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  حادثه ای ديگر در پارس جنوبی
  

    

  

 ١٨شنبه (اھل نورآباد ، روز گذشته ) فورمن استراکچر (رضا رستمی کارگر اسکلت بندیبا نھايت تاسف، «

وی در شرکت ھانمک، پيمانکار شرکت پتروپارس . به علت پرت شدن از اسکلت فوت کرد) ١٣٩١ ]سقو[آذرماه

  . اين کارگاه بين کنگان و عسلويه واقع شده است. مشغول به کار بوده است  پارس جنوبی،ۀ طرح توسع١٩در فاز 

ھم اکنون در بيمارستان شيراز به علت نبود وسايل ايمنی سقوط کرده و  کارگری به نام دانيالچند روز قبل نيز 

  .و حال وی وخيم گزارش شده است بستری است

پرسش اصلی اين است که تا کی بايد کارگران بھای سودطلبی شرکت ھای پيمانکاری و سرمايه داران را با جان 

 از فوت،  از ھزينه ھای ناشیبسيار بسيار کمترخود بپردازند؟ در حالی که ھزينه ھای ايمن سازی محيط ھای کار 

  . درمان و نقص عضو کارگران است

ھنگامی که وزير محترم نفت . در نبود تشکل ھای مستقل کارگری، انگار اراده ای برای چنين کاری وجود ندارد

کشته شدن کارگران را با کشته شدگان جنگ مقايسه می کنند و آن را امری طبيعی و اجتناب ناپذير تلقی می کنند، 

کار بدون رعايت ايمن سازی محيط ھای کار را به بھای جان کارگران ۀ ايان سودجو مجوز ادامدر واقع به کارفرم

  ».و از ھم پاشيدن خانواده ھايشان می دھند
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  تفسير از گاھنامۀ ھنر و مبارزه

بخوانيد « روی می دھد، آتش سوزی در بنگالدش که به مرگ چنين خسارات جبران ناپذيری، ھر روز و دائماً 

  . کارگر دوزنده انجاميد، جدا از اين فاجعۀ جديد نيست٢٠٠ تا ١٢٠» جزغاله شدن

  کارگران ايرانی در شرايطی به وقوع می پيوندد که رسانه ھای داخل و خارج دائماً چنين خسارات جانی برای

  .دربارۀ حضور نوحه خوانان و دعا نويسان در سرنوشت مملکتمان گزارش می دھند

در چنين موارد نشان می دھد که » مريکائیاشيوۀ زندگی «موضوع مقابلۀ جمھوری اسالمی ايران با جھانی شدن 

مريکائی اشيوۀ زندگی که نوحه خوانھائی مثل سعيد حداديان ھا برای آن نوحه می خوانند، نه تنھا از شيوۀ زندگی 

نازل تر است بلکه در عين حال نشان می دھد که سرمايه در دوران ما يک اتحاديۀ جھانی است و ) مريکاادر خود (

  .مل می کنددر ھمه جا به ويژه در کشورھای جھان سوم به شکل يکسان ع

در اين جا بايد از مؤمنين و مسلمانان ايرانی پوزش بطلبم، زيرا به ھيچ عنوان قصد بی احترامی به مقدسات و 

باورھای دينی آنھا را ندارم و به ھيچ عنوان نيز نمی خواھم که اين قطعه با سازوکار رسانه ھای امپرياليسم جھانی 

 شرايط حساس فعلی، برای سياه نمائی و ابليس نمائی مسلمانان در  آنھم تحت-و اپوزيسيون ھای خائن و مزدور 

  اتحاد قرار گيرد

متأسفانه ھمان رسانه ھای امپرياليستی نيز از ضعف ھا و کاستی ھای ھمين جوامع برای اھداف غير انسانی و 

  .جنايتکارانۀ خود سوء استفاده می کنند

يسيون ھای ايرانی در خارج از کشور دارم، در عرصۀ نقد کمتر من غالبا به دليل خصومت آشتی ناپذيری که با اپوز

  .از اين زاويه به مسائل پرداخته ام

ی که در کشور ما به ئ ھاولی امروز می بينم که بين اين نوحه خوانی ھا و بنيادھای فکری آن و مسائل و تراژدی

  وقوع می پيوندد رابطۀ مستقيمی وجود دارد

 به امور عينی و نبود رعايت ايمنی در محيط کار تعبير مرگ رضا رستمی ھا: ه گری از ديدگاه نوحه خوانی و شيع

، ھمانگونه که فقر و ثروت به داده ھای الھی گناھکاری ھای فردی و عمومی نسبت داده می شودنمی شود، بلکه به 

  .نسبت داده می شود

ن نظام سرمايه داری ھستند و مشکل به عبارت ديگر ھمانگونه که روانکاوان در جوامع غربی بھترين متحدا

بيکاری را می خواھند به عقدۀ اديپ و روندھای ناخودآگاه نسبت دھند، در جامعۀ ايرانی ما نيز نوحه خوان ھا و 

روضه خوانھا و رسانه ھای مذھبی مثل مسجد و امام زاده نيز به عنوان بھترين متحدان نظام سرمايه داری عمل می 

که اگر بنابراين است که بين پيشگامان ايران اتحادی صورت گيرد، خارج از فضای من فکر می کنم . کنند

گری که ما برای يکديگر ءاپوزيسيون ھای خائن ومزدور، پيرامون چنين مسائلی بايد راه اندازی شود، و نه تنھا افشا

که بايد راھکارھائی برای  بل- جای خود ضروری و حائز اھميت نيز ھست ه  که ب- گری کنيم ءايميل بفرستيم و افشا

  حرکت عينی برای مقابله با چنين فجايعی اختراع کنيم
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  حميد محوی

  

  

  گزارشی از کانون مدافعان حقوق کارگر 

  ٢٠١٢ دسامبر ٩

 

 


