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  پارس جنوبی١٩تعطيلی فاز 
 ۀ کرد و عد بيمارستانۀزيکی کارگران و حراست عده ای را زخمی و روانف پارس جنوبی تعطيل شد درگيری ١٩فاز

   .ديگری را روانه زندان نمود

به پرداخت يک ميليون تومان می بيمارستان معالجه را مشروط . علت اين درگيری، بيماری فرزند يکی از کارگران بود

طبق معمول جواب منفی . او که ماه ھا حقوق طلبکار بود سراغ پيمانکار می رود. نی اطالع می دھندولفيد به کارگر تکن

  .سفانه فوت می کندأيمارستان ھم از معالجه خود داری کرده  و کودک متب. بود

. کنند و با حراست درگير می شوند، به دفاتر حمله می" چرا مرگ بر امريکا؟" ھمگی با شعار ١٩ کارگران فاز 

  ...ھای ويژه از بوشھر اعزام گرديد و درگيری آنقدر شديد شد که يگان

قربانی خصوصی سازی، فعاليت بدون نظارت شرکت ھای پيمانکاری و زد و بندھای سفانه اين کودک  خردسال أمت

اين جنايت ديگری از سيستم . والن شدؤآنان برای فرار از قوانين نيم بند موجود، حقوق ھای معوقه و بی توجھی مس

  . سيستمی که برای جان انسان ھا ارزش قائل نيست. سودمحور است

شرکت ھای پيمانکاری در صورت بيماری از بھترين امکانات بھداشتی و درمانی والن و مديران ؤفرزندان مس

 خودگردانی و نداشتن بودجه ۀگذر آنان حتا به بيمارستان ھای دولتی خصوصی شده ھم نمی افتد که به بھان. برخوردارند

 است و با سود مزدھای  کارگرانۀحساب ھای آنان انباشته از مزدھای عقب ماند. از درمان عزيزشان خودداری کنند

راحتی می توانند ھزينه ھای گزاف درمان را در بھترين بيمارستان ھای خصوصی در داخل و خارج  کارگران بۀمعوق

نداشتن بودجه و . حقوق ھای چند ده ميليونی و يا حتا چند صد ميليونی آنھا ھيچ  گاه عقب نمی افتد. از کشور بپردازند

  . پرداخت حقوق ھای آنان نمی شودنبود نقدينگی ھيچ گاه شامل 

اما کارگران به جان آمده و . گيرنداين تبعيضات و واقعيات آن قدر دردناکند که مورد اعتراص ھر انسانی قرار می

 گاردھای ضدشورش ۀعصبانی از اين جنايت، خود قربانی جنايت ديگری می شوند و اعتراض به حق شان با مقابل

  .والن استؤ  زندان، ضرب و شتم پاسخ مسدستگيری و. رو می شوده روب

توانند به گونه ای از حقوق  روشن است که اين بی حقوقی مطلق نمی تواند مدتھای مديد ادامه يابد و کارگران متشکل می

  .خود دفاع کنند که اين روند ضدانسانی را تغيير  دھند
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  عمومی فاجعۀ سرزمين : ايران
  آنگلوساکسونی خصوصی ِايران داری، سرمايه اسالمی ِايران

 

 زدن شالق خبر از پس...کرد ارسال ديگر ای فاجعه از ای تازه گزارش ديگر، باری کارگر حقوق مدافعان کانون

 اينبار گرفت، می منشأ داری سرمايه نظام و اسالم بشری ضد و ستتروري و بھيمی دين بنيادھای از که ايرانی کارگران

 حد به را کشور بھداشتی مؤسسات و ايرانی پزشکان اسالم، دين با پيوند در سرمايه نظم اين چگونه که دھد می گزارش

  .است داده تقليل قاتل

 آنگلوساکسونی ليبرال جھانی بازار نفرما به و خواص طبقۀ کنار در ًعمال و کند تاجگذاری خدا نام به رژيمی وقتی

 و خردمندانه قانون نفی با ديگر، سخن به گيرد، می موضع عمومی منافع عليه روزمره واقعيت در و واقع در کند، عمل

ه ب رژيمی چنين  .زند می دامن مخربش قدرت نمايش طريق از آن، عميق مفھوم به ملی امنيت تخريب به گرا، جامعه

 به که ابتذالی تراکم و سرکوبھا تراکم .ندارد ديگری راه آن، کنندۀ توليد بخش سرکوب خاصه و مردم سرکوب جز

 نتيجه اين به را بسياری )انجامد می اجتماعی زندگی شدن مخنل بهً الزاما که( دارد، تعلق اسالم بشری ضد دين بنيادھای

 می برجا ھمچنان پرسش يک کم دست ولی  .شد خواھد دچار پھلوی رژيم سرنوشت به نيز رژيم اين که است رسانده

 سگ گله انواع و پنتاگونی الئيک و دموکراتيک اپوزيسيونھای خطر با ايرانيان که اين برً مضافا آلترناتيو؟ کدام : ماند

 و اسالمی جمھوری با ھم چندان که روھستنده روب کشور از خارج پنتاگونی ھای اپوزيسيون طيف در زاد خانه ھای

 داران سرمايه با ھا پيوند درً احتماال کشور از خارج در آنان از برخی حتا .ندارند جنگ سر داری سرمايه ظامن و اسالم

 طبقۀ يک ايجاد فکر در...اند يافته دست ثروت به هللا رسول محمد سبک به اسالمی راھزنی سالھا طی که داخل

    .ھستند قدرتمند بورژوازی

 راست و بينند نمی ايران مردم عمومی حمايت به نيازی حتا که است حدی به ھا ناپوزيسيو از بخش اين ابتذال يعنی

 و اروپا اتحاديۀ حمايت ھستند، اسالمی جمھوری ضد فقط ًظاھرا ولی دھند تشکيل را برتر طبقۀ خواھند می حسينی

  .بود خواھد کافی برايشان مريکاا
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