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 ! کارگر و لغو تحريم ھاۀطبق
تری ھم مطرح می شود ًيکی از تم ھای تبليغاتی دولت روحانی برای فريب کارگران که اخيرا با حرارت ھر چه بيش

پس از اين توافق، مبلغين آشکار و پنھان اين دولت با ھزار ترفند سعی دارند به . ی وين می باشدئمربوط به توافق ھسته 

کارگران بقبوالنند که با مذاکراتی که انجام داده اند ، تحريم ھا لغو گشته و دولت از يک طرف در فروش نفت محدوديت 

و در عين حال امکان استفاده از پول ھای بلوکه شده را به دست خواھد آورد و از طرف ديگر ھای سابق را نداشته 

سرمايه ھای خارجی ھم وارد بازار ايران شده و با سرمايه گذاری ھای خود باعث رشد توليد گشته و با بيکاری مقابله 

يبکاری عنوان می کنند که گويا نتيجه به سود ی، آن ھا با فرئتوافق ھسته چنين تصويری از پی آمد ۀ با ارائ. خواھد شد

  .کارگران و زحمتکشان شده و زندگی آن ھا رو به بھبود خواھد رفت

توانست با شش قدرت دنيا "روحانی " دولت تدبير و اميد"ً مثال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اين ادعا که گويا 

گوی  و  منشور به شورای امنيت آورده شده بود با گفت٧ل فصل  کشوری که در ذيۀ برای اولين بار پروندبنشيند و

امروز خوشحاليم که ھم حق خودمان را گرفتيم و ھم شرايطی را "، مدعی شده است که "پيروزمندانه از آن خارج شد

گران  برداشته شده و اميدوارم کارامريکااکنون ممنوعيت صادرات صنايع دستی به . برای سرمايه گذاری فراھم کرديم

 اما دروغين و ." خوبی برای آن ھا به وجود آمده ، بتوانند از رونق اين صنعت بھره مند شوندۀقاليباف ما که عرص

  .فريبکارانه بودن اين تبليغات را به طور ھر چه عينی تر با رجوع به تجربه ھای زندگی واقعی می توان برمال ساخت

 گزافی نصيبش شده و از اين طريق فرجی در زندگی ۀلغو تحريم ھا سرمايتا آن جا که به دولت بر می گردد که گويا با 

کسی فراموش نکرده است که در دوره ای با باال رفتن . کارگران خواھد گشود می توان خود واقعيت را گواه گرفت

 کارگران و ر نصيب دولت شد اما اين امر ھرگز باعث نشد که کمترين بھبودی در وضع زندگیال ميلياردھا دقيمت نفت

ر باعث فربه تر شدن دولتمداران شد و تنھا حساب ھای بانکی الدر حالی که آن ميلياردھا د. زحمتکشان ما حاصل شود

  .آن ھا را پر تر کرد

 دزدی ھای سرسام آور در رژيم جمھوری اسالمی بر ھمگان آشکار است و ھمه می دانند که چگونه ھر دولتی ۀ پروند

ن و خالصه ھمه دست ان و مشاورار آمده دولت فاسدی بوده و از رئيس جمھورش گرفته تا معاوندر اين رژيم بر سر کا

بنابراين ھيچ دليلی وجود .  اول کوشيده اند درآمدھای دولت را به حساب ھای بانکی خود واريز کنندۀاندرکاران در درج

ھائی که دولت فاسد روحانی به دست می آورد  نفت و سرمايه ۀندارد که اين بار نيز با لغو تحريم ھا و فروش آزادان

 اين ھا فربه تر شدن مشتی سياستمدار و سرمايه داران ۀ ھمۀھمان دزدی ھا و بريز و بپاش ھا صورت نگيرد که نتيج
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بنابراين از اين جنبه واضح است که لغو تحريم ھا . در ارتباط با آن ھا و افزايش فقر و بدبختی در جامعه خواھد بود

  .  در زندگی کارگران و زحمتکشان به وجود نخواھد آوردبھبودی

سرمايه گذاری کرده و اين امر باعث رشد توليد و در مورد اين فريبکاری نيز که گويا سرمايه داران خارجی در ايران 

ھای شان ًمقابله با بيکاری خواھد شد، اوال ھمان سرمايه داران خارجی از قبل اعالم کرده اند که حجم سرمايه گذاری 

ًثانيا عمق فريبکاری در اين مورد آن گاه بيشتر . در ايران زياد نخواھد بود و تازه بيشتر شامل صدور کاال خواھد بود

در ) به امپرياليسم وابسته استکه با ھمه تار و پود خود (عيان می شود که به عمق بحرانی که نظام سرمايه داری ايران 

 بحران ۀيدئ ايران را فرا گرفته زاۀ بيکاری که امروز جامعۀآن گرفتار می باشد توجه شده و به ياد آوريم که موج فزايند

سرمايه داری حاکم بوده و اين بيکاری در چنان ابعادی قرار دارد که چنان سرمايه گذاری ھائی ھرگز قادر به مقابله با 

 بحران سرمايه داری حاکم است تا اين بحران پا ۀيدئ موج عظيم بيکاری از آن جا که زادر واقع، اين. باشندآن نمی 

  . برجاست نه تنھا فرو نمی نشيند بلکه ھمان طور که شاھديم ھر روز نيز فزونتر می گردد

عيت صادرات صنايع دستی به گويا با از بين رفتن ممنو وزير کار دولت روحانی که ۀاما راجع به سخنان فريبکاران

، اين صنعت رونق گرفته و کارگران قاليباف از آن بھره مند خواھند شد، بايد گفت که در مقابل چنين ادعائی نه امريکا

.  کارگران و زحمتکشان ايران نمی توانند جز با پوزخند تمسخرآميز با آن برخورد کنندۀفقط کارگران قاليباف بلکه ھم

دادن به " رونق" سرمايه داران در ايران با ۀآن ھا آموخته است که صاحبان اين صنايع ھمچون ھمچرا که تجربه به 

کسب خود تنھا بر شدت استثمار کارگران افزوده و باعث می شوند که کارگران در شرايط کار و زيست بسيار اسفناکی 

جود آيد اين تنھا باعث فربه تر شدن سرمايه از اين رو اگر ھم به اصطالح رونقی در صنايع دستی به و. دست و پا زنند

سف انگيز کارگران قاليباف به وجود أری در شرايط زندگی بسيار دشوار و ييداران اين بخش خواھد شد نه اين که تغ

  . آيد

 بنابراين، ھمه واقعيات بيانگر دروغين بودن تبليغاتی است که از طرف خود رژيم و نيروھای راست و سازشکار در 

علت مشکالت کشور آن ھا . شدن کارگران و زحمتکشان ما از لغو تحريم ھا منتشر می شود" بھره مند"اط با گويا ارتب

 به گردن تحريم ھای قدرت ھای امپرياليستی انداخته و چنين جلوه می دھند که با لغو ًو رنج و درد ستمديدگان را صرفا

واقعيت اين است که شرايط زندگی وخامت بار  اما. رفتتحريم ھا شرايط زندگی کارگران رو به بھبودی خواھد 

 بيکاری در جامعه، کارتن خوابی و عوارض و مصيبت ھای فراوان ناشی ۀکارگران و زحمتکشان، ابعاد بسيار گسترد

 می کارگران ما خود به خوبی. ًاز بيکاری در ايران صرفا از تحريم ھا ناشی نشده اند که با لغو تحريم ھا از ميان بروند

ًدانند که مثال قبل از تحريم ھا ھم دولت و سرمايه دارھا دستمزدھا را در حد رشد تورم افزايش نمی دادند، می دانند که 

پس آن چه واقعی است و بايد روی آن تأکيد . قبل از تحريم ھا ھم از پرداخت حداقل حقوق پذيرفته شده امتناع می کردند

فرسای کنونی که کمر کارگران و زحمتکشان ما را خم نموده حاصل سيستم ًکرد اين است که شرايط شديدا طاقت 

  . بحرانی است که اين سيستم دچار آن می باشدۀسرمايه داری حاکم بر ايران و نتيج

 امپرياليست ھا دارای يک اقتصاد بيمار می باشد و از چنين اقتصادی نمی توان ۀ ايران به عنوان يک کشور تحت سلط

 در ، ما حاکم است برای کارگرانۀتا زمانی که نظام سرمايه داری بر جامع.  داشت،چه عرضه می داردانتظاری جز آن

آن ھا ھمچون مرغ عزا و عروسی چه در . به ھمين پاشنه خواھد چرخيد و فرجی در زندگی آن ھا حاصل نمی شود

اران زالو صفت با مکيدن خون آن ھا ھر  بحران آن بايد جان بکنند تا سرمايه دۀ رونق سرمايه داری و چه در دورۀدور

 ايران با نمود ھر چه آشکارتری در مقابل ديد ھمگان ۀچه بيشتر فربه شوند، وضعی که در سيستم سرمايه داری وابست

از اين روست که برای دست يابی به رفاه و آزادی و رھائی از ظلم و ستم، کارگران ما بايد کل اين نظام و . قرار دارد
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تنھا با رسيدن به چنين ھدفی .  رژيم مدافع اين سيستم را ھدف مبارزات خود قرار دھندۀوری اسالمی به مثابرژيم جمھ

  .ری واقعی در زندگی کارگران به وجود خواھد آمديياست که تغ
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