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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ اپريل ٠۵
  

 !يا مرگ از شدت کار " کاروشی"
  

 به -  جمھوری اسالمی -ش  اصفت ايران به کمک رژيم ددمنش حامی اين روز ھا و در شرايطی که بورژوازی زالو

باال رفتن ساعات  کارگران دستمزدی سه تا چھار بار زير خط فقر تحميل نموده ، روزی نيست که خبری در ارتباط با

کار کارگران و اضافه کاری ھای باور نکردنی و يا مبادرت کارگران و زحمتکشان به شغل ھای دوم و حتی سوم به 

 شدت فشار کار بر جسم و روح ۀاين شرايط ، نشان دھند.  م آور زندگی نشنويممنظور برآمدن از پس ھزينه ھای سرسا

  .رنجبران می باشد

کاھش دستمزد و حقوق زحمتکشان در بخش ھای مختلف، امروز به امری رايج در ايران تبديل شده است و پرستاران 

ه ھستند که از اين لحاظ بيش از پيش  اقشار زحمتکش جامعۀکه بخش بزرگی از آنان را زنان تشکيل می دھند ، از جمل

در ھمين رابطه می توان به سخنان رئيس سازمان پرستاری ايران در جريان يک مراسم در . تحت فشار قرار دارند

  ".اند جان باخته» کاروشی«پرستار ايرانی در اثر سندروم  ١٠ در سال گذشته: "شھر اھواز استناد نمود که اعالم کرد

برای توصيف فردی که بر اثر کار زياد و فشاری که شدت کار بر قلب او  جاپانیت در زبان  اصطالحی اسکاروشی

جان باختن ده پرستار در اثر شدت کار درست به دليل آن است که حقوقی که در برابر کار .  وارد می کند جان می بازد

شنيدن .  ا مجبور به اضافه کاری ھستندسخت و طاقت فرسا به آن ھا داده می شود کفاف زندگی شان را نمی کند و آن ھ

در اين زمانه که ھر کس باز مانده "اما گويا . بسيار دردناک است"  پرستار زحمتکش از شدت کار١٠جان دادن "خبر 

  .شنيدن اين خبر شايد کمتر کسی را حيرت زده نمود" از نان شب

ويروس از بيمارانی که به مداوی آن ھا پرداخته بودند وقتی به اين امر توجه کنيم که پرستاران مزبور نه بر اثر سرايت 

ی که در طول روز و ھفته به کار مشغول بوده اند ، جان  کار زياد و ساعات متماديۀو ابتالی به بيماری بلکه در نتيج

ای ی بوده است که سرمايه داران برھا در اثر بيماريخود را از دست داده اند ، می توانيم درک کنيم که مرگ آن 

  . ما به ارمغان آورده اندۀزحمتکشان جامع

 –آن ھا با دادن دستمزد ھای ناچيز . کارفرما ھا ، در بيمارستان ھا و مراکز پرشکی شرايط ھولناکی برقرار ساخته اند

 پرستاران را مجبور به اضافه کاری ھای غير قابل تحمل - و اغلب اوقات دير پرداخت کردن ھمان دستمزدھای ناچيز 

ھمين واقعيت روشنگر آن ست که اگر کسانی که در مراکز پزشکی کار می کنند از جمله پرستاران از حقوق . نندمی ک

مين نمايند ، ديگر نيازی به اضافه کاری و أمکفی برخودار بودند و می توانستند با حقوقی که می گيرند زندگی شان را ت
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نداشتند و در شرايطی قرار نمی گرفتند که منجر به از دست دادن يا مبادرت به شغل ھای دوم و گاه سوم و در اين مسير 

  .جان خود شوند

، تا کنون در  خبر جان باختن ده پرستار زحمتکش که قلب ھر کارگر مبارز و انسان آزاديخواھی را به درد می آورد

ازمان پرستاری ايران رئيس س ولی اعالم اين خبر از زبان. رسانه ھای جمھوری اسالمی کمتر انعکاسی داشته است

بيانگر آن است که اين اولين بار نيست که در واقعيت زندگی به دليل شرايطی که بورژوازی دندان گرد ايران برای 

ايجاد نموده ، انسان ھائی زير فشار کار ، امکان زندگی را از دست می دھند و جانشان   زحمتکشانۀ کارگر و ھمۀطبق

  .ايه داران می شودفدای آزمندی پايان ناپذير سرم

ممکن است چنين خبری در ميان انبوه اخباری که در رابطه با خودکشی کارگران ، خود سوزی آن ھا و يا مرگ 

 می شنويم زياد به - که مسبب اصلی اکثر آن ھا حرص و آز سرمايه داران می باشد -کارگران بر اثر سوانح حين کار 

چرا که خود کوه با . اما در واقع اين اخبار تنھا نوک کوه يخ فالکت ھا و فجايع اجتماعی را نشان می دھدچشم نيايد ، 

ھمه بزرگی و ھيبتش در فضای خفقانی که دستگاه سرکوب جمھوری اسالمی جھت الپوشانی جنايات سرمايه داران به 

  .وجود آورده ، از ديد ھمگان پنھان مانده است

 حداقل دستمزد را سه و يا چھار بار زير خط فقر -  که خود بزرگترين کارفرمای کشور است - دولت وقتی کارفرما ھا و

 و در -  تنگاتنگی که بين مزد حداقل با ساير دريافتی ھای کارگران وجود دارد ۀ با توجه به رابط-ن می کنند ييتع

 به کارگر نمی پردازند ، روشن است که ن شدهييشرايطی که ھمين چندر غاز را ھم سر ماه و يا در زمان بندی تع

کارگر مجبور است به اضافه کاری ھای باور نکردنی و يا پيدا کردن شغل ھای دوم و سوم روی آورد و با مايه گذاشتن 

طور طبيعی ساعات ه اين امر ب. مين نمايدأھر چه بيشتر از جسم و روح خود بکوشد حداقل ھای زندگی خانواده اش را ت

 ساعت کار در روز و يا چھل و چند ساعت کار در ھفته به خاطره ای ٨ را چنان فزونی بخشيده که ديگر کار روزانه

  . دور است ، تبديل شده استۀکه مربوط به گذشت

 سرمايه داری که نيروی کار نيز به کاال تبديل می شود يعنی مورد خريد و فروش قرار می گيرد، ۀدر نظام ظالمان

بنابراين . می توانند سود باالئی به جيب بزنند که بتوانند شدت استثمار کارگران را فزونی بخشندسرمايه داران زمانی 

مين مايحتاج زندگی آن ھا کمتر أ کارگران طوالنی تر و در ھمان حال مدت کار الزم برای تۀھر چه مدت کار روزان

چنين وضعی به سرمايه دار امکان می دھد . می شود، فزونی خواھد يافت شود، ارزش اضافه ای که نصيب سرمايه دار

 کارگر پائين آوردن مدت ۀست که در تاريخ مبارزات طبقھدرست به ھمين دليل . تا سود ھر چه بيشتری به جيب بزند

 کار ھمواره يکی از مطالبات اصلی کارگران بوده و کارگران در طول مبارزات وقفه ناپذير خود سرانجام در ۀروزان

 نظام سرمايه داری تحميل نمايند و در برخی از کشور ھا حتی ر ساعت کار در روز را ب٨ توانستند که مقطعی از تاريخ

 ساعت ٨ رغم اين که در قانون کار در ايران نيز  رغم اين واقعيت و علیه اما ب. ساعات کار کمتری را قانونيت بخشند

 گذاشته و ی دستاوردھای مبارزات کارگران را زير پاۀمکار رسميت دارد ، اما شاھديم که سرمايه داران ما گستاخانه ھ

 خود ويژه ای است که اوضاع اقتصادی و  اين وضع دردناک به خاطر شرايط. مدت کار روزانه را فزونی بخشيده اند

 جمھوری اسالمی و شرايط خفقان وحشتناکی که ۀ سرنيزۀدر ساي.  حاکم قرار داده استۀسياسی کشور در اختيار طبق

رژيم در جامعه به وجود آورده است، سرمايه داران امکان يافته اند تا مدت زمان کار روزانه را فزونی بخشيده و اين 

  .ابا کارگران را در فقر و فالکت رھا سازندحچنين بی م

به خاطر شدت   کشور ياۀو مرگ تعداد قابل توجھی از کارگران که در چھار گوش" کاروشی"مرگ پرستاران بر اثر 

قلب شان از حرکت باز می ماند يا خود به دليل شرايطی که کارفرماھا آفريده اند به زندگی خود پايان  ر کار روزانهفشا
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شداری است به کارگران سراسر کشور که برای زنده ماندن و، زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد و ھ می دھند

 مبارزه ًکار روزانه را در صدر مطالبات خود قرار دھند و ثانيا کوتاه کردن مدت ًو برخورداری از حق زندگی بايد اوال

 ضرورتی است انکار ناپذير   حاکمۀمبارزه برای نابودی نظم ظالمان. برای سرنگونی جمھوری اسالمی را شدت بخشند

  .که خود زندگی آن را فرياد می زند

اين سگ نگھبان   سرنگونی جمھوری اسالمی اعتراضات و مبارزات توده ھای ميليونی کارگران ما بايد در جھتۀھم

  . که آزادی کارگران وابسته به نابودی آن ھاست- نظام سرمايه داری حاکم کاناليزه گردد 

 

  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 
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