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تئوري اي كه از واقعيت عيني اخذ نشده باشد  "
بعا نمي تواند هم با واقعيت عيني  رابطه اي ط

  ".درست برقرار نمايد
  رفيق كبير امير پرويز پويان 

  از كتاب ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاء

  پويان،بياد
  !يانسمبل بقاء پو

  الروز سوم خرداد س
  يکی از بنيانگذاران  شهادت

   ، چريکهای فدائی خلق
  پرويز پويان  رفيق کبير امير

  صميمانه بر که می باشد
  تا با توده :" اين باور بود که 

برای . خويش بی ارتباطيم، کشف و سرکوبی ما آسان است
اينکه پايدار بمانيم، رشد کنيم و سازمان سياسی طبقه کارگر 

بايد طلسم ضعف خود را بشکنيم، بايد با توده را بوجود آوريم، 
رفيق پويان  ."خويش رابطه ای مستقيم و استوار بوجود آوريم

درست برای پاسخ گوئی به اين ارتباط و در هم شکستن 
طلسم جدائی و با در نظر گرفتن اين واقعيت که  رابطه با 

هدفش کشاندن اين طبقه به شرکت در مبارزه " پرولتاريا
در شرايط ديکتاتوری عريان حاکم بر ايران " تسياسی اس

راهی که در بستر خود . ضرورت مبارزه مسلحانه را مطرح کرد
بين روشنفکران پرولتری و پرولتاريا رابطه معنوی برقرار می "

کند، و اعمال اين قدرت در ادامه خويش به رابطه سازمانی می 
ن راه را به و ديديم که تجربه با چه صراحتی درستی اي." آنجامد

در سوم خرداد ياد و خاطره يار انديشمند گارگران  .اثبات رساند
که چه در طول زندگی پر بارش وچه در آخرين نبرد حماسی اش 
همراه با رفيق رحمت اهللا پيرو نذيری نشان داد جز به کارگرانی 
که رنجشان را می نوشت و ستمشان را افشاءميکرد و اين رنج 

ه اش را شکل ميداد نمی انديشيد، را و ستم انگيزه مبارز
. باشيم" انديشه ها ی پاک پويان"گرامی داشته و رهرو 

همچون کارگر انقالبی اسکندر صادقی نژاد که در همان روز در 
راه تحقق همين انديشه ها در نبردی دالورانه خون خود را وثيقه 

  .سرح نمودن پرچم اين راه نمود

  ،"شوراهاي اسالمي كار"
  !ابزار سركوب طبقه كارگر

برگزاری صدو یکمين اجالس سازمان جهانی کار در خرداد ماه و 
به عنوان به " شوراهای اسالمی کار"اعزام هيأتی از سوی 

ليغات اصطالح نمایندگان کارگران ایران در این نشست و تب
فراوانی که توسط رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی حول 

هيأتهای نمایندگی اش در این مجمع سازمان " شرکت فعال"
یافت، یکبار دیگر به کارگران آگاه ایران فرصت داد تا هر چه 
بيشتر روی ماهيت چنين مجامعی و شرکت کنندگان در آن تأمل 

چنين نهاد هائی  ورزيده و ضرورت آگاهی طبقه کارگر نسبت به
و اساسا شناخت از دشمنان خود در لباس های رنگارنگ را 

  . صيقل بخشند
تا آنجا که به سازمان بين المللی کار برمی گردد این نهاد در 

بویژه در شرایط (و در شرایطی که طبقه کارگر  ١٩١٩سال 
حضور یک حکومت کارگری در روسيه به مثابه نتيجه انقالب کبير 

در سطح جهانی در تمام جبهه ها ) اکتبر سوسياليستی
ابتدایی صنفی و سياسی خود مشغول نبرد برای کسب حقوق 

تصويب "از عمده اهداف ادعایی این سازمان . بود شکل گرفت
ها در  ترويج تصويب و اجراي آن"و " المللي آار استاندادهاي بين
برغم می باشد اما  آنها" نظارت بر اجراي"و  "آشورهاي عضو

در این سازمان نشان داده شده که  طول سالهادر ادعایی  هر
عمل صرفا ارگانی است در دست قدرتهای بورژوایی و بویژه 

این طبقه برای بخشيدن یک چهره " دور بين تر"محافل 
تر به استثمارگران حاکم و الپوشانی زشتی های " انسانی"

 ذاتی سلطه بورژوازی و در همين راستا مهار خشم و اعتراض
به همين .  انقالبی طبقه کارگر در چهارچوب نظم ظالمانه موجود

محل دليل است که نشستهای ساالنه این مجمع، بطور غالب 
مشتی از کثيف ترین نمایندگان دولتی و غير دولتی تجمع 

 ٢صفحه     ضد کارگری و ارتجاعی و وابسته دیکتاتوری های

 

  !در اروپا "كودكان كار"رشد روز افزون
از خصوصيات جدائی ناپذير نظام سرمايه داری بوده که در شرايط يکی " کودکان کار"استثمار کودکان وشکل گيری پديده ای به نام 

برای نمونه همراه با عميق تر شدن بحران . رشد بحران های ذاتی نظام مزبور شاهد وسعت گيری هر چه بيشتر آن می باشيم
کارگران و توده های ستمديده برای اقتصادی اخير در کشورهای سرمايه داری اروپا و بالطبع افزايش بيکاری و گسترش فقر و فالکت 

اين پديده دردناک تا آنجا گسترش . در کشورهای پيشرفته صنعتی اروپا می باشيم" کودکان کار"شاهد رشد فزاينده پديده   اين قاره 
يتالياپرداخته مارچ در گزارشی به اين امر پرداخته و به خصوص درباره گسترش اين امر در ا ٣٠به تاريخ * يافته که حتی روزنامه لوموند

و نوشته است  که چگونه  هزاران کودک در شهرهای فقير اروپايی مدرسه را ترک کرده و به بازار کارهای سياه، و يا مافيا جذب شده 
  .اند تا به والدين خود در تأمين زندگی خانواده کمک کنند

صبح در هوای گرم و  ٧نگ و رو رفته اش، در ساعت ساله با جثه کوچک و لباس کار ر ١٤ی "جنارو:" "در اين گزارش آمده است که 
هيچکس از ديدن او در حال . به سختی تالش می کند که گاری پر از قوطی های کنسرو را در خيابان بکشد" سن لورنزو"مرطوب 

روزی ده ساعت و او . آغاز کرد ٢٠١١کار در اين خواربار فروشی را در سپتامبر " جنارو. "بردگی در اين ساعت روز تعجب نمی کند
شش روز در هفته بسته های مواد غذايی را از داخل جعبه های بزرگ درآورده در قفسه های مغازه می چيند و يا به خانه مشتری 

اما امروز کارگر مغازه است و کمتر از يک يورو در ساعت . او يک زمانی رؤيای اين را داشت که برنامه نويس کامپيوتر شود. ها می برد
اين معمول ترين کار برای کودکان خانواده های کارگری فقير . گيرد و در بهترين مواقع هفته ای پنجاه يورو به خانه می برد مزد می
هرگز تصور نمی کرد که مجبور شود " پاوال"جالب است که بر اساس همين گزارش  مادر اين کودک يعنی زنی به نام   ."است

متر مربعی زندگی کردند، تااينکه ناگهان شوهرش در اثر  ٣٥او و همسرش سالها در آلونکی  .فرزندش را از درس حواندن محروم کند
  و ت خانه ها و اداره ها می پردازندپاوال همراه با چند زن کارگر ديگر با کمک هم به کار نظاف. "ابتال به سرطان فوت کرد

٣صفحه   



  

  1از صفحه  ..."كارشوراهاي اسالمي "
بسياری از که می باشدبه امپریاليسم 

نظير جمهوری اسالمی حتی از آنان 
و  بکیپذیرفتن صوری کنوانسيونهای آ

وضع کار " بهبود"کاغذی این نهاد به منظور 
و کارگران خودداری می کنند و در عوض با 

مدال عضویت در این باصطالح داشتن 
وشند نهادهای بين المللی کارگری می ک

تا ماهيت بغايت ضد کارگری خود را در 
فهم این . افکار عمومی الپوشانی نمايند

نکته اساسی از آنجا مهم است که ما 
می بينيم در سالهای اخير با توجه به 
رشد بحران اقتصادی مزمن گریبانگير 
سيستم امپریاليستی، بورژوازی جهانی 
که در همه جا با وقاحت تمام در حال 

تاوردهای مبارزاتی طبقه حمله به دس
کارگر است و به همين دليل هم  با رشد 
جنبشهای اعتراضی کارگران و خلقهای 
تحت ستم روبروست، می کوشد به 
موازات تشدید سرکوب جنبشهای 
اعتراضی کارگران در ميدانهای نبرد، از 
نهادهایی نظير سازمان بين المللی کار 
برای فریبکاری و منحرف کردن اذهان 

می کارگران نسبت به علت اصلی فقر عمو
و ادبار و اسارتشان که همان موجودیت 

  .نظام سرمایه داری ست استفاده کند
از سوی دیگر، جمهوری اسالمی در 
شرایطی با ارسال چند هيأت و از جمله 

شوراهای "هيأتی از مزدوران خود در 
نمایندگان جامعه "به عنوان " اسالمی کار
کنفرانس شرکت کرد  در این" کارگری ایران

که با اعمال دیکتاتورِی نفسُ بِر خویش بر 
جامعه و بویژه در محيط های کار، شرایط 
جهنمی و اسارتبار بی سابقه ای را به 
ميليونها کارگر و زحمتکش کشور ما حاکم 
کرده و امر پيگرد و تعقيب و آزار و سرکوب 
فعالين کارگری و اصوال هر گونه تالش 

کل دادن به حتی کارگران برای ش
تشکلهای صنفی خود را با قاطعيت تمام و 
. به صورت سيستماتيک ادامه می دهد

تحت دیکتاتوری عریان چنين رژیمی ست 
که سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت 
امکان می یابند تا با تحميل مشقت 
بارترین شرایط غير انسانی در محيط های 

ی و کار تا ماه ها و سالها حقوق بدیه
دستمزدهای بخور نمير کارگران را به آنها 
نپردازند و کارگران و خانواده های آنها را با 

تحت . مصائب دوچندان مواجه نمايند
حاکميت چنين رژیمی ست که سرمایه 
داران با تحميل قراردادهای موقت، قرار 
دادهای سفيد امضا صد ها هزار تن از 

آنها را کارگران محتاج و خانواده های بيگناه 
در گرسنگی و فقر نگه می دارند و 
ککشان هم از سوی قدرت دولتی ای که 
جهت تضمين چنين شرایطی کار می کند 
نمی گزد، و باالخره تحت سلطه چنين 
دیکتاتوری مطلق العنانی ست که دستگاه 
های متنوع سرکوبگر هر گونه کوشش 
کارگران بجان آمده برای ایجاد کمترین 

ر این اوضاع غير انسانی و تغيير و تحولی د
وحشيانه از طریق ایجاد تشکلهای 
مستقل خود را با تعقيب و پيگرد، شکنجه 

و زندان و بریدن زبان و ترور و اعدام در 
سازمان جهانی . نطفه بخون می کشند

کار ميزبان چنين رژیم تا مغز استخوان ضد 
کارگری و سرکوبگر و ميزبان هيأت 

شورای "نی کارگری آن یع" نمایندگی"
  .  است" اسالمی کار

شورای اسالمی "تا آنجا که به ماهيت 
و  عملکرد و نقش آن در شرايط کار و " کار

مبارزه کارگران ایران باز می گردد، تجربه 
سال حيات و عملکردهای  ٣٠بيش از 

جنایتکارانه این ارگانها در زندگی واقعی، 
به کارگران آگاه و مبارز ما نشان داده که 

نهادها، یکی از زائده های ماشين  این
سرکوب طبقه حاکم و طراحی شده برای 
تسهيل پيشبرد سياستهای سرکوبگرانه 
ضد کارگری و ضد انقالبی رژیم در محيط 

جمهوری . های کار بوده و هستند
اسالمی همواره با فریبکاری تمام کوشيده 
است که شوراهای اسالمی کار را در 

کارگری و ميان توده کارگر، نهادی 
خودجوش و مستقل از حکومت جا بزند و 
با تالش برای جمع کردن کارگران در زیر 
بيرق آن، مانع هر گونه حرکتی در جهت 

اما . سازمان یابی مستقل کارگران شود
تجربه کارگران از چنين نهادی کامال در 

  .تخالف با عوامفریبی های رژیم قرار دارد
کار  همه می دانند که شوراهای اسالمی

بر بستر هجوم خونين رژیم وابسته به  -
امپریاليسم ایران به تمامی تشکلهای توده 
ای و در رأس آنها تشکلهای کارگری برآمده 

توسط  - ۵٧-۵۶از شرایط انقالب سالهای 
مزدوران جمهوری اسالمی در محيط های 

بنياد نهاده  ۶٠کار در سالهای اول دهه 
ای وسيع شدند و بالفاصله در پناه حمایته

قدرت دولتی، خود به مثابه نهادی در 
جهت تحکيم سلطه بورژوازی وابسته در 

در بند . محيط های کار به فعاليت پرداختند
اول اساسنامه ضد کارگری شوراهای 

تامين "اسالمی کار، هدف ایجاد این نهاد 
قسط اسالمي و همكاري در تهيه برنامه 
 ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در

و ی واحدهاي توليدي ، صنعتي ، آشاورز
این بند آشکارا . عنوان شده است "خدمات

بر حفظ نظم دلخواه سرمایه داران حاکم 
" ایجاد هماهنگی و پيشرفت امور"برای 

سرمایه و استثمار کارگران در کارخانه ها و 
ماهيت  .محيط های دولتی تاکيد ميکند

ضد کارگری چنين اساسنامه ای از همين 
نه فقط  لين بند آن مشهود است چرا کهاو

کارگران از حق اعتصاب و اعتراض جمعی 
موجود در محيط کار " ناهماهنگی های"به 

محرومند بلکه اگر هم به هر حال در جهت 
بهبود شرایط کار خود دست به اعتصاب و 
اعتراض بزنند، چنين اقداماتی  به معنی 

" ایجاد هماهنگی و پيشرفت امور"نقض 
. ه داران زالو صفت تلقی خواهد شدسرمای

نيز با صراحت  ٢در بندهای دیگر نظير  بند 
قيد شده که شرط عضويت در اين 

اعتقاد و التزام عملي "شوراهای اسالمی 
به اسالم و واليت فقيه و وفاداري به قانون 

" و " اساسي جمهوري اسالمي ايران
عدم گرايش به احزاب و سازمانها و 

وني و گروههاي مخالف گروههاي غير قان
می باشد و معنی " جمهوري اسالمي

چنين شرطی هم همانطور که در بيش از 
دهه عمر این نهاد های ضد کارگری  ٣

نشان داده شده است این است که 
ماشين سرکوب رژیم تا آنجا که به 
اساسنامه این نهاد های باصطالح کارگری 
بازمی گردد کوچکترین روزنه برای ورود 

ن غير خودی به این نهاد ها را باز کارگرا
البته برای محکم کاری هر . نگذاشته است

چه بيشتر در بند دیگری نيز  تصریح شده 
تشخيص صالحيت آانديداهاي "که 

عضويت در شوراهاي اسالمي در چارچوب 
به عهده  "شرايط مذآور در ماده فوق

و  وزارت آاراز نماينده  ٢مرآب از  "یتأهي"
و یک نماینده مجمع کارگران وزارت مربوطه 

طراحان این ارگانهای . و کارکنان است
سرکوبگر، سوای تمامی این محکم کاریها 
برای حصول اطمينان از ماهيت ضد کارگری 
و سرکوبگرانه چنين نهادهای به اصطالح 

اساسنامه تصریح  ٤کارگری ای در ماده 
کرده اند که حتی همين تشکلهای رژیم 

حراف از وظايف قانوني در صورت ان"ساخته 
 ٢٢ت موضوع ماده أخود به تشخيص هي

  ". دنمنحل مي گرد
با توجه به چنين اساسنامه ای ست که 
ما شاهدیم چگونه شوراهای اسالمی 
دست ساز رژیم ضد کارگری جمهوری 

دهه گذشته با به یدک  ٣اسالمی در طول 
کشيدن اسم کارگر، در واقع در هيات 

تها و مطالبات ارگانی برای سرکوب خواس
عادالنه طبقه کارگر ایران ، نقش ایفا کرده 

در شرایط بی اعتمادی مطلق توده . اند
کارگر به چنين ارگانهایی، کار اصلی 
شوراهای اسالمی نه تنها پيشبرد 
سياستهای ریز و درشت دیکتاتوری حاکم 
در محيط های کار، بلکه جاسوسی، 
شناسایی و معرفی و دستگيری هر گونه 

ل مخالف و یا کارگر معترض و فعال عام
کارگری در کارخانه ها و واحد های توليدی 

  . بوده و می باشد
وظایف سرکوبگرانه شوراهای اسالمی کار 
البته تنها محدود به داخل کارخانه و محيط 

این شوراها و اکثریت غالب . کار نمی شود
اعضای آنها که یا مستقيما با دستگاه 

زان گمنام امام زمان های اطالعاتی و سربا
در تماس بوده و در مواردی رسما کارمند 
وزارت اطالعات هستند و یا با برخورداری از 
برخی امتيازات ناچيز حکومتی به کار 
مزدوری برای رژیم و کارفرمایان مشغولند، 
هر جا که ماشين سرکوب جمهوری 
اسالمی در مواقع بحرانی و بروز 

نها نياز جنبشهایی توده ای به نيروی آ
داشته باشد در لباس شخصی به نقش 
آفرینی مستقيم برای ارگانهای سرکوب 
نظير بسيج و سپاه و نيروی انتظامی و 
. وزارت اطالعات در جامعه می پردازند

بنا به مشاهدات بيهوده نيست که 
شاهدین عينی در جریان سرکوب 
خونين خيزش عظيم توده ای در سال 

می کار مزدوران شوراهای اسال ،٨٨
با دریافت جيره و مواجب به منظور 
کمک به سرکوب توده ها به خيابانها 
فراخوانده شده و در بعضی موارد 
مسلح گشته و در امر قلع و قمع و 
لت و پار کردن و قتل و غارت توده 



  

های به پاخاسته و از جمله کارگران 
انقالبی، بویژه در تهران نقش 

    .برجسته ای بر عهده گرفته بودند
صرف نظر از این حقایق، تا آنجا هم که 

سال گذشته نشان  ٣٠مبارزات کارگری در 
می دهد کارگران آگاه و هشيار عمال برای 
نيل به خواستهای صنفی شان با فعالين 
این نهادها به روشنی مرز بندی نموده و 
تالش کرده اند تا  با تکيه بر قدرت اتحاد 
ن خود در جهت دستيابی به مطالباتشا

اصوال گسترش روزافزون شعار . گام بردارند
حق برخورداری از تشکل مستقل کارگری 
در ميان کارگران آگاه ما و تالش هایی که 
در طول سالهای متمادی در اقصی نقاط 
کشور و در کالن شهر ها در این زمينه 
انجام و منجر به دستگيری و شکنجه و 
ه زندان و اعدام شمار زیادی از کارگران آگا

شده، پيش از هر چيز واقعيت  رسوایی 
چهره ضد کارگری شوراهای اسالمی کار 

  . در ميان کارگران را بيان می کند

واقعيت این است که قبول عضویت و 
پذیرایی از نمایندگان ضد خلقی شوراهای 
اسالمی کار در سازمانهای بين المللی 
نظير سازمان جهانی کار، تنها در خدمت 

ضد کارگری رژیم وابسته پوشاندن ماهيت 
به امپریاليسم جمهوری اسالمی ، این 
رژیم مدافع منافع سرمایه داران غارتگر 
جهانی و عامل امپریاليستها در ایران و 

این کار یاری دادن به . منطقه است
جمهوری اسالمی برای سرکوب و خفه 
کردن صدای واقعی کارگران تحت ستم 

  . ایران است
برغم هر گونه شوراهای اسالمی کار 

شناسایی داخلی و بين المللی، نه یک 
تشکل کارگری مستقل از دولت، نه یک 

ایده خطرناکی که " (اتحادیه کارگری زرد"
برخی از روشنفکران مدعی حقوق طبقه 
کارگر ایران با ساده لوحی و عوامفریبی 
) سعی در القاء آن به کارگران ایران را دارند

غير دولتی و نه حتی در زمره یک تشکل 

شوراهای اسالمی کار و . ارتجاعی ست
نهادهای مشابه در چارچوب دیکتاتوری 
امپریاليستی حاکم بر کشور ما جزئی از 
دستگاه پليس سياسی طبقه حاکم در 

تاریخ و . محيط های کارگری هستند
چگونگی شکل گيری و عملکرد این نهادها 
نشان می دهند که در مبارزه عادالنه 

ان برای کسب و تثبيت حقوق کارگران ایر
عادالنه شان و از جمله حق برخورداری از 
تشکلهای مستقل صنفی و سياسی 
شان که تحقق آن با با گسترش مبارزه 
انقالبی و امر سرنگونی انقالبی جمهوری 
اسالمی گره خورده است، شوراهای 
اسالمی خود بخشی از موانع رویاروی 

که به  کارگران ایران می باشند و تا آنجا
توده های طبقه کارگر ایران و فعالين آگاه و 
مبارز امر رهایی این طبقه مربوط می 
گردد، واضح است که مبارزه برای نابودی 
آنها یک گام در چنين مبارزه طوالنی  و قهر 

  .   آميزی ست
  

  1از صفحه ...  كودكان كار"رشد روز افزون 
يورو در هفته  ٣٥ساعت کار کند تازه درآمدی معادل   ٧٠اين مادر اگر در طول هفته بيش از " سنت دستمزد می گيرند ٤٥ساعتی 

  . خواهد داشت  که خيلی کمتر از مزد پسرش می باشد
هزار کودک  ٥٤بيش از  ٢٠٠٩تا   ٢٠٠٥منطقه ناپل ايتاليا، از سال لوموند در اين گزارش توضيح داده است که بر اساس آمار رسمی 

مسلم است که ما فقيرترين منطقه ايتاليا "... شهردار ناپل در اين رابطه گفته است که . ترک تحصيل کرده و به کارگری پرداخته اند
ساعت در روز کار می کنند  ١٢ه های ده ساله، اين بچ. هستيم، اما از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال چنين وضعی را نديده بوديم

والدين آنها با وادار کردن . که به روشنی زير پا گذاشتن حق و نياز طبيعی آنها برای رشد کافی بدنی در چنين سن و سالی است
  ."کودکانشان به کار، قانونأ مرتکب خالف شده و دولت می تواند فرزندانشان را از آنها بگيرد

ه وضعيت ناگوار کودکان و جوانان طبقه کارگر ايتاليا نتيجه برنامه های اقتصادی و رفرم های مالی سالهای اخير ترديدی نيست ک
دولت ايتاليا است که برای مقابله با بحران اقتصادی به آن توسل جسته و مثل همه دولتهای بورژوائی تالش کرده تا بار هر چه 

يکی از اين برنامه های اقتصادی دولت، کاهش خدمات اجتماعی . زحمتکشان سر شکن کندبيشتر اين بحرانها را بر دوش کارگران و 
  . و قطع کمک های مالی دولت به خانواده های بيکار و يا کم درآمد بوده است

در کشورهای سرمايه داری پيشرفته مختص ايتاليا نبوده و همه " کودکان کار"واقعيت اين است که رشد قابل تعمق پديده  
نتيجه سياست های ضدکارگری دولت ها و احزاب دست راستی از به اصطالح " کودکان کار. "ورهای اروپا با آن روبرو هستندکش

و جالب است که در اکثر اين کشورها اتحاديه های کارگری زرد و ضدکارگر از سياست . سوسيال دمکرات گرفته تا ليبرال می باشد
کرده و شرايط را برای تحقق رويای بورژوازی يعنی بازگشت وضعيت طبقه کارگر اروپا به شرايط های دولت ها و اتحاديه اروپا حمايت 

وضعيت "همان شرايطی که  انگلس در کتابش تحت عنوان . دهشتناکی که  کارگران در قرن نوزدهم با آن درگير بودند آماده می کنند
ايج رشد روزافزون بحران اقتصادی در کشورهای سرمايه داری اروپا اخراج يکی از نت. آنرا تشريح نموده است" طبقه کارگر در انگلستان

های وسيع کارگری و باال رفتن درصد بيکاران می باشد که بطور طبيعی زندگی خانواده های کارگری را از هم پاشانده و کودکان را 
وپا، نرخ بيکاری در اروپا در سه ماه اول سال جاری به براساس گزارش اخير اداره آمار اتحاديه ار.  مجبور به کار طاقت فرسا می نمايد

. در حالی که اين رقم در سال گذشته پانزده و نيم ميليون نفر بوده است. ميليون نفر رسيد ١٧ده و هشت دهم درصد يعنی حدود 
. عضو اين اتحاديه تفاوت دارد بايد توجه داشت که اين رقم نرخ متوسط بيکاری در اتحاديه اروپا است که با نرخ بيکاری در کشورهای

  . و نيم درصد است ٢٣به عنوان مثال نرخ بيکاری در اسپانيا خيلی بيشتر از نرخ متوسط آن در اتحاديه، و بيش از 
. البته بايد توجه داشت که هيچکدام از آمارهای رسمی در رابطه با بيکاری واقعيات را بدرستی در محاسبات خود در نظر نمی گيرند

به معنی " کسر کار. "است" کسر کار"وان مثال، يک عامل مهمی که می بايست در محاسبه نرخ بيکاری در نظر گرفته شود، به عن
اين است که کارگرانی که در ظاهر شاغل هستند اما مشاغلی نيمه وقت و غيررسمی و در نتيجه درآمدی بسيار کم و ناکافی برای 

. وهمواره در جستجوی شغلی تمام وقت هستند، درواقعيت بايد جزو بيکاران محسوب شوند تأمين زندگی خود و خانواده اشان دارند
برای محاسبه آمار علمی بايد تعداد اين دسته از کارگران را که در جستجوی مشاغل واقعی با حقوق کافی هستند را نيز به تعداد 

به عنوان مثال، تعداد چنين کارگرانی  در کشور آلمان . زياد شده است تعداد اين بيکاران در سالهای اخير در اروپا بسيار. بيکاران افزود
يورو يا کمتراست بخشی از ارتش کار  ٤٠٠که حقوق ماهانه اشان حدودا " کسرکار"کارگران دارای . و نيم ميليون نفر است ٧بيش از 

عنوان نسخه ای برای حل مشکالت اقتصادی  ای است که به"مدل اقتصاد آلمانی"فوق ارزان آلمان هستند که جزئی از به اصطالح 
و دولت ها و مؤسسات حامی طبقه سرمايه دار، مانند بانک جهانی (سرمايه داری، توسط طبقه سرمايه دار کشورهای مختلف اروپا 

فقر . امن زده استد) و اروپا(تجويز شده و به رشد وسيع و روزافزون فقر و فالکت طبقه کارگر آلمان ) و صندوق بين الملل پول و غيره
  .و فالکتی که بطور طبيعی زندگی خانواده کارگری را داغون کرده و به پديده کودک کار ابعادی چنين وسيع داده است

واقعيت اين است که بحران کنونی نظام سرمايه داری آنچنان بورژواها را هار نموده که به هر وسيله ای متوسل می شوند تا از اين 
ی کارگری ذاتی اش که توازن قوا را به ضرر کارگران تغيير داده  دستاوردهای مبارزات طبقه کارگر را از وی باز پس شرايط  و اخراجها

واقعيتی که بار ديگر نشان می دهد کارگران . يکی از جلوه های دردناک آن می باشد" کودکان کار"گيرند امری که رشد روز افزون 
ری چاره ای ندارند جز مبارزه برای نابودی نظامی که بحرانهای ادواری ذاتی آن بوده و در برای رهائی از مظالم نظام سرمايه دا

  .شرايط بحران با وقاحت ويزه ای به مکيدن خون کارگر ان می پردازد
   

: سايت" مارک مک گاون"ترجمه انگليسی از  -در روزنامه لوموند" سيسيل الگرا"مقاله ای از *: (
naples-emerges-re-labour-child-http://www.presseurop.eu/en/content/article/1722081(  
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