
 

 

 

 
تغییر جهان و ایجاد دنیایی بهتر یک امید و آرمان همیشگی انسانها در طول  تواریو  

جامعه بشری بلده است. علیرغم رواج ایده های قدرگرایانه و خرافی اعم از مذهبی و 

غیر مذهبی حتی در دنیای به اصطالح مدرن امروز، ایده هایی که هر یک بوه نویولی 

عالج ناپذیری و مقدور بلدن وضع ملجلد را تبلیغ میکنندریا  زندگی واقعی و عمو  

روزمره تلده های وسیع مردم هملاره حاکی از یک امید و باور عمیق به امکان پذیری 

و حتی اجتناب ناپذیری یک آینده بهتر است. این امید که دنیای فوردا مویوتولانود از 

میرومیت ها و مشقات و کمبلدها و زشتی های امروز رها باشد، این اعتقاد که عومو  

امروز انسان ها، چه جمعی و چه فردی، در تعیین چند و چلن دنیای فردا ملثر اسوت، 

یک نگرش ریشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگی و حرکت تلده های وسویوع 

 مردم را جهت میدهد.

کملنیسم کارگری قب  از هر چیز به اینجا تعلق دارد، به امید و اعتقواد انسوان هوای 

بیشمار و نس  های پی در پی به این که ساختن یک آینده بهتر، یک جهان بهتر، بدست 

 خلد انسان، ضروری و میسر است.
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 بنیاد های اجتماعی و فکری کمونیسم کارگری              

 یک دنیای بهتر 

تغییر جهان و ایجاد دنیایی بهتر یک امید و آرمان همیشگی انسانها در طول تاریخ جامعهعب بشعر  

بوده است. علیرغم رواج ایده ها  قدرگرایانب و خرافی اعم از مذهبی و غعیعر معذهعبعی رعتعی در 

دنیا  باصطالح مدرن امروز، ایده هایی کب هریک بب نحو  عالج ناپذیر  و مقدر بعودن وعع  

موجود را تبلیغ میکنند، زندگی واقهی و عمل روزمره توده ها  وسی  معرد  هعمعواره رعاکعی از 

یک امید و باور عمیق بب امکان پذیر  و رتی اجتناب ناپذیر  یک آینده بهتر است. این امعیعد کعب 

دنیا  فردا میتواند از محرومیت ها و مشقات و کمبودها و زشعتعی هعا  امعروز رهعا بعاشعد، ایعن 

اعتقاد کب عمل امروز انسان ها، چب جمهی و چب فرد ، در تهیین چند و چون دنیعا  فعردا معو عر 

است، یک نگرش ریشب دار و قدرتمند در جامهب است کب زندگی و ررکت توده ها  وسی  معرد  

  را جهت میدهد.

کمونیسم کارگر  قبل از هر چیز بب اینجا تهلق دارد، بب امید و اععتعقعاد انسعان هعا  بعیعشعمعار و  

نسلها  پی در پی بب اینکب ساختن یک آینده بهتر، یک جهان بهتر، بدست خود انسان، عرور  و 

  میسر است.

  

 آزادی، برابری، رفاه

تصویر همب از یک زندگی مطلوب و یک دنیا  ایده آل بیشک یکی نیست. اما با اینهمعب معقعو ت 

و مفاهیم مهینی در طول تاریخ چند هزار سالب جامهب بشر  دائما بهنوان شعاخعه هعا  سعهعادت 

انسان و تهالی جامهب بب طرق مختلف برجستب و تکرار شده اند، تا رد  کب دیگر بهنوان مفاهیمی 

مقدس در فرهنگ سیاسی توده مرد  در سراسر جهان جا  گرفتب اند. آزاد ، برابر ، ععدالعت و 

  رفاه در صدر این شاخه ها قرار دارند.

دقیقا همین ایده آلها بنیادها  مهنو  کمونیسم کارگر  را تشکیعل معیعدهعنعد. کعمعونعیعسعم کعارگعر   

  جنبشی برا  دگرگونی جهان و برپایی جامهب ا  آزاد، برابر، انسانی و مرفب است.

       1   یک دنیای بهتر

 

 پرولتاریا و بورژوازی مبارزه طبقاتی:

کمونیسم کارگر  اما فرقب مصلحین خیالپرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشریعت نعیعسعت. جعامعهعب 

کمونیستی الگو و نسخب ا  ساختب و پرداختب ذهن خردمندانی خیراندیش نیست. کمونیسم کارگر  

جنبشی است کب از بطن خود جامهب سرمایب دار  مهاصر برمیخیزد و افق و آرمانها و اعتعرا  

  بخش عظیمی از همین جامهب را منهکس میکند.

تاریخ کلیب جوام  تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است. جدالی بی وقفب، گعاه آشعکعار و 

گاه پنهان، میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستعمعگعر و تعحعت سعتعم در ادوار و جعوامع  

مختلف در جریان بوده است. این جدال طبقاتی است کب منشاء اصلی تحول و تعغعیعیعر در جعامعهعب 

  است.

برخالف جوام  پیشین کب عموما بر سلسلب مراتب طبقاتی و قشربند  ها  پعیعدعیعده ا  بعنعا شعده  

بودند، جامهب مدرن سرمایب دار  تقسیم طبقاتی را بسعیعار سعاده کعرده اسعت. جعامعهعب معهعاصعر، 

علیرغم تنوع وسی  مشاغل و تقسیم کار گسترده، بطور کلی بر محور دو اردوگاه طبقاتعی اصعلعی 

کب رودررو  یکدیگر قرار گرفتب اند سازمان یافتب است: کارگران و سرمایب داران، پرولتاریا و 

  بورژواز .

تقابل این دو اردوگاه در پایب ا  ترین سطح سرمنشاء و مبنا  کعلعیعب کشعمعکعش هعا  اقعتعصعاد ، 

سیاسی و رقوقی و فکر  و فرهنگی متنوعی است کب در جامهب مهاصر در جریان است. نب فقع  

ریات سیاسی و اقتصاد  جامهب، بلکب رتی زندگی فرهنگی و فکر  و علعمعی انسعان امعروز کعب 

بظاهر قلمروهایی مستقل و ماوراء طبقاتی بنظر میرسند، مهر این صفبند  معحعور  در جعامعهعب 

مدرن سرمایب دار  را بر خود دارند. اردو  پرولتاریا، اردو  کارگران، با همب تنوع افعکعار و 

ایده آلها و گرایشات و ارزابی کب در آن وجود دارد، نماینده تغییر و یا تهدیل نظا  موجود بب نعفع  

توده محرو  و تحت ستم در جامهب است. اردو  بورژواز ، باز با کلیب مکاتب و ارزاب سیاسعی 

و متفکرین و شخصیت ها  رنگارنگش، خواهان رفظ ارکان وع  معوجعود اسعت و در معقعابعل 

فشار آزادیخواهی و مساوات طلبی کارگر  از نظا  سرمایب دار  و قدرت و امتیازات اقتعصعاد  

  و سیاسی بورژواز  دفاع میکند.

کمونیسم کارگر  از این مبارزه طبقاتی سر بر میکند. صفی در اردوگاه پرولتاریاست. کمونعیعسعم 

کارگر  جنبش انقالبی طبقب کارگر برا  واژگونی نظا  سرمایب دار  و ایجاد یک جامعهعب نعویعن 

  بدون طبقب و بدون استثمار است.

 

 

  4         حکمتیست )خط رسمی(—برنامه حزب کمونیست کارگری
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 کمونیسم کارگری

اما، نب فق  آزاد  و برابر ، بلکب رتی آرمان محو طبقات و استثمار، ویژه کعمعونعیعسعم کعارگعر  

نیست. این آرمان ها پرچم جنبش ها  مختلف طبقات و اقشار محرو  در جوام  پیعشعیعن هعم بعوده 

اند. آندب کمونیسم کعارگعر  را بعهعنعوان یعک جعنعبعش و یعک آرمعان اجعتعمعاععی از تعالش هعا  

آزادیخواهانب و مساوات طلبانب پیشین متمایز میکند، اینست کب چب از نظر عملی و اجتماعی و چب 

از نظر آرمانی و فکر  در برابر سرمایب دار ، یهنی متاخرترین و مدرن ترین نظا  طبقاتی، قعد 

  علم میکند.

کمونیسم کارگر  جنبش پرولتاریا است، طبقب ا  کب خود محصول عروج سرمایب دار  و تولعیعد 

مدرن صنهتی است. طبقب ا  کب از فروش نیرو  کار خویش زندگی میکعنعد و جعز نعیعرو  کعار 

خویش وسیلب ا  برا  تامین مهاش خویش ندارد. پرولتاریا برده نیست، رعیت نیست، استادکار و 

صنهتگر نیست، نب تحت تملک و انقیاد کسی است و نب خود مالک وسائل کار خعویعش اسعت. هعم 

آزاد و هم ناگزیر است تا نیرو  کار خویش را در بازار بب سرمایب بفروشد. پرولتاریا، محعصعول 

  سرمایب دار  و صنهت مدرن و طبقب استثمار شونده اصلی در این نظا  است.

اصول اعتقاد  و آرمان اجتماعی کمونیسم کارگر  بر نقد ارکان اقتصاد  و اجتماعی و فعکعر  

نظا  سرمایب دار  متکی است. نقد  از زاویب طبقب کارگر مزد  در این جامهب و بب این اععتعبعار 

رقیقی و انقالبی. تلقی زرمتکشان و تولید کنندگان غیر پعرولعتعر از آزاد  و بعرابعر  و سعهعادت 

بشر، چب امروز و چب در جوام  پیشین، بب ناگزیر انهکاسی از مناسبات اجتماعی راکم بر جامهب 

و موقهیت خود آنان در رابطب با تولید و مالکیت است. تلقی برده از آزاد  بناچار چنعدان از لعغعو 

برده دار  فراتر نمیرفت و تجسم رعیت یا صنهتگر خرده پا  شهر  از برابر  چیز  بعیعش از 

برابر  در رق مالکیت نمیتوانست باشد. اما، با ظهور پرولتاریا بهنوان توده عظیم تولید کننعدگعان 

فارغ از هر نوع مالکیت وسائل تولید، طبقب ا  کب اسارت و استعثعمعار اقعتعصعاد  اش، دقعیعقعا بعر 

آزاد  رقوقی اش بنا شده است، افق آزادیخواهی و برابر  طلبی از اساس دگرگون شد. پرولتاریا 

نمیتواند آزاد شود بی آنکب جامهب بطور کلی از مالکیت خصعوصعی بعر وسعائعل تعولعیعد و تعقعسعیعم 

اجتمعاععی  -طبقاتی رها شود. برابر  امر  نب صرفا رقوقی، بلکب همدنین و در اساس اقتصاد  

  است.

انتقاد پرولتر  بب سرمایب دار  و جهان نگر  و مبارزه سعیعاسعی آزادیعخعواهعانعب و رهعائعیعبعخعش 

کارگر  کب قریب دو قرن قبل در شکل مشخه کمونیسم کارگر  ظهور کرد، با مارکسیعسعم بعب 

انسجا  و شفافیت و قدرت نظر  عظیمی دست یافت. جنبش کمعونعیعسعم کعارگعر  در تعمعا  طعول 

تاریخ خویش با مارکسیسم و نقد مارکسیستی بب جامهب سرمایب دار  پیوند  عمیق و نعاگسعسعتعنعی 

  داشتب است.

       3   یک دنیای بهتر

کمونیسم کارگر  جنبشی اجتماعی است کب با ظهور سرمایب دار  و طبقب کعارگعر معزد  شعکعل 

گرفت و عا  ترین و عمیق ترین شکل انتقاد و اعترا  طبقب کارگر بعب نعظعا  سعرمعایعب دار  و 

مصائب آن را نمایندگی میکند. اهداف و برنامب عملی این جنبش بر نعقعد معارکسعیعسعتعی بعنعیعادهعا  

جامهب سرمایب دار  مهاصر، بهنوان آخرین، مدرن ترین و پیشرفتب ترین شکل جامهب طعبعقعاتعی، 

  مبتنی است.

کمونیسم کارگر  جنبشی جدا از کل طبقب کارگر نیست و منافهی جدا از مناف  کل طعبعقعب کعارگعر 

دنبال نمیکند. تفاوت جنبش کمونیسم کارگر  با سایر جنبشها و ارزاب کعارگعر  در ایعنعسعت کعب 

او ، در مبارزه طبقاتی در هر کشور، پرچم وردت و مناف  مشترک کارگران سراسر جعهعان را 

بر میافرازد و  انیا، در مرارل و جبهب ها  مختلف مبارزه طبقب کارگر، مصالح کل جنبش طبعقعب 

کارگر را نمایندگی میکند. کمونیسم کارگر   جر  جنبش پیشرو ترین بخش طبعقعب کعارگعر اسعت 

کب شرای  و ملزومات پیروز  و هدف نهایی مبارزه طبقاتی را بدرستعی معیعشعنعاسعد و معیعکعوشعد 

 بخش ها  مختلف طبقب کارگر را بب میدان بکشد.

 

 

 سرمایه داری 

 ترازنامه عملی 

 

نظا  سرمایب دار  مسبب و عامل بقاء کلعیعب مصعائعب گعریعبعانعگعیعر انسعان امعروز اسعت. فعقعر و 

محرومیت، تبهیض و نابرابر ، اختناق و سرکعوب سعیعاسعی، جعهعل و خعرافعب و ععقعب معانعدگعی 

فرهنگی، بیکار ، بی مسکنی، ناامنی اقتصاد  و سیاسی، فساد و جنایت همب و همب محعصعو ت 

گریزناپذیر این نظامند. سخنگویان بورژواز  در انکار این رقیقت، خاطر نشان میکعنعنعد کعب ایعن 

مصائب را سرمایب دار  ابداع نکرده است، کب همب اینها مقد  بر سرمایب دار  وجود داشتب انعد، 

کب استثمار و تصارب دسترنج تولید کنندگان، استبداد، تبهیض، ستمکشی زن، جعهعل و خعرافعب و 

  مذهب و فحشاء کمابیش بب قدمت خود جامهب بشر  اند.

آندب در این میان پرده پوشی میشود این واقهیت است کب او ، همب این مصائب و محرومعیعت هعا 

در این جامهب محتوا و مهنا  جدید  متناسب با نیازها  جهان سرمایب دار  یافتب اند و هر روز 

از نو در متن سرمایب دار  مدرن امروز، بب عنوان اجزاء  یتجزا  این نظا ، باز تولید میشونعد. 

منشاء فقر و گرسنگی، بیکار  و بی مسکنی و ناامنی اقتصاد  در انعتعهعا  قعرن بعیعسعتعم، نعظعا  

اقتصاد  انتها  قرن بیستم است. استبدادها و دیکتاتور  ها  خونین، جنگها، معرد  کشعی هعا و 

سرکوب و اختناقی کب سهم صدها میلیون انسان امروز از زندگی است، رکمت خود را از نیازهعا 
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و ملزومات نظا  راکم بر جهان امروز میگیرد و بب منعافعهعی در هعمعیعن جعهعان خعدمعت معیعکعنعد. 

فرودستی زن امروز در کل پهنب جهان، محصول اقعتعصعاد و اخعالقعیعات قعرون وسعطعی نعیعسعت، 

  محصول نظا  اقتصاد  و اجتماعی و ارزش ها  اخالقی جامهب امروز است.

 انیا، این بورژواز  و نظا  سرمایب دار  است کب دائما بب سرسختانب تریعن وجعب بعا تعالش هعر  

روزه توده ها  وسی  مرد  در چهارگوشب جهان برا  فائق آمدن بر این مشقات و محرومیعت هعا 

و عقب ماندگی ها مقابلب میکند. تالش هر روزه کارگر برا  بهبود اوعاع اقتصاد  و رفعاهعی و 

رقوق مدنی توده وسی  مرد  با مانهی جز بورژواز  و دولت ها و ارزاب و معبعلعغعیعنعش روبعرو 

نیست. خیزش ها  توده ها  وسی  مرد  در معنعاطعق ععقعب معانعده و معحعرو  بعرا  دخعالعت در 

سرنوشت خویش، بهنوان اولین مان  با نیرو  قهریب بورژواها  معحعلعی و بعیعن العمعلعلعی روبعرو 

میشود. دولت، نهاد مذهب، رسانب ها و دستگاه ها  تعبعلعیعغعاتعی ععظعیعم بعورژواز ، سعنعت هعا و 

اخالقیات و نظا  تربیتی و آموزشی طبقب راکمب سازنده ذهنیعت هعا  ععقعب معانعده، معتعهعصعب و 

تبهیض گر در بین توده مرد  و نسلها  پی در پی است. جا  تردید نیست کب این سرمایب دار  و 

بورژواز  است کب سد راه نقد و تغییر جهان امروز توس  میلیون ها انسانی است کب نعب فعقع  از 

نظا  موجود بب تنگ آمده اند بلکب کمابیش خطوطی را کب یک جامهب شایستب انسان باید بعر طعبعق 

  آن سازمان یابد شناختب اند.

امروز، در انتها  قرن بیستم، در اوج جهانی شدن سرمایب و سرمایب دار ، در دل ععظعیعم تعریعن 

انقالبات تکنولوژیکی، بشریت در یکی از خطیرترین دوره ها  تاریخ خود سیعر معیعکعنعد. مسعالعب 

بقاء فیزیکی مهضل میلیون ها انسان از کشورها  فقر زده آفریقا و آسعیعا تعا قعلعب پعایعتعخعت هعا  

اروپا  غربی و آمریکاست. امید توسهب اقتصاد  جوام  عقب مانده دیگر بب تمامی بب یاس مبعدل 

شده است. رویا  رشد جا  خود را بب کابوس دائمی قحطی و بی غذایی و بیمار  داده است. در 

اروپا و آمریکا  پیشرفتب بدنبال سالها رکود عمیق اقتصاد ، نوید نیم بند "رونق بدون اشعتعغعال"، 

 ٥عینا همین کابوس را جلو  دهها میلیون خانواده کارگر  گرفتب است. جنگ و مرد  کشعی در 

قاره بیداد میکند. عظیم ترین عقبگردها  فکر  و فرهنگی در جریان است، از با  گرفتن معجعدد 

جهالت مذهبی، مردسا ر ، نژاد پرستی، قو  پرستی و فاشیسم تا سقوط رعقعوق و شعان فعرد در 

جامهب و رها شدن هستی و زندگی میلیون ها مرد  از کودک و پیر و جوان بب دست بیررم بعازار 

آزاد. جنایت سازمان یافتب در اغلب کشورها بب یک واقهیت پابرجا در زنعدگعی روزمعره معرد  و 

ریات اقتصاد  و سیاسی کل جامهب تبدیل شده است. اعتیاد بب مواد مخعدر و قعدرت روز افعزون 

شبکب ها  جنایی تولید و توزی  آنها یک مهضل عظیم و  ینحل بین المللی اسعت. نعظعا  سعرمعایعب 

دار  و اصل اصالت سود کل محی  زیست را با خطرات جد  و لطمات جبران ناپذیر  روبعرو 

ساختب است. در این میان متفکرین و سخنگویان بورژواز  رتی مدعی ارائب پاسخی در قبال ایعن 

اوعاع نیستند. این واقهیت عملی سرمایب دار  امروز است کب آینده بسیار هولناکی را پعیعشعارو  

  کل مرد  جهان گرفتب است.
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 ارکان سرمایه داری

جامهب مهاصر بدون شک جامهب پیدیده و مرکبی است. میلیاردها انسان در روابع  اقعتعصعاد  و 

اجتماعی و سیاسی گسترده و متنوعی در فهعل و انعفعهعال دائعمعی بعا یعکعدیعگعر قعرار گعرفعتعب انعد. 

تکنولوژ  و تولید ابهاد غول آسایی یافتب اند، ریات فکر  و فرهنگی بشعر امعروز، هعمعدعنعانعکعب 

مسائل و مصائب او، وسی  و متنوع است. اما این پیدیدگی ها صرفا رقایق ساده و قابل درکی را 

  کب مبنا  اقتصاد  و اجتماعی جهان سرمایب دار  را تشکیل میدهد از نظر دور میدارند.

اساس نظا  سرمایب دار  نظیر هر نظا  طبقاتی دیگر، استثمار تولید کنندگان مستقیم است، یعهعنعی 

تملک و تصارب بخشی از محصول کار و تولید آنهعا تعوسع  طعبعقعات رعاکعم. ویعژگعی هعر نعظعا  

اجتماعی در ادوار مختلف در طول تاریخ در روش خاصی اسعت کعب در هعر یعک از آنعهعا ایعن 

استثمار صورت میگیرد. در سیستم برده دار  نب فق  محصول کار برده، بلکب کعل وجعود او بعب 

مالک و  تهلق داشت. برده برا  مالک کار میکند و در مقابل توس  او زنده نگاهداشتب معیعشعود. 

در نظا  فئودالی رعیت بخشی از محصول خود را بب مالک و ارباب تحویل میدهد و یا ساعات و 

روزهایی را برا  او بیگار  میکند. استثمار در نظا  سرمایب دار  بعر اسعاس کعامعال معتعفعاوتعی 

  استوار است.

اینجا تولید کنندگان اصلی، یهنی کارگران، آزادند. بب کسی تهلق ندارند، زائعده معلعک و زمعیعن و 

تحت انقیاد اربابی نیستند. مالک و صارب اختعیعار جسعم خعود و نعیعرو  کعار خعود هسعتعنعد. امعا 

کارگران در این نظا  از یک لحاظ دیگر نیز " آزاد" اند. آنعهعا معالعک هعیعو نعوع وسعائعل کعار و 

تولید  نیستند. و لذا برا  تامین زندگی خویش ناگزیرند در ازاء مزد نیرو  کار خویش را بعرا  

مدت مهین بب طبقب سرمایب دار، یهنی اقلیت کوچکی کب وسائل تولید را در تملک و انحصار خعود 

دارد، بفروشند و سپس وسائل مهیشت و زندگی خود را، کب خود تعولعیعد کعرده انعد، در بعازار از 

سرمایب دار بخرند. جوهر سرمایب دار  و اساس استثمار در این نظا  کا  بودن نعیعرو  کعار از 

یکسو و مالکیت خصوصی طبقب سرمایب دار بر وسائل تولید از سو  دیگر است. وجعود جعامعهعب 

بشر ، نفس بقاء انسان و تامین نیازها  او، تحت هر نظامی، بدون آنکب نیرو  کار زنده انسانهعا 

وسایل و ابزار کار را بب خدمت بگیرد و محصو ت جدید بیافریند قابل تصور نیست. اما نعیعرو  

کار و وسائل تولید در نظا  سرمایب دار  بعا دیعوار معالعکعیعت خصعوصعی از هعم جعدا شعده انعد. 

کا هایی هستند کب مالکان آن باید در بازار با هم روبرو شوند. ظاهر امر اینست کب صاربان ایعن 

کا ها در بازار وارد یک مهاملب برابر و آزاد میشوند. کارگر نعیعرو  کعارش را بعرا  سعاععات 

مهینی بب سرمایب دار، یهنی صارب وسائل تولید، میفروشد و در ازاء آن مزد معیعگعیعرد. سعرمعایعب 

دار، نیرو  کار را بب خدمت میگیرد، مصرف میکند، و محصو ت جدید تولید میکند. این کا ها 

  در بازار فروختب میشوند و پول راصلب بهنوان سرمایب دور تولید را از نو آغاز میکند.

اما، در پس مهاملب بظاهر برابر کار و سرمایب، یک نابرابر  بنیاد  نهفتب است کب سرنوشت کل 
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بشر امروز را رقم میزند و رهایی و آزاد  جامهب بدون خالصی از آن امکان پذیر نیست. کارگر 

با مزد صرفا آندب فروختب است، یهنی توان کار کردن و رضور مجدد در بازار کعار، را از نعو 

بدست میاورد. طبقب کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود، و بقاء خود بهنوان فعروشعنعده 

هر روزه نیرو  کار را تضمین میکند. اما سرمایب در این جریان انباشت میعکعنعد و افعزایعش معی 

یابد. نیرو  کار یک نیرو  خالق است. بعرا  خعریعدارش ارزش جعدیعد تعولعیعد معیعکعنعد. ارزش 

محصو ت و خدماتی کب در هر نوبت توس  طبقب کارگر تولید میشود بیش از مجموع سهعم خعود 

و  و بخشی از تولید است کب صرف بازسعاز  وسعائعل تعولعیعد مسعتعهعلعک شعده و مصعرف شعده 

میگردد. این ارزش اعافب، کب خود را بصورت انبوهی از کا ها نشان میدهد، بب اعتبار مالکیعت 

طبقب سرمایب دار بر وسائل تولید بطور اتوماتیک بب او تهلق دارد و بر رجم سرمایب اش میافزاید. 

نیرو  کار در مبادلب با سرمایب تنها خود را بازتولید میکند. رال آنکب سرمایب در مبادلب با نیرو  

کار رشد میکند. قدرت خالقب نیرو  کار و فهالیت آفریننده طبقب کارگر، خود را بصورت زایعش 

سرمایب جدید برا  طبقب سرمایب دار منهکس میکند. هرچب طبقب کارگر بیشتر و بهتر کار کند، بر 

اقتدار سرمایب افزوده میگردد. قدرت غول آسا  سرمایب در جهان امروز و سلطب روز افزون آن 

بر ریات اقتصاد  و سیاسی و فکر  میلیاردها ساکنین کره ار ، چیز  جعز انعهعکعاس وارونعب 

  قدرت خالقب کار و بشریت کارگر نیست.

بب این ترتیب استثمار در جامهب سرمایب دار ، بدون طوق و زنجیر آهنین بعر گعردن و دسعت و 

پا  تولید کنندگان، از مجرا  بازار و مبادلب آزاد و برابر کا ها صورت معیعگعیعرد. ایعن ویعژگعی 

  اساسی سرمایب دار  است و ماهیتا آن را از همب نظا  ها  پیشین متمایز میکند.

کل ارزش اعافب راصل از استثمار طبقب کعارگعر اسعاسعا از طعریعق بعازار و نعیعز از معجعرا   

سیاستها  مالی و پولی دولتها میان بخش ها  مختلف طبقب سرمایب دار تقسیم میشود. سود، بعهعره 

و اجاره اشکال عمده سهم بر  سرمایب ها  مختلف از مارصل این استثمار طبقاتی است. رقعابعت 

  سرمایب ها در بازار مقدار سهم هر شاخب و هر وارد و بنگاه سرمایب دار  را تهیین میکند.

اما کار بب اینجا ختم نمیشود. کل هزینب ماشین دولتی و ارتش و سعیعسعتعم ادار  بعورژواز ، کعل 

هزینب نهادها  ایدئولوژیکی و فرهنگی جامهب بورژوایی و خرج خیل عظیم کسانی کب از طعریعق 

این نهادها قدرت بورژواز  را رفظ و رراست میکنند، از همین منب  تامین میشود. طبقب کعارگعر 

با کار خود خرج طبقب راکمب، خرج انباشت روزافزون سرمایب و هزینب سلطب سیاسی و فرهنگی 

  و فکر  بورژواز  بر خود و بر کل جامهب را میپردازد.

با انباشت سرمایب دائما بر رجم انبوه کا هایی کب  روت جامهب بعورژوایعی را معیعسعازنعد افعزوده 

میشود. رشد دائمی و پرشتاب تکنیک و افزایش رجم و قدرت ابزارها و وسائل تولید  کعب طعبعقعب 

کارگر در هر رلقب جدید تولید بب ررکت در میاورد، نتیجب اجتناب ناپذیر روند انعبعاشعت سعرمعایعب 

است. اما در قیاس با ابهاد گسترش  روت و قدرت تولید  جامهب، طعبعقعب کعارگعر معداومعا بعطعور 

نسبی محرو  تر میگردد. علیرغم افزایش تدریجی و محدود قدر مطلعق سعطعح زنعدگعی کعارگعران 
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 اقل در کشورها  صنهتی پیشرفتب، رقیقت اینست کب در جریان انعبعاشعت سعرمعایعب نسعبعت سعهعم 

طبقب کارگر از کل  روت جامهب، بب سرعت سقوط میکند و شعکعاف معیعان سعطعح زنعدگعی طعبعقعب 

کارگر با استانداردها  مقدور آسایش و رفاه، کب بب تالش خعود او معمعکعن شعده انعد، ععمعیعق تعر 

  میشود. هرقدر جامهب  روتمند تر میشود، کارگر بخش محرومتر  را در آن تشکیل میدهد.

بهبود تکنیک و افزایش بارآور  و قدرت مولده کار، بب مهنی جایگزینی هرچب بیشتر نیرو  کار 

زنده با دستگاهها و ماشین آ ت و سیستم ها  اتوماتیک است. در یک جامهب انسانعی و آزاد ایعن 

قاعدتا بب مهنا  فراهم شدن فرصت بیشتر برا  فراغت و لذت بردن از زندگی برا  هعمعب اسعت. 

اما در جامهب سرمایب دار ، کب نیرو  کار و وسائل کار صرفا کا هایی هستنعد کعب سعرمعایعب بعا 

هدف کسب سود در اختیار گرفتب است، جایگعزیعنعی معاشعیعن بعجعا  انسعان بصعورت بعیعکعار  و 

بیکارساز  دائمی بخشی از طبقب کارگر، و محرو  شدنش از امکان تامین مهاش، نمودار میشود. 

پیدایش یک ارتش ذخیره از کارگران بیکار، کب رتی امکان فروش نیرو  کار خویش را ندارنعد، 

یک نتیجب جبر  روند انباشت سرمایب است کب در عین رال خود یک شرط وجود  تولید سرمایب 

دار  را تامین میکند. وجود ارتش ذخیره ا  از بیکاران، کب اساسا بب هزینب خعود بعخعش شعاغعل 

طبقب زنده نگاهداشتب میشود، رقابت در صفوف طبقب کارگر را تشدید میکند و سطح دسعتعمعزد را 

در رداقل ممکن پائین نگاه میدارد. این ارتش ذخیره همدنین امکان معیعدهعد سعرمعایعب بعا سعهعولعت 

نیرو  کار مورد استفاده خود را بب تناسب نیازها  بازار کاهش یا افزایش بدهعد. بعیعکعار ، یعک 

عارعب جانبی بازار و یا نتیجب سیاست غل  این یا آن دولت نعیعسعت، بعلعکعب جعزء ذاتعی کعارکعرد 

  سرمایب دار  و جریان انباشت سرمایب است.

بحران ها  اقتصاد  ادوار  با عواقب وخیم و خانمعان بعرانعداز اقعتعصعاد  و اجعتعمعاععی، جعزء 

اجتناب ناپذیر نظا  سرمایب دار  هستند. این بحران ها اساسا از یک تناقض بنیاد  در بطن خعود 

پروسب انباشت سرمایب مایب میگیرند: در رالی کب کار منشاء سود و ارزش اععافعب اسعت، رونعد 

انباشت سرمایب و رشد ناگزیر تکنیک، دائما از نسعبعت نعیعرو  کعار در قعیعاس بعا وسعائعل تعولعیعد 

میکاهد. ارزش اعافب تولید شده، رتی اگر از نظر قدر مطلعق افعزایعش پعیعدا کعنعد، بعطعور ععاد  

نمیتواند متناسب با افزایش دائمی سرمایب پیش ریختب رشد کند. نرخ سود سرمایب، بعنعا بعب قعوانعیعن 

ماد  خود روند انباشت،  جر  گرایش بب نزول دارد. تعکعاپعو  دائعمعی بعرا  خعنعثعی کعردن ایعن 

گرایش و رفظ نرخ سود بخصوص از طریق تشدید استثمار و کاهش سهم طبقب کارگر از  عروت 

جامهب، کب بب شکل مزد و خدمات اجتماعی و غیره پرداخت میشود، امر هر روزه طبقب سرمعایعب 

دار و دولت ها  رنگارنگش و نیز قشر وسی  متفکرین اقتصاد ، مدیران و متخصصان بعورژوا 

  در سراسر جهان است.

علیرغم همب این تالش ها، تضادها  درونی سرمایب و گرایش نزولی نرخ سعود هعربعار بعا خعره 

خود را دیکتب میکنند و کل نظا  اقتصاد  بب یک بحران عمیق فرو میرود. دوران رکود و بحران 

نب فق  نشانب و عارعب ردت یافتن تناقضات درونی سرمایب است، بلکب مکانیسم عملی تخفیف آن 
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و بازساز  سرمایب نیز هست. رقابت میان اقشار سعرمعایعب شعدت معیعیعابعد و بسعیعار  بعب ورطعب 

ورشکستگی کشیده میشوند. این در عین رال سرمایب ها  عهیف تر را از دور خارج معیعکعنعد و 

شرای  سودآور  را برا  آنها کب باقی میمانند مناسب تر میکند. از طرف دیگر طبقب سرمایب دار 

و دولت ها  آن در کشورها  مختلف هجو  وسیهی را در اشکال مختلف بب سطح زندگعی طعبعقعب 

کارگر آغاز میکنند. بر تهداد بیکاران بب شدت افزوده میشود و استثمار کل طعبعقعب کعارگعر تشعدیعد 

  میشود.

سرمایب از دل هر بحران متمرکز تر بیرون میاید و  جر  بحران بهعد  بعا ابعهعاد گسعتعرده تعر و 

عمیق تر  ظاهر میشود و رقابت و کشمکش راد تر  را در درون خود طبقب سرمایب دار بعاعع  

میشود. تخفیف هر بحران جدید بازساز  همب جانبب تر  را برا  سرمایب عرور  میکند. و بعب 

همین نسبت دورنمایی کب بورژواز  هربار در برابر جامهب قرار میدهد تاریک تر و هولناک تعر 

  میشود.

عواقب و عوار  تضادها و بحران ها  نظا  سرمایب دار  بب قلمرو اقتصاد  معحعدود نعیعسعت. 

جنگ ها  خانمان برانداز در ابهاد جهانی و معنعطعقعب ا ، معیعلعیعتعاریسعم و تعجعاوزگعر  نعظعامعی، 

برقرار  رکومت ها  پلیسی و استبداد ، سلب رقوق معدنعی و سعیعاسعی معرد  و بعویعژه طعبعقعب 

کارگر، با  گرفتن تروریسم دولتی و سازمان ها  راست افراطی، اوجگیر  تبلیغات و فشارها  

واپسگرایانب مذهبی، ناسیونالیستی، نژادپرستانب و عد زن، اینها خصوصیات بارز سرمایب دار  

  مهاصر بویژه در دوره ها  بحران است.

 

 دولت و روبنای سیاسی

سخنگویان جامهب بورژوایی چنین قلمداد میکنند کب دولت یک نهاد عرور  است کب بعرا  اداره 

جامهب بر مبنا  مناف  عمومی و مشترک کل اعضا  جامهب شکل گرفتب است. نعهعاد  کعب گعویعا 

اراده جمهی مرد  را منهکس میکند و قدرت مشترک اعضا  جامهب را بب عمل در میاورد. گفتعب 

میشود کب قوانین راکم مجموعب ا  از اصول بدیهی و طبیهی و مورد توافق آرعاد جعامعهعب انعد و 

دولت عامن و مجر  این قوانین است. تصویر کردن دولت بهنوان یک نعهعاد مسعتعقعل و معافعوق 

مناف  طبقاتی متضاد درون جامهب، یک رکن اساسی ایدئولعوژ  بعورژوایعی اسعت. ایعن تعلعقعی از 

دولت بویژه در کشورها  پیشرفتب غربی کب نظا  پارلمانی با  بعات تعر  داشعتعب انعد ریشعب قعو  

تر  در میان مرد  دارد. اما در کشورها  عقب مانده تعر هعم، ععلعیعرغعم رعاکعمعیعت دولعت هعا  

استبداد  و پلیسی، و علیرغم بدبینی عامب بب دولت هایی کب بر سر کار هستند، نفس لعزو  دولعت 

مورد سوال نیست و تلقی مرد  از دولت بهنوان نهاد  کب وظیفب مدیریت جامهب را برععهعده دارد 

بب همان درجب قو  و ریشب دار است. گسترش نقش اقتصاد  دولت ها و بویعژه دخعالعت آنعهعا در 

قلمرو خدمات اجتماعی و مدیریت و کنترل اقتصاد  در چعنعد دهعب اخعیعر بشعدت بعر دامعنعب ایعن 

  توهمات افزوده است.

      9   یک دنیای بهتر

واقهیت اینست کب دولت مهم ترین ابزار طبقب راکمب برا  تحت انقیاد نگاهداشتن توده ها  تعحعت 

استثمار است. تاریخا ظهور دولت راصل بوجود آمدن استثمار، پیدایش طبقات و تقسیم جامهعب بعب 

طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. علیرغم همب پیدیدگی ها در سعاخعتعمعان دولعت هعا  

امروز، دولت همدنان دستگاهی برا  اعمال زور اسعت و ارتعش هعا و دادگعاه هعا و زنعدان هعا 

شالوده اساسی آن را تشکیل میدهند. دولت قوه قهریب سازمان یافتب طبقب راکمب است. دولت ابعزار 

اعمال راکمیت طبقاتی است. هر دولتی، مستقل از هر فر  و ظاهر  کب بخود پذیرفتب بعاشعد، چعب 

سلطنت و چب جمهور ، چب پارلمانی و چب استبداد ، ابزار اعمال دیکتاتور  طعبعقعب یعا طعبعقعات 

  راکم است.

در هر نظامی، رتی در خشن ترین برده دار  ها  اعصار گذشتب کب در آن تهلق طبقعاتعی دولعت 

پنهان نمیشد، طبقب راکم نیاز داشتب است مبنایی برا  مشروعیت دولت خود بدست بدهد. سلعطعنعت 

و رکومت مورو ی، رکومت اشرافیت، رکومت مذهبی و العهعی، قعالعب هعایعی بعرا  ایعن کسعب 

مشروعیت بودند. در جامهب سرمایب دار ، جامهب مبتنی بب بازار کب در آن کارگر و سرمایب دار 

عناصر  "آزاد" تصویر میشوند کب علی الظاهر پا بب مبادلب ا  داوطلبانب و برابر میگذارند، رق 

را  و پارلمان و نظا  انتخاباتی قالب اصلی کسب مشروعیت برا  راکمیت طبعقعاتعی بعورژواز  

است. ظاهر مسالب اینست کب دولت ابزار رکومت همب مرد  است و با را  مسعتعقعیعم خعود معرد  

تشکیل میشود. رق را ، انتخابات و پارلمان قطها از نظر تاریخی دستاوردها  مهمعی در تعالش 

مرد  کارگر برا  گسترش رقوق مدنی خویش محسوب میشوند. بدیهی است کب زنعدگعی در یعک 

نظا  لیبرالی بورژوایی بب مراتب از زندگی در یک رژیم پلیسی و استبداد  قابل تحمل تعر اسعت. 

اما این قالب ها نمیتوانند ماهیت طبقاتی دولت مهاصر را پنهان کنند. توده وسی  مرد  کارگر رتی 

در پیشرفتب ترین، با  بات ترین و آزاد ترین نظا  ها  پارلمانی، از کمترین قدرت تعا عیعر گعذار  

بر سیاست ها و اقدامات دولت برخوردارند. نظا  پارلمانی توانستب است با اعمال خشونت کمتر و 

با دست بدست کردن مقامات دولتی میان بخش ها  مختلعف طعبعقعب رعاکعم از معجعرا  انعتعخعابعات 

عمومی دوره ا ، راکمیت بی چون و چرا  کل بورژواز  بر ریات سیاسی و اقتصاد  جعامعهعب 

را تضمین کند. دموکراسی پارلمانی نب مکانیسمی برا  دخالعت معرد  در امعر رعاکعمعیعت، بعلعکعب 

  ابزار  برا  کسب مشروعیت برا  راکمیت و دیکتاتور  طبقب بورژواست.

 

 فرهنگ، ایدئولوژی و اخالق 

ستثمار و تبهیض و بی رقوقی در ابهاد  ایندنین عظیم، و در اشکالی ایندنین عیان، بدون تسعلعیعم 

و رعایت توده وسی  خود استثمار شوندگان و بدون موجب قلمداد شدن ایعن معنعاسعبعات در اذهعان 

خود قربانیانش سر پا باقی نمیماند. توجیب کردن این وعهیت، ابد  و ازلی و طبیهی قلمداد کردن 

آن و ترساندن و بررذر داشتن فرودستان جامهب از شورش علیب این معنعاسعبعات، وظعیعفعب روبعنعا  

فکر  و فرهنگی و اخالقی در این جامهب است. زرادخانب فرهنگی و اخعالقعی بعورژواز  ععلعیعب 
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آزاد  و رهایی انسان عظیم و خیره کننده است. بخشی از این ابزارها از اعصعار کعهعن بعب ار  

رسیده اند، اما مطابق نیاز جامهب بعورژوایعی نعوسعاز  و بعازسعاز  شعده انعد. ادیعان و معذاهعب 

رنگارنگ، عواطف و تهصبات اخالقی جاهالنب، قو  پرستی، نژادپرستی، معردسعا ر ، هعمعب و 

همب رربب ها  فکر  و فرهنگی طبقات راکمب در طعول تعاریعخ بعرا  خعفعب کعردن و سعربعزیعر 

نگاهداشتن توده کارکن جامهب بوده اند. همب اینها در اشکال نوین و ظرفیتها  تازه، در عصر معا 

در خدمت مصون داشتن مالکیت و راکمیت بورژوایی از تهدید آگاهی و تهقل و نقد طبقب کعارگعر 

  و مرد  تحت استثمار قرار دارند.

اما آندب خود جامهب بورژوایی بر ابزارها  فکر  و فرهنگی انقیاد افزوده است بب مراتب عظیعم 

تر و کارآمدتر است. منفهت پرستی فرد  و رقابت، یهنی منطق ررکت بورژوا در قلمرو بعازار، 

طبیهت انسان بطور کلی شمرده میشوند و بهنوان ارزش ها  وا   بشر  تقدیس معیعگعردنعد. در 

این جامهب رابطب میان انسان ها، انهکاس و تابهی از رابطب میان کا هاست. شان و ارزش انسعان 

ها را جایگاهشان در رابطب با مالکیت تهیین میکند. بورژواز  تمرکز و آرایش محلعی و معحعدود 

جامهب کهنب را در هم شکست و کشورها را سازمان داد. ناسعیعونعالعیعسعم و معیعهعن پعرسعتعی معدرن 

بورژوایی، بهنوان قو  ترین طوق ایدئولوژیکی طبعقعات رعاکعم بعر گعردن تعوده معرد  در طعول 

  تاریخ، بجا  قو  پرستی و عشیره گر  و هویت محلی نشست.

افکار راکم در هر جامهب، افکار طبقب راکم است. اما راکمیت و کعنعتعرل فعکعر  و فعرهعنعگعی و 

اخالقی بورژواز  بر ریات جامهب امروز از نظر دامنب و عمق بی سابقب است. انقالبات علمی و 

فنی و صنهتی عظیمی کب در طول دویست سال گذشتب صورت گرفتب است و مکانیعسعم قعدرتعمعنعد 

بازار کب هر مرز ملی و قومی و سیاسی و فرهنگی را درمعی نعوردد، بعورژواز  را در رعفعظ 

راکمیت ایدئولوژیکی و اشاعب اصول و باورها  خرافی خویش در مقیاسی جهعانعی از امعکعانعات 

وسیهی برخوردار ساختب است. در قلمرو تولید افکار و آراء نعیعز، درسعت نعظعیعر قعلعمعرو تعولعیعد 

محصو ت، قدرت خالقب انسان بب رربب ا  علیب خود و  بدل شده است. نوآور  ها و پیعشعرفعت 

ها  بیشمار  کب در قرن بیستم در زمینب تحول قالب ها  ادبی و هنر ، تحول ابزارها  ارتبعاط 

جمهی سمهی و بصر  و کامپیوتر  و گسترش عرصب ها  مختلف فهالیت فعرهعنعگعی، صعورت 

گرفتب است، در درجب اول، بب بمباران هر روزه توده میلیونی مرد  با ایده هعا  بعورژوایعی، در 

اشکالی مو رتر، پیدیده تر و متنوع تعر معیعدان داده اسعت. پعیعدایعش وسعائعل ارتعبعاطعات جعمعهعی، 

انفورماتیک و شبکب ها  رادیو تلویزیونی ماهواره ا  در دو دهب اخیر، کب گرد آور  و انعتعقعال 

سری  اطالعات را در سراسر جهان بشدت تسهیل کرده است، در دست بورژواز  بب یک ماشین 

عظیم پخش سوء اطالعات، تحمیل عقاید و تحریک مرد  در یک مقیاس صدها میلیونی بعدل شعده 

است. رسانب ها  جمهی و صنهت نمایش، کب خود از سودآورترین قلمروها  ررکت سرمایب اند، 

بخش زیاد  از نقش سنتی نهاد خانواده، سلسلب مراتب معذهعبعی و رعتعی ارگعانعهعا  سعرکعوب در 

جامهب را بر عهده گرفتب اند و در رفظ موازنب ایدئولوژیکی موجود در جامهعب، انعتعقعال افعکعار و 

مهنویات و اخالقیات راکم بب توده مرد ، کنترل فکر  و مهندسی اذهعان آنعهعا، معنعفعرد کعردن و 
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ارعاب آنها و خنثی کردن ایده ها و تمایالت انتقاد  در جامهب نقش روزافزونی باز  میکنند. این 

نهادها و اشکال مدرن کنترل فکر  و فرهنگی جامهب، یک رکن اسعاسعی  عبعات سعیعاسعی جعامعهعب 

  بورژوایی بویژه در شرای  بحران، بی افقی و با گرفتن نارعایتی عمومی است.

مبارزه علیب افکار و آرا و اخالقیات ارتجاعی راکم بر جامهب یک بهد همیشگی مبعارزه طعبعقعاتعی 

 کارگران و یک وظیفب خطیر جنبش کمونیستی کارگر  بوده است.

 

 

 انقالب اجتماعی و کمونیسم

 جامعه آزاد کمونیستی 

با اندک تهمقی میتوان دید کب چگونب جهان سرمایب دار  جهانی وارونب است. رابطب میان کا هعا 

مبنا  رابطب میان انسان هاست. تالش عظیم و هر روزه بشعریعتعی کعب کعار معیعکعنعد و جعهعان را 

میسازد، خود را در سلطب روزافزون سرمایب بعر هسعتعی اش معجعسعم معیعکعنعد. انعگعیعزه فعهعالعیعت 

اقتصاد ، تولید مایحتاج انسان هعا نعیعسعت، بعلعکعب سعود آور  سعرمعایعب اسعت. رشعد روزافعزون 

تکنولوژ  و دانش علمی و فنی کب کلید سهادت و رفاه انسان است، در ایعن نعظعا  بعب بعیعکعار  و 

محرومیت هرچب بیشتر صدها میلیون کارگر ترجمب میشود. در جهانی کب نهایتا بر دوش تهاون و 

تالش جمهی ساختب شده است، رقابت سلطنت میکند. آزاد  اقتصاد  فرد جامب ا  اسعت کعب بعر 

ناگزیر  رضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزاد  سیاسی فرد، بعی رعقعوقعی و بعی 

تا یر  سیاسی واقهی اش را میپوشاند و بب دولت و راکمیت سیاسی طبقب سرمایب دار مشروععیعت 

میبخشد. قانون، اراده و منفهت طبقب راکم است کب بصورت مقرراتی برا  همب وع  شده اسعت. 

از عشق و انسانیت تا رق و عدالت، از هنر و خالقیت تا ععلعم و رعقعیعقعت، معقعولعب ا  در جعهعان 

  سرمایب دار  وجود ندارد کب مهر این وارونگی را بر خود نداشتب باشد.

این دنیا  وارونب را باید از قاعده اش بر زمین گذاشت. این کار کعمعونعیعسعم کعارگعر  اسعت. ایعن 

  هدف انقالب کمونیستی طبقب کارگر است.

محور اساسی انقالب کمونیستی، لغو مالکیت خصوصی بر وسائل کار و تعولعیعد، و تعبعدیعل آن بعب 

دارایی جمهی کل جامهب است. انقالب کمونیستی بب تقسیم طبقاتی جامهب خاتمب میدهد و نظا  معزد 

بگیر  را از میان برمیدارد. بازار، مبادلب کا یی و پول رذف میشوند. بجا  تعولعیعد بعرا  سعود، 

تولید برا  رف  نیازها  همب مرد  و برا  رفاه هرچب بیشتر همب انسان ها مینشیند. کار، کعب در 

جامهب سرمایب دار  برا  اکثریت عظیم مرد  تکاپویی ناگزیر و چشم بستب و فرسوده کننده برا  

امرار مهاش است، جا  خود را بب فهالیت خالق و داوطلبانب و آگاهانب مرد  برا  هرچب غنی تر 

کردن زندگی انسانی میدهد. هرکس، بب اعتبار انسان بودن و چشم گشودن بب جامهعب انسعانعی، بعب 
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یکسان از کلیب مواهب زندگی و محصو ت تالش جمهی برخوردار خعواهعد بعود. از هعرکعس بعب 

  اندازه قابلیتش و بب هرکس بب اندازه نیازش، این یک اصل اساسی جامهب کمونیستی است.

نب فق  تقسیم طبقاتی، بلکب تقسیم ررفب ا  انسان ها از میان میرود. کلیب قلمروها  فهالیت خعالقعب 

بر رو  همگان باز میشود. شکوفایی هر فرد بب شرط شکعوفعایعی جعامعهعب بعدل معیعشعود. جعامعهعب 

کمونیستی جامهب ا  جهانی است. مرزها  ملی و کشور  معحعو معیعشعود و جعا  آن را هعویعت 

جهانشمول انسانی میگیرد. جامهب کمونیستی جامهب ا  است بدون معذهعب، بعدون خعرافعب، بعدون 

  ایععدئععولععوژ  و بععدون زنععجععیععر سععنععن و اخععالقععیععات کععهععنععب بععر انععدیشععب آزاد انسععان هععا.

از میان رفتن طبقات و تضاد طبقاتی، دولت را بب پدیده زائد  تبدیل میکند. در جامهب کمونیستعی  

دولت زوال پیدا میکند. جامهب کمونیستی جامهب ا  اسعت بعدون دولعت. امعور ادار  جعامعهعب از 

  مجرا  تهاون، همفکر ، ارتباط و تصمیم گیر  جمهی کلیب اعضاء جامهب رل و فصل میشود.

جامهب کمونیستی بب این ترتیب برا  نخستین بار بب آرمان آزاد  و برابر  انسان هعا بعب معهعنعی  

واقهی کلمب جامب عمل میپوشاند. آزاد ، نب فق  از ستم و سرکوب سیاسی، بلکب از اجبار و انقیعاد 

اقتصاد  و از اسارت فکر . آزاد  در تجربب ابهاد مختلف زندگی و در شکوفایی خالقیت هعا و 

عواطف وا   انسانی. برابر ، نب فق  در برابر قانون، بلکب در بهره مند  از امکانات معاد  و 

  مععععهععععنععععو  جععععامععععهععععب. بععععرابععععر  شععععان و ارزش هععععمععععب در پععععیععععشععععگععععاه جععععامععععهععععب.

جامهب کمونیستی یک آرزو و یک مدینب فاعلب خیالی نیست. تما  شرای  پیدایش چنعیعن نعظعامعی،  

در دل همین جهان موجود سرمایب دار  فی الحال فراهم شده اند. توان علعمعی، تعکعنعولعوژیعکعی و 

تولید  انسان امروز چنان ابهاد عظیمی پیدا کرده است کب پی ریختن جامهب ا  مهطوف بعب رفع  

نیازها و تامین آسایش همگان کامال مقدور است. انقالبات الکترونیک و انعفعورمعاتعیعک دهعب هعا  

اخیر و تحو ت شگرف در ابزارها و روش ها  ارتعبعاطعاتعی و اطعالععاتعی سعمعهعی و بصعر ، 

سازمان دادن یک جامهب جهانی و شرکت همگانی در طراری و برنعامعب ریعز  و اجعرا  امعور 

گوناگون جامهب را پیش از پیش میسر ساختب است. بخش عظیمی از این توان تولید  هم اکنون یعا 

بب اشکال مختلف بب هدر داده میشود و یا عامدانب مصروف ممانهت از بکار بستن ایعن امعکعانعات 

در خدمت رف  نیازها  بشر میشود. اما علیرغم همب عظمت امعکعانعات معاد  جعامعهعب، پشعتعوانعب 

اساسی جامهب کمونیستی را نیرو  خالقب و زنده میلیاردها انسانی تشکیل میدهعنعد کعب از اسعارت 

طبقاتی، از بردگی مزد ، از اسارت مهنو  و از خود بیگانگی و از رقارتی کب نظا  موجعود بعب 

  آنها تحمیل میکند رها میشوند. انسان آزاد، عامن تحقق جامهب کمونیستی است.

سرمایب دار  خود آن نیرو  عظیم اجتماعی را کب میتواند این افق رهائی بخش را عمال معتعحعقعق 

سازد شکل داده است. قدرت شگرف سرمایب کب در مقیاس جهانی گسترده است، انعهعکعاس قعدرت 

یک طبقب کارگر جهانی است. جامهب کمونیستی محصول انقالب کارگر  بعرا  خعاتعمعب دادن بعب 

نظا  بردگی مزد  است. بب این اعتبار انقالب کارگر  انقالبی اجتماعی اسعت کعب بعنعاگعزیعر کعل 

بنیاد مناسبات تولید را دگرگون میکند. طبقب کارگر، برخالف کلیعب طعبعقعات فعرودسعت در تعاریعخ 
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پیشین جامهب بشر ، نمیتواند آزاد شود بی آنکب کل بشریت را آزاد کند. جامهب کمونیسعتعی اتعوپعی 

نیست، بلکب محصول و هدف مبارزه یک طبقب عظیم اجتماعی علیب سرمایب دار  اسعت. معبعارزه 

  ا  زنده و واقهی و جار ، کب بب قدمت خود جامهب بورژوایی است.

 

 انقالب پرولتری و حکومت کارگری

سخنگویان و ایده پردازان بورژوا، مارکسیسم و کمونیسم کارگر  را متهم میکنند کب مبلغ اعمعال 

قهر و خشونت برا  رسیدن بب اهداف اجتماعی خویش است. واقهیت اینسعت کعب ایعن خعود نعظعا  

بورژوایی است کب از بنیاد بر خشونت سازمان یافتب متکی است. خشونت علیب جان و جسم انسان 

ها، خشونت علیب عواطف و اذهان آنها، خشونت علیب امید و تالش آنعهعا بعرا  بعهعبعود زنعدگعی و 

دنیا  خویش. نظا  کار مزد ، یهنی اجبار هر روزه اکثریت عظیم جامهب بب فروش توان جسمعی 

خویش بب دیگران برا  امرار مهاش، سر منشاء و چکیده کل خشونت ذاتی این نظا  است. زنعان، 

کارگران، کودکان، سالخوردگان، مرد  مناطق محرو  و عقب مانده تر جهان، هر کعس رعقعی را 

مطالبب میکند و علیب ستمی بلند میشود، و هر کس و همب کس کب در جامهب موجود مهر تهعلعق بعب 

این یا آن "اقلیت" بب پیشانی و  کوفتب شده است، قربانی مستقیم و هر روزه خشونت عریان نظعا  

موجود است. جنگ و مرد  کشی، اساسا در پی رقابت سرمایب ها و قطب ها  اقتصاد ، در ایعن 

نظا  ابهاد خیره کننده ا  پیدا کعرده اسعت. تعکعنعولعوژ  سعالرعهعا  انعهعدا  و کشعتعار جعمعهعی از 

تکنولوژ  تولید بب مراتب پیشرفتب تر است. زرادخانب بعورژواز  در سعطعح بعیعن العمعلعلعی بعرا  

انهدا  چندین و چندباره کل کره ار  کافی است. این نظامی است کب سالح ها  مخوف اتعمعی و 

شیمیایی را عمال علیب توده مرد  بکعار بعرده اسعت. و بعا خعره ععالوه بعر هعمعب ایعنعهعا، جعامعهعب 

بورژوایی میتواند بب پیشرفت ها  خیره کننده اش در تبدیل جنایت، قتل و تهد  و تجاوز بب امر  

  عاد  و هر روزه در زندگی عمو  مرد ، مفتخر باشد.

آیا چنین نظامی میتواند بدون آنکب مرد  کارگر و زرمتکش بب زور متعوسعل شعونعد، از سعر راه  

رهایی انسان و محو همیشگی خشونت کنار زده شود؟ در هیو گوشعب ا  از تعئعور  کعمعونعیعسعم، 

اعمال قهر بهنوان جزء  یتجزا و ذاتی انقالب کارگر  عرور  دانستب نشده است. اما هعر کعس 

با اندک شناختی از جامهب موجود اذعان میکند کب طبقب راکم خود را با مسالمعت از بعرابعر اراده 

اکثریت عظیم جامهب برا  تغییر نظا  موجود کنار نخواهد کشید. اگر دفعاع از معنعافع  و مصعالعح 

روزمره بورژواز  وظیفب دولت و دستگاه سرکوب است. دفاع از نفس موجودیت سرمایعب دار  

و مالکیت بورژوایی بب طریق اولی فلسفب وجود  آن را تشکیل میدهد. اگر مطالبب اعافب دستمزد 

یا آزاد  بیان در این جامهب پا  دولت و پلیس و ارتش را بب میان میکشد، میتوان تصور کرد کعب 

تالش برا  خل  ید اقتصاد  و سیاسی از بورژواز  با چب عکس الهمل و معقعاومعت قعهعرآمعیعز  

روبرو خواهد شد. خشونت بورژواز  و دولت او علیب انقالب کارگر ، علیب اراده اکثریت عظیم 

مرد  کب زیر پرچم طبقب کارگر برا  برقرار  یک جامهب نوین بعب پعا معیعخعیعزنعد، امعر  ععمعال 
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  اجتناب ناپذیر است.

انقالب کارگر  باید دولت بورژوایی را بب زیر بکشد. مقاومت بعورژواز  در بعرابعر انعقعالب و 

بویژه در مقابل اشتراکی شدن وسائل تولید، رتی پس از در هم شعکعسعتعب شعدن قعدرت دولعتعی اش 

ادامب خواهد یافت. از اینرو تشکیل یک رکومت کارگر  کب این مقاومت را خنثی کنعد و فعرمعان 

انقالب را بب اجرا در بیاورد، امر  ریاتی است. رکومت کارگر  نیز، نظیر هر رکومت دیگر، 

رکومتی مافوق جامهب و طبقات نیست. رکومتی طبقاتی است. اما ایعن رعکعومعت، کعب بعب هعمعیعن 

اعتبار در تئور  مارکسیسم دیکتاتور  پرولتاریا نامیده شده است، دولت اکثعریعت اسعتعثعمعار شعده 

جامهب برا  دیکتب کردن رکم آزاد  و برابر  انسان ها بب طبقات استثمارگعر و فعائعق آمعدن بعر 

تالش ها و توطئب ها  آنهاست. از نظر شکل، رکومت کارگر  یک دولت آزاد است کب تصمعیعم 

گیر  و اعمال اراده مستقیم خود توده وسی  مرد  کارگر و زرعمعتعکعش در جعامعهعب را سعازمعان 

میدهد. رکومت کارگر  بنا بر ماهیت خویش رکومتی گذرا است کعب بعا تعحعقعق اهعداف انعقعالب 

  عرورت وجود  خود را از دست میدهد و زوال پیدا میکند.

 

 حزب و بین الملل کمونیستی طبقه کارگر 

یک شرط ریاتی شکل گیر  و پیروز  انقالب اجتماعی طبقب کارگر، پیدایش ارزاب کمونعیعسعتعی 

کارگر  است کب چنین افقی را پیشارو  طبقب کارگر بگذارند و نیرو  طبقب را در ایعن معبعارزه 

بسیج و هدایت کنند. این ارزاب کب باید قبل از هر چیز تشکل متحد کننده آگاهعتعریعن و فعهعالعتعریعن 

رهبران مبارزات کارگر  باشند، باید در کشورها  مختلف شکل بگیرند. سرمایب دار  نعظعامعی 

جهانی است، طبقب کارگر طبقب ا  جهانی است، کشمکش طبقب کار با بورژواز  کشمعکعشعی هعر 

روزه در مقیاسی جهانی است، و سوسیالیسم آلترناتیو  است کب طبقب کارگر در برابر کل بشریت 

قرار میدهد. جنبش کمونیسم کارگر  نیز بعایعد در معقعیعاسعی جعهعانعی سعازمعان یعابعد. ایعجعاد یعک 

انترناسیونال کمونیستی کارگر ، بهنوان مرج  متحد کننده و رهبر  کننده مبارزه جهعانعی طعبعقعب 

کارگر برا  سوسیالیسم یک وظیفب مبر  بخشها  مختلف جنبش کمونیستی طبقب کعارگعر و کعلعیعب 

 ارزاب کمونیست کارگر  در کشورها  مختف است.

 

 کمونیسم کارگری و کمونیسم بورژوایی

 

مارکسیسم و کمونیسم در بخش اعظم قرن بیستم از اععتعبعار  ععظعیعم در جعنعبعش هعا  معخعتعلعف  

اعتراعی و اصالح طلبانب در جهان سرمایب دار  برخوردار بوده اند. جامهیت و ععمعق انعدیشعب 

انتقاد  مارکس و انسانیت و برابر  طلبی عمیق معارکسعیعسعم از یعکعسعو و نعفعوذ ععمعلعی جعنعبعش 
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در روسیب کب کمونعیعسعم را بعب نعقعطعب امعیعد  ٩١٩١کمونیستی کارگر ، بویژه با انقالب کارگر  

صدها میلیون کارگر و زرمتکش در سراسر جهان بدل ساخعت از سعو  دیعگعر، بعاعع  شعد کعب 

بسیار  از جنبش ها  غیر کارگر  و رتی غیر سوسیالیستی در طول قرن بیستم نا  کمونیست و 

مارکسیست بر خود بگذارند. اغلب این جنبش ها وجب مشعتعرک چعنعدانعی بعا آرمعان هعا  اسعاسعی 

کمونیسم و مارکسیسم نداشتند و نهایتا خواهان اصالرات و جرح و تهدیل هایی در معحعدوده خعود 

  نظا  سرمایب دار  بودند.

کمونیسم عنوانی بود کب جنبش سوسیالیستی کارگر  در قرن نوزدهم برا  متمایز کردن خعویعش  

از سوسیالیسم غیر انقالبی و بهضا رتی ارتجاعی طبقات دیگر بعرخعود نعهعاده بعود. امعا در قعرن 

بیستم این خود عنوان کمونیسم بود کب مورد دست انداز  جنبش ها و طبقات دیگر قرار گرفعت و 

عمال مهنا  متمایز کننده خود را از دست داد. تعحعت ععنعوان ععمعومعی کعمعونعیعسعم، جعریعانعات و 

گرایشات اجتماعی متنوعی قد علم کردند کب نب در نگرش و برنامب و نب در خاستگاه اجتمعاععی و 

طبقاتی خود، خویشاوند  ا  با کمونیسم کارگر  و معارکسعیعسعم نعداشعتعنعد. شعاخعب هعایعی از ایعن 

کمونیسم غیر کارگر ، و در پیشاپیش همب کمونیسم بورژوایی قطب شورو ، عمال بب بسترهعا  

اصلی و رسمی کمونیسم در بخش اعظم قرن بیستم تبدیل شدند و کمونیسم کارگر  را بب راشیب و 

  انزوا راندند.

مهم ترین جریان کمونیسم بورژوایی در قرن بیستعم بعا تعغعیعیعر مسعیعر و سعپعس شعکعسعت انعقعالب 

کارگر  در روسیب شکل گرفت. جنبش کمونیستی کارگر  بب رهبر  رزب بلشویک توانست در 

قدرت دولتی طبقات راکم را در هم بکوبد، رکومتعی کعارگعر  بعرپعا کعنعد و  ٩١٩١انقالب اکتبر 

رتی تالش ها  نظامی مستقیم ارتجاع شکست خورده برا  اعاده قدرت خویش را خنثی کند. امعا 

علیرغم این پیروز  سیاسی، طبقب کارگر روسیب نهایتا از دگرگون کردن بنیاد مناسبات تولیعد در 

، ٠٢روسیب، یهنی لغو نظا  مزد  و اشتراکی کردن وسایل تولید ناتوان ماند. در نیعمعب دو  دهعب 

در متن فشار شدید اقتصاد  پس از جنگ و انقالب، و در فعقعدان یعک افعق روشعن بعرا  تعحعول 

سوسیالیستی مناسبات اقتصاد ، نگرش ناسیونالیستی بر سیاست و خ  مشعی اقعتعصعاد  رعزب و 

جنبش طبقب کارگر روسیب مسل  شعد. آنعدعب در دوران اسعتعالعیعن صعورت گعرفعت نعب سعاخعتعمعان 

سوسیالیسم، بلکب بازساز  اقتصاد ملی سرمایب دار  در روسعیعب بعرمعبعنعا  یعک معدل دولعتعی و 

مدیریت شده بود. بجا  آرمان مالکیت جمهی و اشتراکی، مالکیت دولتی بر وسائل تولیعد بعرقعرار 

شد. مزد و پول و نظا  کار مزد  رفظ شدند. ناکامی طبقب کارگر روسیب در ایجاد یک انقالب در 

مناسبات اقتصاد ، بب شکست انقالب کارگر  بطور کلی انجامید. طبقب کارگر قدرت سیعاسعی را 

از دست داد. بجا  رکومت کارگر ، یک دولت نوظعهعور بعورژوایعی، بعا یعک بعوروکعراسعی و 

  ماشین نظامی عظیم، متکی بر یک اقتصاد سرمایب دار  دولتی در روسیب ظهور کرد.

این مدل دولتی الگو  اقتصاد  قطب بب اصطالح کمونیستی ا  شد کب با مسخ انعقعالب کعارگعر  

اکتبر در سطح جهانی قد علم کرد. دولتگرایی اقتصاد  و اقدا  بب جایگزینی معکعانعیعسعم بعازار بعا 
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برنامب و تصمیمات ادار ، درجب ا  از تهدیل  روت و تامین رداقلی از خدمات رفعاهعی و بعیعمعب 

ها  اجتماعی برا  عمو ، تما  محتوا  بب اصطالح سوسیالیعسعتعی کعمعونعیعسعم بعورژوایعی اتعحعاد 

  شورو  و بلوک شرق را تشکیل میداد.

اما شورو  تنها منب  شکل گیر  کمونیسم بورژوایی در این قرن نبود. در اروپا  غعربعی شعاخعب 

هایی از کمونیسم غیر کارگر  ظهور کردند کب عمن رفظ فصل مشترک ها  بنیاد  با نعگعرش 

اقتصاد  کمونیسم بلوک شرق، یهنی جایگزینی دولتگرایی اقتصاد  بجا  سعوسعیعالعیعسعم و رعفعظ 

نظا  مزد ، از زوایا  دموکراتیک، ناسیونالیستی، اومانیستی و مدرنیستی بب نقد تجربب شعورو  

پرداختند و از این بلوک دور شدند. مارکسیسم غربی، اروکمونیسم، چپ نو و شاخب ها  مخعتعلعف 

تروتسکیسم از جریانات شاخه کمونیسم غیر کارگر  در اروپا  غربی بعودنعد. در کشعورهعا  

عقب مانده و مستهمرات سابق ناسیعونعالعیعسعم و تعمعایعالت ععد اسعتعهعمعار  بعورژواز  و خعرده 

بورژواز  و بهضا جنبش ها  ارعی و دهقانی بب معبعنعا  نعوع جعدیعد  از کعمعونعیعسعم "جعهعان 

سومی" تبدیل شدند. استقالل اقتصاد ، صنهتی شدن و توسهب سری  اقتصاد ملی بعر معبعنعا  یعک 

مدل دولتی و برنامب ریز  شده، خروج از سلطب سیاسی علنی قدرتها  امپریالیستی و گعاه رعتعی 

اریا  سنت ها و میرا  فرهنگی کهنب محلی در تقابل با مدرنیسم و فرهنگ غربی، محعتعوا  ایعن 

نوع کمونیسم را تشکیل میداد. نمونب برجستب کمونیسم جهان سومی مائوئیسم و کمونیسم چینی بود 

کب تا یر عمیقی بر نگرش و سیاست جریانات بب اصطالح کمونیستی در کشعورهعا  ععقعب معانعده 

  داشت.

مارصل پیدایش جریانات مختلف کمونیسم غیر کارگر  در قعرن بعیعسعتعم انعزوا و ععقعب نشعیعنعی 

چشمگیر کمونیسم کارگر  و مارکسیسم بود. او ، آرمان ها  بنیعاد  سعوسعیعالعیعسعم کعارگعر  و 

جوانب مختلف تئور  مارکسیسم بب تناسب محتوا  غیر سوسیالیستی و غیر کارگر  این جعنعبعش 

ها مورد تجدید نظرها و سوء تفسیرها  اساسی قرار گرفت و ایعن تعحعریعفعات وسعیعهعا در جعهعان 

طبقعاتعی کعمعونعیعسعم قعرن  -بهنوان مارکسیسم و کمونیسم شناسانده شدند.  انیا، مرکز  قل اجتماعی 

بیستم از طبقب کارگر بب طیف وسیهی از اقشار غعیعر کعارگعر معنعتعقعل شعد. در اروپعا  غعربعی و 

کشورها  صنهتی پیشرفتب روشنفکران، دانشجویان و دانشگاهیان و بخشها  اصالح طعلعب خعود 

طبقب بورژوا بب محی  اصلی شکل گیر  و ابراز وجود جریانات کعمعونعیعسعتعی تعبعدیعل شعدنعد. در 

کشورها  عقب مانده، عالوه بر اینها، دهقانان فقیر، خرده بورژواز  ناراعی و بعیعش از هعمعب 

بورژواز  ناسیونالیست، صنهت گرا و مشتاق توسهب اقتصاد ملی، پایگاه اجتماعی کمونیسم غیعر 

  کارگر  را ساختند.

در غیاب یک سنت بانفوذ کمونیسم کارگر ، طبقب کارگر عمال برا  دهها سعال از ابعراز وجعود 

سیاسی مستقل و قدرتمند در چهارگوشب جهان باز ماند. در اروپا  غربی و آمریکا و بعهعضعا در 

برخی کشورها  آمریکا   تین کارگران برا  دوره ا  طو نی اساسا در دست جنبعش اتعحعادیعب 

ا  و ارزاب جناح چپ خود طبقب راکمب، بویژه سوسیال دموکراسی، رها شدند تا جعایعی کعب ایعن 
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جریانات در انظار عمو  و رتی در چشم بخش وسیهی از خود کارگران بهعنعوان ظعرف و بسعتعر 

طبیهی و بدیهی جنبش کارگر  تلقی شدند. در شعورو  و بعلعوک شعرق، در ازاء آوانعس هعایعی 

جزئی بب کارگران در محی  کار، بی رقوقی سیاسی و انفراد وسیهی در مقیاس اجتماعی بب طبعقعب 

کارگر تحمیل شد. در بخش اعظم کشورها  عقب مانده تر، رتی نفس ایجاد ارعزاب و نعهعادهعا  

  کارگر  آرزوها  سرکوب شده ا  باقی ماندند.

شاخب ها  اصلی کمونیسم بورژوایی در چند دهب اخیر یکی پس از دیگر  بب بن بسعت رسعیعدنعد. 

آخرین مررلب، فروپاشی خیره کننده شورو  و بلوک شرق در انتها  دهب هشتاد و اوائل دهب نود 

  بود کب سخنگویان بورژواز  پیروزمندانب بب آن "پایان کمونیسم" لقب دادند.

علیرغم فضا  عد کمونیستی چند سال اول دهب نود و تبلیغات کعر کعنعنعده بعورژواز  در معورد 

عصر "سقوط کمونیسم" و علیرغم مشقات عظیمی کب بدنبال سقوط بلوک شرق بر صدها میلعیعون 

از مرد  در سراسر جهان نازل شد، روند کنونی اوعاع راکی از بعاز شعدن فضعا بعرا  ظعهعور 

مجدد کمونیسم کارگر  در مرکز صحنب سیاسی بویژه در کشورها  پیشرفتب صنهتی است. یعک 

شرط اساسی این امر، مقابلب فکر  و سیاسی جد  با شاخب ها  مختلف کمونیسم بورژوایی اسعت 

کب با پیشرو  جنبش طبقب کارگر و افزایش نفوذ مارکسیسم و کمونیعسعم کعارگعر  بعار دیعگعر در 

 اشکال گوناگون قد علم خواهند کرد.

 

 

 انقالب و اصالحات

  

سازماندهی انقالب اجتماعی طبقب کارگر امر فور  جنبش کمونیسم کارگر  است، انقالبی کب 

کل مناسبات استثمارگر سرمایب دار  را واژگون میکند و بب مصائب و مشقات ناشی از این نظا  

خاتمب میدهد. برنامب ما، برقرار  فور  یک جامهب کمونیستی است. جامهب ا  بدون تقسیم 

طبقاتی، بدون مالکیت خصوصی بر وسائل تولید، بدون مزدبگیر  و بدون دولت. یک جامهب 

آزاد انسانی متکی بر اشتراک همگان در  روت جامهب و در تهیین مسیر و سرنوشت آن. جامهب 

کمونیستی همین امروز قابل پیاده شدن است. اما آن انقالب عظیم کارگر  ا  کب باید این جامهب 

رکمتیست )خ  رسمی( رخ نمیدهد.  -آزاد را متحقق کند، بمجرد اراده رزب کمونیست کارگر  

این یک ررکت وسی  طبقاتی و اجتماعی است کب باید در ابهاد و اشکال مختلف سازمان یابد. 

موان  گوناگونی باید از سر راه آن کنار زده شوند. این تالش فلسفب وجود  رزب کمونیست 

رکمتیست )خ  رسمی( و مضمون فهالیت هر روزه آن را تشکیل میدهد. اما در همان  -کارگر  

رال کب این مبارزه برا  سازماندهی انقالب کارگر  جریان دارد، میلیاردها انسان همدنان در 
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تکاپو  هر روزه برا  تامین مهاش و آسایش خود در متن یک جهان سرمایب دار  اند. مبارزه 

انقالبی برا  برپایی یک دنیا  نو، از تالش هر روزه برا  بهبود وعهیت زندگی ماد  و 

  مهنو  بشریت کارگر در همین دنیا  موجود جدایی پذیر نیست.

از نظر سیاسی، کمونیسم کارگر  نب فق  سازماندهی انقالب علیب نظا  موجود را با تعالش بعرا  

تحمیل اصالرات هرچب وسی  تر بب آن در تناقض نمیبیند، بلکب رضور در هر دو جبعهعب معبعارزه 

را شرط ریاتی پیروز  نهایی طبقب کارگر میداند. انقالب کارگر  انقالبی از سر فقر و استیصال 

و ناچار  اوعاع کارگران نیست. انقالبی مبتنی بر آگاهی و آمادگی ماد  و مهنو  طبقب کارگعر 

است. هرچب توده مرد  کارگر از آزاد  هعا  سعیعاسعی وسعیع  تعر  بعرخعوردار بعاشعنعد، هعرچعب 

شخصیت و ررمت مرد  بطور کلی و طبقب کارگر بطور اخه در جامهب تثبیت شعده تعر بعاشعد، 

هرچب طبقب کارگر از رفاه و امنیت اقتصاد  بیعشعتعر  بعرخعوردار بعاشعد و بعطعور کعلعی هعرچعب 

مبارزات کارگر  و آزادیخواهانب موازین سیاسی و رفاهی و معدنعی پعیعشعروتعر  را بعب جعامعهعب 

بورژوایی تحمیل کرده باشند، بب همان درجب شرای  برا  انقالب کارگر  علعیعب کعلعیعت سعرمعایعب 

دار  آماده تر و پیروز  این انقالب قاطهانب تر و همب جانبب تر خعواهعد بعود. جعنعبعش کعمعونعیعسعم 

  کارگر  در صف مقد  هر مبارزه برا  اصالح موازین جامهب موجود بب نف  مرد  قرار دارد.

آندب کب کمونیسم کارگر  را در مبارزه برا  اصالرات از جریانات و جنبش هعا  رفعرمعیعسعت، 

اعم از کارگر  و غیر کارگر ، متمایز میکند قبل از هر چیز اینست کب او ، کمونیسم کارگعر  

همواره بر این رقیقت تاکید میکند کب تحقق آزاد  و برابر  کامعل از طعریعق اصعالرعات معیعسعر 

نیست. رتی عمیق ترین و ریشب ا  ترین اصالرعات اقعتعصعاد  و سعیعاسعی نعیعز بعنعا بعب تعهعریعف 

بنیادها  نفرت آور نظا  موجود، یهنی مالکیت خصوصی، تقسیم طبقاتی و نعظعا  کعار معزد  را 

دست نخورده باقی میگذارند. از این گذشتب واقهیت این است کب، بعب گعواهعی کعل تعاریعخ جعامعهعب 

سرمایب دار  و تجربب جار  کشورها  مختلف، بورژواز  در اغلب موارد بعب قعهعرآمعیعزتعریعن 

شیوه ها در برابر بب کرسی نشستن ابتدایی ترین مطالبات مقاومت میکند. و پیشرو  هعا  بعدسعت 

آمده نیز همواره موقت و عربب پذیر و قابل بازپس گیر  باقی میمانند. کمونیسم کارگر ، در دل 

مبارزه برا  اصالرات همدنان بر عرورت انقالب اجتماعی بهنوان تنها آلترناتیو واقها کارسعاز 

و رهایی بخش کارگر  تاکید میکند.  انیا، کمونیسم کارگر  در عین دفاع از رتی کوچک تعریعن 

بهبودها در زندگی اقتصاد  و سیاسی و فرهنگی مرد  کارگر در جامهب، وظیفب خود را طرح و 

مطالبب رقوق سیاسی و مدنی و رفاهی هرچب وسیهتر و هرچب پیعشعروتعر معیعدانعد. جعنعبعش معا در 

تهریف شهارها و خواست ها  خویش در مبارزه برا  رفر  خود را بب مقدورات و امعکعانعات و 

قابلیت انهطاف طبقب سرمایب دار، بب رساب سود و زیان سرمایب و مصعالعح "اقعتعصعاد کشعور" و 

امثالهم مقید و محدود نمیکند. نقطب عزیمت ما رقوق غیر قابل انعکعار انسعان عصعر معاسعت. اگعر 

تحقق این رقوق، رقوقی نظیر رق سالمتی، رق آموزش، ایمنی اقتصاد ، بعرابعر  زن و معرد، 

آزاد  اعتصاب، رق دخالت مستقیم و دائمی توده مرد  در ریات سیاسی جامهب، خل  ید از مذهب 

و غیره با سودآور  سرمایب و مصالح نظا  سرمایب دار  در تناقض است، این تنعهعا شعاهعد  بعر 

عرورت واژگونی این نظا  است. جنبش ما در مبارزه بعرا  اصعالرعات دائعمعا ایعن رعقعیعقعت را 
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جلو  جامهب و طبقب کارگر میگیرد. قصد ما در این مبارزه ایجاد یک سرمایب دار  اصالح شده، 

سرمایب دار  با "چهره انسانی" یا یک سرمایب دار  "دلسوز" نعیعسعت. قصعد معا تعحعمعیعل بعخعش 

هرچب بیشتر  از رقوق رقب مرد  کارگر بب نظا  راکعم اسعت. رعقعوق و خعواسعت هعایعی را کعب 

بورژواز  با بقاء خویش ناسازگار می یابد و سرکوب میکند، طبقب کعارگعر هعمعیعن امعروز آمعاده 

 است فورا بب جام  ترین شکل متحقق کند.
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رکمتیست )خ  رسمی( برا  پیروز  کعامعل و هعمعب جعانعبعب انعقعالب  -رزب کمونیست کارگر  

اجتماعی طبقب کارگر علیب سرمایب دار  و اجرا  کلیت برنامب کمونعیعسعتعی و آزادیعبعخعش طعبعقعب 

رکمتیست )خ  رسمی( مهتقد است کب پیشرفعت  -کارگر مبارزه میکند. رزب کمونیست کارگر  

ها  اقتصاد ، علمی، تکنولوژیکی و مدنی تاکنونی جامهب بشر  شرای  و ملزومات ماد  برا  

سازمان دادن یک جامهب آزاد بدون طبقب و بدون استثمار و ستم، یک جامهب جهانی سوسیالیستعی، 

را هم اینک فراهم کرده است و طبقب کارگر موظف است بب مجرد کسب قدرت سعیعاسعی، اجعرا  

  برنامب کمونیستی خویش را آغاز کند.

 -در عین رال مادا  و هرجا کب نعظعا  سعرمعایعب دار  بعرجعاسعت، رعزب کعمعونعیعسعت کعارگعر  

رکمتیست )خ  رسمی( همدنین برا  گسترده ترین و عمیق ترین اصالرات سیاسی، اقعتعصعاد ، 

اجتماعی و فرهنگی مبارزه میکند کب سطح زندگی و رقوق و آزاد  ها  توده ها  وسعیع  معرد  

را تا با ترین رد ممکن بهبود بخشدـ این اصالرات، و بب میان کشیدن مرد  کارگر و زرعمعتعکعش 

برا  تحقق آنها، وارد آوردن عربب نهایی بر پیکر نظا  استثمارگر سعرمعایعب دار  و رعاکعمعیعت 

  طبقب سرمایب دار بر جامهب بشر  را تسهیل خواهد کردـ

رکمتیست )خع   -این بخش برنامب رئوس اقدامات و مطالبات اصالری رزب کمونیست کارگر  

رسمی( را برمیشمارد کب پرچم رزب در جنبش ها  معطعالعبعاتعی کعارگعران و در معبعارزه بعرا  

تحمیل اصالرات بب نظا  موجود است. مطالبات و موازین زیر اگرچب رتی در قیاس با پیعشعرفعتعب 

ترین جوام  سرمایب دار  در جهان امروز موازینی رادیکال و ایده آل جعلعوه گعر معیعشعونعد، در 

واقهیت امر تنها گوشب کوچکی از رقوق و آزاد  هایی را در بعرمعیعگعیعرنعد کعب در یعک جعامعهعب 

  کمونیستی بب کامل ترین شکل تحقق خواهد یافت.

قابل تردید نیست کب امروز رتی کوچک ترین بهبود در زندگی معاد  و معهعنعو  معرد  ایعران و 

کسب بدیهی ترین رقوق و آزاد  ها  فرد  و مدنی در گرو بزیر کشیدن رژیم ارتجاعی و ععد 

بشر  جمهور  اسالمی است. سرنگونی رژیم اسالمی یک وظیفعب فعور  انعقعالب کعارگعر  در 

رکمتیست )خ  رسعمعی( ایعران بعرا  سعرنعگعونعی رژیعم  -ایران است. رزب کمونیست کارگر  

جمهور  اسالمی و برقرار  فور  یک رکومت کارگر  مبارزه میکند. رکومت کعارگعر  نعب 

فق  تحقق فور  موازین مندرج در این بخش برنامب را، بهنوان ابتدایی ترین رقوق معرد  ایعران، 

تضمین میکند، بلکب با بب اجرا گذاشتن کلیت برنامب کمونیستی خویش، شرای  آزاد  و رهعایعی و 

 برابر  واقهی و کامل همب مرد  را فراهم میکند.
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 اصول و چهارچوب عمومی 

 

  برقرار  یک ساختار سیاسی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستعمعر معرد  در امعر رعاکعمعیعت ـع -٩ 

برقرار  رقوق و آزاد  ها  سیاسی و مدنی وسی ، بیقید و شرط و تضعمعیعن شعده و بعرابعر  -٠ 

برا  همب. رف  هر نوع تبهیض بر اساس جنسیت، تابهیعت، تعهعلعقعات قعومعی و معلعی و نعژاد  و 

  مذهبی، سن، و غیره.

بب اجرا درآمدن موازین اقتصاد  و رفاهی عمومی، و همدنین یک قانون کعار پعیعشعرو، کعب  -٣ 

  با ترین سطح زندگی و رفاه و امنیت اقتصاد  مرد  را بب نظا  سرمایب دار  راکم تحمیل کند.

تصویب قوانین و اقداماتی کب بب سری  ترین و ریشب ا  ترین شکل افکار و راه و رسعم هعا و  -٤

اخالقیات ارتجاعی، تبهیض آمیز و رقارت آور را برچیند و بعرقعرار  فعرهعنعگ و ارزش هعا و 

  رواب  انسانی هرچب آزادتر و آزاد اندیشانب تر را ممکن کند.

برقرار  موازین و قوانیعنعی کعب ایعران را بعب یعک کعانعون تعقعویعت و رعمعایعت از معبعارزات  -٥

آزادیخواهانب، مهیارها و ارزش ها  انسانی پیشرو و معبعارزات کعارگعر  و سعوسعیعالعیعسعتعی در 

  سراسر جهان بدل سازد.

 اصول عمومی فوق باید بفوریت از طریق اقدامات زیر تحقق یابند:

 

 

 ساختار و ارگان های قدرت سیاسی

 حکومت شورایی

دوران مهاصر بیش از هر زمان بی رقوقی واقهی مرد  و ظعاهعر  بعودن دخعالعت آنعهعا در امعر 

رکومت در دموکراسی ها  لیبرالی و پارلمانی را بب نمایش گذاشتب است. جامهب ا  کب بعخعواهعد 

دخالت توده وسی  مرد  را در دولت و در تصویب و اجرا  قوانعیعن و سعیعاسعتعهعا تضعمعیعن کعنعد، 

نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد. اعمال راکمیت در سطعوح معخعتعلعف، 

از سطح محلی تا سراسر  باید توس  شوراها  خود معرد  انعجعا  شعود کعب هعمعب هعم بعب معثعابعب 

قانونگذار و هم مجر  قانون عمل میکنند. عالیترین ارگعان رعکعومعتعی کشعور کعنعگعره سعراسعر  
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سال عضو صارب را  شعورا  معحعلعی  ٩١نمایندگان شوراها  مرد  خواهد بود. هر فرد با   

خود محسوب میشود و رق دارد خود را برا  کلیب معقعامعات و پسعت هعا  شعورا  معحعلعی و یعا 

  نمایندگی در شوراها  با تر کاندید نماید.

  

 انحالل ارتش

ارتش و نیروها  مسلح ررفب ا  در جامهب موجود جز دار و دستب ها  مسلح و اجیر طبقب راکم 

نیستند کب بب هزینب کارگران و مرد  زرمتکش برا  تحت انعقعیعاد نعگعاهعداشعتعن خعود آنعهعا و نعیعز 

پاسدار  از مناف  اقتصاد  و بازار داخلی بورژواز  هر کشور در مقابل دیعگعر  سعازمعانعدهعی 

شده اند. علیرغم اینکب طبقب راکم میکوشد تحت عناوین مختلف ماهیت طبقاتی و مصعرف واقعهعی 

ارتش خویش را بپوشاند و آن را ارگانی عمومی و عا  المنفهب قلعمعداد نعمعایعد، رابعطعب تعنعگعاتعنعگ 

ارتش ها با طبقات راکمب و نقش آنها در رراست از مناف  اربابان جامهب برا  توده وسی  معرد ، 

نب فق  در کشورها  آسیایی و آفریقایی و آمریکا   تینی کب نقش سرکوبگر ارتعش و پعلعیعس در 

آنها برجستب تر و علنی تر بوده است، بلکب در اروپا و آمریکا  شمالی هم کب اسطوره ارتش غیر 

  سیاسی رواج بیشتر  داشتب است، کامال قابل مشاهده است.

 

رکمتیست )خ  رسمی( مداف  برچیدن ارتش و نیروها  مسلح رعرفعب  -رزب کمونیست کارگر  

  ا  است.

 

ارتش و سپاه پاسداران و سایر نیروها  مسلح ررفب ا  و نعیعز کعلعیعب سعازمعان هعا  نعظعامعی و 

  باید منحل گردند. مخفی انتظامی و جاسوسی و اطالعاتی

نیرو  میلیس شوراها  مرد ، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت هعمعگعانعی در وظعایعف 

  انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتش ررفب ا  و مافوق مرد  میشود.

رکمتیست )خ  رسمی( بهالوه مهتقد اسعت کعب اصعول زیعر بعایعد در  -رزب کمونیست کارگر  

  هررال و تحت هر شرایطی مادا  کب نیروها  مسلح وجود دارند بب اجرا در آیند:

لغو اطاعت بی چون و چرا  پائین از با  در نیروها  مسلح. هر فرد نظامی رق دارد از اجرا  

دستوراتی کب بب نظر او با قوانین کشور در تناقض باشد و یعا بعا اصعول انسعانعی و وجعدانعی و  

  مغایرت داشتب باشد امتناع نماید.

هر کس رق دارد از شرکت در جنگ و یا هر فهعالعیعت نعظعامعی کعب بعا اصعول و اععتعقعادات و  

  مغایرت داشتب باشد امتناع نماید.

نیروها  انتظامی باید در رین ماموریت و انجا  وظیفب انیفور  نظامی خود را بتن داشتب باشنعد و 
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اسلحب خود را بب نحو  رمل کنند کب دیده شود. تشکیل نیرو  مسلح فعاقعد اونعیعفعور  و یعا انعجعا  

ماموریت بهنوان پلیس مسلح در لباس سیویل ممنوع است. این رق هر شهروند است کب بتوانعد از 

رضور نیروها  انتظامی مسلح در محی  پیرامونی خود )محل کار، زیست، تردد و غیره( مطلع  

  شود.

افراد عضو نیروها  نظامی رق دارند در فهالیت ها  سیاسی شرکت کنند و در ارعزاب سعیعاسعی 

عضو شوند. فهالیت ارزاب سیاسی، اتحادیب ها و سایر تشکل ها در درون نیروها  نعظعامعی آزاد 

  است.

 

  لغو بوروکراسی مافوق مردم

 و شرکت مستقیم مردم در اداره امور

انتخابی شدن کلیب مقامات و پست ها  سیاسی و ادار  در کشور توس  مرد  و قابل ععزل بعودن 

آنها هر زمان کب اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند. افراد  کب بب مشاغعل سعیعاسعی و ادار  

کشور  انتخاب میگردند باید رداکثر رقوقی مهادل مزد متوسع  کعارگعر دریعافعت دارنعد. اععمعال 

نظارت مستقیم مرد  از طریق نهادها  شورایی بر فهالیت کلیب نهعادهعا و معقعامعات ادار . سعاده 

کردن سلسلب مراتب، زبان و مقررات کار ادارات دولتی بب نحو  کعب دخعالعت و اععمعال کعنعتعرل 

  شهروندان بر آن بب سهولت عملی باشد.

ارتقاء استانداردها  اخالق ادار  و وجدان کار و ارترا  بب شهروندان و مراجهان. سوء اسعتعفعاده 

مقامات ادار  از موقهیت شغلی، رشوه خوار ، پارتی باز ، اعمال تبهیض و عدول از عوابع  

و مصوبات قانونی یا تهلل در اجرا  آنها، باید بهنوان جرائم عمده در دادگعاه هعا  ععاد  معورد 

تهقیب قرار بگیرد. ممنوعیت اکید استفاده از امکانات و تسهیالت مربوط بب منصعب ادار  بعرا  

  مصارف شخصی.

  رق بدون قید و شرط افراد بب اقامب دعوا علیب هر مقا  دولتی در دادگاه ها  عاد .

  

  برقراری دادگستری مستقل

 و تامین عدالت قضایی برای همه

سیستم قضایی و مفهو  عدالت قضایی در هر نظامی انهکاسی از مناسبات اجتماعی و بعنعیعادهعا  

اقتصاد  و سیاسی در آن است. قلمرو قضا، اعم از پیکره قوانین و تلقی راکم از رق و انصاف و 

عدالت تا نهادها و سیستم ادار  و روش قوه قضائیب، بخشی از روبنا  سیاسی در جامهب است کب 

شالوده اقتصاد  و طبقاتی موجود در جامهب را رراست میکند. بعب ایعن اععتعبعار ععدالعت قضعایعی 
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واقهی و برخوردار  یکسان همب از آن، و قضاوت و رکمیت براستی مستقل و منصفانب، معنعوط 

  بب دگرگونی بنیاد  جامهب طبقاتی موجود است.

در این راستا، و بمنظور تضمین عاد نب ترین موازین قضایی ممکن در جامعهعب معوجعود، رعزب 

  رکمتیست )خ  رسمی( خواهان تحقق فور  اصول پایب زیر است. -کمونیست کارگر  

  استقالل رقوقی کامل قضات، دادگاه ها و سیستم قضایی از قوه مجریب.

انتخابی بودن قضات و سایر مقامات قضایی توس  مرد . قابل عزل بودن آنها هرگاه کب اکعثعریعت 

  انتخاب کنندگان اراده کنند.

  لغو دادگاه ها  ویژه و رسیدگی بب کلیب جرائم در دادگاه ها  عاد .

علنی بودن کلیب محاکمات. تشکیل دادگاه با رضور هیات منصفب در کلیب جرائم عمده جنایی. رعق 

  متهم و وکال  او در رد و قبول قاعی و اعضا  هیات منصفب.

در کلیب محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار ا بات جر  بر عهده دادستان و یا طرف شعاکعی 

  قرار دارد.

موازین قضایی کشور و رقوق فرد در قبال دستگاه قضایی در جزئیات بیعشعتعر  در بعخعش هعا  

 دیگر این برنامب ذکر شده اند.

 

 حقوق و آزادی های فردی و مدنی

 

سخنگویان سرمایب دار  ارترا  بب رقوق فرد  و مدنی را خصلت مشخصب و یک رکعن اصعلعی  

میلیارد انسانی کب امعروز زیعر رعاکعمعیعت  ٥نظا  خویش اعال  میکنند. واقهیت اینست کب از میان 

سرمایب زندگی میکنند، تنها درصد ناچیز  را، آنهم در کشورها  مهدود ، میتوان سراغ کرد کب 

از نوعی رقوق فرد  و مدنی تهریف شده و نسبتا با  بات برخوردارند. سهم اکثریت عظیعم معرد  

جهان سرمایب دار ، بی رقوقی سیاسی کمابیش مطلق، دولعت هعا  فعهعال معایشعاء و مسعتعبعد، و 

تروریسم و خشونت سازمانیافتب دولتی است. بهالوه، در خود کشورها  صنهتی اروپا  غربی و 

آمریکا نیز رقوق فرد  و مدنی مرد  نب فق  در قعیعاس بعا آزاد  معورد معطعالعبعب انسعان امعروز 

انگشت شمار و ناچیز است، بلکب بر متن انقیاد اقتصاد  توده مرد  کارگر بب سعرمعایعب و رابعطعب 

مستقیم رق و آزاد  با مالکیت، از هر مهنی ماد  و جد  تهی است. و با خره، تعجعربعب زنعدگعی 

مرد  این کشورها در دوره ها  بحران و تنگنا  اقتصاد  بب روشنی نشان میدهد کب بقاء و دوا  

همین رقوق انگشت شمار و فرمال نیز رب  مستقیم بب موقهیت اقتصاد  طبقب سرمایب دار دارد و 
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هرجا این رقوق برا  سودآور  و انباشت سرمایب دست و پاگیر شده اند، بسادگی معورد تعهعر  

  دولت و طبقب راکم قرار گرفتب اند.

آزاد  فرد  و مدنی واقهی تنها در جامهب ا  میتواند متحقعق شعود کعب خعود آزاد بعاشعد. انعقعالب 

کمونیستی کارگر ، با از میان بردن انقیاد طبقاتی و اقتصاد  انسانها، مبشر گسترده ترین آزاد  

  ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروها  مختلف زندگی است.

رکمتیست )خ  رسمی( در عین رال برا  تعحعقعق و تضعمعیعن وسعیع   -رزب کمونیست کارگر  

ترین رقوق فرد  و مدنی در جامهب موجود مبارزه میکند. اهم این رعقعوق و آزاد  هعا  انعکعار 

  ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از:

  

  رق ریات و مصونیت جسمی و روری فرد از هر نوع تهر . -

  رق مهاش. رق برخوردار  از عروریات زندگی متهارف در جامهب امروز . -

  رق فراغت و تفریح و آسایش. -

  رق آموزش. رق استفاده از کلیب امکانات آموزشی موجود درجامهب. -

رق سالمتی. رق برخوردار  از کلیب امکانات جامهب امعروز  بعرا  مصعون داشعتعن فعرد از  -

  صدمات و بیمار  ها، رق برخوردار  از امکانات بهداشتی و درمانی در جامهب.

  رق استقالل فرد . ممنوعیت هر نوع انقیاد و بردگی و بیگار  در هر پوشش و با هر توجیب. -

رق مهاشرت و زندگی اجتماعی. ممنوعیت هر نوع جداساز  و محرو  ساز  افراد از معحعیع   -

  اجتماعی و امکان مهاشرت با دیگران.

رق جستجو و اطالع از رقیقت در مورد کلیب جوانب زندگی اجتعمعاععی. معمعنعوععیعت سعانسعور،  -

ممنوعیت کنترل دولت و یا مالکان و مدیران رسانب ها بر اطالعاتعی کعب در اخعتعیعار شعهعرونعدان 

  قرار میگیرد.

رق برخوردار  از یک محی  زیست سالم و ایمن. آزاد  ساکنین کشور و نمعایعنعدگعان آنعهعا در  -

  کنترل و رسابرسی تا یرات فهالیت ها  دولت و بنگاه ها  مختلف بر محی  زیست.

آزاد  بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، معطعبعوععات، تعظعاهعرات، اععتعصعاب، تعحعزب و  -

  تشکل.

آزاد  کامل و بی قید و شرط انتقاد و نقد. آزاد  انتقاد بب کعلعیعب جعوانعب سعیعاسعی، فعرهعنعگعی و  -

اخالقی و ایدئولوژیکی جامهب. لغو هر نوع ارجاع در قوانین بب باصطالح مقدسات ملی و میهعنعی 

و مذهبی و غیره بهنوان عامل محدود کننده آزاد  نقد و اظهار نظر مرد . معمعنعوععیعت هعر نعوع 
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  تحریکات و تهدیدات مذهبی و ملی و غیره علیب بیان آزادانب نظرات افراد.

  آزاد  مذهب و بی مذهبی. -

رق را  همگانی و برابر برا  کلیب افراد با تر از شانزده سال مسعتعقعل از جعنعسعیعت، تعهعلعقعات  -

مذهبی، قومی، ملی، شغلی، تابهیت، مرا  و عقیده سیاسی و آزاد  هر فرد با تر از شانزده سعال 

  برا  کاندید شدن در هر نهاد و ارگان نمایندگی و یا ارراز هر پست و مقا  انتخابی.

ممنوعیت تفتیش عقاید. رق استنکاف شخه از ادا  شهادت علیب خود کب بتواند بب اععال  جعر   -

  علیب و  منجر گردد. آزاد  سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصی.

آزاد  بی قید و شرط انتخاب محل سکونت، آزاد  سفر و نقعل معکعان بعرا  هعمعب افعراد بعا    -

شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعیت هر نوع کنترل دائمی عبور و معرور در داخعل کشعور 

توس  دولت و مقامات انتظامی. لغو هر نوع محدودیت بر خعروج از کشعور. صعدور بعی قعیعد و 

  شرط و فور  گذرنامب و جواز ورود و خروج.

ممنوعیت اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج اتباع سعایعر کشعورهعا. اععطعا  تعابعهعیعت  -

کشور بب هر فرد متقاعی کب تههدات رقوقی شهروند  را میپذیرد. صدور بی قید و شرط اجعازه 

 اقامت و کار برا  متقاعیان اقامت در ایران.

مصونیت زندگی خصوصی افرادـ مصونیت محل زندگی، مکاتبات و مراسالت و مکالمات فرد  -

از هر نوع دخالت توس  هر مرجهی. ممنوعیت استراق سمع ، تعهعقعیعب و معراقعبعت. معمعنعوععیعت 

گردآور  اطالعات در مورد زندگی افراد بدون کسب اجازه رسمی از خعود آنعهعا. رعق هعر فعرد 

  ساکن کشور بب دریافت و مطالهب کلیب اطالعاتی کب مراج  دولتی از او در اختیار دارند.

  آزاد  انتخاب شغل. -

آزاد  بی قید و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمی و یا عمنی بر معقعدار و  -

نوع پوشش مرد ، از زن و مرد، در اماکن عمومی. ممنوععیعت هعر نعوع تعبعهعیعض و یعا اععمعال 

  محدودیت بر مبنا  پوشش و لباس مرد .

آزاد  رسابرسی و نظارت نمایندگان مرد  بر فهالیت هعا و اسعنعاد و دفعاتعر نعهعادهعا  دولعتعی.  -

 ممنوعیت دیپلوماسی سر .
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 برابری و رفع تبعیض

 

برابر  انسان ها یک مفهو  محور  در جنبش کمونیسم کارگر  و یک اصل بنیاد  جامهعب آزاد 

سوسیالیستی است کب باید با برچیدن نظا  طبقاتی، استثمارگر و پر تبهیض سرمایب دار  بعرقعرار 

گردد. برابر  کمونیستی مفهومی بسیار وسی  تر و جهانشمول تر از برابر  رعقعوقعی و صعور  

افراد و شمول یکسان قوانین و مقررات دولتی بر آنان را در بر دارد. بعرابعر  کعمعونعیعسعتعی یعک 

برابر  واقهی و ماد  در قلمرو اقتصاد ، اجتماعی و سیاسی میان انسان ها اسعت. بعرابعر  نعب 

فق  در رقوق سیاسی، بلکب همدنین در برخوردار  از امکانات و مواهب معاد  و معحعصعو ت 

تالش جمهی بشر، برابر  افراد در جایگاه اجتماعی و مناسبات اقتعصعاد ، بعرابعر  نعب فعقع  در 

محضر قوانین، بلکب در مناسبات ماد  متقابل انسان ها با یکدیگر. برابعر  کعمعونعیعسعتعی، کعب در 

عین رال شرط  ز  شکوفایی توانها و استهدادها  مختلف و متنوع همب افراد و شادابی معاد  و 

مهنو  جامهب است، تنها با از میان رفتن تقسیم انسان ها بب طبقات امکان پعذیعر معیعشعود. جعامعهعب 

  طبقاتی بنا بب تهریف نمیتواند جامهب ا  برابر و آزاد باشد.

مبارزه ما برا  برابر  و رف  تبهیض در متن جوام  سرمایب دار  موجود جزء  ینفک مبارزه  

وسی  تر و اساسی ما برا  شکل دادن بب انقعالب اجعتعمعاععی و بعرقعرار  جعامعهعب بعرابعر و آزاد 

رکمتیست )خ  رسمی( بب صعف معقعد  هعر معبعارزه  -کمونیستی است. رزب کمونیست کارگر  

اجتماعی علیب تبهیض و نابرابر  در جهان امروز تهلق دارد و مهتقد است کعب بعرابعر  رعقعوقعی 

همب و شمول یکسان قوانین وارد بر همب، مستقل از جنسیت، ملیت، مذهب، نژاد، ععقعیعده، معرا ، 

شغل، مقا  و تابهیت و غیره باید بهنوان یک اصل تخطعی نعاپعذیعر و معحعور  در صعدر قعوانعیعن 

جامهب اعال  شود. کلیب قوانین و مقرراتی کب ناقض اصل برابر  کامل رقوق فرد  و مدنی افراد 

است باید بالفاصلب لغو شوند، کلیب موارد اعمال تبهیض توس  هر شخه و مرج  و مقا  و نهاد، 

اعم از دولتی و غیر دولتی، مورد پیگیر  جد  قرار بگیرد و عاملین آن مطابق قانعون معحعاکعمعب 

  شوند.

 

  رابری زن و مرد،ب

 ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت

تبهیض علیب زنان یک مشخصب مهم دنیا  امروز است. در بخش اععظعم کشعورهعا  جعهعان، زن 

رسما و قانونا از همان رقوق و آزاد  ها  محدود و محقر  هم کب معردان از آن بعرخعوردارنعد 

محرو  است. در کشورها  از نظر اقتصاد  عقب افتاده تر و در جوامهی کب نفوذ مذهب و سنت 
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ها  کهنب بر نظا  سیاسی و ادار  و فرهنگی جامهب عمیق تر است، ستمکشی زن و بیحقعوقعی و 

فرودستی او در آشکارترین و زمخت ترین اشکال خودنمایی میکند. در کشورها  پیشرفتعب تعر و 

مدرن تر، و رتی در جوامهی کب بب لطف جنبش ها  مداف  رقوق زنان و تهرعات سوسیالیستعی 

کارگر  تبهیض جنسی علی الظاهر از بخش اعظم قوانین رذف شده است، زن همدنعان در معتعن 

مکانیسم اقتصاد سرمایب دار  و سنت ها و باورها  مردسا رانب جعار  در جعامعهعب، ععمعال از 

  جهات بسیار مورد تبهیض و ستم قرار دارد.

نفس ستمکشی و فرودستی زن اختراع سرمایب دار  نیست. اما سرمایب دار  ایعن معیعرا  نعفعرت 

انگیز تاریخ پیشین را تکامل بخشیده و بب یک رکن مناسبات اقتصاد  و اجتمعاععی معهعاصعر بعدل 

کرده است. ریشب نابرابر  و بی رقوقی امعروز زن، نعب در افعکعار کعهعنعب و معیعرا  فعکعر  و 

فرهنگی نظا  ها و جوام  منقر  شده و پیامبران و مذاهب عصر جعاهعلعیعت، بعلعکعب در جعامعهعب 

سرمایب دار  صنهتی و مدرن امروز نهفتب است. نظامی کب بب تقسیم جنسی انسان هعا در قعلعمعرو 

تولید بب عنوان یک عامل مهم اقتصاد  و سیاسی در تضمین سودآور  سرمایعب معیعنعگعرد. ایعجعاد 

انهطاف پذیر  نیرو  کار در اشتغال و اخراج، ایجاد شکاف و رقعابعت و کشعمعکعش درونعی در 

اردو  مرد  کارگر، تضمین وجود بخعش هعا  معحعرو  تعر در خعود طعبعقعب کعارگعر کعب پعائعیعن 

نگاهداشتن سطح زندگی کل طبقب را مقدور میسازد و با خره مخدوش کردن خودآگاهی انسانی و 

طبقاتی بشریت کارگر و دوا  بخشیدن بب آراء و افکار و تهصبات کهنب و پوسیعده و فعلعج کعنعنعده، 

برکات ستمکشی زن برا  سرمایب دار  مدرن مهاصر و از ارکان انعبعاشعت سعرمعایعب در دنعیعا  

امروز است. اعم از اینکب سرمایب دار  ذاتا و بطور کلی با برابر  زن خوانایی داشعتعب بعاشعد یعا 

خیر، سرمایب دار  انتها  قرن بیستم بطور مشخه خود را بر این نابرابر  بنا کرده است و بعب 

  سادگی و بدون مقاومت سرسختانب و قهرآمیز از آن عقب نمی نشیند.

رکمتیست )خ  رسمی( برا  برابر  کامل و بدون قید و شرط زن و  -رزب کمونیست کارگر  

مرد در کلیب شئون مبارزه میکند. رئوس قوانین و اقداماتی کب باید هم اکنون بفوریت برا  شروع 

  رف  تبهیض بر زنان بب اجرا درآید عبارت است از:

اعال  برابر  کامل و بی قید و شرط زن و مرد در رقوق مدنی و فرد  و لعغعو فعور  کعلعیعب  -٩

  قوانین و مقرراتی کب ناقض این اصل است.

تامین فور  برابر  کامل زن و مرد در شرکت در ریات سیاسی جامهب در سطوح معخعتعلعف.  -٠

رق بی قید و شرط زنان بب شرکت در انتخابات در کلیب سطوح و ارعراز و تصعد  هعر پسعت و 

مقا ، اعم از سیاسی، ادار ، قضایی، و غیره. لغو هر قانون و مقرراتی کب رق زنان در شعرکعت 

  برابر در ریات سیاسی و ادار  جامهب را محدود میکند.

برابر  کامل رقوق و موقهیت قانونی زن و مرد در خعانعواده. لعغعو امعتعیعازات معرد بعهعنعوان  -٣

"سرپرست خانواده" و برقرار  رقوق و وظایف برابر برا  زن و مرد در رابطب با سعرپعرسعتعی 

و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایی ها و امور مالی خانواده، ورا ت، انتخاب محل 
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زندگی و سکونت، کارخانگی و اشتغال ررفب ا ، طالق، سرپرستی کودکان در صورت جدایی و 

تقسیم و تملک اموال خانواده. ممنوعیت تهدد زوجات. ممنوعیت صیغب. لغو کلیب تههدات انقیادآور 

زن بب شوهر در شرع و سنن کهنب. ممنوعیت برقرار  رابطب جنسی توس  شوهعر بعا زن بعدون 

تمایل او ولو بدون اعمال خشونت. اینگونب موارد باید در صعورت شعکعایعت زن بعهعنعوان تعجعاوز 

جنسی توس  شوهر مورد پیگرد و محاکمب قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل کارخانگی و یا وظایف 

ویژه خانب دارانب بب زن در خانواده. اعمال مجازات سنگین برا  هر نعوع آزار، ارععاب، سعلعب 

  آزاد ، تحقیر و خشونت علیب زنان و دختران در خانواده.

برابر  کامل زن و مرد در قلمرو اقتصاد  و اشتغال ررفب ا . شمول یکسان قوانعیعن کعار و  -٤

بیمب ها  اجتماعی بر زن و مرد بدون هیو نوع تبهیض. مزد بعرابعر در ازاء کعار مشعابعب بعرا  

زنان و مردان. لغو هر نوع محدودیت بر تصد  مشاغعل و رعرفعب هعا  معخعتعلعف تعوسع  زنعان. 

برابر  کامل زن و مرد در کلیب امور مربوط بب دستمزد، بیمب ها، مرخصی ها، ساعات و شیعف 

کار، تقسیم کار و طبقب بند  مشاغل، ارتقاء شغلعی، نعمعایعنعدگعی کعارگعران در سعطعوح معخعتعلعف. 

تصویب و اجرا  مقررات و موازین ویژه در بنگاه ها برا  تضعمعیعن ادامعب کعار  رعرفعب ا  و 

شغلی زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین بب زنان بعاردار و 

هفتب مرخصی دوران باردار  و زایعمعان  ٩١وجود تسهیالت ویژه مورد نیاز زنان در محل کار. 

و یکسال مرخصی برا  نگهدار  نوزاد کب باید با توافق طرفین توس  زن و شوهر هر دو مورد 

استفاده قرار بگیرد. تشکیل هیات ها  بازرسی و کنترل، با وظیفب نعظعارت بعر اجعرا  تعهعهعدات 

  فوق توس  بنگاه ها.

تشکیل مراج  تشخیه و رکمیت در مورد برابر  رقوق زن و معرد در اشعتعغعال رعرفعب ا  و 

محی  ها  کار اعم از دولتی و غیر دولتی و انتفاعی و غیر انتفاعی. تهقیب قعانعونعی و معجعازات 

سنگین بنگاه ها و مدیرانی کب از اصل برابر  مطلق زن و مرد در فعهعالعیعت رعرفعب ا  تعخعطعی 

  کنند.

ایجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رایگان تسهیالتی نظیر شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها و 

تربیتی کودکان در سطح محلی کب، با توجب بب فشار یکجانبب کار خعانعگعی و  -کلوب ها  تفریحی 

نگهدار  از فرزندان بر زنان در شرای  کنونی، ورود زنان بب فهالعیعت اقعتعصعاد  و سعیعاسعی و 

  فرهنگی در خارج خانواده را تسهیل میکند.

لغو کلیب قوانین و مقررات و راه و رسم ها  دست و پاگیر و عقب مانده اخالقی، فرهعنعگعی و  -٥

ناموسی کب نافی استقالل و اراده مستقل زن و شخصیت او بهنوان یک شهروند متسعاو  العحعقعوق 

در جامهب است. لغو هر نوع محدودیت بر رق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در 

داخل و خارج کشور، بب میل و اراده خود. لغو کلیب قوانین و مقرراتی کب آزاد  زنان در انتخعاب 

لباس و پوشش، انتخاب شغل و مهاشرت را مقید و محدود میکند. ممنوعیعت هعر نعوع جعداسعاز  

زنان و مردان در موسسات و مجام  و اجتماعات و مهابر و وسائل نعقعلعیعب ععمعومعی. آمعوزش و 
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پرورش مختل  در تما  سطوح. ممنوعیت استفاده از عناوینی نظیر دوشیزه، بانو، خعواهعر و هعر 

لقبی کب زن را بب اعتبار موقهیتش در قبال مرد تهریف میکند، در مکاتبات و معکعالعمعات رسعمعی 

توس  مقامات و نهادها و بنگاه ها  دولتی و خصوصی. ممنوعیت هر نوع دخالت از جعانعب هعر 

مرجهی اعم از بستگان و اطرافیان یا نهادها و مراج  رسعمعی در زنعدگعی خصعوصعی و روابع  

شخصی و عاطفی و جنسی زنعان. معمعنعوععیعت هعر نعوع بعرخعورد تعحعقعیعرآمعیعز، معردسعا رانعب، 

پدرسا رانب و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعی. ممنوعیت قید جعنعسعیعت در آگعهعی 

ها  شغلی. رذف کلیب اشارات تبهیض آمیز و تحقیر آمیز نسبت بب زنان از کتب و مناب  درسی و 

متقابال گنجاندن مواد درسی  ز  برا  تفهیم برابر  زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشی زن 

در جامهب. ایجاد نهادها  بازرسی، تشخیه جر  و واردها  انتظامی ویژه بعرخعورد بعب معوارد 

  آزار و تبهیض نسبت بب زنان.

  

تالش فشرده و مستقیم نهادها  ذیرب  دولتی برا  مبارزه با فرهنگ مردسا رانب و ععد زن  -١

  در جامهب. تشویق و تقویت نهادها  غیر دولتی مهطوف بب کسب و تثبیت برابر  زن و مرد.

  

 برابری حقوقی کلیه ساکنین کشور مستقل از تابعیت

برابر  کامل و بی قید و شرط کلیب ساکنین ایران، مستقل از تابهیت، در کلعیعب رعقعوق و وظعایعف 

  قانونی، اعم از فرد ، مدنی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی.

  شمول یکسان قوانین کار و رفاه اجتماعی بر همب کارگران مستقل از تابهیت.

صدور جواز ورود، اقامت، اجازه کار و کارت ها  بیمب و غیره برا  همب متقاعیان اقامعت در 

  ایران.

  

 ممنوعیت تبعیض نژادی

رکمتیست )خ  رسمی( قاطهانعب ععلعیعب هعر نعوع تعبعهعیعض نعژاد  و  -رزب کمونیست کارگر  

نژادپرستی مبارزه میکند. نب فق  هر نوع تبهیض بر رسب نژاد باید صرارتعا در قعوانعیعن کشعور 

ممنوع اعال  شود، بلکب، مخالفت قاط  با تبهیض نژاد  در سطح جعهعان بعایعد یعک جعزء دائعمعی 

  سیاست خارجی کشور باشد.

  

 رفع ستم ملی

رکمتیست )خ  رسمی( برا  رف  کامل هر نوع ستم ملی و هعر نعوع  -رزب کمونیست کارگر  
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تبهیض بررسب ملیت در قوانین کشور و عملکردها  دولت مبعارزه معیعکعنعد. رعزب کعمعونعیعسعت 

رکمتیست )خ  رسمی( هویت ملی، عرق ملی و ناسیونالیعسعم را افعکعار و تعمعایعالتعی  -کارگر  

بسیار عقب مانده، مخرب، و مغایر با اصالت انسان و آزاد  و برابر  انسان ها میداند و بعا هعر 

نوع تقسیم بند  ملی ساکنین کشور و هر نوع تهریف هویت ملعی بعرا  معرد  قعاطعهعانعب معخعالعف 

رکمتیست )خ  رسمی( خواهان برقرار  نظامی اسعت کعب در  -است. رزب کمونیست کارگر  

آن کلیب ساکنین کشور مستقل از ملیت یا ارساس تهلق معلعی خعویعش، اعضعا  معتعسعاو  العحعقعوق 

جامهب باشند و هیو نوع تبهیضی چب مثبت و چب منفی در قبال مرد  منتسب بب ملیت هعا  خعاص 

رکمتیست )خ  رسمی( تعالش بعرا  جعایعگعزیعن  -مهمول داشتب نشود. رزب کمونیست کارگر  

کردن هویت طبقاتی و انسانی عا  و جهانی کارگران بجا  هویت ملی را یک وظیفب ریاتعی خعود 

  میداند.

رکمتیست )خ  رسمعی( خعواهعان زنعدگعی  -بهنوان یک اصل عمومی، رزب کمونیست کارگر  

مرد  منتسب بب ملیت ها  مختلف بهنوان شهروندان آزاد و متساو  الحقوق در چهعارچعوب هعا  

کشور  بزرگتر است کب سازمانیابی صف ها  قدرتمند کارگر  را در عرصب مبارزه طعبعقعاتعی 

تسهیل میکند. با این رال در موارد  کب پیشینب ستم ملی و تخاصمات میان مرد  منتسب بب معلعیعت 

ها  مختلف همزیستی میان آنها را در چهارچوب هعا  کشعور  معوجعود دشعوار و مشعقعت بعار 

رکمتیست )خ  رسمی( رق جعدایعی معلعل تعحعت سعتعم و  -ساختب باشد، رزب کمونیست کارگر  

  تشکیل دولت مستقل از طریق مراجهب مستقیم بب آراء خود آن مرد  را، بب رسمیت میشناسد.

  

 مساله کرد

نظر بب سابقب طو نی ستم ملی بر مرد  کرد در همب کشورها  منطقب و سرکوب خونین خواسعت 

ها  رق طلبانب و جنبش ها  اعتراعی و خودمختار  طلبانب در کردستان ایران در رژیعم هعا  

رکمتیست )خ  رسمی( بهنعوان یعک اصعل، رعق  -سلطنتی و اسالمی، رزب کمونیست کارگر  

جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسب انتخاب آزاد و عمومی را برا  مرد  

کردستان بب رسمیت میشناسد و هر نوع اقدا  قهرآمیز و نظامی برا  جلوگعیعر  از ایعن انعتعخعاب 

رکمتیست )خ  رسعمعی( خعواهعان رعل  -آزادانب را قویا محکو  میکند. رزب کمونیست کارگر  

فور  مسالب کرد در ایران از طریق برگزار  یک رفراند  آزاد در مناطق کردنشین غرب ایران 

، زیر نظارت مراج  رسمی بین المللی است. این رفراند  باید با خروج نیروهعا  نعظعامعی دولعت 

مرکز  و تضمین یک دوره فهالیت آزادانب کلیب ارزاب سیاسی در کردستان بب منظور آشنا کردن 

  توده مرد  با برنامب و سیاست و نظرشان در رفراند ، انجا  شود.

رکمتیست )خ  رسمی( در هر مقطع  تعنعهعا در صعورتعی بعب جعدایعی  -رزب کمونیست کارگر  

کردستان را  موافق میدهد کب قویا محتمل بعاشعد چعنعیعن مسعیعر  کعارگعران و زرعمعتعکعشعان در 

کردستان را از رقوق مدنی پیشرو تر و موقهیت اقتصاد  و مناسبات اجتماعی بعرابعرتعر و ایعمعن 
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رعکعمعتعیعسعت )خع   -تر  برخوردار خواهد ساخت. موع  رسمی رزب کعمعونعیعسعت کعارگعر  

رسمی( در هر مقط  بر مبنا  یک بررسی مشخه از موقهیت موجود و مصعالعح و معنعافع  کعل 

  طبقب کارگر و مرد  کارگر و زرمتکش در کردستان بطور اخه تهیین خواهد شد.

رکمتیست )خ  رسمی( طرح ها  مختلف خودمختار  کردسعتعان را  -رزب کمونیست کارگر  

کب از جانب نیروها  خودمختار  طلب در کردستان ارائب میشود را نب فق  گامی بب پیش در امر 

رل مسالب ملی کرد تلقی نمیکند، بلکب آنها را نسخب ا  برا  دائمی کردن هویت ها  ملی کعرد و 

غیر کرد در یک چهارچوب کشور  وارد، ابد  کردن و قانونیت بخشیدن بب جدایی ها  معلعی و 

  زمینب ا  برا  تداو  تخاصمات و کشمکش ها  ملی در آینده ارزیابی میکند.

رکمتیست )خ  رسمی( هر نوع تعرتعیعبعاتعی در معورد آیعنعده سعیعاسعی  -رزب کمونیست کارگر  

کردستان را کب بدون مراجهب بب آراء عمومی خود مرد  کردستان و صرفا بر مبنا  تصعمعیعمعات 

دولت مرکز  و یا توافقات از با  میان دولت و ارعزاب معحعلعی بعب اجعراء گعذاشعتعب شعود، فعاقعد 

 مشروعیت و غیرقانونی میداند.

 

 

 موازین اجتماعی و فرهنگی مدرن و پیشرو 

 

موازین سیاسی و ادار  جامهب باید موازینی مدرن و سکو ر و پیشرو باشد. اساس ایعن معوازیعن 

پیشرو گسستن کامل راکمیت و قدرت دولتی و نظا  ادار  در کشور از مذهب، اصالت قومیت و 

ملیت و نژاد و هر ایدئولوژ  و نهاد  است کب نافی برابر  کامل و معطعلعق رعقعوق معدنعی هعمعب 

شهروندان و شمول یکسان قوانین بر همب و نیز محدود کننده آزاد  اندیشب، نقعد و رعیعات ععلعمعی 

جامهب باشد. مذهب و ناسیونالیسم، جریانات فکر  و اجتماعی فی نفسب تبهیض آمعیعز، خعرافعی و 

مغایر با آزاد  و شکوفایی انسان هستند. مذهب، بطور مشخه، رعتعی بعهعنعوان امعر خصعوصعی 

  افراد، سد راه رهایی و شکوفایی و اعتال  انسان است.

برقرار  یک دولت و نظا  سیاسی مدرن و سکو ر بنابراین صرفا گا  اول در سیر رهایی هعمعب 

جانبب انسان ها از چنگال خرافات و تهصبات جاهالنب مذهبی، ملی و قعومعی و نعژاد  و جعنعسعی 

  است.

  رکمتیست )خ  رسمی( خواهان اجرا  فور  اصول زیر است: -رزب کمونیست کارگر  

 مذهب، ملیت و قومیت

آزاد  مذهب و بی مذهبی و جدایی کامل مذهب از دولت. رذف کلیب مضامین و ارجاعات مذهبی 

و متا ر از مذهب از قوانین کشور. تبدیل مذهب بب امر خصوصی افراد. لغو مقولب مذهب رسمی. 
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لغو هر نوع ارجاع بب مذهب افراد در قعوانعیعن و در اوراق هعویعتعی و ادار  معربعوط بعب آنعهعاـ 

ممنوعیت انتساب افراد، فرد  یا جمهی، بب هر نوع تهلق قومی و مذهبی در اسناد رسمی، رسانب 

  ها و غیره

جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبی، ارکعا  معذهعبعی و یعا 

تبیین مذهبی موعوعات در مدارس و موسسات آموزشی. کلیب قوانین و مقرراتی کب ناقض اصعل 

  آموزش و پرورش غیر مذهبی هستند فورا لغو شوند.

ممنوعیت هر نوع تقویت مالی و ماد  و مهنو  مذهب و فهالیت ها و نهادها و فرقب ها  مذهعبعی 

توس  دولت و نهادها  دولتی. موظف شدن دولت بب مذهب زدایعی از جعوانعب معخعتعلعف زنعدگعی 

اجتماعی از طریق اقدامات آگاهگرانب و رشد سطح سواد و اطالعات علمی عامب. رذف هر نعوع 

  اشاره بب مناسبت ها و سالروزها  مذهبی از تقویم رسمی.

ممنوعیت مراسم مذهبی خشونت آمیز و غیر انسانی. ممنوعیت هر نوع فهالیت، معراسعم و ابعراز 

وجود مذهبی کب با آزاد  ها و رقوق مدنی مرد  و با اصل برابر  همب مغایر باشد. معمعنعوععیعت 

هر نوع ابراز وجود مذهبی کب مخل آرامش و ارساس امنیت معرد  بعاشعد. معمعنعوععیعت هعر نعوع 

مراسم و رفتار مذهبی کب با قوانین و مقررات مربوط بب بهداشت و سالمت افراد و محی  زیسعت 

  و قوانین مربوط بب رمایت از ریوانات مغایر باشد.

مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست انداز  ماد  و مهعنعو  معذاهعب و  -

نهادها  مذهبی. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال بب فرقب ها  مذهعبعی و معراسعم و امعاکعن 

  مذهبی.

عرورت  بت رسمی ادیان و فرقب ها  مذهبی بهنوان بنگاه ها و نهادها  خصوصی و تابهیعت  -

نهادها  مذهبی از کلیب قوانین و مقررات ناظر بر فهالیت بنگاه هعا. کعنعتعرل معراجع  قعانعونعی بعر 

رساب ها و دفاتر و دریافتی ها و پرداختی ها  فرقب ها و نهادها  مذهبی. تابهیت این نهادهعا از 

  قوانین مالیاتی ناظر بر بنگاه ها  مشابب.

  ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روری برا  پذیرش مذهب. -

ممنوعیت راه و رسم ها  مذهبی، قومی، سنتی، محلی و غیره کب با رقوق و برابعر  و آزاد   -

مرد ، اعم از جمهی و فرد، با برخوردار  آنها از کلعیعب رعقعوق معدنعی، فعرهعنعگعی و سعیعاسعی و 

اقتصاد  کب قانون بب رسمیت شناختب است و با ابراز وجود آزادانعب آنعهعا در زنعدگعی اجعتعمعاععی 

  مغایر باشد.

مصادره و باز پس گیر  کلیب اموال و دارایی هعا و امعاکعنعی کعب نعهعادهعا  معذهعبعی در طعول  -

رکومت رژیم اسالمی بب زور و یا از طریق دولت و نهادها و بنیادها  مختلف صارب شعده انعد. 

  قرار گرفتن این اموال و اماکن در اختیار نهادها  منتخب مرد  برا  استفاده ها  عا  المنفهب.
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ممنوعیت انتساب افراد و گروه ا بب ملیت خاص در سطح ععمعومعی، در رسعانعب هعا، ادارات و  -

  غیره بدون اجازه رسمی خود آنها.

  رذف هر نوع ارجاع بب تهلق ملی فرد از اوراق هویتی، اسناد دولتی و فهل و انفها ت ادار . -

ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت مذهبی، ملی و قومی، نژاد  و جنسی. ممنوعیت ایجاد ارزاب و  - 

گروه ها  سیاسی کب برتر  ملی، قومی، نژاد ، مذهبی و جنسی گروهی از مرد  بعر دیعگعران، 

  جزو اصول رسما اعال  شده آنها باشند.

  

 زندگی مشترک، خانواده، ازدواج و طالق

سال بب زندگی مشترک بب میل و انتخاب خود. ممنوعیت هر نوع اجبار و  ٩١رق هر زوج با   

اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعهعی بعر افعراد در امعر انعتعخعاب هعمعسعر، زنعدگعی مشعتعرک 

  )ازدواج( و جدایی )طالق(.

برا  رسمیت یافتن زندگی مشترک از نظر دولت و شمول قوانین مربعوط بعب خعانعواده بعب آن در 

صورت تمایل طرفین،  بت آن در دفاتر دولتی کعافعی اسعت. زدودن هعر نعوع رنعگ معذهعبعی از 

ازدواج در اسناد و مراج  رسمی دولتی. ممنوعیت ایراد هر نوع خطبب مذهبی در مراسعم دولعتعی 

 بت ازدواج. اجرا یا عد  اجرا  مراسم خاص، اعم از شرعی و عرفی، برا  ازدواج نعقعشعی در 

  رسمیت آن و مقا  آن در برابر قانون ندارد.

ممنوعیت هر نوع مهاملب گر  در ازدواج نظیر تهیین شیربها، جهیزیب، مهریب و غعیعره بعهعنعوان 

  شروط ازدواج.

 ممنوعیت تهدد زوجات و صیغب

 

برابر  کلیب رقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگی، امور مربوط بب سرپرستی 

و تهلیم و تربیت فرزندان، تصمیم گیر  در مورد دارایی هعا و اقعتعصعاد خعانعواده و کعلعیعب امعور 

مربوط بب زندگی مشترک. لغو موقهیت ویژه مرد بهنوان سرپرست خانعواده در کعلعیعب قعوانعیعن و 

  مقررات و انتقال رقوق مربوط بب سرپرستی امور خانواده بب یکسان بب زن و مرد.

رق بی قید و شرط جدایی )طالق( برا  زن و مرد. برابر  کامل رقوق و وظایف زن و مرد در 

  امور مربوط بب تکفل و سرپرستی فرزندان پس از جدایی.

برابر  رقوق طرفین در هنگا  جدایی نسبت بعب دارایعی هعا و امعکعانعاتعی کعب در طعول زنعدگعی 

  مشترک عاید خانواده شده، و یا در طول زندگی مشترک مورد استفاده کل خانواده بوده است.

لغو انتقال اتوماتیک نا  خانوادگی پدر بب فرزندان و واگذاشتن تهییعن نعا  خعانعوادگعی نعوزادان بعب 

   35     یک دنیای بهتر

توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر. در صورت عد  توافق، کودک نا  خعانعوادگعی معادر را بعر 

خود خواهد داشت. رذف ستون نا  پدر و مادر از شناسنامب و اسناد هویت رسمی )نظیر گذرنامب، 

  گواهینامب رانندگی و غیره(.

رمایت ماد  و مهنو  دولت از خانواده ها  تک والد  و بویژه رمایت فهال از مادرانی کب جعدا 

شده اند و یا اصو  بدون ازدواج صارب فرزند شده اند، در برابر فشارهعا  معاد  و اخعالقعیعات 

  ارتجاعی.

لغو کلیب قوانین و مقررات عقب مانده و ارتجاعی کب بب رابطب جنسی زن و معرد بعا کسعانعی جعز 

  همسر خویش بهنوان جر  برخورد میکنند.

 

 حقوق کودکان

  رق هر کودک بب یک زندگی شاد، ایمن و خالق.

تضمین رفاه و سهادت هر کودک، مستقل از وعهیت خانوادگی، با جامهب اسعت. دولعت معوظعف 

است استاندارد وارد  از رفاه و امکانات رشعد معاد  و معهعنعو  کعودکعان و نعوجعوانعان را، در 

  با ترین سطح ممکن، تضمین کند.

پرداخت کمک هزینب ها   ز  و ارائب خدمات رایگان پزشکی و آمعوزشعی و فعرهعنعگعی، بعرا  

  تضمین استاندارد با   زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وعهیت خانوادگی.

قرار گرفتن کلیب کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تعربعیعت 

  آنها در نهادها  مدرن و پیشرو و مجهز.

ایجاد مهد کودک ها  مجهز و مدرن بب منظور برخوردار  همب کودکان از یک معحعیع  زنعده و 

  خالق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرای  خانوداگی.

  برابر  رقوقی کامل کودکان، اعم از اینکب داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند.

  سال. ٩١ممنوعیت کار ررفب ا  برا  کودکان و نوجوانان زیر 

ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آمعوزشعی و در سعطعح جعامعهعب 

  بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیب بدنی. ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان.

مقابلب قاط  قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جر  سعنعگعیعن 

  جنایی محسوب میشود.

تهقیب و مجازات قانونی کسانی کب بب هر طریق و بب هر توجیب مان  برخوردار  کعودکعان، اععم 

از دختر و پسر، از رقوق مدنی و اجتماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعهعالعیعت 
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  ها  اجتماعی مخصوص کودکان گردند.

 

 روابط جنسی

برقرار  رابطب آزاد و داوطلبانب جنسی رق انکار ناپذیر همب کسانی است کب بب سن قانونی بلعوغ 

  جنسی رسیده اند.

سال است. رابطب جنسی افراد بزرگسال )بعا   سعن  ٩٥سن قانونی بلوغ جنسی برا  زن و مرد 

  قانونی بلوغ(، با افراد زیر سن قانونی، ولو با رعایت آنها، ممنوع است و جر  محسوب میشود.

کلیب افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصمیم گیر  در مورد رواب  جعنعسعی خعود بعا سعایعر 

افراد بزرگسال کامال آزادند. رواب  جنسی داوطعلعبعانعب افعراد بعزرگسعال بعا هعم، امعر خصعوصعی 

  آنهاست و هیدکس و هیو مقامی رق کنکاش و دخالت در آن و یا اعالن عمومی آن را ندارد.

  

همب مرد  و بویژه جوانان و نوجوانان باید زیر پوشش آموزش جعنعسعی، آمعوزش روش هعا  کعم 

خطر جلوگیر  از راملگی، و آموزش روش ها  تضمین ایمنی رابطب جنسی قرار داشتب بعاشعنعد. 

آموزش جنسی باید جزو دروس اجبار  دبیرستان ها قرار بگیرد. دولت موظف است با تبلیعغعات، 

ایجاد کلینیک ها و هیات ها  آموزشی سیار، کمپین ها و برنامب ها  رادیویی و تلویزیونی ویژه، 

و هر روش مو ر دیگر، آگاهی علمی مرد  بب جنبب ها  مختلف رابطب جنسعی و رعقعوق قعانعونعی 

  فععرد در روابعع  جععنعععسععی را بععب سعععرعععت و بععب وسعععیعع  تععریععن شعععکععل گسععتععرش دهعععد.

  

وسائل جلوگیر  از راملگی و بیمار  ها  مقاربتی باید بب رایگان و بب سهولت در دسترس هعمعب 

  افراد بزرگسال قرار داشتب باشد.

  

 سقط جنین

کمتر پدیده ا  چون سق  جنین، یهنی از میان بردن عامدانعب جعنعیعن انسعانعی بعب دلعیعل تعنعگعنعاهعا  

فرهنگی و اقتصاد ، بی ارزشی وجود آدمی و تناقض مناسبات اجتماعی استثمعارگعر و طعبعقعاتعی 

راکم با موجودیت و سهادت بشر را بب نمایش میگذارد. سق  جنین، گواه از خود بیگانگی و عجز 

  انسان در برابر مصائب و محرومیت هایی است کب جامهب طبقاتی موجود بب او تحمیل میکند.

رکمتیست )خ  رسمی( مخالف عمل سق  جنین است و برا  بعرپعایعی  -رزب کمونیست کارگر  

جامهب ا  مبارزه میکند کب هیو تنگنا و عاملی انسان ها را بب انجا  و یعا تعائعیعد ایعن ععمعل سعوق 

  ندهد.
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در عین رال مادا  کب شرای  نامناسب اجتماعی بهررال عده زیاد  از زنعان را بعب انعجعا  سعقع  

رکمتیسعت )خع  رسعمعی(  -جنین ولو بب شکل زیر زمینی سوق میدهد، رزب کمونیست کارگر  

بب منظور جلوگیر  از سوء استفاده سودجویان و برا  تضمین سالمت زنان خواهان تحقق نکعات 

 زیر است :

  هفتگی. ٩٠قانونی شدن سق  جنین تا 

هفتگی )تا اولین مقطهی کب عمعل سعزاریعن و رعفعظ نعوزاد بعا  ٩٠قانونی بودن سق  جنین پس از 

 بب آخرین امکانات پزشکی مقدور میشود( در صورت وجود خطر برا  سالمتی مادر.  توجب

  تشخیه در این موارد با مراج  پزشکی صالریتدار است.

در دسترس بودن وسی  و رایگان تسهیالت و لواز  تست راملگی، و آموزش مرد  در استفعاده از 

  آنها، بب منظور تشخیه سری  راملگی ها  ناخواستب.

انجا  سق  جنین و پرستار  پس از آن بطور رایگان در کلعیعنعیعک هعا  معجعاز تعوسع  پعزشعکعان 

  متخصه.

رق تصمیم گیر  در مورد انجا  و یا عد  انجا  سق  جنین با خود زن است. دولت معوظعف اسعت 

قبل از رسیدن زن بب تصمیم نهایی، و  را از استد  ت و پیشنهادات معنعصعرف کعنعنعده معقعامعات 

علمی و مددکاران اجتماعی و نیز از تههدات ماد  و مهنو  دولت در قبال و  و نوزادش، مطل  

 کند.

رکمتیست )خ  رسمی(هعمعدعنعیعن  -بب منظور کاهش موارد سق  جنین، رزب کمونیست کارگر  

خواهان انجا  اقدامات فور  زیر برا  جلوگیر  از راملگی هعا  نعاخعواسعتعب و از معیعان بعردن 

 فشارها  اقتصاد  و فرهنگی و اخالقی بر زنان است:

آموزش وسی  جنسی مرد  در مورد روش ها  جلوگعیعر  از بعاردار  و اهعمعیعت مسعالعب و در 

  دسترس بودن مشاوران و مددکاران اجتماعی برا  راهنمایی مرد .

  در دسترس بودن وسی  و رایگان وسائل جلوگیر .

اختصاص بودجب و امکانات کافی برا  کمک بب زنانی کب از سر فشار اقتصاد  خود را ناگعزیعر 

بب انجا  سق  جنین میبینند. اعال  آمادگی دولت برا  سرپرسعتعی نعوزادان در صعورت انصعراف 

  مادر از سق  جنین.

مقابلب فرهنگی قاط  با تهصبات و فشارها  اخالقی کب زنان را بب سق  جنین وامیعدارد. رعمعایعت 

  فهال دولت از زنان در برابر اینگونب فشارها، تهصبات و تهدیدات.

مبارزه با تلقیات خرافی، مذهبی و مردسا رانب و عقب مانده در جعامعهعب کعب معانع  رشعد شعهعور 

جنسی مرد  و مشخصا سد راه استفاده وسی  زنان و جوانان از وسائل جلعوگعیعر  از بعاردار  و 
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 رفظ ایمنی رابطب جنسی است.

  

 مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

ممنوعیت اکید خرید و فروش مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاط  عاملین تولید، قاچاق و 

  فروش غیر قانونی مواد مخدر.

کمک بب امر مبارزه با اعتیاد از طریق از میان بردن زمینب هعا  اجعتعمعاععی و اقعتعصعاد  رو  

آور  افراد بب مصرف مواد مخدر و رمایت از مهتادین در برابر د  ن و شبکب هعا  قعاچعاق و 

  فروش مواد مخدر

  

 غیر جنایی کردن زندگی مهتادین و کمک بب ترک اعتیاد آنها از طریق:

ایجاد کلینیک ها  دولتی کب نیاز مهتادان بب مواد مخدر را در صورت اعال  آمعادگعی آنعهعا بعرا  

  شرکت در دوره ها  ترک اعتیاد برآورده میکنند.

رف  ممنوعیت در اختیار داشتن برخی مواد مخدر مهین بب اندازه مصرف شخصی. قرار گعرفعتعن 

رایگان سرنگ و سوزن تزریق در اختیار کلیب متقاعیان توس  داروخانب ها و درمعانعگعاه هعا بعب 

منظور مصون داشتن مهتادین از بیمار  هایی نظیر ایدز، هپاتیت و غیره و کمک بب کنترل ابهاد 

  شیوع این بیمار  ها.

ممنوعیت هر نوع تبهید، زندانی کردن، و جداساز  مهتادان از جامهب بب صرف اعتیاد آنها. نفس 

 اعتیاد بب مواد مخدر جر  نیست.

 

 مبارزه با فحشاء 

مبارزه فهال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینب ها  اقتصاد ، اجتماعی و فعرهعنعگعی آن و 

  مقابلب قاط  با شبکب ا  سازماندهی فحشاء، د  ن، واسطگان و باج خورها.

ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء، د لی، واسطگی و بهره کشی از افراد  کعب معبعادرت 

  بب تن فروشی میکنند.

یر جنایی کردن زندگی و کار افراد  کب دست بب تن فروشی میزنند. کمعک بعب بعازیعابعی رعرمعت 

اجتماعی و ارترا  بب نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکب ها و باندها  جنایتکار از زندگی آنها از 

 طریق:

و رمایت قانون و نهادها  انتعظعامعی از ایعن  فرد  رف  ممنوعیت فروش سکس بهنوان یک شغل
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  افراد در مقابل شبکب ها و باندها  گانگستر ، باج خورها و اوباش.

صدور جواز کسب برا  افراد  کب بهنوان یک شغل فعرد  معبعادرت بعب تعن فعروشعی معیعکعنعنعد، 

مصون داشتن شخصیت و ریثیت آنها بهنوان شهروندان محتر  جامهب و کمک بب سازمانیابی آنهعا 

  در سازمان صنفی خویش.

ارائب رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانب و درمانی برا  مصون داشتن این افراد از بعیعمعار  

  ها و صدمات ناشی از مبادرت بب این ررفب.

کار آگاهگرانب، ترغیب و مساعدت ها  عملی نهادها  مسئعول دولعتعی بعب افعراد تعن فعروش در 

 کناره گیر  از این ررفب، کسب مهارت و آموزش  ز  برا  اشتغال در بخش ها  دیگر جامهب.

  

 موازین محاکمات

  اصل در کلیب محاکمات بر برائت متهم است.

محاکمات باید بدور از تحریک و پیشداور  و در شرای  منصفانب برگزار شود. معحعل معحعاکعمعب، 

  قاعی و هیات منصفب باید بب نحو  تهیین شوند کب این شرای  تامین گردد.

متهم و وکیل او رق دارند قبل از محاکمب از کلیب ادلب و مدارک و شعهعود دادسعتعان، و یعا طعرف 

  شاکی، مطل  شوند و آنها را بازبینی کنند.

رکم هر دادگاهی رداقل یکبار قابل فرجا  خواهی توس  متهم، دادستانی و یا هر دو سو  دعاو  

  رقوقی است.

ممنوعیت دامن زدن بب پیشداور  عمومی نسبت بب محاکعمعات و افعراد درگعیعر در آن معادا  کعب 

  محاکمب خاتمب نیافتب است.

ممنوعیت محاکمب افراد در شرای  و محیطی کب فشار افکار عمومی امکان یک محاکمب بیطرفانب 

  را سلب و یا خدشب دار کرده باشد.

  شهادت پلیس در محاکمات ارزشی مهادل شهادت سایر شهود دارد.

قاعی و دادگاه باید کامال از روند بازپرسی و تحقیق مستقل باشند. صحت قانونی پروسب تعحعقعیعق 

  باید توس  قضات ویژه ا  مورد نظارت و تائید قرار بگیرد.

در قوانین جزایی تهد  و تجاوز بب جسم و آسایعش رورعی انسعان هعا، خشعونعت ععلعیعب کعودکعان، 

خشونت علیب زنان، جرائم "ناموسی" علیب زنان، جرائم نعاشعی از تعهعصعب و نعفعرت گعروهعی و 

جرائم توا  با اعمال خشونت و ارعاب باید جرائم بسیار سنگین تر  در قیاس با تهعد  بعب رعقعوق 

ملکی و اموال اعم از خصوصی و دولتی محسوب گردند. مجازات هعا  انعتعقعامعی و بعاصعطعالح 
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عبرت آموزانب باید با مجازات ها  مهطوف بب اصالح مجر  و مصون داشتن جعامعهعب از وقعوع 

  مجدد جر  جایگزین شود.

 رقوق متهمین و مجرمین.

ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. این بازداشتگاه موقت نعبعایعد زنعدان  ٠٤بدون اعال  جر  فق   

  باشد، بلکب بخشی از مقر نیرو  انتظامی است کب تسهیالت متهارف را دارد.

  قبل از دستگیر  باید رقوق فرد بازداشتی بب اطالع او برسد.

هرکس رق فراخواندن وکیل و یا شاهد برا  دستگیر  و بازجعویعی خعود را دارد. هعرکعس رعق 

دارد رداکثر تا یکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنی با وکیل و نزدیکان خویش و یا هرکعس کعب 

  صالح میداند تماس بگیرد.

ماموران انتظامی قبل از اعال  جر  رق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگار  کنند، عکس 

  بگیرند و یا آزمایش ها  پزشکی و تست ها  کروموزومی بهمل بیاورند.

بب مجرد دستگیر  باید بستگان درجب یک بازداشعتعی و یعا هعرکعس کعب خعود او تعهعیعیعن کعنعد از 

  بازداشت و  مطل  شوند.

هر نوع شکنجب، ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکر  و روانی بر افعراد بعازداشعتعی، معتعهعمعیعن و 

  محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت بب آن جر  جنایی محسوب میشود.

  کسب اعتراف با تهدید و تطمی  ممنوع است.

مقاومت غیر خشونت آمیز در برابر دستگیر ، تالش غیر خشونت آمیز برا  فرار از زندان و یا 

  اجتناب از دستگیر  بب خود  خود جر  نیست.

نیروها  انتظامی بدون کسب اجازه از خود فرد و یا از مرج  قضعایعی صعارعب صعالرعیعت رعق 

  استنطاق و بازرسی شهروندان و یا ورود بب اماکن خصوصی آنها را ندارند.

استقالل پزشکی قانونی و نهادها  تخصصی و  براتوارها  فنی و علمی و پزشکعی کعب وظعیعفعب 

بررسی مدارک عینی جر  را برعهده میگیرند، از پلیس و مراج  انتظامی. این نهادها بعایعد تعابع  

  دادگستر  باشند.

مرج  دریافت و بررسی شکایت از پلیس باید مرجهی مستقل از پلیس و نیروها  انتظامعی بعاشعد. 

  نتایج تحقیقات این مرج  باید علنا بب اطالع عمو  برسد.

کل پرونده ها و اطالعات نیروها  انتظامی در مورد هعر فعرد بعایعد بعب سعهعولعت بعرا  او قعابعل 

  دسترسی و مطالهب باشد.

ناظر بودن قوانین کار و امور اجتماعی و رفاه و بهداشت عمومی بر شعرایع  زیسعت و فعهعالعیعت 
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  اقتصاد  زندانیان.

اداره زندانها باید بر عهده نهادها  مستقل از پلیس و نیروها  انعتعظعامعی و تعحعت نعظعر مسعتعقعیعم 

  دادگستر  قرار گیرد.

هیات ها  بازرسی منتخب مرد  رق دارند بب تشخیه و انتخاب خود ولو بدون اطعالع قعبعلعی از 

  زندان ها بازدید و بازرسی نمایند.

 

 لغو مجازات اعدام 

مجازات اعدا  باید فورا لغو گردد. اعدا  یا هر نوع مجازات متضمن تهر  بب جسم افراد )نقه 

عضو، تنبیب بدنی، و غیره( تحت هر شرایطی ممنوع است. همدنین مجازات ربس ابعد بعایعد لعغعو 

  شود.

  

 حفظ حرمت و شخصیت مردم

ممنوعیت هر نوع درجب بند  رسمی و تلویحی در شان و شخصیت مرد  بررسب مقا ، منصب، 

مذهب، ملیت، تابهیت، جنسیت، سطح درآمد، سر و وع  ظاهر ، مشخصات جسمی، تحصیالت 

  و غیره.

  ممنوعیت افترا و هتک ررمت افراد

ممنوعیت هر نوع آزمایش پزشکی و دارویی و محی  زیستی رو  افعراد بعدون اطعالع و اععال  

رعایت رسمی آنها، ممنوعیت هر نوع دخل و تصرف در تمامیعت جسعمعی افعراد )نعظعیعر ععقعیعم 

ساز ، برداشتن یا پیوند اعضاء، دستکار  ها  ژنتیکی، سق  جنین، ختنب، و غیره( بدون اطالع 

  و رعایت فرد.

ممنوعیت استفاده از القاب و تیترها  علمی و دینی و کشور  و لشکر  )نظیر تیمسار، آیت هللا، 

دکتر، مهندس و غیره( در خارج محی  تخصصی. در مراودات رسعمعی و دولعتعی هعر فعرد بعایعد 

صرفا با نا  و نا  فامیل مورد اشاره قرار بگیرد. ممنوعیت استفاده از القاب و صفات تحقیر آمعیعز 

  در توصیف بخش ها  مختلف جامهب توس  هر مرج  و مقا  دولتی و غیر دولتی.

ممنوعیت ایجاد بخش ها  لوکس و عاد ، درجب یک و درجب دو، و غیره در سرویس ها  رمل 

و نقل عمومی، قطارها، هواپیماها، مهمانسراها  دولتی و مراکز تفریحی و تهطعیعالتعی و غعیعره. 

  این گونب خدمات باید بب مناسب ترین شکل در استاندارد یکسانی در اختیار همگان قرار بگیرد.
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 رسانه های جمعی

دسترسی عمومی بب نشریات کثیرا نتشار، شبکب ها  رادیویی و تلویزیونعی. ایعجعاد شعبعکعب هعا  

رادیو تلویزیونی توس  دولت و توزی  ساعات پخش میان شوراها، نهادها، کانون ها و انجمعن هعا 

و ارزاب مختلف متشکل از اهالی کشور. لغو کامل سانسور، اعم از سیاسی و غعیعر سعیعاسعی بعر 

  رسانب ها.

  

 اعتبار زبان های رایج در کشور

ممنوعیت زبان رسمی اجبار . دولت میتواند یک زبان از زبان ها  رایج در کشعور را بعهعنعوان 

زبان ادار  و آموزشی اصلی تهیین نماید، مشروط بر اینعکعب امعکعانعات و تسعهعیعالت  ز  بعرا  

متکلمین بب سایر زبانها، در زمینب ها  زندگی سیاسی و اجتماعی و آموزشی، وجود داشتب بعاشعد 

و رق هر کس بب اینکب بتواند بب زبان مادر  خویش در کلیب فهالیت ها  اجتماعی شرکت کعنعد و 

  از کلیب امکانات اجتماعی مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد.

  

 تغییر الفبای فارسی

بب منظور کمک بب پایان دادن بب عقب ماندگی جامهب از صف مقد  پیشرفت علمی و صعنعهعتعی و 

فرهنگی در جهان امروز و برا  کمک بب بهره مند شدن توده مرد  ایران از مواهب این پیشرفت 

ها و امکان شرکت مستقیم تر و فها نب تر آنها در ریات علمی و فرهنگی جهان مهاصر، العفعبعا  

  رسمی زبان فارسی باید طی یک برنامب سنجیده بب الفبا   تین تغییر کند.

  

رکمتیست )خع  رسعمعی( هعمعدعنعیعن خعواهعان  -بهالوه، در همین راستا رزب کمونیست کارگر  

 آنست کب:

زبان انگلیسی، با هدف تبدیل گا  بب گا  آن بب یک زبان آموزشی و ادار  متداول در کشعور، از 

  سنین پائین در مدارس آموزش داده شود.

در کنار تقویم محلی، تقویم میالد ، کب امروز تقویم رسمی در سطح بین المعلعلعی اسعت، رسعمعیعت 

 قانونی پیدا کند و در اسناد رسمی کشور ذکر شود.
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 قوانین کار و رفاه اجتماعی

  

مادا  کب سرمایب بر ریات انسان ها راکمیت دارد، مادا  کب فعرد بعرا  تعامعیعن معایعحعتعاج خعویعش 

ناگزیر بب فروش نیرو  کار خود و انجا  کار برا  سرمایب و مالکان وسائل تولید است، مادا  کب 

نظا  مزدبگیر  و خرید و فروش نیرو  کار انسانها برقرار است، هیو قعانعون کعار ، هعر قعدر 

مواد و تبصره هایی بب نف  کارگران در آن گنجانده شده بعاشعد، قعانعون کعار  بعب راسعتعی آزاد و 

کارگر  نیست. قانون کار واقهی کارگران، نفی نظا  مزد  و ایجاد جامهب ا  است کب در آن هر 

کس داوطلبانب بب اندازه توان و خالقیتش در تولید وسائل زندگی و رفاه همگان شرکت میکند و بب 

  اندازه نیازش از محصو ت این تالش جمهی بهره میگیرد.

اما در عین رال، مادا  و هرجا کب نظا  کار مزد  برقرار است، جنبش کمونیستی کارگر  برا  

تحمیل آندنان شرایطی بب قوانین و مناسبات کار در این نظا  تالش میکند کعب رعداکعثعر آسعایعش و 

رفاه ممکن و مناسب ترین شرای  کار را برا  کعارگعران تضعمعیعن کعنعد و طعبعقعب کعارگعر و کعل 

شهروندان را از عواقب مخرب نظا  کار مزد  هرچب بیشتر مصون دارد. کمونیسم کارگر  در 

این مبارزه همدنین برا  برقرار  شرای  و موازین کار  تالش میعکعنعد کعب ارتعقعاء خعودآگعاهعی 

  طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقب کارگر را بب بهترین شکل ممکن تسهیل نماید.

قوانین کار و رفاه اجتماعی نظیر کلیب رقوق و وظایف شهروندان کشور باید بدون هیو تبعهعیعضعی 

رعکعمعتعیعسعت   -شامل کارگران خارجی و خارجیان مقیم کشور گردد. رزب کمونیعسعت کعارگعر  

)خ  رسمی( مداف  برابر  کامل رقوقی همب کارگران در کشعور، مسعتعقعل از تعابعهعیعت، معلعیعت، 

رعکعمعتعیعسعت )خع   -مذهب، جنسیت و غیره است. رئوس مطالبات رزب کعمعونعیعسعت کعارگعر  

  رسمی( در زمینب قوانین کار و رفاه اجتماعی عبارتند از:

  

 قانون کار

  آزاد  کامل و بی قید و شرط تشکل کارگران. -٩

آزاد  کامل و بی قید و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگر  نیازمنعد هعیعو معجعوز  از جعانعب  -٠

دولت و مقامات دولتی نیست. پرداخت رقوق کامل در ایا  اعتصاب. رق برابر برا  اعتصابیعون 

برا  توعیح علل اقدا  خویش و پاسخگویی بب اظهارات دولعت و کعارفعرمعایعان از رسعانعب هعا  

عمومی. ممنوعیت غیر قانونی کردن کردن مورد  اعتصابات بب هر بهانب، نظیر "مناف  معلعی و 

  میهنی" ، "شرای  اعطرار "، "شرای  جنگی" و غیره.
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ممنوعیت استخدا  اعتصاب شعکعن و یعا بعکعارگعیعر  نعیعروهعا  نعظعامعی و انعتعظعامعی بعجعا   -٣

  اعتصابیون در کلیب بنگاه ها، اعم از خصوصی و دولتی.

رق دست از کار کشیدن برا  کارگرانی کب در اعترا  بب برخورد و عمعلعکعرد کعارفعرمعا و  -٤

عوامل او، مسائل ایمنی و یا بروز مشکالت پیش بینی نشده در محی  کار، موقتا کار را معتعوقعف 

  میکنند تا بب اعترا  آنها رسیدگی شود.

آزاد  پیکت در برابر بنگاه ها. آزاد  پیوستن بب پیکت ها  کارگر  بعرا  هعمعب مسعتعقعل از  -٥

  اشتغال و یا عد  اشتغالشان در بنگاه مربوطب.

ساعت در کارها   ٠٥روز شش ساعتب(،  ٥ساعت کار در هفتب ) ٣برقرار  فور  رداکثر . -١

سالب. ارتساب زمان صرف غذا، فرصت مهینی برا  رفت  ٥سخت و کاهش منظم آن در فواصل 

و آمد، زمان استحما  بهد از کار، کالس ها  سوادآموز  و آموزش فنی و زمان تشکعیعل معجعمع  

  عمومی جزو ساعات کار.

تهطیلی دو روز متوالی در هفتب. انتقال روزها  تهطیل در هفتب بعب شعنعبعب و یعکعشعنعبعب بعرا   -١

روز مرخصعی  ٣٢هماهنگی با اکثر کشورها  جهان و بویژه کشورها  پیشرفتب صنهتی. رداقل 

سا نب. مرخصی کوتاه اعطرار  بدون کسر رقوق، عالوه بر مرخصی سا نب، برا  رسعیعدگعی 

بب مشکالت پیش بینی نشده شخصی و خانوادگعی. امعکعان اسعتعفعاده کعارگعران زن، بعب تشعخعیعه 

  خودشان، از دو روز مرخصی برا  دوره عادت ماهانب.

ممنوعیت اعافب کار . دستمزد عاد  کارگران باید در رد  باشد کب هیعو کعارگعر  از سعر  -٨

  نیاز اقتصاد  ناگزیر بب تن دادن بب اعافب کار  نشود.

  تهطیل رسمی روز اول ماه مب بهنوان روز جهانی کارگر. -١

  مارس بهنوان روز جهانی زن. ٨تهطیل رسمی  -٩٢

  مزد ، نظیر قطهب کار  و کار کنتراتی. -ممنوعیت هرگونب کار  -٩٩

  تهیین رداقل دستمزد توس  نمایندگان کارگران. -٩٠

  با رفتن اتوماتیک رداقل دستمزد بب تناسب تور . -٩٣

تهیین رداقل افزایش سا نب نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمهی نمعایعنعدگعان تشعکعل هعا   -٩٤

  کارگر  در مقیاس سراسر  با نمایندگان سراسر  کارفرمایان و دولت.

  مزد برابر برا  زنان و مردن در ازاء کار مشابب. -٩٥

ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقد . معمعنعوععیعت تعاخعیعر در پعرداخعت دسعتعمعزد.  -٩١

ممنوعیت هر نوع کسر دستمزد و جریمب بب بهانب ها  مختلف. پرداخت رقوق برا  غیعبعت هعا  
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موجب، دوران بیمار  و نقاهت، ایا  اعتصاب و یا هر نوع توقف تولید بعد ئعل معخعتعلعف و یعا بعب 

  بهانب ها  کارفرما.

ممنوعیت مرتب  کردن دریافتی کارگران بب شرای  و فاکتورهایی جز نفس انجا  کار )نظیعر  -٩١

افزایش تولید، بارآور ، انضباط، رد نصاب تولید و غیره( همب دریعافعتعی کعارگعران بعایعد بعطعور 

  یکپارچب بصورت مزد پرداخت شود.

  سال. ٩١ممنوعیت کار ررفب ا  برا  کودکان و نوجوانان زیر  -٩٨

ممنوعیت سپردن کار سنگین بب کارگران بعاردار و یعا کعارگعرانعی کعب بعد یعل مشعخعصعات  -٩١

فیزیکی خاص سالمتی شان در مخاطره قرار میگیرد. رق هر کارگر بب امتناع از انجا  کار  کب 

  از نظر جسمی و روری برا  خویش مضر ارزیابی میکند.

ممنوعیت اخراج. پرداخت کامل آخرین رقوق دریافتی بب کارگرانی کب بنعگعاه آنعهعا تعهعطعیعل  -٠٢

میشود تا مقط  اشتغال بب شغل جدید. موظف شعدن دولعت بعب پعیعدا کعردن مشعاغعل مشعابعب بعرا  

کارگرانی کب بب دلیل تهطیلی بنگاه ها بیکار میشوند. آموزش ررفب ا  جدید بب هزینب دولت برا  

  کارگرانی کب ررفب و یا رشتب آنها بدلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج میشود.

سعال بعرمعبعنعا  آخعریعن رعقعوق  ٩١بیمب بیکار  مکفی برا  همب افراد آماده بب کار بعا    -٠٩

دریافتی. پرداخت بیمب بیکار  مکفی و سایر هزینب ها  عرور  بب کلیب کسانی کب بهلل جسمعی 

  یا روانی توان اشتغال بب کار ندارند.

 ٩٨سعال سعابعقعب کعار ) ٠٥سال یا پس از  ٥٥تقلیل سن بازنشستگی برا  زنان و مردان بب  -٠٠

سال در کارها  سخت(. پرداخت رقوق بازنشستگی مهادل بعا تعریعن رعقعوق دریعافعتعی در دوره 

  اشتغال. ترمیم بیمب بازنشستگی همراه با افزایش سطح دستمزدها.

تضمین ایمنی و بهداشت محی  کار و تقلیل مخاطرات کعار بعب رعداقعل معمعکعن، بعدون هعیعو  -٠٣

صرفب جویی، با استفاده از پیشرفتب ترین تسهیالت و امکانعات معورد اسعتعفعاده در سعطعح جعهعان. 

نظارت و مهاینب پزشکی منظم در برابر مخاطرات و بیمار  هعا  رعرفعب ا  و نعاشعی از کعار، 

  توس  مراج  پزشکی مستقل از کارفرما، بب هزینب کارفرمایان و دولت.

بیمب کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، اعم از اینکب در محی  کعار  -٠٤

و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکب کارگر نیاز  بب ا بات قصور کارفرما و یا معدیعریعت داشعتعب 

باشد. پرداخت رقوق کامل بازنشستگی بب کارگرانی کب در نتیجب صدمات ناشی از کعار تعوانعایعی 

  کار کردن را از دست میدهند.

  تشکیل هیات ها  رکمیت و رل اختالف متشکل از افراد منتخب کارگران. -٠٥

تنظیم و اعمال مقررات داخلی کارگاه ها و واردها  اقتصاد  و تولید  تعوسع  نعمعایعنعدگعان  -٠١

  منتخب کارگران.
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تشکیل هیات ها  بازرسی کارگر  برا  نظارت بر اجرا  صحیح قانون کعار در سعراسعر  -٠١

  کشور و کلیب واردها و موسسات، از جملب در خدمات خانگی.

التزا  کارفرما بب مشاوره با نمایندگان کارگران در مورد هر تصمعیعمعی کعب بعطعور اسعاسعی  -٠٨

  روش کار، ساعات کار، محی  کار و تهداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر میکند.

رق نمایندگان کارگران بب بازرسی دفاتر بنگاهی کب در آن کار میکعنعنعد. کعارفعرمعا معوظعف  -٠١

  است کلیب اطالعات مورد نیاز کارگران در این بازرسی را در اختیار آنها قرار دهد.

 

 رفاه و بیمه های اجتماعی

  سال. ٩١پرداخت بیمب بیکار  مهادل رداقل دستمزد رسمی بب همب افراد فاقد شغل با    -٩

سعالعی  ٥٥پرداخت بیمب بازنشستگی دولتی، مهادل رداقل دستمزد رسمی، بب همب افراد با    -٠

  کب فاقد رقوق بازنشستگی هستند.

سال کب فاقد تامین مهیشتی و رفاهی از طعریعق  ٩١قرار گرفتن کلیب کودکان و نوجوانان زیر  -٣

  خانواده میباشند تحت تکفل دولت.

طب و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان، مناسب، و در دسترس برا  همب. مهاینب معنعظعم و  -٤

واکسیناسیون کامل کودکان. تضمین برخوردار  همب کودکان از یک رژیم غذایی کافی و مناسب 

مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقب و محل اقعامعت و غعیعره. ریشعب کعن کعردن بعیعمعار  هعا  

اپیدمیک و عفونی ناشی از عد  سالمت محی  زیست، مهاینب منعظعم هعمعب شعهعرونعدان در بعرابعر 

بیمار  ها  قلبی، سرطان ها  رایج و بیمار  هایی کب تشعخعیعه بعب معوقع  آنعهعا در درمعان و 

تخفیف عوار  آنها ریاتی است. گسترش و بهعبعود جعد  سعطعح بعهعداشعت ععمعومعی، اطعالععات 

پزشکی و بهداشتی عامب. گسترش و سازمعانعدهعی امعکعانعات پعزشعکعی و درمعانعی بعب نعحعو  کعب 

  دسترسی فور  بب طبیب و دارو و درمان برا  کلیب ساکنین کشور آسان باشد.

سالگی. آموزش عالی )دانشگاهی، تعخعصعصعی(  ٩١آموزش عمومی اجبار  و رایگان تا سن  -٥

رایگان و در دسترس برا  همب متقاعیان. پرداخت کمک هزینب کافی بب دانشجویعان. ریشعب کعن 

کردن بیسواد  و رشد دائمی سطح سواد و اطالعات علمی و فنی اهالی کشور. آموزش رق هعمعب 

است و دسترسی افراد بب آموزش و دوره ها  آموزشی باید کامال از سطح درآمد خانواده مسعتعقعل 

  باشد.

تامین و تضمین مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ایمنی و خعدمعات شعهعر  )بعرق، آب  -١

گر  و سرد، آشپزخانب، رما  و دستشویی داخل ساختمان، وسایل تهویب و گرما، امکان اتصال بعب 

شبکب ها  تلفنی و تلویزیونی و دسترسی بب خدمات عمومی محلی( برا  همب. هزینب مسکن نبایعد 

درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد و مابقی هعزیعنعب، در صعورت لعزو  بعایعد تعوسع   ٩٢از 
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سوبسید دولتی تامین گردد. بی مسکنعی و یعا اجعبعار افعراد بعب زنعدگعی در مسعکعن پعائعیعن تعر از 

استانداردها  مصوب، غیر قانونی است و مراج  دولتی موظف بب فعراهعم کعردن فعور  مسعکعن 

  مناسب برا  کلیب شهروندان هستند.

ایجاد موسسات خدماتی ویژه در سطح محلی و در مجتم  ها  مسکونی بب منظور کاهش بعار  -١

کار خانگی و تسهیل شرکت بیشتر همب مرد  در فهالیت ها  اجتماعی، نظیر شیرخوارگعاه، معهعد 

  کودک، غذاخور  ها و سلف سرویس ها  عمومی، رختشویخانب ها  مدرن و غیره.

ایجاد تسهیالت ورزشی و هنر  و فرهنگی رایعگعان )ورزشعگعاه، سعالعن هعا و کعارگعاه هعا   -٨

  نمایش، کتابخانب، و غیره،( و اختصاص مربیان و آموزگاران کافی در سطح محلی.

ایجاد تسهیالت  ز  برا  شرکت فهال مهلولین و افراد دارا  نعقعه عضعو در کعلعیعب شعئعون  -١

زندگی اجتماعی. ایجاد تسهیالت و تجهیزات ویژه مهلولین در اماکن عمومی، معهعابعر، معجعمعوععب 

ها  مسکونی و غیره. تامین و پرداخت هزینب وسائل و ابزارها  فنی و کمعکعی ععرور  بعرا  

  تسهیل زندگی روزمره افراد دارا  نقه عضو.

ایجاد تسهیالت و موسسات خدماتی برا  رف  نیازها  ویژه سالمندان و بهبود کیفیت زنعدگعی  -٩٢

آنان. ایجاد امکانات و تسهیالت  ز  برا  ادامعب شعرکعت فعهعال و خعالق سعالعمعنعدان در زنعدگعی 

  اجتماعی.

  تامین شبکب اتوبوسرانی و مترو  درون شهر  رایگان. -٩٩

ایجاد کلیب تسهیالت شهر  )برق، آب، تلفن، مراکز آموزشی و پزشکی و فرهنگی و غعیعره(  -٩٠

 در کلیب مناطق روستایی و از میان بردن تفاوت رفاهی شهر و روستا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22                حکمتیست )خط رسمی(—برنامه حزب کمونیست کارگری



 

 

 روابط بین المللی

)خ  رسمی( اصول زیر را بب عنوان مبنا  روش دولعت  رکمتیست -رزب کمونیست کارگر   

  در صحنب بین المللی مورد تاکید قرار میدهد:

لغو دیپلوماسی سر . تاب  کردن سیاست خارجی و اقدامات دیپلوماتیک بب قوانین و تصعمعیعمعات  -

  مصوب ارگان ها  مقننب منتخب مرد .

همبستگی ماد  و مهنو  با جنبش ها  کارگر  و سوسیالیستی و همب جنبش ها  اجتماعی در  -

کشورها  مختلف کب برا  تحقق رقوق و آزاد  ها  مشابب مواد منعدرج در ایعن بعرنعامعب تعالش 

میکنند. اعمال فشار سیاسی و دیپلوماتیک بر همب رژیم هایی کب رقوق فرد  و مدنی پعایعب ا  را 

  از شهروندان خود سلب میکنند.

تالش برا  شکل گیر  و تقویت آن نهادها و مراج  بین المللی کب اراده آزاد معرد  کشعورهعا   -

مختلف را نمایندگی میکنند و تحقق رفاه اجتماعی، گسترش آزاد  ها  معدنعی و تعامعیعن بعرابعر  

مرد  جهان در شئون مختلف را هدف خود قرار میدهند. تالش برا  لغو همب نهادها و پیمان ها و 

مراج  بین المللی امپریالیستی، میلیتاریستی و ناقض برابر  و اعمال اراده آزاد مرد  کشعورهعا  

  مختلف جهان در صحنب بین المللی.

تخصیه دائمی بخشی از درآمد و مناب  انسانی و تکنیکی و تخصصی در کشور بب امر کعمعک  -

  بب بهبود زندگی اقتصاد  و فرهنگی مرد  در کشورها و مناطق محرو  تر جهان.

  ممنوعیت ورود کشور بب پیمان ها  عد مردمی، سلطب طلبانب و سرکوبگرانب. -

 ٭ ٭ ٭

)خ  رسمی( طبقب کارگر و همب کسانی را کب خود را در   رکمتیست -رزب کمونیست کارگر  

  آرمانها و اهداف رزب شریک میدانند بب پیوستن بب صفوف خویش فرا میخواند.
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 انتشارات حزب حکمتیست )خط رسمی(


