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 Economic اقتصادی

  
  حميد محوی: فرستنده

  ياور 
  ٢٠١٣ اکتوبر ١۶

  

  تأثيرات نئوليبراليسم بر توليدات صنايع سنگين
 

   

   )Line check(الين چک 

ھای  تمسؤوليدان معروف با ام عکس رنگی دواقتصاد  آرمان را باز کردهۀ روزنام-کانون مدافعان حقوق کارگر 

 آرام، ئیاھ ھای بعد از جنگ ھشت ساله با چھره ھای اقتصاد و مشاور اقتصادی دولت سنگينی چون استادی دانشگاه

در نھايت در آرمان . کردند ھای اجتماعی، مناسبات اقتصادی ما و جھان را تحليل می متبسم بدون ھيچ نگرانی

  :دادند  به ما نويد می٩١ ]دلو[دوشنبه دوم بھمن

که بازارھای وسيع و رقابتی در  به دليل اين.  صنعتی کشورھای در حال توسعه استۀجھانی شدن موتور محرک"... 

 حيرت و نفرت  خشم،..." کند گيرد واز سوی ديگر امکان دسترسی به تکنولوژی را فراھم می يار آنان قرار میاخت
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 که منافع ملت ايران را قربانی یا ھای عوامل خود باخته يک صد ساله از مشروطيت تا به امروز از عوام فريبی

گويند؟ چرا آن سوی  ھا را نمی  واقعيتۀھم" وشنفکرانر"چرا اين . فشرد گلويم را می. کنند ھای امپرياليستی می دولت

ھای اقتصادی درايران  گويند چند دھه است که اين سياست چرا نمی. دھند  مناسبات نئوليبراليستی رانشان نمیۀچھر

 يک  توانم درک کنم،  امروزی رسانده است؟ نمیۀكاربردی شده و زندگی و صنايع ما را به فاجع

ايران ت قاطع مردم و بدون توجه به شرايط اقتصادی و صنعتی ي بدون توجه به منافع اكثرآموخته  ِدانشیايران

ھمان گونه که ( ماقابل انطباق نيست و کاربردی کردن آن ۀد که با ساختار امروزی جامعکن مناسباتی را پيشنھاد می

با وجود شرايط موجود ) ستگر خود را به جامعه تحميل نموده ا تا به امروز به انجام رسيده وعوارض ويران

 ھا و ده درصد جمعيت دالل و واسطهمنافع تنھا . آورد برايندی جزنابودی منافع اکثريت قاطع مردم به بار نمی

اقتصادی که – ساختار نظامی  داری، روی از مناسبات اقتصادی سرمايه آيا دنباله. کند مين میأوابستگان آنان را ت

ھای ميليونی را راه انداخته، با  کشی ھای جھانی با نسل ترين جنگ بزرگ دی خونين،ازتاريخ ظھورش تاکنون بافراين

ی که ھنوز دامان ئھای منطقه  بمب باران اتمی صدھا ھزار نفر را در يک لحظه به قتل رسانده، کودتاھا و جنگ

مسلح  تربيت و.  استآفرينی  و حيات اين ساختار اقتصادی وابسته به جنگ و جنگءجھان را رھا نکرده، زيرا بقا

اش که  ھای امپرياليستی مين ھدفأ خاورميانه برای تۀھای تروريستی مذھبی و رھا کردن آن در منطق کردن سازمان

 ی جھانیدار هيھای رعب و وحشت سرما گناه را قربانی سياست ی انتحاری به صورت کور مردم بی با ترورھا

ھجوم ... و... نوز تداوم دارد و امروز سوريه را ھم به ويرانی کشانده و ت، که ھنديده گرفتن اين ھمه جناي... نندک می

با کمی مکث پس . ھم اتاقی من وارد شد.....  بودنبرد فراخواندهافکار برخاسته از اطالعات تاريخی را به شدت به 

  : من گفتۀاز بررسی حالت چھر

  ای؟ چرا اين ھمه درھم ريخته. چی شده؟ عزا گرفتی-

  .چيزی نيست-

آھی کشيد و به سوی تختش . تيتر درشت آن را خواند. ای انداخت که در دستانم کشيده شده بود نگاھی به روزنامه

  .رفت

داری   ساختار سرمايهۀآموخت اين جماعت به اصطالح دانش. دھی خودت را آزار می. ھا توجه نکن فريبی به اين مردم-

 الھی است و تیگويد، برايشان آي شان میۀآنچه امروز پدرخواند. کنند جھانی به دانش مانند يک مذھب برخورد می

در . کنند  شان ثبت میۀ توی جمجم بدون کم وکاست روی سی دی،. کنند  آن شک نمیۀماي و ھرگز به درون رييالتغ

اند و براساس  بيرون گودتوليد نشسته. زيکی استشان متاف چون نگرش. خ وجود ندارداين جمجمه قشر خاکستری م

حقيقت . پيچيدند برای جھان ِتوسعه نيافته، نسخه می داری توسعه يافته، ای از سرمايه شتی تئوری خاص مرحلهم

 ۀآور نيست که در بررسی يک پديد لذا تعجب. کنند ن جماعت از منافع طبقاتی خود دفاع میيله اين است که اأمس

ھای   واقعيتۀکند واز بيان ھم مين میأمنافع آنھا را تکنند که  اجتماعی تنھاآن بخشی از واقعيت رابيان می–اقتصادی 

  ... کنند آن پديده خودداری می

اگر چه برخی . از اين رو برايم تازگی نداشت. کرديم ھا ميان ھم رد و بدل می ھا را مرتب طی گفت وگو اين حرف

  :لذا گفتم. کننده و تکراری بود در ھر صورت برايم خسته. از باورمان بود

 ثير آنأت. زنيم؟ بيا و نگرشت را در اين مورد بيان کن ز نقش نئوليبراليسم در صنايع بزرگ توليد حرفی نمی چرا ا-

  بينی؟ را بر ساخت صنايع سنگين توليدی چگونه می

  .کنم ھمان کافی باشد فکر می. کنم يک روز بازرسی فنی را برايت تعريف می -
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شد، ولی  ھا خورشيد به خوبی ديده نمی درميان آلودگی. نه شده بودو ھوا وارو. وزيد آن روز شرجی بود بادی نمی«

ھا و  ھای لب ترشی اسيد اوريک رادر سوزش گوشه. رفت ھا به تن ما فرو می ھای آتشين از کتف گرمايش مانند سيخ

 بوی تند ادرار گاه گاه و بی. مان را پر کرده بود  ھا کام ترشی اين آلودگی. کرديم ھا با خارش حس می ھای چشم کناره

ن سرازير ئيمان به سوی پا  بدنۀھای عرق ھم تند از سر و گردن و ھم جوی .شد مان میيھا با جريان ھوا وارد ريه

ھمراه با بازرس . شنيديم قدرعرق جمع شده بود که با ھر گام صدای آن را می مان آن ھای ای که در پوتين بود؛ به گونه

فورمن پيمانکار دست سوم، به اتفاق دوکارگر کمکی برای باز و بسته کردن پيچ و  ... ئیاروپا–فنی شرکت ايرانی 

 ۀمعروف است، راھی بررسی و تحويل يکی از خطوط لول) Line"(لين"ھای خط لوله که در پروژه به  و مھره

زده  ھای زنگ لوله که آثار ئیھا پر بود از لکه  کارفرما در کارگاه است،ۀلباس اين بازرس که نمايند .پااليشگاه شديم

خيز عبورکرده است، اما بازرس پيمانکار  داد از زير خطوط لوله و اسکلت فلزی سينه خورده است و نشان می وخاک

 چاقوی ظريف تا روی سر ۀھای تميزش مانند لب  سفيدی به تن داشت که خط اطوی آستينراھندست اول پي

کرد، به  تفاوتی حمل می ی بزرگ را در نھايت آرامش و بیاو که ھيکلی درشت و شکم. ھايش کشيده شده بود آستين

  . آمدند ھمراه بازرس پيمانکار دست دوم از پی ما می

 ھستند که کارگرانش را با حداقل حقوق نسبت ئی اصلی پااليشگاه يک گروه کار روستاۀ کار و سازندئیمجری نھا

اگر آخر سال و عيدی و مرخصی . اداش ماهبدون پرداخت سنوات و پ. ھای ديگر استخدام کرده است به شرکت

 و بدترين ئیگرچه اين کارگران در بدترين شرايط جغرافيا. نيم در ھر ماه ھستند  دو روز و م،يقانونی را كنار بگذار

 پيمانکار دست چھارم بايد كار ئیدرحقيقت اين گروه کار روستا. کنند ھای گازی پارس جنوبی کار می آلودگی

. اندازی با اين گروه کار است يت ساخت ونصب وتحويل تا راهمسؤول ۀدر عمل ھم. دھند  من تحويل استاندارد را به

اين گروه کار به نمايندگی از طرف . زيرا کارفرما در حقيقت پيمانکار دست اول است. ول ھستندؤاز سوی ديگر مس

  .  آماده را به من تحويل دھندۀسه پيمانکار ديگر بايد اين خط لول

بايد با ھوشياری . اندازی با من و شرکت ماست وليت نظارت بر ساخت و نصب و تحويل تا راهؤ مسۀل ھمدر عم

ھای پيمانکار دست  کارگران و فورمن.  يک کيفيت نامطلوب کشف کنمۀخالفکاری و شيادی پيمانکاران را در ارائ

مين ايمنی وغذاھای أمين اجتماعی و در کارگاه ھم با بدترين شرايط تأآخری با بدترين وضعيت حقوقی و ت

و روی  عرق مثل باران از سر. کنند  در سطح استراحت گاه حيوانات، با شدت کار میئیھا غيربھداشتی و خوابگاه

خصوص که به . ھای بزرگ آن ھم در اين ھوا، بسيار دشوار است  با اندازه باز کردن پيچ ومھره. ھا جاری است آن

بازرسان پيمانکار اول تا سوم . ھای متعدد درگير ھستيم کنيم و با خطر ھا کار می روی داربست. ما در ارتفاع ھستيم

نگران زمان، زيرا انتظار دارند با اعالم پايان کار داخل . اند و با نگرانی منتظر پايان کار ھستند درسايه ايستاده

  . سايت خارج شوند و از شدهھای کولردار خودشان  ماشين

سھم کالن را بی ھيچ کاری . خوار پروژه را با مبلغی نجومی به دست آورده است پيمانکار اول يا ھمان رانت

پيمانکار دوم چند بازرس برای نظارت بر کار استخدام . کند و آن را به پيمانکار دومی واگذار می. کند برداشت می

به ھمين  کند و آن را به پيمانکار دست سوم واگذار می  پروژه،ۀماند اقیکند و با برداشت سھمی درشت از مبلغ ب می

داری تنھا   ساختار سرمايهۀاھداف اين شرکت ھم مانند بقي.  کار استۀکنند ترتيب تا آخرين پيمانکار که مجری و تمام

 و دومی وسومی ھای اولی دراين شرايط که امکان کسب سود بسيار محدود شده، زيرا شرکت. برای کسب سود است

پرداخت ... کرده اند، شرکت آخر ھم بايد کار کند ھم بايد حقوق و  امکانات درآمد از طريق معمول را مال خود ۀھم

داری برای کسب سود ودرآمد، ھميشه  در ساختار سرمايه.  برای کسب سود باشدئیھا کند وھم درجست وجوی راه
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د و نرسان  که کار را به انجام میئیآنھا. ھای پنھان يا در سايه است اهھا ور مھم شناخت موقعيت.  وجود داردئیھا راه

کنند، کارگرانند و پيمانکار آخر ھم بايد بتواند ارزش اضافی بيشتری از کارکردن توليد کند تا او ھم  ارزش توليد می

ا ابزار توليد به دست نمی  ثروت و با اعتبار ِسرمايه و نه بۀارزش اضافی نه به وسيل. به سھمی از اين پروژه برسد

 جان تواند اين پديده ھای بی است که می) ھا از کارگران صنعتی تا مھندسان و تکنسين(تنھا نيروی کار کارگران . آيد

ای با چندين ارزش چون ارزش مصرف، ارزش مبادله و ارزش  را به پديده) سرمايه و ابزار کار و مواد خام(

  .اضافی تبديل کند

 اول طوالنی ۀزمين. کند يمانکار آخر برای خلق ارزش اضافی روی دو وجه عمده و بنيادی تکيه میبه اين جھت پ

ھا،   غذا و خوابگاهۀن آوردن ھزينئين آوردن سطح حقوق، پائيباال بردن شدت کار به ھمراه پا کردن زمان کار، 

  . ران به حساب بانکی خودھا حقوق کارگ  ماهۀ کارگران و مصادرۀحذف سنوات و عيدی آخر سال وحذف بيم

تعديل ساختاری ( نوليبراليستی ۀگری و استثمار چندين بار فراتر از استثمار مضاعف را يک پديد چنين اشکال غارت

 اين ۀماي درون".  آزاد تجاری پارس جنوبیۀمنطق: "اعالم. وجود آورده استه در منطقه ب) سازی وخصوصی

 ۀزمين. انون کار موجود که خود ديگر سترون است و کم ارزش در منطقهگذاری عبارت است از عدم کاربردی ق نام

 ۀتر از استاندارد جھانی به بھان نئي بی کيفيت و پاموادگری پيمانکار عدم رعايت کيفيت کاراست با خريد  دوم غارت

ندگی بسيار جريان دارد که دارای خور) H2s(بو و مرگ بار  درحالی که در برخی خطوط لوله گاز بی. ھا تحريم

در غيراين صورت عواقب آن . باشند) NICE(باشند و کليه تجھيزات ھم ) NICE(ھای آن   است لذا بايد لولهئیباال

  ...زا ھستند و برخی گازھا ھم به شدت اشتعال. بار خواھد بود مصيبت

 برای کسب سود به خوبی فعاليت غيرانسانی خود راۀ پيمانکار آخر يا بايد ورشکسته و نابود شود و يا در دو زمين

گر آن، عدم رعايت کيفيت است که برای صنايع توليد و بزرگ ما  کاربردی کند که دراين صورت عوارض ويران

اندازی نشده به جای تضمين چندين سال کار بدون نياز به تعميرات، کارفرمای  زيرا در صنايع راه. يک فاجعه است

اندازی صنايع برای تعمير  نام گروه تعمير ونگھداری از روز شروع راهکاردان را به  اصلی بايد يک گروه فنی و

 شفاھی است که ھيج نھادی قادر به ۀاين تنھا يک نمون.  به کار گمارد،کند اشکاالت جدی که در عمل نمود پيدا می

صنايع سازی نوليبراليستی در  يکی از عواقب تعديل ساختاری و خصوصی. پنھان کردن آن از نگاه مردم نيست

  ».مادر ايران است

ساعات کار افزايش يافته .  فقر شديد شده است و بيکاری نوليبراليسم در ايران باعث روند رو به تصاعد گرانی،«

 زيادی گرفته ولی با اين وجود اگر شنيديد نيروی کار در ايران دست به ۀن آمده و با نرخ تورم فاصلئيھا پا وحقوق

. حرکت در جھت دريافت درصدی افزايش حقوق برای تعامل با نرخ تورم نيستاعتصاب زده به ھيچ وجه اين 

او با اين . انديشد کارگر ايران چنان دچار وحشت و رعب است که چنين شھامتی را از دست داده و به آن نمی

ھم پس از آن . اعتصاب در تالش برای دريافت ھمان حداقل حقوق توافق شده است که پيمانکار ھم پذيرفته بوده است

 ماه و ٨ الی٧ھای معوقه تا  البته درنشريات و خبرھا به حقوق.  ماه که بدون دريافت حقوق کار کرده است۵ الی ۴

مناسبات اجتماعی ) سازی تعديل ساختاری و خصوصی(نوليبراليسم . ايم گاھی به باالتر از يک سال ھم برخورد کرده

  ».توانند زندگی کنند در آن به خوبی می) ھا واسطه(ھا   انگلو اقتصادی را به باتالقی تبديل کرده که تنھا

ای در ايران نقد اقتصادی و نگرش  چون ھيچ رسانه. توانيم باورمان را مطرح کنيم ولی ما نمی. من ھم با تو موافقم -

.  ھستندیدار هيھمه درخدمت حفظ فراسود سرما. دھد ی با باور به عدالت اجتماعی را بازتاب نمیئ نيروی کار پروژه

زان اقتصاد ير المللی پول يا ھمان برنامه آموختگان ايرانی، صندوق بين مراد دانش. دارند" مراد"ھمه چشم به دھان 
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اگر مراد اشتباه کند که کرد و جھان را به بحران انداخت، .  استی جھانیه داري وسرماامريکائی–امپرياليستی 

 ۀاين شيو. بيننند کنند و آن را عين واقعيت می  يک آيت ِالھی تصور میمريدان با بوسيدن دست مراد اشتباه او را

 ما تنيده شده که حتا ۀآن چنان عميق در تار و پود جامع) مرده ريگ قرون وسطی(زيکی مراد و مريدی نگرش متاف

ان عين شان را به عنو ۀرفت ازدست مراد يا الگو تااشتباھ ھستد، ديالکتيکی – که مدعی نگرش علمی ئیھا آن

 به یا به اين دليل است که عده. انديشند  علمی نمی-ھا با شک منطقی  بينی دارند و به نگرش وجھان واقعيت پاس می

 ما ۀفيزند، وظ  پنجاه ايستاده و در جا میۀ ھنوز در ترديدھای دھیدار هيم شده به سرمايقت تسلي در حقینام چپ ول

 از یكند برخ یم كه تالش مي كنء را افشایدار هيد سرماي جدۀوين شي اميب كه بتواني است تا به ھر ترتیگر  آگاه

آنان  شتر بچاپد ويكشان را ب ك كند تا كارگران وزحمتي خود شرۀ استثمارگرانیھا وهي متوسط جامعه را با شیھا هيال

ه تنھا به در م كينشان دھ  خود را حفظ كند، ویج كند تا سودھاي گیدار هي سرمایھا چ و خمي پیرا در ھزارتو

  .ميابي دست ی انسانۀك جامعيم به يتوان ین مناسبات است كه مي كل ایزيرھم

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣بر و اکت٩

  پاريس /گاھنامۀ ھنر و مبارزه/باز انتشار متن توسط حميد محوی

  متأسفانه نام نويسندگان قيد نشده است

  با تشکر.  ذکر منبع بالمانع استباز انتشار مطالب کانون مدافعان حقوق کارگر با
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