختمان
ها آنبردنباالپلهپله،وها شالودهيحفاروجببهوجبدراند،نمودهها آنساختنپودوتار

ونیلیمدههادیباچرا!! باشند؟خوابکارتنوگورخوابد،اندادهیقربانوشدهسانحهدچار
اجارهینجومارقامتپرداخنهیهزراخودگانیراشبهکاريروینيبهاماطبقهآحادازنفر
یتمامومانیسوگچوسنگجزءجزء،کهاستنیانهمگر!! سازندمسکنماهانهيبها

ماشدهتاراجاستخوانویپورگوگوشتوخونیواقعطوربهها،خانهمصالحومالط
نصاحباتیمالکدریخالومصرفبدونها،خانهنیاونیلیمون،یلیماکنوندیباچرااست،
ها،رانهیوها،ابانیبدرخودفرتوتوفرسودهمادروپدروبچهوزنباماو!! باشدهیسرما

کارحاصلهاي خانهنیادیباچرا!! م؟یکنیزندگآبادهایحلبدرونها،ابانیخکناردرگورها،
صدهزار،صدماوشوددرندهاندارسرمایهاحتکاردستدرملکمارنجودردوزحمتو

ریساودیسفخاكزك،یکهرهاي ابانیبمنصور،ابانیخشوش،جنوبهاي رانهیودرهزار
ها،يزیستانسانها،تیجنانیادیباچرا!! م؟یباشدوشبهخانهوخانمانیبها،برهوت

برومیکنتحملراخودیانسانحقوقوحقترین ییابتداانهیوحشعامقتلنیاها،تیبربر
مهمسؤالکی!!م؟یبگذارصحهآنهادولتواندارسرمایهتوحشوتجاوزوتیسبعهمهنیا
نیا57بهمنامیقپسوشیپيروزهادرچراکهنیام،یکناضافهباالپرسشبهزینراگرید

رانشیبوقدرتنیاومیتوانستمیزمانآندرچرام؟یدیشیاندنمینسانیاومینبودگونه
ازراها یکشستموها یحقوقیببهنیتمکطوقوزدشالقطیشراردهگبردیباکهمیداشت
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کهییروزها. داردادیبهخوبراروزهاآنماطبقههاي تودهتر مسننسل. کردبازگردن
ابطالمهرقدرتبا!! بوداندارسرمایهیخصوصتیمالکچههربرمسکنیبکارگرهزاران

يپهلوخاندانشومتیمالکچترریزهاي نیزميسوبهنزدهمبهچشمکیدردند،یکوبمی
. کردندمییآوارگازشیخونجاتويسازخانهآمادهوتصرفراها نیزم. بردندمیورشی

مسلممالیخالهاي خانهنیا«زیشورانگخروشباآسا،لیسگونه،کموناردکهییروزها
تصرفراها خانهم،یرفتمیباالروزآنيرارفاندارسرمایهمیعظهاي ساختمانپلکاناز»ماست

کاریپقدرتباومیساختمیمقاومتسنگرراها ساختمان. میکردمیاقامتآنجادرم،ینمودمی
میراندمیپسرايبورژوازیاسالمينوپاهاردولتیانتظاموینظاماکرهوعملهیتمامخود

درستم،یدادمیانجامراکارهانیایتماممااروزهآندر. میکردمیمنطقهتركبهمجبورو
هیسرماصاحباندستازراکارکوچکوبزرگمراکزومیعظهاي کارخانهکهگونههمان
مصادرهخواستارکهیاسالميبورژوازدرندهارتشس،یپلته،یکممقابلدر. میساختمیخارج

وکاردرازانیسالمحصولبرتسلطلاعمايبرا. مینمودمیمقاومتبودآنهايریگپسبازو
.میکردمیگریديکارهایلیخومیدیگردمینابرابریجنگواردخوداستثمار

بر. میزیرفرورامرگبارواهیسسکوتنیاوارید. میچیپهمدرراتیوضعنیاطوماردیائیب
حزب،لیتشک،یقانونمبارزهدولت،بهتوسلالتماس،خواهش،بهراماکهیکساننهیس

کارهانیانوعودارسرمایهادیشودرندهدولتمردانهاي وعدهبهبستندله،یاتحادساختن
هاي خانهنیاکلمیتوانمیماکهمیکنقبولدیائیب. میکوبرددستشهیهميبراکنندمیدعوت

امروزنیهمازکهمیداراعالمنیآهنواستوارمیتوانمیمام،یآردرخودتصرفبهرایخال
اجارهصورتبهخودیمسکونخانهصاحبومستغالتيدارادارسرمایهچیهبهیالیرچیه

نیاانجاميبرااما. میدهانجامراکارهانیاکلمیتوانمیحتماومیتوانمیما. میپردازنمیبها
تیسبعوتیجناواستثمارباجنگيبراوهیسرماهیعلراخودیطبقاتقدرتدیباکارها

قدرتساختاررونیبودرونازهموارهموجودتیوضعحافظان. میسازمتشکليدارسرمایه
ازدانشگاه،ومدارسدرسيزهایمپشتاز،يبورژوازدولتیرسمهاي بونیترازه،یسرما
ه،یعلمهاي حوزهومساجديبلندگوهاپشتازمسلط،ياورهابوافکاروفرهنگدرزدرز،

در شوراها، یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم **
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طبقهیجعلنشانورسمواسميداراهاي کانونوها انجمنواحزابوها هیاتحادبونیتراز
میعظقدرتانگاشتندهینادوریتحقوکردنفراموشيسوبهراماهاراهنیاهمهازما،
نیآفرییرهاوسترگنقشوقدرتنیاوجودازرامااند.دادههلخودیطبقاتخسازیتار
یواقعجنگيبراوهیسرماهیعلقدرتنیااعمالويریکارگبهازرامااند.نمودهغافلآن
چپوراستهاي ستیرفرمويبورژوازاند.ساختهمنصرفيدارسرمایهزیستانساننظامبا

درراشومينوانیاازيریرپذیتأثطوماردیائیباند.نمودهنیچنماباماجنبشهیحاشودرون
نیا. میبشناستر آگاهانهوتر ژرفراشیخوطبقهنیآفرخیتارمیعظقدرتدیائیب. میبندهم

ییشورایدهسازمانبادیائیب. میدهسازمانيدارسرمایهضدوییشوراصورتبهراقدرت
تکاریجناغاصباندستازرایخالهاي خانهکلقدرت،نیايسراسروزیستهیسرماو

اگرکهمیداراعالمخودطبقهییشوراجنشبلندبامبردیائیب. میسازخارجآنهادارسرمایه
بهااجارهعنوانبهیالیرچیهمیهستیخصوصاییدولتاندارسرمایهمستغالتمستاجر

ومتشکلراقدرتنیامیتوانمیومیدارراقدرتنیاماکهمیکنقبولدیائیب. میپردازنمی
مزرعه،بندر،راه،مدرسه،کارخانه،درم،یهستکهکجارهدرامروزنیهمازئدیایب. میکنمتحد

سلولکیومیگذارهمدستدردستیزندگوکارمحلهر،یمسکونمحلهفروشگاه،
. میگردها سلولنیايروینماکدامهر. میآروجودبهيدارسرمایهضدییشوراجنبش
راستانیهمدرجنبش،کیشندهیاندومدافعومبارزوهمرزمووندیهمپوهمگنهاي سلول

کل. يدارسرمایههیعلکارگرطبقهکاریپقدرت،يمزدیبردگضدقدرت. میشوقدرتکی
ستیرفرمایند،دارسرمایهایدانندمیناممکنراکارنیاتحققکهآنها. استممکنکارهانیا

. اندازندمینظرودخرامونیپوجامعهجهان،بههیسرماشعوروسروچشمباایوهستند
یمهندسيدستگاههاویفرهنگویحقوقویمدنویاسیسنظموسرکوبويکتاتورید

ویشکستنسدهانیاهمهاماهستندکارهانیاانجامراهسرمهميسدهامسلماًهیسرماافکار
متحددرتقکیومیداريپابرراشوراهام،یافتراهم،یزیخپابهدیبا. باشندمییختنیرفرو

وعدهوقولبهختنیآویطبقاتمبارزه. میگرديدارسرمایهضدییشوراافتهیسازمان
واحزابسرپشتبستنصفه،یسرمانظموقراروقانونبهبستنلیدخان،دارسرمایه
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ییشورامتشکلقدرتبهاتکاءوها گمراههنیاکلازفراربالعکسکامال. ستینکاهایسند
نیام،یشوقدرت. میداريپابرراشوراهادیائیب. استشیخوطبقههاي تودهزیستهیسرما

هاي خانهتصرفيبراکاریپسنگردرجملهازیاجتماعاتیحهاي عرصههمهدرراقدرت
.میکناعمالتکاریجنااندارسرمایهدستازآنهاساختنخارجویخال

کوهکنمزدك
1396شهریور

شورا، ظرف اعمال قدرت توده وسیع طبقه ما علیه سرمایه است **
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هااسطوره

درها انسانیزندگبریمستولهاي خرافهوباورهاپندارها،اي افسانهانیبها،اسطوره
افکارتوهمات،تصورات،کهمینکنفراموش. هستندخیتارنیشیپهاي هزارهودورهاي گذشته

خوديالیاستسالحوبافندمیدورهآنحاکمطبقاتمعموالرادورههرمسلطياهایرؤو
باالعمومیعلاعصار،مسلطيپندارهاوها افسانهها،خرافهخاطرنیهمبهدرستسازند،می

یمذهبویملهاي اسطورهازنمونهچندبهاند.خوردهجوشهمبهسمیونالیناسونیدمالط
: میکنتوجهانیرانیا

.کردیکشتسوارراواناتیحتمامنوح* .کشترادیسپویدرستم،*
. کردپروازعقابهالهیوسبهکاووسیک* .کشتراجالوتداوود،*

.شدمیسوارپرندهیقالبرمانیسل* .بردنیبازراضحاكکاوه،* 
.کرددایپآبيروسبددریزنراداراب* .بردنیبازرافرعون،یموس* 
نییتعراتورانورانیامرزکمانریتباآرش* 

.کرد
دایپآبيروسبددرفرعونزنرایموس* 

.کرد
.کردیزندگنهنگشکمدرونسی* .گذشتنددجلهازارانشیودونیفر* 
.کردعمرسال700رستم* .گذشتنددجلهازارانشیویموس* 
.کردعمرسال950نوح* .دییرومارضحاكدوشاز

سودابهاشينامادرسوسهوبرابردراوشیس* 
.کرديزگاریپرهویستادگیا

خایزلاشينامادروسوسهبرابردروسفی* 
.کرديزگاریپرهویستادگیا
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یمذهبویملکردیرودوهرکهرایزاست؛داغاریبسرانیادرها اسطورهفروشبازار
وسمیونالیناس. دارندها خرافهنیاستدودادازحاصلداتیعابهيادیزاریبسازینيبورژواز

طیاشردرژهیوبهيبورژوازاند.بودهاستثمارگرانوحاکماندستسالحخاًیتارعت،یشر
يبراش،یخواسالفهمهازماهرتروادتریشاریبسپندارندها مییلیخآنچهرغمبهخاص،

نیاازکارگرهاي تودهيفکرسرکوبويمغزيشستشويبراوخودقدرتهاي هیپامیتحک
وکارنیايبرارانیادارسرمایهطبقهدرونکردیرودوهراالننیهم. ردیگمیبهرهها سالح

تاکوشندمیکدامهراند.کردهپهنمسابقهبساطزشتهاي هدفنیهمحصوليبرا
چرا. کنندالقاخرافهوافسانهرايگریدهاي اسطورهو!! معجزهوقتیحقراخودهاي اسطوره

کوچهدرجامعه،یتمامدرچرااندازند؟میراهجدلواهویههمهنیاخرافه،یمشتبرسرآنها
آنواسطورهنیارامونیپتلگرامونترنتیادرویخانوادگمحافلوها یانمهمدرابان،یخو

دوران،یاروزیاسیسویاجتماعطیشرادر: استسادهپاسخکنند؟میيپابراهویهافسانه
کوتاهحکومتازدستشانکهییآنهاواند حکومتدرکهآنهاان،دارسرمایهمتفاوتجناح
نیاپشتدرشیخویاجتماعوياقتصاديالگوهاشبردیپيبرادارند،کمترسهمایاست

بعدوقبلرانیاخیتارسربرجدالپسدرها،اسطورهجدالپسدراند.گرفتهسنگراهوهایه
بزرگدروغنیامروجکرد،یرودوهر. استانیجردرهیسرمااردوگاهدوجدالاسالم،از

کردیرودونیا!!آوردخواهدرفاهويآزادمردميبراآناندلخواهمدليدارسرمایهکههستند
يالگوهايبرادو،هرقیتلفویستیهمزایوییگرااسالمایییگرارانیاجیتروبانددصددر

آناینیابهختنیآونوعهر. کننديریارگیمردمتودهانیمازخودیاجتماعوياقتصاد
.استآنانهاي يکاربیفردامدرتادنافوتوهمقباتالدرخوردنغوطهاسطوره،

يدارسرمایهضدکارگران
1396شهریور

*شویمداري متشکلضد سرمایهشورایی و *






