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 حق مسكن و بيراهه مبارزه قانونى

 !شوراها را برپا كنيم
 

البد جار و جنجال کمپين جمع آوری امضا 
را بخاطر  ٩٩برای حداقل دستمزدهای سال 

يادمان هست که در متن محدوديتهای .  داريد
تحميلی بيماری کرونا، گرايشات راست و 
رفرميستی و بخشاً طرفدار علنی حکومت، 
تالش کردند کارگران را به تومارنويسی و 

شورای "برسميت شناسی نهاد ضد کارگری 
آن برای "  نمايندگان کارگری"و "  عالی کار

ادامه مذاکرات با نمايندگان دولت و "
کارگر که مجدداً .  سوق دهند"  کارفرمايان

" شورای عالی کار"توسط نهاد ضد کارگری 
محکوم به دستمزد چند بار زير خط فقر شده 
بود، درست در وقتی که عليه فعالين اعتصاب 
و اعتراض حکم شالق و زندان و بيگاری 
صادر می کردند، بزعم تومارنويسان می 

کارفرمائی   -بايست آستان بوس نهاد دولتی 
به هر حال !  می شد"  شورای عالی کار"
اين نهاد .  صورت نگرفت"  مذاکراتی"

 ١٧کارفرمايان در آخرين تصميم خود در 
حق مسکن کارگران را "گفت که خرداد ماه 

هزار تومان افزايش و پايه سنوات  ٢٠٠
هزار تومان کاهش داده  ٧۵کارگران را 

هزار تومان به  ١٢٥يعنی مجموعا ".  است
با .  اضافه ميشود ٩٩مصوبه حداقل دستمزد 

هزار تومان در تهران ميشود دو  ١٢٥اين 
شب پشت بام برای خواب اجاره کرد، کل 
حقوق کارگر در تهران کفاف کرايه يک سلول 

. دو سه متری را هم نميکند

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 راديو انترناسيونالگفتگوی آذر ماجدی با منصور حكمت در 
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 فواد پاشائى و كارگر هفت تپه
 نگاه درباری سلطنت طلبان به كارگران
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 !اعدام، قتل عمد دولتى" مجازات"
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 اعالميه حزب حكمتيست 

 اعتصاب هفت تپه
 نمايش دادگاه و اقدامات كارفرما

 "!هفت تپه مال ما كارگران است"

 جنگ فرسايشى كارفرما و دولت عليه كارگران 

 نگاهى به روند مبارزات كارگران هفت تپه
 شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست: برگزار كننده. مينار امشب جمعه در پالتاکس

 !دولت را موظف كنيم
 !قرنطينه باضافه تامين معيشت و نيازهای بهداشتى همگان



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

تبليغات سبک راه انداختند، طوری در باره "  افزايش حق مسکن"حول 
حق مسکن و افزايش آن حرف ميزدند که انگار کارگران و گورخوابها 
و پشت بام خوابها و خيابان خوابها و دهها ميليون حاشيه نشين را 

 ! صاحب مسکن و حرمت کرده بودند
   

شده ايم و تاکنون دولت يک لایر حق  ١٣٩٩وارد مرداد ماه سال 
نه فقط اين بلکه هيئت دولت تصميم .  مسکن به کارگران نپرداخته است

را نيز تصويب نکرده "  افزايش حق مسکن"نمايندگان خودش مبنی بر 
يکبار ديگر روشن ميشود اين مانورهای تبليغاتی نه برای .  است

هزارتومانی همان  ٧٥بلکه برای کاهش "  افزايش حق مسکن"
اين در شرايطی است که گرانی .  حقوقهای چند بار زير خط فقر بود

نفس مردم را بريده است و هزينه زندگی در تهران و کالن شهرها 
. دستکم چهار برابر حداقل دستمزد است که آنهم هميشه معوق است

اينها را بايد مقايسه کرد با المپيِک پرونده اختالِس حکومتی ها که هر 
روز رکورد جديدی را ثبت ميکند، هر روز چند ميليارد دالر و يورو 

، هر روز چند نفر با پول و طال بخارج فرار می کنند، هر "گم ميشود"
روز بيشتر روشن ميشود که از خامنه ای تا دون پايه ترين عناصر 
حکومتی در کالف سردرگم فساد و اختالس و جنايت غرق اند، اما 
اکثريتی از جامعه به گرسنگی و بيماری بدون هيچ حمايتی محکوم 
شدند، ماشين اعدام هر روز فعاالنه کار ميکند و دادگاه هايشان برای 
کارگران و معلمان مبارز حکم شالق و زندان و جريمه و بيگاری 

 . صادر ميکنند
 

، يعنی "دنبال کردن مسائل صنفی از مسيرهای قانونی"قانونگرائی، 
آنچه که بطور مالل آور و تکراری حکومتی ها و رفرميست ها 
ميگويند، يعنی کارگران را کت بسته به مسلخ بورژوازی بردن، يعنی 

تازه آنجا که دولت هم پس می .  همين نتيجه که يکبار ديگر می بينيد
نشيند، نه نتيجه رشادت قانونگرايان که انعکاس فشار مبارزه کارگران 

کارگر وقتی در اعتراض و اعتصاب ميگويد .  از پائين بوده است
است، دارد سپر داغِ اتهاِم امنيتی دولت "  قانونی و صنفی"مطالبات من 

اما گرايشی که موعظه قانون و راه .  و سرمايه داران را پس ميزند
حلهای قانونی ميکند، بازوی پيشبرد سياست و قانوِن بردگی حکومت 
. است حتی اگر وابستگی روشنی به نهادهای حکومتی نداشته باشد

دولت بجای جواب دادن به خواستهای واقعی کارگران، بجای نقد کردن 
حقوق های معوق، بجای تامين معيشت مردم در دوره هجوم مجدد 
. بيماری کرونا، سياست گسترش فقر و فالکت عمومی را دارد

قانونگرايان هم به کارگران موعظه ميکنند که برای حق مان دست 
کارگران اما راهی جز گسترش مبارزه و !  بدامن جّالد و کارفرما شويم

اگر .  اعتصاب و اعتراض عليه حکومت فقر و فالکت و اختناق ندارند
درسی داشته باشد، اينست که تمايل  ٩٩ماجرای حداقل دستمزد سال 

رفرميستی و اصالح طلبانه در دوره 
های انقالبی و بحران حاد سياسی بيش 
از هر زمان به مبارزه کارگر و جامعه 

در .  خواهان تحول نامربوط ميشود
ايران اين گرايش هيچوقت اصالحاتی 
بنفع بهبود زندگی کارگران و عموم 
مردم ايجاد نکرده و نميتوان در 
کارنامه شان به چيزی از اين دست 

آنچه در ايران به اشتباه .  اشاره کرد
نام گرفته است، تالش "  اصالح طلبی"

درون حکومتی برای گسترش پايه حکومت ميان احزاب اسالمی است و 
 . نه بهبود و تغيير قوانين بنفع شهروندان

 
هرچه جلوتر ميرويم، بيش از پيش، مبارزه کارگری و توده ای بنا به 
نيازهای واقعی و درِک شرايط، به مجمع عمومی و سنت شورائی متوسل 

امروز ضروری است قدرت کارگران و توده عظيمی که .  ميشود
منعکس  جنبش مجمع عمومیجمهوری اسالمی را نميخواهند، خود را در 

. پايه های حاکميت شورائی فردا را بايد در مبارزه امروز چيد.  کند
ما برای يک .  عناصر نظام جديد همواره در دل نظام کهن شکل ميگيرند

مبارزه قدرتمند و آگاهانه با فقر و فالکت و پيامدهای بحران شديد 
اقتصادی، به سنت مبارزاتی و سازمان متناسب و سياست دقيق برای بسيج 

اين سنت مبارزاتی و سازمان مناسب بسيج توده ای .  توده ای نياز داريم
شورا يعنی مجمع عمومی منظم و مجمع .  جنبش شورائی کارگری است

جنبش مجمع عمومی يعنی ابراز وجود .  عمومی رکن اساسی شورا است
مستقيم و مستمر کارگران در کارخانجات، مراکز کار، معلمان و 

شورا و روش کار .  دانشجويان و کارکنان در مراکز آموزشی و خدماتی
شورائی امروز به خأل سازمان برای بسيج و الزامات مبارزه اعتصابی و 
تظاهراتی عليه حکومت پاسخ ميدهد و فردا برای سازماندهی قيام و 

 . تسخير قدرت در کنار حزب سياسی کمونيستی طبقه کارگر الزامی است
 

جنبش شورائی بايد بعنوان قدرت کارگری در اپوزيسيون عمل کند، رهبر 
مبارزه توده ای عليه فقر و فالکت و بيکاری برای تامين حرمت، معيشت 
و رفاه همگان شود؛ تا در کشمکش های تعيين کننده بتواند بعنوان راه حل 

يک سوال اصلی و کليدی جامعه .  سوسياليستی طبقه کارگر قد علم کند
تب جامعه بحدی .  گرانی افسار گسيخته و فقر و فالکت و بيکاری است

باالست و تالش برای خيزش مجدد عليه اين اوضاع بحدی عيان است که 
سر "هر روز تريبونهای حکومت و آخوندها وحشت شان را از سقوط و 

در اوضاع .  اعالم ميکنند"  به دريا ريختن"و "  به دار شدن با عمامه شان
سياسی و بحران حاد و وضعيت ناپايدار حکومت، اتکای هرچه بيشتر 
رهبران عملی و کارگران کمونيست به برگزاری مجمع عمومی، نياز 

جنبش مجمع عمومی را آگاهانه سازمان دهيم و .  مبرم مبارزه جاری است
سنگر شوراها را برپا .  همه جا مجمع عمومی برگزار کنيم.  بميدان بياوريم

 . کنيم و برای اين نبرد سرنوشت ساز آماده شويم
 

 . سردبير
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مرداد ماه، اعتصاب کارگران هفت تپه وارد چهلمين روز  ٣امروز جمعه 
در اينمدت حکومتی ها دستجمعی از استاندار خوزستان تا .  خود شد

فرماندار و نماينده شوش و پليس امنيت و اطالعات کنار کارفرما بودند، 
کارفرما راست راست راه ميرود و با وی جلسه می گيرند اما با کارگران 

. حرف ميزنند"  قانونی عمل کنيد"با زبان تهديد، دستگيری و توصيه 
کارگران ميگويند چند سال است به هر نهاد مربوط و نامربوطی سر 
. زديم، اسناد داديم، شکايت کرديم، نامه نوشتيم، هيچکسی جواب نميدهد

بجای اينکه يقه کارفرمای اختالسگر و فاسد را بگيرند و حقوق ما را 
مسئولين حکومتی و استان که .  بدهند، ما را دستگير و اخراج ميکنند

معلوم شده همه رشوه های آنچنانی از کارفرما گرفتند، يکصدا عليه 
چهل روز اعتصاب و .  کارگران و در حمايت از کارفرما عمل ميکنند

چهاره ماه حقوق معوقه، بيماری کرونا و گرمای خوزستان، گرسنگی 
کارگران ميگويند نمايش دادگاه .  خانواده ها، اين وضع کارگران است

جنگ فرسايشی است، کارفرمايی که دولت و جهانگيری و نهادهای 
حکومتی پشتش است، وقت تلف ميکنند و همزمان توسط تيم مديران 
بازنشسته و موکلينش در شرکت، شروع به تغيير کاربری شرکت، اجاره 
زمين ها، طرح تقسيم و فروش هفت تپه، خارج کردن ارزهای اختالس 

 . دولت و دادگاه هم نگاه ميکند. شده و اموال شرکت کرده اند
 

کارگران اوالً خواهان پرداخت فوری حقوق های معوق، تمديد دفترچه 
های بيمه توسط تامين اجتماعی، پرداخت منظم حقوق ماههای بعد هستند 
که در جلسه وزرات تعاون در تهران گوش تا گوش نهادها و مسئولين 

" موظف و متعهد"حکومتی از جمله نماينده ويژه قوه قضائيه آنرا اعالم و 
کارگران بدرست تاکيد ميکنند که دروغ ميگوئيد، بازی در .  به آن شده اند

می آوريد، وقت کشی ميکنيد، جنگ فرسايشی راه انداخته ايد، بايد فوراً 
حال که با تامين اجتماعی هم دولت تسويه .  حقوق ها را پرداخت کنيد

حساب کرده است، تامين اجتماعی هيچ بهانه ای برای عدم تمديد دفترچه 
 . تعهد و وظيفه تان را فوراً اجرا کنيد. های بيمه ندارد

 ٥٥٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

همينطور کارگران نمی خواهند و نمی توانند منتظر نتيجه دادگاه نمايشی 
کارگران ميگويند بطور موقت و .  بشوند که ميتواند ماهها بطول انجامد

تا تعيين تکليف دادگاه و صدور حکم و تعيين تکليف وضعيت شرکت، 
يکنفر بنمايندگی دولت مسئوليت شرکت را بعهده بگيرد و جلوی تيم 
اسدبيگی و شرکا را برای تغيير کاربری و فروش اموال هفت تپه 

همينطور خود قوه قضائيه که نماينده اش در جلسه وزارت .  بگيرد
کارفرما را به پرداخت حقوق ها در اوايل مرداد "تعاون در تهران 

از منبع حسابهای مسدود کارفرما راساً حقوق کارگران را "  متعهد کرده
کارگران هدف اين جلسات را می شناسند و اعتصاب و .  پرداخت کند

مبارزه شان را ادامه می دهند و بر خواستهای اساسی ديگر مثل 
بازگشت به کار همکاران اخراجی و لغو بی برو برگرد خصوصی 
سازی، بازگشت شرکت به دولتی با نظارت کامل کارگران تاکيد دارند، 

 .  اما در اين وضعيت مشخص براين خواستها تاکيد فوری دارند
 

خواست کارگران در لحظه کنونی معقول و متناسب با وضعيت است اما 
تحميل همين نيز در گرو بميدان آمدن کليه کارگران هفت تپه و يک 
اتحاد قويتر هزاران نفره و گسترش حمايتهای بيشتر بخشهای مختلف 

برای .  طبقه کارگر در خوزستان و شهر شوش و سراسر کشور است
از .  گسترش اين وحدت طبقاتی و قدرتمندتر کردن کارگران تالش کنيم

 .  اعتصاب هفت تپه و خواستهای برحق کارگران حمايت کنيم
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٠ ژوئيه ٢٤ – ١٣٩٩ مرداد ٣

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 اعتصاب هفت تپه

 نمايش دادگاه و اقدامات كارفرما

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه 

در كارخانه ها و محالت شوراها ! جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام !  را برپا كنيد

!و فردا ارگان حاكميت  

 



 ١٧نترنتی هفته قبل مجاهد در جمعه يکاراکتر و کارکرد گردهمايی ا
همانی بود که بر تجمعات سالهای اخير و سال گذشته اين  ٢٠٢٠ژوئيه 

جريان حاکم بوده و امسال به شکل مالل آور و در فرمت اينترنتی و در 
به همين مناسبت مطلب کنونی که در نقد .  فضای مجازی تکرار شد

 . گردهمايی سال گذشته اين جريان بود، مجددا منتشر ميشود
 

. گردهمايی ساالنه مجاهدين خلق مخاطبش جامعه و مردم ايران نيست
بی ابهام و سرراست نقطه عزيمت نمايش ساالنه اينها خوش رقصی در 
بارگاه دولت آمريکا و دولتهای غربی و دولتهای مرتجع منطقه امثال 
عربستان سعودی و هر قدرت ارتجاعی در دنيای امروز است که آنها را 

به جای جمهوری اسالمی به رسميت "  آلترناتيو دمکراتيک"به عنوان 
اتکا و اميد ارتجاعی مجاهد به دولت ترامپ و عربستان و ديگر .  بشناسد

قدرتهای جهانی در سخنان تکراری و کليشه ای مريم رجوی در 
" رئيس جمهور برگزيده مجاهد. "گردهمايی امسال مجاهدين موج ميزد

در پيشگاه عناصر جنايتکار و نه چندان موثر هيئت حاکمه های آمريکا 
و عربستان امثال، جان بولتون، رودی جوليانی، گرينگيج و شاهزاده 

دوران مماشات "عربستانی ترکی الفيصل اين پيام را برجسته کرد که 
آلترناتيو "دولتهای آمريکا و اروپا با رژيم ولی فقيه بسر آمده و 

"اوال"  دمکراتيک آماده به عهده گرفتن کرسيهای سازمان ملل و همه : 
اين بار به جای :  است و ثانيا"  مجامع بين المللی به جای رژيم آخوندی

کمپ اشرف و ليبرتی، مجاهدان کمپ تازه تاسيس آلبانی را نشان دادند 
که آماده مجاهدت عملی برای اجرای نقشه های مورد نظر پنتاگون و 

 .ناتو در مقابل جمهوری اسالمی هستند
 

 زندگی در شکاف قدرتها و دولتهای ارتجاعی : مجاهد
رژيم "مجاهدين بعد از سرکار آمدن ترامپ در کاخ سفيد بر سياست 

و سناريوی مشابه دخالت نظامی آمريکا مشابه آنچه در عراق و "  چنج
افغانستان و ليبی و امروز سوريه اتفاق افتاده، سرمايه گذاری کرده 

در چنين سناريوی سياهی مجاهدين ظرفيت بکار گرفته شدن را .  است
نيروی سازمانی و آمادگی اجرای نقش پياده نظام تحت حمايت .  دارد

راه معامله .  نيروی هوايی پنتاگون و ناتوی عربی و غير عربی را دارد
با ارتجاع جهانی و منطقه "  ديپلماسی"و بند و بست و به قول خودشان 

با اين وصف شانس زيادی يارشان نيست، چون .  ای را ياد گرفته است
تجربه ناکامی آمريکا در اشغال عراق و افغانستان اين درس را به هيئت 
حاکمه آمريکا و حتی جناح دست راستی آن داده است که يکبار ديگر بی 

سناريوی اشغالگری نظامی از جمله در ايران را .  گدار به آب نزنند
فعال "  اشغالگری نظامی"و "  رژيم چنج"به همين دليل .  آزمايش نکنند

روی ميز دولت ترامپ نيست و اميدواری مجاهد ميتواند به سرخوردگی 
با اينحال اينها توجيه شده اند و عادت کرده اند در .  مجدد آنها منجر شود

و اکنون به اميد تشديد نزاع  شکاف قدرتها و دولتهای ارتجاعی 
 .جمهوری اسالمی و عربستان زندگی کنند

 
با انواع تبصره و اما و اگر و "  شکاف دولتها"فرمول قديمی استفاده از 

قيد و بندی که وقت خودش هم بر آن وارد بود، اگر در دوران جهان دو 
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قطبی و جنگهای کالسيک ارتش کشورها 
در مقابل هم مورد استفاده نيروهای 
اپوزيسيون کشورهای مختلف بوده، امروزه 
به هيچ وجه مجوز بند و بستها و تبديل شدن 
به بخشی از نقشه سياه صف بندی ارتجاع 
جهانی و منطقه ای و در اين مورد مشخص 
حکومتهايی چون عربستان و جمهوری 

معادالت .  اسالمی در خاورميانه نيست
گستراندن وسيع تقابلهای .  جهانی و منطقه ای عميقا تغيير کرده است

قومی و مذهبی توسط قدرتهای جهانی و منطقه ای و دولتهای کوچک و 
بزرگ در مقابل حريفان خود، به تباه کشيدن جوامع و راه اندازی 
پاکسازيهای قومی و مذهبی به بخش ثابت نقشه ارتجاع جهانی و منطقه 

در همين سه دهه گذشته سناريوهای سياه در خود .  ای تبديل شده است
اروپا و يوگوسالوی سابق، در رواندا و سومالی و سودان و ليبی قاره 
آفريقا و در خاورميانه سناريوهای تباه کننده جامعه افغانستان و عراق و 

در اين سناريوهای سياه تحميل شده، .  سوريه امروز از اين دست است
شاهد بوديم که با چه سرعتی جريانات ارتجاعی قومی و مذهبی محلی را 

قطعا مناسبات اين جريانات ارتجاعی با .  تجهيز و به جان جامعه انداختند
حاميان جهانی و منطقه ای ايشان از منظر هيچ جريان سياسی با پرنسيب 

استفاده از شکاف "و مسئوليت پذير اجتماعی و سياسی نه تنها با فرمول 
قابل توجيه نبوده، بلکه مايه انزجار بشريت مترقی هم بوده و "  دولتها
برکسی پوشيده نيست، جست و خيز بخش زيادی از نيروهای .  هست

قومی و مذهبی و فدراليست و ناسيوناليست عظمت طلب در ايران و 
اميدواری آنها به نقشه ارتجاع جهانی و منطقه ای و از جمله عربستان 
حريف کنونی جمهوری اسالمی و آمادگيشان برای مناسبات با عربستان 

مجاهدين يکی از نمونه های .  از اين جنس و ضد منافع مردم ايران است
تيپيک جريانات سناريو سياهی اميد بسته به آمريکا و غرب و همگام شده 
با دولت تا مغز استخوان سياه و ضد مردمی عربستان در خاورميانه 

 .است
 

 آلترناتيو کدام سناريو؟ : مجاهد
و جانشين "  آلترناتيو دمکراتيک"مجاهدين به طرز غير باالنسی خود را 

خانم رجوی با ذوق زدگی متکی به صف . معرفی ميکند" رژيم آخوندها"
بندی ارتجاع جهانی منطقه ای اميد بسته به آن، در گردهمايی امسال چند 

سئوال اينست .  بار اين موضوع را به گوش مخاطبان خاص خود رساند
مجاهد آلترناتيو کدام سناريواست؟ واقعيت اينست مجاهدين جريانی بی 

. ريشه و غير اجتماعی و يک سکت منزوی صحنه سياست ايران است
مجاهد هيچ جنبش واقعی ولو ارتجاعی در جامعه ايران را نمايندگی 

در بطن جدال جنبش ها و نيروهای طبقاتی و اجتماعی ريشه .  نميکند
اما .  دار، فرقه مجاهد و ديگر فرقه های قومی مذهبی جايگاه جدی ندارند

در جهان بی لنگر و به هم ريخته کنونی، در خاورميانه عميقا بی ثبات و 
دستخوش تحوالت عميق، در دنيای راه اندازی سناريوهای سياه، اتفاقا 
خطر دارودسته های قومی و مذهبی و جريانات بی ريشه و غير 

در .  اجتماعی، خطر سکتهای ضد اجتماعی نامسئول را بايد جدی گرفت
فضای سياسی ايران در کنار روند رشد و گسترش جنبش کارگری و 
جنبشهای اجتماعی راديکال، در کنار گسترش روند سرنگونی جمهوری 

روند دوم، روند آماده کردن ماتريال    اسالمی، واقعيت اينست خطر يک
مجاهدين يکی از .  و مصالح تحميل يک سناريوی سياه در جريان است

اين روند دوم و يکی از بازيگران تحميل "  آلترناتيوهای"ماتريالها و 
اين پديده را دو دهه .  سناريوی سياه در ايران خواهد بود

 آلترناتيو كدام سناريو؟: مجاهد
 

 رحمان حسين زاده 

 

  ٥صفحه   



چنين "  روياهای ممنوع مجاهد"قبل منصور حکمت در نوشته با ارزش 
 :بيان کرد

 
نه .  واقعيت اينست که حضور در سناريوى دوم هنر زيادى نميخواهد"

فقط مجاهد، و کليه احزاب و گروههاى سياسى که امروز وجود دارند و 
يا بخصوص ميتوانند با انفجار رژيم اسالمى از درون آن بوجود بيايند، 
بلکه هر جک و جانور و هر ماجراجويى که بتواند صد نفر را با تامين 
رزق شان، با تراشيدن هويت قومى و مذهبى خاص برايشان يا صاف و 
ساده با ارعاب و تحريکشان، دنبال خود بکشاند، در کابوس سياسى آينده 

در يک کشور بحران زده، در يک سرمايه .  ايران جايى خواهد يافت
دارى شکست خورده و به بن بست رسيده، زير هر سنگى، ته هر لجنى، 

 .يافت ميشود" امام"و " رهبر"و " نخست وزير"و " رئيس جمهور"يک 
 

مجاهد برخى از شرايط شرکت در سناريوى دوم، سناريوى سياه، را 
ميداند چگونه ميشود پول و حمايت اين يا آن دولت را .  فراهم کرده است

بدست آورد، با بازار اسلحه دست دوم آشنايى دارد، هنر فرقه سازى را 
ياد گرفته، از سکتاريسم و سازمان پرستى درجه يکى برخوردار است و 

است و انعطاف پذيرى و قدرت "  اهل بقاء"بخصوص نشان داده است که 
اما با همه اينها، در چنان شرايطى مجاهد .  تطبيق با شرايط را دارد

مجاهد ميتواند در آن .  همچنان جزو بازيگران فرعى صحنه خواهد بود
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در واقع تنها در اين حالت است که .  زمان رئيس جمهور هم داشته باشد
روياى رياست جمهورى اينها ميتواند جامه عمل بپوشد، بعنوان بخشى 

در آن حالت يکى از "  رئيس جمهور رجوى"اما .  از کابوس مردم
چندين و چند رئيس جمهور و نخست وزير و رهبر خود گمارده در 
کشور خواهد بود که با توپ و خمپاره به سر و کله هم ميزنند و شهر و 
خانه و کارخانه و بيمارستان و مدرسه مردم را روى سرشان خراب 

 )  منصور حکمت -به نقل از نوشته روياهای ممنوعه مجاهد(."ميکنند
 

از هشدار ما در دو دهه قبل تاکنون مجاهدين در مسير باالبردن 
ظرفيتهای مضر و سناريو سياهی در آينده تحوالت ايران و از جمله در 

در مسير .  يک سال اخير گامهای نگران کننده تری برداشته است
مبارزه انقالبی و راديکال برای سرنگونی جمهوری اسالمی، همزمان 
افشا و ايزوله کردن فرقه های قومی و مذهبی و جرياناتی مثل مجاهدين 
يک وظيفه حياتی ما کمونيستها و جنبش آزاديخواهانه و سرنگونی خواه 

 .اين وظيفه را بايد جدی گرفت. واقعی جمهوری اسالمی است
 

واضح است اين نيروی غير اجتماعی و فرقه ای هيچگاه بر بستر 
اعتراض راديکال مردم و پيشبرد جدال شفاف و سياسی جنبشهای 

جنبش آزاديخواهی و حق طلبانه .  اجتماعی جامعه ايران شانسی ندارد
کارگران و مردم ايران و نيروهای اجتماعی مسئول و سناريو سفيدی 
جامعه ايران با قدرتمند شدن خود مهمترين نيروی جلوگيری از سناريو 
سياه در ايران و مانع ابراز وجود سکت و فرقه های غير اجتماعی نوع 

 .مجاهدين خلق خواهند بود
 

*** 

 ...آلترناتيو كدام سناريو : مجاهد

 اعالميه حزب حکمتيست 
 

 "!هفت تپه مال ما كارگران است"

 جنگ فرسايشى كارفرما و دولت عليه كارگران 
 

هنوز بجز حقوق فروردين و وعده های جلسه وزارت .  روزه شد ٣٧درجه   ٥٣تير ماه، اعتصاب کارگران هفت تپه با گرمای  ٣١امروز سه شنبه 
کارگران اعتصاب را ادامه می دهند و منتظر پرداخت سه ماه .  تاکتيک دستگيری و ارعاب هم جواب نداد.  تعاون چيزی عايد کارگران نشده است

صد البته چند خواست محوری ديگر از جمله بازگشت به کار .  حقوق مانده در روزهای آتی، تمديد دفترچه های بيمه توسط تامين اجتماعی هستند
رستمی به شرکت هم وجود دارند که   -همکاران اخراجی، خلع يد از بخش خصوصی و اختالسگران و عدم بازگشت به کار بازنشستگان تيم اسدبيگی

 . کارگران روی آن اصرار دارند
 

 مينکارگران همينطور پيشاپيش به خبر سفر نمايندگان مجلس عضو تامين اجتماعی به شوش واکنش نشان دادند و اعالم کردند که اگر نمايندگان تا
 .اجتماعی طرح خصوصی سازی جديدی در آستين دارند، بهتر است به شوش نيايند چون هر نوع تغيير کارفرما و تغيير کاربری را قبول ندارند

 ".هفت تپه مال ما کارگران است و بايد به کارگران بازگردانده شود. بخش خصوصی بايد برود: "کارگران ميگويند
 

روزه هم داشته   ٧٣اينهم فايده ندارد، هفت تپه اعتصاب .  جنگ فرسايشی دولت و کارفرما هدفی جز خسته کردن کارگران و پايان اعتصاب ندارد
خوشبختانه .  با سکوت و زمان خريدن و توطئه روزانه نميتوان جواب مسئله را داد، هفت تپه راه حل ميخواهد و راه حل کارگران روشن است.  است

انتظار اينست که اين روال سرعت بيشتری داشته باشد و .  هر روز حمايتهای کارگری و مردمی از اعتصاب و از کارگران هفت تپه بيشتر ميشود
از اعتصاب هفت .  خود به يک عامل فشار به دولت و ايجاد همبستگی و حمايت عمومی از کارگران مبارز هفت تپه و جنبش کارگری ايران بدل شود

 ! تپه و خواستهای کارگران حمايت کنيم
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٠ ژوئيه ٢١ – ١٣٩٩ تير ٣١



برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران، يک دنياى بهتر،  :آذر ماجدى
ميخواستم از شما بپرسم .  بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکيد کرده

چرا حزب کمونيست کارگرى ايران تأکيد دارد بر اين که بايد مجازات 
 اعدام بکلى لغو بشود؟

 
از .  مجازات اعدام قتل عمد است.  خيلى روشن است :منصور حکمت

پيش تصميم ميگيرند کسى را بُکشند و ميروند سِر روِز معينى طى 
اين براى کسى که با قتِل نفس مخالف است يک عقيده .  مراسمى ميُکشند

طبيعى و يک نتيجه منطقى است که بگويد مجازات اعدام بايد لغو 
 .بشود، چون اين هم يک جور قتِل نفِس آگاهانه با نقشه قبلى است

 
ولى از مجازات اعدام به عنوان در واقع مجازات قاتلين   :آذر ماجدى

صحبت ميشود و مجازات اعدام را به نوعى سدّى ميدانند در مقابل باال 
 نظر شما در اين مورد چيست؟. رفتن جنايت در جامعه

 
اوال بطور عينى .  اين به نظر من حرف پوچى است :منصور حکمت

اگر شما .  رابطه بين اعدام و موارد قتل در جامعه، به آن صورت نيست
اند و  بياييد کشتارهايى که توسط دولتها شده، کسانى را که دولتها گرفته

اند، در يک  اند و به دار کشيده اند و تيرباران کرده جلوى ديوار گذاشته
اند که به جرم قتل  ستون بنويسد و ببينيد چند نفر از اينها کسانى بوده

آدمها را به .  دستگير شده بودند، ميبينيد رابطه جدى بين اينها نيست
اين .  اند اند و کشته  هاى مختلف گرفته اند، به بهانه جرمهاى مختلف گرفته

کار حکومتها است که در طول تاريخ شهروندان و اهالى را سِر جاى 
خودشان بنشانند، به تمکين بکشانند، به اطاعت از دولت بکشانند و 

در جاهايى هم اصال به جرمهايى نظير اينکه .  جلوى مخالفتها را بگيرند
به مذهب ديگرى تعلق دارى، به قوميت ديگرى تعلق دارى، خونت 

آدمها را ...  ات روش ديگرى است خون ديگرى است، روش زندگى
وقتى که آلمان نازى ميليونها نفر را ميبَرد به .  اند اند و ُکشته گرفته

اتاقهاى گاز، و همه از کودک و پير و جوان را با گاز ميُکشد، آنها 
اگر شما ستون به اصطالح قربانيان حکومتها را .  اند نکرده  جرمى

اند،  مقايسه کنيد با ليست کسانى که به جرم قتل گرفته و مجازات شده
 .ميبينيد ربطى بين اينها نيست

 
اعدام ابزارى است در دست حکومتها براى ترساندن اهالى، براى سِر 

بخشا هم توسط سيستمهاى قضايى براى ...  جاى خود نشاندن اهالى
فقط هم جرِم قتل نيست که با اعدام پاسخ .  مقابله با جرائم بکار ميرود

در خيلى کشورها اقدام عليه امنيت کشور، اهانت به ساحت .  ميگيرد
فالن پيغمبر و امام و آخوند، داشتن فالن روش زندگى، مثال مصرف 

خيلى جاها روابط جنسِى آدمها .  مشروبات الکلى با اعدام جواب ميگيرد
احتکار در شرايط کمبود مواد غذايى با اعدام .  با اعدام جواب ميگيرد

فقط .  اند اعدام چيزى نيست که فقط در مقابل قتل گفته.  جواب ميگيرد
گوشه ناچيزى از آن، حکمهاى اعدامى است که در برابر قتل و بخاطر 

يعنى شما نميتوانيد .  مجازات قاتلين داده شده که خوِد همان هم ايراد دارد
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اگر قتل بد است چرا شما قتل را .  بگوييد که من قتل را با قتل پاسخ ميدهم
با قتل پاسخ ميدهى؟ اگر قتل قانونى است و ميشود کسى را به حکم قانون 
کشت، چرا يک نفر ديگر هم نميتواند تصميم بگيرد که او هم ميتواند 
بنابراين کس ديگرى را به حکم چيز ديگرى بکشد؟ تقدس اين که يک 
عده دولت تشکيل داده اند چيست که به اينها اجازه ميدهد که بطور ُمجاز 
آدم بکشند و براى مثال به عشاير اجازه نميدهد آدم بکشند، به خانواده ها 

دولت .  اجازه نميدهد آدم بکشند، به اقشار و افراد اجازه نميدهد آدم بکشند
به يک دليل آدمکشى خودش را توجيه ميکند و قاتل هم به يک دليل 

همانطور که .  هر دو اينها منفور است و بايد بنظر من لغو بشود...  ديگر
جلوى قتل مردم را توسط افراد ميگيريم، بايد جلوى قتلشان توسط ادارات 

. دولت چيزى بيشتر از يک اداره، نهاد دلبخواهى آدمها نيست.  هم بگيريم
 .هيچ چيزى به دولت حق نميدهد که کسى را آگاهانه و با نقشه قبلى بکشد

 
شما در پاسختان بيشتر به جنبه سياسى و استفاده سياسى از   :آذر ماجدى

مجازات اعدام اشاره کرديد که دولتها براى مرعوب کردن مردم ميُکشند 
منتها آيا .  و بعضا به مساله استفاده از مجازات اعدام براى مجازات قاتلين

به اين صورت است که چون دولتها دارند از ابزار مجازات اعدام استفاده 
 ميکنند براى سرکوب جامعه، پس کال مجازات اعدام را بايد کنار گذاشت؟

 
اين را بايد بشر باالخره .  قتل آدمى مجاز نيست!  نه!  نه :منصور حکمت

. فهميده باشد که کشتن يک انسان مجاز نيست ٢١اول قرن  ٢٠آخر قرن 
اسم خودت را .  نميشود اين کار را کرد.  قبول نيست.  درست نيست

اسم خودت را بگذارى امام .  بگذارى دولت هم نميتوانى اين کار را بکنى
اسم خودت را بگذارى سازمان ملل هم .  هم نميتوانى اين کار را بکنى

اسم خودت را هر چه بگذارى اجازه ندارى .  نميتوانى اين کار را بکنى
اگر اين حکم جا بيفتد تازه بحث از اينجا شروع ميشود .  انسانى را بُکشى

که چرا دولتها ميُکشند، چرا عشاير ميُکشند، چرا پدرها ميُکشند، چرا 
شوهرها ميُکشند، چرا معتادها و فروشندگان مواد مخدر و باندهاى قاچاق 

ولى فرض .  آنوقت اين بحث ديگرى است...  ميُکشند، چرا ارتشها ميکشند
کسى اجازه ندارد جان کسى را .  اساسى اين است که آدمى را نبايد ُکشت

اين .  چه فرد باشد چه خاندان باشد چه عشيره.  چه دولت باشد.  بگيرد
هاى مختلفى مثل اينکه دولتها  واقعيت اگر قبول بشود آنوقت راجع به جنبه

چرا ميُکشند، افراد چرا ميُکشد، جنايتهاى روزمره در جامعه چه هستند، 
جنايتهاى اخالقى چه هستند، جنايتهاى سياسى چه هستند، ميشود حرف 

ولى حکمى که به نظر من پشت بحث لغو مجازات اعدام هست اين .  زد
اى کسى را بيجان بُکند، با نقشه قبلى  است که کسى حق ندارد به هيچ بهانه

من قتل عمد را .  قتل عمد مجاز نيست.  قتل عمد قبول نيست.  و طرح قبلى
ميگويم براى اينکه ممکن است بطور غير عمد آدمها مثال در تصادف 

ولى آن بحث .  رانندگى و يا در وقايع ديگرى باعث مرگ ديگرى بشوند
کسى که تصميم ميگيرد کسى را بُکشد قاتل به عمد است .  ديگرى است

وقتى به چيزى ميگويند مجازات .  اعم از اينکه دولت باشد يا دولت نباشد
اعدام انگار دارند پرده پوشى ميکنند که خيلى ساده يک قتل دارد اتقاق 

يک روز صبح يک نفر آلت قتاله را برميدارد، .  ميافتد

 لغو مجازات اعدام
 راديو انترناسيونالگفتگوی آذر ماجدی با منصور حكمت در 

 متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال
 ٢٠٠٠هشتم نوامبر 

  ٧صفحه   



با نقشه !  به همين سادگى.  مقتول بعدى را ميبرد جايى مينشاند و ميُکشد
حاال آن کس هر کارى کرده است، شما که .  اين ديگر قبول نيست!  قبلى

اى و ميتوانى هراز و يک کار با او بکنى بجز کشتنش،  ديگر او را گرفته
فرقى .  و عليرغم اين تصميم ميگيرى که بُکشى، خودت قاتل هستى

 .نميکند
 

ببينيد اينجا مساله اين ميشود که کسانى که عزيزى را از   :آذر ماجدى
اند يعنى کسى عزيزشان را ُکشته است، بخصوص وقتى ما  دست داده

شان را کسى به قتل  ها فکر ميکنيم، پدر و مادرى که بچه راجع به بچه
کسانى هستند که به اصطالح ...  رسانده، تجاوز کرده و بقتل رسانده

با اينها چه بايد ...  ميکشند، به چندين زن و يا بچه تجاوز ميکنند" سريال" 
 کرد؟

 
به نظر من نفرت برحق همه ما از چنين کسانى بجاى  :منصور حکمت

. خشمى که آدمها حس ميکنند کامال قابل درک است. خودش محفوظ است
اى از  اش را در چنين واقعه اصال غير قابل تحمل است غم کسى که بچه

در اين هيچ شکى .  دست ميدهد يا عزيزش را به هر حال از دست ميدهد
آيا انتقام جواب مساله است؟ و آيا سيستم .  ولى سؤال اين است.  نيست

قضايى کشور بايد بر مبناى خشمى باشد که ما بعنوان قربانى حس 
ميکنيم يا بر مبناى عقلمان و اين که چه چيزى بطور دراز مدت و در 
نهايت از نظر اصولى براى جامعه بهتر است؟ اگر شما بخواهيد 
قانونگزارى را بدست قربانيان بسپاريد، همه چيز جامعه بشکل ديگرى 

خشم ميشود مبناى روابط انسانها و انتقام ميشود مبناى .  صورت ميگيرد
در عين اينکه قربانى حق دارد خشمگين باشد و همه درک .  مناسباتشان

در عين ...  اى که به او وارد شده چقدر طاقت فرساست ميکنند که ضايعه
حال بايد گفت که به همين دليل دقيقا مساله مهمى مثل رابطه انسان و 
جامعه انسانى با خودش، مساله حق حيات را نبايد به کسانى سپرد که 

بايد جامعه بتواند از خودش فاصله ...  اند دقيقا عزيزى را از دست داده
بگيرد و بگويد با اين حال، عليرغم همه اين فشار، آيا ما به خودمان 
اجازه ميدهيم که حاال کس ديگرى را بُکشيم يا نه؟ به نظر من بحث داغ 
قربانيان به جاى خودش محفوظ، مبناى قضايى مجازات در جامعه 

 ...نميتواند انتقام يا تسکين دادن
 

 مبنا چى بايد باشد؟...   :آذر ماجدى
 

مبنا بايد جلوگيرى از اين باشد که اين اتفاق دوباره ...    :منصور حکمت
مبنا بايد جلوگيرى از اين باشد که آن آدم بتواند دوباره اين ... تکرار بشود
مبنا بايد اين باشد که اين اتفاق بطور کلى کمتر در جامعه .  کار را بکند

اين را .  اى که اعدام ميکند هميشه هم پُر از قتل است جامعه...  رخ بدهد
ميُکشند و از آن طرف هم .  اش است آمريکا نمونه.  بايد در نظر گرفت
کسى که دارد آدمى را ميُکشد، در آن لحظه که دارد . طرف مقابل ميُکشد

يا قيدش را زده است يا .  اين کار ميکند، ديگر به مجازات فکر نميکند
باالخره کسى که دارد آدمى را ميُکشد يا از .  فکر ميکند دستگير نميشود

خشم و ناراحتى کور شده، يا اينکه با نقشه و طرح قبلى ميخواهد کسى 
اعدام جواب رشد جنايات در .  را بُکشد و البد فکر ميکند که گير نميافتد

کارى .  هايش را از بين برد و جلويش را گرفت بايد زمينه.  جامعه نيست
که ميشود کرد اين است جامعه را از چنين اتفاقاتى مصون کرد، 
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مواردش را کم کرد و کارى کرد که آدمى که اين کار را کرده به قبح 
. مسأله پى ببرد و اصالح بشود و از جامعه بخشش خودش را بخواهد

وقتى در دراز مدت به مساله نگاه کنيد، اگر کسى نگران اين است که 
تر قربانى جناياتى از اين دست ميشوند،  ها، زنان، مردم ضعيف چقدر بچه

اى باشد در آن اين حالت رخ نميدهد و اعدام ابدا راهش  بايد فکر جامعه
اى است براى اينکه اين قتلها ادامه داشته باشد، اين  اعدام نسخه.  نيست

اى ميخواهيد که درش  اگر جامعه.  تجاوزات و اجحافات ادامه داشته باشد
قتل و بعد هم مجازاتى نباشد بايد خوِد قانون انسانى باشد، بايد با در نظر 

و تجربه هم نشان داده که در کشورهايى که .  گرفتن حقوق بشر باشد
مجازات اعدام لغو شده و حتى براى قتل هم کسى را اعدام نميکنند، 
موارد قتل کمتر از کشورهايى است مثل آمريکا که مرکز مجازات اعدام 

 .است و جنايت و اسلحه کشيدن بر روى همديگر هم هر روز اتفاق ميافتد
 

شما به اين اشاره کرديد که انتقام يا پاسخگويى به خشم   :آذر ماجدى
قربانيان نبايد مبناى تنظيم سيستم قضايى يک کشور باشد و مجازات بر 

ولى آيا جوابگيرى احساسات اين قربانيان نبايد .  آن مبنا تعيين بشود
 باالخره به نوعى در اين سيستم قضايى دخالت پيدا بکند؟

 
به نظر من آنچه که قربانى احتياج دارد، محبت عميق  :منصور حکمت

جامعه است به خودش و اينکه وضعش را درک ميکند و اينکه ازش 
اين با اين که .  حمايت ميکند و اينکه درآغوشش ميگيرد و تساليش ميدهد

کسى که ميخواهد از طريق .  چه رفتارى با قاتل ميکنيم ربط زيادى ندارد
کشتن قاتل نشان بدهد که جان عزيزش براى جامعه مهم بوده، ميخواهد 
بگويد که ببينيد که اين فالن کِس را از ما کشت، يا فالن عزيز ما را 
کشت، جامعه با کشتن قاتل به من نشان بدهد که به اين مساله اهميت 
ميدهد، نشان بدهد که جايگاه زيادى براى قربانى قائل بوده، نشان بدهد 

اين البته امتداد صاحب ...  که اين عزيز من براى جامعه هم عزيز بوده
ولى باالخره .  خون و دعواى خون بين خانواده ها و عشاير و قبايل هست

کسى که کسى را از دست ميدهد ميخواهد که جامعه اين ضايعه را عميقا 
جامعه .  حس کند و نشان بدهد که حس کرده و برايش ارزش قائل باشد

به نظر من دفاع از قربانى و .  ميتواند به طرق ديگرى اين را نشان بدهد
اگر يک دفاع واقعى از قربانى باشد، اگر تسالى واقعى باشد و اگر 
بزرگداشت جدى از کسانى باشد که در اين اتفاقات از دست ميروند 

ها و بازماندگانشان تحت يک حمايت جدى مادى و  اگر خانواده...  باشد
معنوى از طرف جامعه قرار بگيرند، آن خشم کاناليزه ميشود به سمت 

به سمت عللى که باعث ميشود ...  هاى اين جنايات ديگرى، به سمت ريشه
بجاى اينکه شخصى را به رسم قربانى بخواهند و .  ها رخ بدهد اين پديده

اى ما اين آدم را جلوى چشم تو  بگويند چون تو اين َکَست را از دست داده
ها اين  خيلى.  اين به آدم تسلّى نميدهد.  تکه پاره ميکنيم تا تسلّى پيدا کنى

نميتوانيد با کشتن قاتل قربانى را زنده کنيد و .  طور تسلى نميگيرند
اما .  ممکن است طرف احساس کند که انتقامش را گرفته است.  برگردانيد

راههاى ديگرى هست براى .  انتقام گرفتن جواب آن ضايعه را نميدهد
اند حس کنند که جامعه  اينکه آن آدمهايى که کسى را از دست داده

عزيزشان ميدارد، با آنهاست، کنارشان است، غمشان را درک ميکند، 
کمکشان ميکند که بتوانند از چنين اتفاق ناگوار و طاقت فرسايى عبور 

اين .  راهش کشتن طرف مقابل نيست.  شان را ادامه بدهند کنند و زندگى
کار فقط به سيکل بکش بکش ادامه ميدهد که االن توى اين جامعه رايج 

االن مجازات اعدام در خيلى از کشورها .  بگذاريد اين را بگويم.  است
هاى مقتولين را  واقعا مساله قتل را حل کرده است؟ واقعا خانواده.  هست

آرام کرده؟ واقعا بار کسى را سبک کرده؟ جز اين که يک روز در يک 
صحنه شنيع کسى را ِخرِکش ميکنند ميبرند زير چوبه دار 

 ...لغو مجازات اعدام  

  ٨صفحه   



يا ميبندند به يک صندلى و آگاهانه با نقشه قبلى توسط يک کارمند دولت 
اگر آمريکا با اعدامهايش باعث شده .  ميکشندش، چيزى بدست نياورده

بود که آن کشور مملکت صلح و صفا بشود آنوقت شايد ميشد گفت که 
در کشورى مثل جمهورى اسالمى، بزرگترين قاتل .  اين کار تاثير دارد

خود دولت است و جالب است که عدالت را هم از خود بزرگترين قاتل 
تا چه برسد . دولت اجازه ندارد کسى را بگيرد و بُکشد. جامعه ميخواهند

هاى  به آن دولتى خودش بايد در مسند اتهام بنشيند بخاطر نسل کشى
 .عظيمى که کرده

 
البته حساب دولتهايى مثل جمهورى اسالمى معموال در اين   :آذر ماجدى

مباحث جداست از بعضا جايى که مدرن است و از مجازات اعدام براى 
متاسفانه وقتمان کم است و من حتما ميخواهم .  قاتلين صحبت ميکنيم

بحث بر سر مجازات اعدام بخاطر .  سؤال ديگرى را از شما بپرسم
حاال اگر از آنطرف .  سياست مطرح شد و شما کامال اين را رد کرديد

االن مردم زيادى هستند که قربانى به جمهورى داده .  معادله نگاه کنيم
جمهورى اسالمى کسان زيادى را اعدام کرده و اين مردم منتظر .  اند

روزى هستند که بتوانند جواب عدالت را بگيرند، که مقامات جمهورى 
اسالمى را در صندلى محاکمه ببينند و مجازاتى را که حقشان است 

االن با لغو مجازات اعدام يعنى ما عمال اين مجازات را براى .  بگيرند
آيا بنظر .  تمام قاتلين و شکنجه گران جمهورى اسالمى کنار ميگذاريم

 شما اين براى مردم ايران قابل پذيرش خواهد بود؟
 

به نظر من اگر مردم ايران انقالب کنند که دارند  :منصور حکمت
ميکنند، و سران جمهورى اسالمى را بگيرند، که خواهند گرفت و بعد 
نشان بدهند که اينها را نميکشند بلکه حقارتشان را به نمايش ميگذارند، 

ترى در سرنوشت جهان ميگذارند تا اينکه رفسنجانى  بسيار تاثير عظيم
آن ممکن است براى .  اى را ِخرِکش بکنند و اعدامشان بکنند و خامنه

آدمى يک لحظه تسلى باشد که اين جنايتکاران را به اين روز در 
ولى بطور واقعى اگر سران جمهورى اسالمى را بگيرند، .  اند آورده

محاکمه بکنند و با جناياتشان روبرو بکنند و بگذارند بشريت اين را 
ببيند و بعد اين آدمها را در جايى که واقعا حقشان است يعنى در موضع 
پس دادن تقاص جناياتشان، بصورت خدمت به جامعه، کار براى جامعه 

ترى  و محروم بودن از محبت جامعه قرار بدهند، به نظر من کار عظيم
به نظر من آخوندها و پاسداران و کسانى که اين حکومت را .  اند کرده

اند، بايد خودشان را به  سر پا نگداشتند و با کشت و کشتار تا اينجا آورده
مردم تسليم کنند و اميدوار باشند که مردم اين عدالت را آنطور که ما 

حزب کمونيست کارگرى اگر در صف مقدم چنين .  ميگوييم اجرا ميکنند
انقالبى باشد، که ميخواهد که باشد و ميرود که باشد، اگر نفوذى داشته 
باشد براى اين نبرد که اميدواريم داشته باشد، حتما از مردم خواهد 
خواست که اينها را اعدام نکنند، اينها را نُکشند، مثل يک جامعه قرن 
بيست و يکمى متمدن محاکمه کنند، اسناد جناياتشان را به مردم جهان 
نشان بدهند و کارى کنند که ديگر هيچ جاى دنيا جمهورى اسالمى 

اين که ...  هيچوقت نتواند سر بگيرد، با نمايش کثافاتى که اينها کردند
خود اين آدمهاى حقير به چه روزى درميآيند به نظر من ما ميتوانيم 

باالخره بايد مجازاتى را پس .  شان را بکنند اى زندگى بگذاريم يک گوشه
جامعه ميتواند اينها و .  بدهند ولى قتل و يا اعدام جواب اينها نيست

 .ماهيتشان را آشکار بکند و اين مهمتر از هر چيز ديگرى است
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شايد سؤالى که ميکنم کمى از کل بحث جدا باشد، ولى از   :آذر ماجدى
آنجا که به بحث محاکمه مقامات جمهورى اسالمى برميگردد، آيا با چنين 

اى به سازشکارى در مقابل جنايتکاران مردم متهم نخواهيد شد يا  نسخه
اينکه مثل آرژانتين نميشود که در واقع تمام قتلها و کشتارها فراموش شد 

 ...و يک دولت آشتى ملى باصطالح سر کار آمد
 

ما اصال طرفدار بخشيدن سران جمهورى اسالمى !  ابدا :منصور حکمت
چيزى که ما ميگوييم اين است که .  شان هستيم نيستيم ما طرفدار محاکمه

اگر .  مردم ايران ميتوانند يک گام اساسى در راه گسترش مدنيت بردارند
. مجازات اعدام را از ليست مجازات سران جمهورى اسالمى حذف کنند

. اى که اعدام ميکند نميتواند به يک جامعه انسانى اعتال پيدا کند جامعه
معلوم است که کسى که ميخواهيم مجازاتش کنيم جنايتکار بزرگى است 

اينها دارند .  خيلى از اسنادش فى الحال معلوم است.  از االن اين را ميدانيم
بيست سى سال است زن و مرد جامعه را .  عامدانه و عالمانه آدم ميکشند

کسانى را از مذاهب ديگر، به همين . اند شان محروم کرده از حقوق انسانى
در نتيجه در اين شکى نيست که ما با يک عده جنايتکار .  اند جرم کشته

طرفيم و آن رديف متهمينى که در آن محاکمات خواهند نشست و 
در   تلويزيونهاى جهان نشانشان ميدهند، يک عده آدمند که لياقت زندگى

ولى با نشان دادن اين که .  ميان مردم ايران را ندارند در اين شکى نيست
مجازات اعدام جزو ليست مجازاتهايى که ما ميخواهيم اعمال کنيم نيست، 

. به نظر من جامعه ايران يک گام بزرگ، بسيار بزرگ، به جلو برميدارد
ها و يک  يک گام بسيار برميدارد به دوران پس از اين عقب ماندگى

فکر ميکنم مردم . مملکت خيلى متمدن و آزاد و خوبى ميشود براى زندگى
اگر .  بايد اينطور باشد.  ميتوانند اينها را محاکمه کنند ولى اعدام نکنند

اين .  بخواهند واقعا اعدام کنند بايد دهها هزار نفر را بگيرند و اعدام کنند
بايد .  خونى که ميپاشد براى روند پيروزى مردم حتى زيانبار است

شان کرد، کوچکترين سازشى در حقشان نکرد ولى  گرفتشان، محاکمه
اعدام کارى نيست که بشر متمدن در يک سيستم .  نبايد اعدامشان کرد

 .قضايى است ميکند و مردم مردم متمدنى هستند
 

آيا شما همان سياستى که در آفريقاى جنوبى دنبال شد را در   :آذر ماجدى
 مقابل مقامات جمهورى اسالمى توصيه ميکنيد؟

 
آفريقاى جنوبى يک سازش سياسى بود !  ابدا!  ابدا :منصور حکمت

آن کار را کردند براى اينکه .  هيچکدام از دو طرف زورشان بهم نميرسيد
که به اصطالح آن طرف به گناهان خود اعتراف کند و از پيش ميدانستند 

. صحبت من بر سر بخشيدن نيست.  که اين طرف هم بايد آنها را ببخشد
وقتى مردم اينها را ميگيرند اينها کوچکترين نيرويى براى مقاومت 

بايد بيايند به جناياتشان اعتراف کنند، شرايط و علل کارهايشان را .  ندارند
مردم قطعا زندانشان .  توضيح بدهند، و از مردم تقاضاى بخشش بکنند

ميکنند ولى اعدامشان نميکنند، اگر ما نفوذ داشته باشيم بر اين روند و 
ابدا صحبت .  ما اعدام را در دستور نميگذاريم.  مردم خط ما را قبول کنند

بايد با عدالت مردم روبرو .  اينها قابل بخشش نيستند.  بخشيدنشان نيست
بشوند ولى اين عدالِت مردم است که بايد کشتن آگاهانه و عامدانه حتى 

 . *جنايتکارترين آدمها را از دستور کارش خارج کند

 
 ٢٨:  اين نوشته توسط خسرو داور از روى نوار گفتار راديويى پياده شده است

  ٢٠٠٤نوامبر 
توجه کنيد که حتى نقل قول مستقيم از اين نوشته، هنوز نقل قول غير مستقيم از 

 .منصور حکمت است

 ...لغو مجازات اعدام  



" مجازات"در جوامع بشری با "  جرايم سنگين"هزاران سال است که 
مرگ ريشه در دوره بربريت انسان و "  مجازات. "مرگ پاسخ ميگيرند

نفير .  قرون وسطی دارد و در سرمايه داری هنوز وسيعا جاری است
هنوز شنيده ميشود که ريشه در مذاهب و قرون "  خون در مقابل خون"

از جمله .  هم نام برده ميشود"  ديه خونی"وسطی دارد و از آن بعنوان 
" چشم را در مقابل چشم"و "  دست را در مقابل دست"در اسالم که 

قتل حکومتی، بعنوان ابزار سرکوب در حکومتهای .  کيفرخواست ميکند
مذهبی و بخصوص اسالمی در تمامی عرصه های اجتماعی، سياسی و 

بنابر اين محکومين به قتل، آن کسانی اند که به .  اجتماعی تاکيد ميشود
هرنوعی در تناقض با حکومت اسالم، دمحم و طرفداران او قرار 

اين دست قوانين شباهت مخصوص بخود به قوانين فاشيستی .  ميگيرند
بنابر اين حتی الزم نيست که محکومين .  دوران رايش سوم را نيز دارند

کافی است که .  در تقابل مستقيم با حکومت اسالمی قرار بگيرند
حکومت اسالمی احساس کند که در اختالف با آنان قرار دارد، حکم قتل 

 .و اعدام آنان از قبل تائيد شده است
 

در دورانهای قديم عرف و سنن نوشته و نانوشته ای وجود داشتند که 
با .  انتقام کشته شده را با کشتن و يا پرداخت سنگين ديه پاسخ ميدادند

تشکيل جوامع قانونمندتر الزم شد که انتقام خون در چهارچوب 
تعريف گردند و نتيجتا اجرای حکم اعدام نيز بعهده حکومت "  قوانين"

 ١٧٠٠بنا بر اسناد کشف شده اولين قوانين مجازات اعدام .  قرار گرفت
سال قبل از تاريخ ميالدی توسط حکومت روم تصويب و به مرحله 

دستور کشتار و اعدام مخالفين هم چه در سايه .  اجرا درآمده اند
هميشه اجرا ميشده "  الهی"حکومتهای نظامی و چه در سايه حکومتهای 

. و حتی در کتب مذهبی از جمله در تورات و قرآن بوفور يافت ميشوند
است که فردی و يا جمعی مسئول جرم "  الهی"مجازات کشتن آن حکم 

و يا جرايم نابخشودنی ميشوند که تنها با کشتن مجرم و يا مجرمان 
 . به اجرا در می آيند" قانون"و بدين ترتيب " عدالت"
 

در جوامع بدوی حبس متهمين به قتل بخاطر شرايط تکنيکی قابل اجرا 
اعدام بالفاصله پس از اعالم "  مجازات"نبوده و بنابراين در اين جوامع 
تاريخ شناسان معتقدند که از دوران .  جرم در مالء عام اجرا ميشد

رهبری روميان مجازات مرگ توسط حکومت بخاطر مخالفت و دشمنی 
بعبارتی روميها اولين صاحبان .  به حکومت روم شروع گرديده است

حکومتی بودند که مجازات مرگ را علنا بر عليه مخالفين حکومت خود 
روشن است . نظامی خود به اجرا درمی آورده اند -در کل قلمرو سياسی

. اعدام در روم باستان تنها برای مجازات کردن فرد به اجرا در نمی آمد
اعدام و مجازات با روشهای خشن و همراه با قساوت بيشتر برای 
سرکوب آن نيروهای مخالفی بکار گرفته ميشد که برعليه حکومت روم 

درهمين دوران، بنا به روايتهای تاريخی، .  و سزار طغيان کرده بودند
اعدام در مورد مخالفين، مذاهب ديگر و حتی بی خدايان بکار گرفته 

قتل عمد دولتی در جوامع بسيار قديمی در ايران باستان نيز .  شده است
" کورش کبير"مورخين نوشته اند که .  بوده است"  عادی"امری بسيار 
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مخالفان خود را تا گردن در خاک ميکرده و 
امر کشتن را بعهده گرمای خورشيد و يا 

 .حيوانات وحشی ميگذاشته است
 

 اعدام در کليسای مسيحيت
اولين گروههای مسيحی، بهنگامی که خود 
در حکومت نبوده اند و در تالش برای 
رسيدن به موقعيت معتبر اجتماعی بودند، 

ميالدی کنستانتين اول  ٣٢٥از سال .  مرگ را رد ميکردند"  مجازات"
مرگ "  مجازات"حکومت خود را بر اساس قوانين رومها توضيح داد و 

کليسای روم همانند مذاهب .  را بر اساس همين قوانين دوباره جاری ميکند
، "بی خدايان"مرگ است تا به اين وسيله "  مجازات"ديگر خواستار 

از آنزمان کليسا به تعقيب و .  و کافران را نابود کنند"  غير مسيحيان"
اعدام و قتل فجيع، جواب کليسا به باال .  می پردازد"  جادوگران"کشتار 

از جمله .  رفتن مخالفت مردم در مقابل حکومت و قدرت کليسا بوده است
ميتوان به دارزدن، گردن زدن، زنده زنده سوزاندن، پرتاب سنگ و 

. چوب، سنگسار، روی چرخ گاری بستن، مثله کردن و غيره اشاره کرد
کليسای روم، کوچکترين خالف و جرمی از اراده کليسا را با شکنجه، 

 .مرگ  و زنده زنده سوزاندن جواب ميداده است
 

 مجازات مرگ در اسالم
در .  اعالم شده است"  شرعی"مجازات مرگ در قرآن بکرات تکرار و 

مرگ و قتل عام حتی بصورت دستجمعی به بهانه "  مجازات"اسالم 
نه تنها مشروعيت دارد بلکه با مژدگانی و وعده بهشت "  جهاد با کافران"

بدون خون ريختن و قتل و سربريدن و توحش قرون . نيز همراه شده است
قوانين .  وسطائی نميتوان از دستگاه مذهب و قدرت اسالم حرف زد

شريعت و قرآن مملو از روشهای جنايت در حق هر کسی است که طوق 
نه فقط اعدام بلکه به بردگی گرفتن زنان تا .  دين اسالم را قبول نميکند

ماليات و خراج گيری از ديگر مذاهب و غيره همگی جزو شرع اسالم و 
، يعنی فراخوان کشتار، الزم به اجرا می "جهاد"حتی در جاهائی بعنوان 

 .باشند
 

 آغاز عصر روشنگری و مخالفت با مجازات مرگ
در قرن هيجده ميالدی اولين جنبش معتبر اعتراضی در مقابل اعدام بنام 

نويسنده ايتاليائی بنام سزار .  جنبش انسانگرائی پا به عرصه حيات گذاشت
جنايت و "در نوشته های خود بنام )  Cesare Beccaria(بککاريا 
. خواهان پايان يافتن اعدام بعنوان يک کيفرخواست جنائی شد"  مجازات

" گناهکاران"او به اين وسيله در مقابل کليسا که مجازات اعدام را برای 
و کافران قانونی و جزو جزای الهی اعالم کرده بود، ايستاد و خواهان 

داليل بککاريا همچنان .  مجازاتهای انسانی تر در مقابل اعمال جنائی شد
با يک نگرش ساده به :  امروز مشروعيت خود را دارند که معتقد بود

واقعيات و نتايج مجازات اعدام حقيقت غير قابل تحريفی بميان می آيد که 
اعدام نه مجازات مجرم را با شکنجه و کشتن او به هدف نزديک ميکند و 

...  نه جنايت انجام شده را از بين ميبرد بنابر اين الزم است که فرد . 
مجرم مجازات شود اما مجازات او بايستی در چهارچوب ادامه حيات و 
در دراز مدت هدف اش همان ايجاد يک جامعه انسانی باشد که جوامع 
بشری با مجازاتی غير از مرگ، ضربه کمتری به جسم فرد مجرم وارد 

 . کنند و از طرف ديگری خود را در مقابل آسيبهای اينچنينی حفظ کند
 

 !اعدام، قتل عمد دولتى" مجازات"
 

 نادر شريفى

 

  ١٠صفحه   



 !كار را متوقف مى كنيم

 !آينده از آن ماست، دستجمعى خودكشى نمى كنيم
 

ما كارگران و   .  خانه بمانيم و سر كار نرويم      .  كار را تعطيل كنيم   

. كاركنان اسير فقر و فالكت ايم، اما دستجمعى خودكشى نمى كنيم          

در اوضاع كنونى،    .  وضعيت ويژه نيازمند اقدامات ويژه است       

سازمان كار جامعه بايد حداقلى، اورژانسى و پاسخ به نيازهای            

ما كارگران مراكز توليدی و كاركنان مراكز اداری و         .  ضروری باشد 

خدماتى، بدون تست مرتب و بدون برخورداری از نيازهای پزشكى          

دولت و كارفرمايان   .  حاضر نيستيم در محلهای كار حضور پيدا كنيم       

موظف به تامين نيازهای ضروری، پرداخت حقوق ها، تامين سالمت          

 !  كار را متوقف مى كنيم. و بهداشت محيطهای كار كنيم

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 

 ١٣٩٨اسفند 

از اين تاريخ تا انقالب فرانسه از کانت تا جان الک و منتيسکيو و ولتر 
کانت .  و روسو هرکدام دفاعيات مختلفی از مجازات مرگ قائل بودند

هگل و !  او کسی را کشته است، پس بايد کشته شود:  معتقد بود
(شوپنهاوور بعنوان نمايندگان ايده اليسم و اصالت اراده 

Voluntarismus  ( در قرن نوزدهم تقريبا ديدگاههای کانت را بعنوان
قتل بعنوان نتيجه تصميمات اتفاقی شخصی اتخاذ شده نمايندگی 

 .ميکردند
 

ايده آزادی، برابری و همبستگی در انقالب فرانسه توانست تا حدودی 
حقوق پايه ای انسانها را به يک خواست عمومی تری منتقل کند و 

" هومان"مجازات مرگ نه با اعمال شاقه و شکنجه بلکه مجازات اعدام 
با اين وجود در .  بعنوان مثال با بکارگيری گيوتين را به اجرا درآورد

قرن هيجده و نوزده همچنان مجازات اعدام در جوامع اروپائی مورد 
حمايت اکثريت جامعه قرار ميگرفت و بخصوص در کشورهای 

 . مستعمره و در جنگهای قومی و ناسيوناليستی بکار گرفته ميشد
 

مخالفت و اعتراض جدی به پايان دادن به مجازات مرگ با جنگ 
مارکس پرشور .  طبقاتی و جنبشهای کارگری در اروپا شروع ميشود

در پايان قرن نوزده و سرآغاز قرن بيست .  عليه اعدام سخن ميگويد
جنبشهای مارکسيستی و کارگری برای اولين بار و واضح خواهان لغو 
اعدام از هر نوعش شدند، هرچند که با شکست انقالب روسيه و 
قدرتگيری ناسيوناليسم روس در دوره استالين از طرفی و فاشيسم در 
اروپا از طرفی ديگر، دور جديد قتل عمد دولتی گسترش يافت، ولی پس 
از پايان يافتن جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپايی يکی پس از 

 .ديگری اعدام را در قوانين حال با تبصره هائی ممنوع کردند
 

 مبارزه برای ممنوعيت اعدام
پس از جنگ جهانی دوم و نتايج وحشتناک اين جنگ جنبشهای عظيم و 

در سايه اين .  قدرتمندی برعليه اعدام پا به عرصه حيات گذاشتند
مجبور به کنار گذاشتن  ١٩٦١مبارزات کليسای کاتوليک در سال 

مجازات اعدام شد و کشورهای اروپائی يکی پس از ديگری در قوانين 
بطور مثال سوئيس در .  اساسی خود لغو مجازات اعدام را درج نمودند

در حال حاضر و بطور .  ١٩٤٩، آلمان غربی در سال ١٩٤٢سال 
با تصويب .  اعدام را لغو ميکنند"  مجازات"ميانگين سه کشور در سال 

لغو اعدام در قوانين اساسی کشورها اجرای اعدام برای دولتها سخت تر 
نتيجه اينکه تاريخ جوامع بشری مملو از نابرابری و کشتار .  ميشود

انسانها توسط حکومتگران، مستبدين، کليسا و مذاهب رنگارنگ ساخته 
شده توسط حکومتهای وقت بمنظور سرکوب جنبشهای عدالتخواهانه 

اعدام، _به_نه#وقتش است که با خواست سراسری و همگانی .  است
برای سرنگونی جمهوری اعدام دورخيز کنيم و اين ابزار سرکوب را 
از دست حکومت جنايتکار جمهوری اسالمی برای هميشه خارج کنيم و 

 !به قتل عمد دولتی در ايران پايان دهيم
 
 اعدام_فوری_لغو#اعدام    _ممنوعيت#اعدام    _به_نه#
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 ...اعدام، قتل عمد دولتى " مجازات"



بخش روشنفکر وظيفه اش اينست که مسائل را جلوتر از ديگران «...
  » ...تازه بگويد" نه اينکه وقتی کارگر هفت تپه هم فهميد"بفهمد 

 .تاکيد از من است
 

اين جمله که .  اين جمله را اسدبيگی کافرمای هفت تپه نگفته است
دنيائی پيشداوری بورژواماب و نگرش تحقير آميز، نگاه از موضعِ 
دارا به ندار، از باالی تخت شاه به رعيت در آن موج ميزند، توسط 

در برنامه گفتگوی "  رايزن حزب مشروطه ايران"آقای فواد پاشائی 
سلطنت يا "آقای کورش پارسا با وی و آقای مهرداد درويش پور برسر 

در مقابل اين اظهار نظر تحقير آميز و ضد .  بيان شده است"  جمهوری
کارگری نه آقای مهرداد درويش پور اعتراضی کرد و نه آقای کورش 
پارسا بعنوان مجری برنامه تذکری داد، ظاهراً در اين زمينه اشتراک 

 "!مهم نبود"نظر داشتند يا شايد برايشان اصالً 
 
؟ گوينده اين جمله براين باور است "!وقتی کارگر هفت تپه هم فهميد"

در ته ليسِت آی کيو و فهم مسائل سياسی و "  کارگر هفت تپه"که 
اين ادعا هيچ مبنای مادّی و علمی .  اجتماعی جامعه ايران قرار دارد

ندارد، نتيجه تحقيق خاصی در اين باره نيست، بلکه بروز فقر فرهنگی 
روشنفکرانی است که صد سال است استبداد پشِت استبداد تحويل مردم 

کافی است صحبتهای ايشان را با سخنان کارگران هفت .  ايران داده اند
" رايزن"و "  روشنفکر"تپه مقايسه کنيد تا خوب تفاوت فهم اين 

يادتان باشد اينها .  مشروطه خواه را با کارگر هفت تپه متوجه شويد
موئتلف فرشگردی ها هستند که تالش ميکردند با تبليغات سوء از 

کسب اعتبار "  يار فرشگردی"اسماعيل بخشی کارگر هفت تپه بعنوان 
 !  کنند

 
اگر قرار باشد "!  تازه فهميده ايد"اين شمائيد که !  نه جناب پاشائی

ليستی براساس درجه فهم طبقات و اليه های مختلف اجتماعی داشته 
باشيم، اتفاقا کارگر هفت تپه و فوالد و هپکو و پتروشيمی، معلم و 
بازنشسته و پرستار، کارگر ساختمانی و نانوا، راننده اتوبوس و 
کاميون در سطوح باالی جدول قرار دارند و امثال آقای پاشائی که با 
نگاه يک بورژوای حسابگر به کارگر هفت تپه نگاه ميکند، ته آن 

سطح تحصيالت کالسيک بسياری .  جدول فرضی قرار خواهند گرفت
از کارگران امروز ليسانس و فوق ليسانس و تخصص باال و عده ای 

کارگر ايرانی و بويژه اليه پيشرو آن نظر به تاريخ جنبش .  دکترا دارند
اش و مبارزاتی که از سر گذرانده، نقشی که در جامعه و قلمرو 
سياست دارد، دنيا را بدقت دنبال ميکند، مطالعه ميکند، زبان بلد است، 

ايشان .  دارای فرهنگ جهانی و آوانگارد کارگری و سوسياليستی است
هنوز فکر ميکند کارگران امروز همان کسانی هستند که در دهه چهل 
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دوره "هنوز در نستالژی !  بعد از رفرم ارضی از روستاها به شهر آمدند
در عين حال نبايد از نظر دور داشت که !  سير ميکند"  شاهنشاه آريامهر

گفتن اين جمله فقط ناشی از نگرش واپسگرای مشروطه خواهان سلطنت 
طلب نيست، ايشان از موضع منافع يک جنبش بورژوائی و خواهان اعاده 
سلطنت، معلوم است از کارگر خوشش نمی آيد، آگاهانه با اين حرف 
زشت بزعم خود ميخواهد کارگر هفت تپه را کوچک کند، بطور 

 . ناخودآگاه وحشت اش از عروج کارگر در سياست ايران را بروز ميدهد
 

ما توهمی به فرهنگ سياسی ناسيوناليست ها و بورژواها و روشنفکران 
اين جمله آقای پاشائی بايد برجسته شود نه به دليل .  شان نداريم

بودن ايشان، بلکه به اين دليل که جريانات "  رايزن"بودن و "  روشنفکر"
اپوزيسيون بورژوائی ايران بفهمند که حق ندارند با کارگر اينطور حرف 

يادشان رفته که خرج تمام جالل و جبروت و شاهانه زندگی کردن .  بزنند
کارگران همواره در .  اين طايفه از جيب همان کارگران تامين شده است

اينها .  سيمای چنين روشنفکرانی سخنگويان کارفرمايان را ديده اند
و کارگران با کار بيشتر و دستمزد "  ايران را پس بگيرند"اميدوارند که 

اين فرهنگ سياسی واپسگرا "!  دوباره وطن را بسازند"کمتر برايشان 
 ! مکمل اين سياست و اين هدف ضد کارگری است
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 فواد پاشائى و كارگر هفت تپه
 نگاه درباری سلطنت طلبان به كارگران

 

 سياوش دانشور

!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار! يا كار يا بيمه بيكاری  

 بارآوری كار و بيكاری 

بهبود تکنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده کار، به معنى 
جايگزينى هرچه بيشتر نيروى کار زنده با دستگاهها و ماشين آالت 

در يک جامعه انسانى و آزاد اين .  و سيستم هاى اتوماتيک است
قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت 

اما در جامعه سرمايه دارى، که .  بردن از زندگى براى همه است
نيروى کار و وسائل کار صرفا کاالهايى هستند که سرمايه با هدف 
کسب سود در اختيار گرفته است، جايگزينى ماشين بجاى انسان 
بصورت بيکارى و بيکارسازى دائمى بخشى از طبقه کارگر، و 

پيدايش يک .  محروم شدنش از امکان تامين معاش، نمودار ميشود
ارتش ذخيره از کارگران بيکار، که حتى امکان فروش نيروى کار 
خويش را ندارند، يک نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه است که 
در عين حال خود يک شرط وجودى توليد سرمايه دارى را تامين 

وجود ارتش ذخيره اى از بيکاران، که اساسا به هزينه خود .  ميکند
بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت در صفوف طبقه 
کارگر را تشديد ميکند و سطح دستمزد را در حداقل ممکن پائين 

اين ارتش ذخيره همچنين امکان ميدهد سرمايه با .  نگاه ميدارد
سهولت نيروى کار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى بازار 

بيکارى، يک عارضه جانبى بازار و يا .  کاهش يا افزايش بدهد
نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست، بلکه جزء ذاتى کارکرد 

 .سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است

 از يک دنيای بهتر، برنامه حزب 



 

 :دولت را موظف كنيم
 

               ،بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای بهداشتى، اقتصادی

 ! تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

             تداوم فعاليت  .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 !مراكز ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد

              حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت

 ! شود

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

                  كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل

 !كرامت انسانى و تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

                      پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو

 !شود

 كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود! 
  

 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 ١٣٩٨اسفند 
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!زنده باد سوسياليسم  


