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یکم -برآمدن دولت «اعتدال» بیش از آنکه دستاورد کمپینهای مجازی و واقعی اصالحطلبان
باشد ،محصول تجربهی شکست محمود احمدینژاد است که میخواست برنامههای آزادسازی
قیمتها و خصوصیسازی را که هر دو از پایههای اساسی چشمانداز و سیاستهای کلی نظام
جمهوری اسالمیاند ،با سیاستهای شبه پوپولیستی درهم آمیزد .احمدینژاد تصویری کمدی
بود از ابلهی که برنامههای اقتصادی معوق مانده از دوران «سازندگی» یا همان «تعدیل» را اجرایی
کرد .حذف یارانهها و رهاسازی قیمت سوخت ،در جایی که بنزین معیار نرخ تورم است ،تنها بالهت
احمدینژاد را میخواست تا راه را برای بازگشت دوبارهی «راستترین» الیهی نظام جمهوری
اسالمی به دستگاه اجرایی باز کند .مدیران دوران «اعتدال» که «خصوصیسازی» را استارت زده
و در دههی  90شاهد آپارتمانسازی در زمین کارخانههای واگذار شده به «نورچشمی»ها بودند،
در همهی سالهایی که احمدینژاد نسخههای نوشته شده توسط آنها را اجرایی میکرد ،در مرکز
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و زیر سایهی «پدرخواندهی راستهای
جوان جمهوری اسالمی» به برنامهنویسی برای دوره پسااحمدینژاد مشغول بودند.
عجیب نیست که بیش از نیمی از هیئت وزیران حسن روحانی که خود رییس مرکز تحقیقات
استراتژیک بود ،را اعضای این مرکز تشکیل میدهند .محمد نهاوندیان در قامت رییس دفتر
رییس دولت ،اکبر ترکان در نقش مشاور ارشد و رییس شورای عالی مناطق آزاد ،محمدباقر نوبخت
در قامت رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ،عیسی کالنتری در نقش مشاور رییس دولت،
عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و مرتضی بانک به عنوان معاون سرپرست نهاد
ریاست جمهوری و تعدادی دیگر از مدیران ارشد و میانی دولت ،تا مرداد  92در مرکز تحقیقات
استراتژیک مشغول به کار بودند و از همانجا برای اجرای نسخههایشان به هیئت دولت نقل مکان
کردند.
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دوم -آنچه که روحانی و همکارانش در مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن دست یافته
بودند ،سه سال است که در ایران اجرایی شده و به دنبال فراخوان برای «همدلی دولت و ملت»،
رسانههای جریان اصلی ،همچنان سرگرم چشمپوشی از آثار آنی و بعدی این سیاستهای
اقتصادیاند .رسانههای وابسته به همان نیروهای سیاسیای که تا پیش از دولت یازدهم خود را
«نگران معیشت مردم» نشان میدادند ،که با سیاستهای نادرست دولت دهم به خطر افتاده بود.
آنچه که در فضای غالب به چشم میآید شادی «ملت» است از دستاوردهای پسابرجام ،قدر
قدرتی ظریف در«مذاکرات ملی» ،باز شدن سوئیفت بانکی و امکان انتقال آسانتر پول و البته
ترافیک هیئتهای اقتصادی و تجاری در مسیر تهران که با خود نمایندگی آخرین تولیدیهای
پوشاک را به ارمغان آوردهاند .آنچه هم که دیده نمیشود و قرار هم نیست دیده شود سویهی
«هاری» سیاستهای دولت است که زندگی را بر تهیدستان و مزدبگیران بیش از گذشته سخت
خواهد کرد.
سوم -دولت یازدهم تداوم سیر تکاملی سیاستهای تعدیل است .اگر در دولت هاشمی
خصوصیسازی کلید خورد و مرزهای واردات گشوده شد تا اخراج و بیکارسازی کارگران سرعت
بگیرد ،فروش تراکم در شهرداری تهران رونق گرفت تا آسمان هم به سرمایهی دولت تبدیل
شود ،نرخ دالر جهش پیدا کرد تا دولت درآمد بیشتری داشته باشد و در نهایت صدای خرد شدن
استخوانهای تهیدستان بلند شود ،خاتمی فاتحهی قانون کار را خواند و نیروی کار را به شرکتهای
خدماتی سپرد و احمدینژاد کار نیمهتمام آزادسازی قیمتها را اجرایی کرد ،حاال نوبت آغازگر بازی
است که سکاندار شود.
برای همین هم عجیب نیست اگر کشته شدن شاهرخ زمانی در زندان ،اعتصابهای بلندمدت
کارگران پیمانی ،خودسوزی و خودکشی تهیدستان شهری ،تداوم تعطیلی واحدهای تولیدی
و بیکاری شاغالن ،بازداشت فعاالن کارگری ،حذف نهادهای کارگری از فرایند تعیین حداقل
دستمزد و شرمآورتر از همه شالق زدن کارگران چرت «وجدان خفته»ی بسیاری را نمیپراند
و ندای «انقالب ،انقالب مستضعفین بود»شان را بلند نمیکند بلکه دیگران را به سکوت
میخوانند تا دولت «راه رشد اقتصادی» را برود و فرصت برگشت «هیوالی احمدینژاد» فراهم
نشود .غافل از اینکه دولت «اعتدال» برآمد همهی سیاستهای آزمایش شده و راههای رفته در
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دولتهای پیش از خود برای «اجرای سیاستهای اصل  »44است .حاصل جمع همهی آنچه
که تا به حال به صورت ناقص صورت گرفته و حال دولت «اعتدال» باید با «تدابیر امنیتی» آن را
تکمیل و اجرایی کند.
بختیاری دولت یازدهم همان وجود «محمود احمدینژاد» است که به هراسی بزرگ تبدیل
شده تا در سایهی آن چیزی از «تدبیر و امید» به چشم نیاید .دولت هرچه کاستی دارد را به پیش
حواله میدهد و تحریمها که البته «نظامیان را فربهتر کرده است» .نادیده گرفتن سیاستهای
اقتصادی دولت یازدهم و دلخوش کردن به عدد و رقمهای دولتی که حکایت از «بهبود وضعیت
کسبوکار» دارد ،تعبیر درست و واقعی از همان خواستهی «همدلی دولت و ملت» است.
سیاستهایی که هرچه بیشتر تهیدستان را زیر چرخهای «راه رشد اقتصادی» له میکند ،آمال و
آرزوهای عاشقان «افتخار ملی و ادغام جهانی» را برآورده میسازد.
چهارم -دولت اعتدال برای نجات از وضعیتی که جمهوری اسالمی در آن گرفتار آمده و بازسازی
نظام راهکار را در «پیوند خوردن به بازار جهانی» دیده است .برای همین هم «برجام را با همهی
مخالفتهای قلبی» عالیترین مقام نظام میپذیرد و راه را برای آمد و شد هیئتهای تجاری و
اقتصادی باز میکند .حتی اگر سفر رییس دولت هم لغو شود ،هیئتهای تجاری برای عقد قرارداد
و نشان دادن «جذابیتهای بازار ایران» به انجام وظیفه موظفند .از دیدگاه دولت اعتدال تنها راه
نجات همین است که در پیش گرفته و برای توفیق در این راه باید همهی سیاستها و نسخههای
تجویزی صندوق بینالمللی و بانک جهانی را به رغم تجربههای ویران کنندهی آن بپذیرد.
برنامهریزان دولت اعتدال که سالها در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام به «آسیبشناسی تهدیدهای نظام و راههای غلبه بر آن» مشغول بودهاند ،به منظور هموار
کردن این راه ،حمایت از «سرمایهدار مظلوم» را در دستور کار قرار دادهند و مهیا کردن شرایط برای
اینکه «سرمایهگذاران احساس امنیت کنند و اطمینان داشته باشند که اصل سرمایهی آنان قابل
بازگشت است».
دولت برای اطمینان سرمایهداران در سه سال گذشته سرگرم وضع قوانین و بستههای حمایتیای
بود که به تعبیر رسانههای بینالمللی «جذاب و سکسی»اند .از معافیت مالیاتی تا زمین رایگان
و تضمین بازگشت اصل سرمایه و رفع قوانین و مقررات دستوپاگیر به منظور آنچه که «بهبود
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فضای کسبوکار» نامیده میشود در بستههای تشویقی دولت اعتدال برای سرمایهگذاران داخلی
و خارجی به چشم میآید.
پنجم -روحانی و همکارانش در شناسایی چالشهای بهبود فضای کسبوکار کشفهای بزرگی
کردهاند؛ رونویسی از نسخههای اقتصاد «بازار آزاد» ترکیهی حزب رفاه اسالمی و عدالت و توسعه.
تن دادن به نوع تازهای از تاچریسم برای اطمینان بخشی به سرمایهداران .از نگاه اعتدالیون مستقر
در دولت «اتحادیههای کارگری یکی از چالشهای بهبود فضای کسبوکارند» .برای همین هم
در برنامهی پیشنهادی علی ربیعی ،مشاور امنیتی در دولت خاتمی و بازجوی ادارهی اطالعات
در دههی نخست استقرار جمهوری اسالمی «سازماندهی تشکلهای کارگری» هم به عنوان
یکی از رئوس برنامههای وزارت کار مطرح میشود و معنا و «تدبیر» این سازماندهی هم مشخص
است؛ سرکوب نهادهای مستقل و واقعی و میدان دادن به همان نهادهای وابسته به دولت که هم
در مجلس سهم دارند و هم در دولت.
چالش بعدی از نگاه تکنوکراتهای دولتی «حداقل دستمزد» است .اگرچه در گفتار مسئوالن
دولتی بارها تکرار میشود که باید وضعیت معیشت نیروی کار بهبود یابد ،اما دولت «مخالف تعیین
حداقل دستمزد است» و معتقد است که «برای افزایش بهرهوری باید کارگران در مقابل خواست
کارآفرینان انعطاف بیشتری داشته باشند و با دستمزد و مزایای کمتر کار کنند» .در همین راستا
است که در برنامهی علی ربیعی «کنار رفتن دولت از تعیین حداقل دستمزد» هم مطرح میشود تا
«کارگران و کارفرمایان در یک رابطهی دو جانبه به توافق برسند».
دولتیها میدانند که «نیروی کار جوان و فراوان» به دنبال کار است و در پی رشد فزایندهی
نرخ تورم ،برای تامین حداقلهای زندگی ناچار است که به هر «دستمزدی که کارفرما تعیین کند»
تن بدهد .آنچه که میتواند مانع این وضعیت شود« ،تشکلهای کارگری»اند که دولت به دنبال
«سازماندهی» ،بخوانید سرکوب ،آنها است .پیش از اینکه یکی از همان نهادهای «قانونگذار»
به حذف رسمی سهجانبهگرایی رای بدهد ،دولت در تعیین دستمزد سال  95این برنامه را اجرایی
کرده و آنچه که در واقعیت رخ داده تعیین حداقل دستمزد بدون حضور نمایندگان کارگران –همان
نمایندگان برآمده از خانهی کارگر که مدافع سیاستهای اقتصادی دولت است -بود .بهگونهای که
یکی از اعضای خانهی کارگر گفت که «دولت کارگران را سرکوب مزدی میکند».
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ششم -دولت برای دلربایی از سرمایهگذاران خارجی در کنار پیشنهادهای اغواکنندهای همچون
زمین رایگان ،معافیت مالیاتی و حمایتهای ویژه یک برگ برنده هم دارد« :نیروی کار جوان و
ارزان» .به روایت آمارهای رسمی چهار میلیون نفر و به روایت آمارهای غیررسمی  10میلیون نفر
از جمعیت ایران بیکارند و نرخ بیکاری نسل جوان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری کل است.
علی ربیعی در دیدار با سرمایهگذاران فرانسوی میگوید «آنها نباید فرصت ایران را با نیروی
کار جوان ،تحصیلکرده و ارزان از دست بدهند» .رییس فدراسیون پوشاک و مد ایتالیا هم در سفر
به تهران میگوید « مالیات اینجا نصف ایتالیا است و دستمزد حداقل یک پنجم اروپا» .مشاور
اقتصادی اتحادیهی اروپا هم در توصیف ویژگیهای ایران برای سرمایهگذاران ایتالیایی میگوید
که «دستمزد کارگران در ایران یک پنجم اروپا است».
حلقهی مشترک همهی اظهارات« ،نیروی کار ارزانی» است که دولت در تامین حداقل نیازهای
آن ناتوان است و حال برای رشد اقتصادی و جذب سرمایهی خارجی و داخلی آن را «پیشکش»
میکند تا نه تنها «بازار هشتاد میلیونی ایران ،بلکه بازار  300میلیونی حوزهی دریای خزر و بازار
بزرگتر خاورمیانه» را با دیگران شریک شود.
هفتم -البته که همهی سیاستهای دولت یازدهم که وعده کرده بود تا «عالوه بر چرخهای
هستهای ،چرخهای معیشت مردم هم بچرخد» به اجرای همین رویهی «وحشی» برنامههای
«رشد اقتصادی با رویکرد تقویت بخش خصوصی» خالصه نمیشود .دولت که به کنترل نرخ
تورم –در دورهای که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم سطح تقاضا کاهش یافته– افتخار میکند،
در آخرین سالاش میخواهد پروژهی نیمهکارهی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را تمام کند.
برای همین هم اگرچه به ظاهر از دو نرخی و گران شدن بنزین «ناراضی» است اما در سوی دیگر
پروژهی «برندینگ جایگاههای عرضهی سوخت» را در دست اجرا دارد .هدف از این طرح هم به
گفتهی وزیر نفت «رقابتی کردن قیمت سوخت و بیرون رفتن دولت از این بازار است».
در کنار قیمت بنزین ،وزیر نیرو هم قیمت تمام شدهی برق و آب را بیشتر از نرخ تعرفهها میداند
و از دولت میخواهد که «تدبیری برای واقعی شدن قیمتها بیاندیشد» .در پیوند با این خواسته،
رییس سازمان خصوصیسازی هم معتقد است که خصوصیسازی واقعی هنگامی صورت میگیرد
که «قیمت آب و برق آزاد شود».
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دولت میخواهد در ادامهی «کوچکسازی دولت» بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی را
به بخش خصوصی واگذار کند .همانطور که شرکتهای کاریابی و پیمانکاری برای خرید نیروی
کار واسطه شدهاند ،حاال باید «بیمهی بیکاری» را هم به آنها واگذار کرد .در ادامهی همین
پروژه است که وزارت بهداشت برای در اختیار گرفتن «سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای
آن» اقدام کرده است تا بتواند به واسطهی درآمد شستا ،پروژهی «خودمدیریتی بیمارستان»ها را
اجرایی کند .سیاستهای وزارت بهداشت برای «خصوصی»سازی –به رغم شعار بیمهی درمانی
همگانی -افزایش سهم مردم در تامین هزینههای درمانی است .آنگونه که وزیر بهداشت «الگوی
امریکایی» را بهترین مدل برای نظام سالمت و درمان میداند.
هشتم -اصرار دولت برای ایجاد دستکم هشت منطقهی آزاد تجاری و اقتصادی و  13منطقهی
ویژهی اقتصادی هم بخش دیگری از برنامهی «خطرناک» دولت اعتدال است .جدای از
پیامدهای سیاسی و اجتماعی ایجاد این مناطق در نقاط اعالم شده که با رویکرد امنیتی انتخاب
شده و به کوچ اجباری ساکنان این مناطق و تغییر بافت جمعیتی میانجامد ،معافیت از قوانین
مالیاتی ،محیط زیست و کار در این مناطق ،سرکوب مزدی را شدت میبخشد و هزینهی زندگی
ساکنان بومی را افزایش میدهد .به جای آن سرزمینی امن برای سرمایهداران داخلی و خارجی
میسازد تا با خیالی آسوده و بدون مزاحمت به انباشت بیشتر مشغول شوند.
نهم -خطرهای دولت «امنیتی اعتدال» بیشتر از آن است که در این نوشتار آمده است .دولتی که
قرار است پروژهی «اصل  44قانون اساسی» را که مورد تاکید «عالیترین مقام نظام هم هست»
تکمیل و راه را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی فراهم کند ،همان دولت «تعدیل»
زدن کارگران
است که «هار»تر شده و با خیل «همدل»هایش از نمایش سرکوب عریان و شالق ِ
هم هراسی ندارد.
تصویر واقعی دولت «تدبیر و امید» را باید در همان چند تصویر کم کیفیت منتشر شده از
مانور سرکوب اعتراضهای کارگری در شهر کالله دید ،آنهم درست در روزهایی که «نظام»
از همه« ،حتی آنهایی که مخالف نظام هم هستند» میخواست که رای بدهند .دو ماه پس از
انتشار این عکسها و در زمانی که به روایت همان رسانههای کنترل شدهی داخلی «اعتراضهای
کارگران افزایش یافته» ،کارگران اخراج شده شالق خوردند و جعفر عظیمزاده و دیگر فعاالن
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کارگری زندانی تحت فشار قرار گرفتند تا صاحبان سرمایه خیالشان راحت شود که دولت حامی
آنهاست و شرایط را برایشان فراهم کرده است.
دهم -شما میتوانید همهی آنچه که اتفاق افتاده است را به «استقالل» مسخرهی «قوهی
قضائیه از قوهی مجریه» و یا «نهادهای موازی اطالعاتی» و «مخالفانی که قصد کارشکنی
دارند» ،نسبت بدهید و برای افزایش صادرات نفت و پس گرفتن سهمیهی «ملی» در بازار جهانی
نفت هورا بکشید ،اما این استدالل به اندازهی همان استقالل قوا در جمهوری اسالمی مسخره
است.
دولتی که توانسته است «به رغم مخالفت قلبی» ،رهبر نظام را به توافق بر سر «حق مسلم» راضی
کند ،حتمن اگر بخواهد میتواند برای سایر وعدههایش هم همین راه را در پیش بگیرد و «از باال»
عمل کند .اگر میگوئید نه ،این راهکار همیشه پاسخگو نیست ،آنگاه باید بارها و بارها به این جمله
فکر کنید که «هیئت دولت تنها ادارهی اجرای سیاستهای نظام -رهبری -است و تامینکنندهی
منافع حاکمان» .واقعیتی غیرقابل انکار که البته هر دوره به بهانهای و با استداللهایی از همین
دست به عمد فراموش و انکار میشود.
در ادامهی پروژهی  92حال «اعتدال» در مجلس هم اکثریت را دارد و دو جناح موجود با همهی
اختالفهای احتمالی سیاسی و فرهنگی آنگونه که محمدرضا عارف ،بال دوم «اعتدال و امید»،
میگوید؛ «دیدگاههای اقتصادی مشترکی دارند» .و این همان بازسازی نظام است که از سال
 68و در دولت «سازندگی» شروع شد .حال پس از سه دهه ویروس «تعدیل» با نام «اعتدال»
و هارتر بازگشته تا کار را تمام کند ،البته امنیتیتر و مهندسیشدهتر ،با در نظر گرفتن سهم همه،
تا هم سنتیهای بازار در پیوند با «موتلفه» رضایت خاطر داشته باشند ،هم یقه سفید و آبیهای
تکنوکرات «مشارکتی و کارگزارانی» و هم «سرداران نظامی بنگاهدار».
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						 چه کسی «کارگر» را کشت؟
هژیر پالسچی
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وقتی یونس عساکره خودش را در اسفند  1393در اعتراض به مصادرهی بساط میوهفروشیاش
به آتش کشید اولین تصویری که در ذهن همه زنده شد ،تصویر محمد بوعزیزی ،دستفروش
تونسی بود که چهار سال قبل به دلیلی مشابه خودش را آتش زده بود و بدن سوختهاش سرآغاز
شورشی سراسری شده بود که در نهایت بساط حکمرانی زینالعابدین بنعلی ،دیکتاتور تونس را
برچید.
با این وجود بدن سوختهی یونس عساکره که چندی بعد روی تخت بیمارستان جان داد نه تنها به
هیچ شورش و اعتراضی منجر نشد بلکه آتش از بدن او زبانه کشید و تصویر کارگرانی که خودشان را
به آتش میکشیدند بارها تکرار شد.
اگر آن بدنهای سوخته تالش میکردند با آتش زدن خودشان به وضعیت فالکتباری که در
آن زندگی میکردند اعتراض کنند ،کسانی که در ماههای اخیر خودشان را از پل عابر پیاده یا دکل
برق به دار آویختند یا از ساختمانهای بلند و پل عابر به پایین پرت کردند ،هم میخواستند به طور
قطعی به زندگی خودشان پایان دهند و هم رد قاتل را آشکار کنند .آنها با بدنهای منفجر شده و
کبود خودشان در مقابل چشم میلیونها تماشاگر مشتاق نام و نشانی قاتل را نشان دادند.
با تکرار خودکشی روی پل عابر یا از روی پل عابر یک خبرنگار خبرگزاری مهر ،یعنی خبرگزاریای
وابسته به سپاه پاسداران و مافیای اقتصادی آن ،تالش کرد با راهاندازی کمپین «با امید به خدا
خودکشی ممنوع» مردم را تشویق کند تا با گرفتن عکس گل روی پل عابر پیاده این مکان جدید
خودکشی را به مکان «محبت» و «عشق» تبدیل کنند .هرچند به رغم گزارش تبلیغاتیای که
روزنامهی شرق در مورد این کمپین انتشار داد ،استقبال چندانی از آن نشد .شهرداری تهران
هم چند روز بعد از اینکه مردی شصت و پنج ساله خودش را از پل عابر پیادهی بلوار میرداماد به
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دار آویخت در اقدامی نمادین در همان محل یکی از بیلبوردهای «شهروند کوشا» را نصب کرد.
بیلبوردهایی که در آستانهی روز جهانی کارگر در بسیاری از نقاط شهر تهران نصب شده بود و
کارگران را تشویق میکرد که تنبلی نکنند ،شکرگذار یک لقمه نان حالل باشند و برای اینکه کار
میکنند به خودشان افتخار کنند .شهرداری تهران و عکاس خبرگزاری مهر هر دو تالش کرده
بودند رد قاتل را پاک کنند ،یکی با بیلبورد شهروند کوشا و دیگری با گل و محبت ،درست مانند قاتلی
که در داستانهای جنایی آگاتا کریستی همواره به محل وقوع جنایت بازمیگردد.
قاتل همدستان دیگری هم دارد .در روزهای تبلیغ انتخاباتی برای لیست «امید» علی علیزاده،
شوالیهی امیدوار مقیم بیبیسی که به نبرد با «قاتالن امید» برخاسته بود در پاسخ به یکی از
منتقدانش نوشت« :صداهای بسیاری از این نیروی چپ در گرماگرم مذاکرات ،به جای آن که
به صلح مهمات برساند ،اعالم نگرانی میکرد که وضع کارگران در دورهی پسابرجام بدتر خواهد
شد ».او تنها یک نمونه از کسانی است که با مصادرهی گفتار چپ تالش میکند نه تنها به «صلح»
مهمات برساند ،بلکه دولت را در برابر کارگران مسلح کند چرا که این دولت برای او تجسم «امید»
است .درست به همین دلیل وقتی در یک برنامهی تلویزیونی با حضور او ،فرخ نگهدار ،با اشاره به
محمد بوعزیزی و یونس عساکره میگوید «یک گاریچی» نمیتواند «سرنوشت کشور ما را تغییر
دهد» او که زمانی کسبوکار پر رونقی با «بهار عربی» راه انداخته بود سکوت میکند و وقتی هم
که قرار است برای به دست آوردن دل هواداران چپگرایش در مورد کارگران حرف بزند به جای
مقامات مسئول دولتی که مستقر است ،سراغ امام جمعهی تهران میرود که هرچند در فساد
اقتصادی و سرمایهاندوزی رانتی شریک و صاحب سهم است اما هرگز به اندازهی دولت روحانی
در تدوین سیاستهای اقتصادی و اجرای آنها موثر نیست .علیزاده و کسانی مانند او با تمام توان
تالش میکنند نشانی قاتل را محو کنند .آنها میخواهند باور کنیم دولت هیچ نقشی در تیرهروزی
فرودستان ندارد و اگر نبودند مخالفان «دولت تدبیر و امید» در نهادهای غیرانتخابی و نظامی،
کارگران حاال امیدی داشتند که چنین دست به خود نگشوده باشند.
علیزاده اما تنها شوالیهی چپ معتدل نیست که نقش دولت اعتدال را در تیرهروزی کارگران
جعل میکند .کسانی که بعد از برجام با صدور بیانیهی مشعشعی ابراز امیدواری کرده بودند که «در
وکار» صاحبان صنایع بزرگ و کوچک و تجار خرد و کالن« ،طبقات میانی و
سایهی رونق کسب ِ
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پایین جمعیت نیز نرمنرمک منتفع» شوند ،بیانیهی دیگری تدوین کردند و از رییسجمهور خواستند
در مذاکرات مزدی مداخله کند .آنها نوشتند« :ما البته همراهی دولت با نهادهای کارفرمایی را
میفهمیم ،هر چه باشد دولت ،خود بزرگترین کارفرماست و از این حیث انتظار چندان معقولی
نیست که بخواهیم دولت شما [روحانی] -و اساسن هر دولت دیگری -حافظ منافع کارگران
باشد .دولت اما -چه دولت شما و چه هر دولت دیگری -مستقل از شان کارفرماییاش ،بنا به
جمهور ملت باشد و منافع همهی آحاد آن را از مجرای
رسالت "ملی" ای که دارد ،میبایست تجلی
ِ
سازوکارهای دموکراتیک نمایندگی کند .با این اوصاف توقع نابجایی نیست که در موضوع تعیین
حداقل دستمزدها از دولت شما بخواهیم عوض آنکه به نام رشد و رونق اقتصادی صرفن در خدمت
منویات نهادهای کارفرمایی عمل کند وظایف "عمومی"اش را از یاد نبرد و نقش میانجیگرانهی
خود میان منافع معارض را به روشنی ایفا نماید ».هرچند پیگیری مطالبات آنها ،مانند اغلب
مطالباتی که تاکنون پیگیری کردهاند ،در حد تدوین همین بیانیه ماند اما آنها هرگز به روی خودشان
هم نیاوردند که اتفاقن ماجرای تعیین حداقل دستمزد زیر سایهی تهدید و فشار و سرکوب ،حاصل
مستقیم مداخلهی رییسجمهور و دولت او در مذاکرات مزدی بود.
کسی که خودش را از پل عابر پیاده در بلوار میرداماد آویخت شصت و پنج ساله و بازنشسته بود،
چندی پیش از آن نیز مردی چهل و هفت ساله به دلیل اینکه نتوانسته بود سیصد هزار تومان
هزینهی پذیرش در بیمارستان میالد را تامین کند خودش را از پنجرهی ساختمان این بیمارستان به
بیرون پرتاب کرد .دولت حسن روحانی بعد از روی کار آمدن بسیاری از طرحها و لوایح نیمهکارهی
دولت احمدینژاد را از مجلس پس گرفت و هر بار با تشویق و تکریم از سوی هواداران دولت مواجه
شد .چماقداران جان بر کفی که شبانهروز در چارسوقهای فضای مجازی آماده نشسته بودند تا
از دولت روحانی دفاع کنند .با این وجود هرگز کسی به روی خودش هم نیاورد که یکی از معدود
طرحهایی که دولت روحانی از مجلس پس نگرفت ،طرح اصالح قانون تامین اجتماعیای بود
که سعید مرتضوی ،همان دادستان بدنام تهران ،در مقام رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت
احمدینژاد دستور تدوین آن را داده بود .اصالحاتی که بسیاری از مشمولین همان تامین اجتماعی
بیبنیه و ناچیز را هم از شمول برخورداری از تامین اجتماعی خارج میکرد.
این تنها «اصالح» قانون تامین اجتماعی نیست که موجبات فالکت فرودستان را فراهم آورده
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و برای آنان راهی غیر از خودکشی باقی نگذاشته است .مجموعهی سیاست دولت روحانی در مورد
پیشبرد برنامهی خصوصیسازی ،حذف یارانهها و تعیین حداقل دستمزد است که فالکت را برای
فرودستان همگانی میکند .حداقل دستمزدی که در جلسهی تعیین آن همان نمایندگان کارگری
مورد تائید دولت هم تهدید شدند.
در روزهای اخیر اجرای حکم شالق کارگران معدن طالی آقدره چنان هیاهویی به پا کرد که
علی ربیعی ،وزیر امنیتی کار ،مدیرکل ادارهی کار آذربایجان غربی را به دلیل آنچه بیخبری از این
حکم خواند برکنار کرد .با این حال ربیعی چند روز بعد در یادداشتی که برای دلجویی از کارگران
تازیانه خورده نوشت ،آورده است« :به نظرم الزم است این نکته مد نظر قرار گیرد که توسیع مفهوم
اخالل در نظم عمومی به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را در بر گیرد و آن را به یک مسئلهی
اجتماعی بدل کند ،کمکی به تقویت نظم عمومی نمیکند .معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در
پروندهی مذکور ،قطعن بیش از اجرای آن میتوانست همدلی و فضای الفت الزم برای تامین
پایدار نظم عمومی را ایجاد کند ».و سپس ابراز امیدواری کرده است که «در سایهی همدلی و
الفت میان کارگران ،کارفرمایان و دولت ،دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعهی کارگری
نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکالتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی
در سالهای گذشته و برخی سوءمدیریتها بر کشور تحمیل شد ،تحمل کنیم ».بنابراین وزیر کار
البته در مجرم بودن کارگران اعتصابی با دادگستری موافق است اما از شاکی پرونده انتظار داشته
است که گذشت کند تا شرایط برای تحمل وضعیت پیشارو از سوی کارگران فراهم شود .وضعیتی
که با تعیین حداقل دستمزدی بسیار پایینتر از خط فقر با مشارکت وزارت کار و شخص علی ربیعی
در روزهای جاری و آینده کمر کارگران را له خواهد کرد.
آن هیاهو البته کمترین فایدهیی که داشت این است که حاال احتمالن دولت از شکایت خودش
علیه کارگران معدن سنگ آهن بافق صرف نظر خواهد کرد .کارگرانی که تنها چند روز پس از اجرای
حکم تازیانه در معدن طالی آقدره با شکایت دولت به تازیانه محکوم شدند و به این ترتیب آشکار
شد که آن ژست کارگرپناه وزیر کار تا چه اندازه واقعی است.
با این وجود برای افشای سیاست دولت در مورد کارگران حتا نیازی به کنار هم قرار دادن این
ماجراها نیست .کافی است تنها یک پاراگراف از کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»
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را بخوانیم که این روزها دست به دست میشود .نویسندگان کتاب در سال  ،1389یعنی چند سال
پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مینویسند« :یکی از معضالت کارفرمایان و کارخانههای
کشور ،وجود اتحادیههای کارگری است .لذا کارگران باید نسبت به خواستههای کارآفرینان انعطاف
داشته باشند .از سوی دیگر یکی از چالشهای دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه
مظلوم واقع شده است .لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهرهوری و اینکه کارفرما در آینده
بتواند باز هم استخدام انجام دهد ،باید در قانون "حداقل دستمزد و کف دستمزد" تغییر ایجاد کرد
و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایینتر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای
یکدیگر کار کنند و آزادیهای اقتصادی نباید محدود گردد ...یکی از مشکالت چانهزنی نیروی
کار بر سر دستمزد است ...چالش دیگر هزینهی باالی اخراج نیروی کار برای کارفرما است».
نویسندگان این کتاب اکنون زمام امور را در دست دارند .حسن روحانی رییسجمهور است ،محمد
نهاوندیان ،ریاست دفتر روحانی و ریاست شورای اطالعرسانی دولت را بر عهده دارد ،محمدباقر
نوبخت معاون روحانی ،رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سخنگوی دولت است و
سرانجام اکبر ترکان مشاور ارشد رییسجمهور ،دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری_صنعتی
و ویژهی اقتصادی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
وقتی نویسندگان این کتاب از وجود اتحادیههای کارگری به عنوان یکی از معضالت کارفرمایان
و کارخانههای کشور حرف میزنند ،باید بالفاصله به یاد آورد که منظور آنها نه اتحادیههای مستقل
کارگری که در ایران وجود خارجی ندارند ،بلکه همان نهادهای وابسته به دولت مانند خانهی کارگر و
شورای اسالمی کار بودهاند .مسئوالن فعلی دولت امید حتا همان اتحادیههای زرد و وابسته را هم
تحمل نمیکنند .بنابراین آن کسی که میخواهد به ما ثابت کند زندانی شدن کارگران مبارز ،قتل/
مرگ شاهرخ زمانی در زندان ،صدور احکام زندان و تازیانه برای کارگران معترض و مانند آن ربطی
به دولت ندارد و برای خرابکاری در کارهای دولت است ،دارد آگاهانه خاک در چشم ما میپاشد.
قوهی قضاییهی جمهوری اسالمی در هیچ دورهیی اینقدر منطبق بر سیاستهای اصولی دولت
عمل نکرده است.
شاید حکم تازیانهی کارگران معدن طالی آقدره در همان میدانی اجرا شده است که سه
کارگر اخراج شدهی این معدن در دی ماه  1393تالش کردند خودشان را در آن به آتش بکشند،
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شاید هم نه .به هر حال در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمیکند .آنها که با تصویب ستمگرانهی حداقل
حقوق ،به حراج گذاشتن تمام امکانات آموزشی و بهداشتی و نهادهای تولیدی ،با تهاجم به قوانین
ناقص حمایتی از فرودستان ،با عزم جدی برای نابود کردن هر شکلی از امنیت شغلی برای کارگران
در پیشگاه ورود سرمایهی خارجی ،با به بند کشیدن کارگران مبارز ،با پهن کردن بساط مراقبت
و تنبیه در انظار عمومی ،با سرکوب اعتراضات کارگری و زهر چشم گرفتن از کارگران معترض و
سرانجام با دادن نشانیهای اشتباه و پوشاندن رد اصلی ستم ،امید کارگران و فرودستان را سالخی
و هر افقی برای بهتر شدن وضعیت را کور کردهاند ،در جنایتی که هر روز در مقابل چشمان ما اتفاق
میافتد مشارکت دارند .قاتل به صحنهی جنایت بازنگشته است .قاتل هرگز صحنهی جنایت را
ترک نکرده بود.
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