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 !حال دولت و پرچم جنبش کارگریۀ لحظ
  راشتهبه احترام جعفر عظيم زاده و پرچم بلندی که بر تارک جنبش کارگری بر اف

 کم و بيش ھزار روز از عمر دولتی گذشته است که وعده داده بود ظرف صد روز مشکالت !دولت در اغماء. يکم  

سانتريفيوژھا "اقتصادی مردم ايران را مھار کند و از دوران مھيب احمدی نژاد بگذرد و تمھيدی به کار بندد که ھم 

 که دولت روحانی در – و پذيرفت –ز می توان به سادگی گفت بدون شرح و بسط و نقد ني!" بچرخد و ھم زندگی مردم

تا آن جا که به .....سانتريفيوژ و زندگی مردم شکست خورده و در يک بن بست واقعی قرار گرفته استۀ ھر دو عرص

 و تمکين یئژی روحانی مبتنی بر اين گزينه بود که با پايان دادن به بحران ھسته يسانتريفيوژ باز  می گردد ستراتۀ مقول

خارجی ۀ  مسير ورود سرمايئیش از طريق عادی سازی سياست خارجی و تشنج زدا و ھم پيمانانامريکابه سياست ھای 

ورود به اين بحث ما را از ھدف . را ھموار کند و ازين طريق پاسخی کاپيتاليستی به بحران سرمايه داری ايران بدھد

آتش " موضوع بر سر !  که نگفته پيداست اين سياست شکست خورده استيادداشت دور می کند اما ھمين قدر اشاره کنم

بی شک ھر دو جناح سياسی بورژوازی و در کل نظام سياسی حاکم در مورد کليات و اھداف . برجام نيست" زدن

ز اما پس ا.  آن در مجلس محافظه کار گواه اين مدعاستئیتصويب شش دقيقه . برجام از يک منظر توافق مقطعی دارد

 برجام انتقاد کرد و متعاقب آن که رھبر جمھوری اسالمی "دستاوردھای ھيچ" از امريکا در "ولی هللا سيف"آن که 

به تدريج دانسته آمد که ھدف  و بی فايده بودن برجام سخن گفت،" امريکاکارشکنی "طی چند سخنرانی به وضوح از 

تا آن جا که در آخرين گزارش سازمان کسب و . ده است به بن بست رسيًبرجام يعنی جذب سرمايه ھای خارجی عمال

 پله نسبت به سال گذشته سقوط کرده ١٣خارجی ۀ جمھوری اسالمی در جذب سرماي"گفته شده  )آنکتاد(کار و ملل متحد 

 کاھش دالر ميليون ۶١٢بر مبنای گزارش آنکتاد رقم سرمايه گذاری خارجی در دولت روحانی دو ميليارد و !" است

برای تصريح بی مقدار بودن اين .  رسيده استدالر ميليون ۵٠ است و در سال گذشته حداکثر به دو ميليارد و يافته

  بالغ بر سيصد تا چھارصد و یاميزان کافی است اشاره شود که صنعت نفت ايران برای ترميم و نوسازی به سرمايه 

 نزديک به یا خروج از وضعيت بحرانی کنونی به سرمايه  ايران برایئی نيازمند است و ناوگان ھوادالرپنجاه ميليارد 

خبرگزاری فارس دولت روحانی و برجام و سرمايه ۀ بی ھوده نيست که نويسند!!  وابسته استدالرصد و بيست ميليارد 

ت اقتصادی اومده ايران ولی سرمايه أ ھي١۵٠ تا االن ٩٢ميگه از سال : " گذاری خارجی را اين سان ھجو می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ۀ اشار"!! اينا اگه تو فرودگاه نفری يه آب معدنی با يه سوھان ميخريدن منفعتش بيشتر بود. ری خارجی کم شدهگذا

روحانی با شتاب وارد " سکسی" است که به دنبال پيشنھاد ئیت ھای پرشمار اروپاأخبرگزاری وابسته به سپاه به ھي

 ظريف جناح قدرتمند بورژوازی حاکم تمايلی به رقابت و –بازار ايران شدند اما وقتی دريافتند خالف پزھای روحانی 

ترس از "و " امريکا فشار ۀ ساي" چون ئیبه تبع آن واگذار کردن بازار مقدس ندارد ، به تدريج پس نشستند و به بھانه ھا

کيد بر أبا تعالوه بر اين که نظام سياسی حاکم از زبان رھبر جمھوری اسالمی بارھا  .و غيره متوسل شدند" جريمه شدن

له به سادگی اين است أمخالفت خود را با سياست جذب سرمايه گذاری غربی اعالم کرده است، مس" اقتصاد مقاومتی"

سرمايه داری اسالمی امکان موفقيت اين شيوه از پاسخ کاپيتاليستی به بحران موجود از ۀ که با وجود تناقض ھای ويژ

 بودن کم مانند سود خريد و فروش کار و ارزان سازی ممتد بازار کار  از باالیاھر درجه . بيخ و بن ناممکن است

اين !  ايران باز نخواھد کردۀراحتی پای آنان را به بازار سرمايه داران غرب را نخواھد شکست و باحتياط سرماي

 تمھيدات و  ازیابه عبارت ديگر ھيچ درجه .  ناپذير بورژوازی ايران استئیتناقض يکی از خصلت ھای اصلی و جدا

نتوانسته است سرمايه داری ايران را در بازار جھانی " سازندگی و اصالحات و اميد" سال دولت ھای ١٩تالش ھای 

 و باز ھم به عبارت ديگر اين که بحران اقتصادی ايران با راھکار عدد و رقم و سرمايه  سرمايه داری غرب ادغام کند

 به يورو که متعاقب دالرچرخش از .  مولد و محترم حل نمی شود " بورژوازی ملی"ۀ گذاری خارجی و تقويت بني

 از داد و ستد با بانک ھای اسالمی صورت بسته از ھم اکنون محکوم به شکست امريکائیامتناع و بی ميلی بانک ھای 

 . است

 ۀ برنام٣۵ روز و چھار سال از ١٠٠ظرف " بھبود معيشت مردم" روحانی به قول خودش برای !فرافکنی دولت.دوم

ھدف گذاری " بھبود شرايط محيط کسب و کار برای ايجاد اشتغال و کاھش بيکاری!" کوتاه و بلند مدت سخن گفته بود

  :بوده است" تدبير"نخست دولت 

 ھزار نفر نيروی متخصص فارغ التحصيل آماده ٨٠٠ايرانی بيش از سه ميليون نفر بيکار و بيش از ۀ وقتی در جامع" 

با وجود مبالغ قابل ) ١٣٩١ – ١٣٨۴از (سفانه نرخ بيکاری در کشور طی سال ھای گذشته  أمت....کار وجود دارد

 ١١.۵که برای طرح ھای زود بازده پرداخت شده افزايش يافته است و از )  ھزار ميليارد تومان٢١بيش از (توجھی 

 ھزار نفر از ھموطنان بيکار ۵۶٠بيش از سه ميليون و ) ١٣٩١( درصد رسيده است و در سال گذشته ١٢.٢درصد به 

و " مين مسکن ارزان و مھار قيمت آنأت"در برنامه ھای روحانی از ) ١٣٩٢ ]جوزا[ خرداد٢٧روحانی " ( ھستند

چنان که دانسته است رکود .....سخن رفته است.....و " اھميت به توليد و مقابله با فساد برای ايجاد عدالت اقتصادی "

 ئی کار را به جا،رخ بيکاری و صعود بيکاران به چيزی در حدود شش و نيم ميليون نفرتورمی و دو رقمی شدن ن

اگر چه نرخ دقيق ! کرده است" شرمندگی "رسانده که رھبر جمھوری اسالمی در يک سخنرانی علنی از آن اظھار 

 اين نرخ درميان جوانان  رئيس مرکز آمار ايران ۀبيکاری مانند ساير آمار اقتصادی بی شبھه مشخص نيست اما به گفت

 ١٨.۵بر مبنای ھمين آمار نرخ بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاھی .  درصد بوده است٢٣.٣ سال بالغ بر ٢٩ تا ١۵

ش فرزندان اييک ميليون نفر فارغ التحصيالن ديپلم به باال ھستند که البد دو نفر از فوق ليسانس ھ. درصد بوده است

 مادی و واقعی است و ھيچ ً تمامایا واقعيت اين است که اقتصاد و نان مردم مقوله !جناب وزير کشور تشريف دارند

برای مردم زحمتکش کار و مسکن " شرمندگی"لفه ھای اخالقی نيک و بد ندارد و ھيچ رقمی و درصدی از ؤربطی به م

ند که روحانی در مھاباد به  رسائیفرافکنی دولت و بھانه گيری به سبب کاھش قيمت نفت کار را به جا! و نان نمی شود

با اين ميزان درآمد و بودجه دولت نمی تواند " ناتوانی دولت خود در حل مشکالت اقتصادی مردم اعتراف کرد و گفت 

ھای خود را به دستاوردھای برجام پيوند زده " اميد"در واقع روحانی که تمام ." به وعده ھای اقتصادی خود عمل کند
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ود ِسرمايه گذاری خارجی سر کار گذاشته بۀ سر خرمن رونق اقتصادی در نتيجۀ ھم را با وعدبود و سه سال مردم متو

قرار نبوده برجام شق القمر کند و تمام "ش از زبان رفسنجانی مدعی شده اند که حاال خود و حاميان اصالح طلب

  !"مشکالت اقتصادی کشور را حل کند

.  خروشچف داده و از او خواسته بود ھنگام بحران اولی را بازکند معروف ستالين دو نامه به!دو نامه بنويس.سوم

مشکالت را به گردن دولت ۀ ھم"زمانی که خروشچف به رکود خورده بود نامه را باز کرده و ديده بود نوشته است 

حاال "ته بود  را باز کرد در آن نوشدومۀ وقتی خروشچف نام.  دوم ھنگام بن بست بودۀزمان باز کردن نام!" قبلی بينداز

از طنز و خيالی بودن حکايت که بگذريم واقعيت اما اين است که دوران دو نامه نوشتن برای روحانی !" دو نامه بنويس

حال آن که ھمه می دانستند . می ھمه کاسه کوزه ھا سر احمدی نژاد شکستواتۀ در ماجرای پروند. به سر رسيده است

می نداشت و روحانی به عنوان باالترين مقام واتۀ وليت زيادی در پروندؤد مسمحمود چنان که خود نيز اذعان کرده بو

گی و در ماجرای نقدين! شنا بود و ھستامنيتی کشور در سال ھای متمادی خود به ساز و کارھای امر بيش از ديگران آ

دولت روحانی که می ! استخوانده شده " اولۀ نام" وھپل ھپول شدن درآمدھای نفتی ھم با اصرار تمام ئیفساد و پولشو

روانه سازد " ل کند و آن را به سوی رونق توليدوگی را کنترنقدين"نيتاريستیَمۀ يک سياست شناخته شدۀ خواست بر پاي

 که یکشور با احتساب نقدينگيگی کل نقدين حجم ٩۴ سال ]عقرب[در آبان ماه. خود با يک بحران جديد مواجه شده است

 ھزار و يا حتا ھزار تريليون تومان نيز عبور کرده ٩٩٠الی و اعتباری غير مجاز است از مۀ سسؤ ھزار م۶در اختيار 

 مالی غير مؤسسۀگی کل کشور در اختيار چندين درصد از حجم نقدين  ١۵"  مدعی شده که "ولی هللا سيف"! است

 در اختيار نھادھای ً تماماسسه ھای مالی غير مجاز کهؤم! واقعيت اما کمی بيش از اين ادعاھا ھم ھست. است" مجاز

اين اسب لنگ پاھای ديگری نيز . گان درجه يک حکومت ھستند يک پای اصلی ماجرا ھستندو امنيتی و وابستنظامی 

ن ئيگی تمام اھتمام خود را به انجماد دستمزد کارگران و کارمندان ميانه و پال نقدينودولت روحانی که برای کنتر! دارد

 درصدی دستمزد را نيز با ترفندھای متعدد از جمله افزايش سی ١۴" افزايش " به اصطالح معطوف کرده است و ھمين

 ضروری و نان و حمل و نقل از جيب مردم بيرون کشيده است ئیو چھل درصدی بھای حامل ھای انرژی و مواد غذا

 از یاخنس ديگری برخورده است که ھيچ درجه گذشته با افشای فيش ھای حقوقی نجومی به ۀ در دو سه ھفت

اين ! ش و توجيه سمپات ھای با جيره مواجبی ھمچون زيباکالم نمی تواند از زھر آن بکاھدسخنگوي" عذرخواھی "

می خواند و مشاورش خواھان " کمونيستی " چس مثقال سياست ھای حمايتی باقی مانده را آندولت که وزير مسکن 

افشای فيش "است حاال از زبان وزير بھداشت مولتی ميلياردرش مدعی شده که " سوسياليستیۀ شرسوبات اندي"برچيدن 

اما واقعيت اين است که . البته سوسياليست ھا ھستند" توده"منظور او از . است" ھای حقوقی مديران روش توده 

آن چه که سخنگوی دولت . دارندسوسياليست ھا به اين فيش ھا و زد و بندھای مالی مديران ارشد حکومتی دسترسی ن

ش می خواند ھمان جريان محافظه کاران و دلواپسان است که با نزديک شدن به انتخابات رياست مخالفان" اتاق فکر"

 از خبرگزاری فارس و تسنيم سر در می آورد و ءفيش ھا ابتدا!  از افشاگری ھا را آغاز کرده اندیاجمھوری دور تازه 

نی ھا ھم ئيپا"  ھا ئیحاال به يمن زد و خورد باال.  در شبکه ھای اجتماعی توزيع می شودیاسپس به نحو گسترده 

جلوگيری از  ھزار تومان و يک چھارم خط فقر ارتباطی به تمايل دولت برای ٨١٢فھميده اند که انجماد دستمزد تا حد 

 اساس متوسط در آمد سرانه که از سوی کمپين پرداخت دستمزد بر. موھوم آن با تورم نداردۀ گی و رابطافزايش نقدين

.  راه به سد فيش ھای صد ميليونی خورده استۀسوسيال دموکرات ھا و خط سومی ھا راه انداخته شده بود ھم در ميان

در جريان يک ضد حمله و در پاسخ به افشای حقوق . ن را بايد در کشمکش باال ديد و سنجيدئيانعکاس جوشش در پا

فھرست پاداش ھای ميلياردی در "  اقدام به افشای – سايت روحانی ، نوبخت -"آفتاب نيوز" ايتھای نجومی مديران س
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اين افشاگری ھا و تنش ھا ۀ ھر قدر به انتخابات دوازدھم نزديک می شويم بر دامن. کرد" اسناد+ دولت احمدی نژاد 

ميان اصلی اش از مقام ھای ارشد امنيتی در دولتی که از رئيس تا وزير کار و مشاور و مديران و حا. افزوده خواھد شد

و جنگ روانی " امنيتی "تقابلسی و چند سال گذشته تشکيل شده است حاال از سوی رقيب محافظه کار به يک 

اصلی نارضايتی ھای مردم ۀ  با پايئیمحافظه کاران با شناخت پاشنه آشيل دولت روحانی و آشنا. فراخوانده شده است

  !را در دستور کار قرار داده اند"  امنيت ملیاقدام عليه"زحمتکش 

 - امثال محصولی و حسينی–محافظه کاران که خود در کاربست وزرای ميلياردر " پاکدست و عدالت محور"  دولت 

محسوب می شود و در گسترش رانت خواری و توزيع ثروت رو به باال و شيفت آن از " تدبير و اميد" ھمتراز دولت 

برای جبران شکست ھای انتخاباتی .... سرداران يک پای اصلی ايجاد فقر و فالکت به شمار می رودبوروکرات ھا به 

اقدام عليه امنيت "با اين حال کسی آنان را به . خود بر موج نارضايتی رو به فزونی مردم زحمتکش سوار شده است

  !!متھم نمی کند" ملی

تان دنباله دار تناقض ھای سرمايه داری اسالمی بر مبنای تشديد حتا اگر روحانی در انتخابات فرارو پيروز شود، داس

احتمال تجديد آرايش بورژوازی حاکم در قالب يک دولت شبه . رکود و بيکاری و تعميق فقر و فساد تداوم خواھد يافت

اين دولت . ل استمأمحل ت–! آن نيز معلوم شدهۀ  فی المثل با سعيد جليلی چنان که از ھم اکنون ترکيب کابين–بناپارتی 

 نيازمند درآمدی بالغ بر صد ئیفرضی برای جذب فرودستان و حاشيه نشينان و پيشبرد سياست ھای تھاجمی منطقه 

اين دولت فرضی بايد به .  در سال خواھد بود که اين امر با توجه به کاھش بھای نفت غير ممکن استدالرميليارد 

می و پرکردن قلب راکتور اراک با سيمان و واتۀ تخريب پايه ھای پروژدوران پيشابرجام رجعت کند که با توجه به 

 که از ھم اکنون برای توجيه عملکرد یدر نتيجه آنان. ناممکن است....خروج بيش از چھارده ھزار سانتريفيوژ و

يران ھمگام شدن ا" ئیسوريه "آنان که برای جلوگيری از ۀ روحانی مردم را از بازگشت احمدی نژاد می ترسانند و ھم

 مطلوب یاصل دامن زدند و از روحانی گزينه أ اسالمی به توھم مردم مست–با اصالح طلبان و طيف متنوع جريان ملی 

ساختند؛ در تمام فجايعی که اينک بر مردم زحمتکش می رود و در آينده نيز دو چندان " بھبود کار و معيشت"برای 

ی از ارگاسم برجام به پايان رسيده است و بورژوازی ايران نه بر سر دوران نشئه گی ناش. خواھد رفت، شريک ھستند

اين سنگالخ . ش بل که در زمين سفت پاسخ به مطالبات اساسی مردم کارگر ايستاده است و متحدانامريکاميز مذاکره با 

ر که با چسباندن ھمان طو!  ھمچون ظريف ھموار نخواھد شدئیتلخ و سختی است که با لبخند سياستمداران ميان مايه 

  !طبقاتی مختل نخواھد شدۀ نيز روند مبارز" اقدام عليه امنيت ملی"اتھام 

در سنندج با " اقدام عليه امنيت ملی"ھمين " جرم"اين ما به ! است" اقدام عليه امنيت ملی"ما اما ھمين " جرم ".چھارم 

ی کوپتر اصالحات به خاک افتاده، بعد از جمال چراغ ويسی اعدام شده ، در خاتون آباد با رگبار گلوله ھای ھل

استحصال طال در آق دره شالق خورده ، با تن و جان آن دستفروش سوخته و با اين حال چون ققنوس از خاکستر 

گی ق خورده و به خون تپيده و گرسنی شال" ما"واقعی ۀ اينک اما آن ققنوس و آن وجدان آگاه و نمايند. سرکشيده است

 از ئی با ھدف رھاءجمع آوری چھل ھزار امضا" جرم"به . در زندان است" داغ لعنت خورده"م کشيده و در يک کال

 در ً کرده اند و اخيراء افشاءاسراری که او و يارانش در تومار چھل ھزار امضا! داغ شالق و افزايش دستمزد کارگران

 بيش از پنجاه ميليون خانوار کارگری  به معاون وزير کار منعکس شده است حکايت واقعی رنجی است که بریانامه 

در قياس با درصد ناچيزی از افشای پاداش ھای ميلياردی و حقوق ھای " اسرار"اين ! رفته است و می رود ھنوز

و پوشيدگی و امنيت و " سر" از یا ھيچ درجه – که از سوی اصالح طلبان و محافظه کاران صورت بسته –نجومی 
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 است که یا" راز سر بسته" گفته ھمان جعفر عظيم زادهآن چه . ابه را نمايندگی نمی کندترم ھای اقتصادی و سياسی مش

  ....و چنين است که او از ھر نظر که بنگريم بايد ارج نھاد! گفته اند"با دف و نی بر سر بازار " به قول حافظ 

 ۀجديد اما مطالبۀ نکت! دی نيستجديۀ اخير عروج جنبش کارگری پيگيری مطالبات از طريق اعتصاب غذا پديدۀ در برھ

کارگران و زحمتکشان و پر ۀ برای انسداد مبارز.  رقم خورده استجعفربه غايت مھمی است که با اعتصاب غذای 

را دستمايه قرار " اقدام عليه امنيت ملی"ھزينه کردن مبارزه بر سر دستمزد و تشکل سازی ؛ بورژوازی ايران اتھام 

زندان شده اند محتاج دسترسی به فايل زندان ھای رسمی ۀ ی زندان کسانی که با اين اتھام روانسال ھاۀ محاسب. داده است

اکثريت قريب به اتفاق اين زندانيان برای پيگيری مطالبات خود روش ھای به غايت مسالمت . و غير رسمی کشور است

 و يارانش برای پيگيری مطالبات م زادهجعفر عظي يکی از اين شيوه ھاست که ءجمع آوری امضا. آميز اتخاذ کرده اند

اين اتھامی است که ! متھم شده اند" اقدام عليه امنيت ملی"کارگری در دستور کار خود قرار داده اند و حاال به 

بی شک شکستن اين انسداد از توان . بورژوازی حاکم برای ارعاب فعاالن کارگری و اجتماعی و مدنی پيشه کرده است

طبقاتی برای پيشروان جنبش کارگری ابعاد مختلفی دارد ۀ مبارز. ل کارگری و اجتماعی خارج استيک فرد و يک تشک

شايد اعتصاب غذا بتواند در دستيابی . و ھر رفيق و تشکلی به تناسب توان مبارزاتی خود می بايد باری بر دوش بکشد

 است که برای پيشبرد و تحقق يک خواست ثر واقع شود اما واقعيت اينؤميکرو مانند تعويض زندان مۀ به يک مطالب

 جعفر عظيم زاده.  بايد با تمام توان به ميدان آمد- ئیفعاالن صنفی و سنديکاۀ  مانند لغو اتھام امنيتی از پروند–ماکرو 

ن اين بلندترين پرچمی است که با پالتفرم فوق تا کنو. نخستين رفيقی است که پرچم اين خواست انسانی را بلند کرده است

. او با اعتصاب غذای خود در نھادينه کردن اين خواست موفق بوده است. بر تارک جنبش کارگری بر افراشته شده است

مھم قرار گرفته به شايسته ترين و بھينه ترين ۀ پيشبرد اين مطالبۀ  پشتوانجعفر که با انھدام تن و جان ئیدر واقع شيربھا

ن چه او در اين مدت کوتاه به بھای جان خود انجام داده بسيار فراتر از آ! و مفيد ترين شکل ممکن نتيجه داده است

 بر افراشته است از سوی جعفر عظيم زادهاينک وقت آن رسيده پرچمی که . ِافشاگری منتج از اعتصاب غذا است

ه صدور  بء اتکا،ِدست کم در سطح تشکل ھای مستقل کارگری فی الحال موجود! اعضای جنبش گامی فراتر برده شود

.  گذاشتن زير اين يا آن فراخوان و ھيچ کار پراتيک نکردن توجيه انفعال و خانه نشينی و پاسيفيسم استءبيانيه و امضا

.  شانه خالی کردجعفروليت پراتيک حمايت از ؤآزاد از زير بار مسۀ نمی توان به دليل اختالف با فالن سياست اتحادي

آن نھاده است در کنار خواست افزايش ۀ ه و تن و جان عزيزش را پشتوان مطرح کردجعفر که یاخواست و مطالبه 

تعميم اين خواست به سطوح مختلف جنبش نيازمند .  جنبش کارگری استئیدستمزد و حق تشکل مھم ترين خواست پايه 

وليت ؤبه مس جعفر عظيم زادهت می توان گفت که أدر پنجاه و پنجمين روز اعتصاب غذا به جر. تحرکی ھمه جانبه است

 ۀاينک وقت آن رسيده که ھم. تاريخی و جنبشی خود بيش از آن چه از يک فعال پيشتاز انتظار می رود عمل کرده است

 جعفر که یامطالبه .  بگيرند و يک گام جلوتر ببرندجعفرفعاالن و مدافعان و اعضای اين جنبش پرچم را از دستان 

  . ور خود او و در بيرون از زندان دنبال شودپرچم دار آن است بايد با سالمت جسمی و حض

 

 

 
 


