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تصادی                    جات اق رای ن اهداف سياسی اين طرح کدام است؟ آيا تالشی ب
ی در جهت             اي ارف   " رژيم اسالمی و تخفيف بحران اقتصادی است؟ آيا گامه ع ت عيت        "   م وق کردن م

م    " متعارف"اقتصادی رژيم اسالمی در صحنه بين المللی است؟ آيا جناح راست پرچمدار   کردن رژي
ن طرح در                             تصادی اي رهای اق ت ارام اسالمی در اقتصاد سرمايه جهانی شده است؟ وزن و جايگاه پ
رابطه با اهداف سياسی آن کدامند؟ آيا فاکتورهای جهانی امکان خروج جمهوری اسالمی از بن بست                

 ۴صفحه                                                              اقتصادی را فراهم کرده اند؟

 

 
 

 سياوش دانشور

 

 

 کارگران و فقر
 

تعرض به معيشت مردم عموما و سفره خالى             
خانواده هاى کارگرى خصوصا ابعاد بيسابقه            

هر روز چندين کارخانه و           .  اى گرفته است     
مرکز صنعتى بسته ميشود و کارگران آن به                

هر روز بخشى از        .  ارتش بيکارى ميپيوندند     
خانواده هاى کارگرى بى خانمان ميشوند و                  
ديگر حتى امکان زندگى در آلونک اجاره اى             

هر روز کودکان کارگران در                .  را ندارند   
. بيمارى و سوتغذيه و کار شديد تلف ميشوند               

هر روز فقر تعداد بسيار بيشترى را به طعمه              
هر روز حرمت و       .  مافياى فحشا تبديل ميکند      

شخصيت کارگر و انسان در اسارت اسالم و              
. سرمايه دارى بيشتر از ديروز لگد مال ميشود        

هيچ قانونى در حمايت از کارگر بطور واقعى           
هيچ چتر حمايتى و بيمه هاى               .  وجود ندارد  

مشتى دزد  .  اجتماعى بطور واقعى وجود ندارد     
 از دولتى و    ،و قاتل و سرگردنه بگير و مافيائى      

غير دولتى بجان مردم افتادند و روى تلى از                
قربانيان فقر و فالکت جيبهاى گشادشان را پر            

از امام و آخوند و پاسدار و اطالعاتى           .  ميکنند
و سرمايه دار تا هر کسى که اين وضعيت را               

 و يا در حفظ اين اوضاع ذينفع      ،بنفع خود ميبيند 
 جملگى براين سناريوى جنايت سريال             ،است

عليه طبقه کارگر سرپوش ميگذارند و يا با                   
 .  وقاحت از آن دفاع ميکنند

 

ايران غرق ثروت        .  اين جامعه فقير نيست          
اما بيش از هشتاد در صد ثروت جامعه           .  است

در چنگ اقليتى بسيار ناچيز متمرکز شده است         
و بيشتر از هشتاد درصد مردم ناچارند در                    
جنگل رقابت بازار براى سهم برى از بيست               

. درصد باقى مانده هر روز به جنگ بروند                  
ميزان مردم زير خط فقر در ايران             "ميگويند  
 ميليون نفر               ١۴حدود        

٢صفحه   

 يادداشت سردبير

 در صفحات ديگر؛
احکام زندان و شالق صادره توسط بيدادگاههاى رژيم اسالمى را براى دستگير شدگان اول مه * 
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  شرکت گوشت زياران، شرکتهاى طيور دام آبيک،گزارشاتى از کارخانجات شيشه آبگينه قزوين* 

 نازنخ و فرنخ قزوين ،  کارگر شيشه آبگينه قزوين١٢دستگيرى 

 خبرى از اعتصاب ايران خودرو ديزل * 

  گزارشى از کارخانه قند دزفول* 

 ، نساجى پرريس، نيک الياف کردستان،سياه زاغ ديواندرهاخبارى از کارخانجات کردستان؛ * 
  فرش غرب باف ،گونى بافى سما

 جوانان آرياشهر مجددا نيروهاى حکومتى را فرارى دادند* 

گزارشى از اعتراضات 
 کارگران نساجى کردستان

 امجد صابرى

 شهريور به دولت ٢کارگران تا 
 و کارفرما فرصت دادند

٩صفحه   

           دستاوردهای اقتصادی رژيم در سه دهه 
                      برای طبقه کارگر ايران

 ١٢صفحه على طاهرى                                                                



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين کثيف ترين دروغ سال     ".  است
به حساب کى؟ بانک                 .  است

مرکزى؟ يا بحساب شاخصهاى           
حکومت "  کارشناسان اقتصادى   "

اسالمى؟ چرا ميزان فقرا در                   
 ميليون نفر         ۵٠ و         ۴٠ايران     

نيست؟ کدام کارشناس اقتصادى          
 حساب   ،که يک جو شرف دارد          

کرده که اين جامعه چقدر ثروت و    
درآمد دارد و اين ثروت چگونه و        
در ميان چه کسانى تقسيم ميشود؟        
باال رفتن نجومى درآمد نفت                    
جمهورى اسالمى چرا به قيمت            
فقر بيشتر کارگران تمام ميشود؟          

 ، فقر شديد  ،چرا بايد بحث خط فقر    
 فقر نسبى و خالصه      ،فقر ميانگين 

کلکسيونى از فقر و فقر و فقر در          
ايران رژه برود در حالى که                    
درآمد و قدرت اقتصادى عده اى          
در مغز بسيارى نميگنجد؟ آنچه            

" کارشناسان"که بانک مرکزى و      
اين نظم ضد بشر ميگويند مبتنى           
بر مفروضات اقتصادى و منفعت       

اين بحث را            .  سرمايه است     
 . کارگران نميپذيرند

 

 تعريف فقر براساس ناتوانى      ،اوال
بدرد "  تامين نيازهاى اوليه     "در   

خود حضرات و کسانى ميخورد          
 اين  ،ثانيا.  که نان اينها را ميدهند       

تعريفى براساس منفعت سرمايه          
 نيازهاى اوليه مردم         ،ثالثا.  است

کدامند؟ مسکن مناسب؟ غذاى               
کافى؟ برخوردارى از دکتر و               
دارو و سالمتى؟ داشتن بهداشت و      
آموزش؟ داشتن پوشاک و تفريح          
و سفر؟ برخوردارى از امکاناتى       
که امروز نرم جامعه است؟ يا                
زندگى قرن هژدهمى و بردگى             
عريان سرمايه دارى؟ حتى با                
محاسبه حداقل هزينه اين نيازها و      
با توجه به ثروت موجود در                    

 ميزان فقر در                ،جامعه ايران     
جامعه چند برابر آمار دولتى و              

اين حقيقت   .  بانک مرکزى است     
را ديگر همه از باالئى ها تا                      

به همين دليل      .  پائينى ها ميدانند     
پهن کرده  "  سفره هفت فقر   "است  

اند و هر کسى و گروهى را                      
براساس متوسط درآمد و هزينه و       
مصرف کالرى و غيره به يکى             

. سهم قانونى شان را نميدادند               
دوره اى که کرور کرور آدم                 

دوره .  کشتند تا سرپا بمانند               
رفسنجانى را نگاه کنيد که بدنبال       
پايان جنگ قرار بود ايران را              

. کند"  ژاپن خاورميانه             "
عظيمترين فالکت از همين                    
دوران شروع شد و بزرگترين            
کشتارها و سرکوبها نيز                           

دوره خاتمى را نگاه        .  همينطور
کنيد که ميخواست گفتگوى                    

. تمدنها کند و مدينه النبى بياورد        
ترور و اعدام و سرکوب و فقر            

دوره احمدى  .  نتيجه ايندوران بود  
نژاد تير خالص زن را نگاه کنيد        
که از در وعده آوردن پول نفت           
سر سفره مردم وارد شد و از در         
آزادسازى قيمتها دارد خارج               

درايندوره نيز چوبه هاى    !  ميشود
دار و تروريسم عنان گسيخته              

 . بيش از هر زمانى براه بود

 

تمام ترهاتى که تحت عنوان                  
سياست اقتصادى دراين سالها به       
مردم تحويل دادند و خيلى ها را          

 عمال دو نمودار     ،سرکار گذاشتند 
را نشان ميدهد؛ از يکسو دولت           
و سرمايه داران و اليه باريکى           
در جامعه روز به روز فربه تر           
شده است و از سوى ديگر                       
اکثريت مردم و مشخصا طبقه             
کارگر هر روز فقيرتر و از نظر       

و .  اقتصادى ناامن تر شده است        
اين در حالى است که طى                        

 با فرض آهنگ رشد           ،ايندوران
 بطور کلى جامعه                    ،جمعيت

فقيرتر نشده است بلکه ثروتمندتر   
اما اين ثروت در            .  شده است   

خدمت اقليتى سرکوبگر و                      
مرتجع و ضد جامعه قرار گرفته       
است که با قهر عريان از آن                   

 . دفاع ميکند

 

 اپوزيسيون بورژوائى و فقر

اما اين تنها رژيم اسالمى و                    
باندهاى متفرقه آن نيست که بجز       
فقر و فالکت و سرکوب هيچ                 

. خاصيتى براى کارگران ندارند      
اپوزيسيون بورژوائى در حاشيه      
حکومت و بيرون حکومت نيز           

. نسخه اى ديگر در جيب ندارند         
اگر احمدى نژادها و حزب اهللا             
اين نسخه شان است و مردم را            

پس دادن در          "به بهشت و               
 مابقى     ،دعوت ميکنند    "  آخرت

 ...کارگران و فقر

از گروههاى متعدد فقر الصاق                   
 .ميکنند

 

ادامه !  و اما راهشان چيست؟ هيچ          
زدن همان  !  تشديد آن !  اين وضعيت 

خيلى لطف  !  ميزان حداقل سوبسيدها  
 آنهم در رقابت با دسته دزدان          ،کنند
 سياست اقتصادى متکى بر           ،رقيب

. ايجاد شغل بيشتر را توصيه ميکنند       
حرف پوچى که دو دهه است در                 
زرورق هاى مختلف اما با يک                   
محتواى متعفن به مردم تحويل                    

يعنى در دنياى واقعى به             .  ميدهند
مردم وعده ميدهند که در يک آينده           

 از آنجا که کار و شغل زياد        ،نامعلوم
ميشود و ترقى اقتصادى صورت             

 لذا هم وضع بيکاران بهتر         ،ميگيرد
ميشود و بخشا کارى پيدا ميکنند و            
هم کارگران شاغل کنونى نيز وضع       

اين البته وعده    !  شان بهبود مى يابد     
اى است که از پايان جنگ ايران و            

و البته هرچه   .  عراق به مردم ميدهند   
جلوتر آمدند محصول عينى اين                 
وعده ها ضخيم شدن اليه بيکار                  
جامعه و گسترش قسمت فقير و                   

در همين   .  گرسنه جامعه بوده است      
سالها ايران را مقايسه کنيد؛ ميزان           

 ميزان بيکاران    ،کودکان خيابانى را   
 ميزان بيخانمانى و بى مسکنى           ،را
 ميزان تن      ، ميزان معتادين را        ،را

 ميزان کسانى که يک          ،فروشان را  
 ميزان        ،شبه ميلياردر ميشوند               

 ميزان   ،بيماريها و مرک و مير را          
 ميزان    ،ناهنجاريهاى اجتماعى را       

پيامدهاى وحشتناک و ضد انسانى            
و البته همه اينها را         !  تشديد فقر را    

بايد مقايسه کرد با ميزان سود                       
 از ميزان درآمدهاى      ،سرمايه داران 

دولت بعنوان يک سرمايه دار                     
بزرگ تا بخشهاى مختلفى که زير            
سايه سرکوب کارگران و چتر                    
وسيعتر اختناق سياسى حکومتى               

و باالخره  .  جيب شان را پر ميکنند       
آيا همين وضعيت در دوره همه اين         

 ،"سياست اقتصادى  " با هر       ،اوباش
مرتبا تشديد نشده است؟ دوره نخست     
وزيرى ميرحسين موسوى و رئيس        
جمهورى خامنه اى را بياد آوريد که       
همه چيز کوپن بود و هر روز با                 
چماق سر مردمى ميزدند که                         
باندهاى حکومتى و بازارى همان            

۶٢شماره   
رسما و علنا همين را ميگويند و              
چه بسا از ته دل با سياستهاى                     
اقتصادى جمهورى اسالمى                      

فرق اينها اينست که                .  موافقند
صريح تر طرفدار ادغام در بازار        
جهانى و پياده کردن نسخه هاى               
بانک جهانى و صندوق بين المللى        

اختالف اينها اينست که        .  پول اند  
چرا جمهورى اسالمى سفره را              

امثال .  براى اينها پهن نميکند               
ابراهيم يزدى و ملى مذهبى ها و             
سلطنت طلبان و جمهوريخواهان          
متفرقه و ناسيوناليستهاى قوم                   
پرست در نگرش اقتصادى کپى             

اينها نه ليبرال اند     .  احمدى نژاد اند  
نه سوسيال دمکرات اند و نه اساسا       
اين گرايشات معجول که برخى به        

 در ايران و         ،اينان نسبت ميدهند     
حتى جهان سياستى متفاوت از                 

دست شان به منابع    .  تاچريسم دارند 
لفت و ليس و استثمار کارگر                     
نميرسد و گرنه اگر منافع                             

منافع "اقتصاديشان که در زرورق      
 ،پيچيده ميشود تامين شود          "  ملى

دست کمى از حکومت اسالمى               
. اينها يک خانواده واحد اند     .  ندارند

اجزا يک طبقه واحد با منافع                      
کمپ سرمايه  .  استراتژيک واحداند 

دارى در ايران ماهيتا و قائم بذات          
. ضد کارگر و ضد کمونيست است      

اين کمپ ممکن است در چگونگى       
اداره و سر و سامان دادن به                       

 ،سرمايه دارى اختالف داشته باشد     
 اما ماهيت استثمارى و             ،و دارد   

ضد کارگرى آنها و به اين اعتبار           
گستراندن اختناقى که الزمه آنست       

اينها هيچکدام عليه      .  يکسان است  
فقر و فالکتى نيستند که امروز                 
جمهورى اسالمى سرمايه بر                   

نه .  اکثريت مردم تحميل کرده است    
مسئله شان است و نه راهى براى           

مشکل اينها که در زبان       .  آن دارند 
بيان "  دمکراسى"پر رمز و راز          

 گرفتن سهمشان ازاين خان      ،ميشود
از ناسيوناليست دو آتشه . يغما است 

آريائى تا جمهوريخواه مصدقى و         
نيمه سلطنت طلب تا قوم پرستان            
متفرقه دنبال سهم شان از استثمار         
کارگران و راه انداختن حياط                    

 . خلوت اقتصادى خود هستند

 

 کارگران و فقر

کارگران مطلقا نبايد ادله ها و                   
محاسبات و شاخص هاى اقتصادى     

نگرش .  اين حضرات را بپذيرند        
٣صفحه کارگر به زندگى     



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و جامعه و سهم بشر از نعمات با           
کارگر .  اينها فاصله نورى دارد        

فرياد ميزند که دستمزد من بايد به        
 اما اگر       ،ميزان تورم باال رود          

ميکروفون را جلوى دهن هر                 
کارگر بگذاريد و بپرسيد چه                   

 به شما پاسخ خواهد داد      ،ميخواهيد
که وضعيتى ايجاد کنيم که اين                
همه بدبختى نباشد و همه بتوانند            
محترم و مرفه و آزاد زندگى                   

فرق کارگر با اقتصاد دان          .  کنند
مزدور سرمايه و سياستمدار                  
مرتجع حکومت و دولت سرمايه         
دارى اينست که از دريچه ديگرى      
به دنيا و عدالت و بهره بردارى             

. از ثروت اجتماعى نگاه ميکند            
کارگر ميداند که همه اين ثروتها          

کارگر .  با کار او بدست آمده است     
ميداند که ميتوان کار اجتماعى را        
بگونه اى سازمان داد که اولويت         
آن رفع نيازهاى مستقيم                               
توليدکنندگان و شهروندان جامعه        

اين منطق و نگرش به                 .  باشد
اقتصاد با ديدگاه و سياست و                    
روش حکومتى بورژوازى در             
هرجاى جهان آسمان تا زمين                 

بنابراين کارگران در     .  فرق دارد  
 از    ،بحث فقر و مقابله با فقر                  

مفروضات اقتصادى بورژواها           
از اقالمى که چند     .  شروع نميکنند 

نفر کارفرما و استثمارگر و                     
سبد خانواده  "پادوى حکومتى در      

ميگذارند و هر روز          "  کارگرى
يکى از آنها را بيرون مى اندازند         

کارگران ازاين    .  شروع نميکنند   
نقطه عزيمت شروع ميکنند که             
چه چيزى مقدور است و مشکالت   
موجود را چگونه ميتوان حل                 

 . کرد

 

همين امروز و با همين درآمد و             
 ،ثروت توليد شده در جامعه ايران      

بيمه بيکارى براى همه افراد                  
همين .  آماده بکار مقدرو است           

امروز سازمان دادن نيازهاى                
متنوع يک جامعه هفتاد ميليونى با      

 نيروى  ، تکنولوژى ،اتکا به دانش   
کار و منابع موجود کامال مقدور          

همين امروز زدودن چهره      .  است
جامعه ازاين لجنى که سرمايه                
دارى درست کرده است مقدور             

داران که فقر و فالکت                               
امروزشان را تشديد ميکند با                
صداى واحد نه بگويند و هر                  
طرح ضد کارگرى را توى سر          

کارگران .  طراحانش بکوبند       
 نيروى مولد     ، انسان اند    ،بشراند

 اگر نباشند و کار               ،جامعه اند   
نکنند اينها و دولت هايشان هيچى   

 جامعه روى دوش و کار        ،نيستند
. کارگران سرپا ايستاده است               

 حقش را      ،کارگر گدائى نميکند     
اگر ندهيد  .  ميخواهد و بايد بدهيد    

بزور از حلقومتان بيرون                       
کارگر در حاشيه طرحها    .  ميکشد

و بحثهاى شبه اقتصادى شما                 
بحث نميکند بلکه راه حل سياسى      

. و اقتصادى فورى خود را دارد        
اين استداللهاى اقتصاديون                    
بورژوا براى کارگران پشيزى          

 . ارزش ندارد

 

ضرورى است کارگران در هر        
 از کارخانه تا محل                      ،سنگر
 و در هر جلوه زندگى             ،زندگى

 آلترناتيو خود را پيش        ،اجتماعى
تامين زندگى        .  رو بگذارند       

 ...کارگران و فقر

همين امروز مقدور است که         .  است
گرسنگى را فورا در جامعه                          

 بيمارى هاى واگيردار و     ،ورانداخت
مرگ و مير ناشى از فقر را                           

 بى مسکنى و بيخانمانى       ،ورانداخت
و خيابان خوابى و کارتن خوابى را          

 اعتياد و تن فروشى چند       ،ورانداخت
ميليونى را مرهمى زد و طى                        

همين .  پروسه اى آن را برچيد                 
امروز ميتوان کودکان جامعه را از         

. وضعيت رقت بار کنونى نجات داد       
بيکاران را با راه انداختن کارخانه           
هائى که عاطل و باطل مانده اند                  

معلمان را براى            .  بکار گرفت     
سوادآموزى بيسوادان بکار گرفت و      
سالمت و بهداشت جامعه را فورا             

واقعا مانع اينها بجز             .  ارتقا داد    
 بجز سرمايه            ،حکومت اسالمى     

 و بجز خيل طرفداران                       ،دارى
 رنگارنک اين نظام چه کسى است؟ 

 

سرمايه دار کارخانه را به هزار                
بهانه بيخود و با حمايت دولت ميبندد       
و صدها خانواده کارگرى در هر               

چه !  مورد به خاک سياه مى نشاند          
کسى چنين اجازه اى را به اين                      
بيشرمها داده است؟ چرا نبايد                       

 ،کارخانه بجاى اينکه تعطيل شود            
واحدهاى اقتصادى ديگر باز شود؟         
چرا منطق جيب و منفعت آقايان بايد       
تعيين کند که چه کسى زندگى بکند           
و چه کسان بيشمارى بيچاره شوند؟         
اين چه بساطى است؟ آنوقت تعدادى       
مزدور تحت عنوان کارشناس                    
اقتصادى که تمام هنرشان ضرب و         
تقسيم پارامترهاى علم اقتصاد                     

 هر روز براى             ،بورژوائى است    
مردم روضه اقتصادى ميخوانند تا           
منبر واقعى آقايان را رنگ و جالئى       

زمانى مذهب نقشش اينبود که      .  دهند
قدرت و امتيازات اقتصادى و                      
سياسى شاه و سالطين و بعدها                     

 ،قدرت سرمايه را توجيه ميکرد               
امروز نقش علم در خدمت                             
بورژوازى ايران اينست که قدرت          
سياسى و اقتصادى حکومت مذهبى        

 ! را توجيه کند

 

کارگران محق اند عليه هر حرکت           
دولت و سرمايه داران و کارخانه              

۶٢شماره   
شايسته و مرفه حق بى چون و                  

داشتن کار   .  چراى کارگران است    
و جلوگيرى از بستن کارخانجات          

تن ندادن به      .  حق کارگران است     
هر طرح و تالش سرمايه داران             
که زندگى کارگران را از هم                     
ميپاشد حق مسلم و بديهى کارگران       

برخوردارى از بيمه بيکارى    .  است
حق تمام کسانى است که آماده                   
بکارند و اين نظام نميتواند به آنها          

امنيت و سالمتى و          .  کارى بدهد  
حرمت حق بازنشستگان است که          

. عمرى براى جامعه جان کنده اند         
مقابله با دزديها از حقوق کارگران       
توسط آخوندها و سرمايه داران              
حق مسلم و هزار بار مشروع                   

کارگران فقر و        .  کارگران است   
فالکت را نميپذيرند و ناچارند در           
مقابل مسببين آن با تمام قدرت و              

پاسخ کارگران به    .  توانشان بايستند 
فقر و فالکت نفى منشا آن يعنى                 

پاسخ همين    .  سرمايه دارى است      
امروز کارگران به سونامى فقر و         
فالکت راه انداختن سونامى قدرت        
متحد کارگرى عليه فقر و فالکت           

 . *است

 مجمع عمومى کارگرى
. ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است  

!کارگران سنت مجمع عمومى را تقويت کنيد  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هدف اين يادداشت عمدتا پرداختن      
طرح تحول    "به اهداف سياسی          

احمدی نژاد و                  "  اقتصادی
ضرورت اتخاذ آن توسط جناح             
راست رژيم اسالمی در اين                    

اهداف .  شرايط تاريخی است           
سياسی اين طرح کدام است؟ آيا            
تالشی برای نجات اقتصادی رژيم     
اسالمی و تخفيف بحران اقتصادی     
است؟ آيا گامهايی در جهت                      

کردن موقعيت            "  متعارف"
اقتصادی رژيم اسالمی در صحنه      
بين المللی است؟ آيا جناح راست          

کردن رژيم   "  متعارف"پرچمدار   
اسالمی در اقتصاد سرمايه جهانی     
شده است؟ وزن و جايگاه                          
پارامترهای اقتصادی اين طرح           
در رابطه با اهداف سياسی آن                
کدامند؟ آيا فاکتورهای جهانی                
امکان خروج جمهوری اسالمی          
از بن بست اقتصادی را فراهم               

 کرده اند؟ 

 

 اهداف اعالم شده

دولت احمدی نژاد سياست حذف          
سوبسيدهای دولتی و تعرض                  
گسترده تر به سطح معيشت                     
اقتصادی مردم و تحميل فالکت            

طرح "اقتصادی همه جانبه را،            
و هدف آن را        "  تحول اقتصادی  

نام "  هدفمند کردن يارانه ها             "
اهداف اقتصادی     .  گذاشته است    

. چنين طرحی کامال روشن است        
شوک درمانی       "اين سياست              

شوک "فقط يک                  ".  نيست
است که اهداف سياسی    "  اقتصادی

هم "  درمانی.  "معينی بدنبال دارد   
؟ اين طرح قرار        !در کار نيست     

است سوبسيدهای اقالم زندگی              
مورد نياز مردم را در يک                       
تعرض اقتصادی، تماما حذف               

تبعات اقتصادی چنين طرحی    .  کند
کامال روشن اند، افزايش سريع            
قيمتها در سطح جامعه و تنزل                

در .  سطح معيشت زندگی مردم         
صورت موفقيت در پياده کردن            
چنين طرحی، قيمت بسياری از            
اقالم مورد زندگی مردم در کوتاه        
مدت به سرعت افزايش خواهد             

بخش دوم اين طرح يعنی          .  يافت

ويژگی های بن بست          .  ميگيرد
اقتصادی و سياسی حکومت                 
اسالمی در ايران کمتر بعنوان            
يک داده اصلی در بررسی وارد       

 . معادله ميشود

 

مبنای اساسی چنين تحليل هايی          
اين است که رژيم اسالمی در               
تالش است که خود را با شرايط          
اقتصادی و سياسی سرمايه                   
جهانی منطبق و سازگار کند و            
به يک دولت متعارف سرمايه             
در عرصه اقتصاد و سياست                

بنياد و جوهر اين          .  تبديل شود   
اين .  است"  دوم خردادی "نگرش  

تزها در اساس بر اين مبنا                       
استوارند که گويا مساله اصلی            
جامعه  و تمام تالشهای حاکميت        
اسالمی بر سر مقابله با مردم               
سرنگونی طلب و جلوگيری از          
تالش برای سرنگونی و تغيير            

بلکه بر  .  حکومت اسالمی نيست   
عکس اين اقدامات را در راستای    
پروسه ای می بينند که در انتهای       
راه رژيم اسالمی را به يک                   

سرمايه داری   "  متعارف"رژيم   
در ايران و جهان حکومت                     
آدمکشان اسالمی را به يک                   

شده در       "  انتگره"حکومت       
به .  کاپيتاليسم جهانی تبديل ميکند    

" دوم خرداد  "عبارتی، گويا باز       
ديگری عروج کرده است، اين           
بار با پرچم اقتصاد، که قصد                
دارد رژيم جمهوری اسالمی را         
به رژيم مطلوب و سازگار با                
شرايط و زيست اقتصادی و                  
سياسی کاپيتاليسم جهانی منطبق        

آنهم حکومتی به                   .  ميکند
پرچمداری احمدی نژاد که هر            

محو و    "دو روز يکبار فرياد             
! را سر ميدهد    "  نابودی اسرائيل  

تناقضات چنين نگرشی بيش از         
آن است که به اين سناريو بتوان          

 .احتمال قابل قبولی داد

 

اين تببين ها مانند تمام تبيين های        
دوم خردادی که تاکنون شاهد آن        
بوديم، در اساس جناحی از رژيم       
اسالمی را پرچمدار تغيير و                 
منطبق شدن در مناسبات اقتصاد       
بين المللی و به تبع آن در                          
چهارچوب مناسبات ديپلماتيک         

تفاوت در  .  در سطح جهان ميداند   
اين است که اگر در نسخه اول             
دوم خرداد اولويت بر پروژه                

 اهداف سياسی 
 دولت اسالمی؟" طرح تحول اقتصادی"
 على جوادى

تنها يکی  "  هدفمند کردن يارانه ها     "
ديگر از اراجيف رژيم جنايتکار               
اسالمی از خمينی تا احمدی نژاد               

مردم اين وعده های پوشالی و      .  است
اول "اينها  .  عوامفريبانه را ميشناسند  

 "! ميکشند بعدا دادگاهی ميکنند

 

اما سئوال اساسی اين است که چرا           
دولت احمدی نژاد و کال جناح                      
راست چنين طرحی را در اين                     
شرايط سياسی حاد جامعه در دستور      
حکومت قرار داده اند؟ آيا اهداف              
اقتصادی اين طرح هدفی درخود              
است که دنبال ميشود؟ آيا اين تالش          
دولتی است که با کسری بودجه                  
دولتی مواجه است و ميکوشد تا بار         
بحران اقتصادی را بر دوش توده              
های مردم زحمتکش خراب کند؟              

و "  هراس"چرا اين جناح نسبت به         
ساير محافل         "  نگرانی های        "

حکومتی از عواقب و پی آمدهای              
طرح فالکت اقتصادی بی توجه                 

 ! است؟

 

معموال در ارزيابی از طرح ها و              
پالتفرمهای اقتصادی رژيم اسالمی       
تاکيد بيش از حد و يک جانبه ای بر          
جايگاه و نقش مولفه ها و                                  
پارامترهای اقتصادی گذاشته                     

اين طرحها را تماما با همان       .  ميشود
شاخص هايی مورد ارزيابی قرار           
ميدهند که چنين سياستهايی را در              
سطح جهانی و در يک جامعه                      

سرمايه داری معاصر        "  متعارف"
در .  مورد قضاوت قرار ميدهند            

چنين ارزيابی هايی عموما اهداف           
سياسی چنين اقدامی حاشيه ای                    
ميشوند و يا کال ناديده گرفته                          

معضل ديگر چنين تحليل         .  ميشوند
هايی اين است که هر تالش رژيم              
اسالمی از اين جنس را عمدتا                      

شدن "  متعارف"اقدامی در راستای      
سرمايه داری ايران و ادغام در                  

رژيم .  سرمايه جهانی قلمداد ميکنند      
اسالمی در چنين ارزيابی هايی                  
معموال، خواسته يا ناخواسته، به               
عنوان يک رژيم متعارف اقتصادی       
و سياسی سرمايه داری در عرصه          
جهانی و با همان معيارها و شاخص       
های اقتصادی مورد ارزيابی قرار          

۶٢شماره   

سياسی بود، قرار بود با ايجاد                   
از بين بردن      "و   "  جامعه مدنی  "

به اهداف   "  ديوارهای عدم اعتماد    
خود بمنظور بقای رژيم اسالمی            
دست پيدا کنند، اما اين بار، در                 
دوم خرداد از نوع دوم آن از قرار         
تاکيد بر طرح و پالتفرم اقتصادی         

از اين مجرا تالش ميشود به       .  است
. اهداف مشابهی دست يافته شود            

رگه هايی از اين تحليل های خام             
انديشانه را حتی در ارزيابی هايی        
در حزب کمونيست کارگری و در        
حزب حکمتيست هم مشاهده                     

و جالب اينجاست که هر          .  ميکنيم
دو چنين امکانی را در گرو                        
سرکوب اعتراضات کارگری و            
اجتماعی در جامعه و نه در                        
مختصات سياسی و ايدئولوژيک          
اين حکومت و تقابل دو قطب                    

. تروريستی جهان معاصر ميدانند       
با اين تفاوت که يکی بر اين باور            
است که اين سرکوب هنوز                         
صورت نگرفته است و ديگری              
معتقد است که اين سرکوب                         
صورت گرفته و رژيم اسالمی در        

شدن و قرار   "  متعارف"سرازيری  
گرفتن در شاهراه تطبيق خود با              
شرايط زيست سرمايه جهانی                  

 .است

 

در اين تحليل ها بن بست و فلج                 
اقتصادی رژيم از قرار امری                  
مقطعی و يا جناحی است و يا کليد          
حل آن در دست جناحی از خود               

اينکه .  رژيم اسالمی قرار دارد           
اقتصاد "فاکتورهای معين سياسی        

را در بن بست قرار داده            "  ايران
اند، و اين رژيم را به عنوان يک             
پروژه اقتصادی محکوم به شکست     
کرده اند، خارج از اين تبين ها                 

اساس اين تحليل ها     .  قرار ميگيرند 
اين است که مساله سرنگونی رژيم      
اسالمی و واکنش به اين مساله در          

و .  دستور اصلی جامعه قرار ندارد    
به همين اعتبار طرحهای اقتصادی     
رژيم اسالمی بدون نگاه به اين                
ويژگی موقعيت رژيم اسالمی                 

مورد قضاوت        
۵صفحه   
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واقعيت اين است      .  قرار ميگيرند  
که رژيم اسالمی از نظر                            
اقتصادی يک رژيم به بن بست             

فاکتورهايی خارج    .  رسيده است   
از قلمرو اقتصاد در ايران، خارج       
از محدوده مناسبات کار و                        
سرمايه در ايران، موقعيت                      
سياسی رژيم اسالمی را در سطح       

. کاپيتاليسم جهانی تعيين ميکنند           
جمهوری "که   واقعيت اين است         

اسالمی در بن بست است، زيرا            
در عصر کمبود سرمايه در سطح       
جهانی، در عصر شکست                        
استراتژی های توسعه مبتنی بر           
حمايت از بازار داخلی، در عصر      
جهانی شدن سرمايه و نقش کليدی       
سرمايه و تکنولوژی غربی در             
توليد صنعتی، در عصر بازار              
آزاد و رقابت تکنولوژيک برای          
بازارهای فراملی، هنوز يک                 

کارگر .  است"  جمهوری اسالمی "
ايرانی، با توجه به سطح عمومی         
توان صنعتی و فنی و عملی اش،         

. جزو ارزانترين ها در دنياست           
اما حتی اگر مزد را به صفر                    
برسانند و اعتصاب را با اعدام              
جواب بدهند، باز ايران به يک              
حوزه اقتصادی دارای رابطه                
ارگانيک با سرمايه داری غربی         

مشکل رژيم ايران    .  تبديل نميشود 
نظير مشکل برزيل نيست، به                

مشکل سرمايه  .  روسيه شبيه است  
داری ايران اقتصادی نيست،                 
سياسی، ايدئولوژيکی و حکومتی      

منصور حکمت، بحران       (."است
ريشه های بن بست                     :  آخر

در همين راستا      )  اقتصادی رژيم  
بايد اضافه کرد که سياست تحميل       
رياضت اقتصادی و يا اعمال                 
شوک اقتصادی، حتی اگر به قول       

دستمزد را به       "منصور حکمت       
صفر برسانند و اعتصاب را با              

، تغييری در      "اعدام جواب دهند     
موقعيت رژيم اسالمی در سطح           

مبانی .  جهانی ايجاد نخواهند کرد     
طرح اقتصادی احمدی نژاد اگر          
چه در اساس همان طرحهايی                
هستند که هر سياست رياضت               
کشی اقتصادی در سطح جهانی            
بر آن استوار است، اما الزاما                 
همان اهداف بر اين طرحها ناظر        

همان اهدافی را که                  .  نيستند

اقتصادی اين طرح محدود                     
در اينجا به اين سئوال        .  نميشوند

اگر :  گرهی بايد پاسخ داد                  
جمهوری اسالمی با توجه به                
تمام فاکتورها و پارامترهای                
اقتصادی در يک فلج العالج               

 حل معضل   ،اقتصادی قرار دارد  
اقتصادی رژيم هم در چهارچوب     
حاکميت اسالمی يک غير ممکن      

اگر .  سياسی و اقتصادی است          
تحميل بار بحران اقتصادی بر            
دوش توده های مردم زحمتکش         
هدف اصلی و اوليه رژيم                        

 اگر تحميل              ،اسالمی نيست      
اهدافی تماما   "  شوک اقتصادی  "

در خود را دنبال نميکند، نتيجتا           
بايد پرسيد که اهداف سياسی اين        

 طرح کدام است؟ 

 

 در پس يک طرح اقتصادی

جامعه ايران يک جامعه متعارف     
سرمايه داری با اقتصادی                       

. ورشکسته و بحران زده نيست         
چنين کشورهايی در سطح جهان       

آنچه جامعه ايران      .  بسيار است  
را متفاوت ميکند وجود يک                  
بحران عميق و همه جانبه                       

وجود مردم و          .  سياسی است    
جنبش و نسلی از مردم است که          
رژيم اسالمی را نميخواهند و              
برای سرنگونی اش در يک                  
جدال تعيين کننده بر سر                           

نسلی .  سرنوشت جامعه درگيرند   
از جامعه، نسل جوان، که حتی           
مختصات ژنتيکی و داده شده               
اش، کوچکترين خوانايی با                   

. مختصات رژيم اسالمی ندارد         
رژيم اسالمی يک وصله ناجور        
سياسی بر پيکر جامعه ای است         

اسالم را     .  که اسالمی نيست         
از حکومت اسالمی       .  نميخواهد

اين نسل قرن بيست      .  بيزار است 
و يکم ايران است که حکومت              

نتيجتا اگر  .  اسالمی را نميخواهد   
بن بست اقتصادی رژيم اسالمی        
حکم به نابودی قطعی اين رژيم          
داده است، بحران سياسی و                   
جنبش توده های مردم برای                  
سرنگونی زمان و شرايط و                  
چگونگی فرجام چنين پروژه ای       

مواجهه با اين     .  را تعيين ميکنند    
واقعيت، چه در عرصه                            
اقتصادی و چه در عرصه                      
سياسی، هدف پايه ای هر تالش          

چه در  .  جدی رژيم اسالمی است    
دوران حاکميت دوم خرداد و چه       

 اهداف سياسی 
 ...دولت اسالمی" طرح تحول اقتصادی"

کشورهای ديگر بطور مٽال برخی          
از کشورهای آمريکای التين و يا              
کشورهای سابق بلوک شرق مد                 

اغلب اين  .  نظر دارند، دنبال نميکنند   
جوامع، کشورهای حوزه صدور              
سرمايه و به لحاظ سياسی پرو                     

. غربی و پرو آمريکايی هستند                   
بحران اقتصادی در اين کشورها              
مساله ای است که پاسخ خود را                   

. عمدتا در حوزه اقتصاد ميگيرد               
حکمی از پيشی مبنی بر العالجی            

 .بر اين تالشها نخورده است

 

واقعيت اين است که حکومت                       
اسالمی يک تناقض، سياسی،                     
اقتصادی، و ايدئولوژيک با واقعيات     
تاريخی سرمايه داری جهانی                      

بعالوه به تمام اين           .  حاضر است   
فاکتورها بايد موقعيت اين رژيم،              
بمٽابه نيروی اصلی قطب تروريسم        
اسالمی در تقابل با تروريسم دولتی،      

. در سطح جهانی را نيز اضافه کرد        
هيچ اقتصادی در شرايطی که دولت       
حاکم چنين جامعه ای درگير چنين            
جدالی در سطح جهانی باشد، به                 
حوزه صدور سرمايه و تکنولوژی         
تبديل نشده است و کانديدايی برای            

. رشد و توسعه اقتصادی نبوده است       
يک شرط انتگره شدن در اقتصاد             
جهانی مناسبات چنين دولتی با                    

. دولت و بازار آمريکا است                          
دسترسی به بازار آمريکا يک رکن         

اقتصادی در        "  شکوفايی"هر        
مناسبات سرمايه داری معاصر                 

پيش شرط هر گونه تحول             .  است
اقتصادی سرنگونی رژيم اسالمی و      

رفع .  حل مساله خاورميانه است           
بحران اقتصادی سرمايه داری                   
ايران و قرار گرفتن اين اقتصاد در          
چهارچوب مناسبات بين المللی از            
هر زاويه ای مستلزم کنار زدن                   

 .   جمهوری اسالمی است

 

بی جهت نيست که حتی هيچکدام از        
باندها و جناح های رژيم اسالمی               
تصور و توهمی از اينکه اين                        
طرحهای اقتصادی ميتواند به تغيير       
موقعيت رژيم اسالمی در سطح                 

و در    .  جهانی منجر شود، ندارند         
بررسی های خود به اهداف                           

۶٢شماره   
در دوران احمدی نژاد اهداف                  
سياسی عمومی و استراتژيکی که        
تاکنون دنبال شده اند، تماما يکسان       

حفظ و بقای رژيم منحوس              .  اند
اسالمی جوهر تمام آن تالشی است      
که جناحهای رژيم اسالمی دنبال            

اما چرا تحميل فقر و                 .  ميکنند
فالکت بيشتر به مردم؟ اين طرح            
در کجای کدام نقشه عمل سياست           

 رژيم برای بقاء قرار ميگيرد؟ 

 

واقعيت اين است که کنار زدن دوم        
خرداد و قرار گرفتن جناح راست         
در راس حاکميت رژيم اسالمی در      
اساس به معنای قرار دادن                          
استراتژی سرکوب و تهاجم بی               
وقفه برای حفظ جمهوری اسالمی        

بستن از روی        .  در دستور بود       
شمشير خونين اسالم، چه در                     
عرصه سياست و چه در عرصه            
اقتصاد، استراتژيی است که اين             

جناح .  جناح دنبال کرده است              
راست کوچکترين توهمی به پايه           
های حاکميت اسالم در يک جامعه       

ميداند که بايد    .  غير اسالمی ندارد   
ميداند که تاکنون بر      .  بزند يا بماند   

مبنای اعدام و شکنجه و قتل عام و         
سرکوب عريان الشه متعفن اسالم        
و حکومت اسالمی را به اينجا                  

از اين رو با مجددا        .  رسانده است 
با شدت هر چه بيشتری سرکوب            

چوبه های دار را در                  .  کردند
در .  جامعه دو باره بر پا کردند              

و بيشترين  .  مالء عام اعدام کردند     
ميزان اعدام را در دور اخير                     

تمام تالششان را        .  صادر کردند   
انجام داده اند تا مردم سرنگونی              

 . طلب را منکوب و مرعوب کنند

 

اين تالشهای ارتجاعی به درجه ای     
توانسته است     .  موفق شده است        

تاٽير نسبی ای بر دامنه و تواتر                
اعتراضات توده ای در سطح                   

و هر چند که افت        .  جامعه بگذارد 
معينی را به اين جنبش تاکنون                  
تحميل کرده است اما برخالف                 
برخی تصورات سطحی نتوانسته        
است آنرا نابود کند و يا به شکست          

مساله .  بکشاند و از بين ببرد                 
اصلی جامعه کماکان قدرت سياسی     

تالش و تکاپوی اصلی               .  است
جامعه اساسا حول اين مساله دور          

از طرف ديگر اين تالشها        .  ميزند
نتوانسته است نقش تعيين کننده ای        

در جنبش                    
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عليرغم .  کارگری داشته باشد          
سرکوب، عليرغم دستگيری،               
عليرغم شالق زدن بر کارگر،              
قادر به سرکوب اعتراضات                   
گسترده کارگری در جامعه نشده         

در چنين شرايطی اهرم                .  اند
اقتصادی، سياست به فالکت                   
کشاندن گسترده مردم، يک ابزار        
ديگر در زرادخانه ماشين جنايت        
اسالمی بمنظور تاٽير گذاری و            
مقابله با توده های مردم                              
سرنگونی طلب و جنبشهای                    

مساله اينگونه     .  اجتماعی است    
اگر سالح آدمکشی   :  مطرح ميشود 

و سرکوب و زندان و اعدام از                
قدرت الزم برای تسليم و به زانو         
در آوردن جامعه برخوردار                   
نيست، نتيجتا بايد سالحی ديگر            

فالکت .  را به کار انداخت                   
اقتصادی ابزار ديگر سرکوب              
جامعه و به استيصال و زانو در            

هدف از     .  آوردن جامعه است        
تحميل فالکت اقتصادی، به زانو          
در آوردن جامعه و تحميل چنان           
استيصالی است که توان اقتصادی     
را از توده های مردم و نيروی               

. اعتراضی در جامعه سلب کنند          
در شرايط کنونی فالکت اقتصادی     
در کنار چوبه های دار و                            
سلولهای اوين و گودالهای                        

. سنگسار همان نقش را ايفا ميکند       
ميکوشند با طرحهای فالکت                  
اقتصادی و اعمال شوک                            
اقتصادی همان تاٽيری را در                  

مقابله "جامعه ايجاد کنند که طرح       
و طناب های    "  با اراذل و اوباش     

. آبی دار تاکنون دنبال کرده است        
در دستور قرار گرفتن اين طرح          
در شرايطی که قيمت هر بشکه             
نفت در تمام طول سال گذشته                 
باالی صد دالر بوده است و دولت     
اسالمی دارای باالترين در آمد              
دولتی در چند دهه بوده است،                 
نشاندهنده جايگاه سياسی اين                  

 .تعرض اقتصادی است

 

بر خالف برخی تصورات رايج          
طرح اقتصادی احمدی نژاد اساسا     
تالشی برای پر کردن خزانه                  

خوشرقصی برای    .  دولتی نيست   
بانک جهانی و يا صندوق بين                

مورد نياز زندگی مردم صورت     
در عين حال در مقابل      .  نميگيرد

ساير محافل هيات         "  نگرانی"
ميدهند، "  هشدار"حاکمه که          

مخاطرات ناشی از چنين                      
سياستی را گوشزد ميکنند،                  

اين .  وقعی نميگذارند               
در عين حال              "  سرسختی"

نشاندهنده العالجی رژيمی                
است که در بن بستی اقتصادی،        

. سياسی و اجتماعی قرار دارد         
با مردمی مواجه است که مساله       
اصلی و هر روزه شان                           

 . سرنگونی رژيم اسالمی است

 

آيا تاکيد بر خصلت سياسی                   
سياست فالکت اقتصادی به اين        
معنی است که رژيم اسالمی               
مانند هر رژيم سرمايه داری از       
تحميل بار گرانی بر دوش مردم       
به لحاظ اقتصادی نيز بهره مند          
نخواهد شد؟ مساله اين است که         
پی آمدهای اقتصادی عامل                  
تعيين کننده اتخاذ چنين سياستی        

بر عکس اگر جناحهايی     .  نيستند
رژيم در پس يک گشايش                      
اقتصادی امکان بقای خود را             
جستجو ميکردند، ما شاهد تالش     
گسترده ای در جهت عکس آنچه  
امروز دنبال ميکنند، مشاهده             

 .* ميکرديم

 

 نگاهی به آينده

آيا موفق ميشوند؟ آيا ميتوانند              
چنين سياستی را پياده کنند؟                 
فاکتورهای اساسی کدامند؟                 
اشتباه است اگر تصور شود که         
رژيم اسالمی ميتواند يک دوره       
قابل مالحظه از عقب نشينی و          
سرخوردگی و نااميدی را به              
مردم سرنگونی طلب تحميل              

اين جنبش تاکنون ضربات      .  کند
سنگينی خورده است، اما از               

در عين حال   .  تکاپو نيفتاده است  
خام انديشی است که اگر تصور       
شود چنين تعرضاتی کوچکترين    
تاٽيری در روند اعتراضی                  

مساله اين   .  جامعه نداشته است     
است که دوره حاضر دوره                  
اضمحالل و زوال و سرنگونی        

مساله تعيين  .  رژيم اسالمی است  
تکليف قدرت سياسی در جامعه        

اين دوره   .  مساله محوری است    
اساسا با اوائل سالهای شصت            

تناسب قوا ميان      .  متفاوت است  

 اهداف سياسی 
 ...دولت اسالمی" طرح تحول اقتصادی"

از جنس        .  المللی پول نيست              
تالشهايی نيست که اغلب نيروهای         
دست راستی در ساير جوامع                       

کوچک "سرمايه داری برای                      
هزينه دولتی و زدن مخارج       "  کردن

برخالف .  و سوبسيدها دنبال ميکنند     
تمام اين تصورات، همان اهدافی اين     
طرح را در دستور رژيم اسالمی              
قرار داده است که چوبه های دار را        

اين اقدامات  .  کرده است "  ضروری"
تالشی برای بقاء رژيمی است که             
هر روز ناچار است برای تداوم بقاء       
خود بيشتر به انبار سالح های                     

هدف رژيم  .  ذخيره شده، دست ببرد     
از طرح اقتصادی اساسا سياسی                

تالشی برای بقاء و تداوم               .  است
و اين پديده     .  حاکميت اسالمی است    

نا آشنايی در دهه های معاصر                     
همانگونه که دول غربی از         .  نيست

اقتصاد به عنوان سالحی در پيشبرد       
. اهداف سياسی خود استفاده ميکنند        

اقتصاد و مواد غذايی    .  تحريم ميکنند 
و اقالم زندگی مردم را به گروگان           

رژيم اسالمی هم به                 .  ميگيرند
فالکت .  همانگونه عمل ميکند              

سالح کشتار دسته           "اقتصادی            
رژيم اسالمی در مواجه با         "  جمعی

مردمی است که حکم به سرنگونی          
 .اين رژيم داده اند

 

دولت احمدی نژاد و کال جناح                      
راست حاکميت کوچکترين توهمی         

. به عوامل پايه ای بقای خود ندارند         
ميدانند که افزايش سوبسيد و درجه          
ای از تخفيف بحران اقتصادی و يا           
هر درجه گشايش اقتصادی نه تنها           
زمينه های سازش مردم با رژيم                
اسالمی را فراهم نخواهد کرد، بلکه       
بر عکس مردم سرنگونی طلب را           
در موقعيت مناسب تری برای                    
تعرض و گسترش مبارزاتشان قرار      

اين جناح ميداند که هيچ       .  خواهد داد 
امکانی از سازش ميان رژيم و                    

هر درجه       .  مردم وجود ندارد            
اقتصادی درست مانند هر    "  گشايش"

سياسی منجر به       "  گشايش"درجه    
گسترش اعتراضات مردم و توان             
باالتر اعتراضی در جامعه خواهد           

بی جهت نيست که عليرغم               .  شد
افزايش درآمد نفت، کوچکترين                 
تالشی برای پايين آوردن اقالم                    

۶٢شماره   
طبقه کارگر و مردم و رژيم و                 

اين .  سرمايه اساسا متفاوت است       
دوره، دوره پايانی رژيم اسالمی         

 .است

 

اتخاذ سياست تحميل فالکت                     
اقتصادی توسط رژيم اسالمی در        
عين حال بازی با چاقوی دولبه              

جهان در دوره معاصر             .  است
بوده "  شورش گرسنگان   "شاهد    
اوضاع فالکت بار                  .  است

اقتصادی اگر چه علی العموم                 
منجر به تحليل بردن توان                         

اما در    .  مبارزاتی جامعه ميشود     
متن يک جامعه معترض و                       
مردمی که در کمين رژيم اسالمی       
نشسته اند، ميتواند در شرايطی             
هم منجر به عصيانها و                                
شورشهای شهری و توده ای با              
عواقب نامعلوم و غير قابل کنترل       

. سياسی برای رژيم اسالمی شود        
در چنين صورتی شکافهای رژيم       
بار ديگر سر باز کرده و نه فقط             
طرح اقتصادی رژيم و چوبه های      
دارش بلکه کل بساط اين دستگاه          

 .  جنايت به محاق خواهد رفت

 

بعالوه دست بردن به سالح                      
فالکت اقتصادی توسط رژيم                  
اسالمی در عين حال بر شکنندگی      

رژيم .  اين رژيم می افزايد                  
اسالمی با مصرف و سوخت اين         
سالحها برگ چندانی برای بقاء            

در چنين شرايطی    .  نخواهد داشت 
رژيم همانطور که نشانه هايی از         
آن را ديده ايم، امکان بقای خود             
را تنها در تشديد بحرانهای بين              
المللی و يا پرووکاسيون جنگی             

جنگ برای    .  دنبال خواهد کرد       
رژيمی که روزمره با بحران                  
مرگ و زندگی روبروست يک            

" فرصت ساز   "مائده آسمانی و          
 . است

 

بايد بساط اعدام و طرح فالکت              
اقتصادی رژيم اسالمی را در هم         

مبارزه عليه فالکت             .  شکست
اقتصادی، مبارزه عليه دستگاه             
اعدام از جبهه های اصلی نبرد              

. طبقاتی در شرايط کنونی اند                 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری بايد     
پرچمدار پيبشبرد چنين مبارزه ای     

 . *شود



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 امروز سه      ،بنا به خبر دريافتى        
 بار ديگر     ٨٧ مردادماه     ٢٢شنبه   

منطقه ايران خودرو توسط يکی          
از تيمهای تبليغاتی حزب از                    
ساعت هشت و نيم  تا نه و نيم                   
شب به مدت يک ساعت هدف                
تبليغات و پخش گسترده اطالعيه        

 . های  حزب قرار گرفت

 

 صدها    ،در اين اقدام جسورانه           
نسخه اطالعيه حزب تحت عنوان      

ايران خودرو، طرح اخراج                 (
که حامل پيام     !)  وسيع کار گران    

حزب به کارگران ايران خودرو          
 در ميان اتوبوسها و                            ،بود

اتومبيلهايی که عمدتا بعنوان                   
سرويس در مقابل درب اصلی              
ايران خودرو منتظر جابجايی               
کارگران شيفت عصر و شب                 

 پخش و در مسير تردد                  ،بودند
همينطور .  کارگران قرار داده شد    

تيم تبليغاتى حزب چهار راه ايران      
خودرو و برخی خيابانهای فرعی       
که مسير و محل تردد کارگران             
است را زير پوشش پخش                         

 .اطالعيه های حزب قرار داد

 

حزب تالش رفقاى کمونيست و            
. اقدام انقالبى آنان را ارج مينهد           

تالش شما از جمله پاسخى کوبنده        
به  زوزه های زبونانه عوامل                 
حراستی و خط و نشان کشيدنهای        
مشتی پادوهای مزدور سرمايه             
داری عليه کارگران ايران                       
خودرو و حزب اتحاد کمونيسم             

بايد تالش کرد        .  کارگری است   
کارگران در هر گوشه ايران و              
بويژه در کليه مراکز مهم                           
کارگرى به طرق مختلف از                   
سياست و خط مشى کمونيستى              

 . کارگرى حزب مطلع شوند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ اوت ١٢  – ١٣٨٧ مرداد ٢٢

  

 اطالعيه حزب در باره     ضميمه؛
خبر اخراج کارگران ايران      
 خودرو                                 

. اتوبان کرج قزوين ادغام ميکند       
آنها اعالم داشته اند که روش                
کار تاکنونى برای شرکت                      
سوددهی نداشته و پول اضافی            
هم برای پرداخت به کارگران             

اقدام بعدىشان تمديد           !  ندارند
نکردن قراردادها و تغيير                       

. قرادادهاى منعقد شده بود                     
شرکت از تمديد قراردادها با                

 و          ،کارگران امتناع کرد                  
همينطور کارگرانی را که با                 

 ،شرکت قرارداد يکساله داشتند         
 ماهه تبديل    ٣قراردادشان را به      

 . کرد
 

فرسوده و   "اما اخراج کارگران       
يک سياست سرمايه       "  ناراضى

. داران همه جاى ايران است                
اسم رمز   "  فرسوده و ناراضى    "

کارگران باسابقه و بانفوذ کالم            
سرمايه .  در محيط کار است             

داران ايران يک ارتش عظيم               
. بيکارى را دم دست دارند                     

الگوى شرکتهاى پيمانى و کارگر     
قراردادى به سياست تصفيه و             
تغيير مرتب ترکيب نيروى کار         

 درعين    ،اين الگو   .  متکى است   
حال که استثمار و بردگى را                  

  تاثيرات متفاوتى        ،تشديد ميکند  
در کوتاه مدت و دراز مدت                    

از يکسو ناامنى را در کار       .  دارد
باال ميبرد و خطر اخراج را                  
مداوما روى سر کارگر ميگذارد      
و ديگر بندرت با کارگرانى با              
سابقه قديمى در يک مرکز                     

 و از سوى            ،صنعتى مواجهيم   
ديگر کارگر در پريودهاى                    
مختلف در نقاط مختلف ايران              
کار ميکند و اين به سهم خود در          
مدت زمان طوالنى تر به انتقال          
تجربه سريع تر و کارگران                   

. مجرب تر منجر ميشود                         
محدوديت اين سياست براى                  
کارفرماها و شرکتهاى پيمانى            
دسترسى نداشتن به خيل وسيع            

. کارگران با دانش فنى الزم است     
سرمايه داران براى جبران با              
گسترش کار قراردادى و سرعت     
دادن به جايگزينى کارگر جوانتر     

اين تنها    .  و جديدتر افزوده اند         
بلورى نيست که با اين وقاحت با        

 قبال ديگر   ،کارگر برخورد ميکند  
کارفرماهاى ايران خودرو گفته        

کارگر پيمانکار و                "بودند        
قراردادى براى ما مثل ليوان                

هر وقت  .  يک بار مصرف است    
 مى اندازيمش     ،کارمان تمام شد    

 پخش گسترده اطالعيه های حزب 
 !در ميان کارگران ايران خودرو

ايران خودرو؛ طرح اخراج 
 !وسيع کارگران

 با نزديک شدن     ،بنا به خبر دريافتى    
تعطيالت تابستانی در شرکت ايران        
خودرو دور جديدی از اخراج و                 
بيکارسازها و قلع و قمع معيشت و           
زندگی کارگران و خانواده های                 

در .  محرومشان شروع شده است         
چندين روز گذشته دهها نفر از                    
کارگران از جمله تعدادی از                         
کارگران قسمت ايتکو پرس از کار         

اين اخراجهای         .  اخراج شدند        
کارگران بتدريج و بطور مداوم در          

يکی از کارگران        .  حال اجراست   
دراين تعطيالت       :  ايتکو ميگويد      

اجباری که از بيست و پنجم تير ماه          
 نه تنها بابت اين          ،شروع می شود    

يک هفته به ما دستمزدی پرداخت            
نمی شود بلکه هدف اصلی کارفرما        
توطئه و دسيسه چينی برای اخراج          

يکی .  هرچه بيشتر کارگران است        
: ديگر از کارگران معترض ميگويد      

آخر مگه می شه با جيب خالی و                 
قرض و بدهکاری و ترس از                       
اخراج و بيکاری به تفريح و                         

 ؟ !مسافرت رفت
 

 چهره منفور و ضد                           ،بلوری
کارگری که يکی از مديران توليد             

 با صراحت و           ،اين شرکت است      
وقاحت ويژه اى در بين جمعی از              
کارگران معترض و ناراضی گفته          

هدف اصلی ما از تعطيالت       :  "است
يک هفته ای تابستانی اخراج                        
کارگران ناراضی و فرسوده و                   
جايگزين کردن نيروهای جوان تر،       

 و همچنين تعمير     ،مطيع و تازه نفس    
و ترميم دستگاهها و وسايل توليد               
برای بارآوری و توليد بهتر و بيشتر       

 !"است
 

خبر اخراج بويژه در دو سايت                    
ايتکو پرس با نصب روبات ها                    
اعالم شده بود و مقدمات آن هم                    

بلوری به کارگران    .  صورت گرفت 
اعالم نمود که تا پايان شهريور ماه           

 نفر از کارگران قراردادی را         ٢٣٠
اخراج خواهند کرد و مابقى                           
کارگران سايت دو ايتکوپرس را در       
سايت يک ايتکوپرس واقع در                     

۶٢شماره   
اين گفته ها        !"  تو سطل آشغال       

جوهر نگرش ضد انسانى سرمايه        
 . دار به کارگر است

 

 ،تا به ايران خودرو برميگردد                
طرح اينها سازمان دادن گسترده           
توليد و رقابت در بازار جهانى                

افزايش توليدى که اينها از          .  است
آن سخن ميگويند الزمه اش                       
سازماندهى يک شرايط کار تماما         

. پادگانى و بشدت خشن است                    
کارگر براى  "  مطيع بودن "اهميت  

سرمايه داران اينجاست و سياست        
تصفيه مرتب نيروى کار از اليه            
قديمى تر کارگران يا مشخصا                 
کارگران ناراضى بر همين اساس        

همينطور يک هدف مهم            .  است
 تشديد شکاف و          ،سياست اخراج   

رقابت در بين کارگران تحت                    
شرايط بشدت وخيم اقتصادى                   

شرايطى که کارگر را                .  است
کارگرى که با يک       .  محتاط ميکند  

قراداد سفيد امضا کار ميکند و به           
هر دليلى ميتواند اخراج شود و                
کابوس گرسنگى شديد تر خانواده         

 ،همواره باالى سرش قرار دارد            
حق دارد محتاط باشد و بى گدار به       

کارفرماها ازاين         .  آب نزند        
وضعيت براى تحميل شرايط برده       

 . وارتر وسيعا استفاده ميکند
 

اما کارگران با تمام اين معضالت         
بطور واقعى عمدتا ناراضى                     

تصفيه اين نارضايتى عظيم    .  هستند
پاسخ واقعى همه اين     .  ممکن نيست 

معضالت اينست که در مقابل                   
اخراج همکارانمان همه ناراضى         
باشيم و با اهرم قوى اى که در                   
دست داريم مانع اجراى اين                       

کارگران ايران      .  سياستها شويم     
خودرو اگر نتوانند در مقابل طرح        

 عمال   ،اخراج وسيع پاسخى بدهند       
شرايط بسيار خشن ترى از امروز       

حقيقت اينست که      .  را پذيرفته اند     
تمام آرزوهاى سرمايه داران ايران     

 اگر     ،خودرو در بازار جهانى             
 ،کارگران متحدانه مطيع نباشند             

بايد .  دود ميشود و به هوا ميرود           
ضروى .  اين نيرو را بميدان بکشيم    

است کارگران ايران خودرو در             
مقابل اهداف استراتژيک سرمايه         

 اهداف استراتژيک و                    ،داران
 . مرحله اى خود را قرار دهند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ اوت ١٠– ١٣٨٧ مرداد ٢٠



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما  "،"ما کار ميخواهيم"
ما  "،"حقوقمان را ميخواهيم

داشتن يک زندگى  "،"گرسنه ايم
ما  "،"انسانى و مرفه حق ماست

خواهان تداوم کار کارخانه و 
 "!دريافت حقوق معوقه هستيم

 

 ، مردادماه     ٢١امروز دوشنبه           
کارگران نساجى سنندج از ساعت      

 صبح جلوى کارخانه جمع                   ٩
کارگران در پايان                   .  شدند

تظاهرات ديروزشان اعالم کردند     
که امروز در مقابل اداره کار                 

کارگران بدنبال      .  جمع ميشوند     
کرايه وسيله نقليه بودند که خود            

. را به جلو اداره کار برسانند                  
کارگران چندين پالکارد با اين               

ما :  "مضامين تهيه کرده بودند          
ما حقوقمان را       "،"کار ميخواهيم  

 ،"ما گرسنه ايم             "،"ميخواهيم
داشتن يک زندگى انسانى و                  "

ما خواهان     "  ،"مرفه حق ماست    
تداوم کار کارخانه و دريافت                  

ماموران "!  حقوق معوقه هستيم       
انتظامى در جلوى کارخانه                     
پالکاردها را ضبط کردند و شديدا       
کارگران را تهديد کردند که                     
ميخواهيد مسائل تان را سياسى             

 ! کنيد

 

 کارگران که       ،بدنبال اين ماجرا      
 در جلوى   ، نفر بود  ١١٠تعدادشان  

اداره کار تجمع خود را سازمان           
يک نکته مهم اجتماع                .  دادند

امروز حمايت ديگر کارگران               
کارگران اخراجى     .  سنندج بود    
 تعدادى از کارگران       ،غرب بافت  

 براى اعالم         ،شاهو و پرريس        
حمايت از کارگران نساجى آنها            
را همراهى کردند و در جلوى               

در .  اداره کار حضور يافتند               
جلوى اداره کار نمايندگان                        
کارگران بهمراه تعدادى ديگر از        
کارگران به داخل اداره کار                     

در قسمت راهروى انتظار      .  رفتند
 رئيس اداره         ،قسمت سرپرستى    

کار رامين اسدى و رئيس                          
حراست اين اداره شعبانى را                  
وادار کردند که به راهرو بيايند و        

در .  به حرف کارگران گوش کنند     

 ١٩ عصر روز شنبه             ٧ ساعت       ،بنا به خبر دريافتى         
 ماموران نيروی انتظامی حکومت اسالمی در             ،مردادماه

 قصد    ،فلکه دوم آريا شهر تهران جنب پارک اقاقيا                          
بازداشت و دستگيری دختر و پسر جوانی را که دوست                 

تالش نيروهاى انتظامى براى            .  همديگر بودند داشتند       
دستگيرى اين دو جوان با مقاومت و اعتراض آنان روبرو          

متقابال نيروهاى انتظامى پاسخ مقاومت و اعتراض             .  شد
اين دو جوان را با ضرب و شتم و کتک کاری وحشيانه                   

پسر جوان در حاليکه پيراهنش  تکه پاره                .  جواب دادند  
شده بود و خون از سر و رويش سرازير بود در مقابل                      

 . دستگيرى مقاومت ميکرد
 

در همين لحظه صدها نفر از جوانان و مردم معترض                     
وارد عمل شدند و بالفاصله برعليه وحشيگری مزدوران            

. حکومت اسالمی دست به تجمع و اعتراض زدند                             
همينطور اتومبيلهايی که در تردد بودند به نشانه اعتراض           

خودفروشان سرکوبگر نيروی انتظامی که       .  توقف نمودند 
از تجمع اعتراضی و متحدانه جوانان و مردم بشدت                         

اين جوان دزدی    " فرياد می زدند       ،وحشت زده شده بودند    
. و سعی در متفرق نمودن جمعيت معترض داشتند        !"  کرده

سرانجام جوانان و مردم معترض موفق               .  اما نتوانستند  
شدند اين دختر و پسر جوان را از چنگال نيروهای                             

ماموران حکومت اسالمی که      .  مزدور انتظامی آزاد کنند     
 و  ،از اتحاد و همدلی مردم بشدت دچار وحشت شده بودند           

 ،اگر در محل باقى ميماندند کتک مفصلى هم ميخوردند                
 . بسرعت و با سرافکندگی محل را ترک کردند

 

مقابله دسته   .  حزب به جوانان آريا شهر درود ميفرستد               
جمعى با دست درازى حکومتيها و لغو قوانين آپارتايد                    

 تنها  ،اسالمى و فرارى دادن ماموران اسالم و امام زمان            
آريا شهر دريچه   .  راه مقابله با ارازل و اوباش دولتى است        

اى است که تصويرهاى بزرگتر را ميتوان از آن نگاه                      
 . *کرد

کارگران نساجى جلوى اداره کار اجتماع 
 !کردند

پاسخ کارگران که خواستهايشان را طرح                            
 رامين اسدى گفت که ما درخواستى را           ،ميکردند

که براى وزارت کار فرستاده بوديم که حقوق                  
 ،کارگران نساجى را از اين وزارت بگيريم                      

جواب که از وزارت کار آمده اينست که اين                       
. وزارتخانه هيچگونه تعهدى دراين رابطه ندارد         

شرکت نساجى خودش حساب دارد و بايد بنياد                 
همچنين .  مستضعفان اين پول را پرداخت کند               

رامين اسدى و شعبانى از کارگران خواستند که              
درخواستى را تهيه کنند و به اداره کار بدهند تا                 

 . آنها براى ادارات زيربط ارجاع دهند

 

بدنبال اين موضوع نمايندگان کارگران تومارى            
را تهيه و در آن اعالم کردند که کار و حقوق                      

 شهريور به مسئولين    ٢دراين تومار تا    .  ميخواهند
و کارفرما مهلت دادند که به شکايت آنها رسيدگى         

در غير اينصورت بدنبال تاريخ اعالم شده           .  کنند
اين تومار را   .  دست به اعتراض بزرگترى ميزنند    

همينطور بحثى در   .  کارگران همگى امضا کردند    
ميان کارگران مطرح شد مبنى براينکه مدير                    

 -عامل يکى از شرکتهاى تابعه بنياد مستضعفان            
 مبلغ    ،به نام جليل ساز          -شرکت پارس پوشان     

 ميليون تومان براى پرداخت حقوق                            ٢٠٠
فروردين و ارديبهشت کارگران فرستاده است که         
معلوم نيست چى به سر اين پول آمده است؟ تجمع           
امروز کارگران نساجى که حمايت تعدادى از                 
کارگران کارخانجات ديگر را همراه داشت                      

 . ساعت يک بعدازظهر به پايان رسيد

 

مبارزه کارگران نساجى شايسته وسيع ترين                     
حضور شورانگيز و مهم کارگران       .  حمايت است 

کارخانجات ديگر دوش بدوش هم طبقه ايهايشان           
بيان يک واقعيت وسيع تر است؛ درد کارگران               

 و راه حل     ، منشا آن مشترک است     ،مشترک است 
حمايت وسيعتر مراکز       .  آن هم مشترک است          

کارگرى و مردم شريف و آزاديخواه سنندج بدون         
. ترديد منجر به پيروزى کارگران نساجى ميشود         

داستان تلخ امروز کارخانه نساجى و وضعيت                
وخيم خانواده هاى اين کارگران و کودکان                          

 داستان تلخى است که قرار است             ،معصوم شان  
بطور سريال براى کارگران سنندج يکى بعد از             

ما فى الحال به چند مرتبه           .  ديگرى تکرار شود    
 طرح آقايان اينست که       ،زير خط فقر رانده شديم      

. در گرسنگى و فالکت و بيمارى نابودمان کنند              
. اين سناريو را نبايد پذيرفت و کارگران نميپذيرند       

بايد متحد شد و در مقابل انواع قدرتهاى ضد                      
. کارگر به قدرت وسيع طبقه مان متکى شويم                  

پشت به پشت هم دهيم و مانند تنى واحد عليه فقر             
و فالکت و در دفاع از آزادى و رفاه به ميدان                     

 . *بيائيم

۶٢شماره   

پيام تسليت به مناسبت درگذشت 
 خسرو جهانشاهى

 

با کمال تاسف مطلع شديم که خسرو                        
جهانشاهى عضو و مسئول هيئت بازگشايی سنديکای                    

 ١۵کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی، سه شنبه شب                 
 .  سالگى در بستر بيمارى درگذشت٧١مرداد ماه در سن 

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت آقاى خسرو                      
جهانشاهى را به اعضاى محترم خانواده ايشان و دوستان            

 . و همکاران و همرزمانش صميمانه تسليت ميگويد
 

 ! يادش گرامى باد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ اوت ٧ -١٣٨٧ مرداد ماه ١٧

بار ديگر جوانان آرياشهر مزدوران 
 !رژيم را فرارى دادند



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

امروز بعنوان يک ناظر حرکت          
. کارگران نساجى را دنبال کردم         

اجتماع امروز کارگران نساجى          
در سنندج فضاى شهر را                           

 ٨ساعت   .  بدرجاتى عوض کرد     
 ١٢صبح است در ميدان                            

اين محلى است که             .  فروردين
ديروز کارگران نساجى بعد از             

. اجتماعشان تعيين کرده بودند              
کارگران اعالم کرده بودند دراين       
محل تجمع خواهند کرد و بعد به           
طرف کارخانه راهپيمائى خواهند     

 .کرد
 

کارگران در دسته هاى چند نفره         
تعدادى .  به محل تجمع مى آمدند        

هيجان و     .  هم با ماشين بودند            
. نگرانى و عصبانيت را ميشد ديد      

کارگران نگران بودند که چه                  
خواهد شد؟ آيا ميتوانند با موفقيت        
و بدون درگيرى و حمله به                       
صفشان مسير را تا مقصد بروند          
يا نه؟ کارگران روى باندرولى             

ما کارگران     "نوشته بودند که             
نساجى کردستان خواهان کار و           
پرداخت چند ماه حقوق معوقه                

نيروهاى سرکوبگر در    ".  ميباشيم
آنها حرکات  .  محل حضور داشتند   

در .  کارگران را نظاره ميکردند       
حقيقت هر دو داشتند به هم نگاه             
ميکردند و هر کدام مشغول کار            

هر دو طرف              .  خود بودند      
ميخواهند خودشان را خونسرد             
نشان بدهند اما هر دو طرف                    

اما در    .  ميدانند اين جنگ است         
يک .  واقعيت جنگى نابرابر بود        

طرف تفنگ و باتوم و اسپرى                
گاز فلفل دارد و طرف ديگر با               

اما .  دست خالى و شکم گرسنه            
آنچه را که من بعنوان ناظر ميبنيم       
در چهره کارگران نميشود                       

اينکه اين يک جنگ    .  احساس کرد 
 . نابرابر است

 

نيروهاى انتظامى مرتب تذکر              
چيه نگاه    !  هاى خانم   "ميدهند؛    
هاى آقا اينجا                    "،"ميکنيد؟
کارگرى با صداى بلند        !"  نايست
 ،نميدانم به چه ميخندد          .  ميخندد

ولى بنظر ميرسد از ترس اينها از       
آرام .  کارگر خسته و گرسنه است     

اينجا ديگر نيروى   .  باال رفت "  ايم
انتظامى سعى ميکرد کمى                     
تعرض کند اما مگر جرات                    

! آنهم در خيابانهاى سنندج   .  داشت
 و فکر    ،احساس درونى ام اينبود    

ميکنم خيلى ها اينگونه فکر                   
 که همه منتظر بودند            ،ميکردند

نيروهاى انتظامى دست از پا               
 اسفند  ٣خطا کند تا سنندج شاهد        

 .ديگرى باشد

  

 بجز تجمع        ،ديروز در سنندج       
 تجمع ديگرى      ،کارگران نساجى  

همزمان تجمع مردمى      .  هم بود  
اين .  که منزجر از اعدام هستند         

. اولين تجمع عليه اعدام نيست            
اين مردم عليه احکام اعدام دو             

. نفر اهل قورچيا تجمع کردند              
عکسهاى محکومين به اعدام را         

قبال در اعتراض به       .  بلند کردند  
حکم اعدام فرزاد کمانگر هم                
جلوى دادگسترى جمع شده                    

شهر کال چهره غمگينى         .  بودند
دارد و مردم عليه اين همه                       

. بيعدالتى و سرکوب عصبانى اند     
براى همين است که نيروهاى              
سرکوبگر از ترس فقط دارند               

. کارگران را همراهى ميکنند             
شنيده ميشد که از ديروز رسما            
به نيروهاى سرکوبگر اعالم شده     
بود که بايد با تجمع کارگران و            
مارش آنها با  احتياط برخورد              

 .  شود

 کارگرى که    ،حميد محرم اسرار   

ديروز در مقابل درب کارخانه           
حالش بد شد و به بيمارستان                   

.  مشکل قلبى دارد   ،انتقال داده شد  
وى را به بخش ويژه انتقال داده           

خطر جدى جانش را تهديد     .  بودند
او خودش را به کارخانه      .  ميکرد

کارگران نگران    .  رسانده است   
حميد رنگ و          .  حالش هستند    

عصبانى .  رويش پريده است          
از بحثهاى کارگران              .  است

 ٤متوجه ميشوم که اين کارگر             
بايد . ماه است حقوق نگرفته است 

 ٢٤بابت بسترى شدن کمتر از            

 گزارشى از اجتماع و راهپيمائى امروز کارگران نساجى کردستان

 "! گرسنه ايم، گرسنه ايم،کارگر نساجى هستيم"
 امجد صابرى

به او نزديک ميشوم و ميپرسم به               
چى ميخندى؟ فقط نگاهى پر معنا به        
من انداخت و من از سوال خودم                 

حاال نوبت او        .  خجالت زده شدم       
 اومدى حمايت کنى؟ مواظب         ،است
 ممکن است بهت بند کنند و               ،باش

بگن تو را به نساجى چه مربوط؟               
اينجا خودم را از بار خجالتش                      

. بهش گفتم نگران نباش        .  درآوردم
دليل زياد هست که     .  من هم کارگرم   

باز همان  .  امروز در کنار شما باشم     
 خودم را به جمع         .نگاه با معنا بود      

ديگرى که گرم صحبت بودند                      
داشتند از وقايع ديروز              .  رساندم

صحبت ميکردند و اينکه حال يکى          
از کارگران خيلى بد شده و حاال در          

از وضعيت بد      .  سى سى يو است        
مالى خانواده صحبت ميکردند و               
اينکه بقيه کارگران هم در چنين                 

  .وضعيتى قرار دارند
 

. با صداى حرکت همه به صف شدند     
همه .  اصال انتطامات نميخواست         

منظم با فاصله و در صف دو و سه            
در مسير مردم        .  نفره راه افتادند       

سوال ميکنند چرا راهپيمائى ميکنيد؟     
کارگران که انگارى دوست دارند            
در تمام طول راهپيمائى اين سوال            
را بشنوند با هم فرياد ميزنند؛                       

 ، گرسنه ايم    ،کارگر نساجى هستيم    "
ماشينها با بوق زدن و       !"  گرسنه ايم 

دست تکان دادن و مشت گره کرده           
 .حمايت خود را نشان ميدادند

 

همه چيز را مي خواستم زير نظر             
 ، چيه آقا      ،چيه خانم   .  "داشته باشم   

چرا نگاه ميکنيد؟ راهپيمائى                         
تا اين لحظه حساسيت              "  نديدى؟

نيروهاى انتظامى به طيف جوان              
فشار کارگران در           .  بيشتر بود     

روزهاى اخير و  اعتراضات مکرر       
 رسانه هاى رژيم را مجبور               ،آنها

کرده بود در محل باشند و گزارش            
دروغ و راستش را              .  تهيه کنند    
گاها صداى فالش دوربين      !  نميدانيم

از اون دور       .  ها را ميشود شنيد          
دورها مي شود يک دوربين                          

کارگران فهميدند  . فيلمبردارى را ديد 
. که دوربين فيلمبردارى هست                   

حقوق معوقه خود را                 "صداى      
گرسنه "فرياد   .  بلند شد  "  ميخواهيم

۶٢شماره   

 هزار    ٢٠ساعت در بيمارستان           
از کجا    .  تومان هم پرداخت کند         

 هزار تومان را؟                  ٢٠بياورد      
کارگران وقتى ميشنوند بايد                       
همکارشان اين هزينه را قرض              
. کند و بدهد بيشتر عصبانى ميشوند

نيروى انتظامى در فرصتى                      
باندرول را با زور از دست                        

دراين وضعيت   .  کارگران ميگيرد  
درگيرى لفظى پيش مى آيد و تا                

. دست به يقه شدن نزديک ميشود          
کارگران ميگويند؛ اون پالکارتى         

 اون يعنى زندگى     ،که از ما گرفتيد    
 يعنى ما گرسنگى را تحمل                 ،ما

 يعنى حقوقهاى ما را                   ،نميکنيم
 يعنى تا حقوقهايمان را از            ،بدهيد

! شما نگيريم آرام نخواهيم نشست         
اون پالکارت يعنى شکم ما و بچه           

تعدادى ديگر  !  هايمان گرسنه است   
از کارگران تالش ميکنند تعداد               

آدم فقط بغض   .  ديگرى را آرام کنند   
مگر اين کارگران چه     .  اش ميترکد 

گناهى کردند که کار کنند و حقوق         
نگيرند؟ کودکان معضوم شان چه         
گناهى کردند که در خانواده                       
کارگرى بدنيا آمديند؟ اين چه                    

 وضعى است؟
 

کارگران به نظر مصراند که حق          
خود را از گلوى اين کارفرماى               

براى .  مفت خور بيرون بکشند           
همين براى فردا قرار گذاشتند که           
از کارخانه تا جلوى اداره کار                  

کارگران .  مجددا راهپيمائى کنند       
امروز با تظاهراتشان به مردم                 

 به کارگران نساجى        ،شهر سنندج  
 نقشين   ، پرريس  ، شين باف    ،شاهو

خبر دادند و از آنها حمايت           ...  و   
کارگران اين مراکز            .  خواستند

صنعتى البته وضعيتى بهتر از                
مگر .  کارخانه نساجى ندارند            

کارفرما حکم ابقا به کار نساجى             
غرب بافت را به رسميت شناخت؟       
به نظر ميرسد کارگران شهر                   
سنندج راهى ندارند بجز اينکه در         
يک صف متحد و متشکل در                     

 . مقابل کارفرماها قرار بگيرند

  ١٣٨٧ مرداد ٢٠ 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ن را بر      آاقتصاد ايران و تاثير           
 4سرنوشت طبقه کارگر طی                 

 :دوره می توان بررسی کرد

 

 :دوره اول

سال های اوليه پس از انقالب با            
دولت به اصطالح       "پايان دوره       
 در شرايط ويژه                ،"خدمتگزار

 در   ،اولين سال پس از انقالب              
دوره کوتاه تصدی اولين وزير              

 با افزايش مبلغ قابل توجهی         ،کار
 مقدار کمی     ،به دستمزد کارگران    

از عقب ماندگی و پايين بودن                  
در .  دستمزد آنان را جبران کرد         

اين دوره هيچ قانونی در عمل  و           
به طور رسمی بر روابط کار و             
مناسبات بين کارگر و کارفرما             

با شروع جنگ و پس       .  حاکم نبود 
از روی کار آمدن دولت به                       

به طور    "  خدمتگزار"اصطالح    
رسمی و علنی در همه جا و به                
خصوص در محيط های کار                  

نهادهای .  شرايط جنگی حاکم شد      
کارگری و شوراهای کارخانه ها        
و موسسات برآمده از شرايط                  

 و اندکی پس از        57انقالبی سال    
 با روی کار آمدن دولت جديد         ،آن

تقريبا همگی برچيده شده يا ظرف      
مدت کوتاهی  پس از آن برچيده            

حتی سنديکاهای کارگری       .  شدند
 عمدتا        1357که تا سال                        

 به نظر       ،سنديکاهای زرد بودند      
می رسيد در شرايط پس از                       

 فرصتی دوباره يافته و     57انقالب  
با کسب تجربه های جديد حياتی            

 اما آخرين آنها تا سال            ،نو بيابند  
 دچار تعطيلی و انحالل                      62

از آن پس تا به            .  اجباری شدند  
امروز ديگر هيچ نهاد کارگری            
مستقلی برای طرح منافع و                      
مطالبات کارگران و دفاع از آنان        

بسياری از         .  وجود نداشت        
نمايندگان و فعاالن کارگری نيز           
اخراج و دستگير و زندان و اعدام       

 . شدند

 

در دوره جنگ و به بهانه اقتصاد         
جنگی دستمزدها برای چند سال           
متوالی بلوکه شد و دقيقا در اين              

پس از جنگ و سپری شدن عمر        
 ،دولت به اصطالح خدمتگزار          

دولت ديگری با شعار سازندگی        
اين دولت با      .  به روی کار آمد       

ادعای سازندگی خرابيهای ناشی     
 پياده کردن اقتصاد            ،از جنگ   

ويژه جمهوری اسالمی و عدالت       
. اجتماعی سکاندار کشتی شد              

وعده های بين المللی برای کمک      
به بازسازی خرابه های ناشى از       
جنگ در قالب وام و نسخه های          
بانک جهانی و صندوق بين                   
المللی پول برای بازسازی                     

. اقتصاد ايران تبلور يافت                      
 ،"تعديل اقتصادی     "شعارهای      

تعديل "و    "  تغييرات ساختاری  "
عدالت "به جای                    "  نيرو

به تدريج و به نحو            "  اجتماعی
در .  فزاينده و روزمره مطرح شد    

" مستضعفين"اين دوره واژه               
کاربرد کمتری داشت و می رفت      
که جای خود را به عبارت                      

. بدهد"  اقشار آسيب پذير              "
عبارتی که ده سال بعد به طور            

به .  کلی ديگر کاربردی نداشت       
همين ترتيب در کارخانهها و                
شرکتهای توليدی و خدماتی                  

خصوصا (بزرگ و متوسط                 
هم )  دولتی و وابسته به نهادها           

زمزمه تعديل نيرو و لزوم                      
. تغييرات ساختاری مطرح شد          

اخراج های وسيع در بسياری از       
کارخانه ها و موسسات خدماتی         
انجام گرفت و نيروهای بسياری       
که روزگاری به خاطر مالحظه        

در کارخانه   ...  شرايط جنگی و       
ها و بنگاه های دولتی وابسته به          

 ،دولت و نهادها جذب شده بودند        
با شرايط متفاوت بازخريد و                 
اخراج و در واقع بيرون ريخته           

 ،شايعه خصوصی سازی     .  شدند
بازگشت برخی سرمايه داران            
بزرگ و صاحبان صنايع هر               

اين .  روز بيشتر شنيده می شد           
 دوره صبر و انتظار و               ،دوره

برخی از             .  توهم بود            
تحصيلکردگان مدافع سرمايه             

 اين توهم را با شدت                     ،داری
. بيشترى باخود حمل می کردند         

دست کم ده سال زمان الزم بود           
که همگان معنی اين تغييرات               
اقتصادی و اجتماعی وعده داده          
شده را به خوبی بفهمند و درک           

در ابتدای اين دوره     .  و لمس کنند  
قانون کار تصويب   )  1369سال  (

قانونی بسيار       .  و اجرا شد            
. مغشوش و پر از ابهام و تناقض       

دستاوردهای اقتصادی رژيم در سه دهه برای 
 طبقه کارگر ايران

 على طاهرى

دوره  سرمايه داران به خوبی کيسه         
اثرات و     .  های خود را انباشتند            

شرايط اين انباشت سرمايه و قوی            
تر شدن سرمايه تجاری به شکل                 

در .  تصاعدی هنوز هم ادامه دارد         
اين سالها تالشهايی چند برای تدوين       
و تصويب قانون کار جديد به عمل           

پيش نويس هايی تهيه و ارائه           .  آمد
شد که بعضی از آنها به شدت عقب           

يکی .  مانده و واپسگراتر از بقيه بود     
از اين پيش نويس ها روابط کارگر          
و کارفرما  را در حد رابطه اجير و          
موجر محدود و همه چيز را در باب        

.  بررسی ميکرد  "  اجاره"فقه الهی      
اين پيش نويس از فرط عقب ماندگی       
و ارتجاع حتی در بين کارگرانی که        

با .   اقبالی نيافت  ،طرفدار رژيم بودند  
آن به شدت مخالفت شد و به همين              
دليل به طور کلی در صحن علنی              

در سال     .  مجلس مطرح نگرديد         
 پيش نويس ديگری تهيه                   1366

گرديد که پس از جرح و تعديل های         
بسيار و رفت و برگشت های مکرر        
بين مجلس شورا و شورای نگهبان          

در .  (سه سال بعد به تصويب رسيد        
سطور بعد باز هم به اين قانون                     

در اين دوره از       ).  خواهيم پرداخت  
نيروی کارگران در جبهه ها به                   
عنوان سرباز جنگی و در پشت                  

 در       ،جبهه و سنگرهای توليد                  
کارخانه ها و کارگاه ها به سان                    
پشتيبان و در خدمت به اقتصاد                    
جنگی و تهيه ملزومات آن استفاده            

همچنين اعتراض های               .  ميشد
گناه "و اعتصاب   "  مکروه"کارگری  

هر چند وقتى   .  شمرده ميشد "  و حرام 
  ديگر    ،کارد به استخوان می رسيد       

فکر نميکرد  "  حرام بودن "کسی به    
و اعتصاب های پراکنده و بزرگ             

مثل .  اينجا و آنجا رخ مينمود                   
 نوشابه  ،اعتصاب کارگران دخانيات   

اعتصاب و   ...  سازی کوکاکوال و        
اعتراض برای حل مشکالتی که               
برای رسيدگی و حل آنها قانونی در         

در اين دوره به دليل               .  کار نبود   
شرايطی که گفته شد کارگران                     
فرصت و امکان عمل و حرکت                 
مستقل و همچنين ايجاد تشکل های           

 .کارگری مستقل را نداشتند

 

 :دوره دوم

۶٢شماره   

در رفت و برگشت های مکرر                
 بين مجلس و      ،پيشنويس اين قانون   

شورای نگهبان حک و اصالح               
اما همگی به نفع             (های بسيار         
در مواد و تبصره       )  سرمايه داری  

سرانجام .  های مختلف آن وارد شد     
در شرايط نبود تشکل های مستقل         
و نمايندگان طبقه کارگر و حذف            

 يک   ،اپوزيسيون در سطح جامعه       
 مغشوش و   ،مجموعه درهم و برهم   
قانون کار    "تکه پاره به عنوان              

به "  جمهوری اسالمی ايران              
مجلس تشخيص             "تصويب             
 .رسيد" مصلحت نظام

 

 امنيت های    ، اين قانون   7در ماده    
شغلی از ميان رفته و                                       

در "  قراردادهای موقت کار            "
کارهای با ماهيت دائم و مستمر              

کشف بزرگ و      .  رواج يافته بود     
جديد سرمايه داری بين المللی و              
درد مزمنی که امروزه در جامعه          

 در  ،و جنبش کارگری بيداد می کند   
تشکل های  (فصل ششم اين قانون        

به طور    )  کارگری و کارفرمايی      
 کارگران را از     ،کلی و با قاطعيت    

دارا بودن هر گونه آزادی برای              
ايجاد تشکل های مستقل کارگری          

در اين قانون تنها       .  محروم ميکرد  
دو نکته مثبت و قابل توجه در                   
جهت منافع کارگران وجود دارد           
که در واقع در شرايط تدوين و                 

 و متاثر از          ،تصويب اين قانون      
.  ناگزير بوده است        ،دوره انقالب  

 در مورد اخراج           27 ماده       ،اول
 و دوم به رسميت                       ،کارگران

شناختن اول ماه مه روز جهانی               
کارگر و اعالم آن به عنوان تعطيل       

البته همين  .  همين و بس   .  کارگری
 درجه     ١٨٠دو نکته در عمل                 

در عين حال       .  عکس بوده است      
يک کليد طاليی ديگر به نفع                      
کارفرما در اين قانون پيشبينی شده       

 191و آن ماده        
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .است
 

خصوصى سازی بی پرده شرکت      
ها و کارخانه ها در اين دوره                  

اما شکل و نتيجه نهايی       .  آغاز شد 
خود را در ادامه و هشت سال بعد         

کارگران که هزينه          .  پيدا کرد    
 ،دوران جنگ را پرداخته بودند           

بايد هزينه های بازسازی خرابی         
های آن را هم با پذيرش اجباری            

 انهدام صنايع     ،اخراج های وسيع    
 تورم لجام    ،و تبعات ناشی از آن       

 بيکاری گسترده و سقوط     ،گسيخته
وحشتناک سطح زندگی شان می          

 اولين بخشی از    ،نساجی.  پرداختند
صنعت بود که ورشکسته و منهدم       
شد و پس از آن صنايع توليدات              

جای سوال     .  لوازم خانگی بود       
 60است که چرا کشوری با حدود       

)  ميليون   70هم اکنون        (ميليون    
 60 يعنی يک بازار                  ،جمعيت

ميليون نفری و داشتن پيشينه                   
تاريخی اين صنعت و در حالی که      

 درصد کارکنان بخش       30 تا     25
 از  ،صنعت را در خود جای داده        

انرژی و نيروی کار ارزان بهره         
 مواد اوليه نساجی يعنی      ،مند است 

پنبه و الياف به دست آمده از                     
صنايع پتروشيمی در کشور                    

 و صنايع باالدستی       ،موجود است  
نيز ،و پايين دستی اين رسته                    

 باز هم بايد    ،موجود و فعال هستند   
اين صنعت ورشکسته و نابود                
گردد؟ دراين دوره بسياری از               
طرحهای عمرانی و اقتصادی با          
سرمايه و هزينه های سرسام آور        

اکثر اين طرحها و            .  آغاز شد   
سرنوشت اغلب آنها تا پايان اين            
دوره و حتی سال های بعد در                  
هاله ای از ابهام و يخ زدگی باقی          

در اين هشت سال تورم و            .  ماند
نرخ رشد آن بيداد می کرد و در             

 45 رکورد بی سابقه        1373سال  
درصد را برای خود به جای                    

نرخ "عقب ماندگی             .  گذاشت
نرخ رشد   "از   "  افزايش دستمزد  

نيز بيش از همه دوره های       "  تورم
اين مسئله با توجه به          .  ديگر بود  

پايين بودن قبلی دستمزد ها و                  
بلوکه شدن آن طی سال های                    

 چيزی نبود مگر کاهش              ،جنگ
واقعی دستمزد و قدرت خريد                 

 10 کارگاه دارای      905هزار و    
. نفر کارگر و کمتر از آن هستند         

با خارج شدن کارگاه های کمتر          
 ، نفر از شمول قانون کار       10از  

 درصد     90در واقع بيش از                
کارگاهها و اندکی کمتر از اين            
درصد کارگران از شمول و                 

و به   "  آزاد"حمايت قانون کار        
اين نقض   .  امان خدا رها شدند        

 سازمان بين        111مقاوله نامه        
منع تبعيض در   .(المللی کار است  

جالب اين است که پس از          )  کار
 ،اين در کتابهای آمارى هم ديگر      

اثر و آماری از کارگاه های                   
 نفر و کمتر ديده نمی             5دارای   
گويی کسانی که در اين             .  شود

کارگاه ها کار می کنند انسان                
نيستند و هرگونه ظلم و اجحافی         

 ،که در مورد آنها اعمال گردد             
 !مانع و اشکالی ندارد

 

 :دوره سوم

دوره اصالحات و اصالح طلبی        
اما اصالحات فقط   .  اسالمى است 

در حوزه سياست و توسعه                     
سياسی مدنظر بود و البته با                   

 چارچوبه و روش                      ،اهداف
شير اطمينان      (اصالح طلبان           

اعتراضات اجتماعی و خريد              
عمر برای رژيم منحوس                        

خاتمی خود به کرات      )  .  اسالمی
گفته بود که در عرصه اقتصاد            
برنامه خاصی ندارد و همان                
روش و برنامه های دوره                       

. سازندگی را اجرا خواهد کرد           
برای سازندگی و ترميم خرابی          
های ناشی از جنگ سرمايه                  
گذاری های بزرگ الزم بود و            
تالش های زيادی هم هرچند                 
ناموفق برای جذب سرمايه                   

قوانينی .  خارجی صورت گرفت    
هم برای جذب سرمايه های                   
خارجی به تصويب رسيد و از            
تمام سرمايه گذران خارجی                  
دعوت شد که سرمايه های خود          
را در رشته های مختلف وارد             

 .ايران کنند

 

اصالحات و توسعه       "در دوره       
عليرغم رفت و آمدهای     "  سياسی

مکرر مسئوالن نهادهای بين               
المللی ناظر بر روابط کار                      

سازمان بين المللی کار ای ال            (
به ايران و امضای تعهد و            )  او

توافق نامه های متعدد توسط                 

دستاوردهای اقتصادی رژيم در سه دهه برای 
 ...طبقه کارگر ايران

کارگران به شکل تصاعدی و با                 
مسئله اى که تاکنون       .  گرايش منفی  

  قيمت    ،دولت سازندگی .  ادامه دارد 
بسياری از کاالهای اساسی و مورد        
نياز مردم را به قيمت ارزی و بين            

به خصوص با کشور          (المللی آن       
مقايسه می کرد و سعی                )  ترکيه

داشت اين قيمت ها به حد بين المللی         
اين در حالی بود       .  آن نزديک شود    

که دستمزد ها به ريال بوده و هيچ              
تناسبی با ارزش واقعی و بين المللی        

تا پايان دوره اين دولت        .  آن نداشت 
موفق شد قيمت بسياری از کاالهای        
مورد نياز مردم را بدون افزايش               
دستمزدها به حداقل بين المللی آن              

 اصطالحى   .رسانده يا نزديک کند        
در ايران رايج بود که ريال ميگيريم        

 .اما با دالر زندگى ميکنيم

 

 ايجاد يک           ،دستاورد اين دوره          
 هزار نفر بيکار و          450ميليون و     

 50سقوط سطح زندگی بيش از                  
درصد خانواده های شهرنشين به              

با اين وجود   .  زير خط فقر نسبی بود    
 و نيم ميليارد     32هنوز آثار بيش از      

دالر قرض و بدهی خارجی و شايد          
هم بيشتر که برای دوره بعدی به                

.  هويدا نگشته بود     ،ارث گذاشته شد   
" کليد طاليی "در نيمه دوم اين دوره      

به کمک   .  قانون کار به کار افتاد           
 قانون کار ابتدا کليه                191اصل    

 نفره و کمتر از آن از       5کارگاه های   
بهانه .  شمول قانون کار خارج شدند      

اينکار رفع مانع برای اشتغال و به            
کارگيری کارگران در کارگاه های         

ولی در اصل       .  کوچک اعالم شد      
نوعی حمايت و باج دهی به سرمايه        
های کوچک بود در مقابل هجوم                
سرمايه های بزرگ و بين المللی به         

مدتی بعد احساس شد       .  بازار ايران  
به طور کامل رضايت خاطر                       

 پس تمام کارگاه      ،حاصل نشده است   
های قالی بافی هم از شمول قانون             

در اين مورد نگاه     .  کار خارج شدند   
 1375در سال     :  آمار گوياتر است    

بنابر آمار رسمی منتشر شده در                 
 شمار کل      ،سال نامه آماری ايران        

 بالغ برا   ،کارگاه های صنعتی کشور   
از .   کارگاه است  362 هزار و     321

 کارگاه دارای    1329اين تعداد فقط      
 307بيش از يکصد کارگر بوده و            

۶٢شماره   
مسئوالن وقت وزارت کار مبنی            
بر الزامی بون رعايت مقررات و         
قوانين بين المللی مربوط به روابط       

  هنوز هم کوچک ترين قدمی        ،کار
در راستای استاندارد سازی روابط     
کار و به رسميت شناختن حق و               
آزادی کارگران در ايجاد و فعاليت       
در تشکل های مستقل از رژيم                  

کارگران هم چنان از    .  برداشته نشد 
حق داشتن هرگونه ابزار برای               
تامين و دفاع از منافع خود بی                   
بهره و در مقابل بيکارسازی انبوه        
و تهاجم بيوقفه به حقوق و                            

قابل ذکر  .  منافعشان بدون سالح اند   
است که توافق های قوانين بين                 
المللی در واقع حداقل درخواست           
ها و مطالبات کارگران را بيان                

اصالح طلبان به طور             .  ميکنند
جدی و واقعی هيچ گاه توجهی به            
خواسته ها و مطالبات کارگران و         

کارگران .  حقوق بگيران نداشتند       
معادن خاتون آباد کرمان در همين        
دوره و فقط به خاطر اصرار بر              
ادامه قرارداد کارشان به گلوله                
بسته شدند و تجمع معلمان در                    
مقابل مجلس اولين بار در همين              
دوره و با خشونت تمام سرکوب و         

در اين دوره       .  درهم شکسته شد      
کارخانه های بزرگ يکی پس از           
ديگری به بخش خصوصی واگذار      
شد که پس از مدتی ورشکسته                  

بيکاری کارگران به      .  اعالم شدند  
در پايان  .  صورت دسته جمعی بود   

همين دوره تالش کارگران شرکت      
واحد اتوبوس رانی تهران برای             
احيا و بازگشايی سنديکای شان با          

 تخريب     ،تهاجم به دفتر سنديکا            
 ضرب و شتم افراد و              ،ساختمان

اعضای سنديکا و حتی چاقوکشی         
در حضور عوامل نيروی انتظامی      

 .ناظر در محل صورت گرفت

 

 بود که با سفرهای     83 مهر   13در  
کاری "و        "  هرمان واندالن       "

رييس بخش منطقه آسيايی     "  تاپيوال
ای ال او به ايران و امضای                        

 وزارت کار موظف      ،موافقت نامه 
 ،به اصالح فصل ششم قانون کار          

اجرايی شدن کنوانسيون های                   
 اين سازمان و        98 و      87شماره   

استاندارد سازی روابط کار در               
امری که هنوز حتی          .  ايران شد   

يک قدم در راستای اجرای آن                  
طی اين دوره    .  برداشته نشده است   

جمعيت بيکاران کشور طبق آمار         
رسمی از يک         

١٢صفحه   
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ميليون و چهارصد و پنجاه هزار         
 ميليون   3 به     1376نفر در سال       

در سال    .   رسيد   1384در سال       
 درصد خانوارهای      50  ،  1356

شهری درآمدی کمتر از هزينه              
 1378در سال       .  متوسط داشتند   

 درصد و در سال         68اين نسبت     
 72های بعد افزايش يافت و به               

 .درصد رسيد

 

  ،دوره چهارم

بالخره چهارمين دوره مربوط به       
رفاه طلب و     "دولت به اصطالح       

در  .کنونی است   "  عدالت گستر   
اين دوره تعداد واقعی بيکاران              
عليرغم آمارهای غيرواقعی بيش       

 ميليون نفر است و با انبوه            4از  
کارگران عاصی و معترضی                
روبرو هستيم که به طور مکرر           
در مقابل نهادهای مختلف دولتی          

. و وابسته به دولت تجمع می کنند        
کارگران چيزی جر پرداخت                 
حقوق حداقل عقب افتاده خود و يا        
احيا و بازگشايی کارخانه و محل         

در .  کارشان را نمی خواهند               
 ،بسياری از موارد سرکوب                   

ضرب و شتم و بازداشت در                    
مثل کارگران    .  انتظارشان است   

 ، نساجی بابلسر            ،فرش البرز      
 شرکت واحد            ،نساجی بهشهر     

 معلمان      ،اتوبوس رانی تهران          
 ،مدارس آموزش و پرورش                   

در اين  ...  يخچال سازی بوژان و      
دوره نه تنها وعده های اشتغال              
زايی از طريق راه اندازی و                   
افتتاح طرح های عمرانی و                     
اختصاص وام های مختلف جهت       
ايجاد اشتغال در واحدهای کوچک    

به تحقق نپيوسته    ...  و زودبازده و   
که بر اساس گزارش ها در سال            

 نفر  941 هزار و     26 تنها    1385
 کارگاه و کارخانه های          163از   

صنعتی کوچک و بزرگ اخراج         
اين شمار فقط     .  و بيکار شده اند       

بخش کوچکی از يک واقعيت تلخ       
و ويران کننده زندگی کارگران             
است که به طور مستند بازتاب              

مسووالن وزارت  .  پيدا کرده است  
کار خود تعداد اخراج های نيمه            

 را بيش از يک صد        85اول سال   

تظاهرات در مقابل 
استاندارى سنندج عليه 

 دزدى مسئولين
 

 ، تيرماه    ٢٢امروز سه شنبه              
معلمينى که به مراجع دولتى و             
شوراى اسالمى شهر هر کدام             
چندين ميليون تومان پرداخت              
کردند تا به آنها زمين براى                    

 در اعتراض به    ،مسکن داده شود  
باال کشيدن پولشان در مقابل                  

اين .  استاندارى تجمع کردند           
نهادها از تعدادى از فرهنگيان            
سنندج چند صد ميليون پول                   
گرفته و روز روشن آن را باال             

تجمع امروز معلمين     .  کشيده اند  
که خانوادههايشان نيز در آن                

 با شعارهائى           ،شرکت داشتند     
عليه تخت فيروز از مسئولين               
 . شوراى اسالمى شهر همراه بود

 

الزم به ذکر است تخت فيروز             
بخش زيادى از زمينهاى حاشيه         
شهر سنندج را به خبازان و                    
کارگران نساجى فروخته بود که       
پول اين کارگران را نيز باال                 
کشيده و تاکنون هيچ کس در                  
مقابل اين دزدى پاسخى نداده               
است و عمال اين اقدام با حمايت          

 ، فرماندارى                         ،استاندارى
 نيروهاى انتظامى و        ،شهردارى

. سرکوبگر صورت گرفته است       
چند سال پيش تعدادى از اين                  
مردم رفتند و در زمينهائى که              
بابت آن پول پرداخته بودند                    

. شروع به خانه ساختن کردند             
خانه ها هنوز نيمه ساخت بود و          

. در آن زندگى ميکردند                            
شهردارى در نيمه شب به اين              
مردم محروم حمله و همه خانه            
ها را ويران کردند و زنان و                  
کودکان را مورد ضرب و شتم            

 ٣با گذشت حدود          .  قرار دادند   
سال از اين قضيه هنوز دولت              
هيچ خساراتى به اين خانواده ها         
پرداخت نکرده و شکايت آنها بى      

بنا به خبرى     .  جواب مانده است    
 ،که بدست ما رسيده است                       

خانواده هاى زيادى فقط در شهر       
سنندج از آنها پول بابت زمين              
گرفته شده اما زمينها به مردم               

 .واگذار نشده است

 

ضرورى است که کل اين                       

دستاوردهای اقتصادی رژيم در سه دهه برای 
 ...طبقه کارگر ايران

با .  و بيست هزار نفر اعالم کرده اند      
توجه به بازار کار موجود و ارتش           

 اين اخراج         ، ميليونی بيکاران        4
شدگان شانس کمی برای اشتغال                

باز هم بر اساس               .  مجدد دارند    
 کارگر  426 هزار و    55گزارش ها   

 کارگاه و کارخانه های               222از    
 هر کدام به     86مختلف تا پايان سال      

 ماه حقوق و دستمزد      7طور متوسط   
بازهم ميدانيم اين   .  طلب کار بوده اند   

بخش کوچکی از يک واقعيت                      
 .بزرگ است

 

همان طور که انتظار می رفت در            
اين دوره نيز هيچ گشايشی در امر            
به رسميت شناختن آزادی کارگران        
برای تشکل رخ نداد و کارگران و            
حقوق بگيران همچنان بی پناه و                 

 اما فعال و پيگير به             ،بدون تشکل  
دنبال دفاع از حقوق و منافع خويش         

دراين دوره و      .  و کسب آن هستند       
دوره های قبل تنها چيزی که                         
پيشرفت داشته است حوادث ناشی            
از کار و مرگ و مير کارگران بوده        

در حالی که تعداد بيکاران هر      .  است
روز بيشتر  و شمار شاغالن                         
بخصوص در بخش  صنعت هر                 

 1383در سال   .  روز کمتر می شود    
آمار حوادث ناشی از کار نسبت به           

 درصد افزايش نشان        34سال قبل      
شمار حوادث مربوط به         .  می دهد  

 بر اساس          1384کار در سال               
گزارش ارائه شده در جريان سومين      

 4018کنفرانس توسعه منافع انسانی     
و با تاسف می    .  مورد ذکر شده است   

 85بينيم که فقط در نيمه اول سال               
 مورد گزارش حادثه       19677تعداد   

يعنی بيش از دو    .  کار ثبت شده است   
 .برابر سرتاسر سال قبل

 

سرمايه دارى و دولتهاى                                 
رنگارنگش پاسخى براى کارگران         

تنها آنها و زندگى شان را هر       .  ندارد
راه واقعى     .  روز نابودتر ميکند         

اينست که اداره امور جامعه را خود        
بدست بگيريم و از باالئى ها خلع يد          

تداوم اين اوضاع تنها بر فقر و   .  کنيم
 . فالکت دامن ميزند

 

*** 

۶٢شماره   
خانواده ها دور هم جمع شوند و               
متحد و متشکل عليه اين کالشى و          
دزدى سران حکومت اعتراض             

اين تنها راه بازپس گرفتن            .  کنند
 . پولها يا گرفتن زمين است

 

 گونى بافى سما
 کارگران    ،بنا به اخبار دريافتى           

گونى بافى سما که سه ماه حقوق             
 موفق به            ،معوقه طلب دارند           

. دريافت يک ماه حقوق خود شدند        
اما هنوز کارگران اين کارخانه دو        
ماه حقوق خود را از کارفرما                    

الزم به ذکر است همه     .  طلب دارند 
کارگران سما تا آخر مرداد ماه                 
قرارداد دارند و کارفرما بعد از              
پرداخت حقوق کارگران گفته است      

. که هيچ قراردادى را تمديد نميکند      
او اعالم کرده اگر نتوانم مواد                   
اوليه بخرم کارخانه را تا اطالع             

معنى اين    .  ثانوى تعطليل ميکنم       
اقدام کارفرما بيکار کردن دسته             
جمعى کارگران و پرت کردن خود      
و خانواده شان به جهنم فقر و                     

 . فالکت و گرسنگى است

  

اعتراضات کارگران غرب 
 باف ادامه دارد

کارگران غرب باف طى                              
اعتراضات روزهاى گذشته خود          

 مرداد  ٢۵اعالم کرده بوده تا روز       
ماه که روز رسيدگى به شکايت               

 هر روز در    ،آنها از کارفرما است   
. مقابل اداره کار تجمع خواهند کرد     

کارگران غرب باف بدنبال اخراج        
توسط کارفرما از طرف هئيت                
تشخيص اداره کار حکم  ابقا به                
کار را دريافت کردند اما کارفرما         
اعتنائى به اين حکم نکرده و                      
کارگران را به داخل کارخانه راه          

اين کارگران همچنين در             .  نداد
 . وضعيت نامشخص بسر ميبرند

 

ضرورى است کارگران سما و               
غرب باف همراه با ديگر کارگران      
سنندج از حرمت و کار و زندگى            
شان دفاع کنند و اجازه ندهند                     
کارفرماها هر رفتارى را با آنها و         

 . خانواده شان بکنند

 
 ٢٠٠٨ اوت ١٢ – ١٣٨٧ مرداد ٢٢



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کارگر شيشه ١٢دستگيرى 
 آبگينه قزوين

 

 کارفرماى    ،بنا به خبر دريافتى         
شرکت شيشه آبگينه قزوين بيش          
از شش ماه است که حقوق و                    
مزايای کارگران اين شرکت را            

 نفر   ٧۵٠که تعدادشان بيش از            
در .  است را پرداخت نکرده است     

مقابل اعتراضات مکرر                            
 کارفرما درخواست             ،کارگران

ميکند که کارگران به محل کار             
خود بروند و تعدادی را به عنوان        
نماينده معرفی کنند تا با آنها وارد         
مذاکره شود و مشکالت را حل              

 . کنيم

 

 نفر از       ١٢  ،بدنبال اين پيشنهاد      
کارگران قديمی به محل دفتر                  

. شرکت نزد مدير عامل ميروند           
کارفرما بالفاصله از نيروهای             
اطالعاتی و امنيتی کمک                          
ميخواهد و بدنبال پنج ساعت                   

 ١٢بازجوئی از اين کارگران هر       
نفر دستگير و به محل نامعلومی           

چهار نفر از اين          .  برده ميشوند   
کارگران به منزل خود باز                       
ميگردند ولی از آن هشت نفر                 
ديگر هيچ اطالعی در دست                    

بدليل رعب و وحشتی که        .  نيست
ماموران اطالعاتی ايجاد کرده اند      
اين چهار تن نماينده که آزاد شده           
اند با کارگران هيچگونه ارتباطی       
برقرار نمی نمايند و هيچگونه               
اطالعاتی به خانواده آن هشت               

. کارگر بازداشت شده نميدهند              
کارفرما نيز هيچ ترتيب اثری به          

 . خواستهاى کارگران نداده است

 

 کارگران شيشه آبگينه

اين تجربه قديمى کارگران ايران         
است که هر وقتى نماينده گانى از         

  بدون اعتراضى همراه     ،کارگران
آن و بدون جمعيتى پشت آن پيش          
کارفرما و نهادهاى دولتى براى           

 در بهترين حالت         ،مذاکره رفتند  
جوابشان را ندادند و در بدترين             
حالت مثل رفقاى شما دستگير و           

بايد پاسخ کارفرماها    .  تالش کنند 
و نيروهاى وردست سرکوب              
شان را با تقويت اتحاد و                           

 . اعتراض متشکل کارگران داد

 

اعتراض کارگران شرکتهاى 
 طيور آبيک

 کارفرماهاى   ،طبق خبر دريافتى    
شرکت های طيور آبيک با تعداد        

 جوجه کشی       ، نفر کارگر      ١٢٠
 نفر     ٩۵ايران آلما با تعداد                   

 و شرکت پرتو الونيت با        ،کارگر
 کارگر که کار توليد         ١١٠تعداد   

قطعات ماشين آالت را انجام                
 بيش از شش ماه است که         ،ميدهد

حقوق و مزايای کارگران را                
کارگران .    پرداخت نکرده اند      

نسبت به اين وضع شديدا                         
معترض اند و تاکنون چندين بار        
از طريق نمايندگان خود به اداره       
کار و امور اجتماعی شکايت               

ولی تاکنون هيچگونه     .  کرده اند  
خانواده .  جوابى به آنها نداده اند        

هاى اين کارگران با مشکالت             
معيشتى فراوانی روبرو شدند             
بگونه ای که تعدادی از اين                    
کارگران بدليل عدم پرداخت                
اجاره خانه در آستانه بى خانمان        

 . شدن هستند

 

عدم پرداخت حقوق و مزايای 
 کارگران شرکت گوشت زياران

 

شرکت گوشت زياران واقع در           
شهرستان آبيک يکی از                           
بزرگترين کشتارگاههای صنعتی    

 پرسنل در           ١٢٠٠است که           
. شيفتهای مختلف آن کار ميکنند        

کارفرماى اين شرکت مدتى است     

 شرکتهاى طيور ،شيشه آبگينه قزوين
  شرکت گوشت زياران،آبيک

اين سياست     .  زندانى شان کردند        
اشتباه گاها در برخى اعتراضات              
کارگرى تکرار ميشود و همواره به        
تهديد و اخراج و دستگيرى                            

نماينده .  کارگران منجر شده است         
کارگران در مذاکره با کارفرما و              

 بايد متکى به                 ،نهادهاى دولتى     
اعتراضى حى و حاضر باشد که               
نماينده بگويد حرف حرف اين جمع         

وانگهى نماينده ميرود و               .  است
حرف و تصميم جمعى کارگران را         
ميزند و قبول شرايط بدتر و حتى               
هر ذره کمتر از حرف عمومى                   
کارگران بايد توسط جمع آنها مورد         

نماينده نه ميتواند     .  تائيد قرار گيرد    
اعتصاب خاتمه دهد و نه ميتواند از         
طرف کارگران به هر سياستى تن            

وقتى نيروئى پشت نماينده در         .  دهد
محل نباشد اساسا به حرف کارگر             
گوش نميکنند و تعرضى متقابل را           

در ايران خودرو      .  سازمان ميدهند  
هم کارفرماها تالش کردند همين               
سياست را پيش ببرند و در برخى              
از سالنها کارگرانى که بعنوان                    
نماينده رفته بودند مذاکره کنند را              

 . اخراج کردند

 

 بايد  ،حال که اين وضعيت پيش آمده      
براى آزادى کارگران زندانى                      
اعتصاب و اعتراض کرد و حقوقها        

سکوت شما در        .  را مطالبه کرد       
مقابل اين رويداد فشار را روى                   
نمايندگان زندانى تان قرار ميدهد و         
دست کارفرما را در ندادن حقوقها و       

. گسترش ارعاب بيشتر ميکند                    
کارگرى که مرعوب ميشود جرمى        
مرتکب نشده بلکه بايد به ارعاب               
کننده حمله کرد و سياست ارعاب را       

. با نيروى جمعى درهم شکست                  
مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد و        
از کارفرما بخواهيد که در مجمع به        

 جواب   ، به همه کارگران      ،کارگران
خواستار آزادى فورى                  .  دهد

 ! همارانتان شويد

 

حزب دستگيرى و اعمال فشار به             
نمايندگان کارگران شيشه آبگينه                
قزوين را شديدا محکوم ميکند و از          
کارگران اين شرکت و ديگر بخشها        
ميخواهد که براى آزادى فورى آنها        

۶٢شماره   
حقوق و مزايای کارگران و                       

اين .  کارکنان خود را نداده است          
امر باعث نارضايتی کارگران                
گشته و تمامی آنها اظهار ميکنند            
که وضعيت معيشتی شان با مشکل       
جدى مواجه شده است و توان                    

در .  مخارج زندگی را ندارند               
اعتراض به اين وضعيت کارگران      
دست به تجمع زدند و به کارفرما            
اخطار دادند که حقوق معوقه آنها           

کارگران اعالم    .  را پرداخت کند      
کردند اگر به خواستشان ترتيب اثر      
داده نشود دست به اعتصاب                      

 . خواهند زد

 

 کارگران شهرستان آبيک

اداره .  قلدرى کارفرماها را نپذيريد    
کار و نهادهاى ديگر دفتر و                       

. دستک دولتى کارفرماها هستند           
آنها در صد تصميم شان بزور                  
يکى بنفع کارگر عمل ميکنند و                
آنهم بدون در نظر گرفتن منافع                

شما بايد به قدرت      .  کارفرما نيست 
کارگران را   .  خودتان متکى شويد    

متقاعد کنيد که بايد مستقيما و راسا        
مجمع عمومى تان را      .  تالشى کرد 

 اخطارى به                   ،تشکيل دهيد         
کارفرماها بدهيد و وارد اعتصاب        

رفقايتان در گوشت زياران       .  شويد
بدرست تهديد به اعتصاب کردند و       
راه حل گرفتن حقوقها هم همين               

شرکتهاى طيور دام و                 .  است
کشتارگاه يکروز نميتوانند در                  

. مقابل اعتصاب شما مقاومت کند         
متحدانه وارد عمل شويد و حق تان       
را از اين زالو صفتان ضد کارگر          

 . بگيريد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ اوت ١١ – ١٣٨٧ مردادماه ٢١

آخرين اخبار از وضعيت کارگران نيشکر 
 هفت تپه 

 بخش اعظم     ١٣٨٧ مردادماه     ٢٠بنا به خبر دريافتى در روز               
 ماه خود را دريافت          ٣کارگران نيشکر هفت تپه حقوق معوقه               

 . کردند
 امروز    ،همينطور فروشگاه اين مرکز که قبال بسته شده بود                        

 .  *يکشنبه مجددا باز شده است
 

 زنده باد مبارزات قهرمانانه کارگران هفت تپه



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کارگران     ،بنا به خبر دريافتى            
کارخانه قند دزفول در وضعيتى          

کارفرماها .  هولناک زندگى ميکنند  
و رژيم شان از موقعيت و شرايط        
وخيم کارگران براى ايجاد شکاف      
و تفرقه در ميان کارگران استفاده        

 . ميکنند

  

کارخانه قند دزفول وابسته به                 
دولت بود و اساسا گفته ميشود اين       
کارخانه دولتى است و قبال طرف       
حساب کارگران مستقيما دولت             

 سال پيش طى طرح                   ۵.  بود
خصوصي سازى و بعدا تعديل              

  وضعيت نابسامانى       ،نيروى کار  
. را در اين کارخانه بوجود آورند        

 درصد از           ٦٠با اين طرح                
کارگران اين کارخانه را اخراج          

بخشا با حقوق ناچيزى            .  کردند
بيمه بيکارى        "تحت عنوان               

شيرازه خانواده هاى           "  رسمى
کارخانه .  کارگرى را بهم ريختند     

خصوصى شد و به حوزه                          
فروخته شد و آخوند             "  علميه"

سرمايه دار  مکارم شيرازى اين          
. کارخانه را تصاحب کرد                        

بازنشستگى کارگران که على               
 سال کار     ٣٠القاعده بايد بعد از         

طبق قانون خودشان صورت                 
 طى اين روند                              ،ميگرفت
 کارگرانى که سالهاى          ،واگذارى

طوالنى دراين کارخانه جان کنده        
بودند را تحت فشار وادار به                    
بازخريد و يا بازنشسته شدن                   

اما بدليل اينکه سابقه کار        .  کردند
اين بخش از کارگران کمتر از               

 حقوق بازنشستگى     ، سال بود    ٣٠
آنها بسيار ناچيز و مطلقا تامين              
کننده زندگى  کارگران نبود و                 

 . نيست

  

در حال حاضر اين کارخانه با               
اما .  تعداد کمى کارگر کار ميکند       

کار اين کارخانه صرفا تبديل                 
شکر ارزان وارداتى قرمز به                

از قبل نابود       .  شکر سفيد است      
شدن کارگران و خانواده هايشان         
حضرات مفت خور حوزه جهليه         

. جيب هاى گشادشان را پر ميکنند      
دراين ميان سياستهاى کثيفى عليه       

! همه را با هم باال کشيده بود               
همه طلب داشتند از اين                           

هر کسى هم                    !  کارفرما
اعتراضى ميکرد بسيج و سپاه          

تا .  براى سرکوب حاضر بودند      
آخرش يکبار تعدادى از                         

حق ما را     :  کارگران مي گويند    
 ما       ، نميدهيد      ،ميدهيد بدهيد      

مسلمان هستيم ولى هر چه کتاب      
امام و مذهب و خدا و پيغمبر               

اين تهديد     !!  هست ميسوزانيم    
چنان جناب مکارم شيرازى را         
ميترساند که فرار ميکند و ديگر       
 . پشت سرش را هم نگاه نميکند

  

کارخانه ميماند بدون هيچ                     
درب کارخانه ظاهرا        !  چيزى

تعدادى نگهبان و     .  بسته ميشود  
اما .  مثال کسانى آنجا کار ميکنند     

اونجا .  به اينها پولى داده نميشود    
مشغول يکسرى کارهائى در             

زمينهاى اينجا   .  کارخانه هستند  
" شورا"هم دست ارگانى به نام         

سعى ميکند با     "  شورا"است و     
مثال اجاره دادن اين زمينها يا             

 ،بخشا فروش وسائلى در انبارها    
هر چند وقت مقدار کمى پول که       
از اين طريق دست اين شورا را       
ميگيرد بين اين تعداد از                         

 . کارگران تقسيم ميشود

 گزارشى از کارخانه قند دزفول

تالش .  کارگران اعمال ميشود             
ميکنند از گرسنگى کارگر سو                    
استفاده کنند و آنها را به جاسوسى و         

. خبرچينى عليه هم تحريک کنند               
رسما اعالم کردند به کارگرانى که          

ضد "اسامى فعالين کارگرى و يا               
 بن  ،را لو بدهند   "  انقالب اخالل گر   
" بن کارگرى    !  "کارگرى ميدهيم    

يعنى مقدارى روغن و برنج و                     
 .  کاالهاى مصرفى

 

کارگران از رنج و مبارزاتشان                  
 درصد از        ٦٠بيش از        .  ميگويند

کارگران اين کارخانه را اخراج                
همواره و به اشکال مختلف        .  کردند

تالش در ساکت کردن کارگران اين        
بارها و بارها اين       .  کارخانه داشتند  

کارگران جاده هاى اصلى را بستند          
و در مبارزات ايندوره خانواده ها و        

از اين   .  بچه هايشان حضور داشتند     
ميگويند که چگونه مزدوارن رژيم          
حتى به زن و بچه رحم نکردند و                
آنها را با باتوم تا سرحد بيهوشى                 

بارها کارگران جلوى      .  کتک زدند  
 جلوى رياست                 ،مجلس رفتند        

 هرجا که                    ،جمهورى رفتند         
آنجا که    .  خبرنگاران پيدا ميشوند       

مردم بيشترى صف اعتراض                     
از اين وزير      .  کارگران را ميبينند     

وزرا بقول خودشان مى آمدند و                  
وعدهاى سرخرمن به کارگران                 

يا همانجا مبلغى ناچيز به           .  ميدادند
براى هر کارگر      .  کارگران ميدادند  

 هزار تومان که مثال              ٦٠ يا       ۵٠
کمک هزينه سفرشان باشد و باز                
کارگران با کوله بارى از وعده باز          

 . ميگشتند

  

مکارم شيرازى تنها حق و حقوق              
کارگرانى که دراين کارخانه کار              

 بلکه از   ،ميکردند را باال نکشيده بود    
پيمانکار بگير تا شرکتهائى که                    

 ،قطعات و مواد سفارش داده بود               
پولشان را عين عسل باال کشيده                  

در اين ميان وضع کشاورزان        !  بود
 ٢به مدت تقريبا      .  از همه بدتر بود     

 سال در اين مناطق که چغندر        ٣الى  
کشت ميشود به کارخانه قند مثال                
فروخته ميشد که نماينده خمينى که           
دست راستى احمدى نژاد هم هست          

۶٢شماره   
اما ماجرا تنها به اينجا خاتمه                   

معموال هر از چند گاهى         .  نمييابد
کسى آمده به اسم مديريت                           
کارهائى کرده و وعده هائى به              

از جمله به      .  کارگران داده است     
اين کارگران گفتند شما هيچ                     

 خبرى از هيچى     ،اعتراضى نکنيد 
چون طبق قانون کار بر           !  ندهيد

 سال حقوق آخر حقوق           ٢اساس   
 ،بازنشستگي را حساب ميکنند             
. بنابراين ما همين را رد ميکنيم            

 هزار    ٤٠٠يعنى فرضا کارگر          
تومان يا بيشتر و کمتر حقوق                  
دريافت کرده است که با اين                     
حساب حقوق بازنشستگى                        

دهها کارگر   .  کارگران زياد شود    
بخاطر اين وعده ها  مجبور شدند         
مثال دو سال هيچ حقوقى دريافت          

شايد حقوق بازنشستگى         .  نکنند
آنها زياد باشد و اين تنها يک                    
گوشه تلخ از يک ماجراى بزرگ        

در اين کارخانه سنوات             .  است
کارى سالى يک ماه تا يک ماه و            

براساس کارگر         .  نيم است        
قراردادى يا رسمى و خالصه                

 به هيچ کدام از     ،سابقه کار و غيره   
 کارگر بيکار شده هيچ کدام         ٧٠٠

 .اين حقوق تعلق نگرفته است

 

يکي از کارگران ميگويد؛                         
پيمانکاران 

 کارخانه شرکت نيک الياف کردستان 

 جان باختن يک کارگر بدنبال اخراج

 ١٩ کارگر داشت هم اکنون تنها             ٤٢اين کارخانه که تا چند ماه پيش                
 نفر  ٧آخرين سرى اخراجيها      .  بقيه کارگران اخراج شدند     .  کارگر دارد 

 ماهه  ٣ نفر آنها قراردادى بودند و قراردادهاى آنها           ٤کارگرى بودند که    
با .   نفر ديگر کارگرانى بودند که قرارداد آنها رسمى بوده است              ٣بود و   

 کارگرى که زندگى و         ، ماشاهللا شريفى    ،ابالغ حکم اخراج به کارگران        
جوانيش را در اين کارخانه گذرانده بود در جا سکته ميکند و در محل                      

همکاران ماشاهللا ميگويند او اين شرايط را نميتوانست                .  جانباخته است  
اکثر کارگران اين کارخانه دچار ديسک کمر و بيمارى تنفسى          .  تحمل کند 

اما چه کسي جوابگوي خانواده ماشاهللا است؟ کارگران و            .    و آسم هستند  
خانواده بعد از مرگ او متوجه ميشوند که کارفرما اين همه سال پول                        
بيمه اى که از حقوق کارگران کم شده است را به اداره بيمه پرداخت                         

امروز خانواده اين کارگر دست خالى تر از             .  نکرده و باال کشيده است       
 ،دو کارگر رسمى ديگر اخراجى        .  هميشه با آينده اى سياه بسر ميبرند            

.  از کارفرما شکايت ميکنند             ،وقتى سرنوشت همکارشان را ميبينند             
 هر کدام با بيش      ، عبداهللا صفائى و شاهپور يارى       ،شکايت اين دو کارگر    

 به حکم ابقا به کار اين دو کارگر در هيئت                        ، سال سابقه کار      ١٠از   
کارفرما عليه حکم هئيت تشخيص اعتراض               .  تشخيص منجر ميشود     

.  مرداد ماه ادامه اين سردوانى مجدد اين کارگران است         ٢٨ميکند و روز    
کارگران دراين هزار توى بورکراسى و سردواندن هر روز بيشتر                          
ميبينند که کارفرماها هر مسئولى را ميخرند و بيشتر ميبينند که اين دولت    

 . *سگ پاسبان سرمايه داران است" نهادهاى تشخيص اش"و 

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وکيل داشتند و باالخره شکايت کردند و چون                 
 وسائل   ،کارفرما اعالم ورشکستگي کرده بود           

تمامى ماشينهائى  .  کارخانه را بابت بدهيها بردند     
که متعلق به کارخانه بود و مال بخش کشاورزى         

 ،پولدارها.  را آنها بردند و فروختند و نقد کردند          
سهام دارها با شکايت خود باالخره آمدند پولشان         

اما ما کارگران حتى حقوقمان را               .  را گرفتند  
تاکنون نتوانستيم از حلقوم اين آقايان بيرون                    

 . بکشيم

 

يکى ديگر از کارگران ميگويد؛ راستى شما                   
ميتوانيد تغييرى در وضعيت ما بوجود بياوريد؟          

فقط دست  .  به هر درى زديم   .  ما که همه جا رفتيم  
خالى با سرى افتاده در خانه را باز کرديم و سر             

شايد باورتون نشود           !  سفره خالى نشستيم          
وضعيت کارگران هفت تپه يا نيشکر کارون هم           
خيلى بد است اما وضعيت ما کارگران قند                        

آخرين اعتراض ما در      !  دزفول رقت آور است     
هفته هاى گذشته در مقابل استاندارى خوزستان           

. بود که با اين وعده و اين خبر روبرو شديم                     
يعنى آقاى استاندار گفتند مديريت جديدى مى آيد          

 ميليارد پول ميدهيم براى                ١٢و به ايشان            
بازگشائى مجدد کارخانه و از اين مديريت                       

اما .  ضمانت ميگيريم که کارخانه را راه بيندازد        
 سال صدها کارگر     ۵مگر مشکالت پايان دارد؟      

 هزينه کردند که به حقشان                   ،دوندگى کردند   
آيا مديريت جديد هم ميخواهد اين                       .  برسند

کارخانه را بعهده بگيرد و بگويد من جوابگو                 
نيستم در مقابل بدهکاران؟ حاال کى هستند اين               
بدهکاران؟ پيمانکاران و شرکتهاى کله گنده که           

 آنها با فروش بخشى از  اموال بدهى                    ،نيستند
دم حجله گربه را         .  خودشان را صاف کردند        

مديريت را قبول نکرده حاال ميخواهد              !  کشتند
 ،کارگران و کشاورزانى که اونجا کار کردند               

 و عرق ريختند از حقشان بگذرند؟            ،جان کندند 
ما هم فعال اعالم      .  آنها ميخواهند ما گذشت کنيم       

کرديم مگر شما به ما قند و شکر مجانى دادى تا            
ما نيروى کارمان را مجانى در اختيار شما                      
بگذاريم؟ ترديد و نگرانى هست با اين مديريت             
جديد که همين تعداد محدود نگهبان و غيره را                

. هم اخراج کنند و جواب بقيه را هم ندهند                          
ميخواهند با نيروى کار         .  بيکارى بيداد ميکند     

. ارزانتر و نسل جوان کارشان را پيش ببرند                  
زندگى ما کارگران و اصال بقاى زندگيمان در              
گرو اين کارخانه ها و زمينها است که هيچ                       

ما واقعا نميدانيم بايد      !  مقامى نميفهمد درد ما را      
 چکار کنيم؟ 

  
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ اوت ١٠ – ١٣٨٧ مرداد ٢٠

تجارب غنى مبارزات شما نشان ميدهد که هر                
وقت متحدانه اعتراض کرديد توانستيد حقوق تان        

روشى که کارفرماهاى نساجيهاى          .  را بگيريد   
 همان است که کارفرماها          ،قزوين بکار ميبرند    

در نساجيهاى کاشان و کردستان همين امروز                
اين روش سرمايه داران و دولت            .  پيش ميبرند  

شان عليه طبقه کارگر ايران است که بخش                       
عظيمى از خانواده هاى کارگرى را به مرز                    

درد همه جا يکى است و       .  تباهى کامل کشانده اند   
بدترين سياست براى      .  راه عالج نيز همينطور       

کارگران قبول ضمنى جنگ فرسايشى کارفرماها      
و سردوندان ها در سيکل انتظار و وعده هاى                  

بايد آنجا که کارگران هنوز                    .  دروغ است    
سرکارند با اهرم اعتصاب متحد وارد ميدان                    

. شوند و آنجا که کارخانه را بستند به خيابان آمد            
 مرداد اگر صبر کنيد دوباره همين             ٢٨تا روز     

 . داستان به نوعى ديگر تکرار ميشود
 

مجمع عمومى تان را در محالت کارگرى                         
تشکيل دهيد و در مورد اقداماتتان تصميم                          

نيروى خانواده ها را متحدانه پشت                  .  بگيريد
جلوى کارخانه ها و            .  اعتراض تان بياوريد       

نقاطى که توجه بيشتر کارگران مراکز شهر                    
بر پرداخت   .  صنعتى را جلب ميکند جمع شويد          

. فورى حقوق تان و باز شدن کارخانه تاکيد کنيد           
اجازه ندهيد که کارفرماها هر طور دلشان                        

به .  خواست با زندگى خانواده هاى تان بازى کنند       
 به قدرت    ،وعده هاى سرمايه داران توجه نکنيد        

با کارگران کارخانه جات       .  خودتان متکى شويد    
شهر صنعتى البرز در تماس نزديک ترى باشيد           
و حمايت اين کارگران را از مبارزه تان تامين                

 . کنيد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ اوت ٩ – ١٣٨٧ مرداد ١٩

گزارشى از کارخانه 
 قرار بود مديريت            ، مردادماه   ١٩امروز     ...قند دزفول

نازنخ قزوين کارخانه را بدنبال تعطيلى هفته        
پيش باز کند و حقوق کارگران را طبق وعده        

 مرداد ماه      ٩داده شده در اعتراض روز               
امروز وقتى کارگران به کارخانه               .  بدهد

مراجعه ميکنند ميبينند که کارخانه بسته                   
طى بيانيه اى اعالم شده که نساجى              !  است

.  مرداد تعطيل است        ٢٨نازنخ و فرنخ تا           
 روز تعطيلى را فعال        ١٠يعنى دو کارخانه      

تمديد کردند و وعده کارفرما براى پرداخت          
. حقوق کارگران نازنخ در اينروز دروغ بود       

امروز نيز کارگران دوباره با دست خالى               
کارگران از سردواندن       .  راهى خانه شدند      

مديريت با حمايت دولت بشدت عصبانى                 
 . هستند

 

الزم به ذکر است که کارگران کارخانه ناز            
 در اعتراض   ، مرداد ماه  ٩نخ روز سه شنبه      
 ماه حقوق دست از کار          ۴به عدم پرداخت      

کارگران به بيرون از کارخانه آمدند      .  کشيدند
بالفاصله نيروهاى  .  و جاده اصلى را بستند       

سرکوبگر رژيم وارد عمل شدند و با                           
همدستى مديريت و کارفرما به کارگران                 

گفتند .  وعده پرداخت حقوقهايشان را دادند          
هزار تومان پرداخت         ١٠٠فعال به آنها              

قرار بود اين بخش حقوق روز شنبه         .  ميشود
وقتى .   مرداد به کارگران داده شود                  ١٣

کارگران در اينروز به کارخانه ميروند                    
ميبينند که کارخانه بسته است و مديريت طى        

 مرداد تعطيل   ١٨اطالعيه اى کارخانه را تا       
 مرداد که        ١٩ امروز        .اعالم کرده است       

کارگران مراجعه کردند باز با اين روش                 
 !کارفرماها روبرو شدند؛ وعده دروغ

 

کارگران کارخانجات ريسندگى شهر صنعتى       
 !البرز

۶٢شماره   

 !نازنخ و فرنخ قزوين؛ وعده کارفرما دروغ بود

 سياه زاغ ديواندره

در پى   .   ماه است حقوق شان را دريافت نکردند                ٦ نفر از کارگران سياه زاغ ديواندره                 ١٨٠
دولت به ما بودجه    :  " هربار با اين پاسخ روبرو شدند   ،اعتراضات مکرر کارگران در ماههاى اخير 

". ما نميتوانيم حقوق شما را پرداخت کنيم       .  پولى به حساب شرکت واريز نشده است      .  اى نداده است  
 .  ماه حقوق معوقه کار کنند٦کارگران هر روز و هر هفته مجبورند بخاطر 

 شکايت دو کارگر اخراجى پرريس بى نتيجه ماند 

 دو کارگرى که توسط کارفرماى پرريس در متن يک                       ،طيب چتانى و فخرالدين زند کريمى            
اين شکايت در شعبه     .   به دنبال اخراجشان از کارفرما شکايت کردند         ،زورگوئى اخراج شده بودند    

اين به اصطالح مرجعى است که       .   هئيت تشخيص بررسى شد و هيچ حقى به اين کارگران نداد              ٣
 به  ،اين هيئت تشخيص منفعت سرمايه دار       .  بايد کارگران شکاياتشان را از اين طريق پيش ببرند            

اين دو کارگر که سالها عمر و جوانى خود را در نساجي صرف کردند و به انواع بيمارى تنفسى                        
به دليل اينکه شما کارگر قراردادى بوديد و قراردادهاى           " اعالم کرده    ،و کمر و بينائى دچار شدند      

اين حکم  !"   به کارفرما حق اعتراض نداريد        ،شما يکماهه بوده و سر هرماه تسويه حساب کرديد            
روز دوشنبه قرار است    .  شفاها در حضور دو کارگر و نمايندگان کارخانه پرريس اعالم شده است             

 .  *اين حکم کتبا نيز به کارگران اخراجى اعالم شود



١۶صفحه   يک دنياى بهتر                     ۶٢شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 هيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

 احکام زندان و شالق صادره توسط بيدادگاههاى رژيم اسالمى
 !را براى دستگير شدگان اول مه امسال سنندج محکوم کنيد

 بيدادگاههاى    ،بنا به خبر دريافتى           
رژيم اسالمى براى دستگير شدگان         
شرکت کننده در مراسم اول مه                    
امسال در خيابان سيروس سنندج               
حکم زندان و شالق صادر کرده                 

 ماه زندان   ٩سوسن رازانى به    .  است
 شيوا خيرآبادى    ، ضربه شالق   ٧٩و  
 ، ضربه شالق  ١۵ ماه زندان و      ٤به  

 ۵٠ ماه زندان و       ٦غالب حسينى به     
 ٩١ و عبداله خانى به        ،ضربه شالق 

 ضربه شالق        ٤٠روز زندان و            
 ! محکوم شدند

 

در ايران تحت حکومت اسالمى                 
سرمايه برگزارى و شرکت در                   

 که حتى طبق        ،مراسم روز کارگر     
قوانين خود اين رژيم برسميت                     

 براى کارگر         ،شناخته شده است         
برابر است با زندان و تازيانه قرون         

اين رژيم و بيدادگاههايش      .  وسطائى
دارد به کارگران ميگويد که آنان                
همان بردگانى است که در عهد بوق        
توسط اربابان شالق و تازيانه                      

اين رژيم دارد ميگويد         !  ميخوردند
براى حفاظت از سرمايه و                             
جلوگيرى از هر تالش کارگر براى        

 با کارگر به زبان شالق          ،اعاده حق 

رژيم اسالمى  !  و حبس سخن ميگويد   
تالش ميکند شالق زدن کارگران              
معترض را به يک نرم تبديل کند تا          
شايد بتواند اعتراض برحق کارگر          
عليه سرمايه و حکومت کثيف اش            

. اما کور خوانده اند          .  را سد کند      
کارگران پاسخ محکمى به اين رژيم        
و قوانينش و سرمايه دارانى ميدهند         

 . که اين رژيم حافظ منافع آنهاست

 

 !کارگران

اگر رژيم اسالمى دستش در صدور        
 فردا هر       ،چنين احکامى باز شود         

کارگر اعتصابى را در صحن                     
. کارخانه و در مال عام شالق ميزند        

اين بيشرمها اين سياست را در                    
ايران خودرو توسط حراست                       
سرمايه شروع کردند و در يکى دو          
سال اخير تالش کردند آنرا به                      
اعتراضات مستقل کارگرى از جمله     

. اجتماعات اول مه سنندج بسط دهند      
بايد اين حکومت ضد کارگر را                  

يک دليل ديگر صدور         .  افسار زد  
اين احکام در سنندج اينست که رژيم     
اسالمى ميداند که کارگران سنندج           
بشدت ناراضى و عصبانى هستند و        
از دزديهاى کارفرماها و شرايط               

برده وار کار و اخراجها و فقر و                      
رژيم اسالمى  .  فالکت به تنگ آمده اند      

دارد با صدور اين احکام پيشاپيش به            
کارگران سنندج ميگويد که تمکين                 

 کارگران در سنندج و       ،در مقابل !  کنيد
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه در                   
ايران بايد پاسخ درخورى به اين احکام     

کارگران اعالم ميکنند هر               .  بدهند
ضربه شالق و حکم زندان به تن هر              

 تعرضى به     ،کارگر و فعال کارگرى       
همه طبقه کارگر است و پاسخ آنرا به            

 . رژيم خواهند داد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى صدور         
حکم زندان و حکم قرون وسطائى                  
شالق را براى شرکت کنندگان اول مه        

. امسال در سنندج قويا محکوم ميکند            
حزب از کارگران ايران ميخواهد                  
براى الغاى اين احکام ضد کارگرى و         
ضد بشرى تالش کنند و اين احکام                  
ضد کارگرى سرمايه داران و دولتشان      

کارگران .  را بشدت محکوم کنند                
 .  خواهان لغو فورى اين احکام هستند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ اوت ٨ – ١٣٨٧ مرداد ١٨

 

 برای يک دنيای بهتر
  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

  ظهر بوقت ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 
 تهران  

 در کانال يک
اسی است                ه سي . برای يک دنيای بهتر يک برنام

دار است               ب ان ست، ج ي ت،         .   بيطرف ن ق ي ع حق داف م
ا                   ه ادت انسان اه و سع آزادی، برابری، شادی، رف

ارزه        .   است ب ما برای يک جمهوری سوسياليستی م
ا را        .   ميکنيم ه ه ام لطفا روز و زمان پخش اين برن

 . به اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 

ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش 
.است  

http://hekmat.public-archive.net/    

 www.m-hekmat.com/ 

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   or    www.for-abetterworld.com 


