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شداره  
 هفتماه هشتاد وفروردين م هدپانز                                                                  نايزارع - یثابت

 
 

 داي کار، راه بندان و تجمع، و جدليحصن، تعطاعتصاب، ت.  کارگران در خروشندرانيهرروزه در نقاط مختلف ا

 بودن کار، فقدان ندهي آی بودن دستمزد، موقت بودن و بنييکارگران به خاطر پا.  شودیاعتصاب غذا گزارش م

 نخوانده باشند و ی از آن ها کتابیاري بسديشا.  جنگندی کاهش آن ماي اي کار، پرداخت نشدن حقوق و مزایمني اطيشرا

 دانند ی شک میاما ب.  داشته استی چه فراز و فرودی دارهي سرماشيداي ازآغاز پی جهانی ندانند جنبش کارگریحت

استثمار خود .  برندی حمله نمی بادابي وار به آسشوتي است و دن کستادهيا دارهي و سرماهيکه در مقابل شان سرما

آن ها با عنوان کارگری کنند؛ زندگی و گوشت لمس م مطلق خود را با پوستی حقوقیب.  شناسندی را مهيماتوسط سر  

. استه قرار دادهيرا در مقابل سرما    

 تند که در دورافتاده ی کارگر می است و چنان در رگ و پاني چنان عراني مانند ای در کشورهي کار و سرماتضاد

 کنند و آن را در ی را درک می دارهي و دولت سرماهي واسطه ارتباط سرمای بی مناطق، کارگران بالفاصله و حتنيتر

 شدن و پرداخت نشدن دستمزد خود را توسط کاري بافتاده صدرا در بوشهر دوررانيکارگران ا. نندي بی با هم مونديپ

بگذار آن ها که پشت شان .  گذاردی و دولت را در کنار هم مهي و سرمانندي بی دار مهي دار از چشم دولت سرماهيسرما

 ی برازنده انسان هااستي است و کار سی بزنند مساله کارگران صنفاديارها کتاب خم شده فر بار حمل خروريز

ترزي خواب پديشارجوع کنند ورفع و رالي مسايیبخواهند با سه جانبه گراو -البته خودشان است منطور - استیگريد  

.ننديب شدن را بدريو ر    

 کارگران بدون برنامه و بدون ايآ.  کندی می سازمان دهراني ای حرکات کارگران را در پهنه ی چه کساندي پرسديبا

 خواب اي رسد؟ آی مشاني از آسمان برارهي شوند و پالکاردها و نوشته ها و غی جمع مکبارهي و به یمالحظات قبل

 ی مسلما جواب هر دو سئوال منف کنند؟ی می و رهبریزي از راه دور آن را برنامه ری ها با تماس حسدهي دیرهبر

 هي به ستوه آمده اند و در مقابل سرماهي سرمااتي است که کارگران از فشار استثمار و جناني ایني عتيواقع. است

 ايدر کجا تجمع .  بدهنداي سندي بنویچه شعار.  گرفته اند که چه بکنندمي تصمیبه طور جمع.  شده اندکاري پدانيوارد م

 خود و فرزندان خود ی زندگی را مسئول نابسامانی نهاداي یو چه کسان.  باشندیمخاطبان شان چه کسان. تحصن کنند

 محل کار فراتر برود کياز .  را شامل شودی و کل محدوده کار و زندگابدي تکامل دي عمل باوهي شنيو ا.  کنندیمعرف

 نفر، ١٠ کمتر از ی پارس، راه آهن طبس، کارگاه های نساج،تپه شکرهفتي نه،ي صدرا با عسلوراني که کارگر ارايز

 و عمل ی درد لزوم هم فکرني برند و ای مشترک رنج می زاهدان از دردمارستاني آباد و پرستار بیاخجيمعلم 

 فهي وظني اقدام کرده اند و اوب،ي خود هرچند ناپخته و معیکارگران خود به سازمان ده.  طلبدی را میسراسر

  که خود محصول یخواهان الغا کارمزد  وی دارهي آگاه ضد سرمای کارگرنيرا بردوش کارگران آگاه و فعال ینيسنگ

. گذاردی هستند، می بخش جنبش کارگرني ترکاليجنبش و راد  
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محو .  محو شوددي بای دارهيسرما. ابدي خاتمه ی و روبوسینيري که با نقل و شستي نی تضادهي کار و سرماتضاد

 اصل خالصه کنند؛ کي را در شاني توانند همه حرفهای ها مستيکمون.  استی در گرو محو کار مزدوری دارهيسرما

 شود و ی چپ جرم محسوب مسمي رفرمدي، از دیمزدلغو کار روزها حرف از ني اما ا،یاصل الغاء کار مزد

 یزي ستهي خود به جرم سرماني متهمی شوند و برایم!!  خود بازجو و بازپرس و حاکم شرعسمي رفرمني اندگانينما

کارگر کي ساخته شده خوراک زندان و شکنجه و اعدام ی پرونده هانيچه بسا که بشود با همو.  کنندی میسازپرونده   

. شودم فراهیکارگر قيآگاه و فعال صد    

 اهي سیر سالهاد.  بوداوردهي به تفکر هم نچگاهي را هیکي ني با همه اشتباهات و انحرافات، اراني جنبش چپ اجيتار

 ی ممي متفاوت امکانات اندک خود را با هم تقسیاسي سی با نظرگاههاکالي رادیاسي سی شاه بارها گروه هایکتاتوريد

 آخته به غيدند اما امروز چه شده است که از همه طرف تي دی هم میکردند و خود را دربرابر دشمن مشترک حام

 منفور حزب استي شده است و سدهي کشروني از غالف بی و خواستار لغو کار مزدی دارهي ضد سرمانيسمت فعال

 ني ای و برارندي گی سبفت مفي کار کثني کرده است که از هم در اداي پی طرفداران پروپا قرصني  چنتيتوده و اکثر

 ره به کجا نانيا. نر کنند کنند از سلف خود غرا تر و متکامل تر ارائه هی می تازند و سعیکه عقب نمانند چهارنعل م

 با افق ی جنبش کارگریريرشد گ هراس شان ازرند؟ي گی راه از هم سبقت منيو چه شده است که در ا.  برندیم

 دروغ ق،ي جعل حقا،ی انسانیارهاي ها و نقض معی شکنپي رهگذر پرنسنيا درست؟يچ دری ضد کارمزدیستياليسوس

 ني است که چنستيکمونانسان آگاه و هر هری فهي وظنيا.  دهندی محي را چگونه توضیسيو تهمت و افترا و رفتار پل

.نداسرچشمه بخشک را ازيی بورژوای فساد اخالقنيبخواهد ا وديرا محکوم نما یضد کارگر  پسند وهي سرمایرفتارها  
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