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يک دنياي به رت
۱
بنياد هاي اجتماعي و فکري کمونيسم کارگري
يک دنياي بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايي بهتر يک اميد و آرمان هميشگي انسانها در طول تاريخ جامعه بشري بوده است .عليرغم رواج ايده هاي قدرگرايانهه و
خرافي اعم از مذهبي و غير مذهبي حتي در دنياي باصطالح مدرن امروز ،ايده هايي که هريک به نحوي عالج ناپذيري و مقدر بودن وضع موجود
را تبليغ ميکنند ،زندگي واقعي و عمل روزمره توده هاي وسيع مردم همواره حاکي از يک اميد و باور عميق به امکان پذيري و حهتهي اجهتهنها
ناپذيري يک آينده بهتر است .اين اميد که دنياي فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتي هاي امروز رها باشد ،اين اعتقاد کهه
عمل امروز انسان ها ،چه جمعي و چه فردي ،در تعيين چند و چون دنياي فردا موثر است ،يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه اسهت کهه
زندگي و حرکت توده هاي وسيع مردم را جهت ميدهد.

۰

يک دنياي بهتر
کمونيسم کارگري قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد ،به اميد و اعتقاد انسان هاي بيشمار و نسلهاي پي در پي به اينکه ساختن يک آينده بهتر ،يهک
جهان بهتر ،بدست خود انسان ،ضروري و ميسر است.

آزادي ،برابري ،رفاه
تصوير همه از يک زندگي مطلو و يک دنياي ايده آل بيشک يکي نيست .اما با اينهمه مقوالت و مفاهيم معيني در طول تاريخ چنهد ههزار سها هه
جامعه بشري دائما بعنوان شاخص هاي سعادت انسان و تعا ي جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند ،تا حدي که ديگر بعنوان مفاههيهمهي
مقدس در فرهنگ سياسي توده مردم در سراسر جهان جاي گرفته اند .آزادي ،برابري ،عدا ت و رفاه در صهدر ايهن شهاخهص هها قهرار دارنهد.
دقيقا همين ايده آ ها بنيادهاي معنوي کمونيسم کارگري را تشکيل ميدهند .کمونيسم کارگري جنبشي براي دگرگوني جهان و برپايي جهامهعهه اي
آزاد ،برابر ،انساني و مرفه است.

مبارزه طبقاتي:
پرولتاريا و بورژوازي
کمونيسم کارگري اما فرقه مصلحين خيا پرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشريت نيست .جامعه کمونيستي ا گو و نسخه اي ساخته و پرداختهه هههن
خردمنداني خيرانديش نيست .کمونيسم کارگري جنبشي است که از بطن خود جامعه سرمايه داري معاصر برميخيزد و افق و آرمانههها و اعهتهرا
بخش عظيمي از همين جامعه را منعکس ميکند.
تاريخ کليه جوامع تاکنوني تاريخ مبارزه و کشمکش طبقاتي است .جدا ي بي وقفه ،گاه آشکار و گاه پنهان ،ميان طبقات استثمارگر و استثمار شونده،
ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جريان بوده است .اين جدال طبقاتي است که منشاء اصلي تحول و تغهيهيهر در جهامهعهه اسهت.
برخالف جوامع پيشين که عموما بر سلسله مراتب طبقاتي و قشربندي هاي پيچيده اي بنا شده بودند ،جامعه مدرن سرمايه داري تقسيم طبقاتي را
بسيار ساده کرده است .جامعه معاصر ،عليرغم تنوع وسيع مشاغل و تقسيم کار گسترده ،بطور کلي بر محور دو اردوگاه طبقاتي اصلي کهه رودرروي
يکديگر قرار گرفته اند سازمان يافته است :کارگران و سرمايه داران ،پرو تاريا و بورژوازي.
تقابل اين دو اردوگاه در پايه اي ترين سطح سرمنشاء و مبناي کليه کشمکش هاي اقتصادي ،سياسي و حقوقي و فکري و فرهنگي متنوعي است کهه
در جامعه معاصر در جريان است .نه فقط حيات سياسي و اقتصادي جامعه ،بلکه حتي زندگي فرهنگي و فکري و علمي انسان امهروز کهه بهظهاههر
قلمروهايي مستقل و ماوراء طبقاتي بنظر ميرسند ،مهر اين صفبندي محوري در جامعه مدرن سرمايه داري را بر خود دارند .اردوي پرو تاريها ،اردوي
کارگران ،با همه تنوع افکار و ايده آ ها و گرايشات و احزابي که در آن وجود دارد ،نماينده تغيير و يا تعديل نظام موجود به نفع توده محروم و تهحهت
ستم در جامعه است .اردوي بورژوازي ،باز با کليه مکاتب و احزا سياسي و متفکرين و شخصيت هاي رنگارنگش ،خواهان حفظ ارکان وضع مهوجهود
است و در مقابل فشار آزاديخواهي و مساوات طلبي کارگري از نظام سرمايه داري و قدرت و امتيازات اقتصادي و سياسي بورژوازي دفاع ميکند.
کمونيسم کارگري از اين مبارزه طبقاتي سر بر ميکند .صفي در اردوگاه پرو تارياست .کمونيسم کارگري جنبش انقالبي طبقه کارگر بهراي واژگهونهي
نظام سرمايه داري و ايجاد يک جامعه نوين بدون طبقه و بدون استثمار است.
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اما ،نه فقط آزادي و برابري ،بلکه حتي آرمان محو طبقات و استثمار ،ويژه کمونيسم کارگري نيست .اين آرمان ها پرچم جنبش هاي مختلف طبقهات
و اقشار محروم در جوامع پيشين هم بوده اند .آنچه کمونيسم کارگري را بعنوان يک جنبش و يک آرمان اجتماعي از تالش هاي آزاديهخهواههانهه و
مساوات طلبانه پيشين متمايز ميکند ،اينست که چه از نظر عملي و اجتماعي و چه از نظر آرماني و فکري در برابر سرمايه داري ،يعني متاخرترين و
مدرن ترين نظام طبقاتي ،قد علم ميکند.
کمونيسم کارگري جنبش پرو تاريا است ،طبقه اي که خود محصول عروج سرمايه داري و تو يد مدرن صنعتي است .طبقه اي که از فروش نهيهروي
کار خويش زندگي ميکند و جز نيروي کار خويش وسيله اي براي تامين معاش خويش ندارد .پرو تاريا برده نيست ،رعيت نيست ،استادکار و صنعتگهر
نيست ،نه تحت تملک و انقياد کسي است و نه خود ما ک وسائل کار خويش است .هم آزاد و هم ناگزير است تا نيروي کار خويش را در بهازار بهه
سرمايه بفروشد .پرو تاريا ،محصول سرمايه داري و صنعت مدرن و طبقه استثمار شونده اصلي در اين نظام است.
اصول اعتقادي و آرمان اجتماعي کمونيسم کارگري بر نقد ارکان اقتصادي و اجتماعي و فکري نظام سرمايه داري متکي است .نقدي از زاويه طهبهقهه
کارگر مزدي در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقي و انقالبي .تلقي زحمتکشان و تو يد کنندگان غير پرو تر از آزادي و برابري و سعهادت بشهر ،چهه
امروز و چه در جوامع پيشين ،به ناگزير انعکاسي از مناسبات اجتماعي حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با تو يد و ما کيت است .تهلهقهي
برده از آزادي بناچار چندان از غو برده داري فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاي شهري از برابري چيزي بيش از بهرابهري در حهق
ما کيت نميتوانست باشد .اما ،با ظهور پرو تاريا بعنوان توده عظيم تو يد کنندگان فارغ از هر نوع ما کيت وسائل تو يد ،طبقه اي که اسارت و استثمار
اقتصادي اش ،دقيقا بر آزادي حقوقي اش بنا شده است ،افق آزاديخواهي و برابري طلبي از اساس دگرگون شد .پرو تاريا نميتواند آزاد شود بي آنهکهه
جامعه بطور کلي از ما کيت خصوصي بر وسائل تو يد و تقسيم طبقاتي رها شود .برابري امري نه صرفا حقوقي ،بلکه همچنين و در اساس اقتصادي -
اجتماعي است.
انتقاد پرو تري به سرمايه داري و جهان نگري و مبارزه سياسي آزاديخواهانه و رهائيبخش کارگري که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم
کارگري ظهور کرد ،با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظري عظيمي دست يافت .جنبش کمونيسم کارگري در تمام طول تاريخ خويش بها
مارکسيسم و نقد مارکسيستي به جامعه سرمايه داري پيوندي عميق و ناگسستني داشته است.
کمونيسم کارگري جنبشي اجتماعي است که با ظهور سرمايه داري و طبقه کارگر مزدي شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شهکهل انهتهقهاد و
اعترا

طبقه کارگر به نظام سرمايه داري و مصائب آن را نمايندگي ميکند .اهداف و برنامه عملي اين جنبش بر نقد مارکسيستي بنيادهاي جهامهعهه

سرمايه داري معاصر ،بعنوان آخرين ،مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتي ،مبتني است.
کمونيسم کارگري جنبشي جدا از کل طبقه کارگر نيست و منافعي جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نميکند .تفاوت جنبش کمونيسم کارگري بها
ساير جنبشها و احزا کارگري در اينست که اوال ،در مبارزه طبقاتي در هر کشور ،پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سهراسهر جهههان را بهر
ميافرازد و ثانيا ،در مراحل و جبهه هاي مختلف مبارزه طبقه کارگر ،مصا ح کل جنبش طبقه کارگر را نمايندگي ميکند .کمونيسم کهارگهري الجهرم
جنبش پيشرو ترين بخش طبقه کارگر است که شرايط و ملزومات پيروزي و هدف نهايي مبارزه طبقاتي را بدرستي ميشناسد و ميکوشد بخش ههاي
مختلف طبقه کارگر را به ميدان بکشد.
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سرمايه داري
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يک دنياي بهتر
ترازنامه عملي
نظام سرمايه داري مسبب و عامل بقاء کليه مصائب گريبانگير انسان امروز است .فقر و محروميت ،تبعيض و نابرابري ،اختناق و سهرکهو

سهيهاسهي،

جهل و خرافه و عقب ماندگي فرهنگي ،بيکاري ،بي مسکني ،ناامني اقتصادي و سياسي ،فساد و جنايت همه و همه محصوالت گريزناپذير اين نظامند.
سخنگويان بورژوازي در انکار اين حقيقت ،خاطر نشان ميکنند که اين مصائب را سرمايه داري ابداع نکرده است ،که همه اينها مقدم بر سرمايه داري
وجود داشته اند ،که استثمار و تصاحب دسترنج تو يد کنندگان ،استبداد ،تبعيض ،ستمکشي زن ،جهل و خرافه و مذهب و فحشاء کمابيش به قدمهت
خود جامعه بشري اند.
آنچه در اين ميان پرده پوشي ميشود اين واقعيت است که اوال ،همه اين مصائب و محروميت ها در اين جامعه محتوا و معناي جديدي متنهاسهب بها
نيازهاي جهان سرمايه داري يافته اند و هر روز از نو در متن سرمايه داري مدرن امروز ،به عنوان اجزاء اليتجزاي اين نظام ،باز تو يد ميشوند .منهشهاء
فقر و گرسنگي ،بيکاري و بي مسکني و ناامني اقتصادي در انتهاي قرن بيستم ،نظام اقتصادي انتهاي قرن بيستم است .استبدادها و ديکتاتوري ههاي
خونين ،جنگها ،مردم کشي ها و سرکو و اختناقي که سهم صدها ميليون انسان امروز از زندگي است ،حکمت خود را از نيازها و ملهزومهات نهظهام
حاکم بر جهان امروز ميگيرد و به منافعي در همين جهان خدمت ميکند .فرودستي زن امروز در کل پهنه جهان ،محصول اقتصاد و اخالقيهات قهرون
وسطي نيست ،محصول نظام اقتصادي و اجتماعي و ارزش هاي اخالقي جامعه امروز است.
ثانيا ،اين بورژوازي و نظام سرمايه داري است که دائما به سرسختانه ترين وجه با تالش هر روزه توده هاي وسيع مردم در چهارگوشه جهههان بهراي
فائق آمدن بر اين مشقات و محروميت ها و عقب ماندگي ها مقابله ميکند .تالش هر روزه کارگر براي بهبود اوضاع اقتصادي و رفاهي و حقوق مهدنهي
توده وسيع مردم با مانعي جز بورژوازي و دو ت ها و احزا و مبلغينش روبرو نيست .خيزش هاي توده هاي وسيع مردم در مناطق عقهب مهانهده و
محروم براي دخا ت در سرنوشت خويش ،بعنوان او ين مانع با نيروي قهريه بورژواهاي محلي و بين ا مللي روبرو ميشود .دو ت ،نهاد مذهب ،رسانه ها
و دستگاه هاي تبليغاتي عظيم بورژوازي ،سنت ها و اخالقيات و نظام تربيتي و آموزشي طبقه حاکمه سازنده ههنيت هاي عقب مانده ،مهتهعهصهب و
تبعيض گر در بين توده مردم و نسلهاي پي در پي است .جاي ترديد نيست که اين سرمايه داري و بورژوازي است که سد راه نقد و تغيير جهان امروز
توسط ميليون ها انساني است که نه فقط از نظام موجود به تنگ آمده اند بلکه کمابيش خطوطي را که يک جامعه شايسته انسان بايد بر طهبهق آن
سازمان يابد شناخته اند.
امروز ،در انتهاي قرن بيستم ،در اوج جهاني شدن سرمايه و سرمايه داري ،در دل عظيم ترين انقالبات تکنو وژيکي ،بشريت در يکي از خطهيهرتهريهن
دوره هاي تاريخ خود سير ميکند .مسا ه بقاء فيزيکي معضل ميليون ها انسان از کشورهاي فقر زده آفريقا و آسيا تا قلب پايتخت هاي اروپاي غربي و
آمريکاست .اميد توسعه اقتصادي جوامع عقب مانده ديگر به تمامي به ياس مبدل شده است .روياي رشد جاي خود را به کابوس دائمي قحطي و بهي
غذايي و بيماري داده است .در اروپا و آمريکاي پيشرفته بدنبال سا ها رکود عميق اقتصادي ،نويد نيم بند ”رونق بدون اشتغال“ ،عينا همين کابوس را
جلوي دهها ميليون خانواده کارگري گرفته است .جنگ و مردم کشي در  ٥قاره بيداد ميکند .عظيم ترين عقبگردهاي فکري و فرهنگي در جهريهان
است ،از باال گرفتن مجدد جها ت مذهبي ،مردساالري ،نژاد پرستي ،قوم پرستي و فاشيسم تا سقوط حقوق و شان فرد در جامعه و رها شدن هستي و
زندگي ميليون ها مردم از کودک و پير و جوان به دست بيرحم بازار آزاد .جنايت سازمان يافته در اغلب کشورها به يک واقعيت پابرجها در زنهدگهي
روزمره مردم و حيات اقتصادي و سياسي کل جامعه تبديل شده است .اعتياد به مواد مخدر و قدرت روز افزون شبکه هاي جنايي تو يد و توزيع آنههها
يک معضل عظيم و الينحل بين ا مللي است .نظام سرمايه داري و اصل اصا ت سود کل محيط زيست را با خطرات جدي و طمات جبران ناپهذيهري
روبرو ساخته است .در اين ميان متفکرين و سخنگويان بورژوازي حتي مدعي ارائه پاسخي در قبال اين اوضاع نيستند .اين واقعيت عملهي سهرمهايهه
داري امروز است که آينده بسيار هو ناکي را پيشاروي کل مردم جهان گرفته است.
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ارکان سرمايه داري
جامعه معاصر بدون شک جامعه پيچيده و مرکبي است .ميلياردها انسان در روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي گسترده و متنوعي در فعل و انفعهال
دائمي با يکديگر قرار گرفته اند .تکنو وژي و تو يد ابعاد غول آسايي يافته اند ،حيات فکري و فرهنگي بشر امروز ،همچنانکه مسائل و مصائب او ،وسيع
و متنوع است .اما اين پيچيدگي ها صرفا حقايق ساده و قابل درکي را که مبناي اقتصادي و اجتماعي جهان سرمايه داري را تشکيل ميدهد از نهظهر
دور ميدارند.
اساس نظام سرمايه داري نظير هر نظام طبقاتي ديگر ،استثمار تو يد کنندگان مستقيم است ،يعني تملک و تصاحب بخشي از محصول کار و تهو هيهد
آنها توسط طبقات حاکم .ويژگي هر نظام اجتماعي در ادوار مختلف در طول تاريخ در روش خاصي است که در هر يک از آنها اين استثهمهار صهورت
ميگيرد .در سيستم برده داري نه فقط محصول کار برده ،بلکه کل وجود او به ما ک وي تعلق داشت .برده براي ما ک کار ميکند و در مقابل توسط او
زنده نگاهداشته ميشود .در نظام فئودا ي رعيت بخشي از محصول خود را به ما ک و اربا تحويل ميدهد و يا ساعات و روزهايي را براي او بهيهگهاري
ميکند .استثمار در نظام سرمايه داري بر اساس کامال متفاوتي استوار است.
اينجا تو يد کنندگان اصلي ،يعني کارگران ،آزادند .به کسي تعلق ندارند ،زائده ملک و زمين و تحت انقياد اربابي نيستند .ما ک و صاحب اختيار جسم
خود و نيروي کار خود هستند .اما کارگران در اين نظام از يک حاظ ديگر نيز ” آزاد“ اند .آنها ما ک هيچ نوع وسائل کار و تو يدي نيستند .و ذا براي
تامين زندگي خويش ناگزيرند در ازاء مزد نيروي کار خويش را براي مدت معين به طبقه سرمايه دار ،يعني اقليت کوچکي که وسائل تهو هيهد را در
تملک و انحصار خود دارد ،بفروشند و سپس وسائل معيشت و زندگي خود را ،که خود تو يد کرده اند ،در بازار از سرمايه دار بخرند .جوهر سهرمهايهه
داري و اساس استثمار در اين نظام کاال بودن نيروي کار از يکسو و ما کيت خصوصي طبقه سرمايه دار بر وسائل تو يد از سوي ديگهر اسهت .وجهود
جامعه بشري ،نفس بقاء انسان و تامين نيازهاي او ،تحت هر نظامي ،بدون آنکه نيروي کار زنده انسانها وسايل و ابزار کار را به خهدمهت بهگهيهرد و
محصوالت جديد بيافريند قابل تصور نيست .اما نيروي کار و وسائل تو يد در نظام سرمايه داري با ديوار ما کيت خصوصي از ههم جهدا شهده انهد.
کاالهايي هستند که ما کان آن بايد در بازار با هم روبرو شوند .ظاهر امر اينست که صاحبان اين کاالها در بازار وارد يک معامله برابر و آزاد ميشهونهد.
کارگر نيروي کارش را براي ساعات معيني به سرمايه دار ،يعني صاحب وسائل تو يد ،ميفروشد و در ازاء آن مزد ميگيرد .سرمايه دار ،نيروي کار را بهه
خدمت ميگيرد ،مصرف ميکند ،و محصوالت جديد تو يد ميکند .اين کاالها در بازار فروخته ميشوند و پول حاصله بعنوان سرمايه دور تو يد را از نهو
آغاز ميکند.
اما ،در پس معامله بظاهر برابر کار و سرمايه ،يک نابرابري بنيادي نهفته است که سرنوشت کل بشر امروز را رقم ميزند و رهايي و آزادي جامعه بهدون
خالصي از آن امکان پذير نيست .کارگر با مزد صرفا آنچه فروخته است ،يعني توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار ،را از نو بهدسهت مهيهاورد.
طبقه کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود ،و بقاء خود بعنوان فروشنده هر روزه نيروي کار را تضمين ميکند .اما سرمايه در اين جريان انباشهت
ميکند و افزايش مي يابد .نيروي کار يک نيروي خالق است .براي خريدارش ارزش جديد تو يد ميکند .ارزش محصوالت و خدماتي که در هر نهوبهت
توسط طبقه کارگر تو يد ميشود بيش از مجموع سهم خود وي و بخشي از تو يد است که صرف بازسازي وسائل تو يد مستهلک شده و مصرف شهده
ميگردد .اين ارزش اضافه ،که خود را بصورت انبوهي از کاالها نشان ميدهد ،به اعتبار ما کيت طبقه سرمايه دار بر وسائل تو يد بطور اتوماتيک بهه او
تعلق دارد و بر حجم سرمايه اش ميافزايد .نيروي کار در مباد ه با سرمايه تنها خود را بازتو يد ميکند .حال آنکه سرمايه در مباد ه با نيروي کار رشهد
ميکند .قدرت خالقه نيروي کار و فعا يت آفريننده طبقه کارگر ،خود را بصورت زايش سرمايه جديد براي طبقه سرمايه دار منعکس ميکنهد .ههرچهه
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يک دنياي بهتر
طبقه کارگر بيشتر و بهتر کار کند ،بر اقتدار سرمايه افزوده ميگردد .قدرت غول آساي سرمايه در جهان امروز و سلطه روز افهزون آن بهر حهيهات
اقتصادي و سياسي و فکري ميلياردها ساکنين کره ار  ،چيزي جز انعکاس وارونه قدرت خالقه کار و بشريت کارگر نيست.
به اين ترتيب استثمار در جامعه سرمايه داري ،بدون طوق و زنجير آهنين بر گردن و دست و پاي تو يد کنندگان ،از مجراي بازار و مباد ه آزاد و برابر
کاالها صورت ميگيرد .اين ويژگي اساسي سرمايه داري است و ماهيتا آن را از همه نظام هاي پيشين متمايز ميکند.
کل ارزش اضافه حاصل از استثمار طبقه کارگر اساسا از طريق بازار و نيز از مجراي سياستهاي ما ي و پو ي دو تها ميان بخش هاي مختلف طهبهقهه
سرمايه دار تقسيم ميشود .سود ،بهره و اجاره اشکال عمده سهم بري سرمايه هاي مختلف از ماحصل اين استثمار طبقاتي است .رقابت سرمايه ها در
بازار مقدار سهم هر شاخه و هر واحد و بنگاه سرمايه داري را تعيين ميکند.
اما کار به اينجا ختم نميشود .کل هزينه ماشين دو تي و ارتش و سيستم اداري بورژوازي ،کل هزينه نهادهاي ايدئو وژيکي و فرهنگي جامعه بورژوايي
و خرج خيل عظيم کساني که از طريق اين نهادها قدرت بورژوازي را حفظ و حراست ميکنند ،از همين منبع تامين ميشود .طبقه کارگر با کار خهود
خرج طبقه حاکمه ،خرج انباشت روزافزون سرمايه و هزينه سلطه سياسي و فرهنگي و فکري بورژوازي بر خود و بر کل جامعه را ميپردازد.
با انباشت سرمايه دائما بر حجم انبوه کاالهايي که ثروت جامعه بورژوايي را ميسازند افزوده ميشود .رشد دائمي و پرشتا تکنيک و افزايش حجهم و
قدرت ابزارها و وسائل تو يدي که طبقه کارگر در هر حلقه جديد تو يد به حرکت در مياورد ،نتيجه اجتنا ناپذير روند انباشت سرمايه است .امها در
قياس با ابعاد گسترش ثروت و قدرت تو يدي جامعه ،طبقه کارگر مداوما بطور نسبي محروم تر ميگردد .عليرغم افزايش تدريجي و محدود قدر مطلق
سطح زندگي کارگران الاقل در کشورهاي صنعتي پيشرفته ،حقيقت اينست که در جريان انباشت سرمايه نسبت سهم طبقه کارگهر از کهل ثهروت
جامعه ،به سرعت سقوط ميکند و شکاف ميان سطح زندگي طبقه کارگر با استانداردهاي مقدور آسايش و رفاه ،که به تالش خود او ممکن شده انهد،
عميق تر ميشود .هرقدر جامعه ثروتمند تر ميشود ،کارگر بخش محرومتري را در آن تشکيل ميدهد.
بهبود تکنيک و افزايش بارآوري و قدرت مو ده کار ،به معني جايگزيني هرچه بيشتر نيروي کار زنده با دستگاهها و ماشين آالت و سهيهسهتهم ههاي
اتوماتيک است .در يک جامعه انساني و آزاد اين قاعدتا به معناي فراهم شدن فرصت بيشتر براي فراغت و ذت بردن از زندگي براي همه است .اما در
جامعه سرمايه داري ،که نيروي کار و وسائل کار صرفا کاالهايي هستند که سرمايه با هدف کسب سود در اختيار گرفته است ،جايگزيهنهي مهاشهيهن
بجاي انسان بصورت بيکاري و بيکارسازي دائمي بخشي از طبقه کارگر ،و محروم شدنش از امکان تامين معاش ،نمودار ميشود .پيدايش يهک ارتهش
هخيره از کارگران بيکار ،که حتي امکان فروش نيروي کار خويش را ندارند ،يک نتيجه جبري روند انباشت سرمايه است که در عين حال خهود يهک
شرط وجودي تو يد سرمايه داري را تامين ميکند .وجود ارتش هخيره اي از بيکاران ،که اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نهگهاههداشهتهه
ميشود ،رقابت در صفوف طبقه کارگر را تشديد ميکند و سطح دستمزد را در حداقل ممکن پائين نگاه ميدارد .اين ارتش هخيره همچنهيهن امهکهان
ميدهد سرمايه با سهو ت نيروي کار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاي بازار کاهش يا افزايش بدهد .بيکاري ،يک عارضه جانبي بازار و يا نتيجهه
سياست غلط اين يا آن دو ت نيست ،بلکه جزء هاتي کارکرد سرمايه داري و جريان انباشت سرمايه است.
بحران هاي اقتصادي ادواري با عواقب وخيم و خانمان برانداز اقتصادي و اجتماعي ،جزء اجتنا ناپذير نظام سرمايه داري هستند .ايهن بهحهران هها
اساسا از يک تناقض بنيادي در بطن خود پروسه انباشت سرمايه مايه ميگيرند :در حا ي که کار منشاء سود و ارزش اضافه است ،روند انباشت سرمايهه
و رشد ناگزير تکنيک ،دائما از نسبت نيروي کار در قياس با وسائل تو يد ميکاهد .ارزش اضافه تو يد شده ،حتي اگر از نظر قدر مطلق افزايهش پهيهدا
کند ،بطور عادي نميتواند متناسب با افزايش دائمي سرمايه پيش ريخته رشد کند .نرخ سود سرمايه ،بنا به قوانين مادي خود روند انبهاشهت ،الجهرم
گرايش به نزول دارد .تکاپوي دائمي براي خنثي کردن اين گرايش و حفظ نرخ سود بخصوص از طريق تشديد استثمار و کاهش سهم طبقه کارگر از
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ثروت جامعه ،که به شکل مزد و خدمات اجتماعي و غيره پرداخت ميشود ،امر هر روزه طبقه سرمايه دار و دو ت هاي رنگارنگش و نيز قشهر وسهيهع
متفکرين اقتصادي ،مديران و متخصصان بورژوا در سراسر جهان است.
عليرغم همه اين تالش ها ،تضادهاي دروني سرمايه و گرايش نزو ي نرخ سود هربار باالخره خود را ديکته ميکنند و کل نظام اقتصادي به يک بحهران
عميق فرو ميرود .دوران رکود و بحران نه فقط نشانه و عارضه حدت يافتن تناقضات دروني سرمايه است ،بلکه مکانيسم عملي تخفيف آن و بازسهازي
سرمايه نيز هست .رقابت ميان اقشار سرمايه شدت مييابد و بسياري به ورطه ورشکستگي کشيده ميشوند .اين در عين حال سرمايه هاي ضعيف تر را
از دور خارج ميکند و شرايط سودآوري را براي آنها که باقي ميمانند مناسب تر ميکند .از طرف ديگر طبقه سرمايه دار و دو ت هاي آن در کشورههاي
مختلف هجوم وسيعي را در اشکال مختلف به سطح زندگي طبقه کارگر آغاز ميکنند .بر تعداد بيکاران به شدت افزوده ميشود و استثمار کل طهبهقهه
کارگر تشديد ميشود.
سرمايه از دل هر بحران متمرکز تر بيرون ميايد و الجرم بحران بعدي با ابعاد گسترده تر و عميق تري ظاهر ميشود و رقابت و کشمکش حاد تري را
در درون خود طبقه سرمايه دار باعث ميشود .تخفيف هر بحران جديد بازسازي همه جانبه تري را براي سرمايه ضروري ميکند .و به هميهن نسهبهت
دورنمايي که بورژوازي هربار در برابر جامعه قرار ميدهد تاريک تر و هو ناک تر ميشود.
عواقب و عوار

تضادها و بحران هاي نظام سرمايه داري به قلمرو اقتصادي محدود نيست .جنگ هاي خانمان برانداز در ابعاد جهاني و منطهقهه اي،

ميليتاريسم و تجاوزگري نظامي ،برقراري حکومت هاي پليسي و استبدادي ،سلب حقوق مدني و سياسي مردم و بويژه طبقه کارگهر ،بهاال گهرفهتهن
تروريسم دو تي و سازمان هاي راست افراطي ،اوجگيري تبليغات و فشارهاي واپسگرايانه مذهبي ،ناسيونا يستي ،نژادپرستهانهه و ضهد زن ،ايهنههها
خصوصيات بارز سرمايه داري معاصر بويژه در دوره هاي بحران است.

دولت و روبناي سياسي
سخنگويان جامعه بورژوايي چنين قلمداد ميکنند که دو ت يک نهاد ضروري است که براي اداره جامعه بر مبناي منافع عمومهي و مشهتهرک کهل
اعضاي جامعه شکل گرفته است .نهادي که گويا اراده جمعي مردم را منعکس ميکند و قدرت مشترک اعضاي جامعه را به عمل در ميهاورد .گهفهتهه
ميشود که قوانين حاکم مجموعه اي از اصول بديهي و طبيعي و مورد توافق آحاد جامعه اند و دو ت ضامن و مجري اين قوانين است .تصويهر کهردن
دو ت بعنوان يک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتي متضاد درون جامعه ،يک رکن اساسي ايدئو وژي بورژوايي است .اين تلقي از دو ت بهويهژه در
کشورهاي پيشرفته غربي که نظام پار ماني با ثبات تري داشته اند ريشه قوي تري در ميان مردم دارد .اما در کشورهاي عقب مانده تر هم ،علهيهرغهم
حاکميت دو ت هاي استبدادي و پليسي ،و عليرغم بدبيني عامه به دو ت هايي که بر سر کار هستند ،نفس زوم دو ت مورد سوال نيست و تهلهقهي
مردم از دو ت بعنوان نهادي که وظيفه مديريت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوي و ريشه دار است .گسترش نقش اقتصادي دو ت ها و بويژه
دخا ت آنها در قلمرو خدمات اجتماعي و مديريت و کنترل اقتصادي در چند دهه اخير بشدت بر دامنه اين توهمات افزوده است.
واقعيت اينست که دو ت مهم ترين ابزار طبقه حاکمه براي تحت انقياد نگاهداشتن توده هاي تحت استثمار است .تاريخا ظهور دو ت حاصل بهوجهود
آمدن استثمار ،پيدايش طبقات و تقسيم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است .عليرغم همه پيچيدگي ها در ساختمان دو ت ههاي
امروز ،دو ت همچنان دستگاهي براي اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها شا وده اساسي آن را تشکيل ميدهند .دو هت قهوه قهههريهه
سازمان يافته طبقه حاکمه است .دو ت ابزار اعمال حاکميت طبقاتي است .هر دو تي ،مستقل از هر فرم و ظاهري که بخود پذيهرفهتهه بهاشهد ،چهه
سلطنت و چه جمهوري ،چه پار ماني و چه استبدادي ،ابزار اعمال ديکتاتوري طبقه يا طبقات حاکم است.

۷

يک دنياي بهتر
در هر نظامي ،حتي در خشن ترين برده داري هاي اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتي دو ت پنهان نميشد ،طبقه حاکم نياز داشته است مبنهايهي
براي مشروعيت دو ت خود بدست بدهد .سلطنت و حکومت موروثي ،حکومت اشرافيت ،حکومت مذهبي و ا هي ،قا ب ههايهي بهراي ايهن کسهب
مشروعيت بودند .در جامعه سرمايه داري ،جامعه مبتني به بازار که در آن کارگر و سرمايه دار عناصري ”آزاد“ تصوير ميشوند که علي ا ظاهر پها بهه
مباد ه اي داوطلبانه و برابر ميگذارند ،حق راي و پار مان و نظام انتخاباتي قا ب اصلي کسب مشروعيت براي حاکميت طبقاتي بورژوازي است .ظهاههر
مسا ه اينست که دو ت ابزار حکومت همه مردم است و با راي مستقيم خود مردم تشکيل ميشود .حق راي ،انتخابات و پار مان قطعا از نظر تاريهخهي
دستاوردهاي مهمي در تالش مردم کارگر براي گسترش حقوق مدني خويش محسو ميشوند .بديهي است که زندگي در يک نظام يبرا ي بورژوايي
به مراتب از زندگي در يک رژيم پليسي و استبدادي قابل تحمل تر است .اما اين قا ب ها نميتوانند ماهيت طبقاتي دو ت معاصر را پنهان کنند .تهوده
وسيع مردم کارگر حتي در پيشرفته ترين ،با ثبات ترين و آزاد ترين نظام هاي پار ماني ،از کمترين قدرت تاثير گذاري بر سياست هها و اقهدامهات
دو ت برخوردارند .نظام پار ماني توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن مقامات دو تي ميان بخش هاي مختلف طبقه حاکم از
مجراي انتخابات عمومي دوره اي ،حاکميت بي چون و چراي کل بورژوازي بر حيات سياسي و اقتصادي جامعه را تضمين کند .دموکراسي پار مهانهي
نه مکانيسمي براي دخا ت مردم در امر حاکميت ،بلکه ابزاري براي کسب مشروعيت براي حاکميت و ديکتاتوري طبقه بورژواست.

فرهنگ ،ايدئولوژي و اخالق
استثمار و تبعيض و بي حقوقي در ابعادي اينچنين عظيم ،و در اشکا ي اينچنين عيان ،بدون تسليم و رضايت توده وسيع خود استثمار شونهدگهان و
بدون موجه قلمداد شدن اين مناسبات در اههان خود قربانيانش سر پا باقي نميماند .توجيه کردن اين وضعيت ،ابدي و از ي و طبيعي قلمداد کهردن
آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش عليه اين مناسبات ،وظيفه روبناي فکري و فرهنگي و اخالقي در ايهن جهامهعهه اسهت.
زرادخانه فرهنگي و اخالقي بورژوازي عليه آزادي و رهايي انسان عظيم و خيره کننده است .بخشي از اين ابزارها از اعصار کهن به ارث رسيده اند ،امها
مطابق نياز جامعه بورژوايي نوسازي و بازسازي شده اند .اديان و مذاهب رنگارنگ ،عواطف و تعصبات اخالقي جاهالنه ،قوم پرسهتهي ،نهژادپهرسهتهي،
مردساالري ،همه و همه حربه هاي فکري و فرهنگي طبقات حاکمه در طول تاريخ براي خفه کردن و سربزير نگاهداشتن توده کارکن جامعه بوده اند.
همه اينها در اشکال نوين و ظرفيتهاي تازه ،در عصر ما در خدمت مصون داشتن ما کيت و حاکميت بورژوايي از تهديد آگاهي و تعقل و نقد طهبهقهه
کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند.
اما آنچه خود جامعه بورژوايي بر ابزارهاي فکري و فرهنگي انقياد افزوده است به مراتب عظيم تر و کارآمدتر است .منفعت پرستي فهردي و رقهابهت،
يعني منطق حرکت بورژوا در قلمرو بازار ،طبيعت انسان بطور کلي شمرده ميشوند و بعنوان ارزش هاي واالي بشري تقديس ميگردند .در اين جامعهه
رابطه ميان انسان ها ،انعکاس و تابعي از رابطه ميان کاالهاست .شان و ارزش انسان ها را جايگاهشان در رابطه با ما کيت تعيين ميهکهنهد .بهورژوازي
تمرکز و آرايش محلي و محدود جامعه کهنه را در هم شکست و کشورها را سازمان داد .ناسيونا يسم و ميهن پرستي مدرن بورژوايي ،بعهنهوان قهوي
ترين طوق ايدئو وژيکي طبقات حاکم بر گردن توده مردم در طول تاريخ ،بجاي قوم پرستي و عشيره گري و هويت محلي نشست.
افکار حاکم در هر جامعه ،افکار طبقه حاکم است .اما حاکميت و کنترل فکري و فرهنگي و اخالقي بورژوازي بر حيات جامعه امروز از نظر دامهنهه و
عمق بي سابقه است .انقالبات علمي و فني و صنعتي عظيمي که در طول دويست سال گذشته صورت گرفته است و مکانيسم قدرتمند بازار کهه ههر
مرز ملي و قومي و سياسي و فرهنگي را درمي نوردد ،بورژوازي را در حفظ حاکميت ايدئو وژيکي و اشاعه اصول و باورهاي خرافي خويش در مقياسي
جهاني از امکانات وسيعي برخوردار ساخته است .در قلمرو تو يد افکار و آراء نيز ،درست نظير قلمرو تو يد محصوالت ،قدرت خالقه انسان به حربه اي
عليه خود وي بدل شده است .نوآوري ها و پيشرفت هاي بيشماري که در قرن بيستم در زمينه تحول قا ب هاي ادبي و هنري ،تحول ابزارهاي ارتباط

۸

۶

حکم
ااشتنرات ستاد تبلیغ حزب تيست

جمعي سمعي و بصري و کامپيوتري و گسترش عرصه هاي مختلف فعا يت فرهنگي ،صورت گرفته است ،در درجه اول ،به بمباران ههر روزه تهوده
ميليوني مردم با ايده هاي بورژوايي ،در اشکا ي موثرتر ،پيچيده تر و متنوع تر ميدان داده است .پيدايش وسائل ارتباطات جمعي ،انفورماتيک و شبکه
هاي راديو تلويزيوني ماهواره اي در دو دهه اخير ،که گرد آوري و انتقال سريع اطالعات را در سراسر جهان بشدت تسهيل کهرده اسهت ،در دسهت
بورژوازي به يک ماشين عظيم پخش سوء اطالعات ،تحميل عقايد و تحريک مردم در يک مقياس صدها ميليوني بدل شده است .رسانه هاي جمعي و
صنعت نمايش ،که خود از سودآورترين قلمروهاي حرکت سرمايه اند ،بخش زيادي از نقش سنتي نهاد خانواده ،سلسله مراتب مهذههبهي و حهتهي
ارگانهاي سرکو در جامعه را بر عهده گرفته اند و در حفظ موازنه ايدئو وژيکي موجود در جامعه ،انتقال افکار و معنويات و اخالقيات حاکم به تهوده
مردم ،کنترل فکري و مهندسي اههان آنها ،منفرد کردن و ارعا آنها و خنثي کردن ايده ها و تمايالت انتقادي در جامعه نهقهش روزافهزونهي بهازي
ميکنند .اين نهادها و اشکال مدرن کنترل فکري و فرهنگي جامعه ،يک رکن اساسي ثبات سياسي جامعه بورژوايي بويژه در شرايط بحران ،بي افقي و
باالگرفتن نارضايتي عمومي است.
مبارزه عليه افکار و آرا و اخالقيات ارتجاعي حاکم بر جامعه يک بعد هميشگي مبارزه طبقاتي کارگران و يک وظيفه خطير جنبهش کهمهونهيهسهتهي
کارگري بوده است.

يک دنياي بهتر  -بخش  - ١فصل سوم
انقالب اجتماعي و کمونيسم
جامعه آزاد کمونيستي
با اندک تعمقي ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه داري جهاني وارونه است .رابطه ميان کاالها مبناي رابطه ميان انسان هاست .تالش عظيم و ههر
روزه بشريتي که کار ميکند و جهان را ميسازد ،خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستي اش مجسم ميکند .انگيزه فعا يت اقهتهصهادي ،تهو هيهد
مايحتاج انسان ها نيست ،بلکه سود آوري سرمايه است .رشد روزافزون تکنو وژي و دانش علمي و فني که کليد سعادت و رفاه انسان اسهت ،در ايهن
نظام به بيکاري و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود .در جهاني که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعي ساخته شده اسهت،
رقابت سلطنت ميکند .آزادي اقتصادي فرد جامه اي است که بر ناگزيري حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند ،آزادي سياسي فرد ،بي حقوقهي
و بي تاثيري سياسي واقعي اش را ميپوشاند و به دو ت و حاکميت سياسي طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد .قانون ،اراده و منفعت طبقه حهاکهم
است که بصورت مقرراتي براي همه وضع شده است .از عشق و انسانيت تا حق و عدا ت ،از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت ،مقو هه اي در جهههان
سرمايه داري وجود ندارد که مهر اين وارونگي را بر خود نداشته باشد.
اين دنياي وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت .اين کار کمونيسم کارگري است .اين هدف انقال کمونيستي طبقه کارگر است.
محور اساسي انقال کمونيستي ،غو ما کيت خصوصي بر وسائل کار و تو يد ،و تبديل آن به دارايي جمعي کل جامعه است .انقال کمونيسهتهي بهه
تقسيم طبقاتي جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيري را از ميان برميدارد .بازار ،مباد ه کااليي و پول حذف ميشوند .بجاي تو يد براي سود ،تهو هيهد
براي رفع نيازهاي همه مردم و براي رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند .کار ،که در جامعه سرمايه داري براي اکثريت عظيم مردم تهکهاپهويهي
ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براي امرار معاش است ،جاي خود را به فعا يت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براي هرچه غنهي تهر کهردن
زندگي انساني ميدهد .هرکس ،به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انساني ،به يکسان از کليه مواهب زندگي و محصوالت تالش جهمهعهي
برخوردار خواهد بود .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش ،اين يک اصل اساسي جامعه کمونيستي است.

۲

يک دنياي بهتر
نه فقط تقسيم طبقاتي ،بلکه تقسيم حرفه اي انسان ها از ميان ميرود .کليه قلمروهاي فعا يت خالقه بر روي همگان باز ميشود .شکوفايي هر فرد بهه
شرط شکوفايي جامعه بدل ميشود .جامعه کمونيستي جامعه اي جهاني است .مرزهاي ملي و کشوري محو ميشود و جاي آن را هويت جههانشهمهول
انساني ميگيرد .جامعه کمونيستي جامعه اي است بدون مذهب ،بدون خرافه ،بدون ايدئو وژي و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انهديشهه آزاد
انسان ها.
از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتي ،دو ت را به پديده زائدي تبديل ميکند .در جامعه کمونيستي دو ت زوال پيدا ميکند .جامعه کمونيستي جامعهه
اي است بدون دو ت .امور اداري جامعه از مجراي تعاون ،همفکري ،ارتباط و تصميم گيري جمعي کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود.
جامعه کمونيستي به اين ترتيب براي نخستين بار به آرمان آزادي و برابري انسان ها به معني واقعي کلمه جامه عمل ميپوشاند .آزادي ،نه فهقهط از
ستم و سرکو سياسي ،بلکه از اجبار و انقياد اقتصادي و از اسارت فکري .آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگي و در شکوفايي خالقيت ها و عهواطهف
واالي انساني .برابري ،نه فقط در برابر قانون ،بلکه در بهره مندي از امکانات مادي و معنوي جامعه .برابري شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه.
جامعه کمونيستي يک آرزو و يک مدينه فاضله خيا ي نيست .تمام شرايط پيدايش چنين نظامي ،در دل همين جهان موجود سرمايه داري في ا حال
فراهم شده اند .توان علمي ،تکنو وژيکي و تو يدي انسان امروز چنان ابعاد عظيمي پيدا کرده است که پي ريختن جامعه اي معطوف به رفع نيازهها و
تامين آسايش همگان کامال مقدور است .انقالبات ا کترونيک و انفورماتيک دهه هاي اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش ههاي ارتهبهاطهاتهي و
اطالعاتي سمعي و بصري ،سازمان دادن يک جامعه جهاني و شرکت همگاني در طراحي و برنامه ريزي و اجراي امور گوناگون جامعه را پيش از پيهش
ميسر ساخته است .بخش عظيمي از اين توان تو يدي هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار بسهتهن
اين امکانات در خدمت رفع نيازهاي بشر ميشود .اما عليرغم همه عظمت امکانات مادي جامعه ،پشتوانه اساسي جامعه کمونيستي را نيروي خالقهه و
زنده ميلياردها انساني تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتي ،از بردگي مزدي ،از اسارت معنوي و از خود بيگانگي و از حقارتي که نظام موجود به آنها
تحميل ميکند رها ميشوند .انسان آزاد ،ضامن تحقق جامعه کمونيستي است.
سرمايه داري خود آن نيروي عظيم اجتماعي را که ميتواند اين افق رهائي بخش را عمال متحقق سازد شکل داده است .قدرت شگرف سرمايه کهه در
مقياس جهاني گسترده است ،انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهاني است .جامعه کمونيستي محصول انقال کارگري براي خاتمه دادن بهه نهظهام
بردگي مزدي است .به اين اعتبار انقال کارگري انقالبي اجتماعي است که بناگزير کل بنياد مناسبات تو يد را دگرگون ميکند .طبقه کارگر ،برخالف
کليه طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشري ،نميتواند آزاد شود بي آنکه کل بشريت را آزاد کند .جامعه کمونيستي اتوپي نهيهسهت ،بهلهکهه
محصول و هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعي عليه سرمايه داري است .مبارزه اي زنده و واقعي و جاري ،که به قدمت خود جامعه بورژوايي است.

انقالب پرولتري و حکومت کارگري
سخنگويان و ايده پردازان بورژوا ،مارکسيسم و کمونيسم کارگري را متهم ميکنند که مبلغ اعمال قهر و خشونت براي رسيدن به اهداف اجهتهمهاعهي
خويش است .واقعيت اينست که اين خود نظام بورژوايي است که از بنياد بر خشونت سازمان يافته متکي است .خشونت عليه جان و جسم انسان هها،
خشونت عليه عواطف و اههان آنها ،خشونت عليه اميد و تالش آنها براي بهبود زندگي و دنياي خويش .نظام کار مزدي ،يعني اجبار هر روزه اکثهريهت
عظيم جامعه به فروش توان جسمي خويش به ديگران براي امرار معاش ،سر منشاء و چکيده کل خشونت هاتي اين نظام اسهت .زنهان ،کهارگهران،
کودکان ،سا خوردگان ،مردم مناطق محروم و عقب مانده تر جهان ،هر کس حقي را مطا به ميکند و عليه ستمي بلند ميشود ،و هر کس و همه کهس
که در جامعه موجود مهر تعلق به اين يا آن ”اقليت“ به پيشاني وي کوفته شده است ،قرباني مستقيم و هر روزه خشونت عريان نظام مهوجهود اسهت.
اقتصادي ،در اين نظام ابعاد خيره کننده اي پهيهدا کهرده اسهت.

جنگ و مردم کشي ،اساسا در پي رقابت سرمايه ها و قهطهب ههاي
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تکنو وژي سالحهاي انهدام و کشتار جمعي از تکنو وژي تو يد به مراتب پيشرفته تر است .زرادخانه بورژوازي در سطح بين ا مللي براي انهدام چندين
و چندباره کل کره ار

کافي است .اين نظامي است که سالح هاي مخوف اتمي و شيميايي را عمال عليه توده مردم بکار برده است .و باالخره عهالوه

بر همه اينها ،جامعه بورژوايي ميتواند به پيشرفت هاي خيره کننده اش در تبديل جنايت ،قتل و تعدي و تجاوز به امري عادي و هر روزه در زنهدگهي
عموم مردم ،مفتخر باشد.
آيا چنين نظامي ميتواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شوند ،از سر راه رهايي انسان و محو هميشگي خشونت کنار زده شهود؟
در هيچ گوشه اي از تئوري کمونيسم ،اعمال قهر بعنوان جزء اليتجزا و هاتي انقال کارگري ضروري دانسته نشده است .امها ههر کهس بها انهدک
شناختي از جامعه موجود اهعان ميکند که طبقه حاکم خود را با مسا مت از برابر اراده اکثريت عظيم جامعه براي تغيير نظام موجود کنار نهخهواههد
کشيد .اگر دفاع از منافع و مصا ح روزمره بورژوازي وظيفه دو ت و دستگاه سرکو است .دفاع از نفس موجوديت سرمايه داري و ما کيت بورژوايي به
طريق او ي فلسفه وجودي آن را تشکيل ميدهد .اگر مطا به اضافه دستمزد يا آزادي بيان در اين جامعه پاي دو ت و پليس و ارتهش را بهه مهيهان
ميکشد ،ميتوان تصور کرد که تالش براي خلع يد اقتصادي و سياسي از بورژوازي با چه عکس ا عمل و مقاومت قهرآميزي روبرو خواهد شد .خشونهت
بورژوازي و دو ت او عليه انقال کارگري ،عليه اراده اکثريت عظيم مردم که زير پرچم طبقه کارگر براي برقراري يک جامعه نوين به پا مهيهخهيهزنهد،
امري عمال اجتنا ناپذير است.
انقال کارگري بايد دو ت بورژوايي را به زير بکشد .مقاومت بورژوازي در برابر انقال و بويژه در مقابل اشتراکي شدن وسائل تو يد ،حتي پس از در
هم شکسته شدن قدرت دو تي اش ادامه خواهد يافت .از اينرو تشکيل يک حکومت کارگري که اين مقاومت را خنثي کند و فرمان انقال را به اجهرا
در بياورد ،امري حياتي است .حکومت کارگري نيز ،نظير هر حکومت ديگر ،حکومتي مافوق جامعه و طبقات نيست .حکومتي طبقاتي است .امها ايهن
حکومت ،که به همين اعتبار در تئوري مارکسيسم ديکتاتوري پرو تاريا ناميده شده است ،دو ت اکثريت استثمار شده جامعه براي ديکته کردن حکهم
آزادي و برابري انسان ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ها و توطئه هاي آنهاست .از نظر شکل ،حکومت کارگري يک دو ت آزاد اسهت
که تصميم گيري و اعمال اراده مستقيم خود توده وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد .حکومت کارگري بنا بر ماهيت خويش
حکومتي گذرا است که با تحقق اهداف انقال ضرورت وجودي خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميکند.

حزب و بين الملل کمونيستي طبقه کارگر
يک شرط حياتي شکل گيري و پيروزي انقال اجتماعي طبقه کارگر ،پيدايش احزا کمونيستي کارگري است که چنين افقي را پيشاروي طهبهقهه
کارگر بگذارند و نيروي طبقه را در اين مبارزه بسيج و هدايت کنند .اين احزا که بايد قبل از هر چيز تشکل متحد کننده آگاهترين و فهعها هتهريهن
رهبران مبارزات کارگري باشند ،بايد در کشورهاي مختلف شکل بگيرند .سرمايه داري نظامي جهاني است ،طبقه کارگر طبقه اي جهههانهي اسهت،
کشمکش طبقه کار با بورژوازي کشمکشي هر روزه در مقياسي جهاني است ،و سوسيا يسم آ ترناتيوي است که طبقه کارگر در برابر کل بشريت قهرار
ميدهد .جنبش کمونيسم کارگري نيز بايد در مقياسي جهاني سازمان يابد .ايجاد يک انترناسيونال کمونيستي کارگري ،بعنوان مرجع متحد کننهده و
رهبري کننده مبارزه جهاني طبقه کارگر براي سوسيا يسم يک وظيفه مبرم بخشهاي مختلف جنبش کمونيستي طبقه کهارگهر و کهلهيهه احهزا
کمونيست کارگري در کشورهاي مختف است.

يک دنياي بهتر  -بخش  - ١فصل چهارم
کمونيسم کارگري و کمونيسم بورژوايي
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يک دنياي بهتر
مارکسيسم و کمونيسم در بخش اعظم قرن بيستم از اعتباري عظيم در جنبش هاي مختلف اعتراضي و اصالح طلبانه در جهههان سهرمهايهه داري
برخوردار بوده اند .جامعيت و عمق انديشه انتقادي مارکس و انسانيت و برابري طلبي عميق مارکسيسم از يکسو و نفوه عملي جنبش کمهونهيهسهتهي
کارگري ،بويژه با انقال کارگري  ۱١۱١در روسيه که کمونيسم را به نقطه اميد صدها ميليون کارگر و زحمتکش در سراسر جهان بدل سهاخهت از
سوي ديگر ،باعث شد که بسياري از جنبش هاي غير کارگري و حتي غير سوسيا يستي در طول قرن بيستم نام کمونيست و مارکسيست بهر خهود
بگذارند .اغلب اين جنبش ها وجه مشترک چنداني با آرمان هاي اساسي کمونيسم و مارکسيسم نداشتند و نهايتا خواهان اصالحات و جرح و تعهديهل
هايي در محدوده خود نظام سرمايه داري بودند.
کمونيسم عنواني بود که جنبش سوسيا يستي کارگري در قرن نوزدهم براي متمايز کردن خويش از سوسيا يسم غير انقالبي و بعضا حتي ارتجهاعهي
طبقات ديگر برخود نهاده بود .اما در قرن بيستم اين خود عنوان کمونيسم بود که مورد دست اندازي جنبش ها و طبقات ديگر قرار گرفت و عهمهال
معناي متمايز کننده خود را از دست داد .تحت عنوان عمومي کمونيسم ،جريانات و گرايشات اجتماعي متنوعي قد علم کردند که نه در نهگهرش و
برنامه و نه در خاستگاه اجتماعي و طبقاتي خود ،خويشاوندي اي با کمونيسم کارگري و مارکسيسم نداشتند .شاخه هايي از اين کمهونهيهسهم غهيهر
کارگري ،و در پيشاپيش همه کمونيسم بورژوايي قطب شوروي ،عمال به بسترهاي اصلي و رسمي کمونيسم در بخش اعظم قرن بيستم تبديل شهدنهد
و کمونيسم کارگري را به حاشيه و انزوا راندند.
مهم ترين جريان کمونيسم بورژوايي در قرن بيستم با تغيير مسير و سپس شکست انقال کارگري در روسيه شکل گرفت .جنبش کهمهونهيهسهتهي
کارگري به رهبري حز بلشويک توانست در انقال اکتبر  ۱١۱١قدرت دو تي طبقات حاکم را در هم بکوبد ،حکومتي کارگري برپا کنهد و حهتهي
تالش هاي نظامي مستقيم ارتجاع شکست خورده براي اعاده قدرت خويش را خنثي کند .اما عليرغم اين پيروزي سياسي ،طبقه کارگر روسيه نهايتها
از دگرگون کردن بنياد مناسبات تو يد در روسيه ،يعني غو نظام مزدي و اشتراکي کردن وسايل تو يد ناتوان ماند .در نيمه دوم دهه  ،٠٢در مهتهن
فشار شديد اقتصادي پس از جنگ و انقال  ،و در فقدان يک افق روشن براي تحول سوسيا يستي مناسبات اقتصادي ،نگرش ناسيهونها هيهسهتهي بهر
سياست و خط مشي اقتصادي حز و جنبش طبقه کارگر روسيه مسلط شد .آنچه در دوران استا ين صورت گرفت نه ساختمان سوسيا يسم ،بلهکهه
بازسازي اقتصاد ملي سرمايه داري در روسيه برمبناي يک مدل دو تي و مديريت شده بود .بجاي آرمان ما کيت جمعي و اشتراکي ،ما کيت دو تي بهر
وسائل تو يد برقرار شد .مزد و پول و نظام کار مزدي حفظ شدند .ناکامي طبقه کارگر روسيه در ايجاد يک انقال در مناسبات اقتصادي ،به شکهسهت
انقال کارگري بطور کلي انجاميد .طبقه کارگر قدرت سياسي را از دست داد .بجاي حکومت کارگري ،يک دو ت نوظهور بورژوايي ،با يک بوروکراسي
و ماشين نظامي عظيم ،متکي بر يک اقتصاد سرمايه داري دو تي در روسيه ظهور کرد.
اين مدل دو تي ا گوي اقتصادي قطب به اصطالح کمونيستي اي شد که با مسخ انقال کارگري اکتبر در سطح جهاني قد علم کهرد .دو هتهگهرايهي
اقتصادي و اقدام به جايگزيني مکانيسم بازار با برنامه و تصميمات اداري ،درجه اي از تعديل ثروت و تامين حداقلي از خدمات رفاهي و بيهمهه ههاي
اجتماعي براي عموم ،تمام محتواي به اصطالح سوسيا يستي کمونيسم بورژوايي اتحاد شوروي و بلوک شرق را تشکيل ميداد.
اما شوروي تنها منبع شکل گيري کمونيسم بورژوايي در اين قرن نبود .در اروپاي غربي شاخه هايي از کمونيسم غير کارگري ظهور کردند که ضمهن
حفظ فصل مشترک هاي بنيادي با نگرش اقتصادي کمونيسم بلوک شرق ،يعني جايگزيني دو تگرايي اقتصادي بجاي سوسيا يسم و حهفهظ نهظهام
مزدي ،از زواياي دموکراتيک ،ناسيونا يستي ،اومانيستي و مدرنيستي به نقد تجربه شوروي پرداختند و از اين بلوک دور شدند .مارکسيهسهم غهربهي،
اروکمونيسم ،چپ نو و شاخه هاي مختلف تروتسکيسم از جريانات شاخص کمونيسم غير کارگري در اروپاي غربي بودند .در کشورهاي عقب مانده و
مستعمرات سابق ناسيونا يسم و تمايالت ضد استعماري بورژوازي و خرده بورژوازي و بعضا جنبش هاي ارضي و دهقاني به مبناي نوع جهديهدي از
کمونيسم ”جهان سومي“ تبديل شدند .استقالل اقتصادي ،صنعتي شدن و توسعه سريع اقتصاد ملي بر مبناي يک مدل دو تي و برنامه ريهزي شهده،
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خروج از سلطه سياسي علني قدرتهاي امپريا يستي و گاه حتي احياي سنت ها و ميراث فرهنگي کهنه محلي در تقابل با مدرنيسم و فرهنگ غهربهي،
محتواي اين نوع کمونيسم را تشکيل ميداد .نمونه برجسته کمونيسم جهان سومي مائوئيسم و کمونيسم چيني بود که تاثير عميقي بهر نهگهرش و
سياست جريانات به اصطالح کمونيستي در کشورهاي عقب مانده داشت.
ماحصل پيدايش جريانات مختلف کمونيسم غير کارگري در قرن بيستم انزوا و عقب نشيني چشمگير کمونيسم کارگري و مارکسيسم بود .اوال ،آرمان
هاي بنيادي سوسيا يسم کارگري و جوانب مختلف تئوري مارکسيسم به تناسب محتواي غير سوسيا يستي و غير کارگري اين جنهبهش هها مهورد
تجديد نظرها و سوء تفسيرهاي اساسي قرار گرفت و اين تحريفات وسيعا در جهان بعنوان مارکسيسم و کمونيسم شناسانده شدند .ثانيا ،مرکز ثهقهل
اجتماعي  -طبقاتي کمونيسم قرن بيستم از طبقه کارگر به طيف وسيعي از اقشار غير کارگر منتقل شد .در اروپاي غربي و کشهورههاي صهنهعهتهي
پيشرفته روشنفکران ،دانشجويان و دانشگاهيان و بخشهاي اصالح طلب خود طبقه بورژوا به محيط اصلي شکل گيهري و ابهراز وجهود جهريهانهات
کمونيستي تبديل شدند .در کشورهاي عقب مانده ،عالوه بر اينها ،دهقانان فقير ،خرده بورژوازي ناراضي و بيش از همه بورژوازي نهاسهيهونها هيهسهت،
صنعت گرا و مشتاق توسعه اقتصاد ملي ،پايگاه اجتماعي کمونيسم غير کارگري را ساختند.
در غيا يک سنت بانفوه کمونيسم کارگري ،طبقه کارگر عمال براي دهها سال از ابراز وجود سياسي مستقل و قدرتمند در چهارگوشه جهههان بهاز
ماند .در اروپاي غربي و آمريکا و بعضا در برخي کشورهاي آمريکاي التين کارگران براي دوره اي طوالني اساسا در دست جنبش اتحاديه اي و احهزا
جناح چپ خود طبقه حاکمه ،بويژه سوسيال دموکراسي ،رها شدند تا جايي که اين جريانات در انظار عموم و حتي در چشم بخش وسيعي از خهود
کارگران بعنوان ظرف و بستر طبيعي و بديهي جنبش کارگري تلقي شدند .در شوروي و بلوک شرق ،در ازاء آوانس هايي جزئي به کارگران در محيط
کار ،بي حقوقي سياسي و انفراد وسيعي در مقياس اجتماعي به طبقه کارگر تحميل شد .در بخش اعظم کشورهاي عقب مانده تر ،حتي نفس ايهجهاد
احزا و نهادهاي کارگري آرزوهاي سرکو شده اي باقي ماندند.
شاخه هاي اصلي کمونيسم بورژوايي در چند دهه اخير يکي پس از ديگري به بن بست رسيدند .آخرين مرحله ،فروپاشي خيره کهنهنهده شهوروي و
بلوک شرق در انتهاي دهه هشتاد و اوائل دهه نود بود که سخنگويان بورژوازي پيروزمندانه به آن ”پايان کمونيسم“ قب دادند.
عليرغم فضاي ضد کمونيستي چند سال اول دهه نود و تبليغات کر کننده بورژوازي در مورد عصر ” سقوط کمونيسم“ و عليرغم مشقات عظيمي کهه
بدنبال سقوط بلوک شرق بر صدها ميليون از مردم در سراسر جهان نازل شد ،روند کنوني اوضاع حاکي از باز شدن فضا براي ظهور مجدد کمونيهسهم
کارگري در مرکز صحنه سياسي بويژه در کشورهاي پيشرفته صنعتي است .يک شرط اساسي اين امر ،مقابله فکري و سياسي جدي با شهاخهه ههاي
مختلف کمونيسم بورژوايي است که با پيشروي جنبش طبقه کارگر و افزايش نفوه مارکسيسم و کمونيسم کارگري بار ديگر در اشکال گوناگهون قهد
علم خواهند کرد.

يک دنياي بهتر  -بخش  - ١فصل پنجم
انقالب و اصالحات
سازماندهي انقال اجتماعي طبقه کارگر امر فوري جنبش کمونيسم کارگري است ،انقالبي که کل مناسبات استثمارگر سرمهايهه داري را واژگهون
ميکند و به مصائب و مشقات ناشي از اين نظام خاتمه ميدهد .برنامه ما ،برقراري فوري يک جامعه کمونيستي است .جامعه اي بدون تقسيم طبقاتهي،
بدون ما کيت خصوصي بر وسائل تو يد ،بدون مزدبگيري و بدون دو ت .يک جامعه آزاد انساني متکي بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعييهن
مسير و سرنوشت آن .جامعه کمونيستي همين امروز قابل پياده شدن است .اما آن انقال عظيم کارگري اي که بايد اين جامعه آزاد را متحقق کنهد،
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يک دنياي بهتر
بمجرد اراده حز کمونيست کارگري  -حکمتيست رخ نميدهد .اين يک حرکت وسيع طبقاتي و اجتماعي است که بايد در ابعاد و اشکال مخهتهلهف
سازمان يابد .موانع گوناگوني بايد از سر راه آن کنار زده شوند .اين تالش فلسفه وجودي حز کمونيست کارگري  -حکمتيست و مضمون فعا يت هر
روزه آن را تشکيل ميدهد .اما در همان حال که اين مبارزه براي سازماندهي انقال کارگري جريان دارد ،ميلياردها انسان همچنان در تکهاپهوي ههر
روزه براي تامين معاش و آسايش خود در متن يک جهان سرمايه داري اند .مبارزه انقالبي براي برپايي يک دنياي نو ،از تالش هر روزه براي بهههبهود
وضعيت زندگي مادي و معنوي بشريت کارگر در همين دنياي موجود جدايي پذير نيست.
از نظر سياسي ،کمونيسم کارگري نه فقط سازماندهي انقال عليه نظام موجود را با تالش براي تحميل اصالحات هرچه وسيع تر به آن در تهنهاقهض
نميبيند ،بلکه حضور در هر دو جبهه مبارزه را شرط حياتي پيروزي نهايي طبقه کارگر ميداند .انقال کارگري انقالبي از سر فقر و اسهتهيهصهال و
ناچاري اوضاع کارگران نيست .انقالبي مبتني بر آگاهي و آمادگي مادي و معنوي طبقه کارگر است .هرچه توده مردم کارگر از آزادي هاي سهيهاسهي
وسيع تري برخوردار باشند ،هرچه شخصيت و حرمت مردم بطور کلي و طبقه کارگر بطور اخص در جامعه تثبيت شده تر باشد ،هرچه طبقه کارگر از
رفاه و امنيت اقتصادي بيشتري برخوردار باشد و بطور کلي هرچه مبارزات کارگري و آزاديخواهانه موازين سياسي و رفاهي و مدني پيشروتري را بهه
جامعه بورژوايي تحميل کرده باشند ،به همان درجه شرايط براي انقال کارگري عليه کليت سرمايه داري آماده تر و پيروزي اين انقال قاطعانه تر و
همه جانبه تر خواهد بود .جنبش کمونيسم کارگري در صف مقدم هر مبارزه براي اصالح موازين جامعه موجود به نفع مردم قرار دارد.
آنچه که کمونيسم کارگري را در مبارزه براي اصالحات از جريانات و جنبش هاي رفرميست ،اعم از کارگري و غير کارگري ،متمايز ميکند قبل از ههر
چيز اينست که اوال ،کمونيسم کارگري همواره بر اين حقيقت تاکيد ميکند که تحقق آزادي و برابري کامل از طريق اصالحات ميسر نيسهت .حهتهي
عميق ترين و ريشه اي ترين اصالحات اقتصادي و سياسي نيز بنا به تعريف بنيادهاي نفرت آور نظام موجود ،يعني ما کيت خصوصي ،تقسيم طبقاتي
و نظام کار مزدي را دست نخورده باقي ميگذارند .از اين گذشته واقعيت اين است که ،به گواهي کل تاريخ جامعه سرمايه داري و تهجهربهه جهاري
کشورهاي مختلف ،بورژوازي در اغلب موارد به قهرآميزترين شيوه ها در برابر به کرسي نشستن ابتدايي ترين مطا بات مقاومت ميکند .و پهيهشهروي
هاي بدست آمده نيز همواره موقت و ضربه پذير و قابل بازپس گيري باقي ميمانند .کمونيسم کارگري ،در دل مبارزه براي اصالحات ههمهچهنهان بهر
ضرورت انقال اجتماعي بعنوان تنها آ ترناتيو واقعا کارساز و رهايي بخش کارگري تاکيد ميکند .ثانيا ،کمونيسم کارگري در عيهن دفهاع از حهتهي
کوچک ترين بهبودها در زندگي اقتصادي و سياسي و فرهنگي مردم کارگر در جامعه ،وظيفه خود را طرح و مطا به حقوق سياسي و مدني و رفهاههي
هرچه وسيعتر و هرچه پيشروتر ميداند .جنبش ما در تعريف شعارها و خواست هاي خويش در مبارزه براي رفرم خود را به مقدورات و امهکهانهات و
قابليت انعطاف طبقه سرمايه دار ،به حسا سود و زيان سرمايه و مصا ح ”اقتصاد کشور“ و امثا هم مقيد و محدود نميکند .نقطه عزيمت مها حهقهوق
غير قابل انکار انسان عصر ماست .اگر تحقق اين حقوق ،حقوقي نظير حق سالمتي ،حق آموزش ،ايمني اقتصادي ،برابري زن و مرد ،آزادي اعتهصها ،
حق دخا ت مستقيم و دائمي توده مردم در حيات سياسي جامعه ،خلع يد از مذهب و غيره با سودآوري سرمايه و مصا ح نظام سهرمهايهه داري در
تناقض است ،اين تنها شاهدي بر ضرورت واژگوني اين نظام است .جنبش ما در مبارزه براي اصالحات دائما اين حقيقت را جلوي جامعه و طهبهقهه
کارگر ميگيرد .قصد ما در اين مبارزه ايجاد يک سرمايه داري اصالح شده ،سرمايه داري با ”چهره انساني“ يا يک سرمايه داري ”د سوز“ نيست .قصهد
ما تحميل بخش هرچه بيشتري از حقوق حقه مردم کارگر به نظام حاکم است .حقوق و خواست هايي را که بورژوازي با بقاء خويش ناسازگار مي يابد
و سرکو ميکند ،طبقه کارگر همين امروز آماده است فورا به جامع ترين شکل متحقق کند.
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٢
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست براي پيروزي کامل و همه جانبه انقال اجتماعي طبقه کارگر عليه سرمايه داري و اجراي کلهيهت بهرنهامهه
کمونيستي و آزاديبخش طبقه کارگر مبارزه ميکند .حز کمونيست کارگري  -حکمتيست معتقد است که پيشرفت ههاي اقهتهصهادي ،عهلهمهي،
تکنو وژيکي و مدني تاکنوني جامعه بشري شرايط و ملزومات مادي براي سازمان دادن يک جامعه آزاد بدون طبقه و بدون استثمار و سهتهم ،يهک
جامعه جهاني سوسيا يستي ،را هم اينک فراهم کرده است و طبقه کارگر موظف است به مجرد کسب قدرت سياسي ،اجراي برنامه کهمهونهيهسهتهي
خويش را آغاز کند.
در عين حال مادام و هرجا که نظام سرمايه داري برجاست ،حز کمونيست کارگري  -حکمتيست همچنين براي گسترده ترين و عهمهيهق تهريهن
اصالحات سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مبارزه ميکند که سطح زندگي و حقوق و آزادي هاي توده هاي وسيع مردم را تها بهاالتهريهن حهد
ممکن بهبود بخشده اين اصالحات ،و به ميان کشيدن مردم کارگر و زحمتکش براي تحقق آنها ،وارد آوردن ضربه نهايي بر پيکر نظام اسهتهثهمهارگهر
سرمايه داري و حاکميت طبقه سرمايه دار بر جامعه بشري را تسهيل خواهد کرده
اين بخش برنامه رئوس اقدامات و مطا بات اصالحي حز کمونيست کارگري  -حکمتيست را برميشمارد که پرچم حز در جنبش هاي مطا بهاتهي
کارگران و در مبارزه براي تحميل اصالحات به نظام موجود است .مطا بات و موازين زير اگرچه حتي در قياس با پيشرفته ترين جوامع سرمايه داري
در جهان امروز موازيني راديکال و ايده آل جلوه گر ميشوند ،در واقعيت امر تنها گوشه کوچکي از حقوق و آزادي هايي را در برميگيرند که در يهک
جامعه کمونيستي به کامل ترين شکل تحقق خواهد يافت.
قابل ترديد نيست که امروز حتي کوچک ترين بهبود در زندگي مادي و معنوي مردم ايران و کسب بديهي ترين حقوق و آزادي هاي فردي و مهدنهي
در گرو بزير کشيدن رژيم ارتجاعي و ضد بشري جمهوري اسالمي است .سرنگوني رژيم اسالمي يک وظيفه فوري انقال کارگري در ايهران اسهت.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست ايران براي سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي و برقراري فوري يک حکومت کارگري مبارزه ميکند .حهکهومهت
کارگري نه فقط تحقق فوري موازين مندرج در اين بخش برنامه را ،بعنوان ابتدايي ترين حقوق مردم ايران ،تضمين ميکند ،بلکه با به اجرا گذاشهتهن
کليت برنامه کمونيستي خويش ،شرايط آزادي و رهايي و برابري واقعي و کامل همه مردم را فراهم ميکند.

يک دنياي بهتر  -بخش  - ٢فصل اول
اصول و چهارچوب عمومي
 -۱برقراري يک ساختار سياسي مبتني بر دخا ت مستقيم و مستمر مردم در امر حاکميت ه
 -٠برقراري حقوق و آزادي هاي سياسي و مدني وسيع ،بيقيد و شرط و تضمين شده و برابر براي همه .رفع هر نوع تبعيض بر اسهاس جهنهسهيهت،
تابعيت ،تعلقات قومي و ملي و نژادي و مذهبي ،سن ،و غيره.
 -٣به اجرا درآمدن موازين اقتصادي و رفاهي عمومي ،و همچنين يک قانون کار پيشرو ،که باالترين سطح زندگي و رفاه و امنيت اقتصادي مردم را به
نظام سرمايه داري حاکم تحميل کند.
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 -٤تصويب قوانين و اقداماتي که به سريع ترين و ريشه اي ترين شکل افکار و راه و رسم ها و اخالقيات ارتجاعي ،تبعيض آميهز و حهقهارت آور را
برچيند و برقراري فرهنگ و ارزش ها و روابط انساني هرچه آزادتر و آزاد انديشانه تر را ممکن کند.
 -٥برقراري موازين و قوانيني که ايران را به يک کانون تقويت و حمايت از مبارزات آزاديخواهانه ،معيارها و ارزش هاي انساني پيهشهرو و مهبهارزات
کارگري و سوسيا يستي در سراسر جهان بدل سازد.

اصول عمومي فوق بايد بفوريت از طريق اقدامات زير تحقق يابند:
يک دنياي بهتر  -بخش  - ٢فصل دوم
ساختار و ارگان هاي قدرت سياسي
حکومت شورايي
دوران معاصر بيش از هر زمان بي حقوقي واقعي مردم و ظاهري بودن دخا ت آنها در امر حکومت در دموکراسي هاي يبرا ي و پار ماني را به نمايهش
گذاشته است .جامعه اي که بخواهد دخا ت توده وسيع مردم را در دو ت و در تصويب و اجراي قوانين و سياستها تضمين کند ،نميتواند بر پار مان و
سيستم دموکراسي نيابتي استوار باشد .اعمال حاکميت در سطوح مختلف ،از سطح محلي تا سراسري بايد توسط شوراهاي خود مردم انجام شود کهه
همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجري قانون عمل ميکنند .عا يترين ارگان حکومتي کشور کنگره سراسري نمايندگان شوراهاي مردم خواهد بود .هر
فرد باالي  ۱١سال عضو صاحب راي شوراي محلي خود محسو ميشود و حق دارد خود را براي کليه مقامات و پست هاي شوراي مهحهلهي و يها
نمايندگي در شوراهاي باالتر کانديد نمايد.
انحالل ارتش
ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي در جامعه موجود جز دار و دسته هاي مسلح و اجير طبقه حاکم نيستند که به هزينه کارگران و مردم زحمهتهکهش
براي تحت انقياد نگاهداشتن خود آنها و نيز پاسداري از منافع اقتصادي و بازار داخلي بورژوازي هر کشور در مقابل ديگري سازمانهدههي شهده انهد.
عليرغم اينکه طبقه حاکم ميکوشد تحت عناوين مختلف ماهيت طبقاتي و مصرف واقعي ارتش خويش را بپوشاند و آن را ارگاني عهمهومهي و عهام
ا منفعه قلمداد نمايد ،رابطه تنگاتنگ ارتش ها با طبقات حاکمه و نقش آنها در حراست از منافع اربابان جامعه براي توده وسيع مردم ،نه فهقهط در
کشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريکاي التيني که نقش سرکوبگر ارتش و پليس در آنها برجسته تر و علني تر بوده است ،بلکه در اروپا و آمهريهکهاي
شما ي هم که اسطوره ارتش غير سياسي رواج بيشتري داشته است ،کامال قابل مشاهده است.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست مدافع برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي است.
ارتش و سپاه پاسداران و ساير نيروهاي مسلح حرفه اي و نيز کليه سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي بايد منحل گهردنهد.

نيروي ميليس شوراهاي مردم ،مبتني بر آموزش نظامي عمومي و شرکت همگاني در وظايف انتظامي و دفاعي ،جايگزين ارتش حرفه اي و مهافهوق
مردم ميشود.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست بعالوه معتقد است که اصول زير بايد در هرحال و تحت هر شرايطي مادام که نيروهاي مسلح وجود دارند بهه
اجرا در آيند:
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غو اطاعت بي چون و چراي پائين از باال در نيروهاي مسلح .هر فرد نظامي حق دارد از اجراي دستوراتي که به نظر او با قوانين کشور در تناقض باشد
و يا با اصول انساني و وجداني وي مغايرت داشته باشد امتناع نمايد.
هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و يا هر فعا يت نظامي که با اصول و اعتقادات وي مغايرت داشته باشد امتناع نمايد.
نيروهاي انتظامي بايد در حين ماموريت و انجام وظيفه انيفورم نظامي خود را بتن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوي حمل کنند که ديده شهود.
تشکيل نيروي مسلح فاقد اونيفورم و يا انجام ماموريت بعنوان پليس مسلح در باس سيويل ممنوع است .اين حق هر شهروند است کهه بهتهوانهد از
حضور نيروهاي انتظامي مسلح در محيط پيراموني خود (محل کار ،زيست ،تردد و غيره) مطلع شود.
افراد عضو نيروهاي نظامي حق دارند در فعا يت هاي سياسي شرکت کنند و در احزا سياسي عضو شوند .فعا يت احزا سياسي ،اتحاديه ها و ساير
تشکل ها در درون نيروهاي نظامي آزاد است.

لغو بوروکراسي مافوق مردم و شرکت مستقيم مردم در اداره امور
انتخابي شدن کليه مقامات و پست هاي سياسي و اداري در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثريت انتخا کنندگان آنها اراده
کنند .افرادي که به مشاغل سياسي و اداري کشوري انتخا ميگردند بايد حداکثر حقوقي معادل مزد متوسط کارگر دريافت دارند .اعهمهال نهظهارت
مستقيم مردم از طريق نهادهاي شورايي بر فعا يت کليه نهادها و مقامات اداري .ساده کردن سلسله مراتب ،زبان و مقررات کار ادارات دو هتهي بهه
نحوي که دخا ت و اعمال کنترل شهروندان بر آن به سهو ت عملي باشد.
ارتقاء استانداردهاي اخالق اداري و وجدان کار و احترام به شهروندان و مراجعان .سوء استفاده مقامات اداري از موقعيت شغلي ،رشوه خواري ،پهارتهي
بازي ،اعمال تبعيض و عدول از ضوابط و مصوبات قانوني يا تعلل در اجراي آنها ،بايد بعنوان جرائم عمده در دادگاه هاي عادي مورد تهعهقهيهب قهرار
بگيرد .ممنوعيت اکيد استفاده از امکانات و تسهيالت مربوط به منصب اداري براي مصارف شخصي.
حق بدون قيد و شرط افراد به اقامه دعوا عليه هر مقام دو تي در دادگاه هاي عادي.

برقراري دادگستري مستقل و تامين عدالت قضايي براي همه
سيستم قضايي و مفهوم عدا ت قضايي در هر نظامي انعکاسي از مناسبات اجتماعي و بنيادهاي اقتصادي و سياسي در آن است .قلمرو قضها ،اعهم از
پيکره قوانين و تلقي حاکم از حق و انصاف و عدا ت تا نهادها و سيستم اداري و روش قوه قضائيه ،بخشي از روبناي سياسي در جهامهعهه اسهت کهه
شا وده اقتصادي و طبقاتي موجود در جامعه را حراست ميکند .به اين اعتبار عدا ت قضايي واقعي و برخورداري يکسان همهه از آن ،و قضهاوت و
حکميت براستي مستقل و منصفانه ،منوط به دگرگوني بنيادي جامعه طبقاتي موجود است.
در اين راستا ،و بمنظور تضمين عادالنه ترين موازين قضايي ممکن در جامعه موجود ،حز کمونيست کارگري  -حکمتيست خواهان تحقهق فهوري
اصول پايه زير است.
استقالل حقوقي کامل قضات ،دادگاه ها و سيستم قضايي از قوه مجريه.
انتخابي بودن قضات و ساير مقامات قضايي توسط مردم .قابل عزل بودن آنها هرگاه که اکثريت انتخا کنندگان اراده کنند.
غو دادگاه هاي ويژه و رسيدگي به کليه جرائم در دادگاه هاي عادي.

۰۷

يک دنياي بهتر
علني بودن کليه محاکمات .تشکيل دادگاه با حضور هيات منصفه در کليه جرائم عمده جنايي .حق متهم و وکالي او در رد و قبول قاضي و اعضهاي
هيات منصفه.
در کليه محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار اثبات جرم بر عهده دادستان و يا طرف شاکي قرار دارد.
موازين قضايي کشور و حقوق فرد در قبال دستگاه قضايي در جزئيات بيشتري در بخش هاي ديگر اين برنامه هکر شده اند.

يک دنياي بهتر  -بخش  - ٢فصل سوم
حقوق و آزادي هاي فردي و مدني
سخنگويان سرمايه داري احترام به حقوق فردي و مدني را خصلت مشخصه و يک رکن اصلي نظام خويش اعالم ميکنند .واقعيت اينست که از ميهان
 ٥ميليارد انساني که امروز زير حاکميت سرمايه زندگي ميکنند ،تنها درصد ناچيزي را ،آنهم در کشورهاي معدودي ،ميتوان سراغ کرد که از نهوعهي
حقوق فردي و مدني تعريف شده و نسبتا با ثبات برخوردارند .سهم اکثريت عظيم مردم جهان سرمايه داري ،بي حقوقي سياسي کمابيهش مهطهلهق،
دو ت هاي فعال مايشاء و مستبد ،و تروريسم و خشونت سازمانيافته دو تي است .بعالوه ،در خود کشورهاي صنعتي اروپاي غربي و آمريکا نيز حهقهوق
فردي و مدني مردم نه فقط در قياس با آزادي مورد مطا به انسان امروز انگشت شمار و ناچيز است ،بلکه بر متن انقياد اقتصادي توده مردم کارگر بهه
سرمايه و رابطه مستقيم حق و آزادي با ما کيت ،از هر معني مادي و جدي تهي است .و باالخره ،تجربه زندگي مردم اين کشهورهها در دوره ههاي
بحران و تنگناي اقتصادي به روشني نشان ميدهد که بقاء و دوام همين حقوق انگشت شمار و فرمال نيز ربط مستقيم به موقعيت اقتصادي طهبهقهه
سرمايه دار دارد و هرجا اين حقوق براي سودآوري و انباشت سرمايه دست و پاگير شده اند ،بسادگي مورد تعر

دو ت و طبقه حاکم قرار گرفته اند.

آزادي فردي و مدني واقعي تنها در جامعه اي ميتواند متحقق شود که خود آزاد باشد .انقال کمونيستي کارگري ،با از ميان بردن انقياد طبقهاتهي و
اقتصادي انسانها ،مبشر گسترده ترين آزادي ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهاي مختلف زندگي است.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست در عين حال براي تحقق و تضمين وسيع ترين حقوق فردي و مدني در جامعه موجود مبارزه ميکند .اهم اين
حقوق و آزادي هاي انکار ناپذير و غير قابل نقض عبارتند از:


حق حيات و مصونيت جسمي و روحي فرد از هر نوع تعر .



 -حق معاش .حق برخورداري از ضروريات زندگي متعارف در جامعه امروزي.



 -حق فراغت و تفريح و آسايش.



 -حق آموزش .حق استفاده از کليه امکانات آموزشي موجود درجامعه.



 حق سالمتي .حق برخورداري از کليه امکانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمات و بيماري ها ،حق برخهورداري از امهکهانهاتبهداشتي و درماني در جامعه.



 -حق استقالل فردي .ممنوعيت هر نوع انقياد و بردگي و بيگاري در هر پوشش و با هر توجيه.



 -حق معاشرت و زندگي اجتماعي .ممنوعيت هر نوع جداسازي و محروم سازي افراد از محيط اجتماعي و امکان معاشرت با ديگران.

۰۸



۶

حکم
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 حق جستجو و اطالع از حقيقت در مورد کليه جوانب زندگي اجتماعي .ممنوعيت سانسور ،ممنوعيت کنترل دو ت و يا ما کان و مديران رسانهها بر اطالعاتي که در اختيار شهروندان قرار ميگيرد.



 حق برخورداري از يک محيط زيست سا م و ايمن .آزادي ساکنين کشور و نمايندگان آنها در کنترل و حسابرسي تاثيرات فعا يت هاي دو ت وبنگاه هاي مختلف بر محيط زيست.



 -آزادي بي قيد و شرط عقيده ،بيان ،اجتماعات ،مطبوعات ،تظاهرات ،اعتصا  ،تحز و تشکل.



 آزادي کامل و بي قيد و شرط انتقاد و نقد .آزادي انتقاد به کليه جوانب سياسي ،فرهنگي و اخالقي و ايدئو وژيکي جامعه .غو هر نوع ارجاع درقوانين به باصطالح مقدسات ملي و ميهني و مذهبي و غيره بعنوان عامل محدود کننده آزادي نقد و اظهار نظر مردم .مهمهنهوعهيهت ههر نهوع
تحريکات و تهديدات مذهبي و ملي و غيره عليه بيان آزادانه نظرات افراد.



 -آزادي مذهب و بي مذهبي.



 حق راي همگاني و برابر براي کليه افراد باالتر از شانزده سال مستقل از جنسيت ،تعلقات مذهبي ،قومي ،ملي ،شغلي ،تابعيت ،مرام و عهقهيهدهسياسي و آزادي هر فرد باالتر از شانزده سال براي کانديد شدن در هر نهاد و ارگان نمايندگي و يا احراز هر پست و مقام انتخابي.



 ممنوعيت تفتيش عقايد .حق استنکاف شخص از اداي شهادت عليه خود که بتواند به اعالم جرم عليه وي منجر گردد .آزادي سکهوت دربهارهنظرات و اعتقادات شخصي.



 آزادي بي قيد و شرط انتخا محل سکونت ،آزادي سفر و نقل مکان براي همه افراد باالي شانزده سال اعم از زن و مرد .ممنوعيت ههر نهوعکنترل دائمي عبور و مرور در داخل کشور توسط دو ت و مقامات انتظامي .غو هر نوع محدوديت بر خروج از کشور .صدور بي قيهد و شهرط و
فوري گذرنامه و جواز ورود و خروج.



 ممنوعيت اعمال هر نوع محدوديت بر ورود و خروج اتباع ساير کشورها .اعطاي تابعيت کشور به هر فرد متقاضي کهه تهعهههدات حهقهوقهيشهروندي را ميپذيرد .صدور بي قيد و شرط اجازه اقامت و کار براي متقاضيان اقامت در ايران.



 مصونيت زندگي خصوصي افراده مصونيت محل زندگي ،مکاتبات و مراسالت و مکا مات فرد از هر نوع دخا ت توسط هر مرجعي .ممهنهوعهيهتاستراق سمع ،تعقيب و مراقبت .ممنوعيت گردآوري اطالعات در مورد زندگي افراد بدون کسب اجازه رسمي از خود آنها .حق هر فهرد سهاکهن
کشور به دريافت و مطا عه کليه اطالعاتي که مراجع دو تي از او در اختيار دارند.



 -آزادي انتخا شغل.



 -آزادي بي قيد و شرط انتخا

باس .غو هر نوع شرط و شروط رسمي و يا ضمني بر مقدار و نوع پوشش مردم ،از زن و مهرد ،در امهاکهن

عمومي .ممنوعيت هر نوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناي پوشش و باس مردم.


 -آزادي حسابرسي و نظارت نمايندگان مردم بر فعا يت ها و اسناد و دفاتر نهادهاي دو تي .ممنوعيت ديپلوماسي سري.

۰۲
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يک دنياي بهتر  -بخش  - ٢فصل چهارم
برابري و رفع تبعيض
برابري انسان ها يک مفهوم محوري در جنبش کمونيسم کارگري و يک اصل بنيادي جامعه آزاد سوسيا يستي است که بايد با برچيدن نظام طبقاتي،
استثمارگر و پر تبعيض سرمايه داري برقرار گردد .برابري کمونيستي مفهومي بسيار وسيع تر و جهانشمول تر از برابري حقوقي و صهوري افهراد و
شمول يکسان قوانين و مقررات دو تي بر آنان را در بر دارد .برابري کمونيستي يک برابري واقعي و مادي در قلمرو اقتصادي ،اجتماعي و سهيهاسهي
ميان انسان ها است .برابري نه فقط در حقوق سياسي ،بلکه همچنين در برخورداري از امکانات و مواهب مادي و محصوالت تهالش جهمهعهي بشهر،
برابري افراد در جايگاه اجتماعي و مناسبات اقتصادي ،برابري نه فقط در محضر قوانين ،بلکه در مناسبات مادي متقابل انسان ها با يکديگهر .بهرابهري
کمونيستي ،که در عين حال شرط الزم شکوفايي توانها و استعدادهاي مختلف و متنوع همه افراد و شادابي مادي و معنوي جامعه است ،تنهها بها از
ميان رفتن تقسيم انسان ها به طبقات امکان پذير ميشود .جامعه طبقاتي بنا به تعريف نميتواند جامعه اي برابر و آزاد باشد.
مبارزه ما براي برابري و رفع تبعيض در متن جوامع سرمايه داري موجود جزء الينفک مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي شهکهل دادن بهه انهقهال
اجتماعي و برقراري جامعه برابر و آزاد کمونيستي است .حز کمونيست کارگري  -حکمتيست به صف مقدم هر مبارزه اجتماعي عليه تبهعهيهض و
نابرابري در جهان امروز تعلق دارد و معتقد است که برابري حقوقي همه و شمول يکسان قوانين واحد بر همه ،مستقل از جنسيت ،مليهت ،مهذههب،
نژاد ،عقيده ،مرام ،شغل ،مقام و تابعيت و غيره بايد بعنوان يک اصل تخطي ناپذير و محوري در صدر قوانين جامعه اعالم شود .کليه قوانين و مقرراتي
که ناقض اصل برابري کامل حقوق فردي و مدني افراد است بايد بالفاصله غو شوند ،کليه موارد اعمال تبعيض توسط هر شخص و مرجع و مهقهام و
نهاد ،اعم از دو تي و غير دو تي ،مورد پيگيري جدي قرار بگيرد و عاملين آن مطابق قانون محاکمه شوند.

برابري زن و مرد ،ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت
تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز است .در بخش اعظم کشورهاي جهان ،زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادي ههاي مهحهدود و
محقري هم که مردان از آن برخوردارند محروم است .در کشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتاده تر و در جوامعي که نفوه مذهب و سنت هاي کههنهه
بر نظام سياسي و اداري و فرهنگي جامعه عميق تر است ،ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودستي او در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خهودنهمهايهي
ميکند .در کشورهاي پيشرفته تر و مدرن تر ،و حتي در جوامعي که به طف جنبش هاي مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسيا يستي کارگري تبعيض
جنسي علي ا ظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است ،زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه داري و سنت ها و باورههاي مهردسهاالرانهه
جاري در جامعه ،عمال از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد.
نفس ستمکشي و فرودستي زن اختراع سرمايه داري نيست .اما سرمايه داري اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يهک رکهن
مناسبات اقتصادي و اجتماعي معاصر بدل کرده است .ريشه نابرابري و بي حقوقي امروز زن ،نه در افکار کهنه و ميراث فکري و فرهنگي نظهام هها و
جوامع منقر

شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت ،بلکه در جامعه سرمايه داري صنعتي و مدرن امروز نهفته است .نظامي که به تقسيم جنسهي

انسان ها در قلمرو تو يد به عنوان يک عامل مهم اقتصادي و سياسي در تضمين سودآوري سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف پذيهري نهيهروي کهار در
اشتغال و اخراج ،ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش دروني در اردوي مردم کارگر ،تضمين وجود بخش هاي محروم تر در خود طبقه کارگر که پائهيهن
نگاهداشتن سطح زندگي کل طبقه را مقدور ميسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاهي انساني و طبقاتي بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و
افکار و تعصبات کهنه و پوسيده و فلج کننده ،برکات ستمکشي زن براي سرمايه داري مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياي امروز است.

۹۱

۶

حکم
ااشتنرات ستاد تبلیغ حزب تيست

اعم از اينکه سرمايه داري هاتا و بطور کلي با برابري زن خوانايي داشته باشد يا خير ،سرمايه داري انتهاي قرن بيستم بطور مشخص خود را بهر ايهن
نابرابري بنا کرده است و به سادگي و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز از آن عقب نمي نشيند.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست براي برابري کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند .رئوس قوانين و اقداماتهي کهه
بايد هم اکنون بفوريت براي شروع رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد عبارت است از:
 -۱اعالم برابري کامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي و غو فوري کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اين اصل است.
 -٠تامين فوري برابري کامل زن و مرد در شرکت در حيات سياسي جامعه در سطوح مختلف .حق بي قيد و شرط زنان به شرکت در انتهخهابهات در
کليه سطوح و احراز و تصدي هر پست و مقام ،اعم از سياسي ،اداري ،قضايي ،و غيره .غو هر قانون و مقرراتي که حق زنان در شرکت برابر در حهيهات
سياسي و اداري جامعه را محدود ميکند.
 -٣برابري کامل حقوق و موقعيت قانوني زن و مرد در خانواده .غو امتيازات مرد بعنوان ”سرپرست خانواده“ و برقراري حقوق و وظايف برابر براي زن
و مرد در رابطه با سرپرستي و تربيت فرزندان ،اعمال کنترل و مديريت دارايي ها و امور ما ي خانواده ،وراثت ،انتخا محهل زنهدگهي و سهکهونهت،
کارخانگي و اشتغال حرفه اي ،طالق ،سرپرستي کودکان در صورت جدايي و تقسيم و تملک اموال خانواده .ممنوعيت تعدد زوجات .ممنوعيت صيغهه.
غو کليه تعهدات انقيادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه .ممنوعيت برقراري رابطه جنسي توسط شوهر با زن بدون تمايل او و و بهدون اعهمهال
خشونت .اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسي توسط شوهر مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرند .ممنوعيت تحميل کارخانگهي
و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده .اعمال مجازات سنگين براي هر نوع آزار ،ارعا  ،سلب آزادي ،تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در
خانواده.
 -٤برابري کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادي و اشتغال حرفه اي .شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاي اجتماعي بر زن و مهرد بهدون ههيهچ نهوع
تبعيض .مزد برابر در ازاء کار مشابه براي زنان و مردان .غو هر نوع محدوديت بر تصدي مشاغل و حرفه هاي مختلف توسط زنان .برابري کامل زن و
مرد در کليه امور مربوط به دستمزد ،بيمه ها ،مرخصي ها ،ساعات و شيف کار ،تقسيم کار و طبقه بندي مشاغل ،ارتقاء شغلي ،نمايندگي کارگران در
سطوح مختلف .تصويب و اجراي مقررات و موازين ويژه در بنگاه ها براي تضمين ادامه کاري حرفه اي و شغلي زنان ،نظير ممنوعيهت اخهراج زنهان
باردار ،ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار و وجود تسهيالت ويژه مورد نياز زنان در محل کار ۱١ .هفته مرخصي دوران بارداري و زايمهان و
يکسال مرخصي براي نگهداري نوزاد که بايد با توافق طرفين توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگيرد .تشکيل هيات هاي بازرسي و کنترل،
با وظيفه نظارت بر اجراي تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابري حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اي و محيط هاي کار اعم از دو تي و غير دو تي و انتهفهاعهي و
غير انتفاعي .تعقيب قانوني و مجازات سنگين بنگاه ها و مديراني که از اصل برابري مطلق زن و مرد در فعا يت حرفه اي تخطي کنند.
ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيالتي نظير شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلو هاي تفريحي  -تربيتي کودکهان در سهطهح
محلي که ،با توجه به فشار يکجانبه کار خانگي و نگهداري از فرزندان بر زنان در شرايط کنوني ،ورود زنان به فعا يت اقتصادي و سياسي و فرههنهگهي
در خارج خانواده را تسهيل ميکند.
 -٥غو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاي دست و پاگير و عقب مانده اخالقي ،فرهنگي و ناموسي که نافي استقالل و اراده مسهتهقهل زن و
شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوي ا حقوق در جامعه است .غو هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان ،اعم از مجرد و مهتهاههل ،در
داخل و خارج کشور ،به ميل و اراده خود .غو کليه قوانين و مقرراتي که آزادي زنان در انتخا

۹۰

باس و پوشش ،انتخا شغل و معاشرت را مقهيهد و

يک دنياي بهتر
محدود ميکند .ممنوعيت هر نوع جداسازي زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه عمومي .آموزش و پرورش مختلهط
در تمام سطوح .ممنوعيت استفاده از عناويني نظير دوشيزه ،بانو ،خواهر و هر قبي که زن را به اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف مهيهکهنهد ،در
مکاتبات و مکا مات رسمي توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاي دو تي و خصوصي .ممنوعيت هر نوع دخا ت از جانب هر مرجعي اعم از بسهتهگهان و
اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمي در زندگي خصوصي و روابط شخصي و عاطفي و جنسي زنان .ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز ،مردسهاالرانهه،
پدرساالرانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعي .ممنوعيت قيد جنسيت در آگهي هاي شغلي .حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحهقهيهر
آميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسي و متقابال گنجاندن مواد درسي الزم براي تفهيم برابري زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشهي زن در
جامعه .ايجاد نهادهاي بازرسي ،تشخيص جرم و واحدهاي انتظامي ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان.
 -١تالش فشرده و مستقيم نهادهاي هيربط دو تي براي مبارزه با فرهنگ مردساالرانه و ضد زن در جامعه .تشويق و تقويت نهادهاي غهيهر دو هتهي
معطوف به کسب و تثبيت برابري زن و مرد.

برابري حقوقي کليه ساکنين کشور مستقل از تابعيت
برابري کامل و بي قيد و شرط کليه ساکنين ايران ،مستقل از تابعيت ،در کليه حقوق و وظايف قانوني ،اعم از فردي ،مدني ،سياسي ،اجهتهمهاعهي و
رفاهي.
شمول يکسان قوانين کار و رفاه اجتماعي بر همه کارگران مستقل از تابعيت.
صدور جواز ورود ،اقامت ،اجازه کار و کارت هاي بيمه و غيره براي همه متقاضيان اقامت در ايران.

ممنوعيت تبعيض نژادي
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست قاطعانه عليه هر نوع تبعيض نژادي و نژادپرستي مبارزه ميکند .نه فقط هر نوع تبعيض بر حسب نهژاد بهايهد
صراحتا در قوانين کشور ممنوع اعالم شود ،بلکه ،مخا فت قاطع با تبعيض نژادي در سطح جهان بايد يک جزء دائمي سياست خارجي کشور باشد.
رفع ستم ملي
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست براي رفع کامل هر نوع ستم ملي و هر نوع تبعيض برحسب مليت در قوانين کشور و عمهلهکهردههاي دو هت
مبارزه ميکند .حز کمونيست کارگري  -حکمتيست هويت ملي ،عرق ملي و ناسيونا يسم را افکار و تمايالتي بسيار عقب مانده ،مخر  ،و مغايهر بها
اصا ت انسان و آزادي و برابري انسان ها ميداند و با هر نوع تقسيم بندي ملي ساکنين کشور و هر نوع تعريف هويت ملي براي مردم قاطعانه مخها هف
است .حز کمونيست کارگري  -حکمتيست خواهان برقراري نظامي است که در آن کليه ساکنين کشور مستقل از مليت يا احساس تعهلهق مهلهي
خويش ،اعضاي متساوي ا حقوق جامعه باشند و هيچ نوع تبعيضي چه مثبت و چه منفي در قبال مردم منتسب به مليت هاي خاص معمول داشهتهه
نشود .حز کمونيست کارگري  -حکمتيست تالش براي جايگزين کردن هويت طبقاتي و انساني عام و جهاني کارگران بجاي هويت مهلهي را يهک
وظيفه حياتي خود ميداند.
بعنوان يک اصل عمومي ،حز کمونيست کارگري  -حکمتيست خواهان زندگي مردم منتسب به مليت هاي مختلف بعهنهوان شهههرونهدان آزاد و
متساوي ا حقوق در چهارچو هاي کشوري بزرگتر است که سازمانيابي صف هاي قدرتمند کارگري را در عرصه مبارزه طبقاتي تسهيل ميکند .با اين
حال در مواردي که پيشينه ستم ملي و تخاصمات ميان مردم منتسب به مليت هاي مختلف همزيستي ميان آنها را در چههارچهو
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موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد ،حز کمونيست کارگري  -حکمتيست حق جدايي ملل تحت ستم و تشکيل دو ت مستقل از طريق مراجعه
مستقيم به آراء خود آن مردم را ،به رسميت ميشناسد.

مساله کرد
نظر به سابقه طوالني ستم ملي بر مردم کرد در همه کشورهاي منطقه و سرکو خونين خواست هاي حق طلبانه و جنهبهش ههاي اعهتهراضهي و
خودمختاري طلبانه در کردستان ايران در رژيم هاي سلطنتي و اسالمي ،حز کمونيست کارگري  -حکمتيست بعنوان يک اصل ،حهق جهدايهي از
ايران و تشکيل دو ت مستقل از طريق يک پروسه انتخا آزاد و عمومي را براي مردم کردستان به رسميت ميشناسد و هر نوع اقدام قهههرآمهيهز و
نظامي براي جلوگيري از اين انتخا آزادانه را قويا محکوم ميکند .حز کمونيست کارگري  -حکمتيست خواهان حل فوري مسا ه کرد در ايهران از
طريق برگزاري يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشين غر ايران  ،زير نظارت مراجع رسمي بين ا مللي است .اين رفراندم بايد با خهروج نهيهروههاي
نظامي دو ت مرکزي و تضمين يک دوره فعا يت آزادانه کليه احزا سياسي در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سهيهاسهت و
نظرشان در رفراندم ،انجام شود.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست در هر مقطع تنها در صورتي به جدايي کردستان راي موافق ميدهد که قويا محتمل باشد چنهيهن مسهيهري
کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدني پيشرو تر و موقعيت اقتصادي و مناسبات اجتماعي برابرتر و ايمن تري برخوردار خواهد ساخت.
موضع رسمي حز کمونيست کارگري  -حکمتيست در هر مقطع بر مبناي يک بررسي مشخص از موقعيت موجود و مصا ح و منافع کهل طهبهقهه
کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعيين خواهد شد.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست طرح هاي مختلف خودمختاري کردستان را که از جانب نيروهاي خودمختاري طلب در کردستان ارائه ميشود
را نه فقط گامي به پيش در امر حل مسا ه ملي کرد تلقي نميکند ،بلکه آنها را نسخه اي براي دائمي کردن هويت هاي ملي کرد و غير کرد در يهک
چهارچو کشوري واحد ،ابدي کردن و قانونيت بخشيدن به جدايي هاي ملي و زمينه اي براي تداوم تخاصمات و کشمکش هاي مهلهي در آيهنهده
ارزيابي ميکند.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست هر نوع ترتيباتي در مورد آينده سياسي کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومي خود مردم کردستهان و
صرفا بر مبناي تصميمات دو ت مرکزي و يا توافقات از باال ميان دو ت و احزا محلي به اجراء گذاشته شود ،فاقد مشروعيت و غيرقانوني ميداند.

يک دنياي بهتر  -بخش  - ٢فصل پنجم
موازين اجتماعي و فرهنگي مدرن و پيشرو
موازين سياسي و اداري جامعه بايد موازيني مدرن و سکوالر و پيشرو باشد .اساس اين موازين پيشرو گسستن کامل حاکميت و قدرت دو تي و نظهام
اداري در کشور از مذهب ،اصا ت قوميت و مليت و نژاد و هر ايدئو وژي و نهادي است که نافي برابري کامل و مطلق حقوق مدني همه شههرونهدان و
شمول يکسان قوانين بر همه و نيز محدود کننده آزادي انديشه ،نقد و حيات علمي جامعه باشد .مذهب و ناسيونا يسم ،جريانات فکري و اجتهمهاعهي
في نفسه تبعيض آميز ،خرافي و مغاير با آزادي و شکوفايي انسان هستند .مذهب ،بطور مشخص ،حتي بعنوان امر خصوصي افراد ،سد راه رههايهي و
شکوفايي و اعتالي انسان است.
برقراري يک دو ت و نظام سياسي مدرن و سکوالر بنابراين صرفا گام اول در سير رهايي همه جانبه انسان ها از چنگال خرافات و تعصبات جهاههالنهه
مذهبي ،ملي و قومي و نژادي و جنسي است.

۹۳

يک دنياي بهتر
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست خواهان اجراي فوري اصول زير است:

مذهب ،مليت و قوميت
آزادي مذهب و بي مذهبي و جدايي کامل مذهب از دو ت .حذف کليه مضامين و ارجاعات مذهبي و متاثر از مذهب از قوانين کشور .تبديل مهذههب
به امر خصوصي افراد .غو مقو ه مذهب رسمي .غو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اوراق هويتي و اداري مربوط به آنهاه مهمهنهوعهيهت
انتسا افراد ،فردي يا جمعي ،به هر نوع تعلق قومي و مذهبي در اسناد رسمي ،رسانه ها و غيره
جدايي کامل مذهب از آموزش و پرورش .ممنوعيت تدريس دروس مذهبي ،احکام مذهبي و يا تبيين مذهبي موضوعات در مهدارس و مهوسهسهات
آموزشي .کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اصل آموزش و پرورش غير مذهبي هستند فورا غو شوند.
ممنوعيت هر نوع تقويت ما ي و مادي و معنوي مذهب و فعا يت ها و نهادها و فرقه هاي مذهبي توسط دو ت و نهادهاي دو تي .موظف شدن دو هت
به مذهب زدايي از جوانب مختلف زندگي اجتماعي از طريق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطالعات علمي عامه .حذف هر نهوع اشهاره بهه
مناسبت ها و سا روزهاي مذهبي از تقويم رسمي.
ممنوعيت مراسم مذهبي خشونت آميز و غير انساني .ممنوعيت هر نوع فعا يت ،مراسم و ابراز وجود مذهبي که با آزادي ها و حقوق مدني مردم و بها
اصل برابري همه مغاير باشد .ممنوعيت هر نوع ابراز وجود مذهبي که مخل آرامش و احساس امنيت مردم باشد .ممنوعيت هر نوع مراسم و رفهتهار
مذهبي که با قوانين و مقررات مربوط به بهداشت و سالمت افراد و محيط زيست و قوانين مربوط به حمايت از حيوانات مغاير باشد.
مصونيت کودکان و افراد زير شانزده سال از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبي .ممنوعيت جلب افراد زير شانزده سال بهه
فرقه هاي مذهبي و مراسم و اماکن مذهبي.
ضرورت ثبت رسمي اديان و فرقه هاي مذهبي بعنوان بنگاه ها و نهادهاي خصوصي و تابعيت نهادهاي مذهبي از کليه قوانين و مهقهررات نهاظهر بهر
فعا يت بنگاه ها .کنترل مراجع قانوني بر حسا ها و دفاتر و دريافتي ها و پرداختي هاي فرقه ها و نهادهاي مذهبي .تابعيت اين نهادها از قهوانهيهن
ما ياتي ناظر بر بنگاه هاي مشابه.
ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيکي و روحي براي پذيرش مذهب.
ممنوعيت راه و رسم هاي مذهبي ،قومي ،سنتي ،محلي و غيره که با حقوق و برابري و آزادي مردم ،اعم از جمعي و فرد ،با برخورداري آنها از کهلهيهه
حقوق مدني ،فرهنگي و سياسي و اقتصادي که قانون به رسميت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگي اجتماعي مغاير باشد.
مصادره و باز پس گيري کليه اموال و دارايي ها و اماکني که نهادهاي مذهبي در طول حکومت رژيم اسالمي به زور و يا از طريق دو ت و نهههادهها و
بنيادهاي مختلف صاحب شده اند .قرار گرفتن اين اموال و اماکن در اختيار نهادهاي منتخب مردم براي استفاده هاي عام ا منفعه.
ممنوعيت انتسا افراد و گروه ا به مليت خاص در سطح عمومي ،در رسانه ها ،ادارات و غيره بدون اجازه رسمي خود آنها.
حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملي فرد از اوراق هويتي ،اسناد دو تي و فعل و انفعاالت اداري.
ممنوعيت هر نوع تبليغ نفرت مذهبي ،ملي و قومي ،نژادي و جنسي .ممنوعيت ايجاد احزا و گروه هاي سياسي که برتري ملهي ،قهومهي ،نهژادي،
مذهبي و جنسي گروهي از مردم بر ديگران ،جزو اصول رسما اعالم شده آنها باشند.
زندگي مشترک ،خانواده ،ازدواج و طالق
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حق هر زوج باالي  ۱١سال به زندگي مشترک به ميل و انتخا خود .ممنوعيت هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعي بر افراد در امهر
انتخا همسر ،زندگي مشترک (ازدواج) و جدايي (طالق).
براي رسميت يافتن زندگي مشترک از نظر دو ت و شمول قوانين مربوط به خانواده به آن در صورت تمايل طرفين ،ثبت آن در دفاتر دو تهي کهافهي
است .زدودن هر نوع رنگ مذهبي از ازدواج در اسناد و مراجع رسمي دو تي .ممنوعيت ايراد هر نوع خطبه مذهبي در مراسم دو تي ثبت ازدواج .اجرا
يا عدم اجراي مراسم خاص ،اعم از شرعي و عرفي ،براي ازدواج نقشي در رسميت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد.
ممنوعيت هر نوع معامله گري در ازدواج نظير تعيين شيربها ،جهيزيه ،مهريه و غيره بعنوان شروط ازدواج.

ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه.
برابري کليه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخا محل زندگي ،امور مربوط به سرپرستي و تعليم و تربيت فرزندان ،تصميم گهيهري در مهورد
دارايي ها و اقتصاد خانواده و کليه امور مربوط به زندگي مشترک .غو موقعيت ويژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کليه قوانين و مقررات و انتهقهال
حقوق مربوط به سرپرستي امور خانواده به يکسان به زن و مرد.
حق بي قيد و شرط جدايي (طالق) براي زن و مرد .برابري کامل حقوق و وظايف زن و مرد در امور مربوط به تکفل و سرپرستي فهرزنهدان پهس از
جدايي.
برابري حقوق طرفين در هنگام جدايي نسبت به دارايي ها و امکاناتي که در طول زندگي مشترک عايد خانواده شده ،و يا در طول زندگهي مشهتهرک
مورد استفاده کل خانواده بوده است.
غو انتقال اتوماتيک نام خانوادگي پدر به فرزندان و واگذاشتن تعيين نام خانوادگي نوزادان به توافق و انتخا مشترک پدر و مادر .در صهورت عهدم
توافق ،کودک نام خانوادگي مادر را بر خود خواهد داشت .حذف ستون نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هويت رسمي (نظير گذرنامه ،گواهيهنهامهه
رانندگي و غيره).
حمايت مادي و معنوي دو ت از خانواده هاي تک وا دي و بويژه حمايت فعال از مادراني که جدا شده اند و يا اصوال بدون ازدواج صاحب فرزند شهده
اند ،در برابر فشارهاي مادي و اخالقيات ارتجاعي.
غو کليه قوانين و مقررات عقب مانده و ارتجاعي که به رابطه جنسي زن و مرد با کساني جز همسر خويش بعنوان جرم برخورد ميکنند.

حقوق کودکان
حق هر کودک به يک زندگي شاد ،ايمن و خالق.
تضمين رفاه و سعادت هر کودک ،مستقل از وضعيت خانوادگي ،با جامعه است .دو ت موظف است استاندارد واحدي از رفاه و امکانات رشد مهادي و
معنوي کودکان و نوجوانان را ،در باالترين سطح ممکن ،تضمين کند.
پرداخت کمک هزينه هاي الزم و ارائه خدمات رايگان پزشکي و آموزشي و فرهنگي ،براي تضمين استاندارد باالي زندگي کودکان و نوجوانان مستقل
از وضعيت خانوادگي.
قرار گرفتن کليه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگي ،تحت تکفل دو ت و زندگي و تربيت آنها در نهادهاي مدرن و پيشرو و مجهز.
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ايجاد مهد کودک هاي مجهز و مدرن به منظور برخورداري همه کودکان از يک محيط زنده و خالق تربيتي و اجتماعي ،مستقل از شرايط خانوداگي.
برابري حقوقي کامل کودکان ،اعم از اينکه داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده باشند.
ممنوعيت کار حرفه اي براي کودکان و نوجوانان زير  ۱١سال.
ممنوعيت هر نوع آزار کودکان در خانواده ،مدارس و موسسات آموزشي و در سطح جامعه بطور کلي .ممنوعيت اکيد تنبيه بدني .ممنوعيت فشهار و
آزار رواني و ارعا کودکان.
مقابله قاطع قانوني با سوء استفاده جنسي از کودکان .سوء استفاده جنسي از کودکان جرم سنگين جنايي محسو ميشود.
تعقيب و مجازات قانوني کساني که به هر طريق و به هر توجيه مانع برخورداري کودکان ،اعم از دختر و پسر ،از حقوق مدني و اجتمهاعهي خهويهش،
نظير آموزش ،تفريح ،و شرکت در فعا يت هاي اجتماعي مخصوص کودکان گردند.

روابط جنسي
برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسي حق انکار ناپذير همه کساني است که به سن قانوني بلوغ جنسي رسيده اند.
سن قانوني بلوغ جنسي براي زن و مرد  ۱٥سال است .رابطه جنسي افراد بزرگسال (باالي سن قانوني بلوغ) ،با افراد زير سن قانوني ،و و بها رضهايهت
آنها ،ممنوع است و جرم محسو ميشود.
کليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد ،در تصميم گيري در مورد روابط جنسي خود با ساير افراد بزرگسال کامال آزادند .روابط جنسي داوطلبانه افهراد
بزرگسال با هم ،امر خصوصي آنهاست و هيچکس و هيچ مقامي حق کنکاش و دخا ت در آن و يا اعالن عمومي آن را ندارد.
همه مردم و بويژه جوانان و نوجوانان بايد زير پوشش آموزش جنسي ،آموزش روش هاي کم خطر جلوگيري از حاملگي ،و آموزش روش هاي تضمين
ايمني رابطه جنسي قرار داشته باشند .آموزش جنسي بايد جزو دروس اجباري دبيرستان ها قرار بگيرد .دو ت موظف است با تبليغات ،ايجاد کلينيک
ها و هيات هاي آموزشي سيار ،کمپين ها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني ويژه ،و هر روش موثر ديگر ،آگاهي علمي مردم به جنبه هاي مهخهتهلهف
رابطه جنسي و حقوق قانوني فرد در روابط جنسي را به سرعت و به وسيع ترين شکل گسترش دهد.
وسائل جلوگيري از حاملگي و بيماري هاي مقاربتي بايد به رايگان و به سهو ت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد.

سقط جنين
کمتر پديده اي چون سقط جنين ،يعني از ميان بردن عامدانه جنين انساني به د يل تنگناهاي فرهنگي و اقتصادي ،بي ارزشي وجود آدمي و تناقهض
مناسبات اجتماعي استثمارگر و طبقاتي حاکم با موجوديت و سعادت بشر را به نمايش ميگذارد .سقط جنين ،گواه از خود بيگانگي و عجز انسهان در
برابر مصائب و محروميت هايي است که جامعه طبقاتي موجود به او تحميل ميکند.
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست مخا ف عمل سقط جنين است و براي برپايي جامعه اي مبارزه ميکند که هيچ تنگنا و عاملي انسان ها را بهه
انجام و يا تائيد اين عمل سوق ندهد.
در عين حال مادام که شرايط نامناسب اجتماعي بهرحال عده زيادي از زنان را به انجام سقط جنين و و به شکل زير زميني سوق مهيهدههد ،حهز
کمونيست کارگري  -حکمتيست به منظور جلوگيري از سوء استفاده سودجويان و براي تضمين سالمت زنان خواهان تحقق نکات زير است :
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قانوني شدن سقط جنين تا  ۱٠هفتگي.
قانوني بودن سقط جنين پس از  ۱٠هفتگي (تا او ين مقطعي که عمل سزارين و حفظ نوزاد با توجه به آخرين امکانات پزشکي مقدور ميهشهود) در
صورت وجود خطر براي سالمتي مادر .تشخيص در اين موارد با مراجع پزشکي صالحيتدار است.
در دسترس بودن وسيع و رايگان تسهيالت و وازم تست حاملگي ،و آموزش مردم در استفاده از آنها ،به منظور تشخيص سهريهع حهامهلهگهي ههاي
ناخواسته.
انجام سقط جنين و پرستاري پس از آن بطور رايگان در کلينيک هاي مجاز توسط پزشکان متخصص.
حق تصميم گيري در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است .دو ت موظف است قبل از رسيدن زن به تصميم نهههايهي ،وي را از
استدالالت و پيشنهادات منصرف کننده مقامات علمي و مددکاران اجتماعي و نيز از تعهدات مادي و معنوي دو ت در قبال وي و نهوزادش ،مهطهلهع
کند.
به منظور کاهش موارد سقط جنين ،حز کمونيست کارگري  -حکمتيست همچنين خواهان انجام اقدامات فوري زير براي جلوگيري از حهامهلهگهي
هاي ناخواسته و از ميان بردن فشارهاي اقتصادي و فرهنگي و اخالقي بر زنان است:
آموزش وسيع جنسي مردم در مورد روش هاي جلوگيري از بارداري و اهميت مسا ه و در دسترس بودن مشاوران و مددکهاران اجهتهمهاعهي بهراي
راهنمايي مردم.
در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيري.
اختصاص بودجه و امکانات کافي براي کمک به زناني که از سر فشار اقتصادي خود را ناگزير به انجام سقط جنين ميبينند .اعالم آمادگي دو ت بهراي
سرپرستي نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين.
مقابله فرهنگي قاطع با تعصبات و فشارهاي اخالقي که زنان را به سقط جنين واميدارد .حمايت فعال دو ت از زنان در برابر اينگونه فشارها ،تعصبهات
و تهديدات.
مبارزه با تلقيات خرافي ،مذهبي و مردساالرانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسي مردم و مشخصا سد راه استفاده وسهيهع زنهان و
جوانان از وسائل جلوگيري از بارداري و حفظ ايمني رابطه جنسي است.

مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر
ممنوعيت اکيد خريد و فروش مواد مخدر و پيگرد و مجازات شديد و قاطع عاملين تو يد ،قاچاق و فروش غير قانوني مواد مخدر.
کمک به امر مبارزه با اعتياد از طريق از ميان بردن زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي روي آوري افراد به مصرف مواد مخدر و حمايت از معتهاديهن در
برابر دالالن و شبکه هاي قاچاق و فروش مواد مخدر
غير جنايي کردن زندگي معتادين و کمک به ترک اعتياد آنها از طريق:
ايجاد کلينيک هاي دو تي که نياز معتادان به مواد مخدر را در صورت اعالم آمادگي آنها براي شرکت در دوره هاي ترک اعتياد برآورده ميکنند.
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رفع ممنوعيت در اختيار داشتن برخي مواد مخدر معين به اندازه مصرف شخصي .قرار گرفتن رايگان سرنگ و سوزن تزريق در اختيار کليه متقاضيان
توسط داروخانه ها و درمانگاه ها به منظور مصون داشتن معتادين از بيماري هايي نظير ايدز ،هپاتيت و غيره و کمک به کنترل ابهعهاد شهيهوع ايهن
بيماري ها.
ممنوعيت هر نوع تبعيد ،زنداني کردن ،و جداسازي معتادان از جامعه به صرف اعتياد آنها .نفس اعتياد به مواد مخدر جرم نيست.

مبارزه با فحشاء
مبارزه فعال با فحشاء از طريق از ميان بردن زمينه هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آن و مقابله قاطع با شبکه اي سازماندهي فهحهشهاء ،دالالن،
واسطگان و باج خورها.
ممنوعيت اکيد هر نوع سازماندهي فحشاء ،دال ي ،واسطگي و بهره کشي از افرادي که مبادرت به تن فروشي ميکنند.
غير جنايي کردن زندگي و کار افرادي که دست به تن فروشي ميزنند .کمک به بازيابي حرمت اجتماعي و احترام به نفس آنها و کوتاه کهردن دسهت
شبکه ها و باندهاي جنايتکار از زندگي آنها از طريق:
رفع ممنوعيت فروش سکس بعنوان يک شغل فردي و حمايت قانون و نهادهاي انتظامي از اين افراد در مقابل شبکه ها و باندهاي گانگسهتهري ،بهاج
خورها و اوباش.
صدور جواز کسب براي افرادي که بعنوان يک شغل فردي مبادرت به تن فروشي ميکنند ،مصون داشتن شخصيت و حيثيت آنها بعنوان شهههرونهدان
محترم جامعه و کمک به سازمانيابي آنها در سازمان صنفي خويش.
ارائه رايگان خدمات پزشکي ويژه پيشگيرانه و درماني براي مصون داشتن اين افراد از بيماري ها و صدمات ناشهي از مهبهادرت بهه ايهن حهرفهه.

کار آگاهگرانه ،ترغيب و مساعدت هاي عملي نهادهاي مسئول دو تي به افراد تن فروش در کناره گيري از اين حرفه ،کسب مهارت و آمهوزش الزم
براي اشتغال در بخش هاي ديگر جامعه.

موازين محاکمات
اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است.
محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداوري و در شرايط منصفانه برگزار شود .محل محاکمه ،قاضي و هيات منصفه بايد به نحوي تعيين شوند که ايهن
شرايط تامين گردد.
متهم و وکيل او حق دارند قبل از محاکمه از کليه اد ه و مدارک و شهود دادستان ،و يا طرف شاکي ،مطلع شوند و آنها را بازبيني کنند.
حکم هر دادگاهي حداقل يکبار قابل فرجام خواهي توسط متهم ،دادستاني و يا هر دو سوي دعاوي حقوقي است.
ممنوعيت دامن زدن به پيشداوري عمومي نسبت به محاکمات و افراد درگير در آن مادام که محاکمه خاتمه نيافته است.
ممنوعيت محاکمه افراد در شرايط و محيطي که فشار افکار عمومي امکان يک محاکمه بيطرفانه را سلب و يا خدشه دار کرده باشد.
شهادت پليس در محاکمات ارزشي معادل شهادت ساير شهود دارد.
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قاضي و دادگاه بايد کامال از روند بازپرسي و تحقيق مستقل باشند .صحت قانوني پروسه تحقيق بايد توسط قضات ويژه اي مورد نظارت و تائيهد قهرار
بگيرد.
در قوانين جزايي تعدي و تجاوز به جسم و آسايش روحي انسان ها ،خشونت عليه کودکان ،خشونت عليه زنان ،جرائم ”ناموسي“ عليه زنهان ،جهرائهم
ناشي از تعصب و نفرت گروهي و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعا بايد جرائم بسيار سنگين تري در قياس با تعدي به حقوق ملکي و اموال اعم از
خصوصي و دو تي محسو گردند .مجازات هاي انتقامي و باصطالح عبرت آموزانه بايد با مجازات هاي معطوف به اصالح مجرم و مصهون داشهتهن
جامعه از وقوع مجدد جرم جايگزين شود.

حقوق متهمين و مجرمين
بدون اعالم جرم فقط  ٠٤ساعت اجازه بازداشت وجود دارد .اين بازداشتگاه موقت نبايد زندان باشد ،بلکه بخشي از مقر نيروي انتظهامهي اسهت کهه
تسهيالت متعارف را دارد.
قبل از دستگيري بايد حقوق فرد بازداشتي به اطالع او برسد.
هرکس حق فراخواندن وکيل و يا شاهد براي دستگيري و بازجويي خود را دارد .هرکس حق دارد حداکثر تا يکساعت پس از بازداشت دو بار تلفني با
وکيل و نزديکان خويش و يا هرکس که صالح ميداند تماس بگيرد.
ماموران انتظامي قبل از اعالم جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگاري کنند ،عکس بگيرند و يا آزمايش هاي پهزشهکهي و تسهت ههاي
کروموزومي بعمل بياورند.
به مجرد دستگيري بايد بستگان درجه يک بازداشتي و يا هرکس که خود او تعيين کند از بازداشت وي مطلع شوند.
هر نوع شکنجه ،ارعا  ،تحقير و اعمال فشار فکري و رواني بر افراد بازداشتي ،متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنهايهي
محسو ميشود.
کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است.
مقاومت غير خشونت آميز در برابر دستگيري ،تالش غير خشونت آميز براي فرار از زندان و يا اجتنا از دستگيري به خودي خود جرم نيست.
نيروهاي انتظامي بدون کسب اجازه از خود فرد و يا از مرجع قضايي صاحب صالحيت حق استنطاق و بازرسي شهروندان و يا ورود به اماکن خصوصي
آنها را ندارند.
استقالل پزشکي قانوني و نهادهاي تخصصي و البراتوارهاي فني و علمي و پزشکي که وظيفه بررسي مدارک عيني جرم را برعهده ميگيرند ،از پلهيهس
و مراجع انتظامي .اين نهادها بايد تابع دادگستري باشند.
مرجع دريافت و بررسي شکايت از پليس بايد مرجعي مستقل از پليس و نيروهاي انتظامي باشد .نتايج تحقيقات اين مرجع بايد علنا به اطالع عهمهوم
برسد.
کل پرونده ها و اطالعات نيروهاي انتظامي در مورد هر فرد بايد به سهو ت براي او قابل دسترسي و مطا عه باشد.
ناظر بودن قوانين کار و امور اجتماعي و رفاه و بهداشت عمومي بر شرايط زيست و فعا يت اقتصادي زندانيان.
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اداره زندانها بايد بر عهده نهادهاي مستقل از پليس و نيروهاي انتظامي و تحت نظر مستقيم دادگستري قرار گيرد.
هيات هاي بازرسي منتخب مردم حق دارند به تشخيص و انتخا خود و و بدون اطالع قبلي از زندان ها بازديد و بازرسي نمايند.

لغو مجازات اعدام
مجازات اعدام بايد فورا غو گردد .اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعر

به جسم افراد (نقص عضو ،تنبيه بدني ،و غيره) تحت هر شرايطي مهمهنهوع

است .همچنين مجازات حبس ابد بايد غو شود.

حفظ حرمت و شخصيت مردم
ممنوعيت هر نوع درجه بندي رسمي و تلويحي در شان و شخصيت مردم برحسب مقام ،منصب ،مذهب ،مليت ،تابعيت ،جنسيت ،سطح درآمد ،سر و
وضع ظاهري ،مشخصات جسمي ،تحصيالت و غيره.
ممنوعيت افترا و هتک حرمت افراد.
ممنوعيت هر نوع آزمايش پزشکي و دارويي و محيط زيستي روي افراد بدون اطالع و اعالم رضايت رسمي آنها ،ممنوعيت هر نوع دخل و تصهرف در
تماميت جسمي افراد (نظير عقيم سازي ،برداشتن يا پيوند اعضاء ،دستکاري هاي ژنتيکي ،سقط جنين ،ختنه ،و غيره) بدون اطالع و رضايت فرد.
ممنوعيت استفاده از ا قا و تيترهاي علمي و ديني و کشوري و شکري (نظير تيمسار ،آيت اهلل ،دکتر ،مهندس و غيره) در خارج محيط تخصهصهي.
در مراودات رسمي و دو تي هر فرد بايد صرفا با نام و نام فاميل مورد اشاره قرار بگيرد .ممنوعيت استفاده از ا قا و صفات تحقير آميز در تهوصهيهف
بخش هاي مختلف جامعه توسط هر مرجع و مقام دو تي و غير دو تي.
ممنوعيت ايجاد بخش هاي وکس و عادي ،درجه يک و درجه دو ،و غيره در سرويس هاي حمل و نقل عمومي ،قطارها ،هواپيماها ،مههمهانسهراههاي
دو تي و مراکز تفريحي و تعطيالتي و غيره .اين گونه خدمات بايد به مناسب ترين شکل در استاندارد يکساني در اختيار همگان قرار بگيرد.
رسانه هاي جمعي
دسترسي عمومي به نشريات کثيراالنتشار ،شبکه هاي راديويي و تلويزيوني .ايجاد شبکه هاي راديو تلويزيوني توسط دو ت و توزيع سهاعهات پهخهش
ميان شوراها ،نهادها ،کانون ها و انجمن ها و احزا مختلف متشکل از اها ي کشور .غو کامل سانسور ،اعم از سياسي و غير سياسي بر رسانه ها.
اعتبار زبان هاي رايج در کشور
ممنوعيت زبان رسمي اجباري .دو ت ميتواند يک زبان از زبان هاي رايج در کشور را بعنوان زبان اداري و آموزشي اصلي تعيين نمايهد ،مشهروط بهر
اينکه امکانات و تسهيالت الزم براي متکلمين به ساير زبانها ،در زمينه هاي زندگي سياسي و اجتماعي و آموزشي ،وجود داشته باشد و حق هر کهس
به اينکه بتواند به زبان مادري خويش در کليه فعا يت هاي اجتماعي شرکت کند و از کليه امکانات اجتماعي مورد استفاده همگان بهره مهنهد شهود
محفوظ باشد.
تغيير الفباي فارسي
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به منظور کمک به پايان دادن به عقب ماندگي جامعه از صف مقدم پيشرفت علمي و صنعتي و فرهنگي در جهان امروز و براي کمک به بهره مهنهد
شدن توده مردم ايران از مواهب اين پيشرفت ها و امکان شرکت مستقيم تر و فعاالنه تر آنها در حيات علمي و فرهنگي جهان مهعهاصهر ،ا هفهبهاي
رسمي زبان فارسي بايد طي يک برنامه سنجيده به ا فباي التين تغيير کند.
بعالوه ،در همين راستا حز کمونيست کارگري  -حکمتيست همچنين خواهان آنست که:
زبان انگليسي ،با هدف تبديل گام به گام آن به يک زبان آموزشي و اداري متداول در کشور ،از سنين پائين در مدارس آموزش داده شود.
در کنار تقويم محلي ،تقويم ميالدي ،که امروز تقويم رسمي در سطح بين ا مللي است ،رسميت قانوني پيدا کند و در اسناد رسمي کشور هکر شود.

يک دنياي بهتر  -بخش  - ٢فصل ششم
قوانين کار و رفاه اجتماعي
مادام که سرمايه بر حيات انسان ها حاکميت دارد ،مادام که فرد براي تامين مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيروي کار خود و انجهام کهار بهراي
سرمايه و ما کان وسائل تو يد است ،مادام که نظام مزدبگيري و خريد و فروش نيروي کار انسانها برقرار است ،هيچ قانون کاري ،هر قهدر مهواد و
تبصره هايي به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد ،قانون کاري به راستي آزاد و کارگري نيست .قانون کار واقعي کارگران ،نفي نظام مهزدي و
ايجاد جامعه اي است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خالقيتش در تو يد وسائل زندگي و رفاه همگان شرکت ميکند و به اندازه نيازش
از محصوالت اين تالش جمعي بهره ميگيرد.
اما در عين حال ،مادام و هرجا که نظام کار مزدي برقرار است ،جنبش کمونيستي کارگري براي تحميل آنچنان شرايطي به قوانين و مناسبات کهار
در اين نظام تالش ميکند که حداکثر آسايش و رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کار را براي کارگران تضمين کند و طبقه کارگر و کل شهرونهدان
را از عواقب مخر نظام کار مزدي هرچه بيشتر مصون دارد .کمونيسم کارگري در اين مبارزه همچنين براي برقراري شرايط و موازين کاري تالش
ميکند که ارتقاء خودآگاهي طبقاتي و تشکل و توان مبارزاتي طبقه کارگر را به بهترين شکل ممکن تسهيل نمايد.
قوانين کار و رفاه اجتماعي نظير کليه حقوق و وظايف شهروندان کشور بايد بدون هيچ تبعيضي شامل کارگران خارجي و خارجيان مقهيهم کشهور
گردد .حز کمونيست کارگري  -حکمتيست مدافع برابري کامل حقوقي همه کارگران در کشور ،مستقل از تابعيت ،مليت ،مذهب ،جهنهسهيهت و
غيره است .رئوس مطا بات حز کمونيست کارگري  -حکمتيست در زمينه قوانين کار و رفاه اجتماعي عبارتند از:

قانون کار
 -۱آزادي کامل و بي قيد و شرط تشکل کارگران.
 -٠آزادي کامل و بي قيد و شرط اعتصا  .اعتصا کارگري نيازمند هيچ مجوزي از جانب دو ت و مقامات دو تي نيست .پرداخت حقوق کامهل در
ايام اعتصا  .حق برابر براي اعتصابيون براي توضيح علل اقدام خويش و پاسخگويي به اظهارات دو ت و کارفرمايان از رسهانهه ههاي عهمهومهي.
ممنوعيت غير قانوني کردن کردن موردي اعتصابات به هر بهانه ،نظير ”منافع ملي و ميهني“ ” ،شرايط اضطراري“” ،شرايط جنگي“ و غيره.
 -٣ممنوعيت استخدام اعتصا شکن و يا بکارگيري نيروهاي نظامي و انتظامي بجاي اعتصابيون در کليه بنگاه ها ،اعم از خصوصي و دو تي.
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 -٤حق دست از کار کشيدن براي کارگراني که در اعترا
نشده در محيط کار ،موقتا کار را متوقف ميکنند تا به اعترا

به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او ،مسائل ايمني و يا بروز مشکالت پيهش بهيهنهي
آنها رسيدگي شود.

 -٥آزادي پيکت در برابر بنگاه ها .آزادي پيوستن به پيکت هاي کارگري براي همه مستقل از اشتغال و يا عدم اشتغا شان در بنگاه مربوطه.
 -١برقراري فوري حداکثر  ٣.ساعت کار در هفته ( ٥روز شش ساعته) ٠٥ ،ساعت در کارهاي سخت و کاهش منظم آن در فواصل  ٥سا ه .احتهسها
زمان صرف غذا ،فرصت معيني براي رفت و آمد ،زمان استحمام بعد از کار ،کالس هاي سوادآموزي و آموزش فني و زمان تشکيل مجمع عمومي جزو
ساعات کار.
 -١تعطيلي دو روز متوا ي در هفته .انتقال روزهاي تعطيل در هفته به شنبه و يکشنبه براي هماهنگي با اکثر کشورهاي جهان و بويهژه کشهورههاي
پيشرفته صنعتي .حداقل  ٣٢روز مرخصي ساالنه .مرخصي کوتاه اضطراري بدون کسر حقوق ،عالوه بر مرخصي ساالنه ،براي رسيدگي به مشهکهالت
پيش بيني نشده شخصي و خانوادگي .امکان استفاده کارگران زن ،به تشخيص خودشان ،از دو روز مرخصي براي دوره عادت ماهانه.
 -٨ممنوعيت اضافه کاري .دستمزد عادي کارگران بايد در حدي باشد که هيچ کارگري از سر نياز اقتصادي ناگزير به تن دادن به اضافه کاري نشود.
 -١تعطيل رسمي روز اول ماه مه بعنوان روز جهاني کارگر.
 -۱٢تعطيل رسمي  ٨مارس بعنوان روز جهاني زن.
 -۱۱ممنوعيت هرگونه کار  -مزدي ،نظير قطعه کاري و کار کنتراتي.
 -۱٠تعيين حداقل دستمزد توسط نمايندگان کارگران.
 -۱٣باالرفتن اتوماتيک حداقل دستمزد به تناسب تورم.
 -۱٤تعيين حداقل افزايش ساالنه نرخ دستمزدها از طريق مذاکره جمعي نمايندگان تشکل هاي کارگري در مقياس سراسري با نمايندگان سراسهري
کارفرمايان و دو ت.
 -۱٥مزد برابر براي زنان و مردن در ازاء کار مشابه.
 -۱١ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسي و غير نقدي .ممنوعيت تاخير در پرداخت دستمزد .ممنوعيت هر نوع کسر دستمزد و جريمه به بهانه ههاي
مختلف .پرداخت حقوق براي غيبت هاي موجه ،دوران بيماري و نقاهت ،ايام اعتصا و يا هر نوع توقف تو يد بدالئل مختلف و يا بهه بهههانهه ههاي
کارفرما.
 -۱١ممنوعيت مرتبط کردن دريافتي کارگران به شرايط و فاکتورهايي جز نفس انجام کار (نظير افزايش تو يد ،بارآوري ،انضباط ،حد نصا تو يهد و
غيره) همه دريافتي کارگران بايد بطور يکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.
 -۱٨ممنوعيت کار حرفه اي براي کودکان و نوجوانان زير  ۱١سال.
 -۱١ممنوعيت سپردن کار سنگين به کارگران باردار و يا کارگراني که بداليل مشخصات فيزيکي خاص سالمتي شان در مخاطره قرار ميگيهرد .حهق
هر کارگر به امتناع از انجام کاري که از نظر جسمي و روحي براي خويش مضر ارزيابي ميکند.
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 -٠٢ممنوعيت اخراج .پرداخت کامل آخرين حقوق دريافتي به کارگراني که بنگاه آنها تعطيل ميشود تا مقطع اشتغال به شغل جهديهد .مهوظهف
شدن دو ت به پيدا کردن مشاغل مشابه براي کارگراني که به د يل تعطيلي بنگاه ها بيکار ميشوند .آموزش حرفه اي جديد به هزينه دو ت بهراي
کارگراني که حرفه و يا رشته آنها بد يل تغييرات تکنو وژيک از دور خارج ميشود.
 -٠۱بيمه بيکاري مکفي براي همه افراد آماده به کار باالي  ۱١سال برمبناي آخرين حقوق دريافتي .پرداخت بيمه بيکاري مکفي و ساير ههزيهنهه
هاي ضروري به کليه کساني که بعلل جسمي يا رواني توان اشتغال به کار ندارند.
 -٠٠تقليل سن بازنشستگي براي زنان و مردان به  ٥٥سال يا پس از  ٠٥سال سابقه کار ( ۱٨سال در کارهاي سخت) .پرداخت حقوق بازنشستگي
معادل باالترين حقوق دريافتي در دوره اشتغال .ترميم بيمه بازنشستگي همراه با افزايش سطح دستمزدها.
 -٠٣تضمين ايمني و بهداشت محيط کار و تقليل مخاطرات کار به حداقل ممکن ،بدون هيچ صرفه جويي ،با استفاده از پيشرفته ترين تسهيالت و
امکانات مورد استفاده در سطح جهان .نظارت و معاينه پزشکي منظم در برابر مخاطرات و بيماري هاي حرفه اي و ناشي از کار ،تهوسهط مهراجهع
پزشکي مستقل از کارفرما ،به هزينه کارفرمايان و دو ت.
 -٠٤بيمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشي از کار ،اعم از اينکه در محيط کار و يا خارج آن رخ دهد و بدون اينکه کارگر نيازي به
اثبات قصور کارفرما و يا مديريت داشته باشد .پرداخت حقوق کامل بازنشستگي به کارگراني که در نتيجه صدمات ناشي از کار توانايي کار کردن را
از دست ميدهند.
 -٠٥تشکيل هيات هاي حکميت و حل اختالف متشکل از افراد منتخب کارگران.
 -٠١تنظيم و اعمال مقررات داخلي کارگاه ها و واحدهاي اقتصادي و تو يدي توسط نمايندگان منتخب کارگران.
 -٠١تشکيل هيات هاي بازرسي کارگري براي نظارت بر اجراي صحيح قانون کار در سراسر کشور و کليه واحدها و موسسات ،از جمله در خدمهات
خانگي.
 -٠٨ا تزام کارفرما به مشاوره با نمايندگان کارگران در مورد هر تصميمي که بطور اساسي روش کار ،ساعات کار ،محيط کار و تعداد کارگران تحت
اشتغال را دستخوش تغيير ميکند.
 -٠١حق نمايندگان کارگران به بازرسي دفاتر بنگاهي که در آن کار ميکنند .کارفرما موظف است کليه اطالعات مورد نياز کارگران در اين بازرسي
را در اختيار آنها قرار دهد.

رفاه و بيمه هاي اجتماعي
 -۱پرداخت بيمه بيکاري معادل حداقل دستمزد رسمي به همه افراد فاقد شغل باالي  ۱١سال.
 -٠پرداخت بيمه بازنشستگي دو تي ،معادل حداقل دستمزد رسمي ،به همه افراد باالي  ٥٥سا ي که فاقد حقوق بازنشستگي هستند.
 -٣قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير  ۱١سال که فاقد تامين معيشتي و رفاهي از طريق خانواده ميباشند تحت تکفل دو ت.
 -٤طب و خدمات بهداشتي و پزشکي رايگان ،مناسب ،و در دسترس براي همه .معاينه منظم و واکسيناسيون کامل کودکان .تضمين بهرخهورداري
همه کودکان از يک رژيم غذايي کافي و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده ،منطقه و محل اقامت و غيره .ريشه کن کهردن بهيهمهاري ههاي
اپيدميک و عفوني ناشي از عدم سالمت محيط زيست ،معاينه منظم همه شهروندان در برابر بيماري هاي قلبي ،سرطان هاي رايج و بيماري هايهي
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که تشخيص به موقع آنها در درمان و تخفيف عوار

آنها حياتي است .گسترش و بهبود جدي سطح بهداشت عمومي ،اطالعات پزشکي و بهداشهتهي

عامه .گسترش و سازماندهي امکانات پزشکي و درماني به نحوي که دسترسي فوري به طبيب و دارو و درمان براي کليه ساکنين کشور آسان باشد.
 -٥آموزش عمومي اجباري و رايگان تا سن  ۱١سا گي .آموزش عا ي (دانشگاهي ،تخصصي) رايگان و در دسترس براي همه متقهاضهيهان .پهرداخهت
کمک هزينه کافي به دانشجويان .ريشه کن کردن بيسوادي و رشد دائمي سطح سواد و اطالعات علمي و فني اها ي کشور .آموزش حق همه است و
دسترسي افراد به آموزش و دوره هاي آموزشي بايد کامال از سطح درآمد خانواده مستقل باشد.
 -١تامين و تضمين مسکن مناسب ،از نظر فضا ،بهداشت و ايمني و خدمات شهري (برق ،آ گرم و سرد ،آشپزخانه ،حمام و دسهتهشهويهي داخهل
ساختمان ،وسايل تهويه و گرما ،امکان اتصال به شبکه هاي تلفني و تلويزيوني و دسترسي به خدمات عمومي محلي) براي همه .هزينه مسکن نبهايهد
از  ۱٢درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقي هزينه ،در صورت زوم بايد توسط سوبسيد دو تي تامين گردد .بي مسکني و يا اجبار افراد بهه
زندگي در مسکن پائين تر از استانداردهاي مصو  ،غير قانوني است و مراجع دو تي موظف به فراهم کردن فوري مسکن مهنهاسهب بهراي کهلهيهه
شهروندان هستند.
 -١ايجاد موسسات خدماتي ويژه در سطح محلي و در مجتمع هاي مسکوني به منظور کاهش بار کار خانگي و تسهيل شرکت بيشتر همه مهردم در
فعا يت هاي اجتماعي ،نظير شيرخوارگاه ،مهد کودک ،غذاخوري ها و سلف سرويس هاي عمومي ،رختشويخانه هاي مدرن و غيره.
 -٨ايجاد تسهيالت ورزشي و هنري و فرهنگي رايگان (ورزشگاه ،سا ن ها و کارگاه هاي نمايش ،کتابخانه ،و غيره )،و اختصاص مربيان و آمهوزگهاران
کافي در سطح محلي.
 -١ايجاد تسهيالت الزم براي شرکت فعال معلو ين و افراد داراي نقص عضو در کليه شئون زندگي اجتماعي .ايجاد تسهيالت و تهجهههيهزات ويهژه
معلو ين در اماکن عمومي ،معابر ،مجموعه هاي مسکوني و غيره .تامين و پرداخت هزينه وسائل و ابزارهاي فني و کمکي ضروري براي تسهيل زندگي
روزمره افراد داراي نقص عضو.
 -۱٢ايجاد تسهيالت و موسسات خدماتي براي رفع نيازهاي ويژه سا مندان و بهبود کيفيت زندگي آنان .ايجاد امکانات و تسهيالت الزم بهراي ادامهه
شرکت فعال و خالق سا مندان در زندگي اجتماعي.
 -۱۱تامين شبکه اتوبوسراني و متروي درون شهري رايگان.
 -۱٠ايجاد کليه تسهيالت شهري (برق ،آ  ،تلفن ،مراکز آموزشي و پزشکي و فرهنگي و غيره) در کليه مناطق روستايي و از مهيهان بهردن تهفهاوت
رفاهي شهر و روستا.

يک دنياي بهتر  -بخش  - ٢فصل هفتم
روابط بين المللي
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست اصول زير را به عنوان مبناي روش دو ت در صحنه بين ا مللي مورد تاکيد قرار ميدهد:
 -غو ديپلوماسي سري .تابع کردن سياست خارجي و اقدامات ديپلوماتيک به قوانين و تصميمات مصو ارگان هاي مقننه منتخب مردم.
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همبستگي مادي و معنوي با جنبش هاي کارگري و سوسيا يستي و همه جنبش هاي اجتماعي در کشورهاي مختلف که براي تحقق حهقهوق و
آزادي هاي مشابه مواد مندرج در اين برنامه تالش ميکنند .اعمال فشار سياسي و ديپلوماتيک بر همه رژيم هايي که حقوق فردي و مدني پايه اي
را از شهروندان خود سلب ميکنند.
تالش براي شکل گيري و تقويت آن نهادها و مراجع بين ا مللي که اراده آزاد مردم کشورهاي مختلف را نمايندگي ميکنند و تحقق رفاه اجتماعي،
گسترش آزادي هاي مدني و تامين برابري مردم جهان در شئون مختلف را هدف خود قرار ميدهند .تالش براي غو همه نهادها و پيهمهان هها و
مراجع بين ا مللي امپريا يستي ،ميليتاريستي و ناقض برابري و اعمال اراده آزاد مردم کشورهاي مختلف جهان در صحنه بين ا مللي.
تخصيص دائمي بخشي از درآمد و منابع انساني و تکنيکي و تخصصي در کشور به امر کمک به بهبود زندگي اقتصادي و فرهنگي مردم در کشورها
و مناطق محروم تر جهان.
ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاي ضد مردمي ،سلطه طلبانه و سرکوبگرانه.
٭٭٭
حز کمونيست کارگري  -حکمتيست طبقه کارگر و همه کساني را که خود را در آرمانها و اهداف حز شريک ميدانند به پيوستن به صهفهوف
خويش فرا ميخواند.
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مصاحبه رادیو انترناسیونال با منصور حکمت در رابطه با یک دنیای بهتر

يک دنياي به رت
مصاحبه با راديو انترناسيونال
متن پياده شده از روى نوار

صابر :ما طى چند برنامه ضمن گفتگو با منصور حکمت به جوانب مختلف ”يک دنياى بهتر“ برنامه حز کمونيست کارگرى ايران ميپردازيم .منصهور
حکمت دبير کميته مرکزى حز و نويسنده اين برنامه ”يک دنياى بهتر“ هستند .آقاى حکمت با تشکر بسيار از اينکه به ما وقت داديد .قبل از اينکه
سؤاالتم را طرح کنم به اطالع شنوندگان برسانم که ميتوانند متن برنامه حز کمونيست کارگرى ”يک دنياى بهتر“ را از سايتهاى مختهلهف حهز ،
شايد سايت ”هفتگى“ از بقيه سايتها راحتتر باشد ،دريافت کنند و در ضمن خوشحال ميشويم که شما هم سؤاالت خودتان را از طريق پيغامگير راديو
يا ارسال پست ا کترونيکى و يا فاکس در اختيار ما بگذاريد.
پيش از اينکه منصور حکمت به سؤاالت بخشهاى مختلف برنامه بپردازد خودم دوست داشتم يک سِرى سؤاالت عمومى در مورد خود برنامه مهطهرح
بکنم .يکى اينکه وقتى خودم براى او ين بار برنامه حز کمونيست کارگرى را ديدم ،او ين چيزى که توجهم را جلب کرد اسم برنامه ”يهک دنهيهاى
بهتر“ بود که توى چپها و احزا ديگر من چنين چيزى نديده بودم يک اسمى با شور و احساس ”يک دنياى بهتر“ اسم برنامه حز

کهمهونهيهسهت

کارگرى ايران باشد .اين اسم چطور براى شما مطرح شد؟
حکمت :راستش اين پيشنهاد من نبود بعنوان اسم .اگر دقت کنيد در پاراگراف اول برنامه ميگويد که هدف هميشگى مردم در طول قرون و اعصهار
ايجاد يک دنياى بهتر بوده .وقتى در کنگره اول حز کمونيست کارگرى اين سند را ارائه کرديم ،اآلن يادم نيست چه کسى بود ،يکى از نماينهدگهان
حاضر گفت ميشود همين ”دنياى بهتر“ بگذاريم .اين پيشنهاد من نبود و ى پيشنهادى بود که آنجا مطرح شد و بنظر من هم خيلى خهو

آمهد و

همان را انتخا کرديم .وقتى که متن نهايى را پيشنهاد کرديم اين اسم را بعنوان اسم برنامه پيشنهاد کرديم .به هر حال پيشنهاد آن دوستى بود کهه
در آن کنگره بود .اآلن دقيق ًا يادم نيست که کدام رفيق ما بود .اسم مناسبى بود .معمو ًال چپها اسمهاى رزمنده ميگذارند روى اسنهادشهان و اسهنهاد
هويتىشان .ما ديديم اين گوياتر از هر چيزى هدف يک برنامه کمونيستى را منعکس ميکند.
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صابر :همانطور که شما گفتيد اين چقدر منعکس کننده اين است که کالً يک برنامه حز يا يک برنامه سياسى را ميخواستيد نزديکتر کنيهد بهه
مخاطبين خودش؟
حکمت :دقيقاً همينطور است .ببينيد ،اگر يک سند کمونيستى ،يک سند تودهگير و عمومى نباشد خاصيتى ندارد .يک برنامه سياسى -اجتماعهى
هست که ميخواهد به مردم نويد بدهد که دنياى ديگرى را ميشود ساخت ،جامعه سوسيا يستى را ميشود ساخت و در نتيجه اسمش ههم بهايهد
اسمى باشد که يک عابرى که رد ميشود و اين تيتر را ميبيند حدس بزند قاعدتاً تويش چه هست ،حدس بزنند که اينها راجع به يک جامعه نهوع
متفاوتى حرف ميزنند ،از دنياى جديدى حرف ميزنند .اگر اسم تخصصى برنامه عمل حز کمونيست کارگرى را مثالً بگذاريم رويش ،خُب واضهح
است که اين ميشود يک سند تخصصى که ميگويند جزو اسناد درون گروهى چپها است ،خُب حاال بعداً ميخوانيم .و ى ”دنياى بهتر“ ميبردش دَم
دست مردم و ميشود برد توى خانه مردم ،اسم خيلى مناسبترى است براى اين نوع سندهاى سياسى.
صابر :فر

کنيم براى مثال چند دقيقه فرصت داشته باشيد ،خود شما رئوس اين برنامه را چطور توضيح ميدهيد؟

حکمت :اين برنامه در کل دو تا بخش اصلى دارد .يک بخش که اصول و مبانى کمونيسم ما را توضيح ميدهد و چهارچوبى از آن جامعهه اى کهه
ميخواهيم باشد ،اعتراضى که به جامعه اى که هست داريم ،تبيينى که به جامعه اى که هست داريم ،چرا اينطورى است ،چرا استثمار و سهتهم و
تبعيض و نابرابرى و ظلم در آن است ،چرا فقر در آن است ،چرا فساد در آن است و غيره .و يک تصويرى ميدهد از جامعهاى که ما مهيهخهواههيهم
داشته باشيم و اينکه مبانى اين جامعه ديگر ،جامعه کمونيستى چه هست.
بخش دومش ميپردازد به اقدامات مشخص و فورى که يک حکومت کارگرى ،يک حکومت کمونيستى کارگرى ،فوراً به اجرا در ميآورد کهه ايهن
اقدامات در عين اينکه مطلقاً همان چيزى نيست کامالً و صد در صد که در يک جامعه ايدهآل ما از آن صحبت ميکنيم ،اقداماتى است کهه شهرط
ضرورى پيگيرى آن اهداف دراز مدتتر يا اصو يتر هست .براى مثال جامعهاى که ما ميخواهيم جامعهاى نيست که در آن يکى نيروى کارش را بهه
کسى ديگر بفروشد و مزد بگيرد .شکل مزد از بين ميرود .هر کسى شهروند جامعه است و به همان اندازهاى که استعدادش را دارد ،توانش را دارد
و عالقه دارد ميرود در روند تو يدى شرکت ميکند و بعد هم بعنوان شهروند جامعه حق دارد از هر محصول به وجود آمده استفاده کند .سيهسهتهم
ال ميآيد سر کار و او ين واقعيتى که با آن روبهروسهت يهک
مزدبگيرى از بين ميرود .و ى بعنوان يک حکومتى که در يک جامعه سرمايه دارى فع ً
سرمايه دارى است ،مبتنى بر مزد است ،بايد تکليف حداقل دستمزد را روشن کند ،بايد تکليف اضافه دستمزد را روشن کند ،اضافه کارى را روشهن
کند ،تکليف مدارس را روشن کند ،طّب را روشن کند .يک سلسله از اين فوريترين اقداماتى که حکومت کارگرى بايد در همان روز او ى که ميآيهد
سر کار به آن دست بزند را در بخش دوم آورديم که اينها مکمل همديگر هستند .و هر کدام اينها تيترهايى دارد .در بخش اول ما به بهنهيهادههاى
سوسيا يسم ميپردازيم و نقدمان از سرمايهدارى و تعريف کمونيسم ،به دو ت در جامعه سرمايهدارى ،اقتصاد سرمايهدارى و بينا ملل کمونيسهتهى
طبقه کارگر ،کمونيسم کارگرى و کمونيسم بورژوايى ،انقال و رابطه انقال و اصالحات .چطور يک جنبش انقالبى در عين حهال اصهالحهات را
ميخواهد و چطور در مبارزهاش براى اصالحات همچنان تحول انقالبى جامعه را مد نظر دارد و غيره.
در بخش دوم نکات زيادى هست .مبانى حکومتي است که فوراً ميتواند تشکيل شود ،ساختارهاى قدرت ،شوراها ،انحالل ارتش حهرفهه اى بهراى
مثال ،غو بوروکراسى ،دادگسترى مستقل و مبانى حقوق قضايى در مملکت ،آزاديهاى فردى و مدنى که يست طويلى از آزاديها است از جهملهه
آزادى احزا  ،تشکل ،آزادى بيان ،برابرى ،رفع تبعيض که بخش زيادى از آن را برابرى زن و مرد اختصاص پيدا کرده .مسأ ه مهذههب زدايهى و
جدايى مذهب از دو ت در جامعه ،مسأ ه ملى و رفع ستم ملى ،موازين فرهنگيى که در جامعه است مثل موازين مبارزه با اخالق و سنتهاى دسهت
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و پاگير ،حقوق کودکان .مسأ ه اى مثل سقط جنين ،فحشاء ،اعتياد .مسأ ه محاکمات ،حقوق مجرمين .همينطور قانون کار ،اصول عمومى يک قهانهون
کارى که فوراً ميشود برقرار کرد که حق مردم را تأمين کند .نکات متفرقه ديگر هم در آن هست .بايد خوانندگانتان ببينند تا متوجه شهونهد داريهم
اينجا راجع به چى صحبت ميکنيم.
صابر :اين نکات متعددى که شما گفتيد همه هست و من اميدوارم که فرصت باشد در برنامههاى بعد و نه ا زاماً امشب به همه اينها بپردازيم و وارد
جزئيات شويم .و ى من هنوز ميخواهم بمانم روى يک سِرى سؤاالت عمومىتر .خُب با اين توصيف کلى که شما از برنامه ”يک دنياى بهتر“ ،بهرنهامهه
حز کمونيست کارگرى داديد ،يک سؤال که مطرح است اين است که برنامه در فعا يت احزا مدرن چه جا و مکانى دارد؟ آيا بعنوان قو هى اسهت
که احزا به جامعه ميدهند ،چقدر مبناى اعالم هويت و يا ايجاد وحدت و انسجام در صفوف خود حز يا جمعآورى نيرو ميدانيد؟ کالً مکان برنامهه
را چه ميدانيد و سؤال بعدى اين است که براى حز کمونيست کارگرى ايران اين برنامه چه موقعيت و نقشى ايفاء کرده؟
حکمت :من فکر ميکنم در مجموع در رابطه با مقو ه برنامه ،داخل حز و بيرون حز نداريم .يعنى برنامه سندى است هم خطا به حز و اعضاء
و فعا ينش هم خطا به جامعه بطور کلى .يک نوع معرفى حز است به بيرون خودش ،معرفى حز است به صفوف خودش و اينکهه ايهن حهز
ميخواهد چکار بکند .حز کمونيستى بر خالف احزا پار مانى انتخاباتى در جوامع غربى و يا کشورهايى که به هر حال هر چهههار سهال يهکهبهار
انتخاباتى ميشود و مجلسى هست و اين دو ت ميرود و دو ت بعدى ميآيد ،حز کمونيستى دارد براى تغيير و زير و رو کردن جامعه حرف ميزند .در
نتيجه بحث وعده دادن و قول دادن و تعهد دادن نيست ،بحث معرفى کردن خود است .ما احتياجى نداريم به کسى وعده بدهيم .وقتى مهيهگهويهيهم
برابرى زن و مرد ،اين خودمان هستيم ،ماييم که برابرى زن و مرد را ميخواهيم ،ماييم که به کسى قول نميدهيم که برابرى زن و مرد را مهيهآوريهم،
داريم ميگوييم که ما جز اين نميتوانيم باشيم .همانطور که براى مثال يک حز بورژوايى هر قو ى بدهد وقتى بيايد سر کار شما ميدانيد ميهخهواههد
مبانى حاکميت سرمايه را تحکيم کند ،سودآورى را زياد کند ،احتماالً در کش و قوس با کارگر به نفع کارفرما امتيازاتى بگيرد و غيره ،يک حزبى مثل
حز کمونيست کارگرى هم بنا به تعريف وقتى ميخواهد بيايد سر کار ميخواهد برابرى ايجاد کند در نتيجه اين وعده نيست .برنامه ”دنياى بهههتهر“
بخصوص بخش دومش که اقدامات مشخصى را تعريف ميکند وعدههاى ما به جامعه نيست چون انتخاباتى در کار نيست ،قرار نيست ما دل کسهى را
ببريم که کسى از اين اسناد خوشش بيايد و بيايد به ما رأى بدهد .ما ميگوييم اين جنبش اين اهدافش است و ميخواهيم هر کسى ميخواهد بيايد در
آن شرکت بکند .در نتيجه برنامه بيش از هر چيز يک پرچم هويتى است .اينکه ما اين هستيم ،ما اين را ميخواهيم ،ما اين را ميگوييم ،ما اين کهار را
ميکنيم و در نتيجه جامعه بشناسد و طبقه کارگر که بخصوص اين پرچم پرچمش است بتواند تحت آن متحد شود .به يک معنى معرفهى خهودمهان
است به خودمان و به جامعه و واضح است برنامه عمل است .يعنى اينکه حز کمونيست کارگرى به هر درجهاى به قدرت نزديک شود ،هر جها سهر
کار بيايد ،اين برنامه را پياده ميکند .اين نقشهاى است که ما داريم براى آينده ،اين نقشهاى است که ما داريم براى جامعه و هر کسى مهيهتهوانهد از
بيرون بداند که اينها بيايند سر کار چه ميشود .ممکن است در عمل بخاطر تناسب قوا ،بخاطر زور دشمن آدم مجبور شود اين بند يها آن بهنهد را
بايگانى کند يا نتواند پياده کند ،براى اينکه دشمن در مقابلش مقاومت ميکند .و ى اين برنامه دارد ميگويد حز کمونيست کارگرى اگر دستهش بهه
اهرمهاى تغيير جامعه برسد در اين جهت تغييرش ميدهد و اين کار را با آن ميکند .خُب واضح است اين هم به صفوف خود حز انسجام ميدههد و
هم تکليف مردم را با حز روشن ميکند .اين هدف خودتان را هر چه بهتر و دقيقتر معرفى کنيد يک جنبش منسجمتر و سر خطترى داريد ،بعهالوه
اينکه مردم هم بيشتر تکليفشان را با شما ميدانند ديگر.
صابر :سؤال بعدى که براى من مطرح است اين است که شما اشاره کرديد اينکه چطور برنامه حز کمونيست کارگرى” ،يک دنياى بهتر“ ،دارد يهک
جنبشى را نمايندگى ميکند .من دوست داشتم بيشتر در مورد سابقه و تاريخچه و جنبشى که پشت سر اين برنامه هست صحبت بکنيد.
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حکمت :در چند سطر ميشود راجع به اين صحبت کرد .يکى در يک مقياس بين ا مللى جنبشى که پشت سر اين برنامه هست جنبشى است کهه
ريشه هايش برميگردد به قرون قبل ،با پيدا شدن کارگر صنعتى ،پيدا شدن نوع جديدى از آدميزاد در جامعه که حاال بردگان دوره جديد هستهنهد،
کسانى هستند که کار ساختن دنيا روى دوششان است و ى نه بردههاى قديم اند ،نه رعيت اند ،بلکه نوع جديدى از انسان کارکن به وجود آمده بها
صنعتى شدن و پيدايش جامعه سرمايه دارى که کارگر مزدبگير است ،مزدش را ميگيرد ميرود خانهاش .برده کسى نيست ،رعيت کسى نيست .بهه
زمين ميخکو نيست .اربا و فئودا ى ندارد .آدمى است صاحب خودش است و ى در عين حال مجبور است برود هر روز صبح نيروى کار خودش
را به يک کسى که وسايل تو يد دارد بفروشد براى اينکه بتواند برود به يک معنى چيزهايى که خودش تو يد کرده را از آن طرف بخرد و مصهرف
بکند و زنده بماند و بتواند دوباره نيروى کار خودش را بفروشد .پيدا شدن کارگر مزدبگير و جامعه صنعتى شروع جنبشى است براى تغييهر دنهيها.
براى اينکه حاال اين هم اصول و موازين...
صابر :اين را بيشتر توضيح بدهيد  -راجع به تغيير دنيا.
حکمت :ا بته تغيير دنيا در جهت خاصى .واضح است جامعه انسانى مدام در حال تغيير است .و ى پيدايش کارگر صنعتى يک نگاه جديد ميهآورد
به يک دنيايى که خود آن دنيا هم جديد است .اين دنيا ديگر بر مبناى مزدبگيرى است ،بر مبناى تو يد صنعتى است ،بر مبناى شهرنشينى اسهت،
بر مبناى تفکيک آدمها به صاحبان وسايل تو يد يا آدمهاى فاقد وسايل تو يدى که بايد نيروى کارشان را بفروشند .حاال اين دنياى جهديهد يهک
منتقد جديد هم دارد و آن آدمى است که دارد نيروى کارش را ميفروشد و در فقر دست و پا ميزند ،بى امکانات است و علتش را جستجو ميکنهد،
چرا اينطورى است؟ و فقط هم فقر نيست .تبعيض را ميبيند ،فقدان يک زندگى غنى فرهنگى را جامعه براى خودش ميآورد ميبيند ،جهنهايهت را
ميبيند ،ظلم را ميبيند ،استثمار را ميبيند ،بيحقوقى آدمها را ميبيند .و اين نگاه جديد از موضع کارگرى است که جز نيروى کارش چيزى نهدارد
بفروشد ،صاحب سرمايه اى نيست که بخواهد چهار چنگو ى حفظش کند ،اين نگاه جديد يک انتقاد جديد است .ممکن است بَرده وقتى به جامعهه
برده دارى انتقاد ميکند فکر کند اگر زنجيرش را از او بگيرند و ديگر بَرده نباشد وضع مناسب شده ،اوضاع ديگر خو شده يا براى مثال رعيت اگهر
فکر کند زمين را تقسيم کنند و زمين خودش را داشته باشد تفسيرش از دنياى بهتر آن است .و ى اين کارگر مزدبگير وقتى تصويرش از دنهيهاى
بهتر ترسيم ميکند ميرسد به انتقاد از مقو ه سرمايه .اينکه اصالً چرا بايد وسائل تو يد در انحصار عده قليلى در دنيا باشد و بعد بقيهمان برويم ههر
روز نيروى جسمى و بنيه کار کردن مان را به آنها بفروشيم که آنها يک چيزى به اسم پول بدهند ،به اسم مزد بدهند و ما برويهم تهوى بهازار آن
چيزى که ديروز از دست آدمهاى مثل ما خارج شده بعنوان محصول کار را بياييم تازه يک بخش کوچکش را بخريم ،بخش اعظمش انباشت بشهود
در دست طبقه سرمايه دار .چرا بايد اينطور باشد؟ وقتى نگاه ميکنيم ميبينيم اين يک انتقاد جديد است به يک وضعيت جهديهد و در نهتهيهجهه
نسخهاى که اين طبقه براى جامعه ميپيچد هم متفاوت است.
بايد سرمايه ها و وسائل تو يد دست جامعه باشد .چرا بايد دست افراد و دست طبقاتى باشد که اقليتى را تشکيل ميدهد؟ قدرت خالقه کار بايد در
خدمت جامعه باشد ،محصوالتش هم بايد مال جامعه باشد ،وسائل تو يد هم مال جامعه باشد ،انسانها هم بعنوان اعضاء جامعه بتوانند بتساوى و بها
حقوق برابر در استفاده از اينها شرکت کنند .اين يک نقد جديد است ،اين ديگر سوسيا يسم است .در نتيجه ريشه دنيايى يا ريشه جهههانهى ايهن
برنامه اى که ما داريم انتقاد قديمى مارکسيستى و انتقاد سوسيا يستى به جامعه سرمايه دارى است که يک انقال کارگرى را ميخواهد براى از بين
بردن مبانى استثمار ،مبانى ستم ،مبانى بيحقوقى ،از طريق از بين بردن پديدهاى به اسم ما کيت بورژوايى بر وسائل تو يد و مقو ه سرمهايهه .يهک
انقال براى آزاد کردن آدمها و همينطور وسائل تو يد از چنگال اقليتى است که فقط براى سود به کارش ميگيرد .اين يک ديدگاه جهديهد اسهت
ديگر.
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صابر :شما توضيح داديد که چطور منشأ اين برميگردد به يک اعترا
اعترا

جديد ،انتقاد جديد ،که با حضور طبقه کارگر و با وجود يک سرمهايهه دارى و

کارگرها در جامعه به وجود آمده .منتها شما گفتيد که ريشه و منشأ اين برنامه را بخواهيم پيدا کنيم در سطوح مختلفى مهيهشهود بهه آن

پرداخت .مايليد که سطوح ديگرش را هم اشاره بکنيد؟
حکمت :بله ،من گفتم در سطح جهانى و تاريخى ،ريشه اش در انقال صنعتى و پيدايش جامعه سرمايهدارى در اروپاى غربى است و پيدايش کارگهر
مزدبگير صنعتى و انتقادى که اين طبقه کارگر به نظام جديد ميکند و نقد به نفس ما کيت بورژوايى و نفس وجود سرمايه و نفس تملک انهحهصهارى
وسائل تو يد در جامعه توسط اقليتى و ناگزيرى بقيه مردم که بروند براى آنها کار کنند و مزد بگيرند و در نتيجه همه بدبختيهاى بعهدى بشهر ههم
اينجا ناشى از همين رابطه نابرابر و همين استثمارى است که در هات و در مغز استخوان اين نظام است.
اين تعريف کمونيسم است هر چند که در طول قرن بيستم ،از دهه  ۱١٠٢به بعد ،ما شاهد از معنى خا ى شدن کمونيسم هستيم به طرق مختلف .و
اين انتقادى که من اآلن گفتم ،بعنوان انتقاد کمونيستى از سرمايهدارى ،ديگر يواش يواش پشت صحنه رانده ميشود .کمونيسم عمالً مهوجهودى کهه
براى مثال در شوروى و چين پا گرفت و در خيلى از شاخه هايى که از اينها منشعب شدند ديگر به اين انتقاد آنقدر وفادار نيست .منافع ملهى در آن
است ،حتى ديگر انتقاد کارگرى نيست ،عمالَ اين ايدئو وژى يک جاهايى تبديل ميشود به ايدئو وژى ملى بورژوازى اين کشورها و بحث جداگهانهه اى
است که در خود برنامه به اين پرداختهايم .ميخواهم بگويم که به يک معنى اين انتقاد قديمى زير يک خروار خس و خاشاک قرن بيست دفن است.
در ايران اين برنامه ريشه اش با يک مبارزه براى بازيابى اين ريشههاى بين ا مللى کمونيسم شروع ميشود .در جريان انقال  ٥١و تالشى که تهوسهط
محافل کوچک مارکسيستى شد ،اوايلش محافل کوچک مارکسيستى که شروع کردند نقد مارکسيستى را احياء کردن در مقابل سوسيا يسم خلهقهى،
سوسيا يسمهاى مختلف بورژوايى ،کمونيسمهاى چينى و روسى و آ بانيايى و غيره ،مجدداً از موضع يک کمونيسم کارگرى سخن گفتن ،از مهوضهع
يک کمونيسم مارکسى سخن گفتن .در نتيجه اين برنامه از يک طرف ديگر محصول بيست و چند سال زندگى آدمهاى معيّنى در يک کشور معيّنهى
به اسم ايران است و عجين شدنش با انقال  ٥١که کارگر را به ميدان مبارزه سياسى کشاند ،مارکسيسم را دوباره مطرح کرد .اجازه داد که بهر سهر
مارکس واقعاً چه گفت و مارکسيسم واقعاً چيست و کمونيسم چيست يک بحث داغى در ايران صورت بگيرد و محصول فکرى آن مباحثات که خهود
ماها در آن وسيعاً شرکت داشتيم پيدايش خط کمونيسم کارگرى در چپ ايران بود که به يک معنى خودش را در مقابل چپ ايران ،در تمايز با چهپ
ايران قرار ميدهد .آن چپ تاکنونى ،آن حظه از کمونيسم ،به معنى کالسيک کلمه ،به معنى مارکسى کلمه ارزيابى نميکند .کمونيسمى را تهعهريهف
ميکند که امروز ما سعى کرديم در اين برنامه نشان بدهيم .به اين معنى ريشه ديگر اين برنامه ،تا آنجا که به ما مربوط ميشود ،بازيهابهى پهايهه ههاى
اساسى اصول کمونيسم توسط چپ مارکسيست ايران ،توسط جنبش کمونيستى کارگرى در ايران است که اين بيست و چند سال هم راستش طهول
کشيد .يعنى الاقل ده -پانزده سال طول کشيد تا ما به اين برنامهها و اين بحثها رسيديم و توانستيم يک صفى را متمايز کنيم که اين خطش است و
فرق خودش را با بقيه ميداند .به يک معنى انقال ايران و مبارزات مارکسيستى و حضور جنبش طبقه کارگر ايران در انقال  ،٥١اينها ههم نهقهش
داشت در پيدايش خطى که امروز به آن ميگوييم خط کمونيسم کارگرى .و اين برنامه سند اين جريان است.
صابر :قبالً هم شما يک برنامه ديگرى نوشتيد تا آنجا که ميدانم شما بخش عمده برنامه اتحاد مبارزان کمونيست را نوشتيد ،همينطور برنامهه حهز
کمونيست ايران و شما صحبت از اين بيست سال تغيير و تحول کرديد .ميتوانيد اين مراحل را خيلى خالصه تا آنجا که به بحث برنامه بهرمهيهگهردد
بشماريد که چه تغييرات اساسى صورت گرفته؟ يعنى از آن ابتداى کار که وجود شوراهاى کارگرى ،جنبش کارگرى ايران در انقال  ،٥١همانطور که
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توضيح داديد و بعد آمدن چپهاى جديد يا مارکسيستهايى که شما خودتان در محور اين حرکت قرار داشتيد ،اين از آنجا تا اينجا چه مراحهلهى را
گذرانده؟
حکمت :از نظر درکهاى برنامه اى منظورتان است؟ چون داريم راجع به اين سند صحبت ميکنيم ،چون اتفاقهاى زيادى افتاده ،و ى تا آنجا که بهه
ديدگاهها برميگردد فکر ميکنم منظور شما است.
صابر :بله دقيقاً همينطور است.
حکمت :بيست و چند سال پيش وقتى که در اوايل انقال  ٥١ما جريان مارکسيسم انقالبى را بوجود آورديم و گروه اتحاد مبارزان کمونيسهت را
درست کرديم که با بحثهايش خيلى تعر

فکرى جدى را به چپ خلقى آن موقع شروع کرد و نهايتاً هم به نظر من در آن مباحثات پيهروز شهد،

چون توانست چپ را حول پرچم متفاوتى در حز کمونيست ايران متحد کند .آن موقع بحث عليه برداشتهايى از مارکسيسم بود که مها بهه آن
ميگفتيم سوسيا يسم خلقى ،خلق گرايى ،پوپو يسم .و اين چپى بود که از مقو ه خلق حرکت ميکرد و نه از مقو ه شکاف طبقاتى و تضاد طبقهاتهى،
به يک معنى يک نوع چپ ملى بود .بخشهاى معتر

جوانان چپگراى يک کشور تحت سلطه بودند که بيشتر از اينکه به سرمايهدارى اعهتهرا

داشته باشند و بنيادهايى که قبالً گفتم ”رابطه کار مزدى“ ،اعتقادشان اساساً به عقب ماندگى اين سرمايهدارى تحت تأثير امپريا يسم بود .انهتهقهاد
اساساً به امپريا يسم بود بيشتر از اينکه به سرمايه دارى باشد .و در مقابل آن امپريا يسم يک خلق ضد امپريا يستى قرار داشت کهه بهخهشهههاى
مختلف جامعه را در بر ميگرفت و قرار بود اين خلق يک سرمايهدارى مستقل يا براى بعضيها يک نظام غير سرمايهدارى  -غير سوسيا يستى خلقى
بياورد .اين ادراکات آن موقع وجود داشت باضافه نتايج سياسيى که ميگرفتند .براى مثال در شيوه برخورد با جمهورى اسالمى ،بهه جهنهاحهههاى
مختلفش .ما آن چپ خلقى را نقد ميکرديم و تا آنجايى که نقد آن چپ خلقى ايجا ميکرد ،به يک معنى ،ما اين اصول مارکسيستى را بهيهرون
ميکشيديم و سعى ميکرديم مبناى مباحثه قرار بدهيم .برنامه اتحاد مبارزان کمونيست رنگ اين جدال عليه سوسيا يسم خلقى را در خودش دارد
و اساساً نشان دهنده يک سندى است که دارد يک مبارزه فکرى عليه چپ خلقى را جمعبندى ميکند ،اگر بخواهيم اآلن به آن نگاه کنيم .درسهت
است که راجع به مطا بات سياسى و اقتصادى و آزادى بى قيد و شرط و قانون کار حرف ميزند ،و ى اين را دارد در چهارچو يک جدال فکرى بها
خلقگرايان چپ انجام ميدهد و آنقدر مسأ ه اش نيست که اين سند چقدر در مبارزه جارى بين طبقه کارگر و بورژوا يا بطور کلهى در رابهطهه بها
جايگاه کمونيسم در کل جامعه چند ده ميليونى آن موقع چه جايى پيدا ميکند .اين سند يک سندى است نسبتاً تخصصى در جدل با سوسيا يسم
خلقى و بيشتر از هر چيز دارد کمونيستهاى نوع خودش را فرمو ه ميکند .ما از آن ايستگاه عبور کرديم .برنامه حز کمونيست ايران چيزى بيشتر
از يک نسخه دوم همان برنامه اتحاد مبارزان کمونيست نيست .اگر ورقهايش را بياوريد تقريباً نود در صدش يکى است .در نتيجه حز کمونيسهت
ايران هم روى همان برنامه بنا شد ،روى خط مشى سياسى -فکرى مارکسيسم انقالبى ايران در جدل با سوسيا يسم خلقى باضافه يک سهلهسهلهه
مطا بات اساسى اجتماعى -سياسى و فرهنگى.
کمونيسم کارگرى به يک معنى بحث متفاوتى است .بحث کمونيسم کارگرى که در دل خود حز کمونيست ايران شروع شد و ما مطرح کرديم و
بعضاً هم بر مبناى آن تصميم گرفتيم يک حز متفاوتى را از نو ايجاد کنيم ،نگاه ديگرى به مسأ ه داشت .بيشتر از قبل ما مسأ ه تغييهر عهيهنهى
جامعه و اينکه نقش کمونيسم بايد تکان دادن جامعه باشد نه اظهار نظر راجع به آن .و براى تکان دادن جامعه مسأ ه بسيج کردن طبقهه ،بهيهدار
کردن طبقه و باألخره نيرو شدن در جامعه مطرح است و اينکه اين حرکت يک حرکت اجتماعى است ،يک حرکت بيرون از چپ است .جامعهه را
بايد تکان داد و براى اينکه جامعه تکان بخورد بايد جنبشهاى اجتماعى را در قامت خودشان ديد و با جنبشهاى اجتماعى طرف شد و نه با مکاتهب
فکرى يا برداشتهايى از مارکسيسم .ما بطور کلى با سوء بهرداشهت
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فکرى روبرو نيستيم ،بلکه با جنبشهايى روبرويهيهم کهه بهخهاطهر

يک دنياي بهتر
نيازهايشان يک انديشه کمونيستى را برميدارند تعديل ميکنند به قامت خودشان و مورد استفاده قرار ميدهند .در نتيجه چيزى که دوره قبل براى مها
بدفهمى از مارکسيسم يا برداشت خلقى از مارکسيسم يا تجديد نظر در مارکسيسم از يک موضع خلقى بود اين دفعه ديديم که اين پرچم جهنهبهش
اجتماعى متفاوتى بوده ،نه اينکه يک عده از فرط کمى مطا عه يا براى مثال از خلقگرايى شخصىشان مارکس را اينطورى فهميدهاند .نهه ،بهرعهکهس
جنبش ”خلقگرايى“ ،جنبش ”چپ ملى“ يک جنبش اجتماعى ديگر است ،يک قطب ديگرى است در جامعه و فهرق دارد بها جهنهبهش کهارگهرى
کمونيستى و در نتيجه اجتماعى ديدن مسأ ه تفاوت اصلى است بين ما در بيست سال پيش و ما در ده سال پيش که اين بحثها قوام گرفت و حهز
کمونيست کارگرى تشکيل شد.
در آن ده دوازده سال اين سيکل طى شد که ما فهميديم که مبارزه فکرى ما اساساً رويه اى است در يک مبارزه عميقتر اجتماعى و بايد رفهت پهايهه
اجتماعيش را ديد و به جنبشها فکر کرد و آنجا است که برنامه اى که در نتيجه سند يک حزبى ميشود که اساس ًا خودش را بعنوان نهوک تهيهز يهک
جنبش اجتماعى ميبيند که به ميدان بيايد و فرقش را با جنبشهاى ديگر بداند ،زمين تا آسمان اين برنامه با برنامه قبلى که خودش را نهوک يهک
جنبش فکرى ميديد که بايد افکار را نقد کند و چپ را سر عقل بياورد فرق ميکند .اين يکى پرچم يک جنبش عينى است ،طرف مقهابهلهش را ههم
بعنوان يک جنبش اجتماعى به رسميت ميشناسد و دارد سعى ميکند يک حرفى بزند که اين کمک کند طبقه اجتماعيش در ميدان حضور پيدا کند
و به يک معنى بحث نيرو ،بحث قدرت براى تغيير جامعه را مطرح ميکند .اينجا است که ديگر برنامه ”دنياى بهتر“ از حد اختهصهارى کهه در يهک
جنبش فکرى تخصصى که اگر بگوييد ”ف“ همه ميفهند منظورتان ”فرحزاد“ است ،فراتر ميرود .دارد سعى ميکند مبانيش را توضيح بدهد آن طهورى
که مردمان زيادى بفهمند .دارد سعى ميکند يک بار ديگر تاريخ کمونيسم را از زاويه جنبشهاى اجتماعيى که پرچمشان را اين کمونيسم قرار دادنهد
نگاه کند .دارد سعى ميکند به تجديد نظر طلبى در مارکسيسم از ديد اجتماعى و نه فکرى -مذهبى نگاه کند .چون قبل از اين بحثها رويزيونيست و
تجديد نظر طلب به کسى ميگفتند که در افکار مارکس تجديد نظر کرده بود .انگار که کسى از دينى ببُرد و خارج شود و بخواهد تفسير جديدى روى
اصول دينى بگذارد .رويزيونيسم ميگفتند و مرتد هم به آنها ميگفتند ،حتى در چهارچو فکرى قديم.
ما ديديم که رويزيونيسم براى مثال کمونيسم روسى ،کمونيسم چينى اينها پرچم جنبشهاى عينى و اجتماعى بورژوايى هستند که مهنهافهعهشهان را
ميشود نشان داد ،اقتصاد پشتش را نشان داد ،مصا ح سياسيش را نشان داد .اين تجديد نظر در عقايد ما نيست .اين يک جنبش مقابل مها اسهت بها
همه منفعتهاى ماديى که ايجا ميکرده برود در افکار اين تجديد نظرها را بکند .و در نتيجه ديدن تقابل فکرى بعنوان بُعدى از يک تقابل اجتمهاعهى
فرق اصلى بود .اين در اين برنامه منعکس است .يعنى اين دفعه وقتى شما برنامه ”يک دنياى بهتر“ را بخوانيد ميبينيد که اين برنامهاى است که يکى
از اين جنبشها ،جنبش کمونيستى کارگرى دارد نظرش را راجع به دنيا ميگويد .صحبت از يک تقابل فکرى نيست .صحبت از يک نقد نظرى نيسهت.
صحبت از ارائه يک سلسله باورهاى متفاوت نيست .صحبت از معرفى کردن يک جنبش اجتماعى متفاوت است.
اين حاال خودش را در چه جزئياتى نشان ميدهد ميشود رفت بحث کرد .و ى هم در سبک نوشتن برنامه ،هم روى مسائلى که ميپوشانهد و ههم در
نحوهاى که مطا ب در آن دسته بندى شده ،اين مد نظر است که اين يک جنبش اجتماعى کارگرى -کمونيستى است در مقابل جنبشهاى بهورژوايهى
ديگر ،اعم از بورژوازيى که تحت نام خودش حرف ميزند تا بورژوايى که تحت نام سوسيا يست حرف ميزند و اين جدال اجتماعى را ميخواههد جهلهو
ببرد .جا ب است که اين برنامه شروع يک روندى بود براى ما که بنظر من براى او ين بار ،در خيلى کشورهاى دنيا ،يک کمونيسم دخا تگر اجتماعهى
دارد بوجود ميآيد که به قدرت کار دارد و ميخواهد به مسأ ه قدرت بپردازد .نميخواهد فقط ناراضى منتقد جامعه باشد ،يک گروه فشارى باشد کهه از
بيرون حرفش را ميزند .اين برنامه سند يک کمونيست دخا تگر است به اين معنى و حز کمونيست کارگرى هم نگان نگان در جهت منطق ايهن
سير کرده و عمالً دارد تبديل ميشود به يک سازمان دخا تگر جدى.
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۶

حکم
ااشتنرات ستاد تبلیغ حزب تيست

صابر :نکته خيلى جا بى را مطرح کرديد و به سؤا ى که بعداً ميخواستم مطرح کنم کامالً برميگردد و آن هم صحبت کردن راجع به کمونيسم در
اوضاع حاضر ،دهه اخير و اينکه وقتى کسى اين برنامه را ميخواند او ين سؤا ى که مطرح ميکند و معمو ًال بيشتر اين سؤال مطهرح مهيهشهود کهه
شوروى چى؟ از کجا معلوم است که کمونيسم کارگرى هم به همان دچار نشود؟ منتها قبل از اينکه شما جوا دهيد بايد معذرت خواهى کنهم و
اين سؤال را ميگذاريم بعنوان او ين سؤال دفعه بعد راديو انترناسيونال...
قسمت سوم  ٠٣:٣١دقيقه

صابر :قبل از اينکه سؤاالت را طرح کنم باز به اطالع شنوندگان برسانم که شما ميتوانيد متن برنامه حز کمونيست کارگرى را از سهايهتهههاى
مختلف ،شايد سايت ”هفتگى“ از بقيه سايتها راحتتر باشد ،دريافت کنيد .خو است که برنامه را مطا عه کرده باشيد و از اظهار نظرهاى شما و از
سؤاالتى که داشته باشيد استقبال ميکنيم.
حکمت :من ميتوانم يک نکته به صحبت شما اضافه کنم؟
صابر :بفرماييد.
حکمت :اين صحبت سايتى که ميکنيد نميدانم چند درصد از اين دهها ميليون نفرى که سياست مسأ ه شان است واقع ًا به اينترنت مهيهتهوانهنهد
دسترسى داشته باشند .در نتيجه او ين خواهشم اين است که کسانى که دسترسى دارند به اينترنت و ميتوانند بروند روى اين سايتها اين برنامه را
پياده کنند و تکثير کنند از اينترنت و به هر کسى ميتوانند بدهند .نکته دوم اين که اين برنامه فقط روى اينترنت نيست ،اين برنامه بطور زمينى و
کتبى در محافل زيادى در ايران گير ميآيد و بخصوص اگر تماس داشته باشيد با محافل فعال کارگرى يا محافل فعال روشنفکرى که سرشان بهوى
قورمه سبزى ميدهد حتم ًا اين برنامه را پيدا ميکنيد .و اگر کسى ميخواهد بطور ويژه کتبى آن را دريافت کنند راههاى مخهتهلهفهى وجهود دارد.
ميتوانند براى ما بنويسند پيغام دهند تا ما ترتيبى بدهيم اين برنامه بدستشان برسد.
صابر :خيلى متشکر از توضيحتان.
حکمت :خواهش ميکنم.
صابر :صحبت ما به اينجا رسيده بود که شما گفتيد چطور ”دنياى بهتر“ در عين حال سند يک جنبش کمونيستى دخا تگر اسهت .در تهجهار
خودم ديده ام که خيليها اين سؤال را ميکنند که اين ”دنياى بهتر“ حرفهاى خوبى ميزند ،خيلى آرمانهاى خوبى را مطرح ميکند ،خيلى خو است
که دنيا اينطور شود که اين برنامه ميگويد و ى شکست شوروى و تجربه شوروى را مطرح ميکنند و ميگويند خُب از کجا معلوم اسهت کهه ايهن
شدنى باشد و بشود عملى کرد .شما در مقابل اين سؤال کلى چه ميگوييد؟
حکمت :در مقابل اينکه از کجا معلوم شود که اين حرفها را پياده کرد؟
صابر :بله.
حکمت :بنظر من اين سؤال درستى نيست براى اينکه اوالً هيچوقت دنيا طبق پيشبينى کسى جلو نرفته .اگر در سال  ۱٣٥٢از يکى ميپرسيدنهد
آخوندها يک روزى ميآيند سر کار ،شما ميگفتيد غير ممکن است چطور ممکن است اين آخوندها بيايند سر کار؟ اينها که ميروند سر قبر روضهه
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يک دنياي بهتر
ميخوانند و بعد ًا يک پو ى ميگذارند کف دستشان و قشر مطرود و مايه مضحکه هستند پيش مردم ،چطور ممکن است امروز بيايند سر کهار؟ بهعهد
ديديم که وقتى آخوندها به درد آمريکا خوردند آمدند سر کار براى مثال .کى فکر ميکرد که مردم پابرهنه ويتنام بتوانند آمريکا را از کشورشان بيرون
کنند؟ کردند .کى فکر ميکرد که ما اآلن بتوانيم در اقصى نقاط جهان بنشينيم و برويم پشت يک کامپيوتر و همان حظه در چهار جمله با تمام دنيها
بتوانيم تماس بگيريم يا هر کدام ما بتنهايى بتوانيم شبکه تلويزيونى يا راديويى بگذاريم روى شبکه بينا مللى اينترنت و همديگر را خبر کنيم؟ کهى
فکر ميکرد جنبش اعترا

به سرمايه دارى ميتواند از طريق اينترنت همزمان در آمريکا و اروپا خودش را سازمان بدهد ،که همين چند هفته پهيهش

يک نمونه ديگرش بود .به هر حال دنيا بشدت مخا ف انتظارات حرکت ميکند و خيلى چيزهايى که بنظر ما غيرممکن ميآيد کامالً ممکن ميشود بعهد
از هفت هشت سال .در نتيجه زياد به آن جنبهاى که تا حاال نشده يا تجربههاى منفى در گذشته بوده ،بنظر من روى اين نبايد حسا کرد .من فکهر
ميکنم يک آدم منصف و عاقل بايد بنشيند و به اين فکر کند آيا يک چنين چيزى ،يک چنين افقى ،نيروى مادى براى تحقق و جنگهيهدن بهرايهش
هست ،آيا شانس پيروز شدن دارد؟ آيا کامالً پا در هوا است يا نه يکى از احتماالتى است که جامعه ميتواند به سمتش بچرخد؟
بنظر من اگر کسى به اين نتيجه رسيده باشد که اين کامالً پا در هوا است يعنى اين بحثها کامالً نشدنى است ،نيروهايى که ما ميگوييم در صهحهنهه
نيست ،عينيت ندارد خُب طبعاً نميتواند با اين خط همسويى داشته باشد .و ى بنظر من بخش اعظم کسانى که بخصوص خودشان مزدبگيرند و دارنهد
از صبح تا شب ميروند و مشترى پيدا ميکنند براي بنيه کاريشان و فکر ميکنند آخر دنيا که نميتواند بيشتر از اين اينطورى بمانند ميتواننهد قهبهول
کنند اين نيروى عظيم طبقه کارگر و اين نيروى عظيم آزاديخواهى که خيليهايشان کارگر نيستند ،نيروى عظيم برابرى طلبى که فکر کنم پنجاه در
صد جمعيت جهان در آن است بخاطر اينکه زن هستند و تحت تبعيض هستند ،آيا اينها با هم ميتوانند دنيايى را بسازند که مبنايش بر اين نهبهاشهد
که يک اقليتى چطور سود ميبرد ،بلکه مبنايش بر اين باشد که هر کسى بتواند يک نوعى به جامعه بگويد چه کمبودهايى دارد ،چه نيازهايى دارد و
جامعه بنشيند برنامه بريزد که چطورى ميشود اينها را برطرف کرد و به اين نيازها پاسخ گفت و تو يد را آن طورى سازمان دهد ،آيا اين عملى است؟
اگر شصت سال پيش ميگفتند عملى نيست اآلن ديگر قاعدتاً بايد عملى باشد .اآلن من و شما ميتوانيم بنشينيم ،و هر مرجع برنامهريزى بداند حهتهى
ما شخصاً چه ميخواهيم ،نمره پاى ما چند است ،اندازه کت و شلوارمان چند است ،چه کتابى ميتوانيم بخوانيم ،چه چيزى سرگرممان ميکند ،چهقهدر
ميتوانيم کار کنيم ،چه روزهايى ميتوانيم بياييم سر کار .همه ما بسادگى ميتوانيم اين را با شبکههاى فعلى به اطالع برسانيم و بسادگى با آسانتهريهن
مد هاى رياضى و برنامه ريزى ميشود فهميد که هر کسى بايد از صبح تا شب چکار بکند تا اين سيستم کار بکند.
در نتيجه سوسيا يسم هيچوقت به اندازه اآلن از نظر عقلى و از نظر فنى عملى نبوده .هيچوقت به اندازه اآلن ساده نيست که آدم بتهوانهد در ظهرف
شش ماه به همه بچه هاى آفريقا واکسن بزند .هيچوقت به اندازه اآلن عملى نبوده که آدم مسأ ه مسکن را حل کند .اآلن ميشود اتفاقاً حل کرد .يهک
قرن پيش ،هشتاد سال پيش ،وقتى که انقال بلشويکى شد ممکن بود بگويند آقا دوره چراغ موشى است و خيلى جاها هنوز برق نکشيده انهد .و هى
اآلن کسى فکر کند دنيا نميتواند يک سيستم عقاليى بگذارد سر کار که بگويد آقا بجاى اينکه به سود ماکروسهافهت و آى.بهى.ام و بهه شهرکهت
اسلحه سازى فکر بکنيد ،بجاى اينکه به سود سيستم بانکى فکر کنيد بياييد به اين آدمها فکر بکنيد که دارند زندگى ميکنند و ببهيهنهيهم کهه چهه
ميخواهد ،چه کم دارد ،چه نيازى دارد ،کجا دکتر کم است ،کجا دکتر زياد است ،کى را بايد آموزش داد ،در چه جهتى که جامعه بتواند به نيهازههاى
همه رسيدگى کند .امکانات ما ى آن هست ،امکانات مادى آن هست .يک فقره بمباران يوگسالوى به اندازه تمام خرج بهداشت آفريقا بهمهب ”ههدر
داد“ .يعنى پو ى که خرج بمباران يوگسالوى کردند باعث ميشد آفريقا را از بيمارى ايدز نجات داد ،با آن پول .در نتيجه امکانش هست .هميهن اآلن
انتخابات آمريکا يک بحث اصليش اين است که اين پول چند صد ميلياردى عظيمى که بخاطر ده سال رونق اقتصادى و چالنهدن مهردم ،بهعهنهوان
سورپالس مازاد بودجه شان دارند را چه جورى خرج کنند ،خرج کى بکنند ،بدهند به پو دارها يا براى مثال نگهدارند يا بدهند خرج يک کهار ديهگهر
بکنند.
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منبع ما يش هست ،امکانش هست ،تکنو وژى آن هست ،عقلش هست ،نيازش هست ،اطالعاتش هست براى اينکه سوسيا يسم عملى شود .سهؤال
اين است که آيا اراده سياسيش هم هست؟ آيا نيرويى هست که بتواند مقاومت دقيقاً اين بورژوازى غولآسا و اين طبقه سرمايهدارى که اآلن ديگر
تا دندان مسلح است و کنتر ش را روى همه جاى جهان گسترده است بشکند؟ کمونيسم راجع به اين است ،راجع به اين است که بله ،اين قهدرت
هست .اين قدرت قدرت جهانى طبقه کارگر است .نيروى سرمايه ،قدرت سرمايه ،عظمت سرمايه در يک حلقه قبلى اين سيکل عظمت و قدرت و
نيروى اين طبقه است .آدمهايى که ميروند کار ميکنند .وقتى که ميگويم طبقه کارگر منظورم فقط کسانى نيست که با آچار کار ميکنند .کسهانهى
که ميروند در روند تو يد کار ميکنند و کارشان را ميفروشند ،بخشى از تقسيم کار جهان هستند براى ساختن چيزها ،براى ايجاد خدمهات ،بهراى
ايجاد امکانات .و از قدرت عظيم اين آدمها است که ضربدر منهاى يک ميشود و بصورت قدرت عظيم سرمايه خودش را نشان ميدهد ،قهدرت ايهن
ارتشها قدرت کارگرها است ،قدرت اين دو تها قدرت اين کارگرها است که به اين شيوه در سيستم سرمايه دارى خودش را در دست آن اقهلهيهت
نشان ميدهد .اين را ميشود از آنها پس گرفت .عملى است.
به يک معنى خيلى چيزهاى ديگرى عملى نيست .شما اگر بگوييد ميشود در ايران براى مثال ،يک جامعهاى ساخت که در آن همه اين بازجهوهها،
همه شکنجه گرها ،همه اين ُمپنهايى که سر کار هستند دمکرات ميشوند و ميآيند به رأى همديگر احترام ميگذارند و رأى مهيهدههنهد و رأى
ميگيرند و آزادى بيان همديگر را رعايت ميکنند ،من ميگويم اين تخيلى است .اين خيلى تخيلى است که شما يک سرمايهدارى در ايران داشهتهه
باشيد که به مردم احترام بگذارد .براى اينکه اگر سود نبرد احترام نميگذارد ،فرهنگش هم هست ،مذهبش هم هست که سر مردم را بهبُهرد .و هى
کامالً عملى است که طبقه کارگر ايران بلند شود بيايد به ميدان و قدرت را بگيرد و يک جامعه متمدن درست کند .اين که خيلى عمليتهر اسهت.
انتظار اين که بورژوازى دمکرات در ايران داشته باشيم و يک جامعه شبيه فرانسه توسط بورژوازى بدبخت زورگوى ايران ،اين پا در هوا و خهيها هى
است .انتظار اين که طبقه کارگر که منفعتى در هيچ ظلم و ستمى ندارد بيايد قدرت را بگيرد و يک جامعه متمدن درست کند کامالً عملى است.
ميخواهم بگويم سوسيا يسم بايد بر اين مبنا قضاوت شود .آيا نيرويى که ميگويم ميتواند باشد با قوه وجود دارد؟ آيا اين سيستم عقاليى است؟ آيها
اين نيازها وجود دارد که اينها ميگويند؟ آيا اين تضادها وجود دارد و آيا اين راه حل عينى است يا نه؟ اگر عينى باشد آنوقت ديگر برميهگهردد بهه
سؤال کننده ،که آيا شما شرکت ميکنيد يا نه؟ چون واضح است دقيقاً بايد گفت اگر شما شرکت کنيد ميشود .شعار ما است اين ديگر ”اگر شهمها
بياييد ميشود“ .اگر هر کسى بنشيند کنار گود خُب معلوم است که نميشود .و ى اگر قبول کنيم که نجات بشريت از اين طريق است ،آنوقت ديگهر
بايد به آن پيوست و اگر بپيوندند قطع ًا ميشود .قانع کردن مردم ،بخصوص مردم زحمتکش ،مردم شريف ،مردمى که از طريق چهالنهدن ديهگهران
زندگى نميکنند ،به اينکه سوسيا يسم يک راه نجات است و اينکه ميشود به آن پيوست و کارساز است سخت نيست .رسانهها و سخنگوهاى طبقهه
حاکم و اساتيد دانشگاههايشان و کسانى که پول خرجشان شده که اين را رد کنند هستند که بيشتر اين استدال ها را پرت ميکنند .وگرنه ما هيهچ
مشکلى در قانع کردن يک آدم شريف متعارف به اينکه بايد به اين جنبش کمونيستى پيوست و اين کارها را برايش تالش کرد نداشتهايم .مشکهل
هميشه وقتى ميشود که فالن استاد دانشگاه تشريف ميآورد و ميگويد که اين کارها تخيلى است و يا فالن روزنامه نگارى که دوره ديده در جهنهگ
سرد ميآيد ميگويد نميشود .يا کسى که باألخره منفعتش ايجا ميکند که اينطورى نشود ،منفعتش ايجا ميکند کمونيسم رشد نهکهنهد ،خُهب
ميآيد ميگويد بله ،نميشود ،عملى نيست! بنظر ما کامالً عملى است .سخت است و ى عملى است.
صابر :يک سؤال ديگر که الاقل خودم دارم ،حاال شايد برگردد به جنبههاى تخصصىتر از خود شما ،شما چقدر کار کرديد براى نوشتن اين برنامه؟
چون بعضى تکههايش در جزئيات خيلى دقيق است؛ رفته ايد توى براى مثال مطا بات در مورد بهداشت عمومى يا خيلى جاهاى ديگر .ميخواستهم
ببينم خود شما چه مدت طول کشيد تا برنامه را نوشتيد؟

۴۵

يک دنياي بهتر
حکمت :آخ ،آخ ،آخ .از روزى که اين برنامه قرار شد نوشته شود تا روزى که نوشته شد فکر ميکنم دو سا ى طول کشيد ،اگر بيشهتهر نهبهود .و هى
معنيش اين نيست که در اين دوسال مدام پشت ميز مشغول نوشتن بودم .گاهى کار ول ميشد و در دوره هاى کوتاهى با فواصل زيهاد ايهن بهرنهامهه
نوشته شد .اتفاقاً تکه سختش اين چيزهايى که شما ميگوييد نبود .چون آدم وقتى به يک سنى ميرسد و يک ده پانزده سال مشغول مطا به داشهتهن
بود و نگاه کرد دور و بر نوشتن براى مثال حقوق مجرمين ،متهمين يا موازين دادگاههاى منصف ،چه بايد بشود کار سختى نيست يا حقوق کهودک.
بنظر من براى کسى که شش ماه به اين مسأ ه يک درجه از نزديک نگاه کرده باشد يا عالقمند بوده باشد به وضع کودکان در جامعه نهوشهتهن يهک
سندى ،يک سلسله مطا باتى که بيانگر اصول خواستهاى ما راجع به حقوق کودک در اين جامعه باشد سخت نيست .بخش دوم برنامهه نهوشهتهنهش
سخت نبود .بيشتر شايد به اين معنى وقتگير است که آدم بايد مطمئن شود که آيا خواست جدى اى است که آدم جا نينداخته باشهد .خُهب واضهح
است اين برنامه چند بار رفته و آمده و عدهاى در مورد آن اظهار نظر کردند و تذکر دادند که اينها هم خودش کمک کرده.
سختى آن بخش اول بود ،يعنى آن بخش اصو ى و بخش ارائه نقد و ارائه تبيينمان از جامعه سرمايهدارى و اصول نقد سوسيا يستى .به اين معنى که
زبان درستى را انتخا کنيم ،اسلو نگارشى مناسبى را براى چنين کارى انتخا کنيم ،متوجه بشويم که چه فصل بنديهايى بايد داشهتهه بهاشهد،
انتخا کنيم که مثالً شش بند دارد يا هشت بند دارد و سر تيترهاى اينها چه است .و اينکه کدام جمله زيادى است در اين بحث ،کدام جمله زيادى
نيست ،کدام نکته از قلم افتاد .سختى کار بنظر من در بخش اول بود .بخش دوم آدم خيلى زود ميفهمد که بله ،ما يادمان رفت راجع به اضافه کهارى
حرف بزنيم و حتماً قانون اضافه کارى را اضافه کنيم .و ى وقتى که شما يک فرصت يک صفحه اى ،يک صفحه و نيمى داريد که انهتهقهادتهان را از
سرمايه دارى بطور موجز بيان کنيد ،اين وقت ميگيرد بخاطر کم بودن حجمى که داريد براى کارتان .در نتيجه بخش او ش بيشتر طول کشيد .منتهها
شايد آن مقدار کار معيّنى که شده ،چون کار نوشتن هم اينطور نيست که آن وقتى که شما پشت ميز مينشينيد وقتى نيست که صرفش کهرده ايهد.
آن تمام حظات با شما است تا وقتى که باألخره نوشته شود .در نتيجه نميتوانم به شما بگويم چقدر طول کشيد .و ى کل روند ،تصويب اينکه ما يهک
برنامه بنويسيم تا اينکه نوشته شد و به کنگره داده شد و کنگره تصويب کرد فکر کنم حدود دو سال طول کشيد .اآلن دقيقاً يادم نيست.
صابر :فکر نميکنيد اين مدتى که طول کشيد بخاطر اين بود که شما بايد با يک چيزهايى هم از نظر فکرى و تحليلى تسويه حسا ميکرديد؟ يا يک
نوع ديگرى اين سؤال را مطرح کنم؛ آيا خود نوشتن برنامه براى شما نقطه عطفى بود از حاظ سياسى؟
حکمت :براى من از نظر مفهومى نقطه عطف نبود نه .به اين معنى که بگويم من در روند نوشتن اين برنامه يا با نوشتن اين برنامه تعيين تهکهلهيهف
کردم با يک مقوالتى که قبالً تعيين تکليف نکرده بودم .شايد چيزى که مدنظر شما است مثالً بحث مسأ ه ملى ،شيوه برخورد به مسأ ه ملى يا مسأ ه
دمکراسى يا مذهب حتى به يک معنى ،اينها نکاتى است که در عين اينکه اين برنامه را مينوشتيم در نشريات حز راجع به آن مقا ه مينوشتيم .اين
حرف درست است .و ى تا آنجا که به برداشت داخلى خودم نسبت به مسأ ه مربوط ميشد ،من ابهامى نداشتم راجع به اينکه بايد راجع به مسأ ه ملهى
چه گفت .در مقطعى که اين برنامه را دست گرفتم ميدانستم خواست ما راجع به مسأ ه بايد اين باشد و آن کليشه هميشگى نباشد .يا مثالً دمکراسى
را بايد به چه عنوان اينجا مطرح کرد يا بحث اصالحات و انقال را بايد چطور مطرح کرد ،يا بحث اصالحات و انقال را بايد چطور مطرح کرد .خيلى
از تِمهاى اين برنامه در يک دوره سه چهار سا ه در مبارزه فکرى در داخل حز کمونيست ايران و در چهارچو حز کمونيست ايران مطرح شهده
بود .چون خط حز کمونيسم کارگرى در نقد  -حتى برداشتهاى مارکسيسم انقالبى  -برداشتهايى که خودمان قبل از آن در حز کمونيست ايهران
داشتيم به يک درجه اى فرمو ه شده بود و اين سايه روشنها بيان شده بود .به اين ترتيب خود مفهوم سخت نبود .کار نو بود .يعنى نهوشهتهن ايهنههها
بصورت يک سند موجز چند ده صفحه اى .خيلى آسانتر است نوشتن يک مقا ه چهل صفحه اى راجع به يک مسأ ه تا يک نوشته پنج صفحه اى کهه
ميخواهد همان حرف را بزند و مؤثر هم بزند .در نتيجه سختى کار انتخا اين بود که از بين تمام حا تهايى که شما ميتوانيد اين بحث را ارائه بکنيهد

۴۶

۶

حکم
ااشتنرات ستاد تبلیغ حزب تيست

کدامش مناسب است ،کدام سلسله جمالت باألخره حرف شما را خواهد زد .اين جنبه اش براى من سخت بود .يعنى خيلى به آن فکهر کهردم تها
باألخره تصميم گرفتم به اين فُرمت و شکل معيّن .و ى نفس تزى که بايد مطرح ميشد ،نفس تبيينى که بايد ميشد فکر کنم در مقطعى که شهروع
کرديم به نوشتن داشتيم اينها را .اينطور فکر ميکنم.
صابر :شما فکر ميکنيد که اين برنامه تا همينجا بطور عينى چه نقشى ايفاء کرده است؟
حکمت :من فکر ميکنم بطور برگشت ناپذيرى هويّت حز کمونيست کارگرى و خط ما را تعريف کرده .يعنى اين برنامه شخصاً خودم فکر ميکنم
اگر همه نوشتههايى که در اين بيست سال و خردهاى سال که کم نيست بگذارند کنار هم ،اين يکى از همه برجسته تر ميآيهد بهيهرون .بهخهاطهر
جامعيتى که اين دارد ،بخاطر ايجازى که دارد و اينکه مسائل را پوشانده ،به يک معنى تمام حرف يک ديدگاه را زده است .ميشود سهر نهخ ههر
تبيينى را در خود اين برنامه پيدا کرد .بخش اعظمش را .حاال بگذريم از نکات نويى که بعدش برايمان مطرح شده .اهميتش بنظر من ايهن اسهت
که هويّت مارکسيسم انقالبى را بطور برگشت ناپذير و به يک معنى تفسير ناپذيرى مسجل کرد و يک جا قرار داد .اآلن اين هفت هشت سا ى کهه
از چاپ اين برنامه ميگذرد و از مطرح شدن اين نظرهايى که در برنامه هست و فرمو ه شدنش ،ديگر روى اين مسائل هيچ مشکلى نداريم ،نوسانهى
ال نشان ميدهد که اين چپى که اين حرفهايش است از خاندان تاکنونى چپ سنتى نيست .چه در ايران و چه در اروپهاى غهربهى.
نکرده ايم .و کام ً
نشان ميدهد که اينها مائوييست نيستند ،استا ينيست نيستند ،اينها تروتسکيست نيستند ،اينها خط خلقگرا نيستند ،اينها چپ ضد امپريا هيهسهت
آمريکاى التين نيستند ،اينها يک نوع معيّنى از کمونيسم اند.
در نتيجه اين معرفى که اول بحث ،در همان اول صحبتمان به آن اشاره کردم انجام شد .اين هويّت تعريف شد .اين که چقدر توانسته دور خهودش
نيرو جمع کند ،اآلن تازه شاهد رشد تصاعدى کسانى هستيم که حتى ميپيوندند به اين برنامه ،به اين خط .يک سير صعودى شتا گهيهرنهده اى
داشته پيوستن و يا نزديک شدن به حز کمونيست کارگرى .بخصوص در يک دو سال گذشته در خود ايران .در نتيجه به يک معنى اين برنهامهه
دارد آن نقشش را تازه شروع ميکند بازى کند ،که پرچمى بشود براى اتحاد يک عده بسيار زيادى از آدمهايى که ميخواهند براى يک خطى مبارزه
کنند .و ى بنظر من اين والى حز کمونيست کارگرى ايران است .والى خط کمونيست کارگرى در ايران است .چيزى که همه ما را نگهداشتهه
دور يک پرچم .واقع ًا يک پرچم است برخالف خيلى از اسنادى که ميآيند و ميروند اين يک پرچم شده و مانده .جا ب است که ههيهچهکهس ههم
نميگويد بياييم حاال تصحيحاتى در آن بکنيم يا يک بندى به آن اضافه کنيم .کسى حتى نياز مبرمى حس نميکند که اين برنامه را بنشينهد يهک
خرده دقيقتر کند .اينقدر جاى خودش را بنظر من قرص کرده است.
صابر :بعنوان آخرين سؤال اين بخش از صحبت ما که دو سه دقيقه وقت داريم ،اآلن بعد از شش سال خود شما فکر نميکنيد که نيازى به تغيير و
حک و اصالح داشته باشد؟
حکمت :تا آنجا که من فکر کردم ،در بخش دوم بعضى از مطا بات و خواستها را بايد به آن اضافه کرد که بيشتر در آن دقيق شدهايم .مثالً اينهکهه
حجا اسالمى سر جوان زير هجده سا ه کردن بايد ممنوع باشد .هر کسى ميخواهد حجا سرش کند بعد از هجده سا گى خودش تصميم بگيرد
و دو ت آزاد در ايران نبايد اجازه دهد که هر فرقهاى بيايد با بچهاش بعنوان خرگوش يا خوکچه آزمايشگاه هر کارى ميخواهد بکند ،يکهى هچهک
سرش بکند ،يکى فالنجاى بدنش را ببرد ،يکى به فالن قيافه درش بياورد و از فالن چيز محرومش کند! دو ت بايد بگويد بچه حقهوقهش مهعهلهوم
است ،مسجل است و شما نميتوانيد بچه را از شنا کردن و راه رفتن و شادى کردن و بازى کردن محروم کنيد ،يا از اينکه بخندد ،بدود و بها ههم
بچه .هيچ بچه نُه سا هاى بلند نميشود برود بگويد من بروم يک متر

سنهاى خودش بازى کند و اين حجا براى مثال تحميل است بهه
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پارچه بخرم بيندازم روى سرم .در نتيجه با يک سال بحث ممنوعيت حجا اسالمى براى کودکان بايد بيايد بعنوان يک بندى از حهقهوق کهودک و
جاهاى ديگر هم مطرح شود .نکات اينطورى هست که ميشود در بخش دوم بخصوص مشخصتر و دقيقتر راجع به آنها صحبت کرد .در رابهطهه بها
اتفاقهايى که در اين هفت هشت سال افتاده .من فکر ميکنم شايد اگر اآلن هم اين برنامه را بنويسيم بايد برگرديم و به مسيرى که بعهد از سهقهوط
شوروى طى شد ،دوباره نگاه کنيم .بندهايى داشته باشيم که نشان ميدهد اآلن به کجا رسيده .نظم نوين جهانى چه شد .دنياى يک قطبى باألخره بهه
چه وضعيتى در آمد .دورنما و افق انقال کمونيستى و رهايى کمونيستى در جهان چقدر آسانتر و چقدر سختتر شده .وضعيت نيروهاى طبهقهه اآلن
چه است .به يک معنى نگاه مجدد به جهان سرمايه دارى آن چيزى که اآلن هست و همينطور به کمپ کمونيسم ،به کمپ طبقه کارگر همانطور کهه
اآلن هست .اين هم جايش باز است .ا بته واضح است که هر وقت سندى را بعد از پنج شش سال نگاه کنيم ميتوانيم خيلى جاهايش را اصالح کنيهم.
اگر دست بکارش بشويم ممکن است جاهاى بيشترش تغيير کند ،و ى اينها آن بندهاى اصلى است که فکر ميکنم ميتواند تغيير کند.
قسمت چهارم  ۱٤:۱٤دقيقه

صابر :با شب بخير و تشکر از حضور شما منصور حکمت.
حکمت :خواهش ميکنم.
صابر :در چند برنامه قبلى ما بيشتر سؤاالت کلى و عمومىترى در مورد برنامه داشتيم .حاال بيشتر ميخواهيم به نکات مشخصترى در برنامه بپردازيم.
ابتداى برنامه حز کمونيست کارگرى از ”يک دنياى بهتر“ صحبت ميشود و اينکه ميشود ،انسانها ميتوانند ،اين دنياى بهتر را درست کنند و اينهکهه
کمونيست کارگرى قبل از هر چيز به همينجا تعلق دارد .سؤا ى که هست اين است که گويا حرف زدن از ساختن يک دنياى بهتر امروز خهودش بهه
يک وجه تمايز يک جريان تبديل شده .آيا هيچ جريان سياسى هست که به مردم وعده يک دنياى بدتر را بدهد؟
حکمت :طبعاً چنين جريانى نيست ،نه ،شايد بايد بيشتر منظورتان را توضيح بدهيد .واضح است که چنين جريانى نيست.
صابر :منظورم اين است که چرا بايد از اينجا شروع کنيم؟ چرا برنامه حز کمونيست کارگرى درست ميآيد از ”يک دنياى بهتر“ و اينکه اين دنيا را
ميشود ساخت...
حکمت :نقطه شروع برنامه ”يک دنياى بهتر“ اين است که کمونيسم يک چيز جدا از تالشهاى تاريخى انسان براى بهبود زندگيش نيست .اين يهک
نقطه شروع تحليلى اين برنامه است .براى اينکه شايد مد باشد که کمونيسم را با يک سلسله ايدهآ ها و يک آرمانها و برنامههايى براى جامعه تهداعهى
کنند که نازل شده و اآلن ما اين را ميخواهيم .چيزى که در برنامه ما داريم ميگوييم اين است که خواست عدا ت اجتماعى ،خواست رفاه ،خهواسهت
برابرى ،خواست آزادى خواستهايى است که تاريخ ًا از وقتى بشر بوده اين تمايل وجود داشته و از وقتى تبعيض هست برابرى خواسهتهش هسهت ،از
وقتى اسارت هست آزادى يک آرمان بشرى است ،رفاه هميشه يک آرمان بشرى است .و کمونيسم به اين معنى وسيعتر بخشى از آن تالش تاريهخهى
انسان است براى بهتر زندگى کردن ،براى آزادتر زندگى کردن ،براى عادالنهتر زندگى کردن .اين را اول برنامه دارد ميگويد.
صابر :سؤا ى که ميخواهم بکنم در همان اول برنامه وقتى صحبت ميشود در عين حال روى يک نکته که تأکيد ميشود اين است که با عقايد خرافيى
که ميخواهد وضع موجود را دائمى جلوه بدهد .يعنى اين بحث مطرح ميشود که کمونيسم کارگرى مخا ف اين تصور از وضع موجود و از دنيا است.
حکمت :نه ،چيزى که برنامه دارد ميگويد اين است که مردم مخا ف اين هستند .دارد ميگويد يک رگه اى در عمق وجود هر آدمى هست و هر نسلى
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از بشريت هست که زندگى بهترى ميخواهد و فکر ميکند اين زندگى بهتر به دست خودش ساخته ميشود و اين را مقابل قرار ميدههد بها افهکهار
حاکم ،آراء حاکم که حتى در جهان مدرن امروزى به مقدار زيادى بشر را قربانى عواملى خارج از اراده خودش ميدانند .فقر ،نابرابرى ،تهبهعهيهض،
محروميت و مشقت را چيزهايى ميدانند که آدم نميتواند از شر آنها خالص شود .برنامه با اين بحث شروع ميکند که بشر در عمق وجهودش ،ههر
انسانى ميداند يا الاقل اميدوار است به اينکه با تالش خودش زندگيش را بهتر کند و اين فر

وجود آدميزاد است ،چه بعنوان فرد چه بعنوان يک

پديده جمعى و چه بعنوان يک نسل .و کمونيسم دقيق ًا از اين گوشه مشترک همه انسانها ناشى ميشود ،قبل از هر چيز .قبل از اينکه بهه کهارگهر
برسيم ،قبل از اينکه به استثمار برسيم ،کمونيسم از اينجا ناشى ميشود که آدمها ميخواهند بهتر زندگى کنند .اين بهحهث بهرنهامهه اسهت .او ًال
ميخواهند بهتر زندگى کنند و ثانياً ميدانند به همت خودشان ميتوانند بهتر زندگى کنند .اينجا است که اين را در مقابل قدرگرايى و بى اختيهارى
بشر که در افکار حاکم است و بخصوص در مذهب تبليغ ميشود قرار ميدهد .ميگويد آدمها هر چقدر هم افکار خرافى را دور و بهرشهان تهبهلهيهغ
ميکنند ،عليرغم حاکميت مذهب ،عليرغم حاکميت ايدئو وژيهاى رسمى جامعه سرمايهدارى که آدم را بسيار ناچيز جلوه ميدهد در مقابل مسائلهى
که روبرويش هست و ناتوان جلوه ميدهد از تغيير اوضاعش ،آدمها ته د شان مدام دارند در زندگيشان تالش ميکنند بهتر زندگى کنند و اين تالش
جوهر مشترک کمونيسم است با کل بشريت.
صابر :آيا اينجا اين بحث فلسفى است راجع به نقش بشر در زندگى خودش يا اينکه همين که گفتيد يک نوع اعالم اينکه يک کمونيسم کهارگهرى
به اين تمايل همه انسانها براى بهبود زندگيشان تعلق دارد؟
حکمت :واضح است که يک بحث فلسفى پشت اين هست و اين يک بحث فلسفى خيلى شناخته شده و وسيعى است .در همه مکاتب يهک بهار
راجع به جبر و اختيار بحث ميکنند ،راجع به اينکه سرنوشت آدمها دست خودشان است يا مقدر است ،راجع به اينکه سهم ما از زندگهى چهيهزى
است که خودمان تعيين ميکنيم يا اينکه از پيش تعيين شده است .اين را همه مکاتب به يک درجهاى از اينجا شروع ميکنند که ببينند آدم چقدر
اختيار دارد در زندگيش ،چقدر توانايى دارد .به اين معنى کمونيسم ،الاقل کمونيسم ما ،کمونيسم ما دارد ميگويد که سرنوشت بشر از نظر عدا ت،
از نظر آزادى ،از نظر رفاهش کامالً دست خودش است و تالشهاى فردى و جمعى آدمها است که تعيين ميکند چه جورى زندگى ميکنند .به ايهن
معنى خُب يک بار فلسفى پشتش هست و آن اصا ت پراتيک و اصا ت عمل است ،در اين شکى نيست .اما برنامه ما دارد اين را در مهقهابهل آن
تصوراتى از کمونيسم قرار ميدهد که گويا کمونيسم يک فرمول و نسخه اى است براى بهبود جهان که نازل شده و هم اجتنا ناپذير و ههم نهو
است .به اين معنى نو است که گويا يک مدينه فاضله اى است که به عقل کسى رسيده و ميخواهد عرضه کند .ما داريم ميهگهويهيهم ايهن تهالش
کمونيستى امتداد تالش هميشگى بشر است براى بهبود اوضاعش ،که اگر بعداً دقت کنيد ،وقتى به فصل انقال و اصالحات ميرسيم در ههمهيهن
برنامه ،مجدداً ما با اين ايده در يک چهارچو معاصر چفت ميشويم .اينجا داريم ميگوييم که تاريخاً بشر عدا ت خواسته ،آزادى خهواسهتهه ،رفهاه
خواسته و کمونيسم هم از همين تالش و آرزوى قديمى و هاتى بشر درميآيد .در بخش انقال و اصالحات ميگوييم کمونيسم اآلن در هر سهنهگهر
مبارزه براى رفاه و آزادى و اصالحات کنار آدمها است ،و و اينکه آن تالش فىنفسه کمونيستى نباشد .ميخواهم بگويم رابطهاى دارد با اين جهنهبهه
تالش انسان براى بهبود وضع خودش.
صابر :اين نکته اى که گفتيد کمونيسم کارگرى تعلق به يک کمونيسم پراتيک و دخا تگر دارد ،اين را دوست داشتم يک مقدار بيشتهر تهوضهيهح
دهيد.
حکمت :همان مقو ه اجتنا ناپذيرى که يک مقدار از آن صحبت کرديد ،که گويا تاريخ بشر از پيش نوشته شده است و بعضاً حتى کسانى که در
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سنت کمونيستى کار کردهاند به يک درجهاى اين تصور را رشد داده اند که گويا کمونيسم يک ايدئو وژى است مبتنى بر اجتنا ناپهذيهرى مهراحهل
تاريخى و اينکه آينده مقدر است .حاال در ديدگاههاى مذهبى به د يل مشيّت ا هى يا دست تقدير آينده مقدر است ،در تئورى کمونيسم غير کارگرى
و سوسيا يسم غير مارکسى اينطور مقدّر است که جهان و طبيعت و نيروهاى مو ده و ساختارها و روابط تو يدى بشر را به يهک سَهمهت اجهتهنها
ناپذيرى ميراند .ما اينطور فکر نميکنيم .در عين اينکه خُب واضح است جهت عمومى جامعه بشرى به سَمت مقابله با تضادها و تنشهايى اسهت کهه
اآلن وجود دارد و رفع تنشهايى که اآلن وجود دارد و حل کردن اين تضادها ،در عين حال آينده بشر را محصول پراتيک بشر ميدانيم و اگر آدمها بايد
انتخا بکنند و نسلهاى انسانى معيّنى راه معيّنى را در پيش بگيرند آينده طور ديگرى رقم زده ميشود .به اين معنى کمونيسم ما يک کهمهونهيهسهم
متکى به اصا ت عمل و اصا ت آگاهى است .به اين معنى که پيروزى سوسيا يستى ،پيروزى عدا ت طلبانه بشر ناشى از رشد جنبشى است کهه ايهن
عدا ت را ميخواهد ،اين آزادى و رفاه را ميخواهد و اين جنبش بايد حى و حاضر وجود داشته باشد و برايش کار شده باشد و اين جنبش بايهد فهعهال
باشد و رهبرانش درست تصميم بگيرند تا پيروزى به دست بيايد .هيچ جا در ناصيه بشر ننوشتهاند که ا زاماً از کاپيتا يسم وارد سوسيا يسم ميشود و
همه آزاد ميشوند .ممکن است وارد بربريت بشود ،ممکن است وارد فاشيسم بشود يا الاقل ممکن است سى سال ،پهنهجهاه سهال ،صهد سهال ايهن
پروسه هاى تاريخى عقب بيفتد .خُب توى صد سال سه نسل ميآيند و ميروند و از نظر آنها هيچ آينده اجتنا ناپذيرى نبوده ،درنتيجه .مهيهخهواههم
بگويم که اين نوع کمونيسمى که ما مطرح ميکنيم و ”دنياى بهتر“ چکيده ديدگاهش است عميقاً پراتيک است و معتقد است به نقش خود آدمها در
ساختن زندگيشان.
صابر :يک سؤا ى که اينجا ميتواند مطرح باشد ،همان طورى که شما گفتيد ،تقريباً بسيارى از ايدئو وژيها يا شايد تمام آنها بحثشان سر اين است کهه
بله ،يک چيزى اجتنا ناپذير است يا همين وضع ،وضع موجودى که هست ،همين است که هست ،يا اين که مذهبيها ميگويند يک روزى مسهيهح
ميآيد يا امام زمان ميآيد يا فالن ميآيد دنيا را نجات ميدهد .و ى کمونيسم و کمونيسم کارگرى بحثش سر اين است که انسانها خودشان بايد تهاريهخ
را بسازند همانطور که گفتيد .منتها آيا اين فکر نميکنيد تضعيف بکند موقعيت اين را از حاظ اين که هر کسى بايد از خهودش بهپهرسهد کهه آيها
کمونيسم شدنى هست يا نه؟ متوجه منظورم شدهايد؟
حکمت :بله کامالً متوجه ام .ببينيد ،اين ديدگاه قدرگرايانه و ديدگاههايى که به يک معنى نوعى اوضاع خوبى را وعده ميدهند و مردم را ميبرنهد بهه
دنبال يک بهشت موعودى و حتى ناجيانى را از پيش معرفى ميکنند ،کسانى يا بخشهايى از جامعه که ميآيند و نجات ميدهند ،ايهنههها دارنهد روى
عواطف و احساسات توده هاى وسيع مردم کار ميکنند .به اين معنى که خوشبينشان نگهميدارند که در صحنه بمانند عليرغم مشقاتى که هست ،صف
مبارزه را به اين ترتيب براى مثال زنده نگهدارند .جنبشهاى مذهبى با وعده دادن بهشت و وعده دادن اين که حتى اگر شکست بخورند عمالً پهيهروز
شده اند سعى ميکنند جلوى تحليل رفتن صفشان را بگيرند و کمپشان را متشکل نگهدارند .اين استفاده از خرافه و استفاده از مواعيد موهوم براى بهه
خط کردن و بسيج آدمها يک گوشه هميشگى تاريخ تاکنونى بشر بوده و اين را ميشود گفت استفاده از جهل ،سرمايه گذارى روى جههل آدمههها و
سرمايه گذارى روى ترس آدمها ،سرمايه گذارى روى اميدهاى نامفهوم و مبهم آدمها .در صورتى که کمونيسم راجع به اين نيست .کمونيسم جنبهش
سياسى يک طبقه اجتماعى بسيار عينى است که دارد در کارخانه ها کار ميکند ،منفعتى در استثمار و استبداد ندارد ،منفعتى در تهبهعهيهض نهدارد،
منفعتى در ما کيت خصوصى ندارد در نتيجه خيلى عينى دارد سعى ميکند اين را عو

کند و چيز ديگرى جايش بگذارد مبتنى بر ما کيت اشتراکى

و برابرى انسانها .و اين جنبش سياسى خُب واضح است اگر تصميمات اشتباه بگيرد در مسير حرکتش از هدفش دور ميشود .ما به همهيهن سهادگهى
داريم بحث ميکنيم .ما ميگوييم کمونيسم کارگرى به معناى جنبش سياسى طبقه کارگر و جنبش سوسيا يستى طبقه کارگر جنبشى است که عمهالً
به جناح مقابلش پيروز شود ،بايد عمالً نيرويش را گسترش دهد ،بايد عمالً در بزنگاههاى تاريخى تصميم درست بگيرد تا پيروز شود .روى پيشانهيهش
ننوشتهاند که پيروز ميشود.
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ببينيد ،اين هست در تبيين هاى مختلفى از کمونيسم تاکنونى که طبقه کارگر را جاى مسيح و امام زمان نشاندهاند .عمالً طبقه کارگر ناجى جامعه
هست و دقيقاً همان سناريو و نمايشنامه مذهبى را گرفته اند و سوسيا يسم را سعى کردند با آن اين بار تبليغ کنند .خط ما اين نيست .کمونيهسهم
ال راجع به وعده دادن يک ناجى جديد با يک بهشت جديد و يک مدينهه فهاضهلهه
اين نيست .اگر کسى در مارکس دقيق شود ميبيند مارکس اص ً
جديد نيست .يک نوع ديگرى دوباره نسخه دوم و سوم مسيحيت نيست .کمونيسم يک جنبش پراتيکى مادى ،سياسى ،زمينى معهاصهر اسهت و
ال بحثش قدرت سياسى است ،بحث دو ت است و نه نجات به معنى قديمى کلمه .يک جدايى از تفکر مذهبى است که آدمهها را بهه دنهبهال
کام ً
منجيان و ناجيان ميکشاند .اختيار آدمها را دست خودشان ميدهد ،قدرت ميدهد به آنها که در سرنوشت خودشان دخا ت کنند در نتيجه مقوالتى
مثل آگاهى ،وحدت ،تشکل ،مبارزه ،قيام ،اعتصا  ،اينها تعيين کننده ميشود در اين انديشه ،در مقايسه با اعتماد ،توکل ،دعا ،اميد ،بهاور کهه در
ديدگاههاى خرافى -مذهبى برجسته ميشود در اين يکى تالش تشکل ،اتحاد ،مبارزه ،آگاهى و غيره تعيين کننده است .در نتيجه با علم به اينهکهه
از کمونيسم هم روايتهاى مذهبى شده ،کمونيسم ما روايت کامالً غير مذهبى ،ضد مذهبى از سوسيا يسم است .متکى است بر عينيت جهامهعهه و
مادى بودن جامعه و پراتيک انسانها و تعيين کنندگى اين پراتيک.
قسمت پنجم  ۱٣:٣١دقيقه

صابر :چند تا مفهوم کليدى در ”يک دنياى بهتر“ بارها و بارها تکرار ميشود يکى از آنها آزادى و برابرى است .حاال شايد بگوييم دو تا مفهوم .مهن
ميخواستم يک مقدار راجع به اينها امشب صحبت کنيم .خود شما همانجا اشاره ميکنيد که حز کمونيست کارگرى تنها جريانى نيست که چهه
تاريخاً و چه همين امروز از آزادى و برابرى حرف ميزند .من ميخواستم سؤال کنم اگر بخواهيم منشأ و ريشهاى براى اين آزادى و بهرابهرى پهيهدا
کنيم شما تا کجا برميگرديد عقب؟
حکمت :فکر ميکنم تا شروع او ين جلوه هاى اسارت .از بردگى تا اينکه او ين آدمها اسير شدند و برده شدند تا امروز مقو ه آزادى مطرح بهوده .از
او ين تبعيض ،از او ين جايى که جامعه تقسيم ميشود به طبقات و اقشار بخشهاى فرودست و فرادست و باالدست .از او ين جايى کهه دو هت بهه
وجود ميآيد و از او ين جايى که سرکو و اختناق شروع ميشود ،سلطه شروع ميشود در نقطه مقابلش مقاومت در مقابلهش شهروع مهيهشهود و
شعارهاى اين مقاومت در مقابل ظلم و اسارت خُب آزادى است ،در مقابل تبعيض شعار برابرى است که ا بته بشر در طول چند هزار سال تاريخش
مفهوم اين آزادى و برابرى را با توجه به اينکه در چه جهانى سير ميکرده در هر حظه تعريف کرده ،براى يک بَرده آزادى يعنى اينکه ديگهر بَهرده
نباشد .و ى اينکه حاال که بَرده نيست و ى مقو ه حق رأى آخر هنوز ابداء نشده يا هيچ نظام و هيچ دو تى متکى بر و منبعث از مردم نهيهسهت و
متکى به رأى مردم نيست آن موقع اصالً به ههن کسى خطور نميکند و موضوعيت ندارد .همين که بَرده نيست و داغش نميکنند و جسمش مهال
کسى نيست ،يک آزادمرد است و ميتواند راه برود توى بيابان و کسى الاقل بخاطر برده بودن نميتواند بگيرد و غل و زنجير به او بزنهد ،ايهن يهک
مقو ه آزادى را براى آن توضيح ميدهد يا براى رعيت آزادى يک معنى دارد .براى جهان امروز هم آزادى معنيى دارد که به جهان امهروز مهربهوط
است .بيحقوق ترين آدم امروز از برده هزار و پانصد سال پيش با حقوق تر است .در اين شکى نيست .و ى آزادى در هر دوره در رابطه با اسهارت در
آن دوره معنى دارد .آزادى بنظر من يک مفهوم اساساً...
صابر :ببخشيد برويم سر آزادى .من ميخواستم بدانم در دنياى مدرن ،آزادى و برابرى که اآلن از آن صحبت ميکنيد منشأ اين از کهجها اسهت؟
همانطور که شما توضيح داديد فرق دارد با آزادى که براى بَرده مطرح بود يا براى يک رعيت .اآلن خيليها از آزادى و برابرى صحبت ميکنند اآلن
اين از کجا ميآيد؟
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يک دنياي بهتر
حکمت :اين دو تا را از هم تفکيک کنيم چون آزادى و برابرى دو مقو ه کامال متفاوتند ،ميشود راجع به هر کدامشان مستقيماً حرف زد.
صابر :کامالً موافقم اول در مورد آزادى مطرح کنيد بعد در مورد برابرى.
حکمت :آزادى اساساً دو جنبه دارد يکى جنبه سلبى است .يعنى اينکه چه قيودى بر آدم نبايد باشد .چيزى که در مقابل اسارت مطرح ميشود .چهى
نبايد باشد .آزادى به اين معنى که کسى نميتواند آدم را محدود کند .آزادى به اين معنى که اجبارى بر شما نيست شما ميتوانيد خهودتهان مهحهق
هستيد ،مجاز هستيد اينکه خودتان را ابراز کنيد .اين آزادى از نظر سياسى معنى دارد .از نظر حقوقى و فرهنگى معنى دارد .آزادى در روابط شخصى
و در روابط اجتماعى معنى دارد .ميشود به آن پرداخت .يک جنبه ديگر آزادى جنبه اثباتى آن است .اينکه فر

کنيد من آزادم نظرم را بيان کهنهم

و ى اگر براى بيان نظر در قرن ما رسانه ها الزم است و من سر سوزنى امکانات مادى ندارم که رسانه اى را کنترل کنم و در آن شرکت کنم و از آن
استفاده کنم خُب طبعاً آن آزادى من روى کاغذ است و آزادى بيان من وقتى هيچ فرجهاى نيست براى اينکه من بتوانم حرفهايم را بزنم عمالً از نظهر
سلبى سر جايش هست .کسى نيامده جلوى دهانم را بگيرد و ى از نظر اثباتى وسيلهاى نيست من اين را پراتيک کنم .مثالً در حا ت تجريديش بهراى
مثال کسى مزاحم شما نيست آزاد هستيد پرواز کنيد و ى از نظر فنى ،از نظر جسمى امکانش را نداريد .در نتيجه نحوهاى که بشر اين آزادى خودش
را مبنى بر پرواز را پراتيک ميکند اين است که ميرود سعى ميکند يک ابزارهايى را بسازد ،امکاناتى را ايجاد بکند که به او اجازه ميدهد عهمهالً ههم
پرواز کند .پرواز بشر ممنوع نيست و ى مقدور نيست بخاطر نبود امکانات.
آن جنبه سلبى که خيلى مهم است ،فوراً مقو ه دو ت و طبقات حاکم را پيش ميکشد و سنتها و ايدئو وژى و نهادهاى سياسى و نهادهاى فرهنگهيهى
که بشر را مجبور ميکند خودش را ابراز نکند .براى مثال اجازه ندارد چيزهاى معيّنى را بگويد ،اجازه ندارد رفتار معيّنى بکند ،اجازه نهدارد بهه کهار
خاصى دست بزند ،اين طيف وسيعى دارد .از حق رأى نداشتن و حق فعا يت سياسى و تشکيالت و اتحاديه درست کردن نداشتن تها اجهازه سهفهر
نداشتن ،تا اجازه طالق نداشتن ،تا حق تحصيل نداشتن ،تا اجازه اظهار نظر ضد دينى نداشتن ،تا اجازه اظهار نظر جمهوريخواهانه در کشور سلطنتهى
نداشتن ،طيف وسيعى را در بر ميگيرد .در همين جهان معاصر خودمان که ميپرسيد همه جورش هست .حقوقى که يک آمريکايى دارد من و شما در
ايران نداريم .او ميتواند براحتى به باالترين نهاد مملکتش بگويد باور ندارم ،قبول هم ندارم و بگويد من آزادى انديشه دارم و هر چه ههم بهخهواههم
ميگويم .در ايران بطور عادى نميشود حتى اظهار نظر کرد راجع به حجا  .ميگويند شما معتقد هستيد حجا خو چيزى نيست؟ بيا بهرو زنهدان!
حتى تا اين حد .کارى به اين ندارم که به اينکه آن مملکت فاشيستى و عقب مانده و چقدر حکومتش ارتجاعى است .ميخواهم بگويم حتهى اظهههار
نظرت راجع به يک مسأ ه اى ،موضع ثا ثى ممکن است در يک کشورى در همين جهان امروز با اعدام جوا بگيرد در يک کشور ديگرى مجاز باشهد.
و ى آن طيف آزاديهاى سياسى جنبه سلبى قضيه است .رابطه بشر با تو يد ،رابطه بشر با ...جنبه اثباتى آن است.

***
صابر :شما گفتيد آزادى دو جنبه سلبى و اثباتى دارد .ميتوانم يک سؤال هم همينجا مطرح کنم؟ آيا ميشود گفت جنبه سلبى بيشتر منظهور شهمها
جنبه حقوقى آزادى است و جنبه اثباتى آن بيشتر جنبه عملى و واقعى يا آنجايى که به هر حال به دنياى واقعى ميرسد؟
حکمت :با يک درجه اغما
فر

ممکن است بشود اين تفسير را کرد ،و ى جنبه سلبى فقط حقوقى نيست .ببينيد ،ضمانت اجرا ديگر حقوقى نهيهسهت.

کنيد شما ميگوييد من بايد آزاد باشم که هر نظرم را راجع به خدا ،مذهب ،بى مذهبى بگويم ،درست است؟ ممکن است از نظر حهقهوقهى آزاد

باشيد و ى انجمن تروريستى اسالمى سر خيابان شما را با تير بزند ،اگر اين کار را بکنيد .کما اينکه مثالً سلمان رشدى حرفش را ميزند مهيهگهذارنهد
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دنبا ش با تير بزنندش يا من و شما حکم اعداممان را هم احتماالً صادر کردند يک جا گذاشتهاند بخاطر نظرهايى که داريم .در نتيجه اينهکهه آدم
اجازه دارد نظرش را بگويد با اينکه آيا اين گفتن ضمانت اجرايى دارد و اينکه اين گفتن جان آدم را به خطر ميندازد ،آيا آدم بايد خود سهانسهورى
بکند يا نه دو بحث است .يعنى آن هم حقوقى نيست .آن هم برميگردد به اينکه چه نهادهايى در جامعه هست که از اين آزادى حراست ميهکهنهد.
چقدر اين اصل است و سرکو آزادى استثناء است .چقدر سرکو آزادى به چشم بد نگريسته ميشود و چه جورى در جامعه از آن مهمهانهعهت
ميشود .فقط حقوقى نيست .اگر شما هزار و يک قانون بگذاريد که اختياراتى به افراد ميدهد بدون اينکه تناسب قواى واقعى سهيهاسهى و آرايهش
مدنى جامعه جورى باشد که اين حقوق را حراست کند فايده ندارد  -ا بته فايده دارد همانش از هيچ چيز بهتر است  -و ى هنوز جوابگو نهيهسهت.
من و شما آزاديم نظرمان را بدهيم و ى اخوان ا مسلمين تصميم ميگيرد ترورمان کند يا جوخههاى مرگ جناحهاى دست راستى طرفدار آمريهکها
ممکن است فالن کار را بکنند با فالن منتقد .اين محدود کننده آزادى است .به اين معنى حقوقى ظاهر قضيه است و ى نشاندهنده تناسب قهواى
مدنى و سياسى است.
اما آن جنبه اثباتى .اين که آزادى واقعاً حقوقش به جاى خود محفوظ ،اختيار را آدم دارد و ى چقدر از نظر مادى و از نظر اجتماعى امکان ابراز آن
آزادى و به کار بستن آن آزادى و متحقق کردنش هست به يک درجه زيادى اقتصادى است ،به يک درجه زيادى باز آن هم حقوقى است .فهر
کنيد همانطور که گفتم مثال رسانهها را بزنم .اگر در يک جامعهاى رسانهها دست بخش خصوصى اند و بر مبناى سود اداره ميشوند خُهب کسهى
ميکروفن را جلوى يک آدمى که توى خيابان دارد ميرود نميگيرد ببيند نظرش راجع به فالن مسأ ه چه است .و ى اگر سيستمى که رسانه هها در
آن هست درش به روى مردم باز است ،شيوه هاى مختلفى هست که آدمها ميتوانند دور هم جمع شوند ،روزنامه داشته باشند ،کانال تلهويهزيهونهى
داشته باشند ،کانال راديويى داشته باشند ،روى اينترنت باشند آنوقت ميبينيم که آدمها اجازه بيشترى دارند ،امکان بيشترى دارند حرف بهزنهنهد.
همين مقو ه اينترنت را اگر درنظر بگيريد و اينکه اآلن هر کسى تقريب ًا ميتواند يک غرفه درست کند رويش و حتى کانال تلويهزيهونهى يها راديهو
ال نتوانستند بگيرند و خيلى از کشورهاى استبدادى هم نتوانستند جهلهويهش را
خودش را با خرج کمى بگذارد روى اينترنت و جلويش را هم عم ً
بگيرند ،دارد يک درجه اى به آدمها قدرت ميدهد ،به افراد قدرت ميدهد که بتوانند حرفش را بزنند .جنبه اثباتى آزادى اين ديگر ميشود وظهيهفهه
سوسيا يسم ،وظيفه انقال سوسيا يستى که بيايد امکانات جامعه را يک نوعى بين مردم تقسيم کند و در اختيار مردم بگذارد بتساوى و آزادانهه
که هر کسى بتواند خودش را شکوفا کند و حرفى که روى د ش مانده را بزند و از آن آزادى بيان و آزادى ابراز وجهودى کهه ههر آدمهى از آن
برخوردار است ،با صِرف به دنيا آمدنش ،برخوردار باشد .آدمها بتوانند بروند صدايشان را به گوش همديگر برسانند ،بتوانند مکنونات قلبى شهان را
بياورند بيرون .بتوانند طرحهايشان را براى جامعه با بقيه مطرح کنند .بتوانند آ ترناتيوهايشان را مطرح کنند .بتوانند بگويند به چه سَمتهى بهايهد
رفت و به چه سَمتى نبايد رفت .بتوانند خالقيتهاى هنريشان را بنمايش بگذارند براى همديگر .اين ديگر بحث امکانات است ،بحث اينکه جهامهعهه
متعهد شود به اين که وظيفه جامعه است که اجازه بدهد شهروندانش خالقيتهايشان شکوفا شود .اين ديگر دست سوسيا يسم را ميبوسد .يهعهنهى
اگر جنبه سلبى آزادى تا يک درجه اى تاريخاً روى دوش يبرا يسم و مقابله يبرا يسم با تفکر استبدادگرا و مطلقگرا بود ،جنبه اثبهاتهى آزادى و
تحققش يک مقدار زيادى نتيجه پيروزى سوسيا يسم و کمونيسم خواهد بود.
صابر :خيلى متشکر .ما وقت خيلى کمى داريم منتها اين جنبه اثباتى را که روى دوش کمونيسم خواهد بود مشخصاً اگر ميشود يک مقدار بيشتهر
توضيح بدهيد .يعنى آيا منظورتان اين است که با تحول در مناسبات اقتصادى و از بين بردن استثمار و تبعيض و ايجاد يک بهرابهرى اقهتهصهادى
ميشود آزادى واقعى را هم به دست آورد؟
حکمت :به يک معنى آن وجهى از آزادى است که شرطش ايجاد برابرى است .بيشتر از هر چيزى شرطش ايجاد يک کنترل اشهتهراکهى و يهک
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ما کيت اشتراکى بر ثروت بشريت است .اگر بنا باشد امکانات دنيا دست اين و آن محبوس باشد و انحصار اين يا آن فرد و يا کمپانى باشد خُب بقهيهه
مردم دنيا از دايرهاش ميافتند بيرون و هيچ استفاده اى از آن نميتوانند بکنند براى اينکه خودشان را ابراز کنند يا روى سرنوشت جههانشهان تهأثهيهر
بگذارند .اگر شرط اينکه آدمها واقع ًا حس کنند آزادند و اگر چيزى بنظرشان ميرسد ميتوانند با بشريت زمان خودشان در ميان بگهذارنهد و تهأثهيهر
بگذارند روى سرنوشت فردى و جمعى خودشان اين است که اين امکانات هم برايشان قابل استفاده و در دسترسشان باشد .به اين معنى هيچ مکتبهى
بجز کمونيست تالش نکرده که جامعه را در اختيار جامعه قرار بدهد ،که جامعه را در اختيار بشريت قرار دهد .بقيه مکاتب صحبتشان سر اين اسهت
که اين انحصار دست کى باشد .کمونيسم تنها مکتبى است که ميگويد انحصار نميخواهيم ،ما کيت خصوصى نميخواهيم ،جامعه محصهول جهمهعهى
بشريت است و بايد در اختيار بشر بعنوان يک جمع باشد و انحصار فردى و گروهى نبايد روى آن باشد.
قسمت ششم  ۱١:٤٨دقيقه

صابر :اين ششمين سرى برنامه ما از سرى صحبتهاى ما است که با منصور حکمت نويسنده ”يک دنياى بهتر“ برنامه حز کمونيست کارگرى ايهران
داشتيم .و همانطور که وعده اش را داديم بحث در مورد آزادى را ادامه ميدهيم آنطورى که در برنامه حز کمونيست کارگرى ايهران آمهده .آقهاى
حکمت ضمن تشکر از شما ميخواستم اين را بگويم :ببينيد ،اآلن کسان ديگرى هم از آزادى حرف ميزنند در جوامع بشرى.
حکمت :همه حرف ميزنند.
صابر :بله ،همه حرف ميزنند .شما دفعه قبل يک مقدار توضيح داديد در مورد نقشى که يبرا يسم داشته تاريخاً .کالً آزادى در دستگاه فکرى يبرا ى
چه است؟
حکمت :يبرا يسم ايدئو وژى و مکتبى است که دارد سعى ميکند فرد را از انقياد فئودا يسم در بياورد .فرد را فرد کند .براى او ين بار آدم رعهيهت
کسى نباشد ،آدم جزو مايملک و يا جزو ابوا جمعى هيچ قشر فئودال يا هيچ سلطنت يا کليسا نباشد .فرد فرد باشد و بهتهوانهد آزادانهه از مهحهل
زندگيش بلند شود و برود يک جاى ديگر کار کند ،بتواند براى هر کسى خواست کار کند ،بتواند صاحب چيزى باشد ،بتواند بفروشد ،بتواند بخرد .بهه
يک معنى فرد اتميزه بشود ،به واحد او يه خودش تجزيه شود در جامعه بشود فرد ،که اين بتواند در نتيجه بازار سرمايهدارى که آن ههم بهه سهههم
خودش به کاالها و واحد کاالها مبتنى است را با آن چفت شود .اگر شما بنا باشد با عشايرى که همه به رئيس قبيلهشان گوش ميدهند سرمايه دارى
نميشود داشت .سرمايه دارى يعنى اينکه هر کسى بيايد در بازار کار کار خودش را بفروشد ،هر کى خواست برود پو ش را بيندازد به گردش ،اگر ههر
کى صاحب يک چيزى شد سرمايه گذارى بکند ،شرکت راه بيندازد ،رقابت بکنند .اين انعطاف پذيرى و اين تجزيه نهادها و ساختارهاى جامعه کهنهه
جورى که فرد را آزاد بکند ،اين شرط الزم سرمايه دارى است .در نتيجه يبرا يسم ايدئو وژى عروج سرمايهدارى است و ايدئو وژى خالصى انسان قرن
هفده و هجده و نوزده است از سلطنت فئودا ى ،از کليسا و از نظام اربا و رعيتى و سيستم زميندارى اروپاى غربى است .اين نقش يبرا يسم اسهت.
و واضح است که هيچ مکتبى نميآيد بگويد ما ميخواهيم اين کار را بکنيم .همه از ايده آ ها حرف ميزنند .در نتيجه يبرا يسم ايدهآ ههاى خهودش را
تعريف ميکند ،حقوق هاتى بشر را تعريف ميکند ،تصويرى از يک انسان آزاد ميدهد .و وقتى اينها را ميگذاريد کنار هم ميبيهنهيهد ايهن انسهان آزاد
يبرا يسم خيلى شبيه يک بورژوا از آ در ميآيد .کسى که ميتواند مايملک خودش را بفروشد ،بخرد ،کارگر استخدام کند ،صاحب خانه اش بهاشهد،
صاحب جنس خودش باشد ،ما کيتش مقدس باشد ،دو ت نتواند در کارش دخا ت کند ،فئودال نتواند در کارش دخا ت کند ،ارتشها نتوانند به رويش
شمشير بکشند و اين آدم حرمت داشته باشد.
صابر :ببخشيد ،در همين رابطه آيا بيانيه حقوق بشر ،که اآلن خيلى هم هينفوه است در دنيا ،در همين چهارچو است؟
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حکمت :بنظر من بيانيه حقق بشر يک پايش يبرا يسم هست ،حتماً .منتها بيانيه حقوق بشر حاصل يک دوره مبارزه آدمها است براى گرفتن يک
حقوق پايه اى .براى مثال در مکتب يبرا يسم بخودى خود چيزى راجع به تبعيض نژادى نيست که سفيد پوستان يا سياه پوستان چه رابهطهه اى
بايد داشته باشد .چون يک يبرال ميتواند بنا به تعريف  -و همينطور هم بوده  -طرف يبرال است و ى زن را انسان تعريف نميکرد و بهه او حهق
رأى هم نميداد و ى بنظر خودش از مکتب يبرا ى عدول نکرده بود .يک سياه پوست را آدم قبول نميکرد ،خودش را جمهوريهخهواه و هيهبهرال
ميدانست و ى سياهپوست را ينچ ميکرد و رأى هم به او نميداد .تا همين وسطهاى قرنى که پشت سر گذاشتيم ،در دهه شصت در آمريهکها حهق
رأى نداشتند .همان کافه اى که يک سفيد پوست غذا ميخورد يک سياه پوست حق نداشت وارد بشود يا بچهاش نميتوانست همان مدرسهاى بهرود
که سفيد پوستها ميرفتند .ميخواهم بگويم از نظر خود آنها هم اين با يبرا يسم تناقضى نداشت .بيانيه حقوق بشر يک درجهاى ناشى از تالشههاى
بقيه مردم است که اين بديهات را هم در عين حال تحميل کنند  -بله تحميل کردند .يعنى يبرا يسم خت و عريان فقط در چهارچو

يبهرا هى

خودش بعنوان يک مکتبى که آزادى را سلبى تعريف ميکند و جلوى دخا ت ديگران را در زندگى افراد ميگيرد بخودى خود به هيچکدام از ايهن
ايده هاى انسانى زوماً نميرسد .تاچريسم هم ميتواند از آن بيايد بيرون ،يک فعال مايشايى قانون جنگل هم ميتواند از آن بيايد بيرون .اينکهه چهه
درجه اى حقوق مدنى آدمها و حقوق مدنى آدمها ،نه فقط مدنى ،حقوق انسانى آدمها ،حقوق بشر وارد صحنه ميشود هنور حتى در اين چهارچهو
هم مديون حرکتهاى چپگرايانه ،سوسيا يستى يا سوسيال دمکراتيک است که يک درجه اى اينها را وارد مکتب ايدئو وژى حاکهم اروپهاى غهربهى
ميکند که پشت بيانيه حقوق بشر است .ايدئو وژى اروپاى غربى يک رکنش يبرا يسم است و ى يک رکن ديگرش تالشهاى سوسيال دمکراتهيهک
است که آن فعال مايشايى يبرا يسم و خصلت کامالً سلبى و نفيى آن را تعديل کرده و يک جنبه اثباتى هم به بعضى مطا باتش داده است.
صابر :حاال که بحث حقوق بشر شد بگذاريد يک نکته را هم اينجا بگويم بعد بحث آزادى را عمومى تر ادامه بدهيم .آنجا تأکيد ميشهود کهه حهق
ما کيت يک حق مقدس است براى انسانها .خُب اين چيزى است که از يبرا يسم آمده .نکته اين است که همين حقوق بشهر بها بهه رسهمهيهت
شناختن حق ما کيت عمالً ميدان ميدهد به همين وضعى که هست .آنوقت سؤال اين است که بيانيه حقوق بشر چقدر ميتواند پرچم يک مهبهارزه
واقعى باشد براى آزادى؟
حکمت :بنظر من مردم فقط وقتى با اين بيانيه روبرو ميشوند که مثالً در مقابل حکومت مارکوس در فيليپين يا خمينى در ايهران ،خهامهنهه اى،
خاتمى ،در مقابل طا بان ،در مقابل رژيم آپارتايد در آفريقاى جنوبى مطرح ميشود .به اين عنوان خُب اين بيانيه که سهل است ،يک خواست پيش
پا افتاده ” آقا اختناق را غو کن“ ميتواند پرچم مبارزه باشد .ميخواهم بگويم جامعه ناموزون است جامعه قرن بيستم که ما در آن زندگى ميکنهيهم،
از خشنترين اختناقها به يک حکومتهايى مثل فرانسه و سوئد و آمريکا را در بر ميگيرد .بيانيه حقوق بشر ديگر به درد مبارزه در فرانسه نميخهورد.
اينکه شما بخواهيد در فرانسه اين را پرچم يک مبارزه آزاديخواهانه بکنيد ،حداقل مثل اوضاعى که هست .يا بعضاً ميتوانيد در بعضى موارد اجحاف
را با استناد به آن جلوگيرى بکنيد .و ى خُب بيانيه حقوق بشر را اگر کسى در مقابل حکومت خامنه اى ،رفسنجانى ،خاتمى قهرار بهدههد مهثهل
مانيفست کمونيست بنظر ميآيد در آن مملکت .براى اينکه هر چيزى که اين تو هست در ايران نفى شده .بحث تقدس ما کيت هم دقهيهقه ًا اگهر
ما کيت مقدس باشد و بگذارند هر کسى با اموا ش و با سرمايه اش هر کارى بکند بيمه بيکارى وجود خارجى نخواهد داشت ،بهداشت مهجهانهى و
حتى واکسيناسيون وجود خارجى نخواهد داشت .اگر اين چيزها در جامعه سرمايه دارى وجود دارد به خاطر اين است که از پايين آمدهاند اينها را
از صاحبان ما کيت گرفتهاند ،مجبورشان کرده اند به اين قدرش رضايت بدهند .در نتيجه خود تقدس ما کيت با حقوق بشر تنهاقهض دارد .شهمها
نميتوانيد تقدس ما کيت داشته باشيد و مدعى دفاع از حقوق بشر باشيد .براى اينکه حقوق بشر را بايد رفت از خود صاحبان وسائل تو يد گرفت و
آنها به زبان خوش نميدهند و بايد رفت از آنها گرفت .بايد ما کيتشان را نقض کرد براى اينکه سهمى را به مردم اختصاص داد .در نهتهيهجهه آن
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جوابگو نيست ،براى اروپاى غربى و براى آمريکا بيانيه حقوق بشر هيچ سند به درد بخورى براى مبارزه نيست .براى اينکه يک هيهبهرا هى يها يهک
نويسندهاى يا يک انساندوستى در افغانستان اين پرچم را بلند کند و بگويد ”بابا اين را مبنا قرار بدهيد“ خُب واضح است البد همه مردم آنجا ميآيهنهد
و دستش را هم ميبوسند و ميگويند چه پيغمبرى ،چه ناجى بزرگى آمده ،ببينيد چه دارد ميگويد! ميگويد بشر را نبايد همينطورى اين ور و آن ور
پرت کنيد و بکشيد ،چه بکنيد و چه نکنيد ،بشر حقوقى دارد .ميخواهم بگويم ناموزونى اوضاع است که به اين بيانيه موضوعيت داده اسهت .وگهرنهه
دوران ما از اين بيانيه فراتر رفته است.
صابر :شما داشتيد درباره آزادى و يبرا يسم صحبت ميکرديد .همينطور در صحبتتان هم يک اشاره اى کرديد که چطور تا اآلن در اروپهاى غهربهى
مفهوم آزادى يا بيانيه حقوق بشر که شايد عا يترين حد آن آزادى را توضيح داده باشد به يک درجهاى هم تحت تأثير مبارزات سوسيال دمکراتهيهک
است .من ميخواهم شما روى اين قسمت ”مبارزات سوسيال دمکراتيک“ بيشتر توضيح بدهيد که اين چطور تأثير گذاشته و خود اين در مهطها هبهه
آزادى چه محدوديتهايى دارد؟
حکمت :ببينيد ،بنظر من پايه اساسى انديشه هاى سوسيال دمکراتيک مسأ ه توزيع ثروت است .در عين اينکه جامعهه در چهههارچهو

کهلهيهش

کاپيتا يستى است و يبرا يسم ايدئو وژى رسمى است و هر ما کيت مقدس است و طبقه سرمايهدار بايد حاضر بشود که بخشى از ثروت و مهحهصهول
انباشت ثروتش را توزيع کند براى ثبات جامعه يا براى به وجود آوردن يک جامعه با چهره انسانى ،که فقر براى مثال در آن نباشد يا تحصهيهالت در
آن وجود داشته باشد ،طب بتواند در آن وجود داشته باشد و شهروند جامعه علىا عموم از سطح رفاهى باالترى برخوردار باشد ،جامعه قابل تهحهمهل
باشد .خُب واضح است که اين تا اندازه اى نشاندهنده بخشهاى از خود طبقه حاکمه است که يک جامعه متمدن ترى را آرزو ميکننهد .فهقهط نهفهس
انباشت و انباشت برايش تمام مسأ ه نيست فکر ميکند بايد بخشى از اين انباشت هدفش اين باشد که جامعه را به يک حد قابل قبو ى که بشهود بها
وجدان راحت الاقل از محصوالت سرمايهگذاريشان برخوردار باشند ،جامعه را مرفهتر کنند .اگر جامعهاى که بچه شش سا هاش در معدن زغال سنهگ
دارد ميپوسد ،بورژواى آخر قرن نوزده و قرن بيست که دارد راست راه ميرود احساس شرف و احساس احترام به خودش نميکند تالش ميکهنهد کهه
بعض ًا اين بحث هست .بخصوص که رقابت همينطور ،يک معدنى يا يک واحدى که کار کودک را توى خودش مجبور ميشود زير فشار هغهو بهکهنهد،
خودش ميشود عنصر فشار روى ساير واحدهاى تو يدى رقبا که آنها هم بايد غو بکنند .به يک معنى يک مکانيسمى است که در آن ايهن حهقهوق
برجسته ميشود .و ى پشت همه اين رضايت دادن طبقه حاکم به اين اصالحات فشار طبقه کارگر را ميبينيم .فشار طبقه کارگر را ميبينيم کهه کهل
اين پديده را نميخواهد .در نتيجه سوسيال دمکراسى هميشه بصورت يک ظرف بورژوايى ،يک ظرف طبقات سرمايه دار براى کانا يهزه کهردن فشهار
کارگر به يک اصالح طلبى در چهارچو جامعه موجود تبديل ميشود .سوسيال دمکراسى عمالً همه جا اين است ،چه جناحهايى از طبقه حاکم کهه
ظرفى را درست ميکنند در چهارچو قانونيت وضع موجود و در چهارچو تقدس ما کيت و تقدس سرمايهدارى ،براى اينکه فشار اصالح طلبهانهه و
تغيير خواهانه کارگر کانا يزه بشود به حرکتهاى قانونى و به تعديلهاى گام به گام در جامعه .يک حرکت اصالح طلبانه است در جامعه .پشتش فشهار
طبقه کارگر محرومان جامعه است .اينطرفش اعتقاد بخشى از طبقات حاکم که بعضاً اين تعديل بايد براى ثبات جامعه صورت بگيرد يا بهراى قهابهل
زندگى بودن کاپيتا يسم صورت بگيرد .ايدئو وگهاى خودشان را هم داشتند.
صابر :يعنى ميخواهيد بگوييد سوسيال دمکراسى يک نوع سرمايهدارى بهتر است؟
حکمت :سرمايهدارى با چهره انسانى ،سرمايه دارى بهتر .منتها تاريخاً اينطورى شکل نگرفته .تاريخاً او ين حرکتهايش را هميشه توى طبقه کهارگهر
ميبينيد .يعنى اينکه چه ايدئوگهايى جلوى صحنه ميآيند ،سوسيال دمکراسى را فرمو ه ميکنند و جنبش کارگرى را به خودشان متصل ميکهنهنهد و
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هژمونى رويش نگهميدارند بحث ديگرى است .شما ممکن است از يک در برويد توى سوسيال دمکراسى ببينيد اين که گوش تها گهوش کهارگهر
نشسته اينجا ،اتحاديه هاى کارگرى وسيعا به آن ربط دارند ،خيلى از سران سوسيال دمکراسى کارگرهايى هستند که از موضع حق طهلهبهانهه بهار
آمدند و سعى کردند جنبش طبقه خودشان را نجات بدهند از اين وضعيت .و ى در اين واقعيت تغييرى نميدهد که کل چهههارچهو

عهمهومهى

ايدئو وژيکى سياسى سوسيال دمکراسى و ” ِيبِريسم“  -همين جرياناتى که در انگلستان براى سا ها سر کار بودند يا در سوئد سر کار بودنهد و در
فرانسه سر کار بودند  -جناح چپ طبقه حاکمه است که سعى ميکند يک کاپيتا يسم تعديل شده با چهره انسانى ايجاد بکند که از نظر آنها قهابهل
دوام باشد.
صابر :وقت خيلى زيادى نداريم و ى يکى دو تا سؤال را ميخواهم اينجا کوتاه هم که شده به آنها بپردازيم .يکى اينکه اآلن رسيديم به تعبير آزادى
در سوسيال دمکراسى هم صحبت کرديم منتها راجع به چپهاى ديگر چى؟ کمونيسم روسى؟ يا کسانى که کمونيست معرفى شدهاند براى سا ههها،
اينها چه تمايزى با تعبير يبرا ى يا سوسيال دمکراتيک از آزادى دارند؟
حکمت :اين بحث خيلى مفصلى است نميدانم چقدر ،الاقل امروز چقدر ميخواهيد به آن بپردازيم .و ى چيزى که به اسم کمونيسم به وجود آمهد
در طول قرن بيستم بخصوص در دو قطب شوروى و چين حاصل يک روند تاريخى مشخصى بود .بعنوان يک انديشه از آسمان نازل نشد .محصهول
يک اتفاقهاى تاريخى قبل از خودش بود .بخصوص تجربه شوروى از اين نظر مهم است که آنچه بعد ًا به اتحاد جماهير شوروى يها بهلهوک شهرق
تبديل شد شروعش يک انقال کارگرى است ،کمابيش روى خطوطى که ما اآلن بيان ميکنيم .سال  ۱١۱١يک انقال کارگرى در روسيه صهورت
ميگيرد و از يک موضع کامالً انترناسيونا يستى است .کارگرهايى که ميخواهند به جنگ ”نه“ بگويند و رفاه را در جامعه برقهرار کهنهنهد .ههمهان
انديشههايى که در ”دنياى بهتر“ ما ميبينيم به يک درجه زيادى مبناى حرکت بلشويسم است .و ى بعد از  ٥٢سال ١٢ ،سال ١٢ ،سال که بهه آن
نگاه ميکنيد ،دوره اى که ديگر دارد سقوط ميکند ،هيچ نشانى از آن حرکت او يه ندارد .بنابراين بحث سر تجربه شوروى و چهيهن و ايهن نهوع
کمونيسمها بر سر اين است که بر سر آن اتفاق تاريخى و قيام حرکت کارگرى چه آمد .در مورد چين حتى اينطور هم نيست .چين از او ش يهک
حرکت ملى است ،يک حرکت ضد استعمارى است ،يک حرکت ضد امپريا يستى ملى در جامعه است که بخاطر اعتبار و وزنهاى که اسم کمونيسم
در آن دوران دارد و بخصوص بخاطر اعتبارى که اسم کمونيسم در بين محرومان جهان پيدا کرده و هر کسى ميخواهد از شر استعمار راحت بشود
اسم خودش را سوسيا يست ميگذارد چين هم به يک حرکت سوسيا يستى دست زد .اگر قرار بود امروز آن اتفاق بيفتد آن حهزبهى کهه حهز
کمونيست چين شد اسم خودش را حز کمونيست چين نميگذاشت ،ميگذاشت حز دمکرات چين و به خودش هم نميگفت چين سرخ يا چين
کمونيست ،ميگفت چين دمکراتيک يا چين دمکرات يا چين پار مانى .امروز آن اعتبار را که مقو ه دمکراسى و دمکراسى غربى دارد .و ى در زمانى
که اواسط قرن بيست در چين انقال مردمى ميشود ،انقال توده اى ميشود براى اينکه از آن موقعيت در بيايد و يک انقال ملى ،از جنس ههمهه
انقالبات ملى و استقالل طلبانه و کشور سازانه اى که در خيلى از کشورهاى عقب مانده جهان در آن دوره صورت ميگيرد ،به خودش ميگويد ”چين
کمونيست“ و مائو تسهدونگ که فى ا واقع يک رهبر ملى است ،دنبال عظمت کشورش و بهبود وضع بازار داخلى چين است ،مهيهشهود يهکهى از
ال استا ين ،مائو ،تروتسکى اينها چه جهايهگهاههى دارنهد در انهديشهه
قطبهاى ”کمونيسم“ بين ا مللى .در نتيجه اين بحث پيچيده است اينکه مث ً
کمونيستى کارگرى يک بحث است ،اينکه اين قطبها چه ربطى با کمونيسم داشتند بحث ديگرى است .از نظر باورهاى اين قهطهبههها (چهيهن را
بگذاريم کنار چون بنظر من يک تجربه عقب مانده است در مجموع) ،از نظر مقو هاى مثل تجربه شوروى يا کمونيسم اروپايي يا ”چپ نو“ از نهظهر
باورها ،اينها نسبت به يبرا يسم و سوسيال دمکراسى غربى نقطه ضعفها و نقطه قدرتهايى دارند و از بعضى جهات عهقهب انهد حهتهى از نهظهر
آزاديخواهى و آرمانخواهى انسانى از اينها و از بعضى جهات جلو هستند که اين را بايد در يک بهحهث مهفهصهلهتهرى بهنهظهر مهن شهکهافهت.
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يک دنياي به رت
و مصاحبه رادیو انترانسیوانل با منصور حکمت
رد رابطه با يک دنياي بهتر
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