
فاجعه ی متروپل آبادان:
هم خوانی سود سرمایه داری و فساد دولتی

 هر کسی که در جایی مثل آبادان زندگی کرده باشد، می داند که به دلیل جزیره ای بودن این شهر - که در می��ان
 دو رودخانه ی بهمن شیر و اروندرود قرار گرفته است - و باال بودن سطح آب زیرزمینی، خاک را ح��دود ی��ک م��تر
 که می کنی، آب جاری می شود و به همین دلیل و نیز به دلیل بافت خاک، استحکام الزم برای تأسیس و اح��داث
 سازه های غ�ول پیکر تقریب�اً بعی�د اس�ت. از این رو، یکی از اص�ول ساختمان س�ازی در آن س�رزمین، بسترس�ازی،
 بتن ریزی، شمع کوبی و استحکام هرچه بیش تر فونداسیون و تعبیه ی ستون های بتنی مسلح اس�ت. بن�ا ب�ه همین

دالیل کاًل ساخت سازه هایی از ابعادی کالن تر و طبقاتی بیش تر، با مخاطرات فراوانی همراه است. 
  آبادان در منطقه ای قرار داده شده که منطقه ی آزاد اروند نامیده می شود1382موضوع دیگر آن است که از سال 

 و قواعد منطقه ی آزاد در آن جا ساری و جاری است. خواننده خود می تواند قضاوت کند که وقتی ج��ایی منطقه ی
 آزاد می شود یعنی این که آن حداقل قوانین و حدودی که سرمایه در جاهای دیگر پیِش رو دارد، در آن جا ح��ذف
 می شود؛ انواع معافیت های مالیاتی و مشوق های بازرگانی و تجاری و تعلیق قانون کار و ... در آن جا برقرار گردی�ده
 و بهشت واقعی سرمایه ایجاد می شود. این تبدیل شدن منطقه ای به منطقه ی آزاد با ورود سرمایه ی رهزن ب��ه آن

منطقه و انجام انواع و اقسام فعالیت ها و بده بستان ها و ... همراه می شود.
 این خود تأثیری بر روال زندگی و فضای زیست شهری می گذارد که می ت�وان این گون�ه از آن ن�ام ب�رد: زرق وب�رق

 . یعنی آبادان با سابقه ی درخشان مبارزات کارگری از زمان ابتدای1سرمایه و روحیه ی مصرف گرایانه و لذت جویانه
  ت�ا همین مب�ارزات اعتص�اب ک�ارگران نفت، گ�از و574 ت�ا مقط�ع انقالب 3 ت�ا دهه ی بیست2حک�ومت رض�ا ش�اه

 پتروشیمی جنوب، که مستقیماً در روحیه ی آحاد آن جا خود را حک کرده است، تبدیل به فض�ایی ش�ده ک�ه ه�ر
 روز بیش تر تُرکتازی و تاخت وتاز بیش تر سرمایه و س�رمایه داران و ای�ادی و م�دیران منطقه ی آزاد ارون�د را در آن

دیار شاهدیم.
 در همین فضاست که بخش هایی از شهر و به ویژه »منطقه ی امیری« تبدیل به عرص�ه ای ش�ده ک�ه مجتمع ه�ای
 5تجاری هر روز در آن باال می روند. در این جا حرص و ولع س�رمایه داران ب�ا ش�هوت و پول پرس�تی اولی�ای دول�تی�

مصرف گرایی و لذت جویی و پول پرستی، شاخصه های فرهنگی عمده ای است که ماحصل شیوه ی تولید سرمایه داری و ذاتی آن هستند. 1
بنگرید به کتاب خاطرات دوران سپری شده، یوسف افتخاری.  2
بنگرید به کتاب ایران بین دو انقالب، یرواند آبراهامیان. 3
 تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، یداهلل خسروشاهی. همگان تأیید می کنند که این اعتص�اب و مب�ارزات ک�ارگران بخش نفت ب�ه ره�بری بنگرید به کتاب 4

کارگران پاالیشگاه� نفت آبادان بود که ضربه ای اساسی بر پیکره ی نظام پهلوی وارد کرد. 
 خواننده نیک می داند که در جامعه ی سرمایه داری دولت همیشه دولِت سرمایه داران است و اگر از منفعت عمومی حرف می زند برای آن است که دستش رو 5

نشود.



 درهم می آمیزد� و مخلوطی� لزج و کثیف شروع به حرکت می کند که ب��وی تعفن و گن��دآب آن از فواص��ل دور ن��یز
مشام را می آزارد.

 برسیم به مورد برج تجاری متروپل. در این خصوص صاحبانش نخست رجز می خواندند که اولین ساختمان بدون
 ستون خاورمیانه را دارند می سازند، آن هم در آبادانی که وضعیِت بستر خاکی اش توض��یح داده ش��د. دوم آن ک��ه
 قرار بوده ساختمان در شش طبقه احداث شود که این نیز با توجه به افزایش تعداد واح��دهای اداری و تج��اری و

بنابراین افزایش سود مالک، مجوزها برای افزایش به ده طبقه از سوی اولیای دولتی � اداری صادر شد. 
 یک آبادانی می داند که خانواده هایی چون سنگوری و عب��دالباقی و ... در ش��هر از ث�روت و ق��درت و نف�وذ زی�ادی
 برخوردارند. پس قضیه از این قرار است که یک سرمایه دار، که چیزی نیست ج�ز س�رمایه ی تش�خص یافته و - در
 نتیجه - میلی جز انباشت سرمایه در آن وجود ندارد، ساخت برجی را کلید� زده که برای رف��ع موان��ع مهندس��ی و
 ضوابط شهری )افزایش طبقات به صورت غیراصولی و ساخت سازه ای عظیم در کوچه ای باریک و ...( اولیای ام��ور
 را از صدر تا ذیل با پرداخت پول تطمیع نم�وده و دس��ت آخر ری��زش س��اختمان را داریم و انب�وه کشته ش��دگان و

شهری که هم اکنون عزادار است.
 در این راستا به دلیل انبوه ده ها نفری کشته شدگان و گم شده ها )که قریب به یقین زیر آوارن��د و ف��وت کرده ان��د(
 شهر به غلیان آمد. به امالک عبدالباقی حمله شد، اعتراض ها جریان یافت و نیروی انتظامی و پلیس امنی��تی وارد
 صحنه شدند. شلیک مستقیم و گاز اشک آور و بگیروببن�د ب�ه می�ان آم�د. دولْت امالک عب�دالباقی را ب�ه به�انه ی

 اصل برای حفظ آن ها از گزند حمله ها - مص�ادره ک�رد. خ�ودپرداخت دیون کشته شدگان و آسیب دیدگان - و در 
  این چیزی است که6عبدالباقی به طرز عجیب و غریبی ابتدا دستگیر و سپس نامش جزء کشته شدگان� اعالم شد.

در آن جا هم چنان ادامه دارد.
 ریزِش ساختمان متروپل، تصویر آتش سوزی سینما رکس را در خاطره ی جمعی اهالی آن دیار زنده می کند� و این
 فروریزش و آن آتش سوزی با فاصله ی تقریباً نیم قرنی، احساسی به یکسان ایجاد کرده اند. در این می��ان، ک��ارگران
 پاالیشگاه آبادان و نیز پتروشیمی آبادان که جایگاه نم�ادینی در ش�هر و کش�ور دارن�د ن�یز آس�تین ب�اال زده و در
 امدادرسانی و مراسم تشییع پیکرها و ... همکاری کرده اند. ولی تاکنون اقدام هم��اهنگی از س�وی آن ه��ا در مح��ل

کارشان انجام نپذیرفته است.
 امید است که کارگران این دو مجتمع با بردن این مبارزه به محل و حوزه ی کارش�ان، عقب نش�ینی س�ختی� را ب�ه
 سرمایه و اولیای دولتی وارد کرده و باز هر چه بیش تر روحیه ی ک�ارگری -مب�ارزاتی را در ش�هر زن�ده کنن�د و آن
 فضای منبعث از سرمایه ی رهزن و جّو منطقه ی آزادی را عقب برانند و سرمش�قی دوب�اره گردن�د ب�رای ک�ارگران

کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ماایران که: 

 خب طبیعی  است که همگان گمان برند که خبر کشته شدن خود عبدالباقی� دروغ است. طایفه های عربی که افرادی از آن ها به عنوان کارگر در آن مجتم�ع 6
 کار می کردند و کشته شده اند، عبدالباقی� را اگر زنده باشد، جانش را خواهند گرفت. پس بهتر که از قبل اسمش جز فوتی ها باشد.� ش�اید شانس�ی داش�ته باش�د

برای زنده ماندن در جایی بیرون از ایران.


