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 ٢٠١٣ اکتوبر ١٣
  

  ھاامپرياليستھاى تسليم زبونانه به خواست
 ! و خشونت سرکوبگرانه در مقابل زحمتکشان

  

 داخلی ۀندوق مارگيری در آوردن حسن روحانی اين بود که بتوانند در عرصھدف از مھندسی انتخابات و ازص

 پايانی ۀشد، به نقط  گذشته به صورت پيگير دنبال میۀ سال٢۴که در دوران را اقتصادی نئوليبراليستی ھاى سياست

يت بتوانند به شرط تضمين بقاء حاکمھا امپرياليستھاى  خارجی با تسليم شدن به خواستۀخود برسانند و در عرص

  .از بن بست موجود خارج شوند

در ديدار با فرماندھان سپاه با عنوان کردن عدم مخالفتش با مذاکره و کار برد ديپلماسی برای حل معضالت اى خامنه

کار برده، در واقع خط و ه قبل بھا با ھمان مضمونی که سال" نرمش قھرمانانه" و اشاره به ضرورت به کار گيری

 حسن روحانی را در اين جھت ياری ۀرسماً به فرماندھان سپاه اعالم کرد و از آنھا خواست که کابينمشی جديد را، 

  .دھند

باشد ترجمه کرده است   آن راضی آل ياسين  میۀکه نويسند) لحسناصلح( کتابی را به نام ١٣۴٨در سال اى خامنه

در اين کتاب ھدف از . ر داده استئيتغ)  تاريخۀترين نرمش قھرمانان صلح امام حسن ــ پرشکوه(که عنوان آن را به 

توصيف " نرمش قھرمانانه"گذاری خالفت مسلمين به معاويه ،تسليم امام دوم شيعيان به معاويه و بيعت با او و وا

  .شده است

ى ا قادر نيستند حادثهامريکا و نه بزرگتر از امريکانه : " کرد  ادعا می١٣٧٩که در ارديبھشت سال اى آقای خامنه

 کربال اتفاق ۀاينجا اگر دشمن زياد فشار بياورد ، حادث.  صلح امام حسن را بر دنيای اسالم تحميل کنند ۀمثل حادث

، ھم غير ھائیامريکا:" گفت  میامريکا سال جاری در مورد مذاکره با ]سرطان[و حتی در سی تيرماه" خواھد افتاد

امروز به دليل عدم اتکاء به مردم و بحران ".  صادق نيستندند، ھم در برخوردشاناقابل اعتمادند، ھم غير منطقی

 حاکميتش حاضر شده به صلح امام حسنی يا تسليم به شيطان یبقاو عظيم اقتصادی و اجتماعی و سياسی، برای حفظ 

آيد برای اين تسليم خفت آور و حضيضانه، مدال قھرمانی  بزرگ راضی شود؛ و با وقاحتی که فقط از آخوند بر می

  . خود نصب کندۀم به سينھ

 برای امريکاالبته اين تسليم بزدالنه که تحت عنوان کاربرد ديپلماسی لبخند و مذاکره به منظور فريب دادن 

دھد؛ بلکه   را فريب نمیامريکادانند که  شود، خودشان ھم خوب می فرماندھان بی مغز سپاه و بسيج تبليغ می
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کند   نه  مشکلی از مشکالت مردم را حل میامريکاتسليم رژيم به . ندخواھند سر مردم بگذار کالھی است که می

و نه حتی ) که البته حاکميت در پی آن نبوده و نيست بلکه چماق رژيم را در سرکوب جنبش مردمی تيزتر ھم ميکند(

ر برد ھر چند موقتاً تھديدات نظامی  خارجی کاھش خواھد يافت ولی کا. مشکلی از حاکميت را حل خواھد کرد 

از خارج ھا گرايانه و گسيل تروريست جنگ برادر کشی داخلی و دامن زدن به تفرقه و جنگ شيعه و سنی و قوم

 ۀکنار گذاشته شدن بھان. خارج نخواھد شدھا شبيه آنچه در عراق و سوريه به کار بردند از دستور کار امپرياليست

  . فراوان است، خواھد دادھا مپرياليست ديگر که در انبان اۀبھانھا  جای خود را به ده ئیھسته

کنيد  و اما در رابطه با تدبير اتخاذ شده توسط رژيم در برخورد با جنبش مردمی چنانکه در تصوير زير مشاھده می

  است، مغز ٣که در پشت بام ساختمان شرکت واحد در حال نشانه گيری دقيق از پشت دوربين تفنگ ژاى گارد ويژه

 فرزند و ھمسری بيمار ۴ کارگر اخراجی دردمندی که پدر ۀرا ھدف قرار نداده بلکه سيندشمن متجاوز خارجی 

  . است و درخواست بازگشت به کار را داشته، نشانه گرفته است

   

خواست برای آخرين بار از مديران اين شرکت بخواھد که   ر شرکت واحد می ساله کارگ۴۶بھرام : نويسد ايسنا می

 دردش نيست، آمده بود دوباره ۀوقتی فھميد حکم اخراجش قطعی شده و قانون چار. او را به سر کارش باز گردانند

پيمان سنندجی و  ساعتی با ٩شود و   گيرد، به زور وارد اتاق مديرعامل می  از مشکالتش بگويد که اجازه ورود نمی

  .ماند   کرده در يک اتاق میءکسی که حکم اخراجش را امضا

اند  دليل حکم اخراجشان را گرفته ديگر خبری از او و چند صد کارگری که بی. ای از اين اتفاق گذشته است حاال ھفته

 .نان افزوده شدهپدری به غم   بھرام، غم بیۀشھر به دنبال اخبارديگری است اما در خان. ھا نيست در رسانه

تر خودم چند بار   قبل. آن روز کذائی برای حرف زدن رفته بود شرکت واحد اما راھش ندادند"گويد   زن بھرام می

دخترم . ھايم سنگ دارد، ديسک کمر دارم اما بيمه ما را قطع کردند کليه. حاضر نبودند حرف مرا بشنوند. رفتم

 دولتی قبول شده است معدلش باالست اما ۀ نمونۀپسرم مدرس.  بگويد رويش نشد به پدرشدانشگاه قبول شد اصالً 

  ."ھای آن را پرداخت کنيم يا نه دانيم بتوانيم ھزينه  نمی

اما در اين يک سال و نيم "سرش به کار خودش گرم بوده . می گويد شوھرش با کسی دعوا نداشته است ھيچ وقت

با ھمين اندک ھم زندگی را .  تومان۶٠٠ تا ۵٠٠دادند،  ی پول زيادی به ما نم.  سال پير شديم١٠انگار ما 

کرد و او با حقوق اندکی   حسرت روزھای خوشی که بھرام ھنوز کار می. گويد  ، اين را با حسرت می"گذراندم  می

 .کرد   بچه و خانه را اداره می۴

توان کار ديگری پيدا   ين سن و سال می سال کار و با ا١۴مگر بعد از . گفتند برو کار ديگری پيدا کن  می:"گويد  می

  “توانست بکند؟ حاال بھرام کجاست؟  کرد؟ چه کاری می

  .شھر است بھرام اول زندان اوين بود و حاال رجائی"گويد   زن می
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 ٣٠٠٠که از طرف بيش از اى  سرگشادهۀئی از نامھا کارگر ايران به گوشهۀبرای بيشتر روشن شدن وضعيت طبق

ھای نفتی ايران خطاب به روحانی و توسط ناصر آقاجری نوشته شده  ھا و مھندسان پروژه تکنسيننفر از کارگران، 

  :کنيم است اشاره می

تری پيدا کرده و فقدان آزادی انديشه و قلم ھمچنان به ھمان   طبقاتی ھر روز ابعاد تصاعدی و بزرگى  فاصله«

رويه و بدون کنترل کاالھای مصرفی آن  لمللی، و واردات بیا گری بين  داللی و واسطه. روال گذشته ادامه يافته است

در ارتباط با ھا ھنجارینی کشيده و از سوی ديگر اين نابھم بدون کيفيت، صنايع و کشارزی ما را به رکود و ويرا

 ھای ديگر،  جنبهۀبيشتر از ھم) ھا و مھندسان کارگران صنعتی، تکنسين(مناسبات کار و حقوق قانونی نيروی کار 

نيروی (ترين منابع ملی کشور  آفت رشد شده و نمود پيدا کرده است و بدين صورت صدمات جدی بر پيکر با ارزش

  .وارد نموده است) کار فنی

ھای گسترده که الھام گرفته از اقتصاد  سازی ھای پس از جنگ به ويژه با پذيرش تعديل ساختاری و خصوصی دولت

است، قانون کار را در برخی مناطق به نام مناطق آزاد تجاری به حاشيه ) ليسمنئوليبرا(داری دوران معاصر  سرمايه

 آزاد تجاری در پارس جنوبی، چند ده ھزار نيروی کار فنی کشور در عمل از شمول ۀفقط با اعالم منطق. راندند

ر ده نفر از قانون کار ھای زي با معافيت کارگاه. قانون کار خارج شدند و در زير فشار مطلق پيمانکاران قرار گرفتند

ترين بخش کارگری ايران از حداقل حقوق، سنوات، و نيز از امکان دريافت مستمری   در دولت اصالحات، بزرگ

از اين رو اين گروه عظيم زحمت کشان با . بازنشستگی و خدمات تأمين اجتماعی برای ھميشه محروم شدند

 ۀکه وعد ی يدر نظام سياس. گری رو بياورند مرار معاش به تکدیھايشان بايد در سن از کارافتادگی برای ا خانواده

تر شدند و   تر و فرسوده  حکومت مستضعفان و محرومان را شعار خود قرار داده بود، مستضعفان فقيرتر و ضعيف

. تر گشتند  تر و فربه ثروتمند) بخش خصوصی يا به قول مسؤوالن زمان انقالب، طاغوتيان(داران  در عوض سرمايه

ھائی اختيار تام به دست  در مجمع تشخيص مصلحت نظام، کارفرماھا در بخش" ز"از سوی ديگر با تصويب بند 

  .کرد  ھا حمايت می  جديد، قانون کار از آنۀآوردند که به اخراج کارگرانی مبادرت ورزند که تا روز پيش از مصوب

مناسباتی .  ماۀادی در ساختار اقتصادی امروز جامعاين است شرايط رنج آور، برای مردم و توليدکنندگان نعمات م

 ايرانی ۀست ــ به جامعامريکا درصد آن در اختيار ۵١المللی پول ــ نھادی که   صندوق بينۀارتجاعی که به توصي

 بر جھان، جز دامن زدن به رکود اقتصادی ۀطی چند دھه ُسلط) نئوليبراليسم(اين ساختار اقتصادی . تحميل شده است

سازی فقر و يک در صدی کردن غنا و ورشکستگی   طبقاتی عظيم و عمومیۀھا و ايجاد فاصل رم قيمتو تو

ھای توليدی چه دستاورد ديگری به دنبال داشته است؟ آن ھم در حالی که سردمداران و رھبران جھانی اين نظم  بنگاه

 خاورميانه ۀند که ھنوز ھم در منطقاوردهاز اروپا تا آسيا را به وجود آ ی ئ ھای منطقه ترين جنگ اقتصادی، بزرگ

ھای سياسی ــ  تقابل تداوم دارد و اين در حاليست که چند کشور از جمله کشور ما ايران در معرض تھديد به جنگ و 

  . اقتصادی قرار دارند

  

  : ی ئ بر کار و زندگی نيروی کار پروژه) نئوليبراليستی( سازی  تأثير مناسبات تعديل ساختاری و خصوصی

ھا،  ھای صنايع مادر در ايران با توجه به دور بودن از مناطق شھری، زندگی کارگران در خوابگاه ساخت پروژه

ھای ضروری ساخت و مدت  بندی ، شتاب کار به دليل زمان) ساعت در روز١٢(ساعات فشرده و طوالنی کار 

لی، که البته ھمين کار در مناطق زمان مرخصی يک کارگر در عمل يک اردوگاه کار است نه يک کارگاه معمو

  .آزاد تجاری و ضروری نبودن اعمال قانون کار به يک اردوگاه کار اجباری تبديل شده است
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 درصد از ٧۶٫۶ روز دراختيار کار پروژه باشد يعنی ٢٣در اردوگاه کارش بايد  ی ئ يک نيروی کار پروژه

ش را با بدترين شرايط بھداشتی، غذائی و وسايل خواب  ادرصد زندگی  ٨٠ روز يا ٢۴اش و يک کارگر بايد  زندگی

ھای علمی به اين نتيجه  ھای جھانی کار پس از بررسی سازمان.  ساعت کار١٢با روزانه . نامناسب به سر ببرد

 ساعت در دراز مدت اثرات روانی و جسمی غير قابل جبرانی بر نيروی کار ٨ بيش از ۀرسيده است که کار روزان

 ساعت باشد و برخی از روزھا که ضرورت ٨ذارد از اين رو حداکثر ساعت کاری در يک روز بايد گ  به جا می

 ساعت اضافه کاری انجام بدھد آن ٢دھد، با توافق کارگر فقط بايد    اضافه کاری را در دستور کار قرار میۀپروژ

 ممتد کار کند و در صورت  ساعت١٢بايد روزی  ای  در حالی که يک کارگر پروژه. ھم نبايد ھر روز باشد

 چھل درصد اضافه ۀيابد آن ھم بدون محاسب   ساعت ادامه می١۶ضرورت اضافه کاری بدون رضايت کارگر تا 

عوارض ويرانگر اين شيوه در کوتاه مدت به صورت اعتياد شديد عموميت يافته، و از .  قانون کارۀد شدئيکاری تأ

شرايط نامناسب . دگی و آمار باالی طالق در ميان کارگران شده استسوی ديگر باعث از ھم پاشيدن کانون خانوا

در حال ساخت . باشد  ، فقدان شرايط ايمنی کار است به دليل اين که پروژه در حال ساخت میه ئیديگر کار پروژ

ی ھا ر آلودگیاز سوی ديگ. بودن پروژه، امکانات ايمنی برای حفظ جان نيروی کار را بسيار محدود کرده است

شود، با ھر   است که در روزھائی که ھوا دچار وارونگی می ای  به گونه… يميائی، صوتی وک بسيار شديد گازی، 

افتد و در دھان طعم ترشی را   ھای لب و چشم به سوزش می کنيم، گوشه  را استشمام می) آمونياک(تنفس بوی ادرار 

  .ان کارگران است ھای خونی در مي عوارض اين شرايط، آلودگی. کنيم  حس می

 روز به مرخصی برود که يک روز آن در راه رفت و يک روز آن در ۶خواھد برای   حاال چنين نيروی کاری می

 روز را به تربيت فرزندان و ھمسرداری و ۴اين نيروی کار مجبور است در ھر ماه تنھا . شود راه برگشت ھدر می

ه يک انسان شاد و با نشاط را بلکه يک جسد خسته را به خانه ھمياری با او بپردازد، آن ھم در صورتی که او ن

 با گرانی و روياروئی و ئی روز تنھا٢۴ الی ٢٣پس از    ئی در سوی ديگر ھمسر اين کارگر پروژه. رسانده است

شود ــ البته   پرداخت نمی) اریدسرمايه( بخش خصوصی ۀھا به وسيل تورم و حقوق نان آور خانواده که پس از ماه

انتظار دارد  ــ ) ئیامريکااقتصاد (المللی پول  سازی ارمغان صندوق بين  تعديل ساختاری و خصوصیۀبه لطف شيو

شود با جيبی   ھمسرش بيايد و کمی از بار اين مشکالت ھمه جانبه را از دوش او بردارد، ولی با ھمسری مواجه می

که تنھا به  نئوليبراليستی ــ و با اعصابی خسته و انفجاری قانونی نظام اقتصادی  خالی از حقوق ــ باز ھم به لطف بی

ھای  اين يک شرايط غير قابل تحمل و نابھنجار است که در عمل منجر به اختالفات و درگيری. کند  خوابيدن فکر می

ی رايج ھر دو بی گناھند، ھردو قربانی نظام اقتصاد ھردو حق دارند، . انجامد  خانوادگی و در نھايت به جدائی می
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