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سیاست کمونیستی در قبال برنامه اتمی اسالمی 

 ایران چیست؟

نشریه مبارزه طبقاتی معتقد است که اتخاذ سیاست در قبال 

اول بررسی علمی . برنامه هسته ای از دو زاویه ممکن است

برنامه اتمی جدا از حکومت اسالمی است که در این در مورد 

این بعد از قضیه . مورد بیشتر زاویه علمی مسئله مد نظر است

امروز مد نظر نیست، در این زمینه پیشرفتهای بشری میتواند 

به سطح باالئی برسد، ولی مشکل اینست که پیشرفتهای عالی 

به ضد انسانی در عرصه علمی، بوسیله حکومتهای جنایتکار 

اگر از تکنولوژی هسته ای میتوان برای . خود تبدیل میشود

راکتورهای آب سنگین  و تولید اورانیوم با کاریردهایی در 

عرصه پزشکی مورد استفاده قرار داد، اما کاربرد دوگانه 

برنامه اتمی یعنی استفاده آن در عرصه نظامی و امکان تولید 

ی اسالمی، به اندازه بمب اتم از این تکنولوژی، توسط جمهور

کافی استدالل محکمی بدست میدهد تا با کل برنامه هسته ای 

 .تحت حکومت اسالمی ایران شدیدا مخالفت شود

کل برنامه اتمی جمهوری اسالمی به نفع توده های کارگر و 

ایران از نظر نفت و منابع زیر زمینی . زحمتکش ایران نیست

کارگر و ساختن دنیای منافع توده های . کشور ثروتمندی است

 .دیگر با همین منابع زیرزمینی موجود امکان پذیر است

هدف جمهوری اسالمی از پیگیری برنامه هسته ای اینست که با 

ارتقاء این تکنولوژی از امکان ساختن بمب اتمی برخوردار 

شود تا بدینوسیله موقعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در 

 .تثبیت نماید ایران و منطقه را تحکیم و

 

را علیه فقر و در « نان، مسکن، آزادی»شعار 

 .تقابل برنامه هسته ای رژیم اسالمی قرار دهیم

http://m-tabaghati.com/
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 سوسیالیسم به عنوان یک جنبش تاریخی - بخش اول

 سرآغاز

هرگوناه .سوسیالیسم محصول بالفصل و تاریخی جنبش کارگری و پدیداری این طبقه در ساات  اتصصااد سیاسای جامااه اسا 

آرماااگ گرایانااه و فانصاسااصیم رتاام ماای  وردبکااه در جااای  ااود  انگااارم ماتباال جناابش کااارگری بالصامااا بااا لااب ه هااای تخی اایب

 .مارکس  و انگ س کامال به این دسصه و ردم از سوسیالیسم های ماتبل  ودشاگ پردا صه اند

 :یه ای مربوط بودم اس رشد و گسصرش گرایش سوسیالیسصی از جنبه تاریخی هموارم با دو شرط عینی و پا

 تحرک و توساه جنبش کارگری - ١

 .کاهش و یا ضاف سرکوبگری بورژوازی؛موت  و یا با فرجه ی طوالنی تر - ٢

این امر در دوراگ مارکس و مصااتب انقالب لاناصی و انقالباان نیماه تارگ ناوزدمبدر آلماگبانگ سصاگبفرانساهبب لیم به ناد و 

 .دم و تا دوراگ پیش از غ به فاشیسم در دهه ی پیش از آغاز جنگ دوم ادامه داشصه اس تا اندازم ای روسیهببرترار بو

شاارایم مساااعدی را باارای نرااوا و رشااد اندیاااه هااا و گاارایش هااای  ش هااای آزادی بخااش م اای در هناادو ینببدر آساایابجن

 .سوسیالیسصی فراهم آورد

 هبه دنبال انقالب ماروط در ابصدای ترگ بیس  و در ایراگب

تحرک جنبش تودم ای ع یه اسصبداد سیاسی و تاکیل پارلماگ بورژوایی و سقوط اسصبداد منجار باه پایاه ریاصی اولاین تاصب و  

در همااین دورم مبااارزم  .را بااه  ااود ا صصااا  داد ١١١١تااا  ١٢١١کمونیساا  در ایااراگ  گردیااد کااه دورم ای دم ساااله از 

جنابش  بسصاماری ع یه انگ ایس و رهاایی م ایمبارزم ضد ا مدنی بکمونیسصی با امر انقالب ماروطه بآزادی سیاسی و تقوق 

پیوناد  ب مرو یم جاماه عقب مانادم فواودالیجنگل و تاسیس جمهوری گیالگ و سازماندهی جنبش کارگری نوپا و پراکندم در ت

 . وردم اس  

مبااارزان کااارگری در مااصن مبااارزم  ١١٢١-١٢شاارایم گاااایش سیاساای ناشاای از سااقوط دیکصاااتوری رضااا اگ در دورم    

کاه باا اتادامان  ال دساصیابی باه تقاوق اولیاه کاارگریضداسصاماری  و م ی مصمرکص شدم در جنبش م ی شدگ نر  و در عین تا

 یک گام به پیش 

 

آمد ی بر سوسیالیسم،سازمان یایب و سبک اکر حزیب پیش در  کاوه دادگری 

٢١١٢اکتبر  ١١  
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ا ایان باار ناه در هیاان انقالبای اما.سوسیال رفرمیسم تصب تودم تاریف می شود دورم بادی جنبش  پ ماارا تااکیل مای دهاد

 .ب که با اتداماتی رفرمیسصی دنبال گردید در  ار وب تصب کمونیس  در ابصدای ترگ انجام شدب چوگ مبارزاتی کههم

ب ایان امکااگ را بارای گارایش سوسیالیساصی  ١١٣١-٠١سپس در دوراگ پاس از ساقوط دیکصااتوری محمدرضاا شاام در دورم  

 .جصماعی نروا کردم و اعصبار نسبی بیابدفراهم آورد تا درمیاگ کارگراگ و روشنرکراگ و داناجویاگ و سایر الیه های ا

در تال تاضر و در لحظه کنونی از تیان اجصماعی مردم ایراگ وتحرک نسبی و فصایندم جنش کارگریباین شرایم باه طاور 

عینی فراهم اس  که سوسیالیسام گساصردم تار و ریااه ای تار از دوراگ گبشاصهببه پیااروی و فواساازی و رشاد  ندجانباه ای 

تاازم ای  مایان امار در واتار در دور .و به یم واتای  غیرتابل  ام پوشی در تدرن سیاسی آیندم کاور دس  یابددس  یافصه 

به جاص دورم موتا  سارکوب  اونین دهاه  که بالفال ه و در آسصانه فروپاشی نظام شاهی از نیمه ی پنجام و هر  آغاز گردیدب

 .بازسازی  ود شدشروع به اتیاء و  مجددا از اوایل دهه ی هرصادب شص ب

 .نمودهای این اتیاء و باز سازی در بخش های مربوطه نااگ دادم  واهد شد

مساصراد  –باه دیادم ی ماا  –گصارم هایی که در نوشصار کنونی به عنواگ پایه و بنیااد بحاآ آمادم اسا  و  اود از تجرباه تااریخی 

 :گردیدم به ترار زیرند

میاگ کارگر اگ و سایر تودم های تح  سصمبتح  تاثیر شرایم عینای تااکم بار رشد و توساه ی سوسیالیسم در  بدر هرجا-الف

به این مانا که برآماد و اعاصالی جنابش مبالباتیباعصراضای و انقالبای کاارگراگبمهم تارین عامال و .جنبش کارگری بودم اس 

 .انگیصم برای توساه ی سوسیالیسم در میاگ طبقه و جاماه اس 

نیصم هاای سارکوب توسام طبقاان تاکمبباه طاور هام بساصه و مساصقیمبجنبش کاارگری را باه سس  شدگ مکاالب در عین تا -ب

تکاپو در آوردم و شرایم اجصماعی الزم را برای گسصرش و نروا و اعصبار سوسیالیسم و مبارزان ضدسرمایه داری فراهم می 

 .آورد

رادیکاال و کمونیساصی تالال و  اتاصاب  اپب پیدایش و رشاد و گساصرش ساازماگ هاا و به عنواگ نصیجه ثانوی این فرایندب -ج

 . تاریخی و اهنی این روند می باشد که مصقابال بر سیر عینی مبارزم طبقاتی در سبح جاماه تاثیر می گبارد منصج

 

 سوسیالیسم به عنوان یک جنبش تاریخی 

 آگاهی سوسیالیستی

 ساا  توسام  اود طبقاه ی کاارگر امکااگک ای و در اباه طاور  بودی  و ترویج آگ در میاگ کارگراگموج بآگاهی سوسیالیسصی

تنهاا .مدا  ه آگاهانه و فااالنه پیش رواگ طبقه کارگر تایاین کننادم و توامین کننادم ایان گارایش و ایان تارویج اسا  .پبیر اس 
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یم گصارم فرعای و ضامنی باه ایان الال ضامیمه مای گاردد و آگ نقاش و جایگاام روشانرکراگ و عنالار آکادمیام و پیاارو 

ق به طبقان دیگر اس  که با ورود به این جنبش عمال با تالش های تاریخی طبقه کارگر همراهای و اشاصراک مسااعی باه مصا 

ایان همراهای و مباارزم مااصرک و هام ساو تاا آنجاا باه طاور واتاای باه امار تااریخی کاارگراگ از لحاا  تحقاق .عمل می آورند

ردد و مد  ی  پیدا می کند که در آمیخصگی باا عینیا  و واتایا  هاای سوسیالیسم و یا زمینه یابی برای این تحقق مربوط می گ

در غیر این لورن بهم  ناگ کاه در اشاکال .جنبش کارگری موجود و مخصصان این جنبش هم  وانی و هم گامی داشصه باشد

پیااروی و تحاول  از لحا  سیاسی نیص تاثیر اندکی بار گوناگوگ سبم کاری مصا ق به طبقان دیگر  ودرا بازنموگ می سازدب

سال هاس  که جنبش  اپ و کمونیساصی ماا باه ایان تنگناا گرفصاار اسا  و کاوهی از تجرباه .و اعصالی مبارزم ی کارگراگ دارد

 .دسصاوردها اندک اما ارزشمند اس .های نافرجام را پا  سر دارد

های دیگر که دراسا  و به ویلم  بنا براین مالتظانبتصدی و جاناینی این نقش و و یره تاریخی توسم سازماگ ها و تاکل

در تاداوم طااوالنی فاالیا  هااای  اود تااادر نگردیاادم اناد باار ورود و درآمیخصگای  ااود بااا جنابش واتاااا موجاود کااارگری موفااق 

 .گردندبعدم درک این الل پایه ای مارکس اس  که رهایی طبقه کارگر تنها توسم  ود طبقه امکاگ پبیر اس 

مبارزم طبقاتی کارگراگ ع یه سارمایه داراگ و سوسیالیسام پیااا مارکسای و پاس از ماارکس بساخن در ربم تاریخی و زمانی 

رزا لوکصامبورگ باز پیارواگ جنبش کمونیسصی آلماگبگویا و نمونه  وبی برای این مانا اس  که سوسیالیسم را در درجه ی 

الیساصیبیانی عینای و واتایبباه ارزیاابی از تجرباه اول بایسصی در مصن تاریخی  اود ماورد تاکیاد تارار دهایم و باه طاور ماتری

 :می گوید.تاریخی  ود بپردازیم

 پایش از ماارکس و مساصقل از اوب .از لحاا  تااریخی بمباارزم طبقااتی پرولصاری آشاکارا باا نظاام مارکسیساصی همانناد نیسا "

باه شایوم ی  اود  ه شارایم زماناهبجنبای کارگری و نظام های گوناگوگ سوسیالیسصی وجود داش  کاه هرکادام از آگ هاا بناا با

بنیاگ گباری سوسیالیسم بر مرهوم ا التی عادال  ببرمبناای مباارزم .تج ی نظری مبارزم ی طبقه ی کارگر برای رهایی بودند

تاالش  درک از تواد طبقاتی باه مااباه ی توااد باین فقیار و ثروتمنادب ع یه شیوم ی توزیر به جای مبارزم ع یه شیوم ی تولیدب

همه ی این ها  یصهایی هسصند که در نظاام برنااصین مای یاابیم و پایش  به اتصصاد سرمایه داریب” الل تااونی ”صاقبرای ال

نظریاه هاای بالراال مباارزم ی طبقااتی  با وجود نابسندگی  اویشب و این نظریه ها در زمانه ی  ودب .از او وجود داشصه اس 

 ...پرولصری بودم اند

ی طبقاتی و شرایم ااجصمااعی آگ کاه منجار باه کناار نهاادگ ایان نظریاه هاا و تادوین سوسیالیسام  اما پس از تکامل  ود مبارزم

ع می بدس  کام در آلمااگ بشاد دیگار سوسیالیسامی  اارج از سوسیالیسام مارکسیساصی و هایی مباارزم ی طبقااتی سوسیالیساصی 

رزم ی پرولصاریاا بارای رهاایی و سوسایال از آگ پس بسوسیالیسم و مارکسیسم بمباا. ارج از سوسیال دموکراسی وجود ندارد

 ٢٢٢-١گصیادم هاایی از رزا کوکصامبورگبمقالاه ی الاال  یاا انقاالب اجصمااعیب  :رزا لوکصامبورگ(." دموکراسی بیکساگ هسصند

 )١١٢٠بترجمه تسن مرتوویبنار تیکاب اب اولب

مساله در این یا آگ کاور مای شاود اساصناد کارد م و عالوم بر این که برپیش زمینه های تاریخی  ببرای اثبان این نکان ک یدی

از ساوی دیگار از  .نیص باید و مای تاواگ اتکاا کارد به به آموزم های مارکس بر می گردداز لحا  نظری و آگ  ه ک اتکا نمودب
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برای ایان جنبه عینی و آگ  ه که در سبح عینیان و واتای  های جاری در جاماه می گبرد هم می تواگ دالیل مقنر و دتیقی 

به ویلم نوشصار کنونی ما از نصدیم به این جنبه از واتایا  توجاه مای دهاد و اگار بصواناد ناااگ  واهاد داد کاه .ادعا ارائه کرد

 .  ه  صولیاتی را با  ود تمل نمودم اس اب جریاگ رشد و گسصرش سوسیالیسم در تجربه تاریخی کارگراگ م

 

 افق و آلترناتیو سوسیالیستی

 ودبآلصرناتیو سوسیالیسصیببدوگ پایش باردگ آگااهی سوسیالیساصی در میااگ  سوسیالیسم و یا در مانای عم ی و اسصراتلیمافق 

ایان افاق سوسیالیساصی تاا آگ جاا کاه باه تاصب سیاسای .طبقه کارگر و تودم های مصحد کارگراگببمانای تقیقای ای در بار نادارد

هایی برای انصقال ایان آگااهی و انجاام ایان پاروژم سوسیالیساصی امکااگ پابیر از طریق یافصن مکانیصم . پولصری مربوط می گردد

یانی به موازان توسااه و تارویج آگااهی سوسیالیساصی در میااگ تاودم هاای کاارگر و زتماصکش و اتااار دیگاری کاه مای .اس 

غ بااگ در سارازیری  توانند در عمل مصحد کارگراگ در امر رهایی باشندبهس  که ایان ایان امار همانناد یام گاوی بارفین کاه

تارار ماای گیردبآگاااهی بخااش هااای مخص ااف اجصماااعی را در  ااودش فاااردم کااردم و گساانرش یافصااه و بااه ایاان ترتیااب در فرآینااد 

بار هام  ناین بساصر و زمیناه ای . گسصردگی و رشدبتبدیل به وجداگ سیاسی و اجصماعی تودم های کارگر و زتماصکش مای شاود

گ های سوسیالیسصی شکل مای گیرندبفراروییادم مای شاوند و باه طاور  اود باه  اودی ب اجصماعان و سازمااب اس  که تاکل ه

زندم و مسصقل بر جنبش های  ودانگیخصه بمبارزاتی و اعصراضی اسصوار مای شاوند و اشاکال ساازمانی  اود ویالم و کاارکرد 

 .پبیری را به وجود می آورند

یسصی و کارگری و آگاهاگ و فاالین جنش کارگری هس باندیاه آگ کار اساسی و غیر تابل اجصنابی که بر عهدم ی تصب کمون

یانی این که بصوانند مکانیصم هایی را که آگاهی سوسیالیسصی را باه بهصارین نحاو و باا .کردگ در بارم فرایند این پروژم می باشد

یافا  ایان اشاکال لب اشاکا.نددهکمصرین هصینه در میاگ کارگراگ توساه و ترویج می دهدبیافصه و در ا صیار فاالین جنش ترار 

 .مهم ترین و یره ای اس  که در لحظه ی کنونی بایسصی دنبال نماییماب و عمل به آگ ه

 

 ترویج 

ا نگاهی به فاالی  سازماگ های مخص ف  پ و هام  ناین ارگااگ هابساای  هاا و دساصگام هاای انصاااراتی و آگاام گراناه کاه در ب

 میاگ فاالین جنش  پ و نیص سایر جریانان مصا ق به طبقان دیگر و به طور ک ی اپوزسیوگبمااهدم می کنیم سرجمر می 

عناواگ  م افااگری نسبصا کارا و گسصردم به تساب آوریم؛که به جای  ود بهتوانیم همه ی این مجموعه را به عنواگ یم دسصگا

از جم اه .هر  ند میصوانیم در همین تسم  ارزیابی های انصقاادی  اودرا نیاص ایاراد نمااییم.یم فاالی  افااگرانه ارزشمند اس 

از جواناب گونااگوگ دساصگام ساصم این که برای نموناهبدر ایان دساصگام افاااگری باطالعاان گساصردم و عمیاق و دسا  اولای را 

گرانه رژیم به دس  دهد و به طور منظم ببا آمار و ارتام و اطالعاان مبساوط بدر ا صیاار مخاطبااگ  اود در میااگ تاودم هاای 
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هم  نین ما تح یال هاای انادک .کارگر و زتمصکش ترار دهدبمی توانیم کم کاری  ها و محدودی  های فراوانی را مااهدم کنیم

بیاصر تح یل ها به اتصوای موضاوع بزماناه و .جاماه شنا صی در مورد شرایم کنونی جاماه ماگ در ا صیار داریماتصصادی و 

شرایم جاری بتول مسایل سیاسی بودم و در تمام دوراگ جمهوری اسالمی اساسا در اطراف این مسایل افااگری و تح یل به 

رژیام و کاارکرد ایان ساا صار هاا در پایاداری نظاام باورژوایی  در ماورد تح یال بخاش هاا و ساا صارهای دیگار.عمل آمدم اس 

 .ایراگ بکار کمصری انجام گرفصه اس 

از این مساله که بگبریمبما به بخش دیگری از فاالی  های اجصماعی و انقالبی نیروهای  پ به ویلم بایسصی توجاه کنایم و آگ 

 :پرسش این اس .مساله ی ترویج اس 

 هایی انجام دادم ایم؟ترویج را  گونه می فهمیم و تاریف می کنیم؟ما در زمینه ترویج  ه کار

آگ  ه که در عرف و سن  کمونیسصی برای ترویج تاریف می شودبع ی الاموم و به ویلم تاول تارویج سوسیالیسام مای باشاد 

هاای کاارگر و و این که سوسیالیسم  یس  و  گونه باه عناواگ یام مرت اه تااریخی و یام و یراه انقالبای بج اوی پاای تاودم 

 .زتمصکش ترار می گیرد

تارویج  -یانی تاا آگ جاا کاه باه درک و تجرباه ی ماا از جنابش جهاانی کاارگری و کمونیساصی مرباوط مای گاردد–در واتر امر 

عبااارن اساا  از پاایش باارد آرماااگ هااای سوسیالیسااصی بپاایش باارد اندیاااه و منظومااه ی سوسیالیساام ع ماای بااه عنااواگ یاام آلصاار 

یم رام تل تاریخی و در عین تال دریاف  های دیگری در اطراف شیوم های مبارزم و سبم کار در ناتیوبیم مصدولوژی ب

مصن مبارزم ی طبقاتی که هر روزم در جاماه های سرمایه داری گوناگوگبمسصقل از این که فاالین و نمایندگاگ و سخن وراگ 

به ایان ترتیاب ماا در واتار . اندیاندبدر جریاگ اس این دوسوی مبارزم در بارم ی سرش  جدال های طبقاتی  ود  گونه می 

وتصاای کااه از یاام برنامااه ماااین در جناابش کمونیسااصی سااخن ماای گااوییم و سوسیالیساام را بااه عنااواگ پاار م  ااود اعااالم ماای 

 .کنیمببایسصی مبانی ترویجی این کار را هم مارفی و در عمل و به طور روزانه و درنگ ناپبیریبدنبال نماییم

ایاادئولوژیم برو بااه بیااروگ بتااول مساااله پاایش باارد و تاارویج اندیاااه و عماال  –م یاام کااار ماانظم تووریاام ایاان اماار مسااص ص

کسااوتاگ و رهبااراگ جناابش کمونیسااصی و پیا نگ ااس بلنااین و سااایر پاایش رواگبسوسیالیساام ع ماای و کارهااایی کااه مااارکس با

پیروی از آناگ دنبال نماییم و انجاام ایان و یراه را کارگری در طول یم لد و پنجام سال ا یر دنبال کردندبما نیص بایسصی به 

این نگرش بایسصی پایه و اسا  پراتیم مارا در مبارزم سیاسی جااری .سرلوته کارهای ترویجی و مبارزاتی  ود ترار دهیم

 .تاکیل دهد و لرفا  ود را به  ند شاار و مبالبه ی ایدئولوژیم و اتوپیایی تق یل ندهد

ین  ام اندازی اس  که وتصی به مجموعه ی فاای  های واتای و بیرونای ساازماگ هاا و اتاصاب  اپ و در این زمینه و با  ن

کمونیسصی می نگریمب یص زیادی مااهدم نمی کنیمببه غیر از مارفی و آدر  دهی آثار ترجمه شادم ماارکس و انگ اس و لناین 

و کار دیگری به تقریب در  ؛ ود ارزشمند اس  ریان بکه در جایو رهبراگ سیاسی و فکری دیگربدر تاشیه سای  ها و نا

 .هیی یم از این تاکل ها دیدم نمی شود
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باری بر جنبش کمونیساصی و کاارگری ماا غ باه داشاصه و پیامادهای گرانباار رله و ماکل اس  که به طور اساین ببخای از مسا

عاجال عمال نمااییم و رام هاای گابار از ایان در ایان باارم بایساصی بسایار جادی و .سیاسی و عم ی آگ را بسیار تجرباه کاردم ایام

 .موتای  ابصداییبعقب ماندم و نازل را به  الش بکاانیم

کاه مقاارگ باا و یااا  و پایااگ رسامی دوراگ جنااگ ساردب" سوسیالیسام روسای" ییان کاه تحاوالن باادی پااس از فروپاشامواافا ا

از  می یصاریصم تم تببی و وتایر بادی اس ب نوولیبرالیسصیبای بر هجوم تازم سرمایه داری جهانی در شکل و نسخه ی همقدم

نو هوری در جنبش جهانی کارگری و کمونیسصی بمورد ارزیابی و تجصیاه و تح یال تارار  سوی گرایش های دیگری و باوا

ن زمیناه در ای.بر ورد جنبش کارگری و کمونیسصی ما با این تحوالن و گرایش ها از اهمی  زیادی بر وردار اس .می گیرد

نقاه مند و پایداری از سوی جنبش کمونیسصی و کارگری نصدیم و یا منسوب به ماا باا ایان جریاناان  نیص  نداگ پ میم جدیب

 .و گرایش ها مااهدم نمی کنیم

 

 کادر سازی 

انادازی کاه  بنابر آگ  ه که به طور اجمال از آگ سخن گرصیمبدر این لحظه بایسصی به طور جدی ترویج را با توجه باه آگ  اام

اشارم گردیدبسرلوته ی کاار  اود تارار دهایم و تاا آگ جاایی کاه باه فاالیا  درونای تاصب کاارگری و کمونیساصی مرباوط مای 

به این مانا که کادر سازی را باا و اایف تارویج سوسیالیساصی عجاین و مرباوط .گرددبآگ را با مقوله ی کادر سازی گرم بصنیم

را در تواگ مند کردگ فاالین کارگری و کمونیساصی در مباانی ترویجای سوسیالیسام ع مای یانی این که مقوله کادرسازی .نماییم

 .در میاگ کارگراگ و زتمصکااگ مورد تاکید ترار دهیم

از جنبه بیرونی و روی به سم  تودم هاباین امر مسصقیما به فاالی  ها و نقش کادر ها در سبح جاماه و طبقه کارگر مرباوط 

  کادرها به عنواگ تاامالگ و ساخن وراگ سوسیالیسام ع مای بایساصی بصوانناد در عرلاه هاای مخص اف یانی در تقیق.می گردد

کار و زیس  و دیگر توزم های گوناکوگ اتصصادی باجصماعی و فرهنگی به ترویج ایدم های سوسیالیسصی بپردازند و رام تال 

عی توسااه دادم و در جها  نراوا و پراکنادگ آگ تاالش و یا آلصرناتیو کارگری را در میاگ الیه ها و بخش هاای گونااگوگ اجصماا

 .ورزند

 .بالفال ه و بالواسبه مبر  می گاردد بر مجموعه ی  ام انداز سوسیالیسصیبه این ترتیب اس  که امر ترویج به عنواگ زی

برد این پاروژم لاحب  ای پیش بنابراین آگ جایی که ما از روند و یا پروژم ی آلصرناتیو سوسیالیسصی و یافصن مکانیسم هایی بر

که  گونگی و شاکل  در واتر بالفال ه به ترویج می رسیم و درک این مکانیصم ها در توزم ترویج مبر  می گرددب بکردیم

 .انجام آگ را ماین و ماخص می سازد

واگ یاام مباتااآ و مالتظااان را بااه پاایش ماای آورد کااه مااا بایسااصی تاادم بااه تاادم آگ را بااه عناا ایاان مجموعااه ای از مکااانیصم هاااب

 .عمل پیادم نماییم منظومه و مجموعه تکمیل کردم و در
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 مقدمه

اولین . پردا صن به کنگرم یازدهم تصب کمونیس  ایراگ و نقد و ارزیابی از این کنگرم از جهان مخص ف ضروری اس 

ب از نیاز مبارزم طبقاتی در ایراگ و نقش و جایگام تصب کمونیس  ایراگ در این مبارزم سر امه ١١ضرورن نقد کنگرم 

هاگ تق دارد بپرسد که اوضاع عمومی و شرایم کارب زندگی و ما و هر فاال  تصبی در هر گوشه ای از این ج. میگیرد

مبارزم طبقه کارگر   گونه اس  و در این میاگ ما یا تصب کمونیس  ایراگ  ه نقش و جایگاهی دارد؟ ضرورن دوم این 

زمینه اسصراتلی  این مباتاان در" نقد از اینجا می آید که میگوییم یا به اسصناد به توضیحان رفیق ابراهیم ع یصادم اینکه 

یانی پردا صن رهبری تصب به ( . نقل به مانی از گرصار رفیق ابراهیم در کنگرم..." ) تصب کمونیس  ایراگ ع می اس  

اسصراتلی تصبی از زاویه ع می این امکاگ را فراهم می آورد تا کل بحآ و ارزیابی رهبری تصب که بصورن اسناد کنگرم 

 . حآ و بررسیب تواون و نقد ترار گیرندی تصب مدوگ شدم اندب مورد ب١١

. یکی از مولراتی که یم مسو ه را به موضوع ع می تبدیل میکند اینس  که آگ موضوع تابل بررسیب نقد و تواون باشد

همین که رفقای رهبری تصب  واسصه اند که اسناد کنگرم مهر ع می بودگ بخود بگیرندب دال بر این ترسیر اس  که رفقا 

زدهم تصب در مورد بحراگ جهانی سرمایه داری و موتای  جنبش کارگری  واسصه اند  و تمایل دارند که کل اسناد کنگرم یا

و سوسیالیسصی مورد بررسی و نقد ترار گیرند و این جای  وشحالی اس  اگر رفقا همچوگ برداشصی از ع می بودگ داشصه 

یادی مورد نقد ترار گیرد مسو ه ای که این امکاگ را فراهم می آورد تا کنگرم یازدهم تصب با گاادم رویی و تمایل ز. باشند

 . تا دیگراگ و بویلم فاالین کارگری بهصر بصوانند آنرا تواون نمایند

من دارم اینگونه می اندیام که اگر تصب کمونیس  ایراگ به همین منوالی که امروز دارد پیش میرودب یانی با توجه به 

ادامه دهیم و هیی ت ییری ایجاد نکنیمب  در ادامه اش و پراتیکهای منصج از اسناد و مصوبان کنگرم ایب اگر همین روال را 

 . طی سالیاگ دیگر عمال از یم تصب انقالبی به یم تصب ترظ وضر موجود اما با  اهری رادیکال تبدیل  واهم شد

یح به برای اینکه ما نه فقم تصب انقالبی و کمونیس  در شرایم جدیدب ب که منااء ت ییر هم باشیمب بایسصی  ی ی رک و لر

تووری " بحآب پ میم و نقد روی آوریم  و در تایین سرنوش   ود د ال  کنیم و  هماگ گرصه های انگ س  و لنین مبنی بر

 . را بکار ببریم" یم جنبش انقالبی بدوگ تووری انقالبی میسر نیس " یا " راهنمای عمل اس 

م تصب بپردازد و در این راببه موضوعان مخص ری در تالش این نقد اینس  که تا تدودی که به اسناد مصوب کنگرم یازده

 هار وب سبم کاری و مومونی طر  نماید تا بدینوسی ه هم من دین  ود را نسب  به سوسیالیسم در ایراگ ادا کردم باشم و 

 ارزیابی انتقادی از کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران

 ٢١١١اکصبر  ١١/ بهروز نالری 
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ک طبیای اس  که نو. هم مجال دیگری بوجود بیاید تا رفقای تصبی و مخصولا رهبری تصب در این بحاها شرک  نمایند

 .پیکاگ این نقدها رهبری تصب کمونیس  ایراگ باشد

 

  سبک کار نادرست: کنگره ای با اسناد زیاد و مجالی کم

 . ماکل تصب ما اینس  که ما تصب زماگ گبشصه در شرایم جدید هسصیم

از نظر روش و سبم کار نادرس ب  کنگرم یازدهم تصب ماال بارزی اس  که بایسصی ثب  گرددب روی آگ بحآ شود و 

 . تالش کنیم تا در آیندم  نین کنگرم هایی نداشصه باشیم

به هرصه ای که ماموال نمایندگاگ ما ول مسافرن . اسناد کنگرم یم هرصه تبل از برگصاری کنگرم بدس  نمایندگاگ میرسد

کنگرم و کال در رف  و آمد و اسکاگ در  ود کنگرم هسصندب کمصر کسی این مجال و آرامش الزمه را  واهد یاف  تا اسناد را 

 . مبالاه نماید

دیگر این دیر رساندگ اسناد اینس  که کسی هم روی آنها نمیصواند بحآ کنندب  وگ مبالاه نادم اندب  وگ مجال و " مصی "

با این وضر به کنگرم میرویم و اسنادی را مورد رای گیری ترار میدهیم که تبال مبالاه نادم و . اس فرل  مبالاه نبودم 

 .  روی آنها ج سه گرفصه نادم اند

اتصاب بورژوائی به ویلم آنها که جدی هسصند و در تدرن . ما  ی ی نادرس  اس   این روش و سبم کار رهبری تصب

ب  برای کنگرم های  ود را ( او. آل)تصب کارگر و اتحادیه سراسری کارگراگ نروژ  سیاسی کاور نقش ایراء میکنند ماال

یکی از تدارکهای سیاسی برای کنگرم اشاگ اینس  که از ماهها تبل تح ی هایااگ در . از مدتها پیش تدارک الزمه را می بینند

ا صیار واتدهای مخص ف ترار میدهند مورد اوضاع جهانیب کاوری و عرله های مخص ف فاالیصی را بصورن جصواتی در 

و تول این اسناد ج سه میگیرند و هر عووی هر مالتظه ای داش  در ج سه واتد  ود مورد بحآ ترار میدهدب مالتظان 

. و نظران یادداش  شدم و ثب  میگردند و طی پروسه ای الالتان الزمه بر گصارش سیاسی و پیانهادان وارد میاود

به همین دلیل . یاوندوارد تصمیم گیریها و انصخابان م د پروسه ی بحاها و مالتظان به اتمام رسیدم ووتصی به کنگرم میرسن

این دیرکرد در رساندگ اسناد کنگرم از سوی رهبری به اعواء تصبب تابل توجیه . ها کوتام مدن و موثر  واهند بودەکنگر

 . گیریمنیس  و در این زمینه ما بایسصی مسصقمیا از بورژوازی یاد ب
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 تداوم بحران جهانی سرمایه داری و موقعیت جنبش کارگری و سوسیالیستی 

 از اسناد کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران 

امروز و باد از مبالاه این اسناد این سوال برای من مبر  شدم اس  که الوال ما  را اوضاع بین الم  ی را تح یل میکنیم؟ 

هدف از شروع این نوع تح ی ها از وضای  بین الم  ی  یس ؟  این سند کنگرم بیاصر تولیف اوضاع بین الم  ی اس  و نه 

 ها ترار اس  درجه انصرناسیونالیسم ما را نااگ دهند؟ تال آیا این نوع تولیف . تح یل جامر آگ

من آگاهانه این سواالن را طر  میکنم تا بصدریج اشکاالن تصب در عرله های مخص ف را مصبکر شوم و سپس آنها را بهم 

 . ربم دهم

انقالب جهانی  من باید میدانم که رفقای رهبری  واسصه باشند تا از این بحآ در مورد بحراگ جهانی سرمایه داریب

جدا از اینکه این ادبیان رفقاب یا . اگر این بصورن پوشیدم هم می بودب مبر  میکردند. سوسیالیسصی را اسصنصاج کردم باشند

 . لحیحصر بگویم این ادبیان رفیق لال ب جدا از نوع نوشصاری  سصه کنندم بودنشب سبحی و تابل بحآ اس 

 : ماال. را بوضو  نااگ میدهدب ک ی بودگ آگ و ربم ندادنش به مکاگ ماخص اس  یکی از نکاتی که سبحی بودگ این بحاها

اگر  ه به مدد تارض وسیر به سبح مایا  و تقوق کارگراگ و کاهش واتای ارزش نیروی کار و بارآوری کار نصوانسصه اس   سرمایه داری ... »

یی از رونق پا  سر بگبارندب با اینحال نصوانس  به رکود اتصصادی مصمن پایاگ در مقاطای سودآوری سرمایه در عرضه تولید را باال بردم و سالها

اد همانبور هم که مااهدم کردیمب آنچه تا تبل از بروز ناانه های بحراگ ا یر به عنواگ دوراگ رونق طوالنی مدن در آمریکا و اروپا از آگ ی. دهد

و اساسا مصکی بر انباش  سرمایه از طریق سرصه بازی در بازار بور  و س به سرمایه  هیی اتکایی به تولید ارزش در عرله تولید نداش میادب 

 « ...مالی بر بازار مسکن بودم اس 

 ه اول سادم بنظر میرسدب اما با مبالاه و دت  در آگب آنوت  ناروشنی ها و شاید آشرصگی ها  وب این پاراگراف در وه

کدام سرمایه داری مد نظر اس ؟ آیا تمام سرمایه داری در پنی « ....ری اگر  هسرمایه دا... »برای نمونه . آشکار میگردند

تح  ) تارم؟ آیا سرمایه داری غرب و در را  آگ آمریکا؟  ین یا روسیه؟ یا سرمایه داری کاورهای در تال توساه 

 ؟ (س به

مکانها به یم اندازم کارکرد داشصه  رشد ناموزوگ سرمایه داری مانر آگ میاود تا مقوله سرمایه داری ببور عام در همه

به همین دلیل سرمایه داری در کاورهای در تال توساه با سرمایه داری در کاورهای لناصیب گر ه ماهیصا بر . باشند

اسا  اسصامار طبقه کارگر و انباش  سرمایه مصکی هسصند اما از دو نوع روبنای مصراون بر وردار هسصندب یکی با روبنای 

دیکصاتوری طبقه . ری عریاگمدرگ و تا تدودی دمکراتیمب دیگری با روبنای سیاسی اسصبدادی و سرکوبگپیارفصهب 

دار در کاورهای پیارفصه  بیاصر اتصصادی اس ب ولی در کاورهای در تال توساهب دیکصاتوری  سرمایه داراگ هم سرمایه

 . سیاسی اس  و هم اتصصادی
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ررو اگر نصواگ مراهیم عام را در شرایم  کنکرن بیاگ کرد و نصواگ آنرا به مکاگ ماخص ربم دادب کل نظریه بیاگ شدم ه به

 .... به ک مان تهی تبدیل میاوند 

ب من هر ه این جم ه را پس و پیش کردمب مصوجه «....هیی اتکایی به تولید ارزش در عرله تولید نداش  و ... »یا ماال 

به  ه مانی اس ؟ من میصوانم مصوجه این بحآ مارکس شوم که  نقد « ...تولید ارزش در عرله تولید» . ادممنظور آگ ن

سرمایه داری را با تجصیه و تح یل کاال آغاز میکند و دو وجه ماخصه کاال را داشصن ارزش مصرف و ارزش مبادله اکر 

انی کار انه و فالگ شرک  ماخصب  کاالهایی تولید میکنند که ی. میکندب و اینکه کاال در کار انه و شرکصهای تولید میاوند

 . ضمن دارا بودگ این دو ماخصه بصوانند هر  ه بیاصر سود اندوزی نماید

ارزش ببور مجرد بیاصر در ع م جاماه شناسی و مردم شناسی بانواگ . اینجا بحای از ارزش ببور مجرد درمیاگ نیس 

عمدتا بیاگ میاوند و آنهم در ارتباط با مسائل ماین و ...  ن یا  ص صهای انسانی ومقوالن برای بیاگ فرهنگی یم سرزمی

 را دریابد؟ « ...هیی اتکایی به تولید ارزش در عرله تولید نداش  ...»تال  وانندم این سند  گونه بصواند مانی . ماخص

اها و محدودیصهای تاریخی نظام سرمایه داری برای عبور ار آگ و تنگن ١١٢١-١١١١مقایسه اجمالی بحراگ کنونی با بحراگ ... »: یا نمونه دیگر

هنوز بخاهای وسیای از جهاگ به مناسبان تولید سرمایه داری پا نگباشصه بود و ...آگ بحراگ... اجصناب ناپبیری تادید مبارزم طبقاتی را نااگ میدهد

عظیمی برای تحرک و لدور سرمایه از کاورهای پیارفصه سرمایه داری به در آگ دورم انگیصم .... نمیصوانس  مانند بحراگ کنونی فراگیر باشد

اما ....  و کسب فوق سود وجود داش ب فوق سودی که که در کاور مادر میصوانس  هم در  دم  انباش  سرمایه ترار بگیرد" جهاگ سوم"کاورهای 

این بحراگ .... های بحراگ کنونی طوالنی مدن بودگ و پیوسصگی آنس یکی از ویلگی. بحراگ کنونیب سرمایه این افق ها را از دس  دادم اس در 

 فراگیر و جهانی اس  و از طریق مکانیسم بازار و سیاسصهای دیکصه شدم از جانب مراکص مالی جهانی به همه جا سرای  کردم  و با شدن و ضاف

ما وم شد که ریاه بحراگ در کاهش نصولی نرخ سود در " وال سصری "وط سقبا . .... کمصر ییا بیاصر تمام کاورهایی سرمایه داری را فرا گرفصه اس 

 (  بوط تاکید از من اس )«  ...و... عرله تولید اس 

میرسید که  میالدیب  را به این اسصنصاج ١١ وبب مال پاراگراف پیاینب با مقایسه بحراگ کنونی سرمایه داری با بحراگ دهه 

؟ اگر سرمایه ب برای لدور سرمایه اشب و برای کسب « در بحراگ کنونیب سرمایهب این افق ها را از دس  دادم اس ... »

سود هر  ه بیاصرب افقش را از دس  دادم اس ب پس این همه تحرک بورژوازی غرب و آمریکا در تالبهای مخص ف مال 

این افق ها را از دس  دادم " یکدیگر را  گونه توضیح میدهید؟ اگر سرمایه   جنگ و رتابصهای کاورهای امپریالیسصی با

پس تقابل تببهای مخص ف سرمایه داری یانی آمریکاب اتحادیه اروپاب  ین و روسیه را  گونه توضیح میدهید؟ پس " اس 

 ... اس ؟ و سوالهای از این تبیل" افقی"مورد سوریه توضیح دهندم  ه 

 . ب دارد"هیی اتکایی به تولید ارزش در عرله تولید نداش " سرمایهب به هماگ جم ه تب ی مبنی بر  "بی افقی"طر    

 : یا باز هم برای نمونه
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اگر  ه سرمایه داری در آمریکا و اروپا برای ممانا  از و یم تر شدگ اوضاع اتصصادی به نیروی کار ارزاگ کارگر  ینی مصکی اس ب و ... »

رگراگ در  ین اس  که امکاگ زندگی ارزاگ تر را برای هم طبقه ای هایااگ در سایر نقاط جهاگ بوجود آوردم اندب اما این نیروی کار ارزاگ کا

 « ....موتای  شکنندم اس 

اوال  را این سند کنگرم تنها به کارگراگ ارزاگ  ینی اشارم کردم اس ؟ و می یونها کارگر با نیروی کار ارزاگ در 

من نام این ت م اندا صن کارگراگ با نیروی کار ارزاگ در کاورهای مخص ف را . کاورهای مخص ف را از ت م اندا صه اس 

 . گاهی رهبری تصب ربم میدهم که هم ناکافی اس  و هم نادرس آگاهانه میدانم و آنرا مسصقیما به سبح درک و آ

زندگی ارزاگ تر را برای هم  نیروی کار ارزاگ کارگراگ در  ین اس  که امکاگ" از این بدترب  گونه شما ماصقدید که 

ه زندگی ارزاگ ؟ اوال شما بایسصی زندگی ارزاگ را مانی کنیدب ک" ای هایااگ در سایر نراط جهاگ بوجود آوردم اس طبقه

 . یس ؟ دوما شما بایسصی بگویید که کجای این دنیا ما شاهد یم زندگی ارزاگ هسصیم؟ بایسصی ببور ماخص نام ببرید

مبارزم ع یه نابرابریهای اتصصادی و اجصماعی را هدف  ود ترار دادم " ما نودونه درلد هسصیم"که با شاار " جنبش اش ال وال سصری ... " »یاب 

" یم درلدی ها"درن دولصی و تاکمیی  کردم باشد عمال ت  ود را شراف بیاگبدوگ آنکه  ه باید کرد ...ب این جنبش .....وجود نوپائی  ود بودب با 

 جنبش" در رهبری به پراکندگی و نبود انسجامعمال  تاکید فاالین این جنبش بر سازماندهی افقی و دمکراسی ماارکصیاما . را به مبارزم ط بیدم بود

 (  بوط تاکید از من اس ) « ....عدم تمایل به کار سازماگ یافصه  و نقاه مند برای هدای  این جنبش منجر شدو " وال سصری 

. در این نقل تول کوتامب مباتاان زیادی وجود دارد که همه اش نااگ میدهد که رهبری تصب درک درسصی از اوضاع ندارد

 : سواالن 

  را رفقای رهبری تصب فکر میکنند که ماصرضین جنبش وال سصری   ود را شراف بیاگ نکردم بودند؟ . ١

تاکید فاالین این جنبش بر سازماندهی افقی و دمکراسی ماارکصی عمال به پراکندگی و نبود انسجام در رهبری "  را . ٢

 ؟؟ " جنبش وال سصری  و عدم تمایل به کار سازمانیافصه و نقاه مند برای هدای  این جنبش منجرشد

فاال بودند و آنرا رهبری میکردند که کالیبر آگ آیا رفقای رهبری فکر نمیکنند که گرایاان دیگر در این اعصراضان . ١

ماصرضین همین اندازم بود که نااگ دادم شد؟ ماال در اعصراضان ضد سرمایه داری در آمریکاب اسپانیا و  ی ی از 

کاورهای اروپاییب آنارشیسم یکی از گرایاان تدرتمند و د یل در این اعصراضان اس ؟ آیا رهبری تصب وجود و 

 هدای  این اعصراضان را برسمی  میاناسد؟ یا  یر؟  باوا نقش در

تاکید میکنندب رهبری تصب ع صی برای پراکندگی " سازماندهی افقی و دمکراسی ماارکصی" را وتصی این فاالین بر . ٤

 مانی میکند؟ " و نبود انسجام و عدم تمایل به کار سازمانیافصه و نقاه مند

افصد که در راببه با نحوم سازماندهی افقی در تقابل با سازماندهی هرمیب و  را رهبری تصب به لراف  این نمی . ٣

دمکراسی نیابصی در تقابل با دمکراسی ماارکصی و تصی انواع دمکراسی و مکانیسمهای آناگب به مباتاان اگاهگرانه 
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ارکصی را بانواگ عوام ی دامن و بحآ و پ میم دامن بصند؟ و تاکید آگ فاالین در مورد سازماندهی افقی و دمکراسی ما

بازدارندم مارفی میکنند؟؟  را بازدارندم؟  ایا این نوع نظران مبنی بر سازماندهی افقی و دمکراسی ماارکصیب به 

 الش کایدگ سانصرالیسم دمکراتیم و شیوم سازماندهی هرمی نیس ؟ اگر پایخ آری باشدب پس  را به پ میم نپردازیم؟ 

 ؟ .... ن مخالف میپردازیم؟ و  را به این شیوم به نظرا

بر بسصر این اعصراضان جریانان مخص ف  پ غیر کارگری که بیاصر آناگ محور ال ی فاالی   ود را دفاع از محیم زیس ب دفاع از ... »: یا 

سیاسصهای نوولیبرالی در تقوق بار و بسم دمکراسیب دفاع از تقوق پناهندگاگ و مقاب ه با راسیس  هاب مبارزم ع یه  اون ب مخالر  با عوارض 

 « ....ترار دادم اندب فاال شدم اند... سبح جهاگ و 

زیرا اوال مبارزم در این عرله های دفاع از تقوق بارب دفاع از تقوق . بنظر من این نوع تح یل هم نادرس  اس 

ی ت مداد نمودگب  این شبهه پناهندگی و همه مواردی که گصارش کنگرم برشماردم و آناگ را به محور فاالی   پ غیر کارگر

در لورتیکه اینبور . را بوجود می آورد که کمونیسصها مخالف این عرله ها هسصند و در آگ شرک  یا د ال  نمیکنند

 . نیس 

امکاگ ( و نه اتصصادی اش) ف سره این عرله ها به ف سره سیاسی لیبرالیسم منصهی میاوند و ف سره سیاسی لیبرالیسم  باوال

د ال  در همه این عرله ها را بوجود می آورد و فاالی  در همه این عرله ها میصواند با دفاع از تقوق فردی فاالی  و 

 .... افراد توجیه شود

دوماب در پروسه مبارزم تا سوسیالیسمب کمونیسصها در مقاطر مخص ف عمال با گرایاان مخص ف اجصماعی نظیر لیبرالیسمب 

بحآ بر سر جسارن . ئی  واهند داش  و این همسوئی دلبخواهی و دس  کمونیسصها نیس ناسیونالیسم و آنارشیسم ب همسو

ما در زمینه مسو ه م یب بخواهیم یا نخواهیم با اتصاب و گرایاان ناسیونالیسصی در مقاطای : ماال. بیاگ این هم سوئیهاس 

سم اس  و در عرله اعصراض به وضر در عرله تقوق فردی هم این هم سوئی بیاصر با لیبرالی. همسوئی  واهیم داش 

 . موجود هم با آنارشیسصها

ماول ال ی اینجاس  که این همسوئیها آشکارا برسمی  شنا صه نمیاوندب انواع تووری سا صه میاوند و در هماگ  بسوما

 . شدم اس  تال که اکار فاالی  کمونیسصها به فاالی  در همین عرله های که به  پ غیر کارگری تواله میاوندب  الله

یا رهبری تصب میصواند یم فاالی  نقاه مند و آگاهانه را برای تقوی  و تروق فرهنگ تاکل سازی  در میاگ طبقه کارگر آ

ایراگ را نااگ دهد تا عمال مرز  ود با فاالیصهای تقوق باری ب یا به بیاگ دیگر فاالیصهای در  هار وب ف سره لیبرالی 

  ارج باشد؟ 

انصخابان . "اس " انصخابان آزاد"ترف اول و آ ر بخش زیادی از اپوزیسیوگ بورژوائی پرو غرب ایراگ برای نقل و انصقال تدرن از باال... »: یا 

" انصخابان آزاد. "در مصر و تونس مانند ترمص انقالب عمل کردب پروژم ای برنامه ریصی شدم برای تقسیم تقدررن میاگ ب وکهای ارتجاعی بود" آزاد
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در زیر سایه جمهوری اسالمی توهمی بیش نیس  باد از جمهوری اسالمی و در شرایم ماابه هم فقم میصواند پروژم ای برای ج وگیری از روند 

 « ....تامیق انقالب باشد

" انصخابان آزاد"سردرگمی بوجود میآورد و به مقوله " انصخابان آزاد"ماکل  نین بررسی هایی اینس  که نسب  به مقوله 

وتصی مقوله ای بار منری گرف ب تالش برای بوجود نیامدگ آگ مقوله هم عمال در دسصور کار ترار . یم بار منری میدهد

اینکه در مصر بدلیل توازگ توا تدرن برای مدتی . یم رکن یم جاماه آزاد اس " انصخابان آزاد"در لورتیکه . میکرد

و ارتش افصادب نمیصواند اسصدالل محمکی برای رد انصخابان آزاد یا توهم پراکنی بدس  ا واگ المس مین و یا بادا بدس  لیبرالها 

تکوم  شورایی که تحقق آگ در برنامه ماس ب هم به انصخابان آزاد مصکی اس  و نه انصخابان غیر آزادب . در این مورد باشد

 (  . ممال آگ  یصی که ما در جمهوری اسالمی می بینی) سانسوری و از پیش تایین شدم 

 « ....و... »: یا 

 . اگر فاالی بخواهد موشکافانه اسناد کنگرم یازدهم تصب را مبالاه نمایدب بر فقر مومونی آگ واتف  واهد شد

آیا به همین دالیل اس  که اسناد ی که در کنگرم ترار اس  به تصویب نمایندگاگ برسندب با وت  کافی بدس  ما نمیرسند؟ باز 

تداوم بحراگ جهانی سرمایه داری و موتای  " نس  که تمام این بخش از اسناد کنگرم یازدهم تصب یانی بدتر از همه  یص ای

نوشصه یا امواء میاد و به این شکل بانواگ ... بصورن نظران فردیب  ماال نظران  رفیق " جنبش کارگری و سوسیالیسصی

که در بین اعوا تصب  ی ی  –لد در لد  واس  اس   این –سند درنمی آمد و یا تداتل اش این بود که  نین مقاله ای 

 . زودتر پخش میاد تا امکاگ بحآ و سپس الال   آگ بوجود می آمد

 . این بخش از اسناد کنگرم جدا از اینکه تولیری اس  و نه تح ی یب از موموگ فقیری بر وردار اس 

 

 (راگمصوب کنگرم یازدهم تصب کمونیس  ای) استراتژی حزب کمونیست ایران

 الول و مبانی اسصراتلی ما

ما برای بیاگ نظر و تووریصم کردگ . در درسصی اینکه تووری راهنمای عمل اس ب یا اینکه بایسصی باشدب تردیدی نیس 

بیاگ یم نظر ممکن اس  از   .موضوعیب امکاگ دارد در شرایم مخص ف و در برابر و ایف یا کار مصراون ترار بگیریم

ضرورن اجصماعی و طبقاتی ناشی شدم باشد مال تدوین برنامه و اسصراتلی یم تصب ب یا ممکن اس  موضوع فی نرسه 

دارای ارزش تحقیق و کنکاش داشصه باشد که ابصداء به ساکن از ضرورن آنی و اجصماعی ناشی نادم باشدب اما در ود دارای 

محققین در بارم فوا که بادها میصواند در زندگی بار تاثیر گبار باشد یا انواع اکصاافاتی که ساالنه ارزش باشدب مال تحیقان 

 . می یاردها دالر به آگ ا صصا  دادم میاود
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مسو ه اینس  که برای تدوین هر موضوعیب  وام این از ضرورن طبقاتی ناشی شدم باشد یا نهب تبل از تحقیق و تدوین 

ماال  را تدوین اسصراتلی مهم اس ؟  اگر . ای هسصند که این سواالن بایسصی طر  و پاسخ دادم شوند یکسری سواالن پایه

تصب دارای اسصراتلی نیس ب  را نیس ؟ و اگر هس ب اشکال این اسصراتلی فاال موجود در  یس ؟ کدام تسم  این 

سصقیما درسصی و تقانی  کدام بخش از سصراتلی کهنه شدم و به اوضاع امروز نمیخورد یا اینکه واتایان سرسخ  م

 . همه اینها ممکن اس ب ولی آنچه بایسصی بیاگ شودب پاسخ به  نین سواالتی اس . اسصراتلی را به  الش کایدم اس 

کنگرم یازدهم تصب بدوگ اینکه به اسصراتلی که در کنگرم نهم تصب به تصویب رسید بپردازدب یکراس  سراغ اسصراتلی 

زیرا من و هصاراگ  وانندم دیگر تق دارند از . این کار رهبری تصب نادرس  اس . و آنرا تصویب کردجدیدی را گرف  

رهبری ثاب  تصب بپرسند که اشکال اسصراتلی مصوب کنگرم نهم در  هار سال پیش  ه بود؟ اگر اسصراتلی مصوب 

د داش ب  را رهبری تصب زتم  اینرا کنگرم نهم  نیاز به الال  داش ب اگر اسصراتلی مصوب نهم تابل نقد یا کمبو

نکایدند تا نظراتااگ در راببه با کمبودهای اسصراتلی کنگرم نهم و یا نقدهایی که دارند و یا به نظران تازم ای که رسیدم 

رهبری میبایس   نین مسائ ی که در کنگرم به تصویب میرسند را از تبل با . اندب  را با اعواء تصب در میاگ بگبارند

در میاگ گباشصه و امکانی فراهم میکرد تا بصوانیم روی اسصراتلی که داریم و نارساییهای که دارد به بحآ و مااورم  اعوا

تاال اینبور نادم اس  و اسصراتلی مصوب کنگرم یازدهم تصب هر  ند به تصویب هم رسیدم باشدب اتوماتیکا . میپردا صیم

نوز هم رهبری بایسصی ارزیابی ای که آناگ را از اسصراتلی کنگرم نهم به به مانی پاسخ به سواالتی که طر  شد نیس  و ه

کنگرم های ما فرلصی هسصند که در آنجا میصوانیم یکبار " و اینکه    اسصراتلی کنگرم یازدهم رسانیدم اس ب به اطالع اعواء برسانند

تجربیان مبارزاتی  ود و کارگراگ و کمونیسصهایی جهاگ به روزشاگ  دیگر آنها را بازبینی کنیم و تالش کنیم به کمم آ رین دسصاوردهای ع می و

 . ب به دالیل زیادی این تابیر درس  نیس "کنیم

به این مانی نیس  که تصما باید اسصراتلی تدوین کردب اگر  نس  که فرارسیدگ کنگرمب به لورن اتوماتیماولین دلیل ای

ا و ت ییران و نقد اسنادی که در شرایم جدید لدق نمیکندب  مرهوم  ود اینبور باشدب پس تح یل اوضاعب ضرورتها و نیازه

انگهی آنجا که ت ییر و الال  و. را از دس  دادم و لرف رسیدگ به کنگرم ای دیگر ما را با اجبار ت ییر مواجه میسازد

 . الزم اس  بایسصی کمبودهای گبشصه بروشنی بیاگ شوند

 :اروشنی و الصقاط به  ام میخورد که به ا صصار مورد اشارم ترار میگیرنددر اسصراتلی مصوب کنگرم یازدهم ب ن

مبارزم سیاسی و طبقاتی طبقه کارگر مجموعه ای از اتدامان منررد و منصوی و نامربوط به . ٤" : اسصراتلی مصوب کنگرم یازدهم مینویسد

زیرا . من میگویم این فورمول میصواند اینبور باشد یا واتاا نباشد.  ."...همدیگر نیسصندب ب که این مبارزم پروسه ای به هم پیوسصه اس 

اگر بخواهیم ماانی  نین فرمول بندی و برترار کردگ ارتباط درونی بین مراهیم و انبباق آگ . بسصگی به عوامل دیگری دارد

مصوب کنگرم یازدهم میصواند ساله در نظر بگیریمب ب ه این فرمول اسصراتلی  ١١١با واتایان بیرونی را طی پروسه ای 

درس  باشدب اما اگر بخواهیم بصورن ابلکصیو ارتباط مبارزان طبقه کارگر با هم را بسنجیمب میصواند این فرمول نادرس  

 . باشد
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زیرا این ارتباط و پیوسصگی را بایسصی در مولران بیرونی مال وجود تاک های مرتبم با همب در ارتباط بودگ کارگراگ 

خص ف بویلم موتای که در اعصصاب یا اشکال دیگر مبارزاتی هسصندب یانی فاالی  و افاالی که نه تنها تابل مااهدم بخاهای م

در آگ لورن میصواگ  نین نظریه ای دادب واالب مبارزم طبقه کارگر در دنیای . ب که تابل رجوع همه تصی مخالرین اس 

بقه از تاکل موتای  ود را نااگ میدهد که این طارزم منررد طبقه کارگر  مب. امروزب میصوایند منررد و منصوی هم انجام شود

سراسری  ود بر وردار نباشد و تاکل سراسری که این مبارزان کارکری در اتصا نقاط ایراگ را بهم ربم دهدب وجود 

 . نداشصه باشدب طبیای که مبارزان کارگراگ ع یرغم وساصشب اما منررد و پراکندم باشد

طبقه کارگر برای بهبود شرایم کار و زندگی اش به طور طبیای مبارزم میکندب در نصیجه ی این مبارزم عققب ناینی هایی : "میخوانیم در ادامه

شرایم زندگی اش بهبود می یابدب بهبود شرایم زندگی به وی فرل  پردا صن به امور دیگری را میدهدب با . را به دشمن طبقاتی تحمیل میکند

مونیس  و انقالبی ارتباط برترار میکندب افق پیاارویش بازتر میاودب جایگام  ود را بانواگ یم طبقه در می یابدب وارد میداگ مبارزم روشنرکراگ ک

سیاسی می شودب با مبارزان  ود ازادیهای دمکراتیم و تقوق عمومی تری را به دشمن تحمیل میکندب کسب ازادیهای دمکراتیم به وی فرل  

برای ت ییر مناسبان موجود را بر روی  ود بسصه می بیندب تصب سیاسی کمونیسصی  ود را ایجاد  تاکل را میدهدب رام های تانونی سازمانیابی و

ه به میکند و یا به تصب سیاسی کمونیسصی موجود پیوند می  وردب درمی یابد که وی اساسا به دلیل محرومی  اش از مالکی  بر ابصار تولید اس  ک

از این رو برای رهائی از این اسارنب انقالب میکندب با انقالب  ود ماشین دولی  بورژوازی را درهم میکاندب تانوگ . سرمایه درآمدم اس اسارن 

  ..."میکند اساسی  ود را به تایید اکاری  جاماه میرساندب دول   ود را تاکیل میدهدب تولید برای تامین نیازهای جاماه را جایگصین تولید برای سود

آیا واتاا . این نقل تول مسصقیما از اسصراتلی مصوب کنگرم یازدهم آوردم شدم اس . و این داسصاگ به این شیوم ادامه می یابد

ت ییر و تحوالن اجصماعی و نرش طبقه کارگر در تحوالن اجصماعی به این شکل سادم ای اس  که در این مصوبه آمدم اس ؟ 

 . ان به این  م مسصقیم تولیف شدم شباه  داشصه باشدمن شدیدا تردید دارم که واتای

 :اشکاالن این پاراگراف کوتام به این ترار اس 

 . تصور میکند که در اواسم ترگ بیسصم دارد نوجواناگ را آموزش دادم و آنها را با الربای مبارزم آشنا میسازد( ١

کمااینکه دورم ای که ما در آگ زندگی . صبا  شدم اس ات"  ه باید کرد لنین"ایدم ای که در این پاراگراف اس  از ( ٢

هر  ند نظران لنین ماصبر هسصندب اما به این مانی نیس  که همه آثار لنین یکا . میکنیم تصی با دورم لنین هم فرق میکند

فصه و هر موضوعی بایسصی در زماگ و مکاگ  ود مورد بررسی و ارزیابی ترار گر. یم برای امروز تابل اسصرادم اس 

سال گبشصه طر   ١١١سپس با توجه به مکاگ و زماگ ماخص مورد سنجش ترار گیرد اینکه میصواگ نظریه ای که در 

شدم اس  را  گونه امروز و باد از این همه ت ییر و تحول اجصماعی بکار بس ب  تاوی  راف  و مولراتی اس  که 

رددب به سهول  به ک یاه برداری می غ بیمب که در این اگر این نکان رعای  نگ. مقایسه را سخ   و ماروط میکند 

 ... . پاراگراف نوعی از ک یاه برداری و سادم کردگ وجود دارد

سال گبشصه کارگراگ  ١١١اگر مقایسه کنیم ب امروزم درجه سواد و آگاهی کارگراگ ایراگ ع ی الاموم به نسب  ( ١

کارگری  فعالینبه همین اعصبار . پیارفصه تر و تکامل یافصه تر اس  ١١١١ایراگ امروز از روسیه . روسیه  باالتر اس 
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همصماگ نکصه دیگری که در این راببه به اندازم یم دنیا مهم اس  . آگام تر هسصند ١١١١ایراگ نیص از کارگراگ روسیه 

این اثر یا کصاب اینس  که وتصی یم اثر یا یم کصاب از یم نویسندمب در مارض و دسصر  عموم ترار میگیرد و سپس 

تا اندازم ای اجصماعی میاود که آوازم ی آگ از مرزهای یم کاور فراتر رفصه و در اتصاء نقاط جهاگ به آگ دسصرسی 

 واهند داش ب آنوت  دیگر ایدم تاکم بر آگ اثر از تم م شخصی و فردی آگ نویسندم  ارج شدم و به تم م عموم مردم 

وتصی مارکس . در این مورد میصواگ به آثار مارکس اشارم کرد. از آگ اسصرادم نمایند تبدیل میاود و عموم مردم میصوانند

آثارش را نوش  و سپس توزیر شد و با آگ اسصقبال عمومی در میاگ کارگراگ روبرو گردیدب دیگر آثار مارکس به هر 

که " لنین - ه باید کرد"ب این فرمول به این اعصبار. کس که میخواس  از آگ اسصرادم کند یا از آگ یاد بگیردب تا ق داش 

آگاهی را از بیروگ طبقه به دروگ طبقه وارد میکنندب  نداگ لدق نمیکند یا تداتل اینکه بایسصی در این زمینه  ی ی 

 ... محصاط بود

 . این پ ه های که برای مبارزم طبقاتی کارگراگ اینجا تولیف شدمب عمدتا  یالپردازانه اس ( ٤

ب سوال اینس  "تانوگ اسا  اش را به تایید اکاری  جاماه میرساند"اینکه طبقه کارگر باد از انقالبب درمورد ( ٣

مکانیسم دیگری هم سراغ داریم؟ اگر نهب پس  را در بخش تب ی راجر به " انصخابان آزاد" گونه؟ آیا غیر از مکانیسم 

صه شدم بودب که تصی نرس انصخابان آزاد را هم زیر اوضاع جهانیب تا آگ تد تجریدی در مورد انصخابان آزاد سخن گر

 سوال آوردم و به آگ بار منری دادم بود؟

 : یا در جایی دیگر میخوانیم

هصمونی طبقه کارگر در عین تال مصقاعد کردگ  طبقان دیگر اس  به این که  طبقه کارگر  آنها را از بحرانهای سیاسیب اتصصادیب . ... ١١"... 

 ....." ر نقبه عبرهای تسا  گبر  واهد دادجنگیب امنیصیب د

مادام که تواد طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار اینجا تقابل و کامکش کار و سرمایه اس  آشصی ناپبیر اس ب بحآ و به میاگ 

مانی آوردگ مصقاعد کردگ طبقان دیگر از سوی طبقه کارگرب برای اینکه طبقه کارگر بصواند هلمونی داشصه باشدب کامال بی 

ب که . رام هلمونی داشصن اتناع طبقان دیگر نیس . طبقه کارگر هیی طبقه ای را به اتناع نمیرساند. و  یالپردازانه اس 

بوجود بیاورد که برگا  به عقب را  در کار و زندگی قوانین و استانداردهاییمسصقمیا اینس  که طبقه کارگر در تدرنب 

نی اینکه ماال همه افراد آمادم بکارب بر اسا  زماگ کاری که تایین شدم اس  کار اسصاندارد در کار یا. غیر ممکن سازد

وتصی  توانین کار و رفام اجصماعی به اسصاندارد .... کنندب رفام عمومی مردم به اسصاندارد همه افراد جاماه تبدیل میاود و

 ... . ید  ود را با جاماه ای اسصاندارد تببیق دهدزندگی همگاگ تبدیل شدب آنوت  انساگ بورژواس  که به تاشیه می افصد و با

 :در جایی دیگر میخوانیم که 

ر انصرناسیونالیسم هوی  ماس  و فاالی  ما در ایراگ ببور گریص ناپبیری از موتای  جهانی مبارزم طبقه کارگر و جنبش جهانی کمونیسصی مصاث"... 

ی نقبه عصیم  اسصراتلی ما منافر جهانی طبقه کارگر اس  و در دیدگام ما تاارضی بین منافر دراز مدن بخاهای مخص ف طبقه کارگر جهان. اس 
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برای ما نه یم اعالم تا ق مانوی به طبقه کارگر جهانی ب که به مانی در دسصور ترار گباشصن یم " کارگراگ جهاگ مصحد شوید"شاار . وجود ندارد

 ." رشصه اتدامان عم ی سیاسی و تاکیالتی اس 

راگ بصرگ نظران ماکوسی ماموال سیاسصمدا.  تصب ما در این راببه یکی از اتصابی اس  که از آشرصه فکری رنج میبرد

یانی هروت  الرار بر این شد که آگ نظر یا مجموعه نظران  یالپردازانه نیسصندب بدانید که  ود کسی که این . بیاگ میکنند 

نظران را بیاگ داشصه میداند که این نظر  یالپردازانه اس ب میداند  شاید مردم در همین نقبه از او سوال کنندب به همین دلیل 

دراین پاراگراف کوتام موضوعان مهم مصاددی .... بل با آمادگی پاسخ  ود را میدهد که این نظران  یالپردازانه نیس از ت

 . وجود دارند که میصواگ روی هر کدام بحآ کرد

برای ک ی گویی » امروز الزم اس  که بار دیگر مرهوم انصرناسیونالیسم  مورد بررسی و ارزیابی ترار گیرد تا از این آوار 

 .  ارج شویم و مانی ال ی انصرناسیونالیسم را به جای  ود بناانیم« کاری انجام ندادگ

این بحاها به ناگصیر بحآ انقالب آیا جهانی اس  یا کاوری را بمیاگ میکاندب و سردرگمی درس  در این نقبه اس ب به 

ب جهانی هسصید یا انقالب در یم کاور؟  به همین همین دلیل اس  که  وانندم بال رم مصوجه نمیاود که شما ماصقد به انقال

و همین موضر دوگانه اس  که انساگ کمونیس  را به موجودی غیر . دلیل اس  که اکار فرمولیندیها دوگانه و تابل ترسیرند

 . زمینی تبدیل میکند

مجموعه این نظران در مورد . یدهمدر این راببه  وانندم را به مجموعه مباتااتی که در این زمینه ارائه دادم ام مراجاه م

 .در سای  مبارزم طبقاتی تابل دسصر  اس « سوسیالیسم در یم کاور و و ایف انصرناسیونالیسصی تصب کمونیس  ایراگ»

با این تال رفقای رهبری عادن کردم اند که از موضوعان  الای دوری کنند و به شیوم ای غیر مسصقیم در جایی نظری 

کارگراگ ایراگ مصحد »رفقا در مقابل مباتاان من در زمینه شاار . اتر پاسخ به موضوع دیگری باشدبیاگ کنند که در و

سکون ا صیار کردم اندب و در واتر در تال  برز ی ترار گرفصه اندب به همین دلیل در این مصوبه هم مینویسند که « شوید

نوی به طبقه کارگر جهانی ب که به مانی در دسصور ترار برای ما نه یم اعالم تا ق ما»" کارگراگ جهاگ مصحد شوید"شاار 

ب  وب اگر از تاارفان بگبریمب باید از رفقای رهبری تصب « داشصن یم رشصه اتدامان عم ی سیاسی و تاکیالتی اس 

 پرسیدب منظورشاگ از در دسصور گباشصن اتدامان سیاسی و تاکیالتی در راسصای مصحقق کردگ شاار کارگراگ جهاگ مصحد

 شوید  یس ؟ منظور کدام اتدامان اس ؟ 

در بحآ اسصراتلی تصب کمونیس  ایراگ سرتیصرهای دیگری مال آگاهگریب آموزش و ترویجب سازماگ و تاکیالن 

ب تاک های کارگریب سازماگ های تودم ایب فاالی  ع نی و تانونیب سازماندهی یم تقبب  پ در جاماهب (تصبی )

اسصراتلی ما در جنبش کردسصاگب فاالی  ما در  ارج از کاور و  فاالی  انصرناسیونالیسصی اسصراتلی ما در جنبش زناگب 

سپس بانواگ اسناد مصوب کنگرم یازدهم تصب . تصب وجود دارند که هر کدام از آنها بنوبه  ود جای بحاهای فراوانی دارند
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کارگری ایراگ داریم که در مورد هر کدام از  یکی در مورد اوضاع سیاسی ایراگ و دیگری در مورد جنبش: ب دو تبانامه 

 . آنها میصواگ سواالن مهمی را طر  کرد و تول موضوعان مهم و دیدگاههای مخص ف به بحآ و پ میم پردا  

من اینجا برای لرف وت  مجبورم از پردا صن به هریم از سرتیصرهای که فوتا برشمردمب  ودداری کردم و به  ند نکصه 

 . م مهم هسصندب بپردازمای که فکر میکن

 تشکلهای کارگری

سند مصوب کنگرم یازدهم در راببه با تاک های کارگری بر  ند نکصه درس  اشارم داردب اما دو اسصنباط را میصواگ از این 

سند ارائه دادب اول اینکه عمال ایجاد تاک های کارگری را به امر  ودبخودی و مرور زماگ موکول میکندب زمانی که 

بش فراهم باشدب و دوم در همین راببهب ع یرغم برسمی  شنا صن ماول بی تاک یب نقاه و برنامه عمل ماخصی که شرای

 . مابه ازاء فاالیصی داشصه باشدب ارائه نمیدهد

این یکی از مهمصرین ماکالن و نقبه ضاف کنگرم یازدهم تصب بود که روی ماول تاکل یابی کارگراگ مکآ نکردب اما 

 . یح داد تا به اسصراتلی و اوضاع جهانی بپردازددر عوض ترج

اگر آگاهی و تاکل وجود نداشصه . مرکص ثقل مبارزم ای کمونیسصی در لروف کارگراگ اس « تاکل»و « آگاهی»مقوالن 

 . بی مانی  واهد بود( از زاویه ای سوسیالیسصی) باشدب هر نوع بحآ از تدرن سیاسی 

کارگراگ جهاگ "تناتض بصرگ درس  آنجاس  که تصب کمونیس  ایراگ در راببه با انصرناسیونالیسم مینویسد که شاار 

برای ما نه یم اعالم تا ق مانوی به طبقه کارگر جهانی ب که به مانی در دسصور ترار داشصن یم رشصه »" مصحد شوید

ب نمی «کارگراگ ایراگ مصحد شوید»ا طبقه کارگر ایراگ ب و شاار ب اما در راببه ب«اتدامان عم ی سیاسی و تاکیالتی اس 

. نویسد که یم رشصه اتدامان عم ی و تاکیالتی را در دسصور گباشصه اس 
1

 

نها سراغ اتدامان سیاسی و تاکیالتی برای مصحقق شدگ شاار کارگراگ جهاگ را نمیگیردب رهبری تصب میداند که کسی از آ

به همین دلیل  نین سخنانی  واهد زدب اما هماگ اتدامان را اینبار در راببه با کارگراگ ایراگ را ضمن اینکه نمینویسدب اما 

طبقه کارگر ایراگ و امر تاکل سازی و تبدیل آگ آنقدر ک ی گویی میکند که و ایف ماخص سیاسی و تاکیالتی  در راببه 

 . به فرهنگ عمومی در ایراگب ک مه ای روی کاغب نمی آورد

 

                                                           
و مجموعه ای دیگر از مقاالت مهم میتوان به سایت " کمونیست ایرانسوسیالیسم در یک کشور و وظایف انترناسیونالیستی حزب "برای مراجعه به مقاله  - 1

 /http://www.m-tabaghati.com   .مبارزه طبقاتی مراجعه کرد
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 جنبش زنان

گوییهای سند کنگرم یازدهم  من وارد اشکاالن و ک ی. سرنوش  جنبش زناگب هم مال بر ورد به تاک های کارگری اس 

 .  ند نکصه اولیه را مهم و اساسی میدانممب اما در راببه با مسو ه زگ و تصب ماب من نمیاو

روزالوگصامبورگی که با لنین . تصب کمونیس  ایراگ به وجود رفقای زنی مال روزالوگصامبورگ اتصیاج دارد( ١

رفقای زگ ما تا کنوگ این اعصماد بنرس  ود را نااگ ندادم . مجادله و در جنبش بانواگ یکی از رهبراگ نرش ایراء میکرد

به ضرورن باوی مسائل میرسندب اما هروت  رهبری مخالف ماال یم ترک  . رانه پیگیر مسائل باشنداند که جسو

کسی که به ضرورن موضوعی رسیدم باشد موضوعی که نیاز جنبش باشدب باید دس  . بودب عمال عقب ناینی میاود

 . بکار شد و در این موارد با رهبری به پ میم بپردازد

این .   پالتررم رهایی زناگ الزم اس  بدس   ود زناگ کمونیس  نوشصه شود و نه مرداگ کمونیس  و نه رهبراگ مرد( ٢

ما همه برابرهسصیم و من رهبر هسصم و پس من می نویسم و شما هم تبای  کنیدب بدرد . مسو ه فوق الاادم مهم اس 

مبارزم از تال  طبیای  ود  ارج شدم . نیابصی تبدیل میاوندهمه به نمایندگاگ . بدبخصی جنبش ما همین جاس . نمیخورد

 .  و روی ریل دیگری به ترک  می افصد که ماموال هم به مقصد نمیرسد

باوی  واسصهای . در این جنبش میصواگ هم زگ بورژوا را یاف  و هم زگ کارگر. جنبش زناگ یم مقوله عام اس ( ١

رژوا مصا ق دارند و از اینکه باوی  واسصها و مبالبان عام هسصندب ماال دمکراتیم به همه زناگ اعم از کارگر و بو

 . نبایسصی به نظران غیر تابل درک و گنگ غ بید. آزادیهای فردیب ازادی پوشش و غیرم

زیرا اکاری  زناگ کارگر و زتمصکش . بنظر من جنبش زناگب اگر به ترک  درایدب کل جاماه را زیرورو میکند( ٤

 . این نیروی عظیم به تاکل و انواع تاکل نیاز دارد. ر  هار وب جنبش کارگری هسصندمصا ق به و د

 فعالیت علنی و قانونی

ولی مالتظه ای که دارم اینس  که تصب با . من در راببه با بحاهایی که در زمینه فاالی  ع نی و تانونی شدم اس  موافقم

ع نی؛ به ت ریق کار ع نی و مخری کم بهاء دادم اس  و در این راببه  برجسصه کردگ فاالی  ع نی و تانونیب بانواگ ترکصهای

یم شیوم ی  ا  از فاالی  اس  که تکنیم و روش های آگ را . این مرهوم در واتر یم فن و یم هنر اس " بدلیل اینکه 

مخری یکی از  الاهای د ایراگ با یم تکوم  سرکوبگر و جنایصکارب ت ریق کار ع نی و . ؛ کم بها دادم اس "باید آمو  

 . جدی پیااروی کمونیسصها و فاالین کارگری اس 

 کنگره جای تصمیم سیاستهاست



 

 

 چهاردهمشماره  –مبارزه طبقاتی  21

میصواگ به . سیاسصی اتخاا ناد. کنگرم یازدهم تصب وت  گرانبهایش را به بحآ اسصراتلی و اوضاع جهانی ا صصا  داد

کردب ولی مسصقمیا این موضوع به مسو ه کنگرم  شیوم غیر مسصقیم اسصنصاجان سیاسی از بحآ اسصراتلی و مباتاان دیگر

 . تناتض همین جاس  و در باب مقایسهب کنگرم یازدهم تصبب از سایر کنگرم تب یب یم عقب گرد آشکار بود. تبدیل ناد

سیاس  تصب کمونیس  ایراگ در تبال برنامه هسصه ای رژیم اسالمی اینس  که ما ببور ک ی مخالف برنامه ( ١: برای ماال

ما تمام کارگراگ و مردم آزادیخوام ایراگ را به مخالر  با . هسصه ای هسصیم که تح  تاکمی  جمهوری اسالمی اجرا میاود

 .برنامه اتمی رژیم جمهوری اسالمی فرامیخوانیم

 سیاس  ما در تبال تاک های کارگری( ٢ماال 

 اگ جاماه و بخای از جنبش کارگری ایراگسیاس  ما در تبال کارگراگ مهاجر مقیم ایراگ بانواگ شهروند( ١ماال 

بحاهای مال . کنگرم جای این نوع تصمیم گیریهاس  . و به همین منوال میصواگ در عرله های مخص ف سیاس  اتخاا کرد

اسصراتلی و اوضاع جهانی ببور مرصل بایسصی در ج سان آمادم سازی مدتها تبل از برگصاری کنگرم انجام شدم باشند و نه 

 . کنگرمدر  ود 

 مشکل دیگر نوع قطعنامه هاست

اما . تبانامه  یس  و  را ما تبانامه لادر میکنیم؟  این موضوعی اس  که میصواند پاسخهای مخص ری در بر داشصه باشد

. یکی تبانامه های الصام آور اس  و دیگری غیر الصامی: آنچه مهم اس  اینس  که  ماموال دو نوع تبانامه وجود دارند

ماال شما به تبانامه های شورای امنی  سازماگ م ل توجه کنیدب وتصی تبانامه ای . های الصام آورب اجرایی هسصند تبانامه

هنوز شورای امنی  در مورد سوریه : برای ماال. از سوی پنی کاور دارای تق وتو لادر میاودب باید اجرا هم گردد

کاور عووب تبانامه های  ١١١بانامه های سازماگ م ل با بیش از اما ت. تبانامه ای لادر نکردم اس  که الصام آور باشد

اعالم موضای که مابه ازاء عم ی در بر . آناگ بر سر موضوعی اعالم موضر میکندد. اعالم موضای هسصند و نه الصام آور

 . ندارد

نیمب نظر  ود را بیاگ ما نسب  به موضوعی اعالم موضر میک. تبانامه های ما نیص اعالم موضای اس  و نه الصام آور

 . مراد مندرج در تبانامه هم اجرا ناودب اشکال نداردب  وگ الصام آور نیسصند. میداریم و نه بیاصر

برای نمونهب دو سال پیش بود . عمدتا جنبش کمونیسصی ایراگ و تنبش کارگری هم این درد را دارند. این تنها درد ما نیس 

نگی برای کمم به ایجاد تاک های کارگری تبانامه ای لادر کرد که دارای فکر کنم که بمناسب  اول مام مهب کمیصه هماه

بندب همه اش درس  و لد البصه جصو  واسصهای مبارزاتی ماس ب اما ماکل آگ تبانامه نه در  ٢١موموگ این . بند بود ٢١

ایراگ هنوز مصاکل نادم اندب پراکندم  سوال این بود که در شرایبی که کارگراگ. محصوای آگب ب که در اجرایی بودگ آگ بود

اندب و به اعصبار این بی تاک ی و پراکندگیب هنوز موفق نادم اند که در عرله مبارزم سیاسی ورود داشصه و مهر  ود را 
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بصنند و تصی دولصها را وادار سازند تا به این  واسصهای برتق کارگری  به اجراء درآورندب ما وم نبود که انصظار رفقای 

کمیصه هماهنگی باد از لدور آگ تبانامه  ه بود؟ آگ تبانامه هم تنها اعالم موضر بود تا شاید در دنیای سربسصه و 

 . اما تنها تا این تد  و نه بیاصر. این لد در لد مبارک اس .  رقانریال لدای رادیکال دیگر به گوشها برسند

امه میگبردب  ه ت ییراتی به نرر کارگراگ انجام شدم اس ؟ رفقای تال سوال اینس  که باد از دو سال که از لدور آگ تبان

 . کارگر تا  ه اندازم و به کدامیم از  واسصهای مندرج در آگ تببانامه رسیدم اند؟ و سواالتی از این تبیل

نکه انسانهای اما ما بدلیل ای. تبانامه های ما هم از یاد بردم میاوند. من مبمون هسصم که آگ تبانامه فراموش شدم اس 

بیباکی هسصیمب برایماگ مسو ه ای نیس  که هر تم تبانامه ای به  ه سرنوشصی د ار میگرددب زیرا باز میگردیم و دوبارم 

 ر ش این سیکل ادامه پیدا میکند و بدبخصی هاب مصیبصها و پراکندگی ها هم در آگ سویب ادامه . تبانامه لادر میکنیم

 بانامه ها اعالم موضای هسصند و مابه ازاء پراتیکی و عم ی ندارندب همه این تیپ ت.   واهند یاف 

و تابل لمس و مااهدم بودگ یم ت ییر را هدف فاالیصهای  رد و کالگ  ود ترار   هر فاالی  کمونیسصی و کارگری اگر ت ییر

 ...ثیری در اوضاع داشصه باشد لدور تبانامه پا  تبانامه بدوگ اینکه تا.  ندهدب نصیجه همین  واهد بود که شاهدش هسصیم

 چه باید کرد

هدف از مبارزم شرک  در پروسه و سپس بوجود آمدگ ت ییر و تحول از یم وضای  فالکصبار سیاسیب اتصصادی و اجصماعی 

که در آگ کارگراگ مصحمل یم شرایم و زندگی طات  فرسای هسصندب به وضای  و شرایم دیگری اس  که در آگ کارگراگ 

همین  داثل ت ییر در اوضاعب مسص صم کار و فاالی  در سبح . و تداتل تامین های اجصماعی بر وردار هسصنداز آزادی 

ماکرو و کالگ در ایراگ اس ب آنجا که فاالی  کمونیسصی اهم تمرکص  ود را لرف آگاهی تودم های کارگر و زتمصکش و 

 . بسم فرهنگ تاکل سازی میکند

تاکم بر آگ فاالی  باشدب و دوما فاالیصها و قوانین و موازینی  زندگی اینس  که اوالجصو ضروریان هر فاالی  و تصی 

در فاالی  . مورد بر ورد ترار گیرد استاندارد پایین از استاندارد به عنوان انحراف ازشوندب  استانداریزهزندگی بایسصی 

تصبی ما به یکسری توانین و موازین و همچنین سبم کار جدید و مدرگ اتصیاج داریم تا بصوانیم در تحوالن به نرر تودم های 

 . این موضوع تابل بحآب پیگیری و تامق اس  که بمناسصهای دیگر میصواگ آنرا پی گرف .  کارگر سهیم باشیم

همچنانکه رهبری میصواند و . زمانیب راببه بین رهبری و اعواء بایسصی دوطرفه و دمکراتیم باشددر  هار وب سا

مکانیسم بازرسی در تاکیالن را در ا صیار داردب اعوای تصب هم میصوانندب رهبری را بخاطر انحراف از موازین و 

و باالوم شرک  و د الصگری اعوا در مصابولیسم  نین راببه مصقابل و دمکراتیکی . اسصانداردها مورد باز واس  ترار دهند

 .سازمانی اس  که مانر تس م  مناسبان اسصبدادی در یم تصب میاود

 رهبری حزب
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به این مانی که انصظاراتی که از کنگرم برای . کنگرم های ما به شکل فا ی در انصخاب رهبری تصب اتصیاج به ت ییر دارد

آورد نمیاود و ع یرغم بحاهایی در مورد انصخاب جمر وسیر کمیصه مرکصیب عمال انصخاب یم جمر رهبری میرودب عمال بر

تاداد اعوا به . فوای بوجود می آید که هماگ تادادی که مورد تایید رهبرب ثاب  اس ب رای الزمه را بدس  می آورد

ما میصوانیم بحآ کافی در   .و این با داشصن یم کمیصه مرکصی وسیر و کارا تراون دارد. میرسد ٢١نرر به  ١١زتم  از 

 . مورد انصخابان و تاداد کمیصه مرکصی و مانی رهبری جمای را در فرل  دیگری نیص انجام دهیم

اما اگر اینجا به یم نکصه مرکصی تاکید شودب اینس  که نیاز مبارزم طبقاتیب اینس  که تاداد هر  ه وسیاصری در امر 

یم رهبری جمای با داشصن یم کمیصه مرکصی . ین یانی داشصن یم رهبری جمای پیابرد مسائل مبارزاتی د یل باشندب و ا

 . نررم موجود ٢١وسیر میسر اس  و نه تاداد  

تاداد اعوای کمیصه مرکصیب بحآ نس هاب تاداد زناگ در رهبری تصبب شیوم رهبری منببق به دنیای امروزب جصو مسائل 

آنچه مس م . رلصهای دیگر میصواگ به لورن ماخص به آگ پردا  مربوط به بحآ در مورد رهبری تصب اس  که در ف

 . اینس  که شیوم رهبری نیص بانواگ یکی از عرله های مبارزاتی اتصیاج به ت ییر دارد

 

 در خاتمه

من در این ارزیابی مخصصر تالش کردم تا اسناد مصوب کنگرم یازدهم تصب را با مالتظه وت  موجود مورد بررسی 

 ه بسا . این بررسی انصقادی تنها به اسناد مصوبه  محدود شدم و به مانی ارزیابی کل کنگرم یازدهم نیس . دهم انصقادی ترار

 .ارزیابی از کل کنگرم هم در جای  ود الزم اس 

 در این ارزیابی انصقادی تالش بامل آمد به رفقای رهبری یادآور شد که برای ارائه بحاهای اساسیب از تبل آنرا طر  و به

سبم کار کنگرم یازدهم تصب نمونه ای از یم تصب عقب . بحآ بگبارند و تمام وت  کنگرم را به  ود ا صصا  ندهند

زیرا به این دلیل سادم که رهبری برای  ود محرو  میدارد که تمام وت  کنگرم را بخود . ماندم اس  و نه پیارو کمونیس 

اگر . اینجا بحآ بر سر تق اس . داشصه باشند تا بصوانند ترف  بصنند ا صصا  دهدب اما اعوای تصب سه تا پنج دتیقه وت 

تاکم بودگ تانوگ و مقرران بر کنگرمب باعآ . موازینی دمکراتیم بر نحوم ارائه بحاها تاکم نباشدب همین میاود که دیدیم

ما  .ش از دو ساعت حرف بزندرهبری نمیتواند یا نباید حداکثر بی. میاود تا رهبری هم  ود را م صم به رعای  آگ نماید

توضیحاتی که در کنگرم دادم میاود را بایسصی تبل از کنگرم ارائه . تبدیل کنیم حزبی میتوانیم اینرا به موازین و مقررات

 . داد

 به امید برگصاری کنگرم های موفق و مدرگ کمونیسصی 
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روایتهای . ی آشنای مارکس است زمانی که میخواهد چکیده ای از جامعه ی کمونیستی را به تصویر بکشاندجمله باال جمله

بدست دادن تصویری جامع از آن جامعه به نظر من کار دشوار و تا حدی . متفاوتی از جامعه ی کمونیستی وجود دارد

ای بر قراری آن جامعه تا حدودی روشن خواهند شد اما هنوز جواب بعضی از سواالت در مسیر تالش بر. ناممکن است

مارکس به اندازه ای که در . سواالت بسیار دیگری باقی خواهند ماند که برای روشن شدن آنها به زمان نیاز خواهد بود

ش به او مورد نقد جامعه سرمایه داری نوشته است در مورد جامعه کمونیستی ننوشته و تا حدی که بررسی های علمی ا

 .اجازه داده در مورد آن جامعه سخن به میان آورده است

هدف من از نوشتن این مقاله بررسی نظریه ای است که این جمله ی مارکس در تببین جامعه ی کمونیستی را مترادف با 

ان دهم که میخواهم نش. برقرار میشود" برابری"وصف میکند و مدعی است کمونیسم جامعه ای است که در آن " برابری"

 . با جامعه کمونیستِی مد نظر مارکس دو تببین متفاوت هستند" برابری"

 :برای ورود به بحث میخواهم از آنالیز جمله مارکس شروع کنم

پس در ... . جامعه بدون در نظر گرفتن شناسه های فردی از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ و"ِ فرد"یعنی هر " از هر کس" 

جایگاه و اهمیت خاص خود را دارد و در جمع یا جامعه محو نشده " فرد"ونیستی مد نظر مارکس مرحله اول در جامعه کم

 . است

 .بر می گردد یعنی توانایی فرد مورد بحث" هرکس"به " ش"در اینجا ضمیر شخصی متصل " برحسب توانش"

 .نیاز همان فرد مورد بحثبر می گردد یعنی " کس"به همان " ش"در اینجا نیز ضمیر شخصی متصل " بر حسب نیازش"

 .پس در جامعه کمونیستی هر فرِد جامعه به همراه تواناییها و نیازهای فردی اش مورد توجه خاص مارکس است

مارکس می گوید از هرکس به اندازه توانش انتظار میرود در جامعه نقش آفرینی کند و به هرکس نیز باید به اندازه ی 

 .جتماعی تعلق گیردنیازی که دارد مواهب و نعمات ا

 .به خودش ارجاع میدهد و هیچ کس را با دیگری مقایسه نمیکند" نیاز"و " توان"را در " هرکس"پس مارکس 

  

 مارکس و برابری

 "(برابری"بحثی انتقادی در مورد )

 شهروز ناصری

فراتر رفت تنها در آن زمان می توان از افق محدود حقوق بورژوایی .... 

از هر کس : "و جامعه خواهد توانست این شعار را بر پرچم خود بنویسد

 "...ییش و به هر کس بر حسب نیازشبر حسب توانا

 نسخه ی اینترنتی بازنویس یاشار آذری ٢٢صفحه -نقد برنامه گوتا -کارل مارکس  



 

 

 چهاردهمشماره  –مبارزه طبقاتی  25

 :در نگاه مارکس و برابریخواهان بیاندازیم" فرد"حال نگاهی به ُبعد فلسفی 

من کسی هستم که : از نگاه مارکس میتوان گفت" من کیستم"در جواب سوال 

من "یعنی ". من منم"تواناییها و این نیازهایی را در خود دارم به عبارتی دیگر 

 . در خوِد فرد معنی پیدا میکند" کیستم

 :بیایید همین سوال را از نگاه یک برابریخواه بررسی کنیم

زیرا جمله بی معنی است و باید حتما برای معنا دادن به این مفهوم، طرف " من برابرم"وید یک برابریخواه نمی تواند بگ

من کسی هستم که با فالن شخص یا : دیگری را پیدا کند و خود را با آن در کفه ی ترازو قرار دهد پس اجبارا باید بگوید

من "نمی تواند بگوید " من کیستم"ر جواب جمله ی به همین اعتبار فرد برابریخواه د. برابرم( و یا شیئ یا اشیا)اشخاص 

 . یعنی فرد در این اندیشه نمی تواند خود را در خویش جستجو کند بلکه خود را دیگری میبیند". منم

تبدیل نمیشود زیرا ( شناسنده)از هیچ نقطه ای شروع مستقل ندارد و هیچ وقت به سوبژه " من"در فلسفه ی برابریخواهی 

 .از خویشتن ابژه ای را پیش فرض میگیرد که در خارج از او وجود دارد و با او یکسان استهمواره بیرون 

 . این برابرِی سوبژه با ابژه، ابهام اساسی فلسفه ی برابریخواهی است

د برابریخواه با چه ابژه ای برابر است؟ آیا این ابژه در اندیشه ی اوست یا وجو"ِ من"حال این سوال نیز مطرح میشود که 

 خارجی دارد؟ 

با او " من"یعنی ابژه، انسان دیگری است که . از نظریه ی برابریخواهی بر می آید که این انسانها هستند که با هم برابرند

 .این قضیه چیزی از ابهام اساسی این فلسفه کم نمی کند. برابرم

" من"را داشته باشد تا با " من"برابر است اگر وجود خارجی داشته باشد باید تماما خصوصیات " من"این انسانی که با 

یک لحظه تصور کنید که برابری از بین دو نفر . در واقع باید خودم باشد که در خارج از خودم وجود دارد. برابر باشد

هایی "من"این حساب برابریخواهان میگویند که جامعه تشکیل شده است از  با. فراتر برود و در ُبعد اجتماعی بررسی شود

ها  گم است و هیچ وجه مشخصه ی مستقلی "من"در بین دیگر " من"به عبارتی . وجود دارند" من"که همگی خارج از 

ویژگیهای یت و در جامعه ی کمونیستِی مد نظر مارکس اهم" فرد"یا همان " من"این در حالی است که گفته شد . ندارد

 .را دارد خاص خود

قرار دارد، و من در ذهن خویش او را برابر خود میپندارم، یعنی " من"و اگر ابژه، انسان یا مفهومی است که در اندیشه ی 

واقعی را با "ِ من"زیرا . سوبژه، با ابژه ای ذهنی برابر است، پس فلسفه ی برابریخواهی یک فلسفه ی ایده آلیستی است

 .ود ذهنی برابر میداندیک موج
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من ". من منم"با مراجعه به اندیشه مارکس میتوان گفت " من کیستم؟"در اندیشه ی مارکس هم ابهام فلسفی دارد؟ " من"آیا 

 . مارکس وجودی است مستقل و شناسنده"ِ من. "تو نیستم و تو نیز من نیستی

 مارکس در چیست؟ "ِ من"یا همان ( سوبژه)شناسنده "ِ من"ارزش 

فقط می : زمانی که انسان در پی شناخت، ذهن خود را از هر اطالعاتی تهی میکند و تا جایی پیش می رود که می گوید

است، انسانی است شناسنده ( ابژه)دانم که چیزی نمی دانم و دوباره شروع می کند به شناخت هر آنچه موضوع شناخت 

فرضهایی مانند خدا، نیروهای ماوراء الطبیعه، طبیعت، پیغمبر،  پیش)یعنی انسان سوبژه دیگر هیچ پیش فرضی (. سوبژه)

برای شناخت قایل نیست و دوباره با فهم ...( مقدسات، آزادی، جامعه، طبقه، کارگر، نیروی کار، کمونیسم، مارکس و

د از هر می شو مستقلو  آزادانسانی که به این مرحله می رسد . خودش سعی در شناخت تمام موضوعات شناخت می کند

این ویژگیها انسان را تا مرحله ای پیش می برد که آفریننده می شود و خودش . آنچه ذهن او را به اسارت در می آورد

دیگر نمی توان او را . این انسان دیگر از خود بیگانه نیست و به خودشکوفایی رسیده است. دنیای خودش را می سازد

 . کردتحمیق کرد، به بندش کشید و یا استثمارش 

ابهام فلسفی دارد، در یک مقطعی به مشکل . برابریخواه نمی تواند خود را از قید ازخودبیگانگی برهاند"ِ من"در حالیکه 

او انسانی آزاد و . و پای من بودنش بایستد و محکم باشد، گیج و گنگ می شود" من منم"آنجاییکه باید بگوید . بر میخورد

 .می برد مستقل نیست و همواره در بند بسر

مستقل و وجودی " فرد"نشان داده شد که در دیدگاه مارکس . فکر کنم بحث در مورد ُبعد فلسفی موضوع تا اینجا کافی باشد

 .این تفاوت بین این دو دیدگاه بنیادین است. دارد نامستقل و دربندوجودی " فرد"دارد اما در دیدگاه برابریخواهان  آزاد

 

 یه ی دیگراز چند زاو" برابری"بررسی 

 .مقایسه گرا است" برابری" -١

یعنی طرفی را با طرف دیگر مقایسه می . هر وقت بحث برابری پیش میاید، همواره  دو طرف یک مساوی مد نظر است

 . کنیم که در حالت موازنه و تعادل قرار دارند

با چه چیزی یا با چه " من"که و بالفاصله این سوال مطرح می شود . به خودی خود بی معنی است" من برابرم"جمله 

و باید طرف مقابل به دقت . کسی برابرم؟ باید چیزی را پیدا کرد و در طرف دیگر تساوی قرار داد تا جمله معنی پیدا کند

 .سنجیده شود تا برابری همواره برقرار باشد و تعادلش بهم نخورد
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چه می شود؟ افراد همواره باید به . رابری با یکدیگر باشندفرض کنید افراد آن جامعه همه بدنبال ب. به داخل جامعه بیاییم

مشکل این قضیه در چیست؟ شاید بگوید مگر . تا مبادا کسی چیزی از دیگری بیشتر داشته باشد. مقایسه با یکدیگر بپردازند

 بد است که کسی چیزی از کس دیگر بیشتر یا کمتر نداشته و همه به اندازه ی برابر بهرمند باشند؟

فقط در مجموعه های ساکن و بدون حرکت حالت تعادل خود را می " برابری"کل این قضیه از اینجا شروع میشود که مش

" برابری"اما جامعه یک مجموعه ی ساکن نیست جامعه در تغییر و تحول و جنب و جوش است پس . تواند حفظ کند

مقایسه های در حالت تعادل باقی نمی ماند بلکه این بعنوان حالت متعادل مقایسه، در این مجموعه ی پر تکاپو همواره 

در یک سیر صعودی با یکدیگر می انجامد و این نوع رقابت یعنی تالش برای " رقابت"در حالت پویا بال استثنا به  مداوم

ری برتو رقابت به  رقابتبه  مقایسه. اینجا است که یک خطر پنهان در فلسفه ی برابری احساس می شود. برتری جویی

 . در بین افراد جامعه منجر می شود( بخوانید بنیان یک سرمایه داری دوباره) جویی

 . نطفه ی یک سرمایه داری دوباره را در خود پنهان دارد" برابری"ماهیت : می توان گفت

هرگز به مارکس برای جلوگیری از رقابت بین افراد و انعقاد نطفه ی یک سرمایه داری دوباره در جامعه ی کمونیستی، 

او فرد را متوجه . او هر کس را به اعتبار خودش میسنجد نه در مقایسه با دیگری. مقایسه ی آنها با یکدیگر نمی پردازد

 . خودش میکند

نیاز فرد در ارتباط با خودش محدود است، اما در مقایسه با دیگری بسان دو خط موازی در هندسه ی اقلیدسی بی 

 (.ندوزی، نه رفع نیازکه این میشود مال ا)انتهاست

 

 .مطلق است" برابری" -١

است به این معناست که این دو متغیر از هر لحاظ   yبرابر  xوقتی می گوییم . بیان مطلق یک تساوی است" برابری"

 .باهم برابرند و در برگیرنده ی هیچ اما و اگری نیست

ایده آلیستی موجودند و هر مطلق های اجتماعی تنها در تفکرات . مطلق بودن در مقوالت اجتماعی نامعتبر است

 .ی ایده آلیزه شده با واقعیت فاصله دارداندیشه

 

 اندیشه ای مکانیکی و جبرگرا" برابری"  -٢

گرایشات درونِی فرد و به همین اعتبار تفاوتهای فردی افراد مانند عشق، وجدان، سلیقه های متفاوت، تمایالت مختلف، 

در اندیشه ی " فرد"همانطور که گفته شد . اولویتها و انتخابهای گوناگون افراد جامعه در این فلسفه قابل تفسیر نیست
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ها انسان را جسمی ظاهری و بدون محتوا بسان رباط می بینند به آن. برابریخواهی موجودی است محو شده در جمع

 . عبارتی دیگر نگاهی ابزاری به انسان دارند

 .آنان برای یکسان کردن این تفاوتهای فردی به جبر متوسل می شوند

 

 محدودنگر و تک ُبعدی نگر" برابری" -٤

مق مثال ساده ی زیر اهمیت بسیار زیادی درک عی. برای بررسی این جنبه از برابری به یک مثال می پردازم

 . دارد در فهم مباحث بعدی که مطرح می شود

بلکه در . نمی توان یکی را بر دیگری برتری داد. هردو میوه هستند. یک سیب و یک پرتقال را در نظر بگیرید

سیب با یک پرتقال اما تا بحال شنیده نشده است که بگویند یک . سرجای خودشان هردو سودمند و خوشمزه هستند

اما اگر ما . زیرا علیرغم سودمندی و خوشمزگیشان، دو وجود مستقل با ویژگیهای متفاوت هستند. برابر است

اصرار در مقایسه ی ایندو داشته باشیم باید یک واحد مشترک در بین ایندو پیدا کنیم و براساس این واحد مشترک 

در اینصورت وزن هردو را به . زن بخواهیم آنها با یکدیگر بسنجیممثال از لحاظ و. آنها را با هم مقایسه کنیم

. تبدیل میکنیم و می گوییم که آن سیب از لحاظ وزن کمتر، بیشتر و یا برابر آن پرتقال است" گرم"واحد مشترک 

یک سیب چند گرم است و یک پرتقال چند گرم است؟ یعنی . است" گرم"پس در اینجا واحد مشترک برای مقایسه 

دو وجود مستقل با ویژگیهای متفاوت را به یک واحد مشترک تبدیل کرده ایم و به این ترتیب قادر به مقایسه ی 

نکته حائز اهمیت در اینجا این است که علیرغم اینکه ما توانسته ایم ایندو وجود مستقل با . آن دو شده ایم

نمی توانیم این مقایسه را به  م، اما هیچوقتویژگیهای متفاوت را از یک جنبه ی خاص با یکدیگر مقایسه بکنی

 وزنمثال اگر وزن سیب برابر وزن پرتقال باشد، باید هنگام مقایسه حتما بگوییم که . کل وجود آنها تعمیم دهیم

پرتقال مساوی است و نمی توانیم در حالت کلی بگوییم سیب برابر است با پرتقال در اینصورت  وزنسیب با 

 .جمله مبهم و بی معنی و مقایسه غلط می شود

نمی توان گفت فالن کس . مقایسه ی بین انسانها هم که اساس فلسفه ی برابریخواهی است دقیقا به همین شیوه است

با  Aمثال گفته شود که شخص . اینکه یک واحد مشترک در بین ایندو پیدا شود با فالن کس دیگر برابر است مگر

و همانطور که در مثال باال هم گفته شد حتی . برابر است... از لحاظ هوش، وزن، قد، توان جسمانی و  Bشخص 

ان گفت از یک جنبه ی خاص با یکدیگر مقایسه شوند و فرضا برابر هم باشند، باز نمی تو Bو  Aاگر اشخاص 

مثال اگر . که ایندو شخص باهم برابرند زیرا همواره پارامترهای دیگری در آنها وجود دارد که متفاوت هستند

از هر لحاظ یکسان باشند که آن وقت  Bو  Aمگر اینکه اشخاص ... ن یکی باشد وزنشان متفاوت است وøghقدشا

حال اگر مقایسه ی بین . ان یک شخص استاست که این هم Aهمان  Bاست و  Bهمان  Aیعنی ( A₌B)میشود 

انسانها در ُبعد جامعه ی جهانی و در ابعاد میلیاردی صورت بگیرد، بی اساس بودن فلسفه ی برابریخواهی به 

 .وضوح خود را نشان میدهد
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 برابری سیاسی -٥

 . ناقض برابری است" برابری"هر گونه نظارت بر 

 :می دهماین قضیه را کمی آمیخته با طنز توضیح 

ساقه های ذرت کم . تو خواننده ی عزیز اگر برابریخواه هستی فرض کن بوته ی ذرتی هستی در یک مزرعه ی ذرت

حال تو بعنوان عضوی از مزرعه ذرت چگونه پی خواهی برد که در آن سوی . و بیش به یک اندازه قد می کشند

 مزرعه درختی چندین متر بیشتر از قد تو رشد نکرده است؟ 

یعنی . ب واضح است باید خودت را به باالی سر ذرت های دیگر برسانی تا بتوانی تفاوتها را تشخیص دهیجوا

در غیر اینصورت هیچ راهی وجود ندارد که بفهمی در گوشه ای از این جامعه ی . احتیاج به نظارت از باال است

ند و به ریش این مزرعه ذرت هم نخندند که گسترده  بدور از چشم دیگران کسانی چندین برابر بیشتر قد نکشیده باش

پس ذرت عزیز تو باید برابری را نقض کنی تا بفهمی در دنیا چه خبر است و چه کسانی بر این . در برابری گم است

 .دشت برابری دارند حکومت می کنند

یعنی در جامعه . باشدجامعه بدون نظارت و مدیریت اداره نخواهد شد و هر ناظر و مدیری باید قدرت اجرایی داشته 

باید افراد، نهادها و ارگانهایی موجود باشند که قدرت اجرایی بیشتری از دیگران برای نظارت بر ابزار تولید و شیوه 

یعنی حتی اگر . ماهیت این نهادها برتر بودن آنها را منتفی نمی کند.)ی تولید، خدمات و امورات اجتماعی داشته باشند

ن عالیترین شیوه اداره ی جامعه حاکم باشد باید شوراها قدرت اجرایی بیشتری از افراد حکومت شورایی به عنوا

این افراد، دیگر از لحاظ سیاسی (  عادی جامعه داشته باشند در غیر اینصورت توان اداره ی جامعه را نخواهند داشت

و برای حراست باید قدرت اجرایی بیشتری آنان برای نظارت باید در جایگاه رفیعتری بنشینند . با دیگران برابر نیستند

سیستم شورایی ساختاری هرمی دارد و این به وضوح یعنی افراد در این سیستم از لحاظ سیاسی برابر . داشته باشند

یک فرد که مثال برای شورای شهر انتخاب شده است و رای اعتماد هزاران شهروند دیگر را پشت سر خود . نیستند

ه نتوانسته چنین رای اعتمادی را از سوی شهروندان بدست آورد در یک سطح سیاسی و اجرایی دارد دیگر با کسی ک

هر چند این شخص از نظر دارایی های شخصی با )قرار ندارد و نمی توان آنها را از لحا ظ سیاسی برابر خواند

وان به زیر کشیدن نمایندگان شاید گفته شود در سیستم شورایی رای دهندگان باید هر لحظه ت(. دیگران یکسان باشد

این درست است اما چیزی از اصل موضوع تغییر نمی دهد بالخره باید کس دیگری در جایگاه . خود را داشته باشند

و کسی که در آن جایگاه قرار  .باید موجود باشد( سیاسی اجرایی)یعنی جایگاه رفیع تر مدیریت . رفیعتری قرار گیرد

 .م باشد موقعیت سیاسی اش با بقیه فرق خواهد کردمی گیرد حتی اگر یک روز ه

برابریخواهان در مورد این اختالف جایگاه در قدرت سیاسی در جامعه شورایی سخنی به میان نمی آورند و همواره 

به معنی یک کاغذ سفید در " رای"مردم را از لحاظ سیاسی برابر می خوانند حال اینکه " هرکس یک رای"به اعتبار 
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و می بینیم که این یعنی میزان تاثیر گذاری واقعِی هر کس در عرصه های مختلف " رای"کس نیست، بلکه دست هر 

 .تاثیرگذاری در سیستم شورایی هم به یک اندازه نیست و عده ای قویترند

ضیه در حالت خوشبینانه برابریخواهان دقیق به این موضوع نپرداخته و آنرا درک نکرده اند و کامال احساسی با ق

و اما در .( اکثر توده های زحمتکش به جان آمده از وضعیت فالکتبار کنونی از این تیپ هستند)برخورد میکنند

صورتیکه سیاستبازان برابریخواه کم گویی کنند و تمام زاویه های حقیقت را نمایان و بازگو نکنند، وعده ی برابری 

ی محروم برای به قدرت رساندن منادیان برابری رویکردی فریبکارانه دارد و قصدش صرفا بسیج توده ها

همدیگر را قبول ندارند و در رقابت با هم هر کدام خود را " برابری"همین االن احزاب مدعی برابری هیچ کدام .)است

 !!.( ؟؟حکومت بر برابرِی مردمشایسته تر از دیگری میداند برای 

آزادی بنا به تعریف مارکسیستی اش باید پایه ی . شودهم وضعش روشن می " آزادی و برابری"در اینجا ترکیب 

آزادی یک فرد ثروتمند یا یک شخص دارای قدرت سیاسی همواره بیشتر است از کسانی که این . مادی داشته باشد

پس هرگونه . امتیازات را ندارند، هرچند که روی کاغذ و به اصطالح قانونا هیچ فرقی بین شهروندان جامعه نباشد

ر قدرت و اختیار در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جسمانی و فیزیکی شخص، تفاوت تفاوت د

حتی اگر برابری اقتصادی هم -در شرایطی که برابری سیاسی وجود اجتماعی و خارجی ندارد . در حدود آزادی است

 .افراد جامعه به نسبتهای متفاوتی آزاد خواهند بود -حاکم باشد

 

 برابری اقتصادی -٦

 

برابریخواهان بیشتر رویکردی اقتصادی دارند و تمام توانشان را بکار میگیرند تا مردم را به این قناعت برسانند 

 . که از لحاظ اقتصادی اجازه نمی دهند کسی از کس دیگری برتر باشد

زیرا آنکه دیکتاتوری میکند  امکان ندارد تمام افراد جامعه را از لحاظ اقتصادی برابر کرد حتی با دیکتاتوری

 .همیشه توزیع کنندگان ثروت جامعه دسترسی بیشتری به منابع ثروت دارند. خود مشمول این قانون نخواهد شد

پس دیگر کسی توان استثمار کس . در جامعه ی کمونیستی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ملغی می شود

اما باز کسانی هستند که با اینکه توان استثمار دیگران را ندارند، در . دیگری را ندارد زیرا ابزار آن را گرفته اند

 .وضع بهتری زندگی می کنند زیرا استعدادهایشان جایگاه اجتماعی شان را تعیین می کند

در کره ی زمین اقلیم های جغرافیایی متفاوتی وجود دارد که جوامع بشری بر . طبیعت برابریخواه نیستدر ثانی 

کسی که در یک منطقه ی سرد سیر زندگی می کند باید بیشتر از . اطق متفاوت اقلیمی قرار دارندبستر این من

کسی که در صحرا زندگی می . کسی در یک منطقه ی معتدل زندگی می کند از امکانات گرمایی بهره مند باشد

 ...وه زندگی می کند وکند باید تسهیالت بیشتری برای زندگی در صحرا داشته باشد و یا کسی که در باالی ک
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راه حل نیست بلکه ( که دستمزد برابر برای کارگران نیز یکی از شیوه های آن است)بهمین خاطر توزیع برابر 

 .این افراد باید متناسب با نیازشان از امکانات بهرمند شوند

 

هر ترفندی که خودشان با)فرض کنیم که برابریخواهان توانستند مردم را از لحاظ اقتصادی به برابری برساندند

غلط بودن چنین . از این فرض نمی توان نتیجه گرفت که زندگی تمام افراد جامعه به برابری رسیده است( بلدند

اقتصاد تنها یک جنبه از زندگی انسان را تشکیل میدهد . نتیجه گیری ای را قبال در مثال سیب وپرتقال شرح دادم

افراد جامعه با یکدیگر باشد که زندگی شان از جنبه  کل زندگییسه برای و به همین اعتبار نمی تواند مالک مقا

 . های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، جسمانی، ژنتیک و روانی تشکیل شده است

 .محدودنگری و تک بعدی نگرِی برابریخواهان مانع از این است که درک همه جانبه ای از جامعه داشته باشند

 

بیشتر می توان در مورد نقد برابری مثالهای نقض آورد مثال تحت چه شرایطی زندگی یک نفر معلول ذهنی 

حال اینکه هرگونه مقایسه بین ایندو غیر )تحت مراقبت پزشکی با زندگی پزشک معالجش برابر به حساب می آید؟

اعماق زمین با محیط کار یک  تحت چه شرایطی محیط کار یک کارگر معدن در(  انسانی و غیر اخالقی است

معلم در مدرسه با فضای کامال مطبوع آموزشی برابر می شود؟ بازه ی زمانِی برابری کدام است یعنی یک پیر 

مرد یا یک پیر زن با یک کودک در چه چیزی برابر خواهند بود حال اینکه یکی دارد می رود و دیگری تازه 

محدوده ی مکانی بر گستره ی متفاوت . یها و خصوصیات متفاوتدارد می آید در دو دوران مختلف با ویژگ

 ...اقلیمی چگونه برابر می شود؟ و 

 .برابریخواهان باید به تمام این سواالت پاسخ دهند

 

 در مورد برابری زن و مرد -٧

و واقعی آیا این ادعا مارکسیستی . برابریخواهان بسیار سعی در این دارند که زن و مرد را برابر معرفی کنند

و " مرد و مرد"را، بلکه " زن و مرد"است؟ با توجه به موارد ذکر شده در باال روشن است که مارکس نه تنها 

مارکس تمام ویژگیهای یک وجوِد مستقل را در هر فرد اجتماع می . را هم با یکدیگر مقایسه نمی کند" زن و زن"

 .بیند و هیچ کس را به اعتبار دیگری معتبر نمی داند

های کومله تی " سخن روز"رای بررسی دقیقتر نظرات برابریخواهان در مورد زن و مرد شما را به یکی از ب

* متن کامل سخن روز در پایان ضمیمه. وی که بیانگر نظر رسمی حزب کمونیست ایران نیز هست ارجاع میدهم

 .شده است

ژاد، ملیت و غیره صحبت می زمانیکه کمونیستها از برابری کلیه افراد، صرفنظر از جنسیت، ن) 

  ...(کنند
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و اما نویسنده ی برابریخواه ادعای . در باال نشان داده شد" برابری کلیه ی افراد"مبهم و بی محتوا بودن 

در امورات اجتماعی ... صرفنظر کردن از جنسیت را دارد یعنی میخواهد جنسیت را نیز مانند مذهب و نژاد و 

ز این مشخصه هایی که نامبرده شده اند از قبیل جنسیت، نژاد، ملیت و غیره، در ببینیم کدامیک ا. دخیل نکند

 . جامعه ی برابریخواهان قابل حذف و صرفنظر کردن هستند و از کدامیک واقعا نمی توان صرفنظر کرد

باید یعنی باالجبار بین دو طرف معادله .  است" مقایسه"همانطور که گفته شد یکی از خصلتهای ذاتی برابری 

 . با این حساب در بین زن و مرد هم در این اندیشه باید مقایسه صورت بگیرد. مقایسه صورت بگیرد

بحث جنسیت را با یک مثال ادامه میدهم و نشان خواهم داد که جامعه ی برابری برای حذف جنسیت محدودیتهای 

 . بنیادین دارد

برگزیده های ورزشی از سراسر جهان در آن شرکت به بازیهای المپیک ورزشی دقت کنیم که در آن  :مثال 

میکنند کسانی که سالها روی آمادگی جسمانی خود کار مداوم و حرفه ای انجام داده اند و بعد از رقابت های 

 .سخت و نفس گیر به این بازیها راه یافته اند

 در این مسابقات  

 . یت هستند و نادیده گرفته می شوندتمایزاتی چون نژاد، رنگ پوست، ملیت و مذهب فاقد اهم: اوال

 .تمام رشته هایی که برای مردان وجود دارند، برای زنان نیز وجود دارند: ثانیا

 

می بینیم که از جنسیت صرفنظر نشده است و علیرغم اینکه همه میدانند زنانی که به المپیک راه یافته اند جزو  

ارند، این بازیها همواره بطور جداگانه در بین زنان و مردان کسانی هستند که از آمادگی جسمانی باالیی برخورد

این دیگر شعور عمومی است که زنان هر چند از لحاظ جسمانی با قابلیتهایی در حد المپیک . برگزار می شود

اف باشند اما باز در رقابت با مردانی که آنها هم تواناییهایی در حد المپیک دارند نمی توانند در یک میدان به مص

 . یکدیگر بروند

توان جسمی زنان از مردان کمتر ( در سطح المپیک)پس بطور واقعی حتی در سطوح باالی آمادگی جسمانی 

شده است که به وضوح ** در پایان مقاله لیستی از رکوردهای مردان و زنان در بازیهای المپیک ضمیمه. )است

 (. ن باالتر از مردان قرار ندارددر هیچ رشته ای رکورد زنا. این مطلب را تایید می کند

جالب اینجاست که برابریخواهان در هیچ جایی نسبت به این تفکیک جنسیتی که در سطح جهانی و جلوی چشم 

میلیاردها بیننده از سراسر جهان انجام می گیرد هیچ گاه اعتراضی نکرده و ندارند و آن را کلی هم منصفانه می 

 !!پندارند

 :دو حالت دارد

ر این مسابقات بنا به نظر برابریخواهان از جنسیت صرفنظر شده و گفته شود که میدان رقابت برای همه اگر د

یکی است، مسلما در تمام مسابقات زنان رتبه های پایین تر را کسب میکنند و این همواره پایینتر بودن زن را به 

از رتبه دوم بودن و تحقیر همیشگی زن در  پس برای پرهیز. نمایش میگذارد و اتفاقا منجر به تحقیر زن میشود
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راه حل دنیای سرمایه داری و سکوت و )باید حتما تفکیک جنسیتی صورت بگیرد رقابتو  مقایسهاین فضای 

 (.تمکین برابریخواهان با این قضیه

آلش که در حالت ایده . بازیهای المپیک نمونه ای واقعی از رابطه ی زن و مرد در میدان مقایسه و رقابت است

اما این آزادی تا . برابری باشد، زنان اختیار آن را دارند که در هر رشته ی ورزشی آزادانه فعالیت داشته باشند

. زمانی است که آنها به حوزه ی قدرت مرد وارد نشوند در غیر اینصورت  مغلوب قدرت مرد خواهند شد

تی، زنان آزاد نیستند و همواره در محدوده ای قادر استنتاج از این بحث این است که در نظام مقایسه گرا و رقاب

و برای رهایی از مغلوب شدن دایمی حتما باید حوزه . به فعالیت هستند که در آن مردان حضور نداشته باشند

" برابری"همانطور که پیشتر گفته شد . فعالیت خود را از مردان جدا سازند و مجبور به تفکیک جنسیتی هستند

پس در نظام مقایسه گرا و رقابتِی برابری، حذف جنسیت حکم . را است و به همین اعتبار رقابتیذاتا مقایسه گ

و برای پوشاندن و جلوگیری از آشکار شدن این اسارت، امر ( بخوانید اسارت)مغلوبیت همیشگی زن را دارد

رابری هم بعنوان تفکیک جنسیتی ضروری می نماید و این مشکل در نظام سرمایه داری قابل حل نبوده و ب

 .وجهی از این نظام قادر به رفع آن نیست

اگر به مورد ضعف فیزیکی و جسمانی زنان در مقایسه با مردان موارد دیگری چون پریود ماهانه، حاملگی و 

را نیز اضافه کنیم وضعیت زنان به مراتب در این میدان دشوارتر خواهد ( ویژگیهای طبیعی زنان)زایمان 

این غیر از ظلم به زنان هیچ تفسیر دیگری (. ی را تصور کنید که با یک مرد مسابقه ی دو بدهدزن حامله ا)شد

 .ندارد

 

 .در اینجا باید به جنگ کسانی بروم که می گویند زن از مرد کمتر است

ویند این دیدگاه اغلب از جانب مذهبییون شنیده می شود و در مقابل، برابریخواهان برای جواب دادن به آنها می گ

 .که نه خیر زن با مرد برابر است

اشکال اساسی دیدگاه مذهبییون در این مورد این است که یک جنبه ی خاص از دو وجود مستقل با ویژگیهای 

یک جنبه ی خاص از وجود )متفاوت را به  کل ارزش وجودی آنها تعمیم میدهند یعنی از ضعف جسمانی زن 

که کل ارزش وجودِی زن کمتر از مرد است و تمام ویژگیهای دیگر زن  در مقایسه با مرد نتیجه می گیرند( زن

در مثال سیب و پرتقال در باال نشان داده شد که این شیوه از مقایسه نادرست )را نادیده می گیرند و این غلط است

 ( است

رابر دانستن دو اما جواب برابریخواهان نیز اشکال اساسی دارد آنان برعکس مذهبییون عمل می کنند یعنی با ب

در واقع در این مورد . وجود مستقل با ویژگیهای متفاوت، تمام جنبه های خاص این دو وجود را نفی می کنند

 .مذهبییون و برابریخواهان دو روی یک سکه هستند

و )پس هر دو دیدگاهی که زن را ازمرد کمتر میداند و یا زن را برابر مرد میداند اساسا دیدگاههای غلطی هستند

 (. البته به همین دلیل دیدگاهی که زن را از مرد بیشتر بداند نیز اشتباه است
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دیدن وجود زن و پرهیز از برجسته کردن جنبه های خاص جسمی و ظاهری او و  اجتماعیو  همه جانبه

همچنین پرهیز از مقایسه ی این جنبه های خاص از وجود او با مرد، تنها کاری است که زن را در جایگاه 

درست اجتماعی اش قرار میدهد در غیر اینصورت زن همواره اسیر دیدگاههای تحقیرآمیز، محدودنگر و تک 

 .ُبعدی نگر خواهد شد و رهایی نخواهد یافت

و  کار و مناسبات اجتماعی  ل، تولید مث، طبیعت:  جامعه برای بقای خودش به چهار جزء اساسی وابسته است

 . آزادی

ارزش واقعی وجود زن را باید در نقش . اجزای اصلی منجر به نابودی جامعه خواهد شدحذف هر کدام از این 

زن فارغ از هر ویژگی جسمی . بدون زن جامعه ای وجود نخواهد داشت. اساسی او در بقای جامعه جستجو کرد

ولید مثل فقط در اینجا باید یادآوری کرد که ت. و ظاهری که داشته باشد یکی از ارکان اصلی بقای جامعه است

وظیفه ی زنان نیست بلکه مردان هم وظیفه ی طبیعی خود را در امر تولید مثل به عهده دارند اما وظایفشان 

بار اصلی و زحمت تولید مثل بر روی دوش زنان است و در مقابل مردان نیز . متفاوت و به مراتب آسانتر است

همانطور که نسبت وظیفه زنان در . دوششان می افتد برای بقای جامعه بطور طبیعی کار اجتماعِی بیشتری بر

امر تولید مثل برای بقای جامعه به مراتب بیشتر است از مردان، به همان اندازه هم وظیفه ی مردان در امر کار 

همانطور که گفته شد هم مردان در امر تولید مثل وظایفی . اجتماعی برای بقای جامعه بیشتر است از زنان

این تفاوت در نسبِت وظایف، هیچ لطمه . و هم زنان در امر کار اجتماعی، اما نسبتها متفاوت است برعهده دارند

ای به ارزش وجودی زن و مرد در امر بقای جامعه نمی زند و در عین حال هیچ کدام را نیز بر دیگری ترجیح 

 .و برتری نمی دهد

 

بطور جدی به نقد کشیده " کار برابر برای زنان دستمزد برابر در مقابل"در اینجا ضروری مینماید که شعار 

 .شود

سوال اینست که اساسا چرا از زن توقع کار برابر اجتماعی با مرد را دارید؟ همانطور که اشاره شد زن برای 

اما برابریخواهان به این مسئله نمی . بقای جامعه در امر تولید مثل وظایف بیشتری از مرد را بر دوش دارد

آنان تنها . کس توقع ندارد که مردان هم در امر تولید مثل به اندازه زنان وظیفه بر دوش داشته باشند پردازد وهیچ

 . برای زنان انتظار کار برابر اجتماعی با مردان را مطرح می کنند

برای مثال آنان . زنان مجموعه ای ویژگِی خاص دارند برای اینکه جسمشان قابلیت تولید مثل را داشته باشد

چند روز تحت این ( در زنان متفاوت است)یعنی هر ماه . رای خصلتی هستند که به پریود ماهانه معروف استدا

زنان قبل از . زنان در این شرایط نباید کار اجتماعی بکنند و باید به استراحت بپردازند. وضعیت قرار می گیرند

سال باید به شیردهی و پرورش  ٢یز حداقل ماه دوران حاملگی را دارند و بعد از زایمان ن ٩زایمان حداقل 

یعنی با احتساب دوران حاملگی و زایمان و بعد از زایمان، زن حداقل . نوزادی بپردازند که آینده ی جامعه است

زایمان یا  ٢حال اگر زنی در طول عمر کاری اش . شرکت نکند( تولید اجتماعی)سال در کار اجتماعی  ٢باید 
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زمان دور شدن او از کار اجتماعی به مراتب به چندین سال افزایش می یابد و اگر هر ماه بیشتر داشته باشد مدت 

 . چند روز را برای پریود ماهانه ی او نیز در نظر بگیریم این مدت باز هم بیشتر میشود

ش که احزاب کمونیست برابریخواه مدعی ا" دستمزد برابر در مقابل کار برابر برای زنان"اینجاست که شعار 

و این هم ریشگی برابریخواهی و سرمایه )هستند، ماهیت کامال سرمایه دارانه و زن ستیز خود را نمایان می کند

 (.داری را می رساند

وابسته کردن حقوق زنان به کار اجتماعی بدون در نظر گرفتن نقش بیشتر زنان در امر تولید مثل برای بقای  

یعنی برابریخواهان هم انتظار دارند که زن نقش خود را در تولید مثل برای  .جامعه، ظلم مضاعف به زنان است

بقای جامعه تماما انجام دهد و هم برابر مرد در کار اجتماعی شرکت داشته باشد در غیر اینصورت حقوقش را 

انجام دهند و  و میدانیم که زنان مجبورند برای انجام وظیفه ی تولید مثل کار اجتماعی کمتری. کمتر می پردازند

ر بر جامعه و ذهن این افراد حکومت کند، زن همواره دیدگاه سرمایه دارانه ی کار محواین یعنی تا زمانی که 

دیدگاهی که کار اجتماعی را برتر از سه جزء اساسی دیگر برای بقای جامعه یعنی . )بی حقوق خواهد ماند

این دیدگاه در پی سود . رمایه داری کار محور می دانمطبیعت و تولید مثل و آزادی قرار میدهد را من نوعی س

است و به سه جزء دیگر بقای جامعه نگاهی فرعی دارد و ارزش هر کس و هر چیز را در ارتباط با کار 

آلودگی بیش از اندازه محیط زیست بطوریکه زندگی جوامع امروزی . اجتماعی برای تولید سود ارزیابی می کند

انداخته است و همچنین باال رفتن میانگین سنی ازدواج و پایین آمدن تمایل به تولید مثل را بطور جدی به خطر 

در اثر تحمیل فشار بسیار زیاد کار اجتماعِی این نظام برای چرخاندن زندگی در جوامع سرمایه داری پیشرفته و 

شدار دهنده ای را ببار آورده همچنین شرایطی که پایه های مادی آزادی را روز به روز ضعیفتر می کند، نتایج ه

است که هم اکنون بعضی از این جوامع جزو جوامع پیر محسوب می شوند،  اینها از تبعات عینی این نظام هستند 

ارزش انسان در این دیدگاه به کار و شغلش وابسته است و . که بقای جامعه را با خطرات جدی روبرو کرده است

 .(جتماعیش بشدت پایین خواهد آمدهر کس کارش را از دست داد ارزش ا

 

 

 آیا هیچ راهی برای خارج کردن جنسیت از معادالت اجتماعی وجود ندارد؟ 

تنها راه . دیدیم که برابری قادر به این کار نیست و نمی تواند محدودیتهای نظام سرمایه داری را پشت سر نهد

یمی زنان، برقراری نظامی است به دور از واقعی رهایی از تفکیک جنسیتی به دور از مغلوبیت و اسارت دا

اینجاست که فلسفه ی مارکس توان باالی خود را در آزادسازی انسان به معنای واقعی نمایان . مقایسه و رقابت

 مقایسه و رقابتو به دور از  مستقلزن تنها زمانی میتواند به آزادی واقعی اجتماعی دست یابد که . می کند

 .زندگی کند

کمونیست ها به برابری ).... برابری حقوقی و برابری واقعی: ادامه دو نوع برابری را مطرح میکند سخن روز در

حال . حقوقی بعنوان وسیله ای برای رسیدن به برابری واقعی نگاه می کنند و نه بصورت یک هدف در خود

 :ببینیم که در مورد برابری زن و مرد این بحث بطور مشخص چه معنایی دارد
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کمونیست ها زن و مرد باید در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نه تنها به برابری  از نظر

و این بدان معناست که اوالً کلیه قوانینی که میان زن و مرد . حقوقی، بلکه به برابری واقعی دست یابند

بی به کلیه نیز مانند مرد حق کارکردن و دستیا  بطور مثال زن. تبعیض قائل می شوند، ملغی گردند

مشاغل را داشته باشد، در امور مربوط به خانواده زن و مرد از حقوق کامالً برابر برخوردار باشند، برای مثال 

، "رئیس خانواده"در امر ازدواج، طالق و سرپرستی اطفال؛ و همچنین کلیه امتیازات ویژه ای که تحت نام 

ور سیاسی نیز زنان همچون مردان حق انتخاب کردن قانوناً به مرد تفویض شده است، ملغی گردد؛ و در ام

 ..(.و انتخاب شدن در کلیه عرصه ها را بدست آورند

 

نویسنده هر چند برابری حقوقی را وسیله ای برای رسیدن به برابری واقعی اعالم میکند، اما در توضیح برابری واقعی 

کارکردن و دستیابی به کلیه  حقاو . ی گنجندهمان شروط و حقوقی را برمی شمرد که در تعریف برابری حقوقی م

رئیس "مشاغل، امور مربوط به خانواده مثال ازدواج، طالق و سرپرستی اطفال و الغای کلیه امتیازات ویژه تحت نام 

حال اگر از ایشان . انتخاب کردن و انتخاب شدن در کلیه عرصه ها را بعنوان برابری واقعی معنی می کند حقو " خانواده

 .ل شود پس برابری حقوقی چیست معلوم نیست جوابشان چه باشدسوا

استفاده " تکرار برای جا انداختن در ذهن مخاطب"نویسنده برای مجاب کردن مخاطب به معانی مورد نظر خود از متد 

برابری  و تمایز آن با" برابری واقعی"و " واقعی"و چندین بار بر واژه های ( پیروی از متدی کامال بورژوایی)میکند

 .حقوقی تاکید می کند اما چنانچه دیده شد نمی تواند بین ایندو مفهوم تمایزی قایل شود

 چرا نویسنده علیرغم این ادعا نمی تواند بین مفاهیم برابری واقعی و برابری حقوقی تمایزی قایل شود؟

برابری . حقوقی است و نه بیشترمیدانی برای مطرح شدن داشته باشد همان عرصه ی  اگر" برابری"واقعیت اینست که 

است، که این امر در  -که تفاوتهای ژنتیکِی زن و مرد هم شامل آن می شود-واقعی در اصل بر طرف کردن تمام تفاوتها 

حیطه ی اختیار انسان نیست و نه نویسنده ی سخن روز و نه هیچ انسان و سیستم حکومتِی دیگری در هیچ عصری توان 

 . این بیشتر به یک شعار انتخاباتی شبیه است تا یک وعده برای عملانجام آنرا ندارد و 

تمام حقوقی که نویسنده برای تعریف برابری واقعی برشمرده است در بسیاری از کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری هم 

نویسنده با به میان (. و این نشان میدهد که قدرِت دید نویسنده فراتر از افق سرمایه داری را نمی بیند)اکنون وجود دارد

آوردن دو اصطالح برابری واقعی و برابری حقوقی در واقع سعی می کند با بورژوازی مرزبندی خود را نشان دهد اما به 

 . این مرزبندیها ساختگی هستند و ایشان نیز در این کار ناتوان است" برابری"علت ماهیت بورژوایِی 

هر نوع مانع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که رشد زنان و ما خواهان آنیم که ...  :خالصه کنیم)

امکان تبدیل شدن آنها به انسانهایی مستقل و برابر را متوقف میسازد و یا کند میکند از میان 

 ( .برداشته شود



 

 

 چهاردهمشماره  –مبارزه طبقاتی  37

رابری در ابتدای مقاله به ُبعد فلسفی ب. است" مستقل"همراه با واژه ی " برابر"تناقض این نتیجه گیری آوردن واژه ی  

پرداخته شد و نشان داده شد که انسان برابریخواه به علت دارا بودن پیش فرض نمی تواند به سوبژه تبدیل شده و مستقل 

انسان مستقل "در واقع میشود " انسان مستقل و برابر"به همین خاطر ترکیب . انسان برابریخواه انسان نامستقل است. شود

دگاه غیر قابل حل است و همانطور که گفته شد از ابهام اساسی این نظریه سرچشمه که این تناقض در این دی" و نامستقل

 .  می گیرد

نکته ی مهم دیگری  که در انتها باید به آن اشاره کنم این است که نویسنده ی سخن روز در سراسر مقاله اش حتی یکبار 

اساسی اصل بقای جامعه است و بدون آن جامعه  حال اینکه آزادی یکی از چهار رکن. سخنی به میان نمی آورد آزادیاز 

 . ای وجود نخواهد داشت

این ناتوانی، در ذاِت . چرا چنین است؟ چون همانطوریکه گفته شد برابری نمی تواند حامل استقالل و آزادی فرد باشد

هیچ جایی به تصویری از در نهانخانه ی ذهنش هنگام ترسیم برابری بین زن و مرد در  نویسنده ی اراده گرا. برابری است

آزادی بر نمی خورد و به همین خاطر آزادی در مقاله اش کوچکترین انعکاسی ندارد و روابط بین زن و مرد را بدون 

عکسی که در این سخن روز از آن استفاده شده است دختری است . )آزادی و با جبری ناگفته و پنهان به تصویر می کشد

بکار می  برابری نویسنده به او آزادی را روا نمی بیند اما عکسش را برای تبلیغاتِ . تکه خواهان آزادی و برابری اس

 !(گیرد

زندگی کنند و این  به دور از ظلم و ستم و استثمارو  مستقلو  آزادما باید بدنبال ایجاد شرایطی باشیم که در آن انسانها 

 . عملی، الزم و کافی است

 

 :کوتاه سخن

مرجع است و انسانهای شریف و زحمتکش، کارگران و مبارزان صادق و مخصوصا زنان را به ابزاری این مقاله اثباتی و 

مسلح می کند تا بهتر و موثرتر از حقوق و جایگاه اجتماعی خود در مقابل تحریفات و فریبکاریهای پیچیده ی نظام سرمایه 

 .داری دفاع کنند

روایتی کامال بورژوایی و سرمایه دارانه " برابریخواهی"نشان دهم که سعی کرده ام با زبانی ساده و عمیق سخن بگویم و 

. پایه های نظری برابریخواهی غیر علمی و مبهم هستند و ریشه در ایده آلیسم فکری دارند. و جدا از مارکسیسم علمی است

برنامه ی . هی نمی شودبرابری اراده گرایانه و حاوی محدودیت و تناقض است و در عمل به رهایی و آزادی انسان منت

تعبیر و تفسیر می کنند آلوده به ویروس " برابری"تمام احزاب کمونیستی که تبیین مارکس از جامعه ی کمونیستی را به 

جنبش کمونیستی باید هر چه بیشتر در مفاهیم دقیق شود و خود را از تناقضاِت . بورژوایی و حامل تناقض محتوایی است

 ...پایان بحث ...        . ود را در این راه هدر ندهد و تاریخ فاجعه بار قرن بیستم را تکرار نکندبرابری برهاند، انرژی خ
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 ٢١١٢-١٨-٢٢سخن روز تلویزیون کومله *

 منظور از برابری زن و مرد چیست؟

زمانیکه کمونیستها از برابری کلیه افراد، صرفنظر از جنسیت، 
نژاد، ملیت و غیره صحبت می کنند، یک برابری واقعی و 

برابری . اجتماعی و نه صرفاً برابری حقوقی را مد نظر دارند
حقوقی در یک جامعه طبقاتی که افراد از همان بدو تولد در 

برابر برخوردارند، نمی شرایط نابرابر قرار دارند و از موقعیت نا
 .تواند برابری واقعی افراد را تأمین کند

کمونیست ها ضمن دفاع از برابری حقوق کلیه اعضای جامعه و 
مبارزه برای کسب این حقوق، به این نوع برابری اکتفا نمی 
کنند و برای برقراری آنچنان نظامی مبارزه می کنند که امکانات 

ابر برای کلیه اعضای آن فراهم و شرایط اجتماعی و اقتصادی بر
برابری حقوقی کلیه افراد جامعه صرفنظر از جنسیت و . باشد

نژاد و مرام و غیره در نظر کمونیست ها تنها یک شرط الزم برای 
کمونیست ها به . رسیدن به برابری کامل اجتماعی است

برابری حقوقی بعنوان وسیله ای برای رسیدن به برابری واقعی 
حال ببینیم که در . ند و نه بصورت یک هدف در خودنگاه می کن

 :مورد برابری زن و مرد این بحث بطور مشخص چه معنایی دارد

از نظر کمونیست ها زن و مرد باید در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نه تنها به 
لیه قوانینی که و این بدان معناست که اوالً ک. برابری حقوقی، بلکه به برابری واقعی دست یابند

نیز مانند مرد حق کارکردن و   بطور مثال زن. میان زن و مرد تبعیض قائل می شوند، ملغی گردند
دستیابی به کلیه مشاغل را داشته باشد، در امور مربوط به خانواده زن و مرد از حقوق کامالً برابر 

و همچنین کلیه امتیازات  برخوردار باشند، برای مثال در امر ازدواج، طالق و سرپرستی اطفال؛
، قانوناً به مرد تفویض شده است، ملغی گردد؛ و در امور "رئیس خانواده"ویژه ای که تحت نام 

سیاسی نیز زنان همچون مردان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در کلیه عرصه ها را بدست 
 .آورند

خواهان آن اند که امکانات برابر ثانیاً و بعنوان شرط الزم عملی شدن این حقوق برابر، کمونیستها 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی برای کلیه زنان در جهت پرورش استعدادها و قابلیت 

باید این شرایط و امکانات برای زنان . هایشان و باال بردن سطح آگاهی و شعورشان فراهم گردد
 .خود بایستند فراهم آید که بتوانند به لحاظ اقتصادی مستقل از مردان روی پای

اما برای اینکه این امکانات به معنای واقعی کلمه ایجاد گردد و زنان واقعاً امکان دستیابی به 
برابری را بدست آورند، الزم است کلیه موانع فرهنگی و مذهبی هم از پیش پای زنان برداشته 

مردساالرانه که  پس الزم است که مبارزه وسیع و گسترده ای علیه آراء و افکار و عقاید. شود
موقعیت پائینتر و تحت ستم زن را موجه جلوه میدهد و همانطور که اشاره کردیم تا بطن جامعه 

 .رسوخ کرده است، سازمان داده شود

عالوه بر تمام اینها زنان بعلت نقش ویژه ای که بعنوان مادر بعهده دارند، در نظام سرمایه داری با 
چرا که نظام سرمایه داری در مقابل این مسأله و در . دمحدویت های بسیاری مواجه می شون

مقابل فرزندان جامعه هیچگونه مسئولیت و تعهدی بعهده نمیگرد و آنرا کامالً بدوش خانواده 
به همین علت زنان بسیاری بعلت فقر مالی و یا حتی فرهنگی در موقع زایمان یا جان . میگذارد

تی هایی می شوند که عواقب آن همیشه بر زندگیشان خود را از دست میدهند و یا دچار ناراح

http://www.payam.se/index.php/2012-07-04-11-35-03/10612-2013-08-22-09-01-22
http://www.payam.se/index.php/2012-07-04-11-35-03/10612-2013-08-22-09-01-22
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و این در عمل بدان معناست که اکثر زنان حتی از نظر ادامه حیات خویش نیز . سنگینی می کند
از نظر کمونیست ها جامعه باید در برابر نقش مادری زنان عمالً مسئول و . با مردان برابر نیستند

د و با ایجاد امکانات وسیع و رایگان بهداشتی، درمانی و متعهد باشد، آنرا امر خصوصی زنان ندان
اجتماعی این محدودیت ها و ستمی را که بر زنان در جامعه طبقاتی تحمیل می شوند، از بین 

 .ببرد

عالوه بر این در جامعه سرمایه داری نقش مادری و پرورش فرزند محدودیت های اجتماعی و 
کند و موانعی را در مقابل رشد آنها به وجود میاورد؛ نظام اقتصادی ای را نیز بر زنان تحمیل می 

سرمایه داری زنان را به علت عهده دار بودن این نقش و مسئولیت از بسیاری حقوق و امکانات 
در جامعه سرمایه داری مادر شدن به یک مانع در مقابل دست یافتن به برابری . محروم می سازد

و اینها همه بدان جهت است که نظام طبقاتی و  .حقوقی و اجتماعی زنان بدل می شود
 .استثمارگر سرمایه داری امر مادری و پرورش فرزند را یک امر خصوصی قلمداد می کند

ولی کمونیستها این مساله را کامالً یک مساله اجتماعی می بینند و راه حل هایی اجتماعی نیز 
ی ایجاد و تثبیت امکانات و حقوق ویژه ای به همین منظور کمونیستها برا. برای آن ارائه می دهند

 .برای مادران و زنان باردار مبارزه می کنند

اول زنان باردار بتوانند از مرخصی کافی در دوران قبل و بعد از »: اینها بطور خالصه از این قرار است
ح زایمان برخوردار باشند بی آنکه از حقوق و مزایای خود محروم گردند، در عین حال در سط

جامعه، در سطح شهرها و شهرک ها و در محالت، مهد کودک به اندازه کافی وجود داشته باشد 
تا زنان بتوانند نوزادان و کودکان خود را به آنها بسپارند و خود به کار و یا آموزش خویش بپردازند؛ 

مادران  ساعات کار زنانی که دارای نوزاد هستند، بدون کسر حقوق و دستمزد کاهش یابد تا این
بتوانند به تغذیه نوزادان خود برسند؛ جامعه از چنان سطحی از امکانات و رفاه برخوردار شود تا بار 
کار طاقت فرسا و خسته کننده کار خانگی و پخت و پز و رختشویی از دوش زنان برداشته شود و 

مادر شدن، زنان را  از اینطریق در عین حال زمینه تمام توجیهات و بهانه هایی که بورژوازی بخاطر
 «.از حقوق برابر محروم میکند هم از میان برود

ما کمونیستها خواهان آن هستیم که زن و مرد از امکانات، شرایط و حقوق : خالصه کنیم

برابر برای رشد و پرورش استعدادها و قابلیت های خود برخوردار شوند و بعنوان 

ماعی حق و امکان تعیین سرنوشت انسانهایی مستقل در محدوده شرایط و حقوق اجت

ما خواهان آنیم که هر نوع مانع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که رشد . خود را پیدا کنند

زنان و امکان تبدیل شدن آنها به انسانهایی مستقل و برابر را متوقف میسازد و یا کند 

  .میکند از میان برداشته شود

 ٢١١٢-١٨-٢٢وی پایان سخن روز کومله تی                 

 

 

لیست رکوردهای بازیهای المپیک دو و میدانی**   

 1 Mannen 

o 1.1  Loopnummers 

o 1.2  Springnummers 

o 1.3  Werpnummers 

o 1.4  Gecombineerd 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Mannen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Loopnummers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Springnummers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Werpnummers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Gecombineerd
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 2  Vrouwen 

o 2.1  Loopnummers 

o 2.2  Springnummers 

o 2.3  Werpnummers 

o 2.4  Gecombineerd 

Mannen                    رکوردهای مردان در رشته های دو و میدانی 

Loopnummers 

Discipline Jaar, locatie Atleet Tijd 

١١١ m ٢١١٢ - Londen  
 JAM Usain Bolt  ١,٠١ s 

٢١١ m ٢١١٢ - Peking  
 JAM Usain Bolt  ١١,١١ s 

٤١١ m ١١١٠ - Atlanta  
 USA Michael Johnson  ٤١,٤١ s 

٢١١ m ١١١٠ - Atlanta   NOR Vebjørn Rodal  ١.٤٢,٣٢ 

١.٣١١ m ٢١١١ - Sydney  KEN Noah Ngeny  ١.١٢,١١ 

٣.١١١ m ٢١١٢ - Peking  
 ETH Kenenisa Bekele  ١٢.٣١,٢٢ 

١١.١١١ m ٢١١٢ - Peking  
 ETH Kenenisa Bekele  ٢١.١١,١١ 

٤x١١١ m estafette  ٢١١٢ - Londen  
 JAM 

Nesta Carter 

Michael Frater 

Yohan Blake 

Usain Bolt 

١٠,٢٤ s 

٤x٤١١ m estafette  ٢١١٢ - Peking  
 USA 

LaShawn Merritt 

Angelo Taylor 

David Neville 

Jeremy Wariner 

٢.٣٣,١١ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Vrouwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Loopnummers_2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Springnummers_2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Werpnummers_2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek#Gecombineerd_2
http://nl.wikipedia.org/wiki/100_meter_(atletiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jamaica_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt
http://nl.wikipedia.org/wiki/200_meter_(atletiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jamaica_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt
http://nl.wikipedia.org/wiki/400_meter_(atletiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Johnson
http://nl.wikipedia.org/wiki/800_meter_(atletiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vebj%C3%B8rn_Rodal
http://nl.wikipedia.org/wiki/1500_meter_(atletiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2000
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenia_op_de_Olympische_Zomerspelen_2000&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noah_Ngeny
http://nl.wikipedia.org/wiki/5000_meter_(atletiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopi%C3%AB_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kenenisa_Bekele
http://nl.wikipedia.org/wiki/10000_meter_(atletiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopi%C3%AB_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kenenisa_Bekele
http://nl.wikipedia.org/wiki/4_x_100_meter_estafette
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jamaica_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nesta_Carter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Frater
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yohan_Blake
http://nl.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt
http://nl.wikipedia.org/wiki/4_x_400_meter_estafette
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/LaShawn_Merritt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Angelo_Taylor
http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Neville
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Wariner
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jamaica.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jamaica.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kenya.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ethiopia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ethiopia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jamaica.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg


 

 

 چهاردهمشماره  –مبارزه طبقاتی  41

Marathon  ٢١١٢ - Peking  
 ETH Samuel Wanjiru  ٢:١٠.١٢ 

١١١ m horden  ٢١١٤ - Athene   CHN Liu Xiang  ١٢,١١ s 

٤١١ m horden  ١١١٢ - Barcelona  
 USA Kevin Young  ٤٠,١٢ s 

١١١١ m steeplechase  ١١٢٢ - Seoel   KEN Julius Kariuki  ٢.١٣,٣١ 

٢١ km snelwandelen  ٢١١٢ - Londen   CHI Chen Ding  ١:١٢.٤٠,١١ 

٣١ km snelwandelen  ٢١١٢ - Londen   RUS Sergej Kirdjapkin  ١:١٣.٣١ 

Springnummers 

Discipline Jaar, locatie Atleet Afstand/hoogte 

Hoogspringen  ١١١٠ - Atlanta  
 USA Charles Austin  ٢,١١ m 

Verspringen  ١١٠٢ - Mexico  
 USA Bob Beamon  ٢,١١ m 

Hink-stap-springen  ١١١٠- Atlanta  
 USA Kenny Harrison  ١٢,١١ m 

Polsstokhoogspringen  ٢١١٢ - Peking  
 AUS Steven Hooker  ٣,١٠ m 

 

 

 

Werpnummers[bewerken] 

Discipline Jaar, locatie Atleet Afstand 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marathon_(sport)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopi%C3%AB_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Wanjiru
http://nl.wikipedia.org/wiki/110_meter_horden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/China_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liu_Xiang_(atleet)
http://nl.wikipedia.org/wiki/400_meter_horden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1992
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_1992&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kevin_Young
http://nl.wikipedia.org/wiki/3000_meter_steeplechase
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenia_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Kariuki
http://nl.wikipedia.org/wiki/20_kilometer_snelwandelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chili_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chen_Ding
http://nl.wikipedia.org/wiki/50_kilometer_snelwandelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergej_Kirdjapkin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogspringen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Austin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verspringen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1968
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_1968
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bob_Beamon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hink-stap-springen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kenny_Harrison
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polsstokhoogspringen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steven_Hooker
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_olympische_records_atletiek&action=edit&section=4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ethiopia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kenya.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg
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Kogelstoten  ١١٢٢ - Seoel 
 GDR Ulf Timmermann  ٢٢,٤١ m 

Discuswerpen  ٢١١٤ - Athene  
 LTU Virgilijus Alekna  ٠١,٢١ m 

Kogelslingeren  ١١٢٢ - Seoel 
 URS Sergej Litvinov  ٢٤,٢١ m 

Speerwerpen  ٢١١٢ - Peking   NOR Andreas Thorkildsen  ١١,٣١ m 

Gecombineerd[bewerken] 

Discipline Jaar, locatie Atleet Punten 

Tienkamp  ٢١١٤ - Athene   CZE Roman Šebrle  ٢٢١١ p 

 

Vrouwen رکوردهای زنان در رشته های دو و میدانی             

Loopnummers 

Discipline Jaar, locatie Atleet Tijd 

١١١ m ١١٢٢ - Seoel  
 USA Florence Griffith-Joyner  ١١,٠٢ s 

٢١١ m ١١٢٢ - Seoel  
 USA Florence Griffith-Joyner  ٢١,١٤ s 

٤١١ m ١١١٠- Atlanta   FRA Marie-José Perec ٤٢,٢٣ s 

٢١١ m ١١٢١ - Moskou  
 URS Nadezjda Olizarenko  ١.٣١,٤١ 

١.٣١١ m ١١٢٢ - Seoel   ROU Paula Ivan  ١.٣١,١٠ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kogelstoten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duitse_Democratische_Republiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ulf_Timmermann
http://nl.wikipedia.org/wiki/Discuswerpen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Litouwen_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Virgilijus_Alekna
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kogelslingeren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sovjet-Unie_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergej_Litvinov
http://nl.wikipedia.org/wiki/Speerwerpen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_Thorkildsen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_olympische_records_atletiek&action=edit&section=5
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tienkamp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjechi%C3%AB_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_%C5%A0ebrle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_Griffith-Joyner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_Griffith-Joyner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankrijk_op_de_Olympische_Zomerspelen_1996&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-Jos%C3%A9_Perec
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1980
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sovjet-Unie_op_de_Olympische_Zomerspelen_1980&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nadezjda_Olizarenko
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roemeni%C3%AB_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paula_Ivan
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_East_Germany.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lithuania.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union_(1955-1980).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania_(1965-1989).svg
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٣.١١١ m ٢١١١ - Sydney  ROU Gabriela Szabó ١٤.٤١,١١ 

١١.١١١ m ٢١١٢ - Peking  
 ETH Tirunesh Dibaba  ٢١.٣٤,٠٠ 

٤x١١١ m estafette ٢١١٢ - Londen  
 USA 

Tianna Madison 

Allyson Felix 

Bianca Knight 

Carmelita Jeter 

٤١,٢٢ s 

٤x٤١١ m estafette ١١٢٢ - Seoel  
 URS 

Tatjana Ledovskaja 

Olga Nazarova 

Maria Pinigina 

Olga Bryzgina 

١.١٣,١١ 

Marathon ٢١١١ - Sydney  JPN Naoko Takahashi  ٢:٢١.١٤,١١ 

١١١ m hordeloop ٢١١٤ - Athene  
 USA Joanna Hayes  ١٢,١١ s 

٤١١ m hordeloop ٢١١٢ - Peking  
 JAM Melaine Walker  ٣٢,٠٤ s 

١١١١ m steeplechase ٢١١٢ - Peking   RUS Goelnara Samitova-Galkina  ٢.٣٢,٢١ 

٢١ km snelwandelen ٢١١٢ - Peking   RUS Olga Kaniskina  ١:٢٠.١١ 

Springnummers 

Discipline Jaar, locatie Atleet Afstand/hoogte 

Hoogspringen ٢١١٤ - Athene   RUS Jelena Slesarenko  ٢,١٠ m 

Verspringen ١١٢٢ - Seoel  
 USA Jackie Joyner-Kersee  ١,٤١ m 

Hink-stap-springen ٢١١٢ - Peking   CMR Françoise Mbango Etone  ١٣,١١ m 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2000
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roemeni%C3%AB_op_de_Olympische_Zomerspelen_2000&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Szab%C3%B3
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopi%C3%AB_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tirunesh_Dibaba
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tianna_Madison
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allyson_Felix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bianca_Knight
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carmelita_Jeter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sovjet-Unie_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tatjana_Ledovskaja
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olga_Nazarova_(atlete)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Pinigina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olga_Bryzgina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2000
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_op_de_Olympische_Zomerspelen_2000&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naoko_Takahashi
http://nl.wikipedia.org/wiki/100_meter_horden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Hayes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jamaica_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melaine_Walker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goelnara_Samitova-Galkina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olga_Kaniskina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jelena_Slesarenko
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verenigde_Staten_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jackie_Joyner-Kersee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kameroen_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Mbango_Etone
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ethiopia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jamaica.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cameroon.svg
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Polsstokhoogspringen ٢١١٢ - Peking   RUS Jelena Isinbajeva  ٣,١٣ m 

Werpnummers[bewerken] 

Discipline Jaar, locatie Atleet Afstand 

Kogelstoten ١١٢١ - Moskou  
 GDR Ilona Slupianek  ٢٢,٤١ m 

Discuswerpen ١١٢٢ - Seoel 
 GDR Martina Hellmann  ١٢,١١ m 

Kogelslingeren ٢١١٢ - Londen   RUS Tatjana Lysenko  ١٢,١٢ m 

Speerwerpen ٢١١٤ - Athene  
 CUB Osleidys Menéndez  ١١,٣١ m 

Gecombineerd[bewerken] 

 

 

 

 

 

 

Discipline Jaar, locatie Atleet Punten 

Zevenkamp  ١١٢٢ - Seoel 
 USA Jackie Joyner-Kersee  ١٢١١ p 
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