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رضا شھابی 
شايسته بيشترين 

 حمايتھاست

رضا ش�ھ�اب�ی ب�ه ج�رم ف�ع�ال�ي�ت 
ک��ارگ��ری وعض��وي��ت درھ��ي��ئ��ت 
مديره س�ن�دي�ک�ای ش�رک�ت واح�د 

ماه است زير شکنجه و حبس 19
ف��ع��ال��ي��ت ص��ن��ف��ی و .  ق��رار دارد

سياسی  کارگران در رژي�م�ھ�ای 
استبدادی و ضد کارگ�ری ش�ب�ي�ه 
ج�م��ھ��وری اس��9م��ی ھ�م��واره ب��ا 
خطر زندان، شک�ن�ج�ه ،اع�دام و 

. م��ح��روم��ي��ت م��واج��ه م��ي��ش��ود

ک��ارگ��ران ب��رای ب��دس��ت آوردن 
ابتدايی ترين حق�وق خ�ود ي�ع�ن�ی  
حق تشکل و اع�ت�ص�اب ت�اک�ن�ون 

رض��ا .  ھ��زي��ن��ه زي��ادی داده ان��د
شھابی نمونه  مق�اوم�ت و ت�9ش 
پيگير فعالين و رھبران کارگری 
برای احقاق حقوق کارگ�ران در 

داش��ت��ن تش��ک��ل و . اي��ران ھس��ت��ن��د
س��ازم��ان��دھ��ی ک��ارگ��ران ب��رای 
بھبود شرايط کار و زيس�ش�ت�ش�ان 
ج���رم اي���ن ف���ع���ال ک���ارگ���ری 

سرمايه داران  ب�ا دول�ت و . است
زندان، ب�ا م�ج�ل�س و ق�ان�ونش�ان 
شرايط س�خ�ت�ی را ب�ه ک�ارگ�ران 

 .تحميل کرده اند

زبان رھ�ب�ر ک�ارگ�ری م�ن�ص�ور 
اسال�و  را ب�ا ت�ي�غ م�وک�ت ب�ری 
ميبرند، تا کارگران را از  ح�ق 
داشتن تشکل مستقل کارگری از 

ت�ا . دولت و کارفرما محروم کنن�د
ش���راي���ط ب���رده واری را ب���ه 

رض��ا . ک��ارگ��ران ت��ح��م��ي��ل ک��ن��ن��د
شھابی به اين نسل از رھبران و 
فعالين کارگ�ری ت�ع�ل�ق دارد ک�ه 

ماه است در زندان 19فداکارانه  
 . مقاومت ميکند

قانون کار و کارگران 
شاغل در توليديھای 

 پوشاک

 رضا دانش

جمھوری اس9می به مثابه نماينده و ح�اف�ظ 
منافع بورژوازی در اي�ران پ�س از ح�ذف 
يارانه ھا تعرض وسيعتری به شرايط ک�ار 
و معيشت طب�ق�ه ک�ارگ�ر را س�ازم�ان داده 

کل طبقه سرمايه دار ھم�گ�ام وم�ت�ح�د . است
به منظور تحميل بيحقوقی بيشتر و ف�راھ�م 
ساختن زمينه م�ن�اس�ب�ت�ری ب�رای اس�ت�ث�م�ار 
وبھره کشی سرمايه داران از گ�رده ط�ب�ق�ه 
کارگ�ر ط�رح اص�9ح ق�ان�ون ک�ار را در 
دستور وزرا و نمايندگان م�ج�ل�س ارت�ج�اع 

ط�رح مدتی است پيش ن�وي�س . گذاشته است
م�اده از ق�ان�ون ک�ار  74اص9ح ب�ي�ش از 

توس�ط  وزارت ت�ع�اون،  69مصوب سال 
کار و رفاه اجتماعی و ارائه آن به م�ج�ل�س 
ش�ورای اس�9م�ی ن�ق�ل م�ح��اف�ل ک�ارگ��ری، 
فعالين و رھبران کارگری و ک�م�ون�ي�س�ت�ھ�ا 

نھادھا و جريان�ات ارت�ج�اع�ی ن�ظ�ي�ر . است
خانه کارگر و انجمنھای اس9می ب�ه ب�ھ�ان�ه 
مخالفت با طرح اص9حي�ه ق�ان�ون ک�ار ب�ه 
مدافعان قان�ون ک�ار ض�د ک�ارگ�ری ف�ع�ل�ی 
ت��ب��دي��ل ش��ده ان��د وت��9ش دارن��د س��م��پ��ات��ی 
کارگران را به قانون کار فعلی جلب ک�رده 
آن را ق��اب��ل دف��اع و در راس��ت��ای م��ن��اف��ع 

 .کارگران جلوه دھند

از مباحثی که اين روزھا طرح ميشود 
رابطه قانون کار و کارگاھھا و بنگاھھای 

در قانون کار .  کوچک اقتصادی است
فعلی کارگاھھا و بنگاھھای اقتصادی که 

کارگر دارند از شمول قانون  10کمتر از 
در تعريف  کارگاھھای .کار خارج ھستند

کوچک به لحاظ تعداد کارگران وميزان 
سرمايه گذاری و گردش مالی ساليانه با 
لحاظ کردن شرايط اقتصادی و 
اجتماعی،با پيشنھاد شورای عالی کار و 
تصويب وزير کار تغييراتی صورت می 

بر اين اساس امکان افزايش تعداد .گيرد
کارگران شاغل در کارگاھھای کوچک 

 10خارج از شمول قانون کار به بيش از 

نفر،باعث ميشود تعداد بيشتری از 
کارگران شاغل از شمول قانون کار فعلی 

 . خارج شوند

سناريوی 
جنگ، 
تحريم 

اقتصادی 
و وظايف 

 "ابرقدرت سوم"

 

 
تقابلھای کشورھای غربی و جمھوری 

اھداف ضد .  اس9می نفرت انگيزند
انسانی، قلدرمنشانه و کاپيتاليستی خود را 

ھسته "پشت سنگرھای دروغينی چون 
امنيت "و "  ميھن"، "حقوق بشر"، "ای

استتار کرده و افکار عمومی را در "  ملی

در راس يکی .  اين راستا مھندسی ميکنند
از اين تقابلھا، دولتھای غربی قرار دارد 
که نقش ک9نتر خودگمارده آنھا را ھنوز 

. دولت آمريکا بر عھده گرفته است

دولتھای که در پرونده شان کشتارھای 
وسيع مردم، راه اندازی جنگھای متعدد، 
سازمانده اوليه دارودسته ھای اس9می و 
تروريستی نظير القاعده و طالبان و اولين 
بکار گيرنده س9ح اتمی که ظرف چند 
ثانيه شھرھايی را با کودکستانھا و مدارس 
و دھھا ھزار ساکنين بی دفاعش را 

 . خاکستر کرد

اين اولين مفاھيم و رمز شروع واقعی 
دستيابی جھان به دمکراسی بورژوازی و 
نظم و قوانين حاکم برای ساختن جھانی 
ديگر، جھان وحشی سرمايه داری با پايه 
ھای اقتصادی و ايدئولوژيکی بازار آزاد 

نظم "با .  و دمکراسی و ملی گرائی بود
 ٩١و خونين بوش پدر در سال "  نوين

درعراق و اخيرا با پيشقدمی ناتو در 
بی پا به يدر ل"  مبارزه با استبداد قذافی"

عصر جديدی از توحش و ويرانگری 
اين افسارگسيختگی و .  گذاشته است

توحش دمکراسی حتی برای انحراف 
افکار عمومی از بحرانھا و تنگناھايی که 
کل دول کاپيتاليستی و سرمايه داری را 
در بر گرفته و با ناديده گرفتن شکستھای 
خود از جمله در عراق و افغانستان در 
صدد است سناريوی ديگر و چه بسا 

چنانچه به عقب .  بزرگتری را تحميل کند
نشينی وادار نگردد دير يا زود در ايران و 
منطقه به ھمراه ديوانگان ھم سطح و ھم 
منفعت خود دھھا ميليون انسان بيدفاع و 

ھمچنين مدنيت و زيرساختھای   کودک و
جامعه بزرگی را در آتش و دود فرو 

با محاصره اقتصادی تاکنونی و .  ميبرند
ايجاد فضای جنگی دوره اخير عم9  
بخشی از اين پروژه ھای ضد انسانی را 

 .به پيش برده اند

 

 

 

 بيانيه حزب حکمتيست

عليه جنگ و فضای جنگی، 
 عليه تحريمھای اقتصادی

جامعه ايران، طبقه کارگر و محرومترين 
توده ھای اعماق جامعه، ھدف اصلی و 
مقدم تحريمھای اقتصادی روزافزون و 
فضای جنگی در کشاکش دولتھای آمريکا 
و غرب و اسرائيل با جمھوری اس9می 

ھنوز شبح جنگ به واقعيت   .ھستند
ھولناک تبديل نشده، کارگران و مردم 
محروم ھر روز و ھر ساعت تاوان اين 
تحريمھا و اين فضا را با افت کمی و کيفی 
زندگی، با تشديد استثمار، گسترش ف9کت 

و سختتر شدن شرايط مبارزاتيشان 
    .ميپردازند

در ھفته ھای اخير تبادل رعدوبرق 
تبليغات جنگ افروزانه دو طرف به طرز 

آمريکا و .  بيسابقه ای باp گرفته است
غرب تشديد تحريمھا را با اضافه کردن 

عم9 "  گزينه نظامی"چاشنی طرح مجدد 
به ابزار گسترش فضای جنگی بدل کرده 

جمھوری اس9می ھم با رجزخوانيھای .  اند
جنگجويانه سران سپاه پاسداران در مورد 
حمله به سپر موشکی ناتو در ترکيه، 
بمباران صدوپنجاه ھزار موشکی اسرائيل 
و سازمان دادن اشغال سفارت انگلستان، 
به فضای جنگی و ترس و ناامنی در 

 .  جامعه دامن ميزند

تحريمھای اقتصادی که شانزده سال است 
بر معيشت کارگران و توده ھای محروم 
جامعه سنگينی ميکند، ھم اکنون ابعاد 
وسيعی پيدا کرده است و ميرود که 
بخشھای اصلی اقتصاد چون نفت و 
 پتروشيمی و حتی بانک مرکزی را شامل 

 

تحريمھای اقتصادی مانند س9حھای .  گردد
کشتار جمعی، ابزار جنايات دول 
بورژوايی عليه بشريت اند و بايد در ھمين 

. رديف و ھمين ظرفيت افشا و رسوا شوند

تلفات مستقيم اين تحريمھا در ايران و 
جوامع ديگری که ھدف اينگونه اعمال 
فشارھای قلدرانه امپرياليستی قرار گرفته 
اند، بويژه تلفات نوزادان و کودکان، بسيار 

 .سرسام آور است

به موازات گسترش تحريمھا و باp گرفتن 
تھديدات جنگی، جمھوری اس9می ھم، از 
اين فضا برای تشديد استبداد سياسی و 
تحميل خفقان و سرکوب بھره برداری 

در سطح وسيعتری بورژوازی .  ميکند
ايران نيز در پناه تحريمھا و فضای 
جنگی، تعرض خود به حقوق و معيشت 

 .کارگران و توده مردم را گسترش ميدھد

 سFم زيجی



 
  کمونيست ھفتگی

 

٢صفحه    

 تلويزيون پرتو 

بJعJد از  ٧تا   ٦تلويزيون پرتو روزھای جمعه ساعت
روی مJاھJواره    KBCظھر به وقت تھران از کانال  

                                        .ھJJJJJJJJJات بJJJJJJJJJرد پJJJJJJJJJخJJJJJJJJJش مJJJJJJJJJيJJJJJJJJJشJJJJJJJJJود

 فرکانس پخش

HOTBIRD 
DL freq.: 11604 Ghz 
FEC: 5/6 
Pol.: H 
SR: 27500 
HB: 8 

TP: 155  

زمان پخش برنامه ھای 
پروتو را به دوستان و 

 آشنايان خود اطFع دھيد

ما را از کيفيت پخش 
 برنامه ھا مطلع کنيد

 !مرگ بر جمھوری اسFمی

 ... فضای جنگیعليه جنگ و 

 پشت پرده دود 

آنچه دولتھای آمريکا و غرب و اس�رائ�ي�ل را در اي�ن 
شرايط مشخص به تشديد تنش ب�ا ج�م�ھ�وری اس�9م�ی 
کشانده، نه مساله اتمی است  و ن�ه ح�م�اي�ت از ح�ق�وق 

اين بھانه ھا ج�ز پ�رده دود ب�رای پ�ن�ھ�ان ک�ردن .  بشر
در پی تغيير و ت�ح�ول .  اھداف اصلی اين دولتھا نيستند

ب��ح��ران اق��ت��ص��اد :  اوض��اع ج��ھ��ان در اي��ن چ��ن��د س��ال
جھانی، افت سرکردگی ج�ھ�ان�ی آم�ري�ک�ا، ت�ن�گ�ن�اھ�ای 
اتحاديه اروپا، عروج قدرتھای اقتصادی جديد و تشديد 
رقابت بر سر تق�س�ي�م م�ج�دد ب�ازارھ�ا، ب�وي�ژه در پ�ی 
تاثيرات مھم انق9بات شمال آف�ري�ق�ا و خ�اورم�ي�ان�ه ب�ر 
صفبندی کشورھای منطقه، آمريکا و غرب و اسرائيل 
در صدد تحکيم مجدد موقعيت ج�ھ�ان�ی و م�ن�ط�ق�ه ای 
ضربه ديده خود برآمده اند و در ت��9ش�ن�د ت�ا ت�ح�وpت 

. خاورميانه را در جھت استراتژی خ�ود ش�ک�ل ب�دھ�ن�د

تنش با جمھوری اس9می در چ�ن�ي�ن اوض�اع�ی تش�دي�د  
. شده و بخشی از استراتژی مشت�رک اي�ن دول�ت�ھ�اس�ت

آنھا ع9وه بر فاکت�ورھ�ای ج�ھ�ان�ی و م�ن�ط�ق�ه ای، ب�ا 
محاسبه فاکتور افت م�وق�ع�ي�ت م�ن�ط�ق�ه ای ج�م�ھ�وری 
اس9می و تشديد تناقضات و تنگناھ�ای آن در ج�ام�ع�ه 
ايران، تصفيه حساب جدی و نقشه م�ن�د ب�ا ج�م�ھ�وری 

از تش�دي�د .  اس9م�ی را در دس�ت�ور خ�ود گ�ذاش�ت�ه ان�د
تحريمھا و گسترش فضای جنگی شروع ک�رده ان�د ت�ا 

آنھا م�ي�ک�وش�ن�د ب�ا .  نھايتا به گزينه حمله نظامی برسند
فشار تحريمھا جمھوری اس9می را به زانو در آورن�د 
و يا به ماجراجوئيھايی بکشانند که راه ح�م�ل�ه ن�ظ�ام�ی 

تح�ري�م ب�ان�ک م�رک�زی اي�ران .  را به رويشان باز کند
توسط دولت انگلستان، اشغ�ال س�ف�ارت آن کش�ور در 
تھران و تعطيل س�ف�ارت اي�ران در ل�ن�دن ت�ازه ت�ري�ن 

ج�م�ھ�وری .  زمينه چين�ی ب�رای گ�زي�ن�ه ن�ظ�ام�ی اس�ت
اس9می ھم با ھمه توانش از تشديد تنشھا برای تح�ک�ي�م 
موقعيت خود و تشديد سرک�وب و خ�ف�ق�ان در ج�ام�ع�ه 
سود ميجويد و بنا ب�ه ش�واھ�د از م�ق�اب�ل�ه ن�ظ�ام�ی ھ�م 

 .استقبال ميکند

يک طرف اين تنشھا دولتھ�ای م�ت�ک�ی ب�ر اس�ت�رات�ژی 
قلدری ميليتاريستی، صاحبان بزرگترين و ھولناکترين 
انبار تسليحات کشتار جم�ع�ی ج�ھ�ان و مس�ئ�ول دھ�ھ�ا 

ط�رف دي�گ�ر .  جنگ بزرگ و نابودی ميليونھا انسانن�د
ھم جمھوری اس9می است ک�ه ب�رای ح�ف�ظ م�وق�ع�ي�ت 

. خ�ود، از ب��ه ن��اب��ودی کش��ان�دن ج��ام��ع��ه اب��ائ��ی ن��دارد

رجزخوانيھای دو طرف بر متن نياز ھر دو جب�ھ�ه ب�ه 
جنگ برای غلبه بر تنگناھا و بحرانھايشان، ھر لحظه 

 .ميتواند به آتشزنه جنگ و مقابله نظامی بدل گردد

طبقه کارگر برای دفاع از منافع خود و جامعه ناگزير 
است عل�ي�ه ت�ح�ري�م�ھ�ای اق�ت�ص�ادی و فض�ای ج�ن�گ�ی 
آمريکا و غرب و زمينه چي�ن�ی ش�ان ب�رای ج�ن�گ، و 
ھمچنين ع�ل�ي�ه ب�ھ�ره ب�رداری ج�م�ھ�وری اس�9م�ی و 
بورژوازی اي�ران از اي�ن فض�ا ب�ايس�ت�د و پ�ي�ش�اپ�ي�ش 
صفوف زنان و جوانان و م�ح�روم�ان ج�ام�ع�ه و ھ�م�ه 
آزاديخواھان، پرچم صف مست�ق�ل ايس�ت�ادگ�ی ق�اط�ع و 
متحدانه در برابر ھر دو سوی اين کشمکش ارتجاع�ی 

پابپای تش�دي�د ت�ح�ري�م�ھ�ا و تص�اع�د .  را به دست گيرد
فضای جنگی، طبقه کارگر ناگزير است خود را برای 
روياروئی با بدترين سناريوی محتمل و وق�وع ج�ن�گ 

 .     آماده سازد

رئوس سياست حزب حکمتيست در قبال اين 
 اوضاع

حزب حکمتيست ھمه تحريمھای اقتصادی ق�دي�م و   -١
جديد اعمال شده ب�ر اي�ران و ھ�رگ�ون�ه اق�دام ن�ظ�ام�ی 
دولتھای آمريکا و غرب و اسرائيل عل�ي�ه اي�ران و را 

 . قويا محکوم ميکند

حزب حکمتيست ھمزمان بھره برداری جم�ھ�وری   -٢
اس9می و بورژوازی ايران از تحريمھای اقتصادی و 
فضای جنگی را شديدا محکوم ميکند و برای س�ازم�ان 
دادن يک ايستادگی قاطع و متحدانه در س�ط�ح ج�ام�ع�ه 

 .در برابر آن با تمام توان ت9ش ميورزد

حزب حکمتيست کارگران، زن�ان، ج�وان�ان، ت�وده   -٣
ھ��ای م��ح��روم و ھ��م��ه آزادي��خ��واھ��ان ج��ام��ع��ه را ب��ه 
ايستادگی سازمانيافته در صف مستقل خود عليه جنگ 
افروزی آمريکا و غ�رب و اس�رائ�ي�ل و ع�ل�ي�ه ب�ھ�ره 

 . برداريھای جمھوری اس9می ميخواند

حزب حکمتيست ھ�ر ج�ن�ب�ش، ھ�ر ج�ري�ان و ھ�ر   -۴
حزب و سازمان سياسی را که به ھر بھان�ه از ج�ن�گ 
افروزی آمريکا و غرب و اسرائيل جانبداری کند و ي�ا 
به بھانه مقابله ب�ا آن�ھ�ا ج�ان�ب ج�م�ھ�وری اس�9م�ی را 
بگيرد، دشمن مردم و شريک ج�ن�اي�ات دو س�وی اي�ن 
کشمکش ارتجاعی م�ي�دان�د و ش�دي�دا افش�ا و م�ح�ک�وم 

 .   ميکند

يک ھدف آمريکا و غرب در رون�د کش�م�ک�ش�ھ�ای   -٥
جاری، شکل دادن به آلترناتيو طرفدار خ�ود در ق�ب�ال 
ت��ح��وpت آت��ی در اي��ران در ص��ف��وف اپ��وزيس��ي��ون 
ب�ورژواي��ی ج��م��ھ�وری اس��9م��ی، ب�وي��ژه در ص��ف��وف 
ناسيوناليستھای محافظه کار و ج�ري�ان�ات ق�وم�پ�رس�ت 

آلترناتيوی که منافع آنھا را در رون�د م�ق�اب�ل�ه ب�ا .  است
ح�زب ح�ک�م�ت�ي�س�ت .  جمھوری اس9می نمايندگ�ی ک�ن�د

افش��ای اي��ن ت��9ش ارت��ج��اع��ی و افش��ای ھ��ر ن��ي��روی 
اپوزيسيونی که به ھ�ر ش�ک�ل و ب�ا ھ�ر ت�وج�ي�ھ�ی در 
کشمکش جاری به دخالت نظامی آم�ري�ک�ا و غ�رب و 
فشار تحريمھای اقتصادی شان چراغ سبز م�ي�دھ�ن�د را 

س�ي�اس�ت ارت�ج�اع�ی .  وظيفه تعطيل ناپذير خود م�ي�دان�د
اپوزيسيون راست بورژوايی، جريانات ف�درال�ي�س�ت و 
قومپرست و جناحھايی از بقايای ارتجاع سبز در ام�ي�د 
بستن به دخالت نظامی آم�ري�ک�ا و غ�رب و ھ�ر ن�وع 
حمايت از س�ن�اري�وھ�ای گ�ون�اگ�ون دخ�ال�ت دول�ت�ھ�ای 
امپرياليستی در تحوpت ايران تماما در تضاد با مناف�ع 
مردم ايران است و بايد به نيروی آگاه و م�ت�ح�د ط�ب�ق�ه 

  .کارگر و مردم آزاديخواه افشا و رسوا و ناکام گردد

طبقه کارگر بنا به موقعيت اجتم�اع�ی اش ب�ع�ن�وان   -٦
در اي�ن کش�م�ک�ش صاحب اصلی جامعه، ھيچ منفعتی 

ارتجاعی و فضا سازی و جنگ اف�روزی ط�رف�ي�ن آن 
کارگران بايد عليه اين فضا و ع�ل�ي�ه ھ�ر گ�ون�ه .  ندارد

تعرض به معيشت و حقوق خود صفوفشان را متحدت�ر 
طبقه ک�ارگ�ر و ک�م�ون�ي�س�م ط�ب�ق�ه .  و فشرده تر سازند

کارگر بدون اتکا به حزب کمونيست�ی و س�ازم�ان�ي�اب�ی 
کمونيستی خود در محل ک�ار وزيس�ت و ب�دون اي�ج�اد  
تشکلھای مستقل توده ايش، فاقد قدرت است و از توان 
دخالتگری فعال، ايفای نقش تعيين کن�ن�ده در ت�ح�وpت 
آتی و به کار انداختن ظرفيتھای طبقات�ی و اج�ت�م�اع�ی 

مھمترين وظيفه رھبران و فعالي�ن .  خود محروم ميماند
کارگری و کمونيست ت9ش برای متشکل کردن ط�ب�ق�ه 

ک�ارگ�ران م�ت�ک�ی ب�ه .  کارگر در سطوح مختلف اس�ت

مجامع عمومی و شوراھا و ديگر تشک�ل�ھ�ای ت�وده ای 
کارگری pزم است تح�ري�م�ھ�ای اق�ت�ص�ادی، ج�ن�گ و 
فضای جنگی را بررسی کنند و با ايستادگی روش�ن و 
قاطع و مستقل خود ص�ف�وف خ�ود را از ب�ورژوازی 
داخلی و جھانی و ھمه دولتھايشان جدا کنند، جن�گ را 
محکوم کنند و در برابر تعرض جمھوری اس�9م�ی و 
بورژوازی متحدانه بايستند و از ھيچيک از ح�ق�وق و 

تن�ھ�ا .  مطالبات رفاھی و آزاديخواھانه خود کوتاه نيايند
کارگران متشکل و متحدند که ميتوانند  ص�ف�وف خ�ود 
و نيروھای آزاديخواه جامع�ه را ب�رای روي�اروئ�ی ب�ا 

 .بدترين سناريوھای احتمالی آماده سازند

حزب حکمتيست ھمچنين کارگران و کمونيستھا و   -٧
صف وسيع جوان�ان و م�ردم آزادي�خ�واه را ب�ه ت�9ش 
برای ايجاد واحدھای گارد آزادی به مثابه اب�زار دف�اع 
از خ��ود و اق��ت��دار ت��وده ای م��ردم در روي��اروئ��ی ب��ا 
سناريوھای ارتجاعی و سياه و مخاطراتی ک�ه ج�ام�ع�ه 

 . را تھديد ميکند فرا ميخواند

 در عرصه جھانی

امروز شرايط جھانی برای جلب س�م�پ�ات�ی و ح�م�اي�ت 
انترناسيوناليستی کارگران و افکار عمومی آزادي�خ�واه 
جھان از مب�ارزات ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر و م�ردم اي�ران ب�ه 

. مراتب بيشتر از سال�ھ�ای گ�ذش�ت�ه مس�اع�د ش�ده اس�ت

امکان تکرار ح�رک�ت�ھ�اي�ی ن�ظ�ي�ر ک�ارگ�ران ب�اران�داز 
ح��زب .  اس��ک��ات��ل��ن��د در اي��ن ش��راي��ط بس��ي��ار ب��اpس��ت

حکمتيست در عرصه جھانی برای جلب گسترده ترين 
و فعاpنه ترين ھمبستگی انترناسيوناليستی سازمانھای 
کارگری و مردم آزاديخواه ھمه کشورھا ب�ا م�ب�ارزات 

 .  طبقه کارگر در ايران ت9ش ميکند

حزب حکمتيست تشکلھا و اتحاديه ھای کارگری ھ�م�ه 
کشورھا، افکار عمومی م�ردم آزادي�خ�واه، ن�ھ�ادھ�ا و 
جري�ان�ات و س�ازم�ان�ھ�ای آزادي�خ�واه، انس�ان�دوس�ت و 
صلحدوست سراسر جھان را به حماي�ت از م�ب�ارزات 
طبقه کارگ�ر و م�ردم اي�ران ع�ل�ي�ه ت�ھ�دي�دات ج�ن�گ�ی 
آمريکا و غرب و اسرائيل، عليه تحريمھای اق�ت�ص�ادی 
گسترده ای که معيشت مردم ايران را سخت و سختت�ر 
کرده است و ھمچنين علي�ه ب�ھ�ره ب�رداری ج�م�ھ�وری 
اس9می و بورژوازی ايران برای تش�دي�د اس�ت�ث�م�ار و 
سرکوب و استبداد سي�اس�ی و ت�ح�م�ي�ل ف�ق�ر و ف�9ک�ت 

 .    بيشتر بر کارگران و محرومان جامعه فرا ميخواند

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 

  ١٣٩٠پانزدھم آذرماه 

  



 ١٠٦شماره 
  کمونيست ھفتگی

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی

٣صفحه    

 ... قانون کار و کارگران شاغل در

صرفنظر از اين که قانون کار فعلی و اص9ح شده آن 
در آينده به غايت ضد کارگری بوده و ھست و به ھيچ 
وجه متناسب با خواستھا و مطالبات به ح�ق ک�ارگ�ران 

ام�ا ھ�م�ي�ن . و زندگی شايسته يک انسان کارگر ن�ي�س�ت
قانون ناقص و ضد کارگری ھم خارج از مباح�ث�ات و 
جدلھای محافل تصميم گيری و قانونگذاری جم�ھ�وری 
اس9می سرمايه در بسياری از کارگاھھا و م�وس�س�ات 

 .اقتصادی کوچک تابحال اجرا نشده و نمی شود

به دل�ي�ل ت�ج�رب�ه ای ط�وpن�ی از اش�ت�غ�ال در چ�ن�ي�ن 
کارگاھھايی،از مدتھ�ا ق�ب�ل تص�م�ي�م داش�ت�م تص�وي�ری 
واقعی و زمينی از کار در چنين شرايطی را م�ک�ت�وب 

مشکل اصلی و اساسی بخش زيادی از ک�ارگ�ران . کنم
" شاغل در ايران که کمتر بدان پرداخته می شود دقيق�ا

عدم وج�ود ق�ان�ون ک�ار در ک�ارگ�اھ�ھ�ا ی ک�وچ�ک و 
مناسبات نابرابر و ي�ک�ج�ان�ب�ه ای اس�ت ک�ه از ط�رف 
ک���ارف���رم���ا ب���ه ک���ارگ���ران ت���ح���م���ي���ل ش���ده و م���ی 

کارگاھھای توليدی پوشاک و ت�ع�داد ق�اب�ل ت�وج�ه .شود
اين گونه کارگاھھا در گوش�ه وک�ن�ار کش�ور ک�ه س�ھ�م 
عمده ای در توليد پوشاک والبسه مورد ن�ي�از م�ردم و 
ساير بخشھای صنعتی دارند از م�راک�زی ھس�ت�ن�د ک�ه 
اکثريت قريب به اتفاق کارگران آن از ش�م�ول ق�ان�ون 

نفر تا ب�ي�ش�ت�ر  10کارگاھھايی که از .کار خارج ھستند
کارگر در آن به کار و فعاليت تولي�دی اش�ت�غ�ال  20از 

" کارگران شاغل در تولي�دي�ھ�ای پ�وش�اک غ�ال�ب�ا. دارند

دس�ت�م�زد . بصورت قطعه کارى و کنتراتى کار ميکن�ن�د
بر اساس قطعه کاری ب�وده و م�ي�زان آن ن�ي�ز ت�وس�ط 
کارفرما در ھماھنگی با صاحبان ساير توليديھا تعي�ي�ن 

در اين گونه کارگاھھا کارگران بر اساس ن�وع . ميشود
تخصص،ميزان مھارت و سابقه کار سازمان داده م�ی 

کارگران تحت عناوينی مانند ب�رش�ک�ار،وردس�ت . شوند

ب����رش����ک����ار،ق����ي����چ����ی ک����ار،چ����رخ����ک����ار،وردس����ت 
 .به کار گرفته شده اند... چرخکار،اتوکار،پادو و 

اين تقسم کار در اکثر کارگاھھای تولي�دی پ�وش�اک ب�ه 
پ�ادو ھ�ا و وردس�ت ھ�ا ک�ارگ�ران��ی . چش�م م�ی خ�ورد

ھستند که کمتري�ن م�ي�زان دري�اف�ت�ی را دارن�د و ب�اي�د 
سالھای متمادی با کمترين دستمزد و در س�خ�ت ت�ري�ن 
شرايط کار کنن�د ت�ا در اي�ن س�ل�س�ل�ه م�رات�ب ج�اي�گ�اه 

در طول اين سالھا بايد انواع توھين و . بھتری پيدا کنند
تحقير را از طرف کارفرما و برشکار و چرخ�ک�ارھ�ا  
تحمل کنند به اميد اين که روزی خود ب�ه چ�رخ�ک�اری 

گ�ف�ت�ن�ی . ماھر تبديل شوند تا دستم�زدش�ان اض�اف�ه ش�ود
است چرخکار نيز بايد سالھا ھر گونه اج�ح�اف و ب�ی 
حقوقی و غر و لند کارف�رم�ا را ت�ح�م�ل ک�ن�د ت�ا ش�اي�د 

در اي��ن گ��ون�ه ک�ارگ��اھ�ھ��ا . ب�رش�ک��اری را ي�اد ب�گ��ي�رد
خبری از ق�رارداد ک�ار،ح�ق اع�ت�ص�اب،ب�ي�م�ه "  عموما

بيکاری و درمان،اضافه کار،مرخصی ساليان�ه،پ�اداش 
شيفت کاری و ساع�ات ک�ار چ�ن�د .  نيست... و مزايا و 

برابر حد معمول و ب�ن�درت ک�م�ت�ر از دوازده س�اع�ت 
در فصل تابستان قبل از ب�ازگش�اي�ی م�دارس در . است

مھرماه و در فصل زمستان قبل از عيد ن�وروز ب�دل�ي�ل 
رونق بازار و افزايش تقاضا،کارفرم�اھ�ا و ص�اح�ب�ان 
توليدی کارگران توليديھای پوشاک را مجبور ميکنن�د، 
ساعات کار خود را به مي�زان ق�اب�ل ت�وج�ھ�ی اف�زاي�ش 

 50نکته جالب و در عين حال تاسف ب�ار ت�ق�ل�ي�ل .دھند

درصدی سطح دستم�زدھ�ا در اي�ن م�ق�ط�ع زم�ان�ی از 
ط����رف ک����ارف����رم����ا ب����دل����ي����ل اف����زاي����ش ت����ي����راژ 

دستمزدی که قبل از اي�ن ک�اھ�ش ن�ي�ز بش�دت . کاراست
پاي�ي�ن و از ح�د ن�رم�ال ي�ا ح�داق�ل دس�ت�م�زد مص�وب 
شورای عالی کار کمتر است و ک�ارگ�ر ش�اغ�ل ب�رای 
تامين احتياجات روزمره ناچار است شب کاری کند تا 
کمبود دستمزد را بدين گونه و با افزايش س�اع�ت ک�ار 

تجربه کار در اين فصول با بيس�ت س�اع�ت . جبران کند
ک���ار م���داوم و نش���س���ت���ن پش���ت دس���ت���گ���اه چ���رخ 
خياطی،بيخوابی،خستگی مفرط و رفتن انگشت�ان زي�ر 

تجربه وخاطره ی مش�ت�رک ...  سوزن چرخ خياطی و 
کارگران توليديھای پوشاک در فصل مان�ت�وی م�دارس 

در اي�ن س�ي�س�ت�م . و دوخت و دوز البسه س�ال ن�و اس�ت
قانونی بنام قانون کار وجود ندارد تنھا قانون، ق�ان�ون�ی 
است که از طرف کارفرما و صاحبان توليديھ�ا وض�ع 
و اعم�ال م�ي�ش�ود ک�ه ب�ی ش�ب�اھ�ت ب�ه ق�ان�ون ج�ن�گ�ل 

استثمار و بھره کشی از کارگران در اين گ�ون�ه . نيست
 . کارگاھھا بشدت غير انسانی و آزار دھنده است

تا زمانی که نظام س�رم�اي�ه داری و م�ن�اس�ب�ات آن ب�ر 
مقدرات طبقه کارگر حاکم است و ما مج�ب�وري�م ب�رای 
امرار معاش و زنده ماندن ن�ي�روی ک�ار خ�ود را ھ�ر 
روزه در معرض فروش بگذاريم و تا زمانی ک�ه ک�ار 

ق�ان�ون ک�ار . مزدی باقی است اين شرايط ماندگار است
ضد کارگری "  فعلی و طرح اص9حيه آن ھر دو تماما

رھايی از اين وضعيت و دستي�اب�ی ب�ه زن�دگ�ی .  ھستند
شايسته ی انس�ان�ی ب�رای م�ا ک�ارگ�ران در گ�رو ل�غ�و 
ک��ارم��زدی و ب��ر پ��اي��ی ج��م��ھ��وری س��وس��ي��ال��ي��س��ت��ی 

دراين شرايط خطير و در اين مقطع زمان�ی  ک�ه . است
بحثھا بر سر قانون کار و اص9ح آن باp گرف�ت�ه اس�ت 

قانون کار و رف�اه "  و بخش "  برنامه يک دنيای بھتر" 
ک�ه اخ�ي�را از ط�رف ح�زب ح�ک�م�ت�ي�س�ت "  اجتماعی 

منتشر شده است، ميتواند آل�ت�رن�ات�ي�و ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر و 
کمونيستھا در جھت افزايش آگاھی و اتحاد طبقات�ی م�ا 
در اين مصاف جدی و سرنوشت ساز ب�ر س�ر ق�ان�ون 
کار و عقب راندن تعرض سرمايه داری و ح�ک�وم�ت 

 .جمھوری اس9می سرمايه در اين مورد باشد

 

 ...سناريوی جنگ، تحريم 

قطب مقابل يکی از جنايتکارترين، خش�ن ت�ري�ن و   در 
ضدانسانی ترين حکومتھا ي�ع�ن�ی ج�م�ھ�وری اس�9م�ی 
قرار دارد که تاريخ و پرونده آن نيز مم�ل�و از کش�ت�ار 
کارگران، آزاديخواھان، زندانيان و سرکوب و توح�ش 

. بيوقفه نسلی از مردم به قدمت ع�م�ر ن�ن�گ�ي�ن�ش اس�ت

حکومتی که به استقبال فضای جنگی و وقوع ھر ن�وع 
دانس�ت�ه ت�ا "  ل�ھ�ی  نعمت ا" جنگی ميرود و آنرا ھمواره 

بدينوسي�ل�ه خ�ود را از زي�ر فش�ار اع�ت�راض و خش�م 
گسترده اجتماعی و طبقه کارگ�ر اي�ران ک�ه س�ی س�ال 

ن�ف�س .  است به چنين نظام�ی ن�ه گ�ف�ت�ه ان�د رھ�ا س�ازد
فضاسازی جنگی و جنگ و محاصره اقتصادی را ب�ه 
دستمايه سرکوب آشکار و پنھان معترضين و از جمله 
جنبش کارگری و کمونيستی و ج�ن�ب�ش زن�ان ب�راب�ری 
طلب و جوانان آزاديخواه و تحميل فقر و ب�دب�خ�ت�ی ب�ه 

کاری که ج�م�ھ�وری اس�9م�ی .  مراتب بيشتر تبديل کند
بارھا با اتکا به چنين سناريوھايی توانسته خ�ود را از 
خطر شورش جامعه و سرنگونی خود، ول�و دوره ای 

محاصره اقتصادی تاکنون�ی .  ھم که شده، خ9صی دھد
و ھمچني�ن ت�ھ�دي�دات ن�ظ�ام�ی آم�ري�ک�ا و اس�رائ�ي�ل و 
ديگران عليه ايران تا اين لحظه بيشترين کم�ک را ب�ه 
جمھوری اس9می و تداوم عمر ن�ن�گ�ي�ن آن و ت�ح�رک 
ارتجاعی ج�ن�ب�ش�ھ�ای م�ان�ن�د س�ب�ز و ق�وم پ�رس�ت�ان و 

ايس�ت دادن .  ناسيوناليسم ورشکسته ايرانی کرده اس�ت
به اين روند و چشم انداز سناريو سياه را تنھا با مقابل�ه 
گسترده و متحد و آشکار ي�ک ج�ن�ب�ش ع�ظ�ي�م انس�ان�ی 

 .ميتواند ممکن گردد

سوم�ی اس�ت ک�ه اگ�ر ب�ي�دار " ابر قدرت " قطب سوم،   

شود و متحد گردد ميتواند ن�ه ت�ن�ھ�ا فض�ای ج�ن�گ�ی و 
خطر شروع جنگ را منتفی و خنثی کن�د ک�ه ت�ک�ل�ي�ف 
ھر دو سيستم و حاکميت سرمايه داری و آدم�ک�ش را 

اين بزرگترين و قدرتمندت�ري�ن اب�رق�درت، .  روشن کند
طبقه کارگر و مردم  زحمتکش و با شرف و متنفر از 

ھدف اول ھ�ر ن�وع .  اين ک9نترھای خود گمارده است
محاصره اقتصادی و ھ�ر ن�وع ج�ن�گ�ی ھ�م�واره زي�ر 
ضرب بردن و سرکوب و تضغيف ق�درت اج�ت�م�اع�ی 

تحمي�ل گ�رس�ن�گ�ی و پ�اش�ان�دن .  ھمين خول خفته است
خون به جامعه ، طبقه ک�ارگ�ر و م�ردم و م�دن�ي�ت را 

ه عقب ميبرد و افسار زورگويان و مواج�ب فرسنگھا ب
ب��گ��ي��ران و ن��ي��روھ��ا ی م��ل��ی  گ��را و اس��9م��گ��را و 

 .ژورناليستھای نوکر دمکراسی را رھا خواھد کرد

طبقه کارگر و جنبش کمونيستی به ھمراه دھھا ميلي�ون 
انسان آزادي�خ�واه و ج�ن�ب�ش�ھ�ای م�ت�رق�ی در اي�ران و 
آمريکا و اروپا ميتوانند به ميدان بيايند و اجازه ن�دھ�ن�د 
دولتھای آمريکا و اس�رائ�ي�ل و ف�رانس�ه و ب�ري�ت�ان�ي�ا و 
شرکاء که نظام اقتصادی و دمکراسی شان تا غ�رغ�ره 
در بحران فرو رفته است، ھر از چند گاھی جنگی در 
آن سوی دنيا برپا کنند و بعد از انھدام ميليونھا انس�ان، 

برگردند و ھدايای گشودن ب�ازار ن�ف�ت و "  قھرمانانه"
اسلحه و جاده و ساختمانسازی و م�ھ�د ک�ودک�ھ�ای ک�ه  
ويرانشان کرده اند در بوق و کرنا کنند و بدينوسيله ب�ه 

. سيادت و شيادی سياسی و حاکميت خود تداوم بخش�ن�د

 .پذيرفتن چنين اقدام و سياستی ننگ بشريت است

ھمزمان نبايد گذاشت که جمھوری جنايتکار و مورد 
تنفر عميق اجتماعی کارگران و مردم زحمتکش که 
در بحران اقتصادی و سياسی  و حکومتی عميقی 

دست و پا ميزند، از چنين فضای به نفع خود بھره 
نه "  اس9م"و "  حمله به ميھن"جوی کند و با ترفند 

تنھا به سرکوب  و کشتار بيشتر دست بزند که بتواند 
ميھن پرستان و اس9م پرستان خرافی و ارتجاعی را 
در صفوف خود متحد کند و بدينوسيله خود را از 
چنگال پر تنين و پر تنفر کارگران و آزاديخواھان 

بايد عليه .  ايران  و افکار مترقی جھان فراری دھد
فضا موجود جنگی و احتمال وقوع ھر نوع جنگی با 

بايد .  تمام قدرت از ايران تا آمريکا و اروپا بپا خاست
عليه تحريم اقتصادی به عنوان يکی از مھلکترين 

ميتوان مراکز .  س9ح کشتار جمعی به مقابله برخاست
کار و صنايع  را تعطيل کرد و ھر مراکزی که در 
خدمت محاصره اقتصادی و جنگی مورد استفاده قرار 

 .ميگيرد درش را بست

طبقه کارگر و جنبش آزاديخواھی و ما کمونيستھا  
موظفيم در صف متحد از ھم اکنون برای مقابله با ھر 

ما .  قطب ارتجاعی به ميدان بيائيم دو سوی اين 
موظفيم که سايه اين سناريو وحشتناک را از سر 

و اين  بی ترديد مھمترين گام  و .  جامعه برداريم
سنگر در تداوم استوارترمبارزه  خود برای 
سرنگونی کليت رژيم جنايتکار اس9می خواھد 

ابر  "اين  وظيفه تاريخی ما جنبش عظيم انسانی، .بود
قطب  بايد عليه ھر دوی اين دو ".  قدرت سوم است

بورژوا و سازندگان سناريو سياه، قھرمانان آدمکشی 
و بمب افکنھا، قات9ن ميليونھا کودک و انسان بيدفاع 

با  اتحاد ...  در عراق و افغانستان و ليبی  و ايران و 
 .و ھمبستگی کم نظيری به مقابله بر خيزيم
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 به کمونيست کمک مالی کنيد 

 ...رضا شھابی شايسته 

با اتھامات واھی در زندان نگه داش�ت�ه ش�ده 
است، تا س�اي�ر ک�ارگ�ران را از  ف�ع�ال�ي�ت 

ميخواھند با .  کارگری و سنديکايی بترسانند
شکن�ج�ه و پ�اپ�وش دوزی دف�اع از ح�ق�وق 

. کارگران را کاری مج�رم�ان�ه اع�9م ک�ن�ن�د

نيروی طبقه ما بايد آگاھانه اين ترفن�دھ�ا را 
طبقه کارگر اگر گ�ل�وی دول�ت و . کنار بزند

سرمايه داران را در توليد بفشارد،  ميتوان�د 
اي�ن ! رضا شھابی را ھمين ام�روزآزاد ک�ن�د

ممکن است اگر آزادی فعالين ک�ارگ�ری ب�ه 
امر ھمه ک�ارگ�ران در ب�خ�ش�ھ�ای م�خ�ت�ل�ف 

چ��ن��د س��ال گ��ذش��ت��ه . ک��ارگ��ری ت��ب��دي��ل ش��ود
سنديکای شرکت واحد و ھفت تپه  بيشترين 
ھزينه را ب�رای داش�ت�ن س�ن�دي�ک�ا پ�رداخ�ت 

 . نبايد آنھا را تنھا گذاشت.کرده اند

اک�ن��ون رض��ا ش�ھ��اب�ی در ش�راي��ط جس��م��ی 
ت9ش�ھ�اي�ی ب�رای آزادی .  سختی بسر ميبرد

. فوری اين کارگ�رزن�دان�ی درج�ري�ان اس�ت

تشکيل "  کميته دفاع از رضا شھابی" اخيرا 
اين  حرکت مناس�ب و جس�وران�ه . شده است

م�ا ھ�م��ه . ش�ايس�ت�ه ب�ي�ش�ت�ري�ن ح��م�اي�ت�ھ�اس�ت
کارگران و تشکلھای کارگری و انس�ان�ھ�ای 
آزاديخواه ،احزاب چ�پ و رادي�ک�ال را ب�ه 
حمايت از اين اقدام  و ديگر اقدامات ب�رای 
آزادی ف������وری رض������ا ش������ھ������اب������ی 

حزب حکمتيست به س�ھ�م خ�ود . فراميخوانيم
برای تحت فشار گذاشتن جمھوری اس9م�ی 
به منظور آزادی فوری و بی ق�ي�د و ش�رط 
ھمه فعالين کارگری و آزادی ف�وری رض�ا 

 . شھابی ت9ش جدی ميکند

 !رضا شھابی آزاد بايد گردد

 !مرگ بر جمھوری اسFمی

زنده باد آزادی برابری ، حکومت 
 !کارگری
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قربانيان طبقاتی يک جنگ اعFJم 
 نشده در جامعه سرمايه داری

 

 منصور حکمت 

 

اگر از کسی بپرسند که آن جنايات اصلی ک�ه در ”…  
تاريخ بشر ميشود اسم برد کدام است روی اين چي�زھ�ا 
انگشت ميگذارد، دو جنگ جھانی، فاشيس�م ھ�ي�ت�ل�ری، 

ھای آدم سوزی، ھيروشيما، جنگ ويتنام، ج�ن�گ  کوره
اينھا جن�اي�ت�ھ�ای ب�زرگ�ی ب�وده .  ايران و عراق و غيره
ھم جانيان را ميشناس�ن�د و ھ�م .  است که ھمه ميشناسند

اما يک جنگ اع9م نشده و يک جن�اي�ت .  قربانيانش را
در حال جريانی در متن جامعه س�رم�اي�ه داری ھس�ت 
که ھمه اينجا اشاره کردند که قربانيانش از نظر ت�ع�داد 

ھ�ای ب�رجس�ت�ه ج�ن�اي�ت در ت�اري�خ  کمتر از اين ن�م�ون�ه
ھمانقدر آدم روانه گورستان مي�ک�ن�د، ھ�م�ان�ق�در .  نيست

ھا را از ھ�م  آدم روانه بيمارستان ميکند، ھمانقدر خانه
ھ�ا را ب�ه غص�ه و غ�م ت�ب�دي�ل  ميپاشد، ھمانقدر ش�ادی

ھای ننگ آور در تاري�خ  ميکند که ھرکدام از اين دوره
اما فرقش در اين است که در اين مورد قاتلين و .  بشر

جانيان دارند کنار قرب�ان�ي�ان خ�ودش�ان ق�دم م�ي�زن�ن�د و 
کسی نميتواند نشانشان بدھد و بگويد مسئول م�رگ آن 
ھزاران نفر اين کسی که اينجا دارد راه ميرود ي�ا اي�ن 
نھاد است و اين موجودی است که تازه خودش را ھ�م 

ق�رب�ان�ي�ان اي�ن .  از بقيه جامعه معتبرتر و باpتر ميدان�د
اين جنايت قربانيانی .  اند جنايت خيلی معلوم و مشخص

ای  اينطور نيست ک�ه ب�م�ب�ی روی م�ح�ل�ه.  طبقاتی دارد
اين جن�گ�ی .  اند ای جانشان را از دست داده افتاده و عده

ع�ل�ي�ه ط�ب�ق�ه .  است عليه بخ�ش مش�خ�ص�ی از ج�ام�ع�ه
من فکر ميکنم آن چيزی که کارگ�ر در ب�ح�ث .  کارگر

ايمنی محيط کار بايد متوجه آن باشد در درجه اول کل 
در کش�وری م�ث�ل .  اين مساله در ھمين ابعاد آن اس�ت

ايران و در کل در کش�ورھ�ای س�رم�اي�ه داری ع�ق�ب 
ت�ر  ھ�ای ع�ق�ب م�ان�ده تر و ھ�م�ي�ن�ط�ور در ح�وزه افتاده

تول�ي�دی در خ�ود کش�ورھ�ای پ�ي�ش�رف�ت�ه، م�ث�ل ش�م�ال 
انگلستان و جنوب ايتاليا و غيره، اين را م�ا ب�ه ط�رز 

چند سال قبل ب�ود ک�ه مس�ال�ه نش�ت .  ای ميبينيم برجسته
گاز در بوپال ھندوست�ان وج�دان ت�م�ام دن�ي�ا را آزرده 

دوھزار نف�ر ف�ق�ط ب�خ�اط�ر اي�ن�ک�ه گ�از در ي�ک . کرد
کارخانه انگليس�ی نش�ت ک�رده ب�ود در ش�ھ�ر م�ج�اور 
مردند و عده خيلی بيشتری از پير و جوان و بچه کور 

اين اتفاق را ک�ارگ�ر ان�گ�ل�ي�س�ی اج�ازه .  و معلول شدند
اما .  نميدھد به اينصورت در جامعه انگلستان رخ بدھد

ای را ک��ه ک��ارگ��ر  س��رم��اي��ه دار ان��گ��ل��ي��س��ی ک��ارخ��ان��ه
انگليسی اج�ازه ن�م�ي�دھ�د در اي�ن کش�ور نص�ب بش�ود 
برميدارد و ميبرد ھندوستان چون آنجا جان آدم ارزش 

خود دولت ھندوستان ميگويد جان کارگ�ران م�ا .  ندارد
بازارش دارد ميگويد جان ک�ارگ�ران م�ا .  ارزش ندارد
کارخانه تان را ب�ي�اوري�د، از ک�ارگ�ران .  ارزش ندارد

. استفاده کنيد و ھر وقت ھم نخواس�ت�ي�د دور ب�ي�ان�دازي�د

در ھم�ان ھ�ن�دوس�ت�ان در ھ�م�ان دوره ف�اج�ع�ه ب�وپ�ال 
ای  م�اده.  گزارشی بود از يک کارخانه توليد اسبستوس

است نسوز برای ايزوpسيون و عايق صنعت�ی ک�ه در 
در اروپ�ا اگ�ر .  ک9چ و ترمز ماشين ھم ھست و غيره

ک��ارگ��ر م��ت��وج��ه بش��ود ک��ه در ف��9ن اي��زوpس��ي��ون 
اسبستوس بکار رفته اتحاديه فورا دس�ت�ور م�ي�دھ�د ک�ه 
تکان نخوريد، دست نزنيد، متخصص ب�اي�د ب�ا وس�ائ�ل 

. خاصی بيايد و آن يک پاکت اسبس�ت�وس را پ�اک ک�ن�د

ام�ا در .  چون سرطان خاصی در ري�ه اي�ج�اد م�ي�ک�ن�د
ھمان ھندوستان و مطمئنا در کشوری مثل ايران کيسه 

اند دس�ت ي�ک ن�ف�ر  اسبستوس را مثل کيسه سيمان داده
پابرھنه از اين گوشه انبار به آن گوشه ببرد و گ�رد و 

اين يعنی سرمايه دار .  خاک آن ھم در ھوا پخش بشود
و دولت سرمايه داری در اين کشورھ�ا دارد م�ي�گ�وي�د 
ک�ه م�ن در اي�ن کش�ور ک�اری ک�رده ام ک�ه ج�ان آدم 

کارگران ما مفت ھستند، بيائيد مص�رف .  ارزش ندارد
يا خبر ري�زش م�ع�ادن و ح�ب�س .  کنيد و دور بياندازيد

دھھا و صدھا نمونه ازاينھ�ا .  شدن کارگران زير زمين
ھ�ا  ھست که فقط موارد ب�رجس�ت�ه آن را در روزن�ام�ه

ول�ی اي�ن ي�ک ج�ن�اي�ت در ح�ال ج�ري�ان و .  مينويسند
چيزی که من فکر ميک�ن�م اي�ن�س�ت ک�ه، … دائمی است

ھمانطور که رضا مقدم گفت، يک نفر آمده و در اي�ن 
دارد .  قانون کار اعتراف به قت�ل و م�ردم کش�ی ک�رده

دارد ميگويد ھمان بفرمائی .  ميگويد برنامه اش چيست
ھای اين نوع کشورھا به سرماي�ه م�ي�زن�ن�د  را که دولت

الب�ت�ه اگ�ر .  شما جانتان ارزش ندارد.  را ميخواھم بزنم

ديدم جانتان در خطر است من اينھا را در يک دف�ت�ری 
اين حداکثر چيزی است که در اي�ن ق�ان�ون .  ثبت ميکنم

بنظر م�ن اي�ن ب�اي�د از ط�رف ک�ارگ�ر اي�ران�ی .  ھست
بنظر من ھيچ بخشی از طبق�ه ک�ارگ�ر . تودھنی بخورد

در ايران نبايد چنين موق�ع�ي�ت پ�ائ�ي�ن�ی را ب�رای خ�ود 
قبول بکند ک�ه ب�ل�ه آن چ�ي�زی را ک�ه ک�ارگ�ر آل�م�ان�ی 
نميگذارد به او تحميل بکنيد را بياوريد ب�ه م�ا ت�ح�م�ي�ل 

اين بدترين نوع تسليم شدن به طبقه سرمايه دار .  بکنيد
منھم فکر ميکنم بايد باpترين استانداردھای ب�ي�ن .  است

المللی در کشوری مثل ايران و در ھر کشور دي�گ�ری 
اي��ن .  از ن��ظ��ر ام��ن��ي��ت م��ح��ي��ط ک��ار ب��رق��رار ب��اش��د

دستگاھھايی که ساخته ميشود در کشور مادر ھزار و 
يک مقررات وشرط و شروط برای نصب و اس�ت�ف�اده 

سرمايه دار فکر ميکند اگ�ر ب�خ�واھ�د .  اش ھمراه دارد
ب�رم�ي�دارد و .  اينھا را رعايت کند از سودش زده است

ھای ايمنی را ح�رس م�ي�ک�ن�د و دور از  تا بتواند جنبه
چشم افکار عمومی اروپ�ا، ک�ه ب�راي�ش مس�ال�ه اس�ت، 

چ�ي�زی ک�ه م�ا ب�اي�د ب�خ�واھ�ي�م .  يکجائی بکار مياندازد
اينست که اين دستگاھھا بايد با ھمان موازين ايمنی که 

ت�ازه .  مورد نظر بوده است نصب بشودو بکار ب�ي�اف�ت�د
در خ��ود رون��د س��اخ��ت��ن اي��ن .  ھ��م��ان��ھ��م ک��اف��ی ن��ي��س��ت

ي�ک�ی .  ان�د دستگاھھا به اندازه کافی از امنيت آن�ھ�ا زده
از مش�خ�ص�ات اخ�ت�راع ک�ردن اب�زار ب�رای س�رم�اي�ه 
اينست که مخترع بتواند کاری بکند که دستگ�اه ارزان 

خ�ود م�ح�ق�ق و س�ازن�ده ق�ب�9 از .  باش�د"  اقتصادی" و 
ای اي�ن ض�واب�ط  ف�ق�ط ب�ه درج�ه. امنيت اينھا زده است

وارد شده که ي�ک م�راج�ع ک�ارگ�ری در اي�ن ج�وام�ع 
بھرحال م�ا ب�اي�د ب�خ�واھ�ي�م ب�اpت�ري�ن .  فشار ميگذارند

ت�ک��ل�ي��ف .  اس�ت�ان��داردھ�ای ب��ي�ن ال�م�ل��ل�ی رع��اي�ت بش�ود
. خ�ودم�ان ھ�م دي�گ�ر روش�ن اس�ت"  مخترع مسلم�ان"

ب�ن�ظ�ر م�ن ک�ارگ�ران ن�ب�اي�د ھ�م�ي�ن�ط�وری ب�ه ک�ار ب�ا 
دستگاھھايی که يکی بی ھيچ ص9حيتی گ�ل ھ�م ک�رده 

ھر ابزاری بايد به ھزار و يک طري�ق .  است تن بدھند
دوم .  تست شده باشد تا کارگر ب�رود ب�ا آن ک�ار ب�ک�ن�د

اينکه بنظر من بايد تمام قضيه نظارت و کنترل ايم�ن�ی 

 ”. .محيط کار کارگری باشد

بخشی از بحثھای منصور حJکJمJت دربJاره ايJمJنJی و 
بھداشت محيط کار در ميJز گJرد بJررسJی قJانJون کJار 

کJار ارزان، " کJتJاب  ١٢از فصل ( جمھوری اسFمی 
  ")کارگر خاموش


