
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13861386    ارديبهشتارديبهشت  1515    ––  6666  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

شتابناک شرایط زیستی طبقه کارگر و گسترش مبارزات خودبخودی این طبقـه،       وخامت  

ــز ناپــذیر و عواقــب بالواســطه رشــد و انکــشاف نظــام اســتثمارگرانه     یکــی از نتــایج گری

در سـالهای  . مپریاليسم در دهه های اخير در کشور ما بوده اسـت   بورژوازی وابسته به ا   

اخير، سرمایه داران زالوصفت وابسته به عنوان طبقه حاکم در جامعه تحت سلطه مـا و                

حکومت مدافع آنان با اتکا به یک دیکتاتوری سياه و تا بن دنـدان مـسلح، بخـاطر حفـظ و          

 غارتگران جهانی یورش وحـشتناکی را   صيانت منافع استثمارگرانه خود و امپریاليستها و      

اما در این بين واقعيت برجسته آن       . به تمامی توده های تحت ستم ما سازمان داده اتد         

است که در مرکز این یورش غارتگرانه، ميليونها تن از کارگران تحت ستم ایران و خانواده 

لی کـه تحـت     درست به همين دليل است کـه کـارگران ایـران در حـا             . هایشان قرار دارند  

یکی از وحشتناکترین شرایط کار در هزاران هزار کارخانه و  واحد توليدی، اسـتثمار مـی                 

شوند و حاصل مکيده شدن شيره جان آنان یـک سـر بـه جيـب سـرمایه داران و اربابـان                      

امپریاليست آنها می رود، در چنان شرایط زیستی زندگی می کنند که تنها با شرایطی             

  سـال پـيش قابـل        ٢٠٠یعنی نزديک به      - ١٩ و   ١٨ثمارگرانه قرن   نظير شرایط سياه است   

البته حتی این مقایسه نيز     . مقایسه است 

ــار   بــرای توصــيف شــرایط زنــدگی وخامــت ب

چــرا کــه بــه . کــارگران ایــران کــافی نيــست

لحاظ زیستی عالوه بر حـاکم بـودن شـرایط          

 بـر زنـدگی     ١٩ و   ١٨زندگی وحشتناک قرن    

را در قرن بيست و     کارگران ما ، آنها که ظاه     

یکم زندگی می کنند بـا شـرایط پليـسی و           

دیکتاتوری وحشتناکی هم مواجـه هـستند       

ــن . کــه در آن زمانهــا  وجــود نداشــت  ــه ای ب

ترتيب، در حقيقت، این کارگران هستند کـه        

بار اصلی بحران نظام سرمایه داری جهانی       

کـــه از طریـــق رژیـــم ســـرکوبگر جمهـــوری  

روم و اســالمی بــر زنــدگی تــوده هــای محــ 

خلقهای تحت ستم سرشکن می شـود را         

    . بر دوش می کشند

٢ صـــــــــفحه

 

 !كارگران جهان متحد شويد

  !نظام سرمايه داري حاكم دشمن اصلي كارگران

  استثمار وحشيانه كارگران زن در كوره پزخانه

 هـزار متـر دهـان بـاز کـرده و            ٧٠ زمين به قـد      ،پاسگاه نعمت آباد  "...
ــودال خــاک و شــن  زن ١٠٠ ــرد در آن گ ــدن از  ،و م ــدر جــان کن ــه ق  ب

کـه دو سـاعت اسـتراحت      نيمه شب کار مي کنند تا ظهـر ٣ساعت 
 از. کارشان خشت زدن اسـت . دارند و دوباره کار مي کنند تا غروب

خاک سياه که با آب مخلـوط شـده و ورز داده انـد، بغـل بغـل برمـي        
چهارتايي مي ريزند و با يک تکه چوب سـر قالـب    دارند و توي قالب

کيلو هم مي رسد يـک   ٢٠به را صاف مي کنند و قالب را که وزنش 
اين کار  . تقه مي زنند و روي داغي زمين خشت ها را رها مي کنند            

 ٨به ازاي هزار خشت که روي زمين چيـده شـده   . روز آنها است هر
فرقي نمي کند که يـک خـانواده بـا هـم      .هزار تومان مزد مي گيرند

. شدخشت زده با هزار خشت بزنند يا يک نفر از آن خانواده، هزار تا
بچه ها هـم بـه حـساب نمـي     .  هزار تومان است٨مزد هزار خشت   

 سـال را ممنـوع کـرده    ١٥قانون کار، کار کودکان کمتـر از   چون .آيند
خشت هايي را که پدرش زده از روي   ساله١٢اما اگر ساناز . است

آنکـه   زمين جمع نکنـد چـه کـسي کمـک خواهـد بـود آن هـم بـدون        
هـر دو خـشت     . پدر کمک مي کننـد    بخواهد؟ ساناز و مادر به      مزدي  

خورده و پينه بـسته   جمع مي کنند، دست هاي هردوشان هم ترک
 بچـه ديگـر     ٥به غيـر از سـاناز       .  ساله است  ٣٠ - فاطمه -مادر. است
     ..".دارد که هيچ کدام مدرسه نمي روند هم

  
کارگران کوره هاي   " گزارشی است با عنوان      ازمتن فوق، قسمتی    

ــدر جــان ک  ــه ق ــزي ب ــد آجرپ ــدگي مــي کنن ــدن زن کــه در روزنامــه " ن
 این گزارش وحشتناک کـه البتـه         در .به چاپ رسيده است   " اعتماد"

تنها گوشه ای از وضعيت تکان دهنده کارگران و زحمتکـشان مـا در              
  چارچوب

٤صفحه

  ناتو تامين كننده نظامي و مالي

  ! در افغانستان"ستهاتروري"

افشای کمکهای سازمانيافته و مرتب ناتو و برخی مقامـات          
دولت دست نشانده کـرزای در افغانـستان بـه دار و دسـته        
طالبان که ظاهرًا از طـرف همـين نيروهـا بـه عنـوان نيـروی                
ــه    ــا بـ ــه امریکـ ــًا حملـ ــده و اتفاقـ تروریـــستی معرفـــی شـ

ا صورت گرفتـه  افغانستان نيز به بهانه اعمال تروریستی آنه    
است، به تشدید موج نفـرت از ایـن دولـت مـزدور و اربابـان                

  .امپریاليستش در افغانستان منجر گشته است
  

مطابق گزارشاتی که برخـا حتـی بـه تایيـد مقامـات دولـت               
افغانستان نيز رسيده است، ناتو به طـور مرتـب در منطقـه             

ســالح ، مهمــات جنگــی و مــواد خــوراکی و  "اســتان زابــل 
  . در اختيار نيروهای مزدور طالبان قرار داده است" لباس

  
ابعــاد ایــن رســوایی بــه حــدی رســيد کــه کــارلوس برانکــو   

" ایــساف"،ســخنگوی نيروهــای امپریاليــستی موســوم بــه 
مجبور به تایيـد ایـن امـر شـد و کميـسيون امنيـت داخلـی                 
مجلس افغانستان در هفته های اخيـر مجبـور بـه بررسـی             

 فراخوانـدن امـرهللا صـالح، ریـيس         این گزارشـات و در نتيجـه      
ــی "ســازمان  ــت مل ــان   " امني ــسه پارلم ــه جل ــستان ب افغان
 ٤ صفحه           . گشت



  

  ١از صفحه  ...نظام سرمايه داري حاكم

ــرده داری ، جــان کنــدن در طــول    کــار در شــرایطی شــبيه دوران ب

ساعات طوالنی و طاقت فرسا در مقابل اندک حقوقی کـه تـا مـاه           

تـی بـه آنهـا    ها  نيز توسط سرمایه داران سودجو و کارفرمایـان دول     

پرداخــت نمــی شــود، فقــدان کمتــرین امنيــت اقتــصادی و حقــوق  

قانونی در محيط های کار و  باالخره دیکتاتوری و سـرکوب عریـان،              

همه و همه تنها گوشه ای از وضعيت وخـيم کـار و زنـدگی طبقـه                 

کــارگر در ایــران تحــت ســلطه نظــام ســرمایه داری وابــسته را بــه  

ــد  ــين اوضــ. نمــایش مــی گذارن ــا  در چن اع و احــوالی اســت کــه م

شاهدیم که چگونه زندگی کارگران تحت ستم و خانواده هایشان          

با اخراجهای گسترده ، در شرایط وجود یک ارتش ذخيره کار رو به             

گسترش، مواجه شده و به طور تـدریجی ولـی روزمـره در مـرداب               

ــای      ــت هـ ــسام محروميـ ــواع و اقـ ــنگی و انـ ــر و بيکاری،گرسـ فقـ

  . غرق می شود... حشا و اجتماعی، انحطاط و ف

تنها نگاه گذرایی به یکی از جلوه های یـورش ضـد خلقـی ای کـه             

جمهوری اسالمی با اخراجهای فله ای و عـدم پرداخـت دسـتمزد             

بخور و نمير کارگران به طبقه کارگر ما سازمان داده، عمق شـرایط      

وحشيانه ای که ميليونها تن از کـارگران و خـانواده هایـشان بـا آن                

  .رو هستند را به نمایش می گذاردروب

بررسی گزارشات منتشره در مورد وضع کارگران در فـروردین مـاه،            

یعنی در طول تنها یک ماه نشان می دهد که تنها در یک مورد بنا               

 هزار ۵٠به اعتراف مقامات ضد کارگری جمهوری اسالمی بيش از 

جدیـد  تن از کارگران پيمانی و قراردادی در نخستين روزهای سال           

همانطور که می دانيم کارگران قراردادی که . از کار اخراج شده اند

 درصـد از مجمـوع نيـروی کـار را تـشکيل مـی               ٧٠امروز  قریـب بـه       

دهنــد، خــود فاقــد کمتــرین حقــوق ابتــدایی ادعــایی در قــانون کــار 

حکومت بوده و به این اعتبار در موقعيت بسيار آسيب پـذیری قـرار        

 هزار تـن از ایـن کـارگران تنهـا در کمتـر              ۵٠اج  با توجه به اخر   . دارند

ازيک ماه می توان به عمق وضـعيت نـا امـن و بـی ثبـاتی ای کـه                    

ميليونها تن از کارگران ایران در شرایط زندگی بخور و نمير خـود بـا               

عـالوه بـر این،گزارشـات منتـشره در         . آن روبرو می باشند پی بـرد      

ی شـرکت پيمانکـاری    کارگر قرار داد  ٣٠طول همين مدت از اخراج        

" سـياه رخ  " کـارگر قـرار دادی سـد       ١٠٠بـيش از    اخراج  ،  القدیر زابل 

ــدره  ــيش از دیوانــ ــایی   ۴٠٠، بــ ــنعتی دریــ ــرکت صــ ــارگر شــ  کــ

ــران ــه  ٣٠،اخــراج  )صــدرا(ای ــارگر شــاغل در کارخان صــنایع پمــپ  ک

، کارخانه غـرب اسـتيل کرمانـشاه         اخراج تمامی کارگران     سمنان،

 ١٠ر دادی پيمانی شـهرداری سـقز بـا           کارگر قرا  ٣٠بيش از   اخراج  

 کـارگر قـرار دادی در اسـتان         ٧٠٠از   کار، اخـراج بـيش       سال سابقه 

 کارگر قـرار دادی شـاغل در        ٣٠٠از  بيش   و اخراج    خراسان جنوبی   

 کــارگر ١۶٠بــيش از ، اخــراج واحــدهای توليــدی و صــنعتی اراک  

 کـارگر قـرار دادی   ۴٠قراردادی شاغل در شـهرک صـنعتی سـقز و      

و  کارگر با سـابقه شـهرداری بجنـورد        ٣٩٠، اخراج   ری سقز   شهردا

خبر می دهند و این نمونه ها تنها بخش بسيار کوچکی از یک .... 

ليست بی انتها در مورد صرفا ابعـاد اخـراج هـای فلـه ای کـارگران                 

  . توسط کارفرمایان زالو صفت می باشند

ن، شرایط عينی اسارتبار فوق الـذکر، شـرایطی کـه در چـارچوب آ             

 هزارتومـان در    ٢١٩، بـه ميـزان      ٨٧حداقل دستمزد کـارگر در سـال        

مــاه یعنــی یــک ســوم رقمــی کــه بــه اعتــراف خــود مقامــات رذل    

جمهوری اسـالمی بـرای زنـدگی در سـطح خـط فقـر نيـاز اسـت،                  

تعيين شده، رقمی که حتـی بـرای یـک زنـدگی بخـور و نميـر نيـز                   

بدیل گشته تـا    کافی نيست، برای طبقه کارگر ایران به زمينه ای ت         

به طور اجتناب ناپذیر برای دفاع از زندگی و شرافت خویش دست            

به همين خاطر است که امروز      . به اعتراض زده و به مبارزه برخيزد      

امواج هر جه گـسترده تـری از مبـارزات روزمـره و خودبخـودی ایـن                 

طبقه به جان آمده در سراسر جامعـه تحـت سـلطه مـا بـه منـصه         

اتی که  با توجه به ماهيت دیکتـاتوری نظـام   ظهور می رسد؛ مبارز   

حاکم در اغلب موارد بر بستر سرشت سرکوبگرانه استبداد حاکم          

که کوچکترین اعتراضی را بر نمی تابد، سـریعا سياسـی شـده و              

در مقابل کل دیکتاتوری حاکم قـرار گرفتـه و آن را بـه چـالش مـی                  

بيگـاه بـه   کشد؛ مبارزه ای که بسته به شرایط و قدرت خود گـاه و   

 برای  – هر چند، جزئی، موقت و مشروط        -امتيازات و موفقيتهایی    

بخشی از کارگران نایل مـی گـردد و گـاه در اثـر سـرکوب و قـدرت                   

در ایـن  . دیکتاتوری حاکم موقتـًا بـه خاموشـی کـشيده مـی شـود         

زمينه نيز اخبار منتـشره از وقـوع روزمـره اعتراضـات و اعتـصابات و                

 در سطحی چشمگير در سـطح جامعـه         حرکتهای کارگری، آن هم   

در بررسی واقعيت این حرکات آن چه قابـل توجـه           .  خبر می دهند  

است، این است که گرچه  خواستهای کـارگران بـه جـان آمـده در                

اکثر موارد بطور طبيعی از  سـطح مطالبـات اقتـصادی و از آن هـم                 

محدودتر خواسـت پرداخـت حقوقهـا و دسـتمزدهای معوقـه فراتـر              

 اما بدليل قساوت و آزمندی پایان ناپذیر سـرمایه داران و         نمی رود، 

کارفرمایان وابسته و شدت قاطعيـت ضـد خلقـی اسـتبداد حـاکم،        

این اعتراضات و حرکات در همان گامهای نخست با  قدرت دولتـی             

تا بـن دنـدان مـسلح روبـرو شـده، وحـشيانه سـرکوب شـده و در                   

  ان سازمانهای فقدان تشکل های انقالبی مستقل کارگران و فقد

  ٣در صفحه 

ان رژيم برای   و تالش مزدورصحنه ای از اعتراضات دالورانه کارگران بجان آمده
وسرکوب نهاآکنترل



  

  ٢از صفحه  ...نظام سرمايه داري حاكم

  انقالبی مدافع این طبقه بطور طبيعی جلوی پيشروی و توسعه 
در ایـن مـورد اعتـصاب    . آنها بـه سـطح سراسـری سـد مـی گـردد           

دالورانه چند هزار نفـر کـارگر کارخانـه نيـشکر هفـت تپـه کـه مـاه                    
 مـاه بـرای سـيزدهمين       هاست حقوق دریافت نکرده و در فروردین      

 سال اخير به اعتـصاب دسـت زده انـد، و یـا اعتـصاب      ٢بار در طول   
دالورانه و حرکت قهر آميز کارگران الستيک سازی البـرز کـه بـرای              
رساندن صدای حـق طلبانـه خـود بـه گـوش عمـوم در مـورد عـدم                   

 - فروردین جاده اسالمشهر   ٢١دریافت ماه ها حقوق سر انجام در        
و سپس با یورش وحشيانه نيروی سرکوب رژیم به        تهران را بستند  

کارخانه روبرو شده و بسياری از آنها دستگير شدند، نمونـه هـای             
بارزی می باشند که از شـدت وخامـت اوضـاع زیـست و معيـشت              

  .کارگران و برخورد وحشيانه نظام حاکم با آنها خبر می دهد
  

ن بررسی شرایط واقعی و عينی جنـبش طبقـه کـارگر ایـران نـشا              
می دهد که در دهه های اخير اساسا با رشد سریعتر  مناسـبات      
گندیده و ارتجاعی نظام سرمایه داری وابـسته بـه امپریاليـسم در      
ایران از یک سـو و تعميـق بحرانهـای اقتـصادی عـالج ناپـذیر نظـام                  
امپریاليستی در سطح جهانی و تالش برای غارت منـابع طبيعـی            

ار کــارگران و خلقهــای کــشورهای تحــت ســلطه و تــشدید اســتثم
ــافوق ســود          ــشتر م ــر چــه بي ــامين ه ــه منظــور ت ــتم ب ــت س تح

که هـر روز بـر      ( امپریاليستی از سوی دیگر، طبقه کارگر کشور ما         
در معـرض یکـی از مرگبـارترین و         ) تعدادکمی آن اضـافه مـی گـردد       

وحشيانه ترین هجومهای استثمارگرانه سـرمایه داران اسـتثمارگر      
ایی کـه وجــود و رشــد کمــی یــک ارتــش  تــا جــ. قـرار گرفتــه اســت 

گــسترده از نيــروی ذخيــره کــار  و بــه مــوازات آن بيکــاری و فقــر و   
بـه واقعيـت    " فنـا "و  " بقـا "،  " خـط فقـر   "گرسنگی و زندگی در زیـر       

دهشتناک حيات شبه برده واری این طبقه زحمتکش تبدیل شده          
در چنين شرایطی قدرت دولتی ضد خلقی با اعمـال یکـی            . است

انه تــرین دیکتــاتوری هــای بالمنــازع و پوشــيده شــده در  از وحــشي
لباس ارتجاعی ترین قوانين مذهبی، از نظام اقتصادی ضد خلقـی           
ــه       ــر گون ــرده و ه ــاع ک ــسته دف ــورژوازی واب ــی نظــام ب ــود یعن موج
اعتراضی بر عليه آن را با قساوت تمام با گلوله و زندان و شـکنجه    

  .سخ می دهدخود پا" سربازان گمنام امام زمان"و شالق 
  

درک حقایق فوق یعنی تـشدید اسـتثمار و سـتم کـارگران توسـط               
نظام حاکم و چرایی حضور گسترده تر کـارگران در مبـارزات جـاری              
بر عليه این نظام و رژیم حافظ آن یعنی جمهوری اسالمی وظایف            
مهمــی را بــر دوش تمــامی کمونيــستها و مــدعيان دفــاع از طبقــه 

نيروهـای نـامبرده بایـد در       . ری می گذارد  کارگر و بویژه فعالين کارگ    
هر کجا که هستند با دفاع از خواستها و مبـارزات کـارگران صـدای               
آنها را پژواک داده و به ترویج و تبليغ این حقيقت بپردازند که عامل              
اصلی فقر و ادبار و گرسنگی طبقه کارگر ایران کليت نظـام حـاکم              

در . اليــستی ســتیعنــی نظــام بــورژوازی وابــسته و ســلطه امپری
نتيجــه مبــارزات کــارگران بایــد در مــسير  نــابودی ايــن نظــام و ايــن 

چرا که تنها بـا نـابودی قطعـی ایـن نظـام در              . سلطه کاناليزه گردد  
انقالبی که در آن بایـد بـا نيـروی قهـر            -جریان یک انقالب اجتماعی   

انقالبی، قهر ضد انقالبی حافظين نظام موجود را در هم شکست         
 اسـت کـه رهـایی       -نوین و انقالبی را پایه گـذاری کـرد        و مناسبات   

ــردد     ــی گــــ ــذیر مــــ ــان پــــ ــارگر امکــــ ــه کــــ ــی طبقــــ . قطعــــ

  

 

  ! نفت باال رفتن شديد قيمتاز كمپاني هاي نفتي سود سرسام آور

ان حال که کمر کارگران و توده های تحت ستم را در کشورهای متروپل و بخصوص در جوامع                  باال رفتن بی سابقه قيمت نفت در هم       

تحت سلطه هر چه بيشتر در زیر فشارهای اقتصادی خم کرده است، به زمينه ای برای کسب سـودهای نجـومی هـر چـه فزونتـر                            

  .ی را در انحصار خود دارندتوسط کمپانی های امپریاليستی تبديل گشته است که بازارهای پر منفعت مواد سوخت

  

شاهد سود های ميلياردی انحصارات نفتی هـستيم کـه گرداننـدگان            در همين ارتباط اين روزها در رابطه با گران شدن نفت و بنزين              

 آنها با وجود تشدید بحران اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی و گسترش فقر و گرسنگی و بيکاری و تورم در ميان ميليونهـا تـن از                          

" اگـزان موبيـل   "بـه عنـوان مثـال ميتـوان از          . توده های تحت ستم ثروتهای افسانه ای به جيب هـای گـشاد خـود سـرازیر کـرده انـد                    

 ١١٫٢بزرگترين شرکت خصوصی انرژی امريکا نام برد که بر بستر گران شدن شدید انرژی صرفا در سه ماهه اول سال جاری حـدود            

 درصد افزايش سود فقط به خاطر باالرفتن قيمـت نفـت            ٢٢اين  . سود برده است  ) ٢٠٠٧ز سال    درصد بيشتر ا   ٢٢يعنی  (ميليارد دالر   

 مقدار سود سـه ماهـه اول خـود را    ٢٠٠٨ ماه مه ۶نيز در روز "  پی-بی"و " رويال داچ شل "دو شرکت عمده نفتی اروپا      . بوده است 

 درصـد   ٢۶ درصـد و     ٢٢بـيش از    ( ميليـارد دالر از ايـن سـودها          ٢د  حـدو .  ميليارد دالر اعالم کردنـد     ٧٫۶ ميليارد و    ٩٫٠٨به ترتيب معادل    

افزايش سود اين دو شرکت که پـيش از ايـن بـا مـشکالتی در سـودآوری تـصفيه                    . ناشی از افزايش قيمت نفت بوده است      ) افزايش

  .برانگيخته استرا فعال در سایر عرصه ها سرمايه داران حتی برخی از خانه های خود روبرو بودند، تا حدی ست که تعجب 

  

،  روابـط  هم در بخـش اسـتخراج و هـم در تـصفيه    " شيوران"و " اگزان موبيل"از سوی دیگر دو شرکت نامبرده و شرکتهای امريکايی   

یکی از دالیـل سـير      . موجب سودآوری بيشتر آنها نيز می باشد      تشدید انحصار آنها در این رشته ها نيز         و  تنيده ای با همديگر  دارند       

ایـن بـوده کـه آنهـا از طریـق رژیمهـای مـزدور وابـسته بـه                سـال گذشـته      ٢٠در طـول     زرگتـرین کنـسرن هـای نفتـی        ب صعودی سـود  

خـود را   ،تمرکز هر چـه بيـشتر       غارت هر چه وسيعتر منابع طبيعی و ثروتهای متعلق به خلقهای تحت ستم  و با                  امپریاليسم ضمن   

 درصد  ۵٠ درصد توليد بنزين دنيا،      ١۵ کمپانی بزرگ نفتی هم اکنون       ۵ی که تنها    به گونه ا  . يکپارچه و متحد و درنتيجه قويتر کرده اند       

  . را در دست دارند) به پمپ بنزينها( درصد بازار فروش بنزين ۶٢ذخيره بنزين امريکا و 



  

  ١ازصفحه ... استثمار وحشيانه كارگران زن 

 از وضعيت کـارگران، بخـصوص       ، جلوه هایی    نظام استثمارگرانه حاکم را نشان می دهد      
و درآمد و مشقت بار  ی کار    نحوه  کودکان کارگر در بخش کوره پز خانه ها و         کارگران زن و  

   .ناچيز آنان به نمایش در می آیددستمزدهای 
  

تحــت نظــام ســرمایه داری وابــسته حــاکم بــر ایــران ســرمایه داران اســتثمارگر آن چنــان 
زنـان اغلـب در مـشاغلی بـا         شرایط وحشيانه ای را بوجود آورده اند کـه در چـارچوب آن،            

 در آنهـا  مـشاغلی کـه     . ر مـی کننـد    دستمزدهای  بـسيار کمتـری نـسبت بـه مـردان کـا             
زنـی  در این ميان وضعيت     . دشواری کار بسيار شدیدتر بوده و مزد آن بسيار ناچيز است          

 بسيار وخيم تر    که در کوره پزخانه، همراه خانواده و در کنار همسر کارگرش کار می کند             
اه تـا   مـاه در سـال یعنـی از فـروردین مـ          ۶. کار در کوره پزخانه ها کاریست فصلی      . است

 می شوند در کوره پز خانه ها کارگران کوره پزخانه که اغلب از روستاها راهی . شهریور
  فـصلی،  اتمـام کـار   از   ماه در اتاق های تنگ و کوچک زندگی می کننـد و بعـد                ۶طول این 

اگـر تمـام مقـدار دسـتمزد نـاچيزی کـه بـرای کـار                . دوباره به روستای خود باز می گردند      
طاقت فرسا و طوالنی این مدت به آنها تعلق مـی گيـرد، بـه دسـت آنهـا رسـيده باشـد                   
زندگی این دسته از کارگران زحمتکش و خانواده هایشان حداکثر ممکن است بتوانـد تـا       

 و غيـر    عـالوه بـر شـرایط نامناسـب       اما در این گـزارش      . مدتی در سطح بقا تضمين گردد     
یکـی  . ، چند نکته ی دیگر نيز قابل تعمـق و توجـه اسـت              در کورپزخانه مزبور   انسانی کار 

آنکه  آنچه که بـه سـرمایه دار اجـازه مـی دهـد کـه همـه دسـترنج زنـان و کودکـان یـک                        
 کـه نـه از طریـق     اسـتثمار اسـت  شـيوه  بزند،  جيبخانواده کارگری در کوره پزخانه را به      

 مـزد بـر   در ایـن شـيوه کـه   .  صـورت مـی گيـرد   مقدار کـار ب  بلکه با احتسا  ساعات کار 
حسب ساعات کار هریک از افراد بطور مجزا حساب نمی شود بلکه بر حسب مقدار کار 

در کوره پـز خانـه هـا  همـه اعـضای یـک             . انجام می شود استثمار بسيار شدیدتر است      
کـه شـده کـار      خانواده کارگری صرفنظر از سن و قدرت کاریشان مجبورند بـه هـر ترتيـب                

در واقـع ایـن   . پرداخـت مـی کنـد   مـرد خـانواده   کنند و سرمایه دار تنها مزد ناچيزی را بـه      
را کـارگری  سرمایه دار است که درآمد حاصل از این کار طاقت فرسـای اعـضای خـانواده            

 سـود بـسيار    هم صورت می گيرد، وحشيانه که استثمار شيوه از اینو  بجيب می زند    
 ، زنانی که در کوره پزخانه ها همراه همسرشان کـار مـی کننـد    اینجادر   .کالنی می برد  

به عنوان یک فرد مستقل به حساب نيامده و عنوان کارگر زن را هم ند ارنـد و در مقابـل                     
 به همـين ترتيـب بـه کودکـان نيـز در             .ساعات کارشان هيچ دستمزدی دریافت نمی کند      

 حق اعضای خانواده از اقع، در  اینجادر و. ازای کاری که می کنند مزدی تعلق نمی گيرد
توجه به این نمونه کوچک نشان می . طرف صاحب کار تماما به زیر پا گذاشته می شود      

 مـورد   ًاکـارگران ایـران شـدید     در زیر سلطه نظام بورژوازی وابسته حاکم،        که چگونه   دهد  
اری، فقـر و    بيکـ در شـرایط    و خانواده های متعلق به طبقه کارگر        استثمار قرار می گيرند     

متحمـل   عواقـب دردنـاکی را       ،تورم که در جوامع سرمایه داری هر روز رو به رشـد اسـت             
  . می شوند

  
 کــه حاصــل یــک سيــستم اقتــصادی جامعــه تحــت ســلطهفقــر و تــورم شــدید حــاکم بــر 

ست شرایطی  ا) یعنی نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم         (ناعادالنه و سود جو   
 جامعه فقط برای زنده بسياری از توده های تحت ستم درکه در آن را فراهم کرده است 

 آنهم در بدترین شرایط و کمترین حقـوق         ،ماندن خود تن به سخت ترین کارها می دهند        
بنابراین برای خالصی از چنين شرایط غيرانـسانی   .و یا حتی بدون دریافت هيچ حقوقی    

در مقابـل   و بازتوليـد مـی کنـد        راهی جز نابودی سيستمی که چنين شرایطی را توليـد           
ميليونها تن از کارگران و زحمتکـشان و تـوده هـای سـتمدیده مـا یعنـی اکثریـت مطلـق                      

  .جامعه وجود ندارد
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  ١از صفحه 
درجریان این توضيحات، امرهللا صـالح ضـمن         
اذعان به صحت گزارشـات منتـشره مبنـی         

به طالبان،  " نيروهای ائتالف "بر کمک های    
تو بـه طالبـان را      نـا " کمک رسانی مـستمر   "

اشــتباها "تکــذیب کــرد و مــدعی شــد کــه  
" مقــداری مهمــات جنگــی و مــواد خــوراکی

ــاده اســت  ــان افت کميــسيون . بدســت طالب
امنيــت ملــی ضــمن رد ادعاهــای ریــيس     
امنيت ملی مطرح نموده که ایـن اولـين بـار     
نيست کـه پـرده از کمکهـای تـسليحاتی و           
غذایی ناتو به طالبان برداشته می شـود و         

ایـــن " انتقـــال"هدی وجـــود دارد کـــه شـــوا
. صــورت گرفتــه اســت" هواپيمــا"کمکهــا بــا 

افشای دوباره روابط بين نيروهای اشـغالگر       
در افغانستان با دارو دسته مزدور طالبـان و         
ــروه     ــن گ ــدارکاتی ای ــسليحاتی و ت ــه ت تغذی
یکبار دیگـر عـوامفریبی هـای امپریاليـستها         

مبـــارزه بـــا  "در مـــورد تالشـــشان بـــرای   
و " دمکراســـــی"و برقـــــراری " متروریـــــس

در افغانستان را به نمایش گـذارده       " آزادی"
در " تروریـسم "و نشان می دهد که اصـوال        

سياستهای توسعه طلبانه امپریاليست ها     
ــرای     ــزاری ب ــز اب ــی ج ــين الملل در ســطح ب
توجيه سياستهای جنگی توسعه طلبانه و      
ــر    ــستهای جهــانخوار ب ضــد خلقــی امپریالي

. تم نبـوده و نيـست  عليه خلقهای تحت سـ  
درســـت بـــه همـــين دليـــل اســـت کـــه      
ــشان   ــسو در تبليغاتــ ــستها از یکــ امپریاليــ
ظــاهرا بنيــادگرایی اســالمی و دار ودســته  
های مزدور  و بی مایـه ای نظيـر طالبـان را           
ــدف    ــاکترین دشــمن و ه ــرین و خطرن بزرگت
عملياتی خود جلوه مـی دهنـد و از سـوی           
ــا کمکهــای مــالی و    دیگــر در همــان حــال ب

يحاتی خــویش ایــن دارو دســته هــای تــسل
مرتجع و امپریاليست ساخته را سر پا نگـه         
می دارند و از آنها بـه عنـوان ابـزاری جهـت  
توجيه سياستهای جنگی و حضور نظـامی       

بر عليه  ... خویش  در افغانستان و عراق و        
. خلقهای تحت سـتم  اسـتفاده مـی کننـد          

شایان ذکر است که چند مـاه پـيش دولـت           
ده افغانـــستان نيـــز پـــس از دســـت نـــشان

افشای مالقـات و مـذاکره مخفيانـه عوامـل       
ــازمانهای جاسوســـی انگلـــستان بـــا     سـ
ــات    ــراج دو دیپلمـ ــه اخـ ــور بـ ــان، مجبـ طالبـ

  .بریتانيایی از افغانستان شد


