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ا و سخن مهيدرد دل کارگر عسلو  

 
١٣٨٧م شهريوروس بيستشنبه                                                                         )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم     
     

سرمايه و قدرت  عسلويه جهنم ما و بهشت صاحبان. رنج و بدبختی و گرفتاری است مال ما کارگران استهر چه  -

 ماه از خانواده ٣  ماه ٣و عرق بريزيم،  ما مجبوريم جان بکنيم. در اين جا کارگر بی ارزش ترين موجود است. است

 روز است که خانواده ام را ٧٠ در حال حاضر . متر زندگی کنيم۵در   متر٣ نفری در يک اتاق ١۵خويش دور باشيم و 

  .غياب من با دنيايی مشکل و بدبختی دست به گريبان هستند آنان در. نديده ام

يک . می بلعند سرمايه با هر قراردادی که امضا می کنند دنيايی از حاصل کار و استثمار ما را يک جا صاحبان -

 ماشين پژو و بسياری چيزهای ١٠تومان پول،   ميليون٢٠٠در قبال آن قرارداد يک ميليارد تومانی منعقد کرده اند و 

بايد در چه سطح و عمق و شدتی ما را استثمار کند تا عالوه بر سودهای  فکر کنيم که سرمايه. ديگر رشوه گرفته اند

چند برابر  ايدبه عبارت ديگر، ما ب. دولتی سرمايه را هم با اين رشوه های کالن شريک خود سازد طاليی خود عمال

داران و شرکای دولتی آن ها دنيای عظيم سودها  بهای ناچيز نيروی کار خود توليد و توليد و باز هم توليد کنيم تا سرمايه

    .و سرمايه ها را نصيب خويش سازند

 و در بدترين  ساعت در شبانه روز١١.  بعد از ظهر ادامه دارد۶   صبح شروع می شود و تا٧کار ما از  ساعت -

از لحاظ . اين وضع اصًال قابل تحمل نيست .مرگبارترين شرايط کاری آن هم در گرمای کشنده عسلويه استثمار می شويم

امروز را که اغلب در شرايط کامًال غيربهداشتی اينجا فاسد شده است  غذای مانده. غذا وضعيت بسيار وحشتناکی داريم

   .هيچ رسانه ای وضعيت ما را منعکس نمی کند.  می دهندمخلوط می کنند و به خورد ما با غذای روز بعد

که همه چيزهايش از  بهشتی. بهشت سرمايه داران که همه چيز در آن يافت می شود. عسلويه بهشت هم وجود دارد در -

کار در قالب سودها و سرمايه ها و همه  عمر ماست که به صورت زمان. گوشت و پوست و خون ما ساخته شده است

زندگی ما يکسره صرف ساختن سودها و سرمايه های کوه پيکر آن ها  .ما زندگی نمی کنيم. ن ها تجسم يافته استچيز آ

تر  بهشت است و از پارک الله تهران پرگل. اماکنی وجود دارد که پوشيده از گل های زيباست در عسلويه. می شود

   .کارگران هيچ شباهتی ندارد نان با دنيای زندگیدنيای زندگی اي. در اينجا عوامل سرمايه زندگی می کنند. است

پرندگان با استنشاق اين  حتی. عسلويه کارخانه هايی داير شده است که گازهای سمی بسيار مرگ آور توليد می کنند در -

 خاطر غالب کسانی که در اينجا کار می کنند به. می کنيم ما روزها اين گازها را تنفس. گازها در بيهوشی فرو می روند

   .های هالکت آور روانی می شوند همين گازها دچار انواع بيماری

 برابر ۵هوای عسلويه  اما آيا هيچ کس می داند که آلودگی. دانند که تهران يکی ازآلوده ترين شهرهای دنياست  همه می-

ت که با شروع کار و کارشناسی ها حاکی اس همه برآوردهای. شهر تهران است؟ اما فاجعه از اين هم مهم تر است

تصور کنيد که سرمايه برای باال بردن . برابر تهران خواهد رسيد ٢٠واحدهای جديد ميزان آلودگی اين منطقه به 

  .آدميزاد چه می کند سودهايش با جان
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به نام آسمان نمی  مشعل ها کار می کنند شما در زير گازهای متراکم ناشی از سوخت آن ها به هيچ وجه چيزی  وقتی-

تمامی نکاتی که در . صورت ها پاشيده می شود بارانی که در آن لحظات می بارد فقط اسيد است که بر سر و. بينيد

مراکز کار کارگران گفتيم بدون استثنا نکاتی هستند که مسئوالن اين جا به آن  مورد آلودگی شيميايی محيط اين منطقه و

کنند درباره آن  کاتوری و تصنعی و عوام فريبانه که داير میدارند و خودشان در کالس های آموزشی کاري اعتراف

   .بحث می کنند

که ويژه عوامل سرمايه  در اين جا يک رستوران وجود دارد. از اين که يک کارگر هستم از خودم بدم می آيدمن  -

  .موجود استنوشيدنی ها و دسرها در آن  انواع. در اين رستوران لذيذترين غذاهای جهان يافت می شود. است

را بر داشته بود به   دانه سير از باقی مانده های غذاهای عوامل سرمايه١٠پيش کارگری را فقط برای اين که  چند روز -

برای همين است که می . انسانی او تجاوز کردند بدترين و زشت ترين شکلی مورد حمله قرار دادند و به حيثيت و شرف

چه می  راستی اگر شما جای آن کارگر بوديد چه می کرديد؟ اگر من بودم نمی دانم  هب. گويم از کارگر بودن خود بيزارم

   .البته توهين هايی که به ساير کارگران و از جمله من می شود اهميت کمتری ندارند .کردم

 قيمت. يمديگری ندار هيچ چاره. همه کارگران همزنجيرم به کار کردن و استثمار شدن در اينجا مجبور شده ايم من و -

م ياز آجا بياور. است  هزارتومان٥ی يآيلو ميوه . روداست و هر روز بيشتر باال میسر سام آور    اوليه زندگی نيازهای

 آه در اين جامعه زندگی می فرزندم شايد من مجبورم به کار در عسلويه تن دهم تا  ؟ميرا تامين آن  خودو خرج زندگی

  . زندگی نيست اين. من از کارگر بودن خودم بيزارم. به فساد آشيده نشود دآن

  )  به مضمون و با اختصارنقل( » صدای کاوه ها« : منبع

همه ما . ايرانی است دوست همزنجير ما در عسلويه بر زبان رانده کم و بيش حديث زندگی ده ها ميليون کارگرآنچه که  

با اين بدبختی ها و سيه روزی ها دست به گريبان  اری ايراندر تمامی مراکز کار و توليد و در سراسر جهنم سرمايه د

همه قبول داريم که وضع موجود قابل تحمل نيست و بايد . در جستجوی درمان هستيم همه از درد می ناليم و طبعًا. هستيم

 در اين که بايد بسياری از ما .همه يقين داريم که ادامه اين وضع متضمن مرگ ذلت بار همه ما کارگران است. کند تغيير

اما معضل اساسی . داريم عليه اين وضعيت مبارزه می کنيم از اين مهم تر، همه ما واقعا. کاری بکنيم ترديد نداريم

هر کدام ما موظف است به اين فکر کند که وضع موجود را . تغيير اين وضعيت است چگونگی مبارزه کردن برای

آن متحد و متشکل شدن   ما دراين مورد اين است که يک راه بيشتر نداريم ونظر.  بايد تغيير داد  از چه راهی چگونه و

« در هر جايی که کار و زندگی می کنيم حول  برای اين کار، بايد پيش از هرچيز. سراسری عليه سرمايه داری است

الن کارگری با سپس به کمک فعا. به صورت شورايی متحد ومتشکل شويم »منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

سراسری به  بگيريم، شوراهايمان را در سراسر ايران به هم پيوند زنيم و از دل آن ها يک شورای شوراهای ديگر تماس

به نيروی اين . تعطيل را تصرف کنيم با قدرت اين تشکل سراسری در قدم اول کارخانه های در حال. وجود آوريم

از حرکت بازداريم و بدين سان سرمايه داری و دولت آن را  سر جامعهشورای سراسری چرخ توليد و کار را در سرا

درآن  چنين وضعيتی را به وجود آوريم درواقع نوعی قدرت دوگانه را به وجود آورده ايم که اگر بتوانيم. زمين گير کنيم

 وجود آوردن اين ما برای به مبارزه. صورت بايد برای کسب تمام قدرت و سپس نابودی رابطه سرمايه مبارزه کنيم

اما حتی اگر کامال هم سرکوب . به رو خواهد شد وضعيت بدون شک با سرکوب وحشيانه و خونين دولت سرمايه رو
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. ما همه از کارگربودن خود بيزاريم و می گوييم اين زندگی نيست که ما می کنيم زيرا. شويم چيزی را از دست نداده ايم

زنجيرهای دست   از خودش بدش می آيد قرار است چه چيزی از دست بدهد جزکه به دليل تحمل اين همه خفت کارگری

حالت جنگ مرگ و زندگی را پيدا کرده  و پايش را؟ واقعيت اين است که اکنون ديگر جنگ ما با نظام سرمايه داری

دنيايی را به دست آورده اما اگر زنده بمانيم و بر سرمايه پيروز شويم  .اگر بميريم چيز زيادی را از دست نداده ايم. است

   !يمربه پا خي. ما از آن رو است که درمقابل سرمايه زانو زده ايم سيه روزی. ايم
  

  !مايه متشکل شويمعليه سرکارگران 
  )منطقه تهران(هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  کميته

  ٨٧ شهريور ٢٠
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