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  » معضل طبقه آارگریدا شدن آار راه حل جديكاران تا پي بی برایكاريمه بيب«
 

١٣٨٨وردين  فر٢٧شنبه پنج                                                                                 یسي محمودوريجهانگ               

   
 ی و جهانیع اقتدار علمي رفیها م به قلهيشنو یران ميداران ا هيع سرمايغات وسي آه هر روزه ما در تبليیاز آنجا

ن قله ين اقتدار و اي ایز پا به پايران ني این خاآي زمی مردمان رویستيم بايز هستير فضا نيده و در حال تسخيرس

شرفت و يار پيم وجود دارد؟ مگر معي و شكاف عظيین دو مقوله جداين ايپس چرا ب. ده باشندي رسیع به خوشبختيرف

شود، تصور نمود، ما به  یست؟ چگونه ميها ن  بهبود و رفاه وضع انسانی برای و صنعتی علمیها ج صعود به قلهاو

ان ين و بانيده باشد و مدافعي به اوج خود رسی طبقاتی ان مردمانش فاصلهيم اما ميا دهي رسی و علمی مهم صنعتیها قله

 همه یانشان نكرده باشند؟ به راستي به حال روابط خود و اطرافیچ فكري هی و صنعتیع علمي رفی ن قلهيدن به ايرس

ز باشد يش به وجود آورندگان آن ني حداقل در خدمت رفاه و آسایستيد است علم و صنعت باي شك و تردیها جا نيا

برند؟ چرا  ی و شكست به سر مید ما در حال اضمحالل و سرخوردگي آار و جوان و مفیرويها ن ونيليپس چرا م

 پنهاور و پرورش یها ني و سرزمی آار و انرژیرويه و نيز از جمله ثروت و سرمايداران همه چ هيماسر

اما چشمان خود را در مقابل محصول . دانند ی خود میده براي رسیاز را از آن خود و موهبتي موردنیها شهياند

 سپرده و در یدانند و به فراموش یا نمه  آنیش را مسبب و مسئول واقعيبندند و خو یكار ميها ب ونيلي میعنيش يخو

  .سازند ی رها ميید و آرزويچ امي هیبار ب رحم و شفقت یجهان ب

ت ي تحت ستم پرورش و تربیها  خانوادهینه و انرژي به هزی آار جوان از همان آودآیرويها ن ونيلينكه ميمگر نه ا

 از یرانيداران ا هيرند و متأسفانه سرمايگ ی قرار می دار هيبار سرما رحم و مشقت یار بازار بيافته و مفت در اختي

 سال ٢٠ و ١٨ن بعد از يبنابرا. ندينما ی میپوش ز چشمي آار نیروين نين مخارج اي تأمینه برايپرداخت حداقل هز

 آار را تا یروين نينه ايها باز هم هز ز است خانوادهي صاحب و مالك همه چید ار هي آه سرمایست در حاليقرار ن

 در حق به جوانان و ٢١ در قرن ین وضعي ادامه چنیبه راست. دك بكشنديشان  دهي خمیها  شانهی عمر روآخر

ن ي ایهاست آه برا  آنیداران و دولت حام هيفه سرماين وظي بوده بلكه ایرقانونيشان نه فقط ناروا و غيها خانواده

 یگريز مانند هر آشور دي نیرانيداران ا هين سرمايبنابرا. نديدا نماي و تخصص پيینسل آار مناسب با توجه به توانا

دا نمودن آار مناسب ي تا پی مكفیكاريب مهينه بيده است موظف به پرداخت هزيع و افتخار و رفاه رسيآه به قله رف

 نسبت ی فراوانیها یرحم یمات و بيد، ناماليدا نكند ما همچنان با بحران شدي تحقق پیا ن خواستهياگر چن. باشند یم

نده ي به آیديچ امي آه هینسل. شه خواهد بوديسوزتر از هم م بود آه خانمانيشان روبرو خواهيها به جوانان و خانواده

 یها ، جنگیاخالق ی، فحشا، بی، دزدی، افسردگی، خودآشیاد، سرخوردگي همچون، اعتینداشته باشد با مشكالت

 و ی، و زندگی نمونه شور، خوشبختیستي آه بایننسل جوا. ها روبرو خواهد شد یگر ناهنجاري و انواع دیعصب

  . خواهد شدیدار هي سرمای نظام طبقاتیت سالم باشد قرباني و فعاليیبايز

  ز يران نيداران ا هين از سرمايامده بنابراي به دست نی به آسانيیباي و زی نشان داده است آه حق و راستیخيتجربه تار



 را یاند تا حد ممكن و الزم ستمگر را اثبات نمودهين نسل انجام دهند زيا ی برایم آه بتوانند آار مهميتوقع ندار

 ی و قانونیچ قاضير آرده و هيشان سرازيها بياردها سود را به جيلي آن می لهياند آه به وس افتهي گرانبها یگنج

اند ستم  اند، توانسته تهوه ممكن آه خواسينگونه به هر شيبد.  بكشاندیز بازخواست واقعي میها را به پا خواهد آن ینم

  .نديرا اعمال نما

 یبتيكارانشان افزوده گردد با مصيابد و جوانان ما هر روز بر تعداد بين روند ادامه يم چنانچه ايدان یهمه ما م

ت بدون توجه به هر گونه ي است آه با اتحاد و دانش و درایفه انسانين وظيم شد بنابراير روبرو خواهيناپذ جبران

ش ي نه تنها موجب افزایكارين بحران بيا. مييدا نماي مناسب پیا ن معضل متحد و چارهي حل ایخاص، برا یشيگرا

ز ي آارگران شاغل نیابي  در مقابل اعتراضات و تشكلی هر شهروند خواهد شد، خود سد محكمیت برايعدم امن

 و ید جديان مورد تهدياز طرف آارفرما آار هر روز یروياد نيار زيره بسيز همواره به خاطر ذخيها ن شود و آن یم

 یها  خانوادهی  خواهد بود آه همهینيبت عيك مصيبت ين مصيا. رنديگ ی قرار میادتري زیرحم یشدت آار و ب

نكه همچنان آه در باال گفته شد يد ايل به امين دليبه هم. دهد یر خود قرار ميگان را تحت تأث دهي و ستمدیآارگر

 و ی نخواهد بود جز همان اتحاد و اگاهیزيم و آن چي خود داشته باشی را فرارویو واقع ی عملیحل م راهيبتوان

   .ی بورژوازیها یمان در مقابل خودسريها  ابراز خواستهی مستحكم ما برایابي تشكل
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