
 

 تظاهرات ده ها هزار نفری 
  در بهشهر

 
۴ 

 

 ۷  گزارش ۲

 که کارگران شيکاگو بـا  ۱۸۸۶از اول ماه مه     
تظاهرات خود هشت ساعت کار روزانه را بر        
سرمايه داران آزمند تحميل کردند، جهـان       
با هر موفقيت جنبش کارگری در کسـب          
حقوق اوليه اش در برخـورداری از يـک           
زندگی انسانی در قبال کار خود، يک گام به         
پيش برداشته و سيمائی انسانی تر يافـتـه         

 .است
 بسياری از دستاوردهای اين جنبش هـم        
چون حق کار، بيمه همگانی، مـحـدوديـت         

 ساعت کار و     ۴۰ساعات کار، بيمه بيکاری،     
که در   . .   کمتر در هفته، مرخصی ساليانه و       

بسياری از کشورها هم اکنون اموری بديهی       
تلقی می شوند، در ازای تالش نسل هـای          

 ۱۳۸۲ارديبهشت مـاه        ارگان مركزي سـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان خـلـق ايـران                 

۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸    

 ويزه اول ماه مه، روز جهاني كارگر

بزرگی از مبارزان جنبش کارگری به دسـت        
آمده اند و به دستاوردهای کل بشـريـت          

 . تبديل شده اند
کارگران کشور ما هم آوا با کارگران سراسر        
جهان هر سال و تحت هر شرائطی، چه در          
دوران ديکتاتوری پهلوی و چه در دوران         
استبداد جمهوری اسالمی،  همواره اول ماه       

  ارديبهشت، اول ماه مه، ۱۱
 روز جهانی کارگر 

 
 روز مبارزه 

 برای جهانی بهتر 

مه را جشن گرفته اند، همبستگی خود را با         
مبارزات کارگران در سراسر جـهـان، در          
تالش برای ايجاد جهانی عادالنه و عاری از         

 . ستم و استثمار اعالم نموده اند
 

روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران 
 ! جهان خجسته باد

 
 

 جنبش کارگری ايران ، موقعيت و چشم اندازآن
 مصاحبه با ناصر سعيدی از فعالين جنبش کارگری

 ۲در صفحه 

طي سال هاي گذشته ، و بويژه در دوسال اخير،          
واحدهاي بزرگ نساجي ايران شـاهـد رشـد و            

تـوسـعـه    .   گسترش مبارزات کارگران بوده است    
دامنه اعتراضات و تظاهرات شـاغـالن در ايـن           
رشته با سابقه وپراهميت صنعتي ، صرفا ناشـي         

از تعداد نسبتا زياد واحدهاي بزرگ نساجي ، در         
قياس با ديگر رشته هاي توليدي ، نبوده و بلـکـه            
زاييده وضعيت شديدا بحراني و رو به زوال ايـن      

بخش بـزرگـي از صـنـايـع           .   صنعت بوده است  
نساجي کشور ، به برکت سياسـت هـاي رژيـم             

اسالمي طي ساليان گذشته نابودشده و بـخـش          
باقي مانده آن نيز ، اکـنـون در تـقـالي مـرگ                  

اعتراضات و اعتصابات کارگـران     .   وزندگي است 
نساجي ، طي اين مدت ، نه تنها بـراي دريـافـت               

مـعـضـلـي کـه          –حقوق و دستمزدهاي معوقه      
گريبانگير غالب رشته ها و واحدهـاي تـولـيـدي            

بلکه فراتر از آن ، تالش براي جلوگـيـري    –است  
از بسته شدن کارخانه ها و اخراج و بـيـکـاري              
دسته جمعي کارگران و در واقع ، به خاطر دفـاع           

 .از حق کار و حيات خود بوده است

 

 چگونه صنايع نساجي کشور نابود
 و ده ها هزار کارگر بيکار شدند؟

 ۵ادامه در صفحه  



    ۲ صفحه

اين گفتگو هم زمان شده با مقطعی که نيروهـای          
نظامی آمريکا و انگليس درگيرودار اشغال نظامی       

شرايط جديد چه تاثيـراتـی بـر         .   عراق هستند 
 مبارزات کارگران ايران دارد؟

اشغال نظامی افغانستان و عراق دوره استعـمـار         
دوره ای کـه درآن        .   کهن را تداعی مـی کـنـد         

استعمارگران به بهانه های گوناگون سـرزمـيـن        
هايي را به تصرف نظامی خود درمی آوردنـد و         
در نهايت دولت دست نشانده خويـش را بـرآن            

بازنده اصلی چنيـن  .   سرزمين ها حاکم می کردند    
جنگی در درجه اول مردم عراق و در درجه بعـد           

رقم کشتـه شـدگـان و         .   مردم کل منطقه هستند   
بـه  .   مجروحين عراقی به هزاران نفر رسيده است      

زيرساخت اقتصادی کشور لطمات شديدی وارد       
راه های ارتباطی ، فـرودگـاه هـا ،              .   آمده است 

نيروگاه های برق و حتی مدارس ، بيمارستان ها         
و منازل مسکونی مردم از گزند بمـبـاران هـا ،              
موشک ها و تيربارهای آمريکايي و انـگـلـيـسـی            

گزافه نخواهد بود اگر بگوييم اين      .   مصون نيستند 
جنگ ، اقتصاد عراق را ساليان سال به عقب بـاز           

 .می گرداند
صدمات ناشی از جنگ اما بسيار فراتر از کشور         
عراق می رود و بخش های مهمی از جـهـان را              

سياست جنگ طلبانه کابينه جورج     .   دربرمی گيرد 
بوش سال ها پيش از به روی کارآمدن او توسط   

پروژه »يک جريان دست راستی و نظامی به نام         
 (PNAC) «مربوط به آمريکا در سـده جـديـد         

 ۱۹۹۷اين نهاد کـه در سـال            .   تدوين شده بود  
بـيـنـش    »تاسيس شده خواهان بـازگشـت بـه            

و حضور نظامی گسترده اياالت متحـده     «ريگانی
آمريکا در مناطق مختلف جهان و از جـملـه در             

اينک بسـيـاری از     .   خاورميانه و خاور دور است  
در مقام های حسـاس دولـتـی          PNACاعضای  

مـعـاون   (   ديک چينی   :   از آن جمله اند   .   قرار دارند 
، )   وزير دفـاع    ( ، رونالد رامزفلد ) رئيس جمهور  
و جان برلـتـون   )   معاون وزيردفاع(   پاول ولفويچ   

خـود جـورج     )   *   .   معاون وزير امور خارجـه       (   
بوش نيز مدت ها پيش از شروع جنـگ آشـکـار             
ساخته بود که هدفش بسيارفراتر از کشور عراق        

عراق ، ايران و کره ( می رود و از محور شرارت  
 .نام برده بود) شمالی 

هم چنين در بعدی گسترده تر ، دوره جديدی از           
تجاوزگری های نظامی و مسابقه تسليحاتی بيـن        
قطب های سرمايه داری ، چهره جهان را تيره تر          

بودجه نظامی اياالت متحده قـرار اسـت         .   می کند 
 ميليارد دالر تـجـاوز       ۴۰۰ از حد ۲۰۰۴در سال  

 ۱۵اين ميزان از مجموع بـودجـه نـظـامـی              .   کند
بـه  .   کشور به ترتيب بزرگ جهان بيشـتـر اسـت          

عالوه جريانات مختلف در کشورهای اروپايـي ،        

از محافظه کاران گرفته تا سوسيال دموکـرات        
ها و سبزها ، آشکارا از ضرورت تقويت بنـيـه           

کشورهای ديگـر  .   نظامی اروپا سخن می گويند    
نيز به فراخور امکانات شان در ايـن راه گـام             

خود اين مسابقه تسلـيـحـاتـی     . خواهند گذاشت 
اساسا به خرج توده های مردم به پيش خواهد         
رفت و تاثيری منفی بر حقوق دموکراتـيـک و            

 .انسانی در جوامع گوناگون خواهد گذاشت
طبيعتا در ايران هم اين جنـگ هـمـه مسـائـل               
اجتماعی ديگر ، از جمله مبارزات کارگـری را          

در ايـن جـا بـی        .   تحت الشعاع قرار داده است    
مناسبت نيست که بخشی از نامـه ای را کـه              
اخيرا از ايران به دستم رسيده ، برايتان نـقـل            

. از نظر مردم درباره جنگ پرسيده ای      »:   کنم  
ماحصل برخوردها و شنيده هايم را برايت می        

ابتدا از حمله شوکه شده بـودنـد و      : . . . . .   نويسم
ترس از گسترش جنگ به ايران کامال مشـهـود      

تقريبا همه تجاوز به عراق را محکوم مـی         .   بود
کنند ، حتی کسانی که فرزندانشان در جـنـگ            
ايران و عراق کشته شده اند هم عمدتا آمريـکـا     

در اين جا کسـی نـگـران          .   را محکوم می کنند   
يکی از دوستانم که تـعـطـيـالت     (   صدام نيست   

عيد را به اهواز رفته بود از همدلی عرب هـای           
روحــيــه .   )   آن جــا بــا صــدام مــی گــفــت           

خـيـلـی هـا       .   ضدآمريکايي فعال باال رفته است    
آرزو داشتند که ارتش عراق اگر نمـی تـوانـد             
آمريکا را شکست دهد حداقل ضربـات جـدی           

صحبت اصلی اين است که اگر      .   برآن وارد کند  
آمريکا برای نفت آمده است و زن و بچه هـای           
بيگناه عراقی را قربانی می کند تا به هدف خود       

کسانی که قبال می گـفـتـنـد ای کـاش              .   برسد
آمريکا بيايد و ما را نجات دهد ، االن پـس از              
. حمله به عراق کامال از نظر خود برگشته انـد           

در ضمن کليه مسايل داخلی تـحـت الشـعـاع             
جريان جنگ است و مردم با پی گيری ، اخبـار           

برنامه های راديو تلويزيـون     .   را دنبال می کنند   
های سلطنت طلبان اگرچه پربيننده اسـت امـا           
حمايت حضرات از آمريکا موجـب دلـخـوری          

حتی در موارد متعدد شنيـده      .   مردم شده است  
ام که مردم می گفتند که اين ها نوکر آمريکايي          

البته توجه داشتـه بـاش کـه ايـن             .   ها هستند 
 «.... برخوردها در مقطع کنونی است

صرف نظر از اين که اين نقل قول تا چه اندازه           
بتواند روحيه عمومی در ايران را منعکس کند ،         
اما دراين که جنگ مسايل ديگر را به حـاشـيـه            

البته هنوز برای ارزيـابـی      .   رانده ، شکی نيست   
دامنه تاثير اين تحوالت بر مبارزات کـارگـران          

اما تا هميـن جـا مـی          .   ايران بسيار زود است   

توان گفت که اين جنگ ، دست کم در کوتاه مـدت   
، خواسته های کارگران را تحت الشـعـاع قـرار             
داده و شرايط دشوارتری برای طـرح مسـايـل            

همچنين اين خطر کامـال     .   کارگری پديدآمده است  
وجود دارد که جمهوری اسالمی بر بسـتـر ايـن            
فضای نظامی در منطقه ، خفقان در جـامـعـه را             

 .شديدترکند
 

ارزيابی شما از مبارزات مطالباتی کارگران ايـران        
درحال حاضر چيست؟ مبارزات کارگران حـول        

 چه خواست هاى معينی انجام می گيرد؟
بر کمتر کسی پوشيده است که کارگران ايـران ،          
امروزه يکی از پرمشقت ترين دوره های تـاريـخ          

عدم امنيت شغلی ، تـن        .   خود را تجربه می کنند    
دادن به کارهای جانبی ، بـه تـعـويـق افـتـادن                 
پرداخت دستمزدها ، کار در جمعه ها و روزهای         
تعطيل ، دستمزدهای ناچيز ، جرايم گوناگون در         
محيط های کار ، سوانح شغلی ، مشکالت تغذيه ،          
پايين آمدن عمر متوسط کارگران ، وجود ميليون     
ها بيکار ، سرکوب اعتراضات و نارضايتی هـا ،           

، همه و هـمـه     . . .   نداشتن حق تشکل و اعتصاب و 
يکی از   .   زندگی را بر کارگران تباه تر کرده است       

فعالين کارگری داخل کشور در مصاحبه ای بـا           
يکی از سايت های خبری ، گـوشـه هـايـي از                 
وضعيت فالکت بار تهيدسـتـان را بـه خـوبـی               

او در بخشی از مصـاحـبـه        .   توصيف کرده است  
وضعيت اجتماعی و معـيـشـتـی         »:   اش می گويد  

. کارگران و کارمندان در ايران فاجعه بـار اسـت          
من کلمه ای مناسب تر از فاجـعـه بـرای بـيـان                

. . . . وضعيت کارگران و مزدبگيران پـيـدا نـکـردم          
چقـدر جـوان     .   بياييد ببينيد اين جا چه خبر است      

بيکار شب ها را در زير آسمانی کـه بـه انـدازه              
آينده و سرنوشت آنها مه آلود و تيـره اسـت ،              

چقدر زن و دختر جوان بدون شرم   .   سر می کنند  
و ترس برای گذران زندگی دردنـاک خـود در             

مـواد  .   ازای لقمه ای نان خودفروشی می کـنـنـد          
مخدر مانند نقل و نبات در ميان جوانان پخش و           

خيابان ها مملو از از جـوانـان          .   توزيع می شود  
ولگرد ، کودکان خيابانی بی سرپرست ، زنان و          
مردان پاک باخته ، کارگران بيکار و شاغلين بـی          

شما فکر می کنيد کودکان ولگردی که       .   مزد است 
در ميان زباله ها برای يافـتـن روزی خـود در               
کثافت غوطه می خورند ، فرزندان چـه کسـانـی            

 «هستند ؟
بر بستر چنين شرايط اسفناکی است که کارگران        

به طور کلی در دو سه      .   دست به مبارزه می زنند    
سال اخير شاهد رشد مبارزات و اعـتـراضـات            

اين نکته ای است که حتـی در      .   کارگری بوده ايم  
نوشتجات و گفته های دست انـدرکـاران خـانـه            
. کارگر و نهادهای کارگری رژيم منعکـس اسـت         

خواسته های کارگران عمدتا تـدافـعـی و بـرای             
جلوگيری از وخيم تر شدن و ضعـيـت زنـدگـی             

مطالبات پرداخت دستمزدهای عـقـب      .   شان است 
افتاده و جلوگيری از اخراج ها ، اعـتـراض بـه               
خصوصی سازی ، مخالفت با کارهای قـراردادی   
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    ۳ صفحه

و تعيين حداقل دستمزد متناسب بـا نـرخ رشـد             
در .   تورم ، جزو مطالبات مهم کارگری هسـتـنـد          

کنار اين خواست ها در مواردی مطالباتی چـون          
افزايش دستمزد و مزايا ، اجرای طرح طبقه بندی         
مشاغل ، اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد     

بويژه در   . برای مشاغل سخت نيز طرح می شود 
پايان هر سال مبارزه برای افزايش دستـمـزد و           

عالوه بـر خـواسـت هـای          .   مزايا شدت می يابد   
نامبرده ، خواست تشکل مستقل کارگری و حـق          
اعتصاب امروزه در محافل و فعاليـن کـارگـری           
بويژه در ميان کارگران نفت ، خواست حاافـتـاده          

 .و شناخته شده ای است
 

درمورد اشکال مبارزه چه شيوه هايى را کارگران        
 به کار می گيرند؟

از نظر اشکال مـبـارزه دو ويـژگـی مـهـم در                  
اوال اعتصـاب   .   اعتراضات کارگری ديده می شود    

آن وزن سابق را در مبارزات کارگری نـدارد و            
اگر هم اعتصابی رخ بدهد معموال کـوتـاه مـدت            

اصوال هنگامی که بسياری از واحـدهـای          .   است
توليدی و خدماتی به تعطيلی کشانده می شوند و         
يا پايين تر از ظرفيت شان کـار مـی کـنـنـد و               
کارگران نياز شديد به حفظ شغل شان دارنـد ،            
. اعتصاب در بسياری موارد سالح مناسبی نيست    

ثـانـيـا    .   اين را کارگران به تجربه دريـافـتـه انـد           
کارگران به اشکال متنوعی از مبارزه دست مـی          
زنند تا اعتراض خود را از چارديواری مـحـيـط            
کار فراتر برده و به درون خيابان ها و جـامـعـه             

راه پيمايي ، بستن راه ها ، تـجـمـع در        .   بکشانند
مقابل مجلس و ادارات دولتی و تحصن در خارج         
از کارخانه جزو اشکال متداول مبارزه در ايـن           

در ماه های اخـيـر شـاغـلـيـن            .   دوره بوده است  
قرقره زيبا در تهران ، شرکت لوله سازی اهواز ،          
بافناز اصفهان ، شرکت های نساجی کرمانشاه ،        
شرکت چينی گيالن ، چيت سازی بهشهر ، چيـت          
ری ، مهياران اصفهان ، توليدی الياف و توليـدی           

جزو کارگرانی بوده اند که . .   اسفنج در شيروان و 
به خيابان ها آمده و جلوی مراکز دولتی تـجـمـع            

اين شکل مبارزه در عـيـن حـال بـه               .   کرده اند 
 .انعکاس گسترده تر اخبار اعتراضات کمک می کند

 
با توجه به نمونه اعتراضات کارگری در دوره اخير         
که به برخی از آن ها اشاره کردی ، خواسته هـای   
مشترکی را کارگران در واحدهای مختلف و جـدا         

سئوال اينست که چه    .   از يکديگر بيان داشته اند    
راه کارهايى برای سازماندهی مشتـرک مـيـان          

 کارگران بايد بوجود آيد؟
بخشی از خواسته های کارگران ، همان طور کـه          
اشاره کرديد جنبه عمومی و فراکارخانه ای دارد        
، مثال لغو قراردادهای موقت ، افزايش دستمزدها        
، امنيت شغلی ، جلوگيری از بيکارسـازی هـا و             

اما با وجود اين شاهد هستيم کـه         .   حق اعتصاب 
مبارزات فراموسسه ای بـرای ايـن مـطـالـبـات              

علت چيست ؟ .   عمومی به ندرت صورت می گيرد     
چرا کارگران که به عينه و با گوشت و پـوسـت             
خود هم سرنوشتی و هـم دردی خـود را بـا                 

کارگران بخش های ديگر می بينند و درک مـی          
کنند ، به مبارزه ای مشترک دست نمی زنند و           
هم چنان به اعتراضات پراکنده ادامه می دهنـد         
؟ به نظر من مهم ترين علت ، نبود يک تشـکـل         

شـعـار   .   نيرومند و سراسری کارگـران اسـت       
قدرت کـارگـران در اتـحـاد آنـان اسـت ،                   
شعاريست که عصاره قـرن هـا مـبـارزه و               
پراتيک اجتماعی را درخود دارد و نمی توان به         

کارگران غيرمتشکل  .   سادگی از کنارآن گذشت   
هر قدر هم که مبارز و از خودگذشته باشنـد ،          

اگر هم در اين    .   صدای شان به جايي نمی رسد     
يا آن مرکز توليداتی يا خدماتی دستاوردی بـه         
چنگ آورند ، اوال اين دستاورد تثـبـيـت شـده             
نيست و هر لحظه امکان تعرض به آن وجـود           

ثانيا با وجود تورم و بيکارسازی هـا و          .   دارد
صدها مشکل اجتماعی ديگر ، چندان بهـبـودی         

بنابـرايـن   .   در وضعيت کارگران ايجاد نمی کند     
مبارزه برای ايـجـاد يـک تشـکـل مسـتـقـل                  
فراکارخانه ای ، شاه کليد پيشـرفـت جـنـبـش             

کارگران پيشرو سال هاست که     .   کارگری است 
. اين نکته را دريافته اند و به آن فکر می کـنـنـد        

البته ايجاد چنين تشکلی در شرايط سرکوب و         
با وجود تشکل های رنگارنـگ فـرمـايشـی و             

اما آن چه مسلم    .   وابسته به دولت دشوار است    
است ، ايجاد تشکل کارگری فی البداهه صورت       
نمی گيرد ، روندی است که نياز به تـدارک و             
مبارزه دارد و گاه ممکن است سال هـا طـول             

 .بکشد
ايجاد تشکل های کـارگـری در کشـورهـای             
گوناگون ، بنا به شرايـط مـبـارزه طـبـقـاتـی             
متفاوت است و هيچ نسخه از پيش تدوين شده         

هم چنين ساختـار و    .   ای برای آن وجود ندارد  
ترکيب اين تشکل ها می تواند بسيار مـتـفـاوت       

اما می توان پيش بينی کـرد کـه نـقـش              . باشد
کليدی را در ايجاد تشکل کارگری ، کـارگـران           
مراکز بزرگ صنعتی و خدماتی و بويژه بخش        
پيشرو مزدبگيران ، مثال کارگران صنعت نفت ،        

در عين حال تثبيت و ادامـه         .   ايفا خواهد نمود  
کاری تشکل های کارگـری نـيـاز بـه جـلـب                
. پشتيبانی بخش های غيرکارگری جامعه دارد      

به درجه ای که فعالين کارگری بتوانند نشـان          
بدهند که وجود تشکل های کارگری چه اهميت        
زيادی برای حفظ و تثبيت حـقـوق انسـانـی ،           
ازادی های دموکراتيک و ترقی و پـيـشـرفـت            
اجتماعی برای کل جامعه دارد به همان انـدازه        
زمينه فرهنگی و فکری الزم برای ايـجـاد ايـن            

 .تشکل ها فراهم می شود
مبارزه برای ايجاد تشکـل هـای مسـتـقـل و               
نيرومند کارگری ، در عيـن حـال جـزيـي از               
فعاليت سوسياليستی کارگران سوسيالـيـسـت       

زيرا تشکل مستقـل کـارگـری مـی           .   هم هست 
تواند زمينه ای را فراهم آورد که کارگـران بـا       
روحيه دخالت گری ، با اعتمـاد بـه نـفـس و                
کاردانی وارد فعاليت های اقتصادی ، سياسی ،       
اجتماعی و فرهنگی شوند ، به هـمـان نسـبـت             

امکان پيشروی آنان در انقالب آينـده بـيـشـتـر             
 . **خواهد شد

وجود تشکل های مستقل و مبارز کـارگـری در           
عين حال زمينه را برای از بين بردن ضعف های          
. ديگر مبارزات کارگران ايران فراهـم مـی آورد          

اين تشکل ها می توانند رابطه بهتری بين بـخـش           
کارگران مـوسـسـات      ( های مختلف طبقه کارگر     

بزرگ و کوچک ، رشته های صنعتی و خدماتی ،          
آن هـا    .   پـديـد آورنـد     )   مردان و زنان و غيـره        

همچنين قادرند بـا تـمـاس بـا تشـکـل هـای                   
اقشارديگر ، ضمن حفظ تمايزات طبقـاتـی ، بـه             
تقويت پيوند بين کارگران و اقشار ديـگـر يـاری          

 .رسانند
 

چشم انداز مبارزات کنونی کارگران را چگونه می        
 بينيد؟

چنان که می دانيد مبارزات کارگـران ايـران در            
اين مـبـارزات از وضـعـيـت           .   خال رخ نمی دهند   

سياسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شـرايـط           
همان طور که در ابتدا     .   بين المللی تاثير می گيرند    

گفتم ، دور جديد تعرضات نظامی اياالت متـحـده          
که با روی کارآمدن جورج بوش آغـاز شـده ،           
. آينده خوبی را در خاورميانه نويـد نـمـی دهـد            

تاثير کوتاه مدت سياست آمريکا اين اسـت کـه            
مبارزات و مطالبات کارگری تحت الشعاع مسائل       

در عين حال هيات حاکمه ايـران        .   ديگر قرارگيرد 
فرصتی می يابد که به بهانه حضور نـيـروهـای            
آمريکا در منطقه و نظامی شدن فضای منطقه و          
کشور ، به تعرض جديدی عليـه حـقـوق مـردم              

در اين ميان جناح حاکم در جمهوری       .   دست بزند 
اسالمی که نهادهای واليت فقيه ، شورای نگهبان        
، قوه قضاييه و فرماندهی کل قوای نظامی را در         
تصرف دارد ، نه فقط در سرکوب آشـکـارتـر و        
وحشيانه تر مبارزات مردم دست دارد ، بـلـکـه           
نفس وجود آن ها بهانه مناسبی است برای حمله         

وجود عناصری چون خـامـنـه ای و            .   به ايران 
رفسنجانی در نهادهای کليدی جمهوری اسالمـی       
که به حکم دادگاه ميکونوس به عنوان تروريست        
تحت تعقيب قراردارند ، می توانـد دسـتـاويـزی            
برای حمالت تجاوزکارانه آمريکا و متحدينش به       

چنين حمله ای قطعا فاجعه ای برای   .   .   ايران باشد 
 .کل جامعه و کارگران خواهد بود

از سوی ديگر ، تا آن جا که به مبارزات کارگری           
برمی گردد ، همه جناح های رژيم موضع مشابـه     

کافيست به ياد بياوريم کـه در دوره           .   ای دارند 
رياست جمهوری خاتمی ، اقدامات و طـرح هـای      

از آن  .   ضدکارگری متعددی به اجرا درآمده است     
 :جمله اند

 ادامه طرح تعديل نيروی انسانی و خصـوصـی          -
سازی ها که منجر به بيکارسازی انـبـوهـی از             

 .کارگران شده است
 ادامه روند تبديل کارگران رسمی به کـارگـران          -

 .موقت و گسترش قراردادهای موقت کار
برای بخـشـی   )   يارانه(    سياست حذف سوبسيد     -

 .از کاالهای موردنياز

 ۱۳۸۲ارديبهشت  ماه     ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۷ادامه در  صفحه 



    ۴ صفحه    ۴ صفحه

 فروردين ماه، کارگران نساجی در بهشهر به خيابان ها رفتند و ۲۷روز چهارشنبه 
با راهپيمائی در مرکز شهر خواستار رسيدگی به وضعيت شان و پرداخت حقـوق              

اعتراضات کارگران با همدردی و پشتيبانی مردم مـواجـه     .   عقب افتاده خود شدند   
بـه گـزارش     .   و در ادامه مورد يورش نيروهای سرکوب حکومت قرار گرفـت          .   شد

خبرگزاری کار ايران، در اين روز بهشهر شاهد درگيری خشونت بـار مـردم بـا                  
نيروهای انتظامی بود، و پليس با کارگران کارخانه چيت سازی بهشهر درگير شد             
و بااستفاده از گاز  اشک آور و باتوم تالش نمود از راهپيمائی کارگران جلوگيری               

معترضان خواهان پرداخت حقـوق خـود        .   کند
بودند که چند ماه است پرداخت نشده است و          
نسبت به وضعيت موجود به شدت اعـتـراض          

در پايان اين راهپيمائی کارگران به      .   می کردند 
 ساعت مهلت دادند کـه بـه          ۴۸مسئولين امور   

 . خواست های آن ها رسيدگی شود
فرماندار بهشهر، با بيان اينکه اين تـجـمـع تـا             
حدی که قانون اجازه داده است، دارای مجـوز         

البته وقتی که انسان گرسنه     :   بوده است، افزود  
باشد و طلب کار هم باشد و ببيند کـه حـقـش             
ضايع شده است، خيلی بدنبال تجمع نيست، ما        
هم نيامديم جلويشان را بگيريم و بگوييم شمـا         
حرفتان را نزنيد و يا انتقاد نکنـيـد، اگـر ايـن               
تعبير را بعنوان مجوز بگيريم، مجوز داشتـنـد،        
ولی مثل گروههای سياسی که می آيند مجـوز         
می گيرند و راهپيمايی می کنند نبوده است، اما  
تا اين حدی که قانون اجازه داده اسـت، مـی             
آمدند و می نشستند و اعتراض خـودشـان را       

 . بيان می کردند، مجاز بوده اند
متأسفانه در ايـن     :   وی دستگيری تعدادی از کارگران معترض را تأييد کرد و گفت          

اعتراض ها، برای مردم مزاحمت به وجود آمد، مغازه ها تعطيل شد، بـعـضـا بـه                  
مردم توهين و فحاشی شد که اين امر باعث سلب آرامش از مردم شـهـر شـد و                     
چون سلب آرامش عمومی از لحاظ قانونی جرم است، نيروهـای انـتـظـامـی هـم                  

 . مبادرت به دستگيری چند تن از آنها نمود که پس از ساعاتی آزاد شدند
 

 تجمع کارگران سياسی بود : علی اصغر رحمانی خليلی نماينده بهشهر
بدون هيچ گونه اشاره . می داند" اصالح طلب"علی اصغر رحمانی خليلی که خود را 

ای به مشکل حقوق معوق کارگران در اولين واکنش اظهارنظر کرد که راهپيمـائـی               
 : کارگران توطئه عليه دولت است 

من به محض اينکه اعتصاب شروع شد گفتم که اين حرکت سياسی اسـت و در                   " 
پشت اين حرکت کارگران عزيز، جريانهای سياسی نهفته است که قصدش نـاديـده       
گرفتن خدمات نمايندگان دولت و مردم است، گروههايی که به انتخابات نگاه دارند             
و دنبال بحران سازی هستند، کارگران ما بايد بدانند که چنين حرکتهـايـی بـاعـث         
فرار سرمايه از بهشهر شده و ديگر هيچ صاحب سرمايه ای حاضر نيست که در                
شهری که دچار آشوب و هرج و مرج می شود، سرمايه گذاری کـنـد، الـبـتـه مـا            

 ." مدارکی داريم که نشان می دهد جريان کامال هدايت شده و سياسی است
 

 فروردين ماه، تـجـمـع    ۲۷راهپيمايی :   دبير اجرايی خانه کارگر استان مازندران   
 کارگری نبود، 

نصر اهللا دريابيگی دبير اجرايی خانه کارگر استان مازندران هم، قبل از اشاره بـه                
مشکالت کارگران به آنان هشدار داد تا مراقب جريانهای سياسی و سوء استفـاده           

دبير خانه کارگر اعتراف نـمـود       .   ای که از خواسته های بحق آنها می شود، باشند         
البته بنده اينجا می گويم که تأمين اجتماعی بايد با کارگران همراهی کند، بايـد       :   که  

مشکل آنها حل شود، تعدادی از کارگران بازنشسته شوند، مـن بـعـنـوان دبـيـر                    
اجرايی خانه کارگر استان در همه اعتصابات کارگری در کنار کارگران بودم، بـا               
اعتصاب قانونی و قانونمند نه تنها مخالف که موافق هم هستم، اما تاکيد نمود کـه                

 فروردين ماه، که قريب سی هزار نفر در آن شرکت کـرده بـودنـد،        ۲۷راهپيمايی  
 . تجمع کارگری نبود، جز يک حرکت سياسی چيز ديگری نبود

 نفر از کارگران دستگير شده بـودنـد و           ۲۰دريابيگی هم چنين تائيد کرد که تعداد        
وی در جلسه شورای تأمين خواستار آزادی آنان شده است و مدعی شد که روز    

 . بيست هشتم فرودين ماه همگی آنان آزاد شده اند
 
 

  ”بهشهر“ادامه اعتراض کارگران در 
بـه مسـؤوالن      ”چيـت سـازی    “ ساعته کارگران کارخانه     ۴۸با پايان يافتن مهلت     

محلی بهشهر، روز دوشنبه اين شهر بارديگر شاهد اعتراضات گسترده کارگران و 
 . فضايی ملتهب بود

روز دوشنبه کارگران سازماندهی اعتراض خود را      ”رويداد“به گزارش خبرنگار    
با سوت اول کـارگـران جـمـع           .   کارخانه خود انجام دادند    ”سه سوت “به وسيله   

سوت دوم که به منزله آخرين اخطار به مسؤوالن بود، آمـادگـی آنـهـا را            .   شدند
برای حرکت اعالم کرد و با سوت سوم، موج کارگران به سمت شهر راه افتاد و با          
تعطيل کردن بـازار و افـزوده شـدن            
مردم به آنها، بهشـهـر بـارديـگـر           

 . چهره ای ناآرام به خود گرفت
يکی از نماينـدگـان کـارگـران در           
جريان اعتراضات روز دوشـنـبـه        

خواست ما مشخص اسـت،     “:   گفت
مطالبات يکسال گذشتـه خـود را         
ميخواهيم امـا مسـؤوالن چـيـز           
ديگری مي گويند و محدوديت های 
موجود برای فروش اموال شرکـت     

  .”را مطرح مي کنند
 

مطالبات کارگران بهشهر خواست    
 کارگران در سراسر ايران است 

عدم پرداخت حقوق بخور و نمـيـر      
کارگران در سراسر ايران امری نه  
نادر ، بلکه يک قاعده عمومی شـده       
است و مـبـارزه بـرای دريـافـت            
حقوق معوق کارگـران در بسـيـاری          

از جمله اين که بر . موسسات توليدی و کارخانه های کشور يک امر روزمره است 
اساس گزارش ديگری که همين روز ها داده شده است، کارگران نساجـی پـارس                

 نفر درآن شرکت شاغل هستند مطالبات قانونی خود را           ۲۹۰ايران نيز که بيش از      
 .  طلبکار هستند ۱۳۸۱از جمله حقوق و عيدی و پاداش و بن کارگری از ماه تير 

 محمد يعقوبی دبير اجرايی خانـه کـارگـر      - ايلنا -به گزارش خبرگزاری کار ايران      
 ماه حقوق نگيـرد،  ۷کارگری که بيش از :   تشکيالت گيالن با اعالم اين مطلب افزود    

کارگران نساجی پارس :وی افزود . چگونه ميتواند جواب زن و فرزند خود را بدهد 
 هر ۸۱ ماه سال ۷ نيز مطالباتی طلبکار هستند و بعضا به غير از حقوق ۷۹از سال  

 .  هزار تومان نيز از شرکت، حقوق طلبکارند۳۰۰کدام تا حدود 
به اعتراف عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر روند خصوصی سازی درکشـور      

 ماه حقوق در اين ۲۰ تا   ۳ واحد توليدی و عدم پرداخت بين        ۶۰۰موجب بحران در    
 . واحدها گرديده است

به گفته دبيرکل خانه کارگر، وضعيت کنونی صنعت نساجی و کـفـش کشـور و                   
 ماه حقوق کـارگـران مـي        ۱۶حوادث اخير بهشهر ناشی از  عدم دريافت بيش از        

 . باشد
سياست اقتصادی حکومت اسالمی در طول نزديک به ربع قرن گذشته نه فقط کـل            
اقتصاد کشور را به ورشکستگی و سقوط سوق داده است، بلکه قبل ازهمه، زندگی  
کارگران و ديگر مزد بگيران کشور را در ابعادی ميليونی تخريب نموده و بـخـش         

 .وسيعی از مزدم کشور ما را به فقر و فالکت اقتصادی کشانده است
 
 

 
 در آستانه اول ماه مه

 تظاهرات ده ها هزار نفری  در بهشهر
 برای دريافت حقوق پرداخت نشده کارگران 

 
خواست ما مشخص است، مطالبـات      “:   يکی از نمايندگان کارگران   

يکسال گذشته خود را ميخواهيم اما مسؤوالن چـيـز ديـگـری             
ميگويند و محدوديت های موجود برای فروش اموال شرکـت را            

 .”مطرح ميکنند

 ۱۳۸۲ارديبهشت  ماه     ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۵ صفحه    ۵ صفحه

وضعيت رقت انگيزي که صنايع نسـاجـي         
ايران امروز با آن روبرو شـده انـد ، از              

امـا  .   سال ها پيش قابل پيش بـيـنـي بـود           
اعتراضات و هشـدارهـاي کـارگـران و            
اخطارهاي مکرر کارشناسان و صـاحـب        
نظران متعهد و عالقمند به حفظ و تقـويـت          
صنايع کشور ، عمال هيچ سودي نبخشيـد        
و کارخانه هـاي بـزرگ ريسـنـدگـي و               
بافـنـدگـي يـکـي پـس از ديـگـري بـه                    
 .ورشکستگي ، تعطيلي و توقف کامل رسيدند

 کارخانه نسـاجـي بـه دلـيـل عـدم فـروش                  ۱۷ ، تعطيلي    ۱۳۷۶در سال   
 ۱۳۷۷در سال .   اعالم گرديد . . .   محصوالت ، ناتواني در پرداخت هزينه ها و       

، اعتصابات و تظاهرات پراکنده در بيش از ده واحد بزرگ ، نتوانست عمال              
مانع از اخراج هزاران نفر از شاغالن پرسابقه اين رشته شود و بسـيـاري               
از اين واحدها هم تمام يا بخشي از فعاليت هاي توليدي خود را مـتـوقـف               

 .کردند
 سال پيش تا کنون ، واحدهای متعدد ريسندگی و بافندگی قائـم             ۸از حدود   

 هزار کارگر نسـاجـی       ۲شهر ، صحنه تالش ها و پيکارهای پيگير بيش از           
در دفاع از حق اشتغال و ادامه فعاليت اين واحدهای صنعتی قديمی بـوده               

با وجود همه ايـن تـالش هـا ، و               .   است
برخالف وعده های گوناگـون مسـئـوالن         
محلی و دولتی ، در عمل هيچ اقدامی برای          
بهبود و بازسازی ايـن واحـدهـا انـجـام             
نگرفت ، چنان که امروز هم بخش بزرگـی         
از آن ها تعطيل گرديده و باقی مانـده آن            
ها نيز ، طبق هشدار کارگران در اسفندماه        
گذشته ، در خطر تعطيلی قـريـب الـوقـوع            

کارخانه چيت سازی بهشهر نـيـز ،         .   است
که زمانی از بزرگ ترين واحدهای نساجی       

 هزار کارگر و تـولـيـد        ۳کشور با حداقل   
 هزار متر پارچه بود ، پس از       ۱۲۰روزانه  

واگذاری آن به بخش خصوصی در سـال        
.  ، به سرنوشت مشابهی گرفتار شد      ۱۳۷۳

در اثر اين تغيير و تحوالت ، بيش از هـزار     
نفر از شاغالن آن از کار بيکار شـدنـد و            

 نـفـر از       ۱۸۰۰درحال حاضر نيز حدود      
کارگران آن با بالتکليفی ، عدم دريافت حقوق و مشکالت مـتـعـدد ديـگـر                  

 .مواجهند
کارگران کارخانه چيت ری ، يکی ديگر از واحدهای بـزرگ و شـاخـص                  

قـرار   “بنيادمسـتـضـعـفـان         “صنايع نساجی که بعد از انقالب در اختيار  
گرفته بود ، نيز طی سال های گذشته از مبارزه بـرای نـجـات و تـداوم              

 نـفـر   ۱۶۰۰تجمع و تحصن حدود     .   فعاليت اين کارخانه دست برنداشته اند     
 ، از جمله تالش هـای       ۸۰از کارگران آن در مقابل مجلس ، در خرداد سال           

اظهارات يکی از کارگران معتـرض درايـن بـاره ، بـه                .   آن ها بوده است   
روشنی گويای وضعيت اين کارخانه و بسياری ديگر از واحدهای مشـابـه    

کارخانه ما را با قيمت ناچيزی به بخش خصوصی واگذار کردند و        “:   است
ظرف مدت کوتاهی کارخانه ای که با رونق بسيار کار می کرد بـه دلـيـل                  

در اين زمان حقوق کارگران عقب افتاد و وقتی    .   نداشتن مواد اوليه فلج شد    
ما از بنياد خواستيم جواب کارگران را بدهند ، آن ها اظهار داشـتـنـد مـا              

هم اکنون نيز ظاهرا وضعيت مالکيت اين      .“. . .   کارخانه را واگذار کرده ايم      
کارخانه بالتکليف است ولی با وجود همه حرکت های اعتراضی کارگران ،       
سرنوشت آن هم قبال رقم خورده است زيرا که تفکيک و فـروش زمـيـن                  

 !های آن هم به مرحله اجرا نزديک شده است 
بسياری از واحدهای نساجی اصفهان ، مرکز عمده ديگر توليد منسوجـات            
کشور ، و از جمله کارخانه های فاستونی  رحيم زاده ، بافناز ، پـرويـن ،                   
سيمين و مهيار نيز ، در شرايط حاکم ، سرنوشت بهتری از کارخانه هـای               

 هزار نفر از کارگران     ۱۰بيش از   .   تهران و مازندران ، در پيش روی ندارند       
 به خيابان های اين شهر ريختنـد  ۱۳۸۰صنايع نساجی اصفهان در مهرماه  

تا صدای اعتراض خود را نسبت به تعطيل کردن اين واحدهای صنعتی را              

با اين همـه ،      .   به گوش همگان برسانند   
روند زوال و نابودی غالب کـارخـانـه          
های بزرگ نساجی در اصفـهـان نـيـز          
مانند خراسان ، تبريز ، کـرمـانشـاه ،            

بـر  .   کـمـاکـان ادامـه دارد        ... رشت ، و 
اساس آن چه که در مطـبـوعـات درج           

 نـيـز    ۱۳۸۱ ماهه اول سال     ۹شده ، در    
 واحد نساجی بزرگ تعطيل گرديـده       ۱۴

 واحد از آن ها در معرض       ۲۰وبيش از   
 .تعطيلی قرار گرفته است

واقعيت روزگار سياه صنايع نساجی کشور در حال حاضر آشکـارتـر از         
آنست که مسئوالن حکومتی و يا مديران و دست اندرکاران مختلـف ايـن               
. رشته مهم از فعاليت های اقتصادی ، قادر به انکار و يا کتمان آن باشـنـد                

هر چند که هر کدام از آن ها ، برحسب موقعيت و مسئوليت خود ، داليل و    
 .عوامل متفاوت و متضادی را برای افت و سقوط آن عنوان می کنند

 ،  ۱۳۷۷، در مصاحبه ای در اسفندماه        ”انجمن صنايع نساجی ايران   “دبير  
متاسفانه مدت مديدی است که انبوهی از مشـکـالت            “با اشاره به اين که      

گوناگون بر روند توليد در بسياری از صنايع کشور بويژه صنايع نساجی          
و پوشاک سلطه افکنده و اکثر قريب به اتفاق کارخانه های فعـال در ايـن                

 ”بخش را کمابيش با مشکل مواجه کرده است       
فقدان استراتژی صنعتی ، واردات بی رويـه        “،  

و قاچاق منسوجات خارجی ، تحميل ده ها نوع         
عوارض و هزينه هـای مـخـتـلـف از سـوی                
سازمان ها و ادارات بـه کـارخـانـه هـا ،                   
فرسودگی ماشين آالت کارخانه های قديمی ،        

. . . کمبود مواد اوليه و قطعات و لوازم يـدکـی         
کمبود شديد نقدينگی ، ضعف شيوه مديريت و        
موانع صادرات ، را از جمله مشکالت واحدهای   

 “نساجی عنوان کرده و خواستار تشـکـيـل            
 “ستاد ويژه ای از سوی رياست جمـهـوری           

وی .   برای بررسی مسائل اين صنعت می شود      
 سال بعد از آن ، طی مصـاحـبـه ای              ۲حدود  

وضـعـيـت صـنـايـع          “ديگر ، با اعالم اين که       
نساجی ، به مراتب بدتر از سال هـای پـيـش              
است ، توليد کارخانه ها همه پايـيـن آمـده و              

 “رويهمرفته چشم انداز خوبی وجود نـدارد         
مشکالت ناشی از قانـون کـار و        “همان عوامل پيش گفته را به عالوه ی        

به عنوان موانع صنعت نساجی ايران قيـد    “تراکم غير الزم نيروی انسانی      
، يکی ديگـر از تشـکـل         “خانه صنعت و معدن ايران  “اما رئيس . می کند 

 “قانون کار  “های کارفرمايي کشور ، نيز در اين زمينه ، ضمن اشاره به     
) که   (   سازمان های مسئول  “، و با انتقاد از   “قانون تجميع عوارض     “و  

به دليل ناآشنايي با صنعت نساجی ، با ورود پنبه به کشور مخالفـت مـی              
نظام کهنه ديوان  “،  “کنند ، در حالی که ورود پارچه به کشور آزاد است         

را عامل عمده ورشکستگی صنعت نساجی قلمداد کرده و اعالم           “ساالری  
مادام که دولت دست از قيم مابی خود بـرنـدارد و دامـنـه                “می دارد که    

اختيارات بخش غير دولتی را افزايش ندهد ، کماکان شاهد همان مشکـالت             
 .“خواهيم بود 

در حالی که مرغـوب    “به گفته ی يکی از بنکداران پارچه در بازار تهران ،            
صنعت نساجی کشـور تـوان     . . .   ترين نوع پنبه در کشور ما توليد می شود 

توليد مشتری پسند ندارد و بازار فعلی پارچه را کاالهای وارداتی تسخيـر             
سياست های ناهمگون از يک سو و شـيـوع        “از نظر اين تاجر      .”کرده اند 

و رنگ آميزی های غيراستاندارد سـبـب شـده           . . .   تقلب در بافت پارچه ها      
است حتی مصرف کنندگان داخلی اعتماد چندانی به توليدات وطنی نداشته           

 “وی از صحبت های خود دراين باره چنين نتيجه می گيرد کـه            .”باشند
مادام که در کار صنعت نساجی سرمايه گذاری های الزم انجام نشـود ،                
قاچاق پارچه با تکيه به طرح های جذاب ، نقشه های اغواگرانه و مدروز ،                
بازار پارچه کشور را در دست خواهد داشت و هيچ حربه ديگری در ايـن          

 “دفتر صنايع نساجی و پوشاک      “اما مديرکل    .”زمينه کارگر نخواهد بود   
وزارت صنايع و معادن نيز ، طی مصاحبه ای ، دربـاره داليـل زيـان ده                 

 

 چگونه صنايع نساجي کشور نابود
 و ده ها هزار کارگر بيکار شدند؟

 

 ۱۳۸۲ارديبهشت  ماه     ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۱ادامه از صفحه 



    ۶ صفحه    ۶ صفحه

 “:   بودن واحدهای پارچه بافی و شرکت های قديمی نساجی می گـويـد                
برخی از شرکت های قديمی تمايل به ادامه فعاليت ندارند و بـه هـمـيـن                    
منظور در اليحه نوسازی و بازسازی صنايع تمهيداتی انـديشـيـده شـده            
است تا آن ها دارايي های خود را تبديل به نقدينگی و سـرمـايـه گـذاری                    

اما به نظر می رسد که بدهی های برخی از کارخانجات مزبـور    .   جديد کنند 
 “:   و اضـافـه مـی کـنـد               ”از دارايي های موجود آن ها بيشتـر اسـت          

کارخانجاتی که قبل از زيانده شدن وضعيت ثابت کمتری داشته باشند بـه             
برخی سومديريت را تنـهـا   .   سراشيبی افتاده و بعد به نقطه صفر می رسند    

دليل اين وضع می دانند ، در حالی که اقداماتی که دولت انجام داده اسـت                 
راه حلی هم که ايـن    .”نيز در به نقطه صفر رسيدن آن ها موثر بوده است          

تا زمـانـی کـه مشـکـالت           “مدير کل ارائه می کند عبارت از اين است که           
کشور درمورد توليد و اقتصاد حل نشده است ، بايد عـزم جـدی بـرای                   
مصرف محصوالت توليد داخلی داشته باشيم و اگر شرايط بهتری ايـجـاد            
شد و اقدامات مفيدی عم در مورد صـنـايـع انـجـام داديـم ، آن وقـت                         

 .”محصوالت داخلی می تواند در کنار محصوالت خارجی قرار گيرد
 “اما واقعيت اين است که اين گونه تحليل های يک جانبه و يا بی اساس و       

های برخاسته از آن ها نه تنها هيچ تاثيری در جلوگـيـری از      “راه حل ها   
روند قهقرايي صنعت نساجی کشور نداشته ، بلکه ، در عمل ، آن را شـدت              

چنان که وضعيت اين رشته عمده صـنـعـتـی کـه زمـانـی            .   بخشيده است 
طـبـق   (   بيشترين سهم را در تامين اشتغال صنعتی کشور بر عهده داشت            

 ، نزديک به نيم ميليون نفر در کارگاه های بـزرگ           ۱۳۷۸آمار مربوط سال    
 هـزار    ۷۰۰ هزار نفر از حدود   ۱۲۰و کوچک توليد منسوجات ، و بيش از    

در ايـن  )    نفر کارکن و بيشتر  ۵۰(   نفر کارکنان کارگاه های صنعتی بزرگ       
امروزه به اين حالت فاجعه آميز رسـيـده     )   رشته به کار اشتغال داشته اند       

است که نه فقط ده ها و صدها هزارنفر از امکان کار و فعالـيـت مـحـروم          
گرديده اند بلکه از تامين حداقل نيازهای ضروری جامعه در زمينه پارچـه             

 .و پوشاک نيز ناتوان مانده است
لکن آن چه که از بررسی واقعيات سال های گذشته آشکار می شود و بـه              
دفعات و به اشکال گوناگون نيز طی اعتراضات و تظـاهـرات  کـارگـران                  
نساجی بيان گرديده است ، عوامل عمده زوال تاريخی و نابودی صـنـعـت             
نساجی کشور از سياست های رژيم جمهوری اسالمی طی دو دهه گذشته       

و اين نه فقط از آن روست که اين رژيم ، پس از انـقـالب ،          .   بر می خيزد  
بخش عمده ای از امکانات و موسسات اقتصادی و صنعتی را در چـنـگ                 
خود گرفته بود بلکه بواسطه مجموع سياست هايي است که در ايـن دوره           

 .به کارگرفته و هنوز هم می گيرد
سياست خصوصی سازی صنايع دولتی که جمهوری اسالمی ، طی حدود           

 سال گذشته ، درپيش گرفته است ، صرف نظر از هر چـيـز ديـگـر ،                      ۱۵
ضربات سختی بر پيکر صنعت کشور و بويژه صنايع نساجی وارد آورده           

در جريان اجرای اين سياست ، صدها واحد ريسندگی و بـافـنـدگـی          .   است
دولتی و يا تحت پوشش دولت و بانک های دولتی ، به سرمـايـه داران و                

امـا هـم در       .   مديران و برخی نهادها و ارگان های حکومتی واگذار شدنـد        
نتيجه تمهيدات و ترفندهايی که به منظور اين واگذاری ها صورت گرفت و             
هم در اثر اقداماتی که بعدا در واحدهای خصوصی شده انجام پذيـرفـت ،        
بنيان فعاليت توليدی و اشتغال در غالب اين قبيل واحدها ، بـا اخـتـالالتـی        
فزاينده روبرو گرديد ، انباشتن بدهی های واحد ، اعـالم ورشـکـسـتـگـی                  
ظاهری و يا واقعی واحد و سرانجام فروش آن به ثمن بخس ، يـکـی از                    
شگردهای رايج در جريان خصوصی سازی بود ، چنان که اخراج دسـتـه              
بزرگی از کارگران شاغل ، قبل و بعد از خصوصی سازی نيز از نـتـايـج                  

عـدم پـرداخـت      (   اکنون نيز توسل به انباشتن بدهی ها        .   بالواسطه آن بود  
، عـدم  . . .   حقوق و دستمزد نيروی کار شاغل ، عدم تاديه پول آب و برق و      

يکی از شيوه های رايج در برخی       )   پرداخت اقساط وام های بانکی و غيره        
از واحدهای نساجی است که کارخانـه هـای نسـاجـی و فـرش غـرب                      

 .از آن جمله اند... کرمانشاه ، نساجی خوی و
اکثر واحدهای بزرگ ريسندگی و بافندگی کشور سابقه ای بيش از نـيـم                

 سال داشته و بنابرايـن ، بـه لـحـاظ فـنـی و                 ۳۰ تا ۲۵قرن و يا حداقل  
با وجود اين ، نه فقط طی دوره جـنـگ             .   تکنولوژيک ، عقب مانده بوده اند     

هشت ساله بلکه پس از آن نيز هيچ گونه اقدام جدی در جهـت نـوسـازی                  
غالب اين واحدها انجام نگرفته و عقب ماندگی آن ها روز به روز بيشتر و               

عالوه بر اين ، مديريت دولتی اغلب اين قبيل واحدها با ناديـده             .   شديدترشد

گرفتن ابتدايي ترين مالحظات اقتصادی و حسابداری ، از تامـيـن ذخـايـر         
الزم برای جبران استهالک ماشين آالت طفره رفته و يا ايـن کـه ذخـايـر                 

بنيادهای حکومتی  .   مزبور را به مصرف خاصه خرجی های خود رساندند        
 “و غيره ، که تلقی ديگری جز  “بنيادشهيد  “،  “بنياد مستضعفان  “نظير 

از اموال و موسسات صنعتی تحت کنترل خود نداشـتـنـد ،       “غنائم جنگی   
اساسا فارغ از انديشه جبران استهالک و جايگزينی ماشين آالت بـوده و              
گذشته از اين که درآمدهای حاصل از اين موسسات را صرف حـيـف و                 
ميل های رايج دراين گونه بنيادها کردند ، پس از اندک مدتی نيز واحدهای              

 .صنعتی و توليدی تصاحب شده را به ويرانه هايي تبديل نمودند
اما بسياری از کارخانه های نساجی بزرگ و باسابقه که بدين ترتيـب در               
اختيار ارگان های دولتی و يا بنيادهای حکومتی قرار گرفته و بخـشـی از                
آن ها نيز ، بعدا ، به سرمايه داران خصوصی واگذار شده بود، در مـرکـز                 

تـبـديـل بـه        ”منـطـق  “بنابراين  .   شهرها ويا مناطق پرجمعيت قرار داشتند     
احسن ، ذهن مديران و يا صاحبان سابق ياالحق آن ها را شديدا به خـود                 

که منطق رايج سرمايه داريسـت ،         “منطق   “طبق اين   .   مشغول داشته بود  
حفظ و تقويت بنيان توليد و اشتغال ، در برابر سود حاصل از فـروش و             

بنـابـرايـن    .   دارايي های موجود ، محلی از اعراب ندارد        “تبديل به احسن    “
عرصه و اعيان کارخانه های نساجی را ، که اکنون به يمن رشد جمعيت و               

واقع شـده     “مرغوب  “توسعه شهرها ، در مرکز شهر و محدوده اراضی  
است ، می توان تفکيک و تقسيم کرده و به بهای گزاف فروخت ، حتی اگـر               
اين کار به معنی نابودی شالوده صنعتی و بيکاری هزاران کارگر ماهر و              

بدين ترتيب بود که صاحبان دولتی يا خصوصی بخشی از       .   آزموده باشد 
واحدهای قديمی نساجی کشور ، اساسا و عمال ، نه ادامه فعاليت اين واحد              

و بدين ترتيب است که     .   بلکه دقيقا تعطيلی آن ها را روز شماری می کردند         
اين شهـر   “چهارباغ  “چند کارخانه بزرگ نساجی اصفهان ، که در منطقه         

واقع بودند ، و يا کارخانه چيت ری ، واحدهای نساجی قائمشهر ، کارخانه         
 “مشمول حـکـم      . . .   ريسمان ريسی سمنان ، کارخانه کشمير کرمانشاه و       

قرارگرفته و به تعطيلی کامل کشانده شـدنـد و يـا بـه              “تبديل به احسن    
 .آستانه تعطيلی رسيدند
حمايت از بازسازی و نوسازی صنايـع نسـاجـی        “در همين حال ، اليحه      

 از تصـويـب     ۱۳۸۰که از جانب دولت خاتمی ارائه شده و در مهر          “کشور  
مجلس ششم گذشت ، در واقع ، به منزله تيرخالصی بود که بر شـقـيـقـه              

اين قانون ، آن چه را که .   صنعت نساجی در حال احتضار ايران شليک شد     
بخشيده و روند آن را تسريـع و     “قانونی  “در عمل جاری بود ، رسميت     

برپايه اين قانون ، وزارت مسکن و شهرسازی و شـهـرداری       .   تشديد کرد 
بادرنظرگرفتن طرح جامع شهری ، نسبت به تغـيـيـر            “ها ، مکلف شدند تا      

کاربری اراضی تحت مالکيت واحدهای صنعتی نساجی که تصـمـيـم بـه                
بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرهـا قـرار               

به کاربری مسکونی و تجاری اقدام نموده و امکـان تـفـکـيـک و                . . . .   دارند
فروش آن را تسهيل و از گرفتن و يا تملک هر بخشـی از زمـيـن بـدون                      
پرداخت قيمت آن با قيمت کارشناسی با کاربردی مسکونـی ، خـودداری          

نيروی انسانی مازاد واحدهای مشمـول ايـن         “طبق همان قانون ،      .“کنند  
قانون ، به پيشنهاد مدير واحد وبا تاييد کميته ای متشکل از نـمـايـنـدگـان                  
وزارت خانه های صنايع و معادن ، کار و اموراجـتـمـاعـی و سـازمـان                    
مديريت و برنامه ريزی کشور ، مشمول تعديل گـرديـده و در مـقـابـل                     

کميتـه  “در اين    “.   پرداخت حقوق مقرر در قانون کار ، بازخريد می گردند         
تعديل  “البته هيچ نماينده ای از کارگران ، که ظاهرا يک طرف اين قضيه               “
هستند ، وجود ندارد و در عوض و برخالف مفاد قانون کار خود رژيم ،  “

به نماينده وزارت کار ، نماينده های وزارت صنايع و معادن و سـازمـان             
 “مديريت و برنامه ريزی هم افزوده شده اند تا هيچ ترديدی در تـايـيـد                 

 !موردنظر وجود نداشته باشد “تعديل 
، تومار بـخـش بـزرگ          “بازسازی و نوسازی     “بدين سان ، زير عنوان      

ديگری از صنايع نساجی کشور نيز درهم پيچيده می شـود و نـه فـقـط              
بخش مهم ديگری از شالوده صنعتی کشور ، که بـا تـالش نسـل هـا و                  
سرمايه گذاری های سنگين از محل امکانات و ثروت های عمومی جامـعـه         
فراهم شده بود ، نابود می گردد بلکه جمع وسيع ديـگـری از کـارگـران                    
صنعتی شاغل و پرتجربه کشور نيز به انبوه چند ميليونی بيکاران افـزوده             

 .می شود
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    ۷ صفحه    ۷ صفحه

  ۱۳۷۵تهران _ گزارش اول 
 اول ماه مه همراه با کارگران

 آذر در تهران در ميان مـردم و کـارگـران            ۱۶ هنوز کميته    ۱۳۷۵درسال  
واحدما پس از بحث و گفتگو تصميم گرفت در حد امـکـان اول            .   فعال بود 

 .ماه مه را برگزار کند
 :آن چه می بايست انجام می گرفت عبارت بودند از 

 .پخش اعالميه درباره اين روز -۱
 درشت نويسی چند شعار بر روی ديوار در معابر عمومی  -۲
 با توجه به اين که نشريه ماه بهمن و اسـفـنـد سـازمـان بـه                  -۳

 .دستمان رسيده بود تالش کنيم تا تعدادی از آن ها را پخش کنيم
هر رفيق به طور فردی در مورد برگزاری اول ماه مه با تـوجـه     -۴

به حرکت خودانگيخته کارگران ويا برگزاری مراسم دولتی ايـن روز در         
 .کارخانه و يا محل کار خود اقدام کند

 برگ اعالميه درباره اول ماه مه و شادباش ايـن روز و             ۶۰به همين دليل    
مطالبات کارگری از جمله تعطيل رسمی اين روز و هم چـنـيـن خـواسـت                  

 قطعه کاغذ پشت ۲۰برای هر نفر .   ايجاد تشکل مستقل کارگری تهيه کرديم     
چسب دار تهيه شده بود که بر روی آن شادباش اول ماه مه و مطـالـبـات               

اين کاغذها را بـه راحـتـی مـی             .  کارگری  درشت دست نويس شده بود 
توانستيم در کيوسک های تلفن ، اتوبوس های شرکت واحد ، سالن انتظـار   
سينماها ، تابلو اعالنات شهرداری در خيابان هـا و مـعـابـر عـمـومـی                      

 ۲۰ هم که به دستمان رسيده بـود      ۷۴از نشريه بهمن و اسفند   .   بچسبانيم
نسخه تکثير کرديم تا به صورت انتخابی به داخل خانه ها بياندازيم و يـا          
در اتوبوس شرکت واحد ويا کيوسک تلفن بگذاريم ويا به افرادی که آنـان              
را می شناختيم به صورت کامال مطمئن و طبيعی بدون آن کـه بـوسـيلـه                  

 .آنان شناسايي شويم برسانيم
برای شعارنويسی روی ديوار همراه با يکی از رفقا سه نقطه را از قـبـل          

چندبار به آن نقاط رفتيم و موقعيت محل و اطراف آن را        .   شناسايي کرديم 
اين سه محل عـبـارت   .   چند اسپری رنگ تهيه نموديم  .   خوب بررسی کرديم  

 صنايع فلزی در منطقه شادآباد ، ديـوار        ۲بودند از ديوار کارخانه شماره      
 جاده قديم کرج و ديوار جنب کارخـانـه        ۹کارخانه پارس الکتريک کيلومتر     

دو نقـطـه   .   ايران ابزار در جاده آبعلی ، نزديک خيابان سازمان آب و اتحاد        
اول به دليل نزديکی به کارخانجات گروه نوشابه سـازی مـانـنـد زمـزم                  

و کوکاکوال ، صنايع شير پاستوريـزه ،    )   کانادادرای (  و ساسان ) پپسی (  
گروه صنايع کفش ملی و شادانپور ، کارخانجات ايران خودرو ، کارخانـه             
های قلعه حسن خان و جاده ساوه مانند کيان تاير و بنزخاور از موقعيـت               
خوبی از اين جهت که می توانست در مـعـرض ديـد کـارگـران زيـادی                  
قرارگيرد ، برخورداربودند و نقطه سوم هم به همين دليل به نـوعـی بـه                   

کارخانجات زيادی مانند کارخانه آزمايش ، فيليپس ، تلويزيون پيام ، ايران   
جامکو ، تمام کارخانه های خيابان اتحاد و سازمان آب و کيـمـيـادارو را                
دربر می گرفت و هم چنين به دليل روابطی که با بعضی از کارگـران ايـن      

 .کارخانجات داشتيم حدودا می توانستيم از بازتاب آن باخبرگرديم
برای نوشتن شعارها بر روی ديوار می بايست صبح زود قبل از روشـن               

 روز صـبـح       ۳ هفته قبل از اول ماه مه در   ۳حدود  .   شدن هوا  اقدام کنيم    
همه شعارها با نام سازمان و بسياردرشت و        .   زود اين کار را انجام داديم     

. برای پخش اعالميه آن ها را دو نفری پخش می کرديـم .   زيبا نوشته شدند  
بدين صورت که عالوه بر شناسايی قبلی محل ، يک نفر از جلو با فاصـلـه                
ای معين حرکت می کرد و نفر دوم اعالميه ها را به درون خانه موردنظـر                

 .می انداخت و يا در محل معين می گذاشت
در آن سال در کارخانه مبل ايران و پارس الکتريک اگرچه مراسم دولـتـی          
روزکارگر برگزار شد ولی در همين دو کارخانه نيز کـارگـران بـعـضـی                 
واحدها توانستند به صورت مستقل و علنی مراسم اول ماه مه را بـرگـزار             

در روز اول ماه مه ، يکی از رفقای واحد در مراسمـی کـه تـوسـط                .   کنند
رفقايی از تشکل فلزکارمکانيک همراه با چندين نفر از کارگران و دوستـان          

 .....خود برگزار نموده بودند شرکت کرد
 

 بند زنان – ۱۳۶۳زندان اوين _ گزارش دوم 
 کـه بـنـدهـای       ۴و۳و۲و۱ زنان سرموضع از بندهای      ۱۳۶۳از اواخر سال    

شرايط طاقت فـرسـايـي      .   درباز بودند به بند يک دربسته انتقال داده شدند        
گرچه در ميان جمع ما زن کارگری نبود ولی تالش کرديم اول ماه مه .   بود

 .را برگزار کنيم
بـرای  .   برگزاری اين روز به صورت جمعی در بند درباز امکان پذير نبـود            

کمی سبزه از دانـه      .   برگزاری اين روز تا حدود زيادی تدارک ديده بوديم        
آن چه از شيرينی های عيد خريده بوديم و مـانـده   .   های جارو سبز کرديم   

کمی هم مربا تهيه کرديم تـا بـه عـنـوان           .   بود برای اين روزآماده کرديم  
 .شيرينی استفاده کنيم

جشن اول ماه مه را با يک دقيقه سکوت به ياد همه آنانی که در راه آزادی            
در ميان ما رفقايي که در رژيم شـاه هـم            .   جان باخته بودند شروع کرديم    

پس از آن سـرودهـای       .   در زندان بودند از تاريخچه اول ماه مه می گفتند         
رفقايی که اشعار حافظ را از بر داشتند برای جمع ابياتـی            .   زيادی خوانديم 
هر کس ترانه ، شعر و يا آوازی می دانست از جمع دريـغ            .   از آن خواندند  

 .نکرد
رمـان هـای     .   بعد از ظهر نوبت تعريف رمان هايی بود که خوانده بوديـم      

پس از آن هرکس تجاربی از محيـط      . . .   گاردجوان ، ژان کريستف ، کليدر و      
 .کار و شغل خود داشت برای ديگران گفت

پايان برنامه نوبت به بازگويي خاطره از مسافرت ها به شهرهای مختلـف             
 سال داشتم و چقدر دلم می خواست تا آزادشـوم و بـه       ۲۲من نازه .  بود

من تقريبا به جز تهران هيچ شهر ديگری را          .   شهرهای ميهنم مسافرت کنم   
شايد هم در اول .   ولی هنوز بايد چندسالی در زندان می ماندم       .   نديده بودم 

 .ماه مه ديگری آزاد می شدم

 ۱۳۸۲ارديبهشت  ماه     ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 دو گزارش

 تصويب قانون معافيت کارگـاه هـا و مشـاغـل               -
 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تـا    ۵دارای  

پايان برنامه سوم توسعه توسط مجلس به تـاريـخ          
 ۱۳۷۸ بهمن ۱۸

 تصويب قانون بازسازی و نـوسـازی صـنـايـع             -
 »نساجی در مجلس اصالح طلبان که به موجب بند 

آن دست کارفرمايان بـرای اخـراج کـارگـران          «د
 .بازتر گذاشته می شود

 تالش های اخير برای تغيير قانون کار موجود به          -
نحوی که اخراج کارگران بازهم ساده تر صـورت          

 .گيرد
 خفقان سياسی ، حضور نيروهـای نـظـامـی در          -

کارخانه ها و سرکوب خشونت آميز بسـيـاری از           
 .اعتراضات کارگری

بنا بر آن چه گفته شد به نظر می رسد چشم انـداز             
بهبود در وضع زندگی و حقوق کارگران بيـش از           
هر زمان ديگر در طول حيات جمهوری اسالمـی ،           
با سرنگونی اين رژيم به دست تـوده مـردم گـره         

 .خورده است
با تشکر از وقت و زحمتی کـه بـرای مصـاحـبـه                

اميدواريم در فرصتی ديگر مشـروح تـر       .   گذاشتی  

 .به گفتگو بنشينيم و از تجاربت بياموزيم
  ۲۰۰۳ آوريل ۱۰

رجوع کنيد به صـفـحـه       PNACبرای اطالع بيشتر از     * 
 & www.swans.comايـــــنـــــتـــــرنـــــتـــــی    

www.iraniansforpeace.com 
بـا  GREGORY ELICHهم چنين در مقـالـه ای از            

که اخيـرا   «هدف اصلی آمريکا در اشغال عراق  »عنوان  
به همت فريد کاشف ترجمه شده است ، اطالعات جالبـی           

 .وجود دارد PNACدرباره 
در مقاله زير کوشش شده مشخصات تشـکـل هـای        * * 

مختلف کارگری و اهميت شعار تشکل مستقل کـارگـری          
ناصرسعيـدی ،    . (   از ديدگاه سوسياليستی بررسی شود    

انواع ، ويژگی ها و وظـايـف ،           :   تشکل مستقل کارگری    
 ،   ۲۰۰۳ ، زمسـتـان         ۷کتاب پژوهش کارگری شماره     

  )۷-۵۰صفحات 

 ۳ادامه از صفحه ...        جنبش کارگری ايران ، 
 



    ۸ صفحه

 

 اتحاد كار
 زه اول ماه مه، روز جهانى كارگر وي

 ۱۳۸۲ ، ارديبهشت ماه ۱۰۸شماره 
  ۲۰۰۳مه 
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  ارو ۵/۱:   بها معادل 

 ۱۳۸۲ارديبهشت  ماه     ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 
 ارديبهشت ، اول ماه مه ، روز جهانی کارگران ، ۱۱

 !گرامی باد 
 

 ، کارگران شيکاگو که از سه روز قبل همراه با هـزارن    ۱۸۸۶در چهارمين روز ماه مه سال      
، رزم    “!   هشت ساعت کار در روز برای هـر کـار        “کارگر در شهر های مختلف با شعار        

طبقاتی خود را در خيابان ها به نمايش گذارده بودند با شليک گلـوـلـه                _   متحدانه صنفی   
چهارتن از رهبران اعتصاب به جوخه .   های پاسداران سرمايه به خاک و خون کشيده شدند        

 !يادشان گرامی باد. های اعدام سپرده شدند
 ، کنگره بين الملل سوسياليـسـتـی      ۱۸۸۹سه سال پس از اين حماسه تاريخی ، در ژوئيه           

روز همبستگی کـارگـران       “، روز اول ماه مه را به عنوان          “انگلس   “کارگران ، به ابتکار     
 .اعالم داشت “جهان 

 
 امروز

 روز ضيافت کار است
 .در راهند_ زحمتکشان روی زمين _ ميهمانان 

 بايد ميدان شهر را آذين بست
 با پتک ها ، سندان ها ،
 با داس ها و گاوآهن ها ،

 .با سرودها و قلم ها
 آرايه های ميدان را هر يک

 :در جای خويش بگذاريم 
 پرچم های سرخ

 در اطراف
 مشت های برافراشته

 در وسط
 وسرود همبستگی

 .بر فراز ميدان
 امروز اول ماه مه ، 

 جشن بزرگ انسان ها ،
 .جشن بزرگ ترين انسان ها ، جشن خجسته کار است 

 .بايد ميدان ها را آراست
 فاتحان تاريخ

 –کارگران -
 .در راهند

 ”انترناسيونال“و 
 چون افتابی تابان

 بر فراز جهان
       .نور می پاشد

 
 )از سرودهای کنفدراسيون کارگری اسپانيا ( 

 کميسيون کارگری سازمان اتحاد فداييان خلق ايران 


