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امروزه در ایران سرمایه داری بیش از پیش رنج و ستم بر طبقه ی کارگر و                  

مردم سایه افکنده است، به گونه ای که نیروی کار که شالوده ی جامعه به                 

موجود در داخل   (  سیاسی و اقتصادی  )شمار می آید، زیر ستم طبقاتِی         

کشور، ترک خاک نموده و راهی غربت می شود، تا که اندک آسایشی را                 

د، متاسفانه سنت جنگ بر سر       نبرای خود و خانواده ی خویش فراهم ساز        

قدرت، ثروت و تقسیم آن میان صاحبان سرمایه، اشراف، شاهان، روحانیان           

و ارزش شمردن صرف به طبقه ی حاکم، همواره بر گرده ی مردم زحمتکش              

 . ایران در این گذرگاه تلخ تاریخ سنگینی می کند

در اینجا سعی بر آن است تا که سخنی در این باره گفته و تنها مختصر                    

اشاره ای به مهاجرت بخشی از مردم کارگر و زحمتکش کشور در صده ی                

اخیر به کشور کویت به عنوان نیروی کار و تامین مایحتاج زندگی بر زبان                

آورده باشیم، مهاجرت و کوچی که همیشه گلوی نسل ها را با بغض و رنج                 

آغشته می کند و در واقع این نکته تنها اشاره و مثالی از به حاشیه رانده                  

شدگان جامعه در این عصر و در این شرایط است؛ همانا که جامعه ی ایران                

در این زمینه پیشتاز جهانیان بوده و همواره اقشاری در جست و گریز از                

 .سرمای اجاق میهن در جای جای جهان سراسر محنتزا افزونتر می شوند

در این میان همچنین به شرایط کنونی موجود بر نیروی کار خارجی                  

بخصوص نیروی کار بنگالدشی، اتیوپیائی، فلیپینی، هندی، اروپایی و              

آمریکایی، به گفتار پرداخته که دلیل این رویکرد شرح حال کارگران رانده             

شده در تکاپوی نان است که چگونه در دوره های متفاوت به دلیل                    

تنگدستی و نابرابریهای اجتماعی با نابرابری های دیگر دست و پنجه نرم می 

کنند و معیارهای درآمد و کارمزدی، تناقضات و تفاوتهای فراوانی دارد که              

هر ملیت با ملیت دیگر در چارچوب آن تناقضات و تفاوتها برخورد و رابطه               

ی اخالقی انجام می دهد اما همه ی این ضد و نقیض ها وابسته به ارزش آن                 

 پـیـشـگـفـتـار
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انسان ها دارد که در جامعه ی خود کارگراند و در نهایت رابطه ی سیاسی و                 

اقتصادی میان آن کشورها با کشور مزبور است که نرخ درآمد ماهیانه ی                

 .کارگر را تعیین می کند و سرنوشت ساز می شود 

اما چرا از نیروی کار بنگالدش در کویت به عنوان مثال اشاره می شود؟                 

پاسخ این سوال این است که معیارهای انحصاری حقوق بشری در سرتاسر             

جهان آشکار است و کشور کویت هم از این قاعده مستثنا نیست، بلکه نقطه 

ی انحصاری بر حقوق انسانی در این جامعه ی بین الملل می باشد ولیکن                

کارگر ایرانی اگر چه شرایط نسبتاً بهتری از کارگر بنگالدشی و شرق آسیائی 

را دارد ولی تبعیض از او هم به دور نبوده و گریبانش را گرفته است به                     

خصوص در مقابل دیگر کارگرانی که از کشورهای خاورمیانه و اروپا یا آمریکا 

 .که در آنجا مشغول به کار هستند

چنان که گفته شد همه ی این موارد وابسته به مسائل سیاسی و اقتصادی                

میان آن کشورها با کشور مزبور است، اما هدف نهایی بر این است که در                 

جامعه ی کارگر ستیز ایران که همواره بدون هیچ نرخ و ارزشی به صادر                 

کردن کارگر پرداخته است بنابر تاریخ چندین هزارساله و آئین و فرهنگ که 

هر دم دستگاهی آن را تابوی حقانیت خود دانسته، سهم اقشار جامعه و                

کارگران از آن چه بوده است که همواره با پای پیاده راهی غربت گشته اند و                

 !تشنگی دشت های خود را با غربت محنت بار سیراب می کنند
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بسیاری از انسان ها در سرتاسر جهان گمان به آن دارند که هر جا که تراکم                

ثروت می باشد موفقیت و خوشبختی نیز در آنجا خواهد بود، ناآگاه از تار                

عنکبوت سرمایه که چرخ جامعه را به همانگونه که خود می خواهد می                 

چرخاند و به گردش در می آورد، بدون در نظر گرفتن ارزش های اجتماعی و           

فردی هر انسان، یکی از این شاخص ها، تراکم نیروی کار در کشورهای                 

حوزه ی خلیج فارس است، کارگران فراوانی از کشورهای مختلف در آنجا              

مشغول به کار می باشند و به طوری مشخص و گویا هیچگونه برابری در همه          

برای آنها میسر نمی باشد،     ...  ی موارد اجتماعی اعم از کار، درآمد، مسکن و        

 .چرا که نفوذ، قدرت و ثروت استثمار را توأماً می آفریند

برای اینکه بیشتر و روشنتر به این مسئله بپردازیم کشور کویت را در نظر               

از نفت جهان را تامین می کند و خیل           %  01می گیریم که می توان گفت        

فراوانی از کارگران کشورهای جهان در آنجا مشغول به کار هستند، که                

هریک از آنها با معیاری متفاوت از شخص یا که جمع دیگری از آنها هوا را                  

استشمام می کند و آسودگی را در میزان درآمد ماهیانه ی خود به انتظار                

 .می کشد

چنانکه برای برخی از آنها هیچگونه آرامش و آسایشی در محیط کار و حتی              

خانه موجود نمی باشد، چرا که سیستم طبقه بندی درآمد در مورد هر کارگر    

متفاوت است، برای مثال کارگرانی که از بیشترین           (  غیر کویتی )خارجی

درآمد ماهیانه برخوردار هستند از کشورهای اروپایی و آمریکا می باشند که     

از لحاظ امنیتی و سطح رفاه باالتری نسبت به دیگر کارگران برخوردارند، به             

گونه ای که با صاحبان آن آب و خاک در این موارد برابری می کنند، اما                   

کارگرانی که از کمترین درآمد ماهیانه از رنج و کامزدی دارا هستند،                  

کارگرانی می باشند که از بنگالدش، شرق آسیا و برخی از کشورهای                 

آفریقایی در آنجا مشغول به کار هستند که در ازای کاری که انجام می دهند    

 زنـجـیـر و مـحـنـت و آب و نـان
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یا بدرستی گفته باشیم از گرده آنها کشیده می شود و درآمدی که به آنها                 

چه در  )پرداخته می شود، توهین ها و تحقیرهای فراوانی به عمل می آید               

که در چارچوب کشوری که در آن مشغول به کار            (  رفتار و چه در کردار     

هستند مورد نگرش و برخوردی بسیار زننده، بد، غیر اخالقی و حتی از                

سوی اکثر کارگران از  ملیتهای دیگر که همچو آنها نیروی کارشان را می                

تا چه رسد از سوی خود مردمان کویت به عنوان             فروشند، قرار می گیرند   

 .صاحبان آب و خاک

اما در این جامعه ی طبقه بندی شده که کارگرانی از مصر، سوریه، لبنان،                

در آن مشغول به    ...  ایران، هندوستان، سریالنکا، بنگالدش، اروپا، آمریکا و       

کار هستند، نخست به کارگران بنگالدشی و سپس به کارگران ایرانی می              

پردازیم چرا که بروز استثمار، رنج و ستم بر کارگران بنگالدشی و کارگران              

شرق آسیا بهت و اندوه می آفریند و در نظر گرفتن شرایط کارگران ایرانی،               

 .ما را به دیگر مسائل داخلی ایران و جهان پیوند می زند

با در نظر گرفتن کار کارگران بنگالدشی می بینیم که بیشتر آنها کارهای به              

و نا مناسب را انجام می دهند، کارهایی از جمله             (  ارزان)اصطالح چیپ   

باربری و تمیز کردن کوچه و خیابانها و نوکری در خانه ها یا به عنوان راننده               

( برای زنان )و یا به عنوان آشپز و رختشور و مراقبت از کودک          (  برای مردان )

که کارگران دیگری هم از کشورهای فلیپین، هندوستان، سریالنکا، اتیوپی،          

 .شامل این مسئله می باشند... اریتریا و

اما برای نشان دادن تبعیض و ستمی که بر این جمله از کارگران سنگینی                

می کند، شرایط کارگران بنگالدش را مثال می زنیم و میزان درآمد ماهیانه              

دینار به    011الی    01یا    01ی آنها را در نظر می گیریم که تقریبًا و ماهیانه             

آنها در ازای کار، مزد پرداخت می شود، در صورتی که میزان کرایه ی                   

ماهیانه ی هر اتاق، آشپزخانه و دستشویی با معقول ترین نرخ برابر است با               

دینار و چنین است که تأمین دخل و خرج کارگر بنگالدشی با                001تا    021

کارگری که به امید تأمین نیازمندیهای زندگی        .  هزار گونه رنج همراه است    

خود و خانواده، بار سنگین غربت را بر دوش می کشد و اگر که کارگری یا که 

کارمندی از جمله کشورهای متمدن و پیشرفته و بخش غربی کره ی زمین              
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باشد، ماهیانه پس از دریافت مزد خود به تفریح و سرمایه گذاری و مال                 

اندوزی اندیشه می کند ولیکن کارگر ستم دیده ی بنگالدشی در غربتی که             

به سر می برد پس از دریافت کارمزدی خود نخست درگیر اندیشیدن به                

پرداخت کرایه ی مسکن و سپس تأمین غذا برای جان سالم به در بردن از                

نبرد با گرسنگی و آنگاه پس انداز کردن برای پرداخت حق اقامت به ضامن               

اقامت که می بایست حتمًا یک شخص سرمایه دار و به اصطالح صاحب                 

بیزنس که خود او نیز می بایست کفیل کویتی داشته باشد و پس از آن می                 

تواند در اندیشه ی فرستادن دسترنج خود به سرزمین مادریش باشد که هر             

یک از آنها سال های سال را با این رنج و محنت سپری می کنند تا که                     

فرصت دیدار دوباره ی عزیزان خود را داشته باشند، اما چه دسترنجی پس              

 از این همه ستم و رنج اندوخته می شود؟

با اندک میزان دستمزد، کارمزدی و گرانی کرایه ی ماهیانه ی مسکن، آیا               

توان آسایش برای آنها موجود است؟ برخی از این کارگران نیز از طریق                

استخدام می شوند که    ...  شرکت های بزرگ به عنوان همان عامل نظافت و         

شاید برای برخی از آنها مشکل مسکن در این زمینه نباشد، اما با این نرخ                 

درآمد در دنیای طبقه بندی شده، خود را در زندان جبر زمان و سرنوشت                

می بینند و تنها دنیای رنگارنگ دیگران را می توانند از پشت شیشه ها                 

تماشا کنند ، آنها به ناچار به صورت جمعی در اتاق ها زندگی می کنند، و به                 

امید فردای بهتر، رنج و محنت را پشت سر می گذارند که متاسفانه میزان                

 !باالئی از جرم و جنایت نیز به آنها نسبت داده می شود

با اشاره به موضوع واژه ی کفیل، یعنی ضامن اصلی حق اقامت، این نکته را                

در می یابیم که هر شخص که دارای یک بیزنس یا منبع درآمد خصوصی می               

باشد، نیازمند به یک ضامن کویتی می باشد که آن را کفیل می نامند و در                 

کل کفیل ضامن و تعیین کننده ی سرنوشت کارگر نیز به حساب می آید،                

چرا که کارگری که هیچگاه در سرزمین رنجور خویش هیچ ارزش و نقشی              

نداشته است در خاک غریب از او باج برای کار کردن و زحمت کشیدن و                 

اقامت کار گرفته می شود چه بسا اشخاص و شرکت ها و صاحبان موسساتی              

هستند که تنها به این کار مشغولند و در ازای دادن حق اقامت و تمدید آن                 
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 011از کارگران نیازمند، پول می گیرند که گهگاهی به مبالغ مختلف از جمله       

دینار و بیشتر می رسد، که البته همین ها توانائی قانونی سلب                  011تا  

پاسپورِت آن کارگر ستمدیده را نیز دارا می باشند و در برخی موارد درباره               

ی باز پس دادن پاسپورت به کارگر ستمدیده دوباره باج گیری به عمل می               

میالدی ادامه یافت، تا اینکه که        2101و    2112آید، این روند تقریبًا تا سال        

در کویت، شرکت داران و صاحبان موسسات را موظف نمود تا            “  قانون کار ”

پاسپورت که هویت و سند اصلی یک فرد از جامعه و کشور می باشد را به                  

آنها باز پس دهند، ولی همچنان برخی از شرکت ها و موسسات به دلیل                 

نیازمندی آن کارگران به اقامت و کار و نان و آب از این مسئله سرپیچی                  

نموده و به سوء استفاده های خود بر اساس موقعیت پدید آمده از برتری                

 .نژادی و ملی ادامه می دهند

با در نظر گرفتن این روند در می یابیم که طبقه بندی ملیتی و تبعیض                   

موجود، سطح رفاه و پیشرفت کارگران را رقم می زند همچنان که کارگران              

بسیاری از دیگر کشورهای جهان در آنجا مشغول به کاراند که بنا بر ملیت               

خود از این قاعده مستثنی نیستند، چه بسا به خاطر این روند دچار آسیب               

هایی از جمله فیزیکی، روحی، روانی و تبعًا جرم و جنایت می شوند و                   

درست می ایستند بر سر میز محاکمه ای که جانی بیگناه است و خود قاضی               

 !یکی از متهمین اصلی

حال آنکه هر شخص از آن غربت نشینان به دلیل فقر، تنگدستی، عدم                 

استقرار سیاسی و اقتصادی موجود در کشور مادری خود راهی آن غربت              

اندوهبار شده است که سایه ی تناقضات و کش و قوس های به اصطالح                 

انسانی بین المللی پاسخ گوی رنج و محنت آنها نمی باشد، زیرا آنهایی که               

بخشی از جامعه ی رنج دیده ی خود می باشند تنها در رنج کشیدن                    

سهامدار بوده اند و سیاست ها و ریاضت های سیاسی و اقتصادی جهان آنها              

را به زیر پای طبقه ی دارا و سرمایه دار نادیده می گیرد، همانگونه که بافت                 

 .های اجتماعی و مرزها و طبیعت را به دلخواه خود صیقل می دهد

می توان نمونه ای دیگر از برده داری را یادآور شد که در خصوص خدمه ی                 

منزل می باشد که بیشتر به عنوان راننده، آشپز، رختشور و مراقبت از                 
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کودک، مشغول به کار اند و بیشتر این ستمدیدگان از سوی برخی از شرکت              

ها  و موسسات راهی غربت و کار می شوند که مانند همه ی کارگران امیدی                

برای زندگی و آینده مرفه ای را دنبال می کنند و اینک دختران و زنانی که                 

به عنوان رختشور و آشپز استخدام می شوند با اندک دستمزدی که به آنها              

پرداخت می شود در برخی موارد طعم ضرب و شتم و هرگونه تجاوز را                  

تحمل می کنند که همه ی آنها وابسته به روحیات و اخالقیات کفیل و                  

صاحبکار شخص می باشد که چگونه با کارگر و فرمانبر خود رفتار کند و نه                

در واقع در چارچوب قوانین و عرف انسانی که آن را حقوق بین الملل می                 

 !نامند

چنانکه روشن است پیوند میان تبعیض دینی، مذهبی، زبانی و نژادی جامعه            

ی طبقاتی سیاسی و اقتصادی را به بار آورده است که از آن سوی دیگر این                

طبقه بندی به این قبیل تبعیض ها بیشتر دامن می زند و این روند به این                  

گونه است که شخص یا گروهی در جامعه ی خود و جوامع دیگر، بیشتر یا                 

که کمتر از دیگری زندگی را لمس می کند حال آنکه کارگران به حاشیه                 

رانده شده در جوامع خود هیچگونه نقشی برای تعیین سرنوشت خود ندارند 

و زندگی مرفه و مایحتاج آن را در جوامع دیگر با درد و رنج جستجو می                   

 .کنند

جامعه ی ایران نیز هیچگاه از این قاعده مستثنی نبوده است چرا که هجوم              

نیروی کار در دهه های گذشته و امروزه، در ابتدا به شهرها و سپس به دیگر                

کشورها در آن دامنگیر بوده است که نمی توان دلیل و علت آن را نادیده                 

گرفت که همه و همه ی علت این فرآیند؛ نادیده گرفتن اقشار در جامعه در               

چارچوب سیاست های داخلی که خود تابعی از سیاست های نظام جهانی              

سرماداری امپریالیستی بوده است، روندی که همواره موجود می باشد و              

جامعه را به چند دستگی از گروه های مختلف تقسیم کرده است که از جمله   

ی آن طبقه ی حاکم، سرمایه دار، دینی، مذهبی، قومی، ملیتی و                    

خویشاوندی را در یک سوی ترازو و در سوی دیگر ترازو طبقه ی                     

زحمتکشان و اقشار رانده شده از گروه های دیگر دینی، مذهبی، قومی و               

به پایین ترین سطح جامعه که هر کدام از آنها در زنجیر چیده مان              ...  ملیتی
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سیاست های طبقه ی نخست چرخه ی زندگی اقتصادی و سیاسی آنها را               

 .تامین می کنند 

اکنون مختصر اشاره ای به سرازیر شدن اقشار ایرانی به کشورهای حوزه ی            

خلیج، جهت تامین مایحتاج زندگی اشاره می شود که بیشتر در دو دوره ی              

متفاوت زمانی و سیاسی شکل گرفته است، یعنی دوره ی سلطنت خاندان             

 (.حکومت جمهوری اسالمی)پهلوی و دوره ی پس از آن 

نخست در مورد دوره ی اول از آنجایی که جامعه ی آن دوران ایران در                   

بخش های مختلف مرزی فقر و تنگدستی چشمگیرتری نسبت به شهرها             

موجود بوده و موجودیت حکم خان و خانساالری در مناطق دور افتاده رواج             

بیشتری داشته، مردمانی از بخش های محروم کشور به قصد تامین                 

نیازمندیهای خود راهی کشورهای حوزه ی خلیج به خصوص کشور کویت             

گشته که برخی از آنها در آن کشور همراه با خانواده های خود مشغول به                 

نجاری، نانوایی، فروش   :  کار شدند و پیشه ی بیشتر آنها عبارت بوده است از          

حمل آب بر دوش به وسیله ی قوطی های حلبی و فروختن آن در کوچه               )آب

، بیشتر آنها از شهرهای      ...، نوکری، کلفتی در خانه های شیوخ و         (و بازار 

کوچک و روستاهای استان های جنوبی مانند استان های خوزستان، بوشهر،           

فارس، هرمزگان و بلوچستان بوده اند اما از آن کارگران دیروز تنها بخش               

اندکی، پس از مدت زمانی کوتاه و یا بلند به دیار خود بازگشتند و برخی                  

دیگر از آنها همراه خانواده در آنجا مستقر گشته و در نهایت با اوج گیری                 

به تابعیت آن     0290و استقالل آن در سال       (  کویت)استخراج نفت در آنجا     

جامعه در آمده و امروزه بخشی از ملت آن جامعه را تشکیل می دهند و                  

 .برخی دیگر از آنها نیز بدون هویت می باشند

این قشر از مردمان و کارگران توانستند در جامعه ی کوچک کویت نسبت               

به جامعه ی اسالف خود محنت آب و نان سرزمین را در خاک دیگر جبران                

کنند و می توان گفت که تکرار این روند نا محسوس را تماشا می کنند                   

چنانکه پس از آنها روند جست و گریز در پی آب و نان و محنت ناشی از                    

شرایط سرزمین مادری به این تکرار به گونه ای دیگر دامن زده است که                 

همواره اقشار جامعه برای تامین نیازمندی های زندگی خود پای پیاده شان             
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 .را در جاده های غربت می نهند

پیش از آنکه به شرایط کارگران ایرانی شاغل در کویت در مرحله ی پس از                

روی کار آمدن نظام اسالمی در ایران بپردازیم، در مورد همان بدون هویت              

سخنی بجا می آوریم که بخشی از جامعه ی کویت را تشکیل می دهند، اما                

دارای شرایط سختری نسبت به دیگر اقشار جامعه بوده و در واقع پیش از               

مهاجرانی که از دیگر کشورهای منطقه از           0290استقالل کویت در سال      

جمله ایران در آنجا مشغول به کار بودند توانستند به تابعیت کویت در آیند              

و پس از آن زمان نیز مهاجرانی دیگر به آن جامعه افزوده شدند که برخی از                

آنها نتوانستند همچون گذشتگان به تابعیت آنجا درآیند که در واقع رد               

صالحیت شدند و همواره در تبعیض، فقر و حرمان به سر می برند، چرا که                 

دارای هویت شناخته شده و یا بهتر است بگوئیم مورد تائید نمی باشند و در        

حقیقت می توان گفت که ماهیت آنها همان مهاجرانی هستند که جهت کار             

به آنجا  ...  و تامین نیازمندیهای زندگی از عربستان سعودی، عراق، ایران و          

یعنی بدون هویت یا بی وطن مورد        “  بدون”کوچیده اند و همواره آنها را        

خطاب قرار می دهند و در آی دی کارتی که هر شخص هویت ملی آن                   

( بدون)مشخص می باشد آی دی کارت آنها بدون هویت ملی با کلمه ی                 

یعنی بدون سرزمین جایگزین می شود، آنها به ناچار این محنت را بر دوش               

می کشند چرا که در سرزمین های اولیه ی خود هیچ سرپناهی نداشته اند،              

سال است که     01تا    01ندارند و اکنون افراد و خانواده هایی هستند که            

 !چنین شرایطی را تحمل می کنند

اما در مورد نیروی کار ایرانی در دوره پس از انقالب، ما فراز و نشیب های                  

فراوانی را می بینیم که همه و همه تاثیر گرفته از سیاستهای داخلی کشور و  

روابط با جامعه ی جهانی است که در آن سوی موضوع نیز کشور مزبور بر                 

مبنای رابطه ی سیاسی و اقتصادی خود با ایران و همچنین رابطه ای از این                

حیث با جهان غرب بر کارگران ایرانی گهگاهی اختناق و فشار نشان می                

می توان گفت که در مرحله ی نخست اگر که اقشار و کارگرانی از                 .  دهد

بخش های معینی از کشور روی به غربت برای تامین نیازمندیهای زندگی              

خود می آوردند در مرحله ی دوم و کنونی کارگران و اقشار وسیعتری از                 
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استان های مختلف کشور برای کار و تامین نیازمندیهای خود رو به غربت               

 .می آورند

از آنجایی که نیروی کار ایرانی در دوره ای که از آن سخن یاد می کنیم به                   

چند دسته ی متفاوت تقسیم می شود که بیشتر آنها در حرفه و شغل های                

مختلفی مشغول به کار هستند و تراکم و تمرکز برخی از آنها نسبت به                  

حرفه و سرمایه ی خاصی که حاصل تالش آنها بوده است، تنها می توان                 

گفت ناجی یا که عامل تداوم آنها بوده که همان مسئله ی کار و سرمایه                  

است چرا که در جامعه ی کوچک آن کشور با همه ی تناقضات و تبلیغ های                

نفرت انگیز ناشی از سیاستهای جهان سرمایه داری امپریالیستی شرق و             

غرب و دامن زدن به مسائل ملی و مذهبی با شرایط موجود سازگاری می                

کنند چرا که ارزش نرخ درآمد افزونتری نسبت به سرزمین خود خواهند              

است که اقشار کارگر را وادار به        (  دینار)داشت همانا که ارزش پول کویت      

 .تحمل این شرایط  محنتبار می کند

اما اقشار شاغل ایرانی در کویت به دو دسته تقسیم می شوند که نخست                

آنها دارای بیزینس یا که شغل های خصوصی هستند که آنها نیز بنابر                  

است و در واقع سند بیزینس به         مسئله ی کفیل تنها آن سرمایه  مال آنها         

حکم تعیین    نام کفیل یا همان ضامن اصلی حق اقامت می باشد و اوست که            

 .سرنوشت سرمایه دار و کارگر را دارد

اکنون بیزینس یا کار آنها را در نظر می گیرم که اکثرًا دارای مغازه های                   

بقالی، رستوران، صرافی، طال فروشی، پارچه فروشی، شرکتهای کوچک            

در شرایط متعادلی از لحاظ     :  هستند که می توان گفت      ...  ساختمان سازی و  

مادی به سر می برند اما همواره سایه ی تبعیض برخواسته از دل سیاستهای              

و نفوذ مسائل سیاسی جهان در این پروسه ی     ( ایران و کویت)میان دو کشور

 .قدرت و ثروت بر روند زندگی آنها سنگینی می کند

سنگینی ای که بر مراتب ثروت و تنگدستی بیشتر چیره می شود، یعنی هر  

چقدر که فقر و تنگدستی فزاینده تر باشد، این رنج و محنت نیز افزونتر می               

گردد، اما بر دوش دیگر کارگران ایرانی که برخی از آنها نسل جوان اند و                 

نسل به نسل اینگونه سرنوشت را به ارث می برند و بدون هیچ سرمایه و                  
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پشتوانه ای، امیِد به یافتن کار در دیگر شرکت ها را دنبال می کنند که                   

همچنین به خاطر مسائل سیاسی میان دو کشور یا که چند و چندین کشور،              

اولویت های ملیتی دیگری نسبت به آنها ترجیح داده می شود و از                    

سرخوردگی های ناشی از تلخی روزگار کنونی، توهم و خود ارضایی نسبت             

به تاج و تخت گذشتگان بر باور و جایگاهشان موج می زند و تنها آینده را                 

زنجیر بردگی در سراسر جهان      .  در گذشته های خیالی جستجو می کنند       

سرمایه داری آنها را دربند گرفته است آنچنان که بردگی در دو سوی ماجرا              

هم در خارج از کشور و هم داخل کشور آنها را دنبال می کند و اگر که آن                    

کارگران جوان محنت زده در غربتی که به خاطر دین و مذهب و ملیت خود                

مورد تبعیض قرار می گیرند در راه بازگشت به سرزمین اجدادی خود، کوچه             

های بن بست و درهای بسته را پیش رو دارند، آنچنان که همان تبعیض                 

زدگان پس از آن همه مشقت، تنها برای دیدار یا که بازدید خانواده ی خود                

میل به بازگشت به زادگاه اجدادی داشته باشند تنها می توانند سالی یک               

ماه به کشور خود بازگردند و بیشتر از این از طرف               3بار آن هم به مدت       

و در نهایت اقامت کار خود را در غربت         !  کشور خود ممنوع الخروج می شوند     

هم از دست خواهند داد و به خدمت سربازی فرستاده می شوند، حال آنکه               

آن کارگران اگر که میل به دیدار بیش از یک بار در سال و خرید زمین و                    

سرمایه گذاری در کشور خود داشته باشند با اندوخته ای که پس از آن همه               

رنج و مشقت به دست آورده اند، می بایست پول در ازای داشتن برگ                  

میلیون   01برابر با     0321معافیت سربازی پرداخت کنند که بنابر نرخ سال          

تومان بوده و آخر همان تناقضات و تبعیض های موجود در داخل کشور بر                

آینده و آسایش آن ها چیره می شود به آنگونه که تبعیض های طبقه بندی                

همواره همچون زنجیر بر دست و پا       ...  شده ی ملیتی، مذهبی، دینی، مادی و      

 .و گلوی آنها سنگینی می کند

پیامد بی ثباتی و استثمار وحشیانه موجود در داخل کشور این است که                

طبقه بندی خیره کننده در جامعه آنچنان پیشتاز در زمینه های ثروت، فقر             

بوده است که کارگران و اقشار ارزش گذاری نشده ی صادراتی با مهر یا               ...  و

بی مهر استاندارد بر دست هایشان داغ این زنجیر، آب و نان سنگینی می               
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کند یکی از این نمونه ها ایرانیان کارگر ساختمانی و باربر در همان کشور یاد 

شده است که در سپیدی صبحگاه با لباس های ژنده، چرک آلود، بیل و                 

صف کشیده و در انتظار کار       (  شارع عمان )کلنگ در امتداد خیابان عمان     

ایستاده اند که شاید رهگذری برای ساخت، ساز، حمل و نقل از آن خیابان               

گذر کرده و درآمد روزانه ی آنها بوسیله ی کار آن رهگذر تامین شود،                  

دینار است و آنگاه آن کارگران بیکار در            01درآمدی که روزانه حداکثر      

جستجوی کار و نان می بایست  به کرایه ی ماهیانه ی مسکن که گهگاه به                 

صورت چند نفری این مسئله برطرف می شود اندیشه کنند و پس از آن                 

شکم گرسنه را سیر نگه داشته و به فکر پرداخت حق اقامت باشند که در                 

برخی موارد به صورت غیر قانونی با هزار گونه ترس و وحشت به زندگی در                

 .غربت به دلیل نداشتن پرداخت حق اقامت به کفیل ادامه می دهند

میالدی در گیر و دار بهار عربی در خاورمیانه که روند              2100در اوایل سال    

به کشورهای حوزه ی خلیج       (  شهروندان آن کشورها   )نارضایتی مردمی 

رسیده بود، اوج گیری آن در بحرین، در یمن، عربستان سعودی و حتی                

کویت به چشم می آمد که همه ی آنها خواسته های به ناحق بر شمرده شد                 

و در نهایت سرکوب تند تبلیغاتی، مادی و نظامی عامل پیشگیری از هرگونه             

دگرگونی داخلی آن کشورها گردید که روندی برخالف تمام انقالب های              

ولی در این میان همواره روزنامه ها و شبکه          .  همگام را پشت سر گذاشت    

های خبری عربی از نقش داشتن جمهوری اسالمی ایران سخن گفته و                

. مسائل ملی و مذهبی را بیش از پیش در راس مبارزه ی تبلیغاتی قرار دادند           

روندی که همواره موجود بوده است که همه ی این مسائل با اوج گیری                  

مشکالت سیاسی میان آن کشورها به فشار و تبعیض به نیروی کار دامن می              

زند که همانا در آن بهبه در کویت با اعالم دستگیری جاسوس های ایرانی و               

کویتی که به سود ایران در جمع آوری اطالعات مشغول بوده اند، تحریم                

بیشتری بر نیروی کار ایرانی افزوده شد به گونه ای که از همه اقشار ایرانی                

شاغل در کویت اعم از پولدار و بی پول و پیر و جوان برای ترانسفر کردن                  

اقامت خود به شغل های دیگر دوباره از آنها اثر انگشت گرفته میشد که به                

مدت یک ماه نیروی کار ایرانی در صف ساختمان چند طبقه ای اثر انگشت               
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صف می کشید و پس از آن با دخالت دیپلماتیک ایران این قانون پس از آن                

یک ماه لغو گردید، قانونی که همواره شامل کارگران ستمدیده ی بنگالدشی            

بوده است و روند چشمگیری در محافل خبری کشورهای          ...  و پاکستانی و  

عربی در مورد موجودیت نیروی کار ایرانی بوجود آمد که در واقع تنها جنگ 

تبلیغاتی ای بود که با فشار آوردن و تبعیض به نیروی کار زهر چشمی از                  

رژیم جمهوری اسالمی گرفته باشند و می توان اینگونه بیان کرد که نیروی              

کار گریخته از چنگال فقر و تبعیض و بی عدالتی به گونه ای دیگر در چنگال       

 .چیده مان زنجیر، سیاست و سرمایه دست و پا می زند

کارگران ایرانی شاغل در خارج کشور یا همان جستجوگران آب و نان                 

بیشمار اند و اگر گروهی بر آن می بالند که ناسا بوسیله ی دانشمندان                  

ایرانی فضانوردی می کند و بر آن می بالند که از تافته ای جدا بافته می                   

باشند شایان آن است که بر کلیت اقشار جامعه ی ایران دیده بگشایند و                

فضانوردی ایرانی در آمریکا و گرسنگی و جست و گریز تاریخی اقشار                

جامعه در داخل کشور و آوارگی های مختلف ناشی از جمله فقر، سیاست،               

را به چالش در آورند، همچنان که میزان          ...  عقیده، ملیت، دین، مذهب و     

آسیب پذیری جامعه نسبت به مواد مخدر و اعتیاد در داخل کشور سنگینی             

می کند در زندان های خارج کشور نیز بی نصیب نبوده است و همان به                  

حاشیه رانده شدگان جامعه هستند که برای تامین نیازمندی های خود و              

خانواده راهی غربت شده اند و دچار همین فرآیند می شوند آنچنان که                

درصدی از زندان های کویت را زندانیان ایرانی تشکیل می دهند که براثر               

نبود جایگاه اجتماعی و فقر از جرعه ی این زهر کشنده می نوشند که                  

بیشتر آنها کارگران کم درآمد و یا اشخاصی هستند که به عنوان سیاحت و              

گردشگری پا به غربت می نهند تا که شکم گرسنه را با نرخ افزونتر مواد                  

مخدر سیر نگه بدارند که سرانجام سر از زندان در می آورند و به حبس های             

ابدی و طوالنی مدت دچار می شوند که همواره در صفحات نخست روزنامه              

های کویتی و کشورهای حوزه ی خلیج عالوه بر مسائل سیاسی به این                 

مسائل پرداخته و عکس دستگیر شدگان را به دامن زدن به دیگر مسائل و               

فشار آوردن به نیروی کار ایرانی تحریک می کنند چنان که بارها در                  
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یک ایرانی تخم مخدرات     )صفحات نخست روزنامه ها تیترهایی از قبیل        

که اشاره به دستگیری شخصی بود که عکس برهنه ی پایین تنه ی ( گذاشت

شطرنجی شده ی آن در صفحه ی نخست روزنامه ی الوطن در چند سال                

پیش درج شده بود که پزشک مصری در حال استخراج مواد مخدر که                 

توسط بلعیده شدن انجام گرفته است می باشد و بسیاری دیگر از این گونه               

مسائل که همواره ادامه داشته است و کارگران بی پناه در  خارج کشور را به                

حاشیه می راند همانا که در حاشیه رانده شده می باشند و نسبت به جایگاه               

خود در جهان سرمایه داری نه پلی پیش رو دارند و نه راهی پشت سر،                   

کارگرانی که در جستجوی یک لقمه نان واژگانی در جهت تحقیر از جمله               

در البه الی محافل    ...  مجوس و آتش پرست و دیگر مسائل قومی و ملیتی و           

خبری به آنها ربط داده می شود که بیشتر خود آن ستمدیدگان مفهوم و                

معنای این واژه گان را نمی دانند و در تنگنای فضای سیاسی و اقتصادی آن               

جوامع دست و پا می زنند همانا که در جامعه ی مادری خود از این گونه                   

تحقیر و تبعیض ها به دور نبوده اند و همواره بنابر زبان، دین، مذهب و طبقه            

 !ی خود اسیر این ددمنشی ها بوده اند

در فضای سرمای درون و آتش بیرون، محنت ناشی از چکمه ی طبقات                 

حاکم و جست و خیز و گریز در پی آب و نان یک جامعه دیده می شود، اگر                   

... که در جوامع غربی میل مردم به خواندن رمان، تحقیق، داستان، دانش و             

افزونتر می باشد در جامعه ی درهم گسیخته ی شرقی و جامعه ی پیوسته نا        

آرام و استثمارگر ایرانی مفهوم گرسنگی و فقر بر چهره ی آفتاب زده ی                 

آنها سیلی اولویت می زند و هر کدام از آنها روزانه هزار تراژدی و داستانهای 

این درد و رنجهای هر روز      .  تلخ و فیلم های وحشتناک را تجربه می کنند         

افزایش یابنده را به نظر می رسد پایانی نیست، مگر اینکه خود کارگران و                

زحمتکشان با تجمع یافتن و ایجاد تشکالت توده ای طبقاتی و بویژه                 

سازمان و حزب خویش و دامن زدن به یک مبارزه همه جانبه طبقاتی، موفق              

شوند که رژیم های  سرمایه داری  در کشورهای منطقه و مخصوصًا در ایران               

را سرنگون کرده و بر ویرانه های چنین دولت هائی، دولت کارگران و                  

زحمتکشان باید نهند تا بتوانند با لغو مالکیت سرمایه دارانه، چه خصوصی و        
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چه دولتی بر ابزار تولید، خود را از همه ی تبعیض ها، ستم ها، محنت و                   

این هم میِسر نمی شود،     .  رنجها که جامعه طبقاتی مسئول آن است برهانند       

 .مگر اینکه یک انقالب اجتماعی و کارگری را تدارک ببینیم
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1392تیرماه  

 

 انـتـشـارات آنـتـی فـاشـیـسـت هـای ایـران و افـغـانـسـتـان


