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 ۱۲رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲دهم نوامبر -  ۹۹سه شنبه  بیستم آبان ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 پی آمدهای انتخابات آمریكا؟

موقعیت ترامپ، ترامپیسم، حكومت 
 !اسالمی و اپوزیسیون راست

 با علی جوادی
پرسش: انتخابات آمریکا بپایان رسید و ترامپ شککک ک  

خورد. گفته میشود این پیروزی بایدن نبود بلکه شک ک  

 ترامپ بود، چرا؟ 

علی جوادی: حقیقتی بنیادی در این نقکهکه نکمکر مکوجکود 

اس . آنچه در این انتخابات برج ته شد، "نه" به ترامپ 

بود. "نه" به سیاستهایی كه ترامپ و فاشی م ترامپی کتکی 

آن را در این دوره نماینکدگکی كکرده اسک . ضتکهکر  بکه 

حرم  و بکرابکری ان کانکهکا بکا تکسکیکه بکر سکیکاسک  كکور 

نژادپرستانه، تبلیغ عکلکیکه مکهکاجکریکن مکسکدیکسکی و مکرد  

كشورهای اسال  زده و مکوسکو  بکه م کلکمکان، گ کتکر  

تهر  نژادپرستانه دستگاه پلیس و قضایی عکلکیکه مکرد  

سیاه پوس  و مسدیسی، تهر  به مهکبکوعکات و آزادی 

بیان و نقد، و باالخره تامین مناسبترین شرایط و امسانات 

مالیاتی و سیاسی برای سرمایه های بدرگ كه منجر بکه 

بدرگترین گ تر  شساف طبقاتی در این دوره گکردیکد.   

سیاستهایی كه یك عقب گرد عمیم را به جامهه و مکرد  

آمریسا تحمیل كرد. نتیجه این انتخابات اما یك تکو دهکنکی 

 .محسم به ترامپ و شس تی برای ترامپی م بود

درصکدی مکرد  را در  ۰۷آنچه مشارك  باال و حضور 

این انتخابات تکویکیکی مکیکدهکد، اشکتکیکات بکه سکیکاسکتکهکای 

خاك تری و بورژوایی و یا سیاس  بازگش  به گکششکتکه 

"عادی" و "نرمال" طبقه حاكمه نی   كه جکو بکایکدن و 

جناح "دمسرات" هیات حاكمه آمکریکسکا پکرچکمکدار آن در 

این برهه ه تند. این انتکخکابکات یکك انکتکخکابکات عکادی و 

همیشگی نبود كه مهموال و تاریخا با بی توجهی جکامکهکه 

درصکد مکرد  مکواجکه  ۰۷و مشارك  ناچید و كمتر از 

میشود. جامهه ای كه سیاس  در آن عامدانه و بکا خکر  

مخار  هنگفتی به امری بی مقدار و ناقابل تبدیل شده تکا 

 (٢اسالم و جنبش اسالم سیاسی )
 محمد آسنگران

 

عده اى فکر میکنند دین اعتقادات مرد  اس  اما ایکنکهکور نکیک ک   دیکن " 

یک صنه  اس . صاحبى دارد. به نفع عکده اى اسک  و بکاعکو  کروت 

مادى و قدرت سیاسى طیف مهینى در جامهه میشود و به یکک حکایکمکیک  

 کدام تشكل؟
 کارگران چگونه باید سنگربندی کنند؟

 پدرام نواندیش 
 

یور  حکوم  سرمکایکه داری اسکالمکی بکه حکقکوت یکارگکران یکک امکر 

تصادفی نی  . چرا یه اساس این حکوم  استثمار و بکهکره 

 های حزبی! درباره خطر آکسیونیسم در حوزه
 منصور حكمت

 

هاى اصلى سبک یار پوپولی تى اسک . مکنکمکور  آی یونی م یکى از جلوه

نکمکرانکه در یکار سکیکاسکى و  ما از آی یونی م عملگرایى محدود و تکنک  

یکارى و نکمکایکر ایکنکهکا  تشکیالتى اس . تماهرات، تحصن، اعتصاب، یم

 

 کارگران جهان متحد شوید!

 پرسش هر سه شنبه منتشر می شود! نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا

mohammadreza.pooya@gmail.com 
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جائیسه م ابقه فوتبال دوشنه شب ها عکالقکمکنکدان بکیکشکتکری از 

دخال  در اویاع سیاسی جامهه دارد. این انتخابکات مکتکفکاوت 

بود، چرا كه م ائل مورد مشاجره در نقهه تالقی دو گکرایکش 

اجتماعی قرار داش  و به این اعتبار حائد اهمی  شد. در یکك 

طرف گرایشی در پائین، در جامکهکه، بکر عکلکیکه تکرامکپکیک کم و 

سیاستهای فاشی تی و ید تبهیض و نابرابری و اولترا راسک  

ترامپ قرار دارد و در طکرف دیکگکر گکرایشکی در بکاال، در 

هیات حاكمه، كکه خکواهکان بکازگشک  بکه ویکهکیک  "نکرمکال" 

گششته بود. گرایشی كه پس از جن  دو  جهانی قکوا  گکرفکتکه 

بود و كلیه توافقات تاكنونی بورژوازی غرب و آمریسا بر ایکن 

مبنا پیش برده شده اس . این دو گرایش اما دو افق متفکاوت و 

متماید را نمایندگکی مکیکسکنکنکد. امکا نکقکهکه تکالقکی آنکهکا در ایکن 

انتخابات، كنار زدن ترامپ بود. این دورانی بود كه جنبشهکای 

، جنبش "نمی توانم (me too) "اجتماعی مانند جنبش "من هم

نفس بسشم"، جنبش ید نژاد پرستی، جنبش "جان سیاهان هکم 

مهم اس " در ب کتکر اصکلکی سکیکاسک  قکرار داشک . شکادی و 

پایسوبی مرد  ناشکی از پکیکروزی بکایکدن نکیک ک ، از شکسک ک  

ترامپ اس . شس   ترامپ حلقه ای در پیشروی جنبکش یکد 

تبهیض و برابری طلبی و در دفاع از حرم  و جکان ان کانکهکا 

  .اس 

ندیدن این واقهی  یهنی ندیدن تمایدو تفاوت ویژگکی هکای ایکن 

دوران و حضکور جکنکبکشکهکای اجکتکمکاعکی حکایکر در صکحکنکه 

سیاس  آمریسا. این ویژگی هکا و تکمکایکدات بکود كکه شکادی و 

جشن و پایسوبی مرد  در شهرهای بدرگ را توییی مکیکدهکد. 

مرد  حق دارند شادی كنکنکد. امکا گکره زدن سکرنکوشک  تکال  

برای تغییر و بهبود در جامهه به انکتکخکابکات و هکیکات حکاكکمکه 

جدید یك اشتباه مرگبار اس   هر تغییر و بهبودی در زنکدگکی 

مرد  و پس زدن عقبگبردهایکی كکه تکرامکپ در ایکن دوره بکه 

جامهه تکحکمکیکل كکرده اسک  تکنکهکا در پکس تکال  جکنکبکشکهکا و 

  .اعترایات و سازماندهی گ ترده ممسن اس 

پرسش: با وجود اینکه ترامپ در انتخابکات ریکیکس جکمکهکوری 

میکلکیکون رای آورد.  ۰۷آمریکا شک   خورد ولی نددیک به 

این بچه مهنا اس ؟ آیا پدیده ترامپی م بهنوان یکک تکرنکد قکوی 

 در جامهه آمریکا به حیات خود  ادامه خواهد داد؟

علی جوادی: این انتخابات شس تی برای ترامپ و یکربکه ای 

به جنبش نئو فاشی تی ترامپی م بود. اما این جنبش هنوز زنکده 

اس  و نفس میسشد. هنوز شس   نخورده اس . هکنکوز نکیکرو 

دارد و نبردهای ب یاری برای كنار زدن و شس   این جنکبکش 

  .در راه اس 

میلیون رای آورد امکا تکهکداد ایکن آرای بکهکیکچکوجکه  ۰۷ترامپ 

نشاندهنده نیرو و وزن سیاسی این جنبش نی  . نکیکروی ایکن جکنکبکش 

ب یار كوچستر از تهداد ك انکی كکه بکه تکرامکپ رای داده انکد. مکرد  

ب رع  در پس هر بدنگاه، كه خالسوبکی هکای سکیکاسکی ایکن جکنکبکش 

كثیف و ارتجاعی بیشتر برمال شود، با تم خر و زهرخند از صفوف 

این جنبش دور خواهند شد. هر درجه پیشروی جنبش رفع تبهیکض و 

برابری طلبی و رفاه عمومی جامهه یربه ای به صفوف این جنکبکش 

و عاملی جه  جشب نیروهایی اس  كه نه از سر منافع واقکهکی خکود 

   .بلسه از سر توهم و كج فهمی در كنار این جنبش قرار گرفته اند

اما این جنبش نه تنها در آمریسا بلسه در برخی كشورهای اروپکایکی و 

آسیای جنوبی و آمریسای التین كماكکان در قکدرت اسک . بکخکشکی از 

قدرت سیاسی جهان بورژوازی را در اختیار دارد. این جنبش پس از 

سقوط بلوك شرت و با تهر  وحشیانه و همه جانبه بلوك پکیکروز بکه 

هر گونه ایده آزادیخواهی و برابری طلبکانکه و كکنکار زدن گکرایشکات 

چپ و ان انگرایانه زمینه م تهدی برای رشد پیدا كرد. و در آمریسا، 

در دوره پیشین انتخاباتی در آمریسا زمانی كه م جل شده بکود جکنکاح 

راس  بورژوازی آمریسا نمیتواند با سیاستهای تاكنونی ا  موقکهکیک  

خود را حفظ كند، برای پیروزی به دور این گرایش، كه تکاكکنکون در 

حاشیه هیات حاكمه به بقای خود ادامه میداد، جمع شد و سمبلش یهنی 

  .ترامپ به جلو صحنه رانده شد

این جنبش اكنون در گیر یك جدال حیاتی بر سکر قکدرت سکیکاسکی در 

آمریسا اس . شواهد كنونی اولیه حاكی از آن اس  كه این جریکان بکه 

سادگی حایر به واگکشاری قکدرت بکه نکیکروی رقکیکب و پکیکروز در 

انتخابات نی  . دو ماه آینده جامهه آمریسا میتواند شاهد كشمکسکشکهکای 

بی سابقه ای باشد. گرایشی كه حتکی حکایکر اسک  بکرای مکانکدن در 

موقهی  كنونی قواعد بازی میان خود را بر هم زده و حتی دسک  بکه 

اسلحه ببرد. بهضا صحب  از كودتای حسومتی اسک . ایکن شکسکاف و 

   .كشمسش ب ادگی قابل جمع كردن نی  

پرسش: در باره سیاستهکای تکرامکپ در سکراسکر جکهکان تکایکنکون بکی 

اغرات میلیونها مهلب و مقاله نوشته شده اس . شما پدیده ترامپیک کیکم 

را چگونه توییی میدهید؟ از نمر نیرویی یه پش  سر ترامپ ب یج 

 شد قرار بود ترامپی م به چه "رویاهایی" جامهه عمل بپوشاند؟

علی جوادی: ترامپی م یك گرایش نئوفاشی تی و تکمکامکا پکوپکولکیک کتکی 

اس . این گرایش بکمکنکمکور بکازسکازی اولکتکرا دسک  راسکتکی قکدرت 

سیاسی در هکیکات حکاكکمکه آمکریکسکا بکر مکبکنکای یکك پکالتکفکر  عکمکیکقکا 

نژادپرستانه، ید گلوبالی تی و ید مهاجر و پروتسشنی تی بکه جکلکو 

آمد. این جنبش تمامی مختصات و ویژگی های یك جنبش فاشی تی را 

دارا اس . موقهکیک  رو بکه افکول سکرمکایکه در آمکریکسکا و تضکهکیکف 

موقهی  بخشهایی از طبقکه كکارگکر صکنکهکتکی در پکس جکهکانکی شکدن 

سرمایه و گ تر  پیمانهای تجاری و اقتصادی از جمله نفتکا ضپکیکمکان 

تجاری میان آمریسا، كانادا و مسدیك  زمینه ای شکد كکه ایکن جکنکبکش 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره   

 پی آمدهای انتخابات آمریكا؟           

 !موقعیت ترامپ، ترامپیسم، حكومت اسالمی و اپوزیسیون راست            
 با علی جوادی   
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بتواند مهضل و درد مرد  را كانالیده كند. كانالیده كند تکا درد 

و مهضل این بخشهای طبقه كارگر را نه نفس وجود سکرمکایکه 

داری و مناسبات استثمارگرایانه آن بلسه ناشی از جهانی شکدن 

سرمایه و وجود پیمانهای تجاری بین المللی قلمداد كند. گکویکی 

جهان در دوران پیشا جهانی شدن سکرمکایکه بکهکشک  كکارگکران 

بود. در كنار این سیاس  ارتجاعی تال  همه جانبه ای بکرای 

پر و بال دادن به گرایش نژادپرستانه سفید و مکتکقکابکال تکهکر  

به كارگر و زحمتسش مهاجر مسدیسی و غیر سفید در آمکریکسکا 

را سازمان دهد و این بخکش از جکامکهکه را عکامکل فکرودسکتکی 

بخشهای دیگر از طبقه كارگر و جامهه مهرفی كند. یکك ركکن 

دیگر این گرایش نئوفاشی تی تهر  به آزادی بکیکان و آزادی 

  .نقد و دفاع كریه از مقدسات مشهبی در جامهه و دول  بود

ترامپ این مجموعه از ارتجاع را در شکهکار تکوخکالکی "اعکاده 

عمم  آمریسا" خالصه كرده بود. اعاده ویهیتی كه سکرابکی 

بیش نی  . غول اقتصاد حسم به زوال موقهی  سرمایه آمریسا 

در سهی جهانی داده اس . رقبای جدیکد اقکتکصکادی جکهکانکی و 

مشخصا چین از موقهی  مناسبی برای پیشی گکرفکتکن و قکرار 

گرفتن در موقهی  برتر اقتصادی جهان قرار دارند. مکوقکهکیک  

پ ا جن  دو  جهانی آمریسا و در دوران جکنک  سکرد تکمکامکا 

سپری شده اس . شس   بلوك شرت و پیروزی سرمایه داری 

آزاد و رقابتی در مقابله با سرمایه داری دولتی و دستوری در 

عین حال به مهنای باز شدن عرصه های جدید سرمایه گشاری 

و زوال سرمایه داری غرب بود. این روند را با سیاس  كج و 

كوله پروتشسنی تی و كوبیدن بر طبل پکاره "اقکتکصکاد خکودی" 

در عصر سرمایه جهانی نمیتوان مکهکسکوس كکرد. بکهکالوه، از 

پیش مهلو  بود كه هر گونه بهبودی در زنکدگکی مکادی طکبکقکه 

كارگر و جامهه نه محصول گ تر  پکرو بکال و سکود آوری 

سرمایه بلسه تنها میتواند محصول گ تر  مبارزه طکبکقکاتکی و 

  .تحمیل اصالحات مادی و سیاسی به طبقه حاكمه باشد

رویای كودنانه "اعاده عمم  آمریکسکا" نکه تکنکهکا كکوچکسکتکریکن 

بهبودی در زندگی مرد  ایجاد نسرده اس  بلکسکه عکمکیکم تکریکن 

شسافهای طبقاتی را در این دوران ایجاد كرد. شساف  روت و 

فقر در آمریسا در این دوران شدت بکیکشکتکری گکرفک . بکهکالوه 

مهلو  شد كه در این عمم  طلبی جایی برای جان و زنکدگکی 

هدار نفر جان خکود را  ۰۰۷مرد  وجود ندارد. تاكنون حدود 

در مواجهه با كرونا از دس  داده اند. م ئول ابهاد این جنایک  

عمیم، هیات حاكمه كنونی آمریسا و سیکاسکتکهکای یکد ان کانکی 

  .بورژوازی حاكم اس 

روشن شد یه "رویای ترامپ"، كابوس اكثری  عمیم جامهکه  

اس ، هر چند كه هنوز بخش قابل مالحمه ای از قربانیان این 

فاجهه خاك چشم شان را نابینا كرده و قدرت تشخیص از آنکهکا 

را سلب كرده اس . تاریخ، این دوران را با دوران سکیکاه مکك 

 .كارتی م در یك كفه ترازو قرار خواهد داد

پکرسککش: پککس از انکتککخکاب بکایککدن، بککالفکاصککلکه سکیککاسکتککمککداران 

اسرائیلی اعال  یردند یه چنانچه بایکدن بکخکواهکد ادامکه دهکنکده 

سیاستهای اوباما در خاورمیانه باشد، ما به راه خود میرویکم و 

این سیاس  میتواند خهر جن  در خاورمیانه را افدایش دهکد. 

بنمر شما در خاورمیانه ما شاهد بازگشک  دولک  امکریکککا بکه 

 سیاستهای اوباما خواهیم بود؟

علی جوادی: اسرائیل بدون تایید و حمای  لج کتکیکسکی و چکرا  سکبکد 

آمریسا وارد جن  تما  عیار با حسوم  اسالمی نخواهد شد. عملیکات 

ایشایی كم سر و صدا م اله دیگری اس . در این میان تبلیغات و سکر 

و صداهای جنگی را باید از سیاستهای واقهی كه بر مبنای روندها و 

مناسبات سیاسی و اجتماعکی واقکهکی صکورت مکیکگکرد، مکجکدا كکرد. 

جن  ادامه سیاس  اس . هم رژیم دس  راستی اسرائیل و هم دول  

كنونی آمریسا پیشبرد سیاستهایشان در منهقه در عیکن حکال بکه حکفکظ 

موجودی  كثیف رژیم اسالمی گره خورده اس . با دستی پس میدننکد 

و با دس  دیگر پیش میسشنکد. فشکرده ایکن سکیکاسک  را در "اصکالح 

رفتار" رژیم اسالمی، آنهم در خار  از جکغکرافکیکای ایکران، مکیکتکوان 

دید. سیاستی كه نمونه دگر آن در مقابله با هیوالی دیکگکر اسکالمکی و 

پ ر عموهای این حاكمی  یهنکی طکالکبکان در افکغکان کتکان هکم اكکنکون 

پراتیك میشود. بند و ب   با طالبان ادامه و محصول همکان سکیکاسک  

  ."تغییر رفتار" این هیوالهای اسالمی اس 

سیاس  دول  دس  راستی اسرائیل اعمکال فشکار بکر هکیکات حکاكکمکه 

جدید امریسا بمنمور حفظ امکتکیکازاتکی اسک  كکه ایکن دولک  در دوره 

ترامپ، از جمله برسمی  شناسی اورشلیم بمثابه پکایکتکخک  اسکرائکیکل، 

انتقال سفارت آمریسا به اروشلیم و همچنین الحات ارتکفکاعکات جکوالن 

  .به این كشور، اس 

آیا ما شاهد بازگشک  بکه سکیکاسکتکهکای دوران اوبکامکا در دوره جکدیکد 

خواهیم بود؟ الداما نه  چرا كه در درجه اول خکاورمکیکانکه تکغکیکیکرات 

قابل مالحمه و چشکمکگکیکری كکرده اسک . مکهکمکتکریکن ایکن تکغکیکیکرات 

بپاخاستن توده های مرد  در عرات و لبنان علیه اسال  سیاسکی اسک . 

این فاكتور كلی  مهادالت پیشین را دگرگکون كکرده اسک . مکا دیکگکر 

شاهد جدال و كشمسش دو نیروی ارتجاعی در این جغرافکیکا نکیک کتکیکم. 

نیروی سومی وارد میدان شده اس . این فاكتور ادامه سیاس  پیشکیکن 

در شرایط جدید را كامال تح  تا یر خود قرار خواهکد داد. هکر كکدا  

از نیروها ناچارند موقهی  خکود را در قکبکال ایکن نکیکروی عکمکیکم و 

اهدافش برای ایجاد جامهکه ای بکاز، آزاد، بکرابکر، سکسکوالر و غکیکر 

   .مشهبی و غیر قومی باز تهریف كنند

پرسش: طبیهتا پس از اعال  پیروزی بکایکدن یکککی از م کائکل مکورد 

بحو در محافل اپکوزی کیکون ایکرانکی، سکرنکوشک  رابکهکه جکمکهکوری 

اسالمی با آمریکا و سرنوش  برجا  بود. در این ارتبکاط مکا مکنکتکمکر 

چه نوع تحوالتی باید باشیم؟ فکر میکککنکیکد رابکهکه رژیکم اسکالمکی بکا 

 آمریکا به دوران اوباما شیف  یند؟

علی جوادی: بر خالف تصور جناحهای رژیکم اسکالمکی و هکمکچکنکیکن 

جریانات راس  اپوزی یون، شس   ترامپ در انتخابات آمریسا برگ 

برنده ای برای جمهوری اسالمی نی  . برعکسکس، در ایکن دوره مکا 

شاهد تشدید كشمسشهکای درونکی رژیکم اسکالمکی در رابکهکه بکا نکوع 

  .مناسبات با آمریسا خواهیم بود

جناح اصالح طلب حسومتی بر این تصور كودنانه اس  كه بکازگشک  

آمریسا به برجا  مترادف برگش  به مناسبات و نقهه قکبکل از خکرو  

از برجا  اس . در طرف دیگر نفس م اله پیوستن مجدد بکه شکرایکط 

قبل از خرو  آمریسا از برجا  م تلد  توافق جنکاح راسک  اسک  كکه 

این خود نیازمند "نرمش قهرمانانه" دیگری از جکانکب خکامکنکه ای و 

خفقان گیری كل جناح راس  و سپاه پاسداران در ایکن راسکتکا اسک . 

 آزادی،برابری،حكومت کارگری!

 ۰۲پرسش  شماره   
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  .امری كه با توجه به تغییر و تحولی كه در این دوره صورت گرفته اس  ب ادگی ممسن نی  

بهالوه در دوره قبل، توافق برای تائید برجا  یك توافق تاكتیسی و تك نوبتی میان جناحهای رژیم اسالمی بود. این بار صورت م اله نکیکد 

خود تا حدودی تغییر یافته اس ، م اله برجا  تاكتیسی یا برجا  استراتژیك خود مویوعی برای تشدید تخاصمات درونی رژیکم اسکالمکی 

اس . جناح اصالح طلب حسومتی آینده رژیم را در چرخش و دوری از سیاستهای كور ید آمریسایی گکری تکاكکنکونکی مکی بکیکنکد. بکرای 

پیشبرد این سیاس  و سراب نجات رژیم ناچارا با جناح دیگر درگیر خواهد شد. از طکرف دیکگکر، جکنکاح راسک  هکر گکونکه چکرخکش از 

سیاستهای ید آمریسایی گری كنونی و عقب نشینی را برابر با یهف و زبونی رژیم تلقی میسنند. نتیجتا رژیم ب رع  به یکك دو راهکی 

 .خرد كننده نددیك میشود. راه پیش رو پر از سنگالح و دس  انداز اس 

در طرف دیگر مهادله، هیات حاكمه جدید آمریسا نید بدون ك ب امتیازات جدید و تحمیل عقب نشینی های بیشکتکر بکه رژیکم اسکالمکی بکه 

  .سادگی به توافقات گششته برنخواهد گش . به این م اله، فشار مشترك آمریسا و اروپا را نید باید ایافه كرد

سئوال گرهی اما این اس  كه مرد ، این نیروی سو ، چگونه از این مهادالت به سود خود، به سود تال  برای سرنگونی رژیم اسکالمکی 

و تحقق آزادی و برابری سود خواهند ج  . پاسخ اما ساده اس . هر درجه تشدید تخاصمات درونی رژیم، هر درجکه عکقکب نشکیکنکی از 

موایع تاكنونی بمثابه چرا  سبدی برای تهر  به رژیمی اس  كه شسننده تر در مقابل مردمی قرار خواهد گکرفک  كکه در كکمکیکن ا  

   !نش ته اند. شیشه عمر رژیم اسالمی در دس  مرد  اس . م اله اینجاس 

 .پرسش: سئوال آخر، موقهی  اپوزی یون راس  چگونه ارزیابی میسنید؟ از قرار تقالهایشان در دفاع از ترامپ پایان و انتهایی ندارد

علی جوادی: شس   ترامپ یك شس   همه جانبه برای این جریانات اس . جملگی، از سلهن  طلب و مشروطه خواه گرفته تا مجاهد و 

جمهوریخواه دس  راستی، تخم مر  هایشان را برای نددیك شدن به قدرت سیاسی با خا  اندیشی وصف ناپکشیکری در سکبکد سکیکاسکتکهکا و 

  .ویژگی های ترامپ قرار دادند.  واقهیتی را به نمایش گشاشتند، گویی این دو همداد یسدیگرند

سیاستهای ترامپ دریچه ای برای به نمایش گشاشتن سیاستهای واقهی این جریان در دنیای واقهی اس . جایی كه تبلیغات پوچ و دروغیکن 

در زیر تابش آفتاب دوا  چندانی ندارد. از این دریچه به روشنی و بدون هیچگونه تیرگی میتوان دید، كه سیاس  جریانکات راسک ، دفکاع 

از اقلی  استثمارگر سرمایه دار حاكم اس . از این دریچه میتوان دید كه آزادی بیان و نکقکد و آزادی مکهکبکوعکات پکدیکده ای اسک  كکه بکا 

كاركرد روتین این سی تم و نما  اقتصادی در تناقض ماهوی قرار دارد. از این پنجره میتوان دید كه نکابکرابکری و یکدیک  بکا كکارگکر و 

آزادیخواهی یك ركن پایه ای سیاستهای جریانات راس  خواهد بود. از این دریچه میتوان ف اد سکیکاسکی و اقکتکصکادی و گکنکدیکدگکی نکمکا  

سرمایه داری را مشاهده كرد. از این منمر واقهیتهای بدرگی را میتوان دید. جامهه و تکوده مکرد  كکارگکر و زحکمکتکسکش عکمکلکسکرد ایکن 

جریانات را پیش از تحقق یك تراژدی سیاسی در اجرای نمایشی زنده دیدند. ما این دوران را در ذهن جامهه زنده نکگکاه خکواهکیکم داشک . 

  .تحقق امر آزادی و برابری و رفاه همگان م تلد  نقد همه جانبه و كنار زدن این جنبش و حاشیه ای كردن آن در تحوالت آتی اس 

 

 اساس سوسیالیسم انسان است، چه در ظرفیت جمعی و چه فردی!

 ۰۲پرسش  شماره   

با کانون مباحث کمونیسم کارگری در تماس باشید. لطفا نظرا ت و دیدگاه های  خودتان را 
 برای ما به آدرس کانون مباحث کمونیسم  کارگری ارسال کنید!

kanoonmabahes@gmail.com 
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سیاسى و طبقاتى در جامهه خدم  میکند. مشهب صنهتى اس  

یه میلیاردها دالر پول در آن جکابکجکا مکیکشکود. درو  تکحکویکل 

مرد  میدهند. مرد  را میتکرسکانکنکد. مکرد  را در ایکن دنکیکا از 

خشون  میترسانند و در آن دنیکا ازعکقکوبک  ایکن درسک  مکثکل 

مافیا اس . نهاد مشهبى، چه م کیکحکیک  بکاشکد، چکه اسکال  چکه 

یهودی  قبل از اینکه مجموعه اى از باورهاى اجتماعى بکاشکد 

یک ساختمان و عمارت بدرگ اجتماعى اسک  یکه روى پکاى 

خود  ای تاده، مالیات میگیرد پکول مکیکگکیکرد و خکر  بکقکا و 

حایمی  خود  میکند. دین شراب ناب نی ک . مکتکانکول اسک  

 یه م تی میدهد، اما به قیم  یوری" ژان پل سارتر

ترورهای اخیر فران ه و اتریش و یانادا و... یکک بکار دیکگکر 

بحو جنبش اسال  سیاسی را برج ته یرده و این مویکوع از 

زوایای مختلفی مورد بحو صاحب نکمکران و سکیکاسکتکمکداران 

قرار گرفته اس . همراه بحو و بررسی در مکورد تکروری کم 

اسالمی، ترمینولوژیهای دیگکری هکم وارد بکحکو شکده اسک . 

بحو آزادی بیان، اسال  افراطی یا اسال  تندرو، اسکال  مکیکانکه 

رو و اسال  واقهی و اسال  سیاسی و جنبش اسال  سیاسی و... 

همگی ترمهایی ه تند یه یک بار دیگر روی مید قرار گرفته 

 اند. 

شاید برای اولین بار منصور حکم  از تر  "اسکال  سکیکاسکی" 

در ادبیات فارسی استفاده یرد. او این تر  را برای بیان و اسکم 

گشاری جنبش اسالمی بکار برد.  اینون و به مرور زمان ایکن 

تر  به یک اسم گشاری عمومی تر تبدیل شکده اسک . چکنکانکچکه 

اینون ب یاری از صاحب نمران، روزنامه نگکاران، سکیکاسک  

مداران و احداب و فهالین سیاسی و... بر سر بکار بکردن ایکن 

تر  توافق دارند. اما همگی یک برداش  واحد از آن نکدارنکد. 

در غرب و در میان بخشی از احداب و فهالین سیاسی ایکرانکی 

هم عمدتا از تر  اسال  سیاسی استفاده میشود یه بگکویکنکد یکک 

نوع اسال  غیر سیاسی هم وجود دارد و آن بخش غیر سیاسکی 

قابل تحمل تر اس . سنتی تر اس  بکیکخکتکر تکر اسک  و... در 

حالیکه منمور ما هیچ وق  این نبوده اس . زیرا اسال  و همه 

مشاهب سیاسی ه تند و به منمور سیاسکی طکراحکی و تکدویکن 

 شده اند. 

ایثری  باالیی از صاحب نمران  بر سر استکفکاده از ایکن تکر  

به این دلیل توافق دارند یه نشان بدهند اعکمکال زشک  و غکیکر 

قابل قبول و تروری م و...به این بخش "سیاسی" برمیگردد یه 

همان اسالمیهای "تندرو و افراطی" نامیده میشوند یه "اسکال  

واقهی" را نمایندگی نمیکنند. مکایکرون در مصکاحکبکه خکود بکا 

تلویدیون الجدیره همین را با صراح  تکایکیکد یکرده اسک  یکه 

یک تهداد افراطی اسالمی نماینده اسال  واقهکی نکیک کتکنکد. آنکهکا 

اسالمی م یکا اسکال  سکیکاسکی ه کتکنکد.  یکا "دولک  فکران که بکا 

م لمانان و اسکال  واقکهکی مشکککل نکدارنکد". اگکر مشکککلکی ه ک  بکا 

 اسالمیهای "تندرو و افراطی" اس  و...

همه این ترمها و استفاده متفاوت از آنها نشان میدهکد یکه هکنکوز بکایکد 

 تفکیک دقیقتری میان مهانی همه این ترمینولوژیها قائل شد. 

 اسال  واقهی و اسال  غیر واقهی یا اسال  سیاسی" "

هدف دولتها و برخی جریانات سیاسی و صاحب نمران بویژه فهالیکن 

جریانات اسالمی و...  از بکار بردن  تر  "اسال  واقهکی" ایکن اسک  

یه "اسال  واقهی را از اسال  به زعم آنها "غکیکر واقکهکی"  تکفکککیکک 

ینند. ظاهرا اسال  ترور نمیکند. خشون  اعکمکال نکمکیکککنکد. دزدی و 

ف اد تجوید نمیکند. دس  نمیبرد و پا قهع نمیکککنکد و چشکم در نکمکی 

آورد و قانون قصاص ندارد تقیه نمیکند و... گکویکا نکوعکی از اسکال  

وجود دارد یه واقهی اس . پس مهربان و خوب اس . پر از رحمک  

و یرام  و بخشش اس  و... این درو  آشکاری اس  یه بخشکی از 

سیاستمداران، طیف سکیکاسکی پکرو اسکالمکی و بکخکشکی از جکریکانکات 

اسالمی مدعکی آن ه کتکنکد. ایکن تکرفکنکدی اسک  یکه اصکل اسکال  را 

 میخواهند از زیر یرب بیرون ببرند. 

اعمال غیر قابل دفاع تروری تهای اسالمی و خشون  طلبان اسکالمکی 

و متجاوزین اسالمی و دزدان اسکالمکی و فکاسکدیکن و اخکتکالکسکگکران 

اسالمی و لمپنهای چاقو یش اسالمی و.... را میخواهند "اسال  غکیکر 

واقهی" بنامند تا همه این زشتیکهکا و پکلکیکدیکهکا یکه افکراد و جکریکانکات 

اسالمی انجا  میدهند را به اسم و به پای اسال  ننوی ند. آنکهکا ی کانکی 

یه ترور میکنند یا ترور سازمان میدهند و ی انیکککه از تکروری کتکهکا 

دفاع میکنند و.... را از اسال  قرآنی و "واقهی" جدا میکنند. این اقدا  

اگر یاله برداری نباشد ریایاری مشمئد یننده ای بکیکش نکیک ک  زیکرا 

تما  این اعمال در احادیو اسالمی و آیات قرآنی مکهکر تکایکیکد خکورده 

اس . اعمال و یردار پیامبر اسال  و خلفای بهد از او و همه مقامکات 

مشهبی و حکومتهای اسالمی در طول تاریخ، نشان داده اس  یه  سر 

بریدن و دس  و پا قهع یردن و یشتن یفار ضغیر اسالمیها  تصاحب 

زنان و تجاوز به آنها و حکالل اعکال  یکردن امکوال غکیکر م کلکمکانکان 

همگی بخشی از تاریخ سیاه جریانات اسالمی از زمان پیامبکرشکان تکا 

همین حکوم  اسالمی  ایکران، بکوده اسک . ایکن اعکمکال بکه عکنکوان 

دستور خدا با صراح  در قرآن و احادیو قید شده و مورد تایید همکه 

 مبلغان اسالمی اس .  

پس "اسال  واقهی" در این دوره بکیکش از هکمکه شکبکاهک  زیکادی بکه 

اعمال و رفتار و سیاس  داعش و جمهوری اسالمی و طالکبکان دارد. 

ی ی یه این جریانات اسالمی را اسال  واقهی نمیداند و تال  میککنکد 

اسال  را طور دیگر و قابل تحکمکل تکر مکهکرفکی یکنکد نکه تکنکهکا درو  

میگوید بلکه بر خالف شرع و قوانین اسالمی عمل میکند الکبکتکه اگکر 

 خود را م لم بداند. 

اما برای تجوید همین دروغکگکویکی و مصکلکحک  انکدیشکی در تکاریکخ 

اسال  با اتکا به قرآن و آیکات و احکادیکو اسکالمکی راه حکل "تکقکیکه و 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۰۲پرسش  شماره   

                                          
 (٢اسالم و جنبش اسالم سیاسی )                                  

 محمد آسنگران
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مصلح  " را مقد  قرار داده اند. با اتکککا بکه هکمکیکن "تکقکیکه و 

مصلح " تما  جریانات و رهبران اسالمی درو  و ریکایکاری 

را مجاز دان ته اند. همچنان یه قکرآن و احکادیکو و سکنکتکهکای 

سیاسی پیامبر اسال  و خلفای خونریدیش، سر بریدن و یکنکیکد 

یردن زنان و خرید و فرو  آنها و تجاوز به آنها و تصکاحکب 

اموالشان را تجوید یرده و مجاز شمرده اند. بنابکر ایکن اسکال  

واقهی اگر بخواهد تماما طبق سن  پیامبر اسال  و خلفای بکهکد 

از او پککراتککیککک بشککود اعککمککالککی صککد چککنککدان زشکک  تککر و 

جنایتکارانه تر از داعش و جکمکهکوری اسکالمکی و طکالکبکان و 

 غیره را باید انتمار داش . 

اگر رشد تمدن و افکار عمومی دنیای امروز این اجازه را بکه 

آنها نمیدهد مویوع دیکگکری اسک  امکا انکچکه  در قکوانکیکن و 

شریه  اسالمی آمده، همه آن جنایات را مجاز میشمارد. بنابر 

این هدف اسال  و اسالمیها از اول تا به امروز ی ب قدرت و 

تصاحب  روت  بوده اس . به این مهنا میشود گف  یکه اسکال  

از روز اول سیاسکی بکوده اسک  و هکمکه مکشاهکب م کیکحکی و 

یهودی و اسالمی و هندو و.... همکگکی بکا اهکدافکی سکیکاسکی و 

اقتصادی پا به عکرصکه وجکود گکداشکتکه انکد. امکروز هکم نکیکاز 

بخشهایی از سرمایه باعو و بانی تقوی  جنبش اسکالمکی بکوده 

 اس .

به قول سارتر مشهب یک صنه  اس  یه میلیکاردهکا پکول در 

آن جابجا میشود و هر یس و هر گرایشی از اسکال  قکدرت و 

ت لط بیشتری پیدا یرده اس  توان ته اس   روت بیشکتکری را 

عاید خود بکند. ی انی برای تفکیکک قکائکل شکدن بکیکن "اسکال  

سیاسی و غیر سیاسی" از مادر و مادر بدرگ و پدر بکدرگکهکا 

مثال میدنند یه سیاسی نی تند و اسال  سنتی و عکامکی ه کتکنکد 

و... این دسته متوجه نی تند یه صنه  مشهب در همین حکد و 

در همین چهار چوب هم صاحبکانکی دارد یکه فکراتکر از افکراد 

عادی و پدر و مادر بدرگها اس . این صاحبین صنه  مشهب 

ه تند یه آنرا طراحی، سازماندهی و گ تر  میدهند. ایکنکککه 

ن لهای م ن تر طبق عادت و سن  رایج جکوامکع بکه مکشهکبکی 

گرایش پیدا میکنند به مهنی این نی   یه آنها ایکن نکوع اسکال  

را نمایندگی میکنند و گویا این نوع اسال  سیکاسکی نکیک ک . بکر 

عکس، آنها تخدیر شدگان مشهب ه تند نکه صکاحکبکان مکشهکب. 

صاحبان همین نوع مشهب هم مثل صنه  مواد مخدر افراد را 

مهتاد میکنند و از قبل اعتیاد آنها،  روت و قکدرت عکایکد خکود 

میکنند. صاحبان مشاهب همان طبقات دارای جامهه ه تند یکه 

بوسیله دستگاه یلی ا و م اجد و حوزه ها از طریق آی  هللا ها 

و مفتیها و خاخا  ها و آخکونکدهکا و مکال هکا و... مکواد مکخکدر 

 مشهب را در جامهه پخش میکنند. 

بنابر این اسال  و مشهب غیر سیاسی نداریم. آنکچکه مکا در ایکن 

دوره تح  عنوان اسال  سیاسی یا اسالمی م از آن اسم میبکریکم  

همان جنبش اسال  سیاسی اس . تایید ما بکر جکنکبکش اسک  نکه 

سیاسی و غیر سیاسی بودن اسال . اشاره و اسم گشاری اسکال  

سیاسی از منمر ما برای تفکیک قائل شدن بین اسال  سکیکاسکی 

و غیر سیاسی نی  . بلکه تفکیک قائل شدن بین جنبش اسکال  

سیاسی و اسال  به عنوان اعتقادات رایج و جهان بکیکنکی اسکال  

سنتی اس  یه در خود سیاسی اس  اما هنوز بکه عکنکوان یکک 

جنبش برای ی ب قدرت و  روت ابراز وجود نکرده اس . این نکوع 

اسال ، خود را به عنوان یک جنبش طرح نکمکیکککنکد. بکه عکنکوان یکک 

جنبش برای ت لط خود، به ابدار ترور و سر بریدن و  ی ب قکدرت، 

متوسل نمیشود. مادا  یه هر بخشی از ایکن اسکال  بکه جکنکبکش بکرای 

ی ب قدرت و  روت متوصل بشود  به بخشی از همان جنبش اسکال  

 سیاسی تبدیل میشود.  

برای روشن تر شدن م ئله به مهتادان مواد مخدر نگاه یکنکیکد یکه نکه 

عضو باندهای مود مخدر ه تند و نه مافیکایکی بکرای رقکابک  بکا بکانکد 

های دیگرسازمان میدهند. نه م لی ه تند و نه پخش مواد مکخکدر را 

سازمان میدهند. اینها قربانیان موادی ه تند یه باندهای مافیکایکی آنکرا 

سازمان میدهند و از قبل فرو  آن و تخدیر قربانیان خود میکلکیکاردهکا 

 پول به جیب میدنند. 

یک مثال دیگر شاید تفکیک مورد نمر ما را بهکتکر بکیکان یکنکد. مکثکال 

گرایش و افکار ناسیونالی تی و ملی در افکککار و اعکتکقکاد بکخکشکی از  

شهروندان منت ب به ملی  خاصی، قابل مشاهده اس . دوس  داشتن 

پرچم خود، وطن خود، سرزمین و آب و خاک خود سنکتکی اسک  یکه 

بوسیله جنبشهای ملی روا  داده شده اس . تا وقتیکه ایکن اح کاس و 

تهلق ملی به جنبشی برای ت لط یکافکتکن و قکدرت گکیکری و جکنک  و 

یشمکش ملی تبدیل نشده اس  نمیتوان آنرا جکنکبکشکی نکاسکیکونکالکیک کتکی 

نامید. اما وقتیکه همین اح اس و تهلق ملی به یک جنبش برای ی ب 

امتیاز و سهم خواهی و دس  یابی به قدرت و  روت تبدیل بشود آنرا 

جنبش ناسیونالی تی یا و در مواردی جریانات افراطی این جنبش را، 

 فاشی تی مینامند. 

در مورد اسال  و جنبش اسال  سیاسی هم همینهور اس . بکنکابکر ایکن 

برای تفکیک جنبش اسالمی از مهتقکدیکن سکنکتکی بکه اسکال  یکا مکهکتکاد 

شدگان به اسال  تایید ما به جنبشی بودن آن اس  نه سیکاسکی و غکیکر 

سیاسی بودن آن. زیرا اسال  در خود و از ابتدا هماننکد بکقکیکه مکشاهکب 

یک مشهب سیاسی بوده اس . برای ت لط و حکوم  یردن خلق شده 

اس . تما  اصحاب و رهبران اسالمی از پیامبر م لکمکانکان تکا یکنکون 

 برای ت لط بر  روت و قدرت سازمان پیدا یرده اند. 

 جنبش اسال  سیاسی و راه مقابله با آن 

آنچه امروز جامهه ایران و تا حدود زیادی جامهه بشری را با خکهکر 

مواجه یرده اس ، وجود یک جنبش بکه اسکم جکنکبکش اسکال  سکیکاسکی 

اس . باید در مقابل این جنبش ارتجاعی و خونرید جکنکبکشکی سکیکاسکی 

سازمان داد. بدون سازمان دادن یک جنبش سیاسی مترقی و مکجکهکد 

به ابدارهای پیروزی نمیتوان فقط با ابدار روشنگری و نقد فل فی به 

جن  این جنبش رف . مشکل ما و بشر مکتکمکدن و مکدرن امکروز بکا 

جنبش اسال  سیاسی، تنها نا آگاهی و اعتقادات خرافی مرد  متهلق به 

این جنبش نی  . مشکل اصلی این اس  یه اعتقادات خرافی مشهکبکی 

امروز و از دهه هفتاد میالدی به بهد، به یک جنبکش سکیکاسکی تکبکدیکل 

شده اس . این جنبش امروز به ابدار ترور و خونریدی و سر بریدن 

و بوجود آوردن رعب و وحش  اتکا دارد و میخواهد ت لط خکود را 

به جامهه بشری تحمیل یند. در مقابل این جنکبکش بکایکد بکه ابکدارهکای 

شک   آن مجهد شد. برای مثال شک   داعش و جمهوری اسالمکی 

و طالبان و... تنها با اتکا به ابدار روشنگری و مباحو فل فی ممککن 

 نی  . 

اما در مقابل خرافات عقیدتی یافکی اسک  یکه ابکدار نکقکد خکرافکات و 

 ادامهههه دف صهههفهههحهههه   ههه                   روشکککنکککگکککری و آگکککاهکککی و مکککبکککاحکککو..

 نه به شكنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره   
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یشی از یارگر و سکریکوب اعکتکرایکات یکارگکری اسک . در 

 ٬مقکابکل یکور  وحشکیکانکه حکککومک  سکرمکایکه داری اسکالمکی

سازمان و تشکل یارگرى یه در هر دوره ویژگى خکود  را 

ابدار مبکارزه یکارگکران بکرای دسکتکیکابکی بکه حکقکوقشکان  ٬دارد

میباشد. این تنها راه مقابله با استثمار وحشیانه سکرمکایکه داران 

و حمله به سهی دستمدد و مهیش  طبقه یارگر و فکلکج یکردن 

 ابدار سریوب و اختنات اس .

 

سرمایکه دارى  ٬به همین دلیل بویژه در یشورهائى مانند ایران

با تمامی امکانات پلی ی و قضایی و قکانکونکى خکود در مکقکابکل 

ایجاد تشکل های م تقل یارگرى ای تکاده اسک . آنکجکا هکم یکه 

تال  میکند سازمانهاى پلیک کى را  ٬نتواند مانع جدى ایجاد یند

علیه مکبکارزه یکارگکرى و تشکککل ”  تشکل یارگرى“ با عنوان 

 واقهى یارگران بکار گیرد.

 

به طور مشخص ایجاد سازمانهاى توده اى یارگران امر خکود 

یارگران اس . در شرایط فهلی و در سکالکهکاى گکششکتکه طکبکقکه 

یارگر بیش از گششته در تال  براى ایجاد تشککلکهکاى م کتکقکل 

یارگرى بوده اس . گرایشى در جنبش یارگری، بکه سکنکدیکککا 

سازى و احیا سندیکا در چهارچوب قانونى و گکرایشکى هکم بکه 

اراده عمل م تقیم یارگرى رو آورده اسک . مکا یکمکونکیک کتکهکا 

تکوسکط خکود  -هکر نکوع آن  –مخالف ایجکاد تشکککل یکارگکرى 

یارگران نی تیم و یک وظیفه خود را تقوی  ان جکا  و سکهکی 

تشکل یل طبقه میدانیم. درعین حال سیاس  م تقل و م کتکقکیکم 

خود را داریم و بکراى ایکجکاد شکوراهکاى یکارگکرى و تکقکویک  

جنبش مجمع عمومى و سیاستهاى منتج از سن  عمل م کتکقکیکم 

یارگرى متکى ه تیم. م ئله برسر مهلوبی  و یارائى تشککل 

یارگرى در مبارزه همین امروز یکارگکران عکلکیکه سکرمکایکه و 

ظرفی  آنها در تناسب قواى م اعکدتکر اسک . تکجکربکه واقکهکى 

 ٬حتى آنجا یه صحب  از سندیککا هکم مکیکککنکنکد ٬خود یارگران

این اس  یه مجمع عمومى  یک سیاس  مو رتر و یکاراتکرى 

اس . مبارزات شکککوهکمکنکد  یکارگکران در مکجکتکمکع یشک  و 

مبارزات یارگران در دو  یکارخکانکه   ٬صنه  نیشکر هف  تپه

لککولککه سککازی صککفککا و نککورد  در سککاوه،مککبککارزات یککارگککران  

یارخانه  یارخانه پکلکی ایکریکل اصکفکهکان،اعکتکصکاب یکارگکران 

یارخانه تران فو در زنجان و ب یارى  اعکتکصکابکات یکارگکرى 

بیانگر  این حقیق  اس   یه  مجامع عمکومکی یکارگکرى نکقکش 

 تهیین یننده ای در مبارزات جاری یارگران دارد.

 

علیرغم وجکود یکک تکنکاسکب قکوای بکه شکدت یکد یکارگکری  

،حری  رو به گ تر  تشکیل مجامع عکمکومکی در یکارخکانکه 

های مختلف آغاز گردیده و یارگران تکوان کتکه انکد در بکخکش هکایکی، 

یارفرمایان و حکوم  سریوبگر سرمایه را به عکقکب نشکیکنکی وادار 

یرده و حتی بخشا مقداری از دستمددهای مهوقه خود  را نقکد یکنکنکد. 

این آغاز راه اس . جمهوری اسالمی به  راحکتکی حکایکر بکه عکقکب 

نشینی نی  . باید این عقب نشینی را بکه او تکحکمکیکل یکرد. بکه واقکع  

یارگران جایى برای عقب نشینى ندارند. رژیم اسالمی تاینون از بکه 

رسمی  شناختن تشکل های م کتکقکل یکارگکران سکربکاز زده اسک  و 

هککمککواره تککال  یککرده اسکک  تککا از انککتککشککار اخککبککار اعککتککرایککات  و 

اعتصابات یارگران و هکر نکوع تکال  آنکهکا بکرای تشکککل یکابکى را 

سان ور یند و یا آن را به مهالبه چند خواس  صکنکفکی تکقکلکیکل دهکد . 

هکای فکرمکایشکی ”  دادگکاه“ طرح دعواهای مربوط به  اعتصابکات در 

رژیم اسالمی،اگر از سکوی یکارگکران صکورت گکرفکتکه بکاشکد،ایکثکرا 

مشمول مرور زمان و  نکهکایکتکا مکخکتکومکه شکدن پکرونکده هکا بکه سکود 

یارفرما شده و چنانچه از سوی سرمایه دار مالک یارخانه شکککایکتکی 

علیه یارگران اعتصابی  طرح شده باشد،خروجی ا ،صدور احکککا  

سنگین شالت و زندان برای یارگران اعتصابی ومهتکر  بکه ویکع 

موجود بوده اس .  اما هر جا  یه یارگران متحدانه و متکى به اراده 

خود بمیدان آمدند توان تند تشکل واقهى و موجودشکان یکهکنکى مکجکمکع 

عمومى و نمایندگان منتخب شان را تکحکمکیکل یکنکنکد،سکرمکایکه داران و 

رژیم اسالمی شان در مقابل اراده متحد یکارگکران مکجکبکور بکه عکقکب 

نشینی شده یه موارد این تجربه طی چنکد سکال اخکیکر، ب کیکار وقکابکل 

 استناد اس .

 

سیاس  ما یمونکیک ک  هکای یکارگکری درواقکع چکیکدى جکد سکنک  و 

سیاس  واقها موجود رادیکال یکارگکرى نکیک ک . مکا تکال  مکیکککنکیکم 

هکرآنکچککه دولک  و یکارفککرمکاهککا در سککان کور و سکریکوب مکبککارزات 

یارگرى و یا اخته یردن آن انجا  میدهند را با سیاستهاى این گرایکش 

رادیکال و م لط یردن آن نقش برآب ینیم. یکارگکران ایکن جکانکوران 

اسالمى و یارفرماهاى دزد و بیشر  را میشناسکنکد. م کئکلکه سکیکاسکتکى 

اس  یه دراین ویهی  مشخص و ایندوره مهین و ایکن تکنکاسکب قکوا 

جواب دهد. در ایران تح  حایمی  رژیم اسالمی سرمایکه داران یکه 

بر اختنات عریان و سریوب هر نوع تشکل م تقل یکارگکری مکبکتکنکی 

اس ،  سن  شورائى و مجمع عمومى قابل اتکا ترین و در دسکتکرس 

 ترین تشکل یارگری اس .

 

باید پرسید جمهوری سرمایه داران اسالمی در واقکع از تشکککیکل چکه 

نوع تشکل های یارگری  واهمه دارند؟ وایی اس  تا بکه حکککومک  

سرمایه داران برمیگردد آنها مخالف هر نوع تشکل یارگرى ه تکنکد. 

برخورد خشن با سندیکای یارگران شری  واحد تهران یکک نکمکونکه 

روشن اس . آنها حتى میترسند سازمان پلی ى شوراى اسالمى را در 

صنایع مهم و یلیدى ایجاد ینند. پکس تکککلکیکف رژیکم اسکالمکى روشکن 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۲پرسش  شماره   

 کدام تشكل؟                           
 کارگران چگونه باید سنگربندی کنند؟                            

 پدرام نواندیش 
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اس . اما این بحثها و سوال یدا  تشکل، هنکوز وجکود دارد و 

تجربه هر روزه مبارزات جاری یارگران این سوال را بیشتکر 

از پیش  مهرح میکند. سیاس  ما بر دو ریکن اسکتکوار اسک : 

اول هر نوع تشکل م تقل یارگرى یه دربرگیرنکده یکارگکران 

باشد به نفع طبقه اس  و دو  سن  شورائى و مجمع عمومکى، 

مهلوبترین و در دسترس تکریکن نکوع تشکککل تکوده اى طکبکقکه 

یکه بکنکا بکه سکنک  و  ٬یارگر اس . اگر یک سندیکاى فریکى

ساختار  غرت در بوریراسى اس  و هر روز فاصله ا  بکا 

بتواند به مجمع عمکومکى و دخکالک   ٬توده یارگران جدا میشود

م تمر یارگران متکى شود البته ب یار عالى اس  و ما بکراى 

همین تال  میکنیم.اما سندیکا و تشکل یارگری ای یه صکرفکا 

تحقق مهالبات اقتصادى یارگر را در تهامل با یارفرما هکدف 

در قد  اول گیر میکند. چون در ایکران طکرح  ٬قرار داده باشد

ایافه دستمکدد و گکرفکتکن حکقکوت مکهکوقکه بکا یکور  نکیکروى 

سریوب روبرو میشود. یهنى دول  راسا مویوع را سیکاسکى 

میکند. حاال سندیکالی   ما اگر میخواهد در میدان بمکانکد بکایکد 

بتواند اراده و خشم یارگران اعتصابى را نمایندگکى یکنکد و یکا 

درصکد مکوارد در هکمکه  ٠۷آنها را سای  یند. یه مهموال در 

جاى جهان سای  میکنند. اگر هم اراده یارگران را بکیکان یکنکد 

سندیککا دیکگکر  ٬و همین اراده را پیش ببرد و به آن متکى شود

 سندیکا نی  .

 

نمونه تاریخی سالهای اخیر اعتصاب یارگکران شکریک  واحکد 

اتوبوس رانی تهران و حومه اس . سنددیکککای شکریک  واحکد 

تهران و حومه در اعتصاب خود، خواس  سرنگونى رژیم را  

مهرح نکرده بود و خواستهاى به اصکهکالح صکنکفکی داشکتکنکد. 

م ئولین سندیکا سهی میکردند همکچکنکان خکود را و خکواسک  

” غکیکر سکیکاسکی“ های سندیکا را صکنکفکی دان کتکه و خکود را 

مینامیدند. اما جمهورى اسالمى بکا ق کاوت ایکن اعکتکصکاب را 

درهم شک   و برخورد نیروهای سریوبکگکر رژیکم اسکالمکی 

منجر به دستگیری تهدادی از اعضا سندیکای شری  واحکد و 

بازداش  و زندانی منصور اسانلو و ابراهیم مددی گکردیکد. از 

نفر حککم بکازگشک   5نفر یارگراخراجی این شری ، فقط  03

به یار گرفتند.خانواده های یارگران اعکتکصکابکی یکه هکمکچکنکان 

میخواستند غیر سیاسی باشند، با مشککالت اقکتکصکادی شکدیکدی 

مواجه شده یه در مواردی به از هم گ کیکخکتکگکی خکانکوده ایکن 

افراد منتهی گردید. حکوم  حتی از پشیر  ویالی این افکراد 

سر باز زد. این در حالی بود یکه سکنکدیکککا هکمکچکنکان خکود را 

”  صکنکفکی“ اعال  می یرد و خواستهای خکود را ” غیر سیاسی“

 می دان  .

 

ناتوانی این نوع تشکل  یارگرى در شرایط بحران اقکتکصکادی  

اخیر یه منجر به اخراجهای پی در پی یارگران در یکارخکانکه 

ها و مراید  بدرگ یار ایران شده وسهی مهیکشک  یکارگکران 

مورد یور  همیشگی سرمایکه داران و دولک  اسکالمکی آنکهکا 

قرار دارد، سئوال پس یکدا  تشکککل؟ یکارگکران چکگکونکه بکایکد 

سنگربندى ینکنکد؟ مکقکابکل جکنکبکش یکارگکری و بکویکژه فکهکالکیکن 

 رادیکال و سوسیالی   طبقه یارگرقرار گرفته اس .

 

وقتی یه حکوم  یارفرمایان در بکرابکر اعکتکصکابکات یکار گکری بکه  

زور و اسلحه متوسل میشوند و حتی به قتل یارگران و رهکبکرانشکان 

حکال  ٬طبقه یارگر نمی تواند با پرچم خواسک  صکنکفکى ٬دس  میدنند

بکه جکنک   ٬بدلیل گرایشات سندیکالی تى و یا بدلیل تناسب قوا نابرابر

بورژوازى برود. رژیم اسالمکی سکرمکایکه داران بکه دالیکل  مکاهکیک  

طبقاتی و تداو  بحران های اقتصادی،سیاسی،اجتماعی ا ،  مکیکدانکد 

یه حتى اگر طبکقکه یکارگکر بکا خکواسک  افکدایکش دسکتکمکدد دسک  بکه 

اعتصاب عمومى بدند، حکوم  دوا  نخواهد آورد. ظکاهکرا عکده اى 

این قانونمندى اقتصاد و سیاس  را در ایران نمیبینند و یا مکیکبکیکنکنکد و 

 ترجیی سیاسى شان را در زبان و قالب سندیکا فرموله میکنند.

 

مجمع عمومی از لحاظ عملی ایجاد  مقدورتر اس  ضمجمع عمومکی 

شکل طبیهی اغلب اعترایات یارگری اس   نگاهکی بکه اعکتکاصکب 

یارگران در یارخانه های اشکاره شکده در بکاال طکی سکال گکششکتکه و 

تشکیل مجمع عمومی یارگران طی اعترایکات یکارگکران،بکیکان مکی 

یند یه مجکمکع عکمکومکی ظکرف اعکمکال قکدرت و اراده م کتکقکیکم یکل 

یارگران مهتر  اس . دفاع از آن سکاده اسک . چکهکار چکوب هکای 

بورویراسی سندیکایی را ندارد. خود را اسیر این قیود نکمکی بکیکنکد و 

آموز  آن به یارگری یه در گیر و دار اعتصاب اس ، ب یار سکاده 

اس . و به راستی جنبش یارگری امروز ایران هم اینون قابل عکمکل 

بودن این سیاس  و ایکجکاد ایکن تشکککل را بکه ا کبکات رسکانکده اسک . 

یارگرانی یه سندیکا راد تجربه یرده اند و یکا ایکنکون در چکهکاچکوب 

سندیکا یار وفهالی  می ینند، چه براى بقا خود و چه براى پیشکروى 

راهکى جکد ایکن  ٬و قدرتمند شدن و پس زدن سکریکوبکگکریکهکاى رژیکم

ندارند یه  به سن  مجمع عمومى متکى شوند. ایکن وظکیکفکه گکرایکش 

 رادیکال اس  یه این امر را به دستور یار تبدیل ینند. *

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۰۲پرسش  شماره   
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اشکال شناخته شده آی یونهاى مبارزاتى ه تند. آی یونی م آن 

انحرافى اس  یه اینگونه اقدامات و اشکال مبکارزاتکى جکدا از 

یکار سکازمکانکى و طکبکقکاتکى و جکدا از  متن یک مکبکارزه ادامکه

چهارچوب یک برنامه مبارزاتى مشخص را به هدفى درخکود 

 تبدیل میکند.

ناظر بر شکککوفکایکى و  ۷٠٣۷خرداد  ٠۷دوران پس از قیا  تا 

 مرى انحراف آی کیکونکیک کتکى  یابى و نهایتا برمال شدن بى شدت

سوسکیکالکیک ک  در مکقکیکاسکى ب کیکار  -سازمانهاى خرده بورژوا

وسیع بود. شرایط نیمه دمکراتیک ماههاى پس از قیا  بکه ایکن 

گرایش ذاتى انقالبیگرى خرده بورژوایى امکان بروز آشکککار 

و وسککیککع داد. آی ککیککونککیکک ککم انککهکککککاس درک مککحککدود خککرده 

بورژوازى از مبارزه اس  و این واقهی  حتى در دوران قکبکل 

در مشى چریکى به روشکنکى بکه  کبکوت رسکیکده  ٧۰از انقالب 

هکاى بکارز آی کیکونکیک کم  بود. مشى چریکى خود یکى از نمونه

مشى خرده بورژوایى، آی یون و آن هم تنهکا  اس . در این خط

یک نوع مشخص آی یون سازمانى یکهکنکى عکمکلکیکات یکوچکک 

هاى یوچک چکریکک شکهکرى بکر جکاى هکر نکوع  نمامى دسته

در عکمکل  ٠پراتیک سیاسى و تشکیالتى مینکشکیکنکد. اگکر خکط 

پراتیک را با آی کیکونکهکاى مکهکدود و مکحکدودى تکنکدل مکیکداد، 

مدافهان مشى چریکى تا آن درجکه از مکاری کیک کم و مکبکارزه 

پوشى به تقدیس  ماری ی تى به دور بودند یه علنا بى هیچ پرده

این آی یونی م برمیخاستند و رسما هر فهالکیک  خکار  از ایکن 

 یگانه آی یون چریکى را مردود مینامیدند.

 

 -پککس از انککقککالب آی ککیککونککیکک ککم سککازمککانککهککاى خککرده بککورژوا

سوسیالی   بهور عمده در بهد سیاسى آن بروز یاف . شکهکار 

سازمان پیکار مبنى بر اینکه "تکایکتکیکک اصکلکى در ایکن دوره 

تماهرات اس " چکیده و فشکرده تکمکا  شکهکور آی کیکونکیک کتکى 

خرده بورژوازى مدعى ماری ی م در ایران بکود. ایکن شکهکار 

گرایى و پوچى فهالی  آی یونى را برمال مکیکککنکد.  تما  سهحى

تماهرات یهنى یک شکل مبارزه به تایتیک سازمانى یه خکود 

را یمونی   مینامید بدل شده بود. همه فهالین جنبش ما بخوبى 

نکمکرانکه از  به یاد دارند یه چگونه این شهار و این تلقکى تکنک 

اى طوالنى راهکنکمکاى عکمکلکى سکازمکانکهکاى  مبارزه براى دوره

مختلف پوپولی تى از پیکار تا رزمندگان، فدایى و راه یکارگکر 

قرار گرف . تماهراتهاى مویهى چند ساعته با شری  افکراد 

سازمانى در گوشه و ینار شهرها تما  ماحصل تایتیک اصلى 

سازمانها بود. در این دیدگاه آی یونی تى نه هدف تکمکاهکرات، 

نه جایگاه هر تماهرات در سیر پکیکشکرفک  و تکککامکل مکبکارزه 

انقالبى در دوره مورد نمر، نه رابهکه ایکن شکککل مکبکارزه بکا 

اشکککککال دیککگککر، هککیککچککیککک بککهککور جککدى مککورد تککهککمککق قککرار 

نمیگرف . هدف گویى تماما ابراز وجود سازمانى و احیانا تبلکیکغ ضدر 

 واقع افشاگرى  از طریق تماهرات بود.

 آی یون سازمانى و ایونومی م آی یونى

آی یون نید در سازمانهاى پوپولی تى بهور عمده در دو وجه اصلکى 

خود را آشکار میکرد. اول محدود ماندن در یک سل له آی یونکهکایکى 

روى از آی یونهاى خکودبکخکودى ضایکونکومکیک کم  سازمانى و دو  دنباله

آی یونى . آی یون سازمانى یهنى دس  زدن به عمکل مکهکیکن تکوسکط 

نیروى منحصر به فهالین سازمانى بخودى خود نادرس  و انکحکرافکى 

نی  . در طول مبارزه یک حدب پرولترى نید در مکوارد مکتکهکدد و 

اى دس  زدن به آی یونکهکاى  بویژه تح  شرایط ح اس و تهیین یننده

سازمانى یرورى میشود. چنین آی یونهایى عموما نقش راهگشکایکى 

اى و رفع موانع مشخص، گ تر  و تهمیق مبارزه را  مبارزات توده

بازى میکند و هرگد به امر هرروزه و یار روتکیکن مکتکهکارف حکدب 

پرولترى بکدل نکمکیکشکود. امکا در سکازمکانکهکاى پکوپکولکیک کتکى آی کیکون 

سازمانى یمابیش فکلک کفکه وجکودى سکازمکان را مکیک کازد. مکبکارزه و 

 پراتیک به اعتبار این آی یونها تهریف میشود.

در مقابل، سیاستها و اشکال مبارزاتى مکورد نکمکر حکدب پکرولکتکرى 

هاى آگاهتر طبقه  بهنوان یک اصل براى اتخاذ توسط پیشروان و توده

یارگر طرح میشود. حدب پرولترى نیروى خوِد طکبکقکه را سکازمکان 

میدهد و خوِد طبقه را به میدان مبارزه میکشاند. جایگدینى م تمر و 

همیشگى نیروى حدب بجاى نیروى طکبکقکه، نکاقکض فکلک کفکه وجکودى 

اى براى شککک ک  انکقکالب پکرولکتکرى  حدب سیاسى پرولتاریا و ن خه

اس . محدود ماندن سازمانکهکاى پکوپکولکیک کتکى در چکهکارچکوب تکنک  

آی یونهاى صرفا سازمانى نید خود گواه جدایى عمیق این سازمکانکهکا 

از طبقه یارگر و بیگانگى آنان با تئورى انقالبى مکاری کیک کم، یکهکنکى 

 تئورى آزاد یردن طبقه یارگر به نیروى خود این طبقه، بود.

اى از "تقدیس آی یکون  مورد دو ، یهنى ایونومی م آی یونى نید جلوه

براى آی یون" و فقدان یک سیاس  هدفمند طبقاتى و انکقکالبکى اسک . 

آی یونهاى خودبخودى ضخودبخودى تا آنجا یه این آی یونها بر طکبکق 

نقشه مهیکن سکازمکانکى صکورت نکمکیکگکیکرد  در جکنکبکش یکارگکرى و 

همینهور در طول اعترایات سایر اقشار ستمکش جامهه به دفکهکات 

شکل میگیرد. در ایکن یکا آن یکارخکانکه، مکحکلکه، مکدرسکه و یکا اداره 

اعترایات باال میکگکیکرد. درگکیکرى بکا یکارفکرمکا، دولک  و مکقکامکات 

بورویراتیک شدت مییابد و یار به اعتصاب، تماهکرات، تکحکصکن و 

روى بى چون و  نمایر آن میکشد. ایونومی م آی یونى به مهنى دنباله

چراى سازمکان سکیکاسکى از ایکن گکونکه آی کیکونکهکاسک . سکازمکانکهکاى 

هکا مکهکهکوف  خرده بورژوا آنجا یکه بکه مکبکارزات تکوده -سوسیالی  

روى سکقکوط مکیکککردنکد. یکمکتکر  میشدند عمدتکا تکا اعکمکات ایکن دنکبکالکه

اعتصاب و اعترا  یارگرى در ماههاى پس از قیا  یهنى در دوره 

ترین فهالی  سازمانهاى پوپولی تى مهر شهارها، سیاسکتکهکا و  گ ترده

یا بکرنکامکه ایکن سکازمکانکهکا را بکر خکود داشک . خکبکرنکگکارى دربکاره 

 مسئله اصلی اما تغییر جهان است!

 ۰۲پرسش  شماره   

 های حزبی! درباره خطر آکسیونیسم در حوزه                    
 منصور حكمت
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آی یونها و در بهترین حال  "باد زدن مکبکارزه خکودبکخکودى" 

بککیککشککتککریککن دخککالککتککى بککود یککه در ایککثککر مککوارد مککیککشککد از 

سوسیالی تهاى خرده بورژوا انتمار داش  و بیهوده نکبکود یکه 

پوپولی تها فهالی  سیاسى خود را نه در محیط زی ک  و یکار 

طبقه یارگر یه نیروى انقالب پرولترى اس  بلکه در میان پر 

ترین اقشار مهتر  جامهه ضنمیر دانشجویکان و  ُجنب و جو 

 دانش آموزان  متمرید یرده بودند.

 

ها بلکه رهبر آنها باشد.  روى توده حدب پرولترى باید نه دنباله

آی یونهاى خودانگیخته یکارگکرى بکایکد تکوسکط حکدب هکدایک  

شود. اهداف و شهارهاى آن تهریف و یکا تصکحکیکی شکود. هکر 

اقدا  مهین نمیر اعتصاب و یا تماهرات باید آگاهانه سکازمکان 

آوردهاى مورد انتمار هر آی یون  یابد. دامنه پیشروى و دس 

مشخص شود و یا حتى در مواردى یه براى مکثکال ایکن یکا آن 

آی یون از نیروى یکافکى بکراى پکیکشکروى بکرخکوردار نکیک ک  

توسکط حکدب یکارگکران از آن بکرحکشر داشکتکه شکونکد. حکدب 

یمونی   خود را از هیچ مبارزه خودبخودى ینار نمیکککشکد و 

ن ب  به آن بى تفاوت نمیکمکانکد، امکا حکدب از هکیکچ آی کیکون 

روى نمیکککنکد، و هکمکواره مکیکککوشکد تکا هکر  خودبخودى دنباله

ها را حول م ائل اصلى مبارزه طبقاتى در هکر  اعترا  توده

 دوره مهین جه  و سازمان دهد.

 

 هاى یم نفوذ آی یونی م حوزه

آنچه گفتیم براى ایثر رفقاى ما آشناس . فهالین مکا بکخکوبکى بکا 

خکرداد آشکنکا  ٠۷هاى مختلف آی یونی م در دوره قبل از  جلوه

ه تند. اما نقد ما تنها بر این نمودها متمرید نی  . آی یونی م 

یهنى نشاندن عکمکل مکحکدود و احکتکمکاال پکر زرت و بکرت امکا 

جانبکه حکدبکى و  زودگشر و سهحى بجاى پراتیک عمیق و همه

طبقاتى. این انحراف امروز در اشکال دیگرى در یار بکرخکى 

 از رفقاى ما به چشم میخورد.

در مقاله مربوط به محافل ترویجى یارگرى در شماره قبل بکه 

هایى از این م اله اشاره یکردیکم. حکدب یکمکونکیک ک  بکه  گوشه

هکاى حکدبکى در مکحکیکط زی ک  و یکار  تشکیل بیشترین حوزه

یارگران و زحمتکشان نیاز دارد. پیشبرد امر تبلیغ، تکرویکج و 

هاى هر چکه وسکیکهکتکرى از  سازماندهى بهور دائمى و با توده

ها و اسکتکمکرار یکار هکر  یارگران م تلد  گ تر  تهداد حوزه

حوزه در دل دشوارترین شرایط اس . حوزه حکدبکى وظکایکف 

اى دارد. حدب با اتکای به انجا  دائمکى ایکن  روتین تهریف شده

ها موجودی  و قدرت خود را حفظ میکند  وظایف توسط حوزه

و گ تر  میدهد. اما متاسفانه غلبه آی یونی م براى فهالین مکا 

اى  ها در مواردى سد راه پیکشکبکرد ایکن وظکایکف پکایکه در حوزه

میشود. شتابددگى، عالقه به انجا  عملیات بدرگتر و پر سر و 

صداتر یه گاه تکحک  پکوشکش عکبکارت "ارتکقکای دادن فکهکالکیک  

حوزه" بیان میشود، گرایش به گشار سریع به اشکال تکریکیکبکى 

سازمانى در محیط یار ضنمکیکر تشکککیکل یکمکیکتکه یکارخکانکه  بکا 

هاى حوزه در جلب بخشى از پیشروان  اتکاى به اولین موفقی 

هاى آی یونی مى اس  یه ایکنکبکار گکریکبکان  یارخانه، اینها جلوه

 واحدهاى یوچک سازمانى را گرفته اس .

این آی یونی م به همان درجه آی یونکیک کم سکازمکانکهکاى سکراسکرى و 

عریض و طویل پوپولی تى در دوره قبل زیانبار و مخرب اسک . بکه 

 مر اس . آی یونی م هیاهوى ب کیکار بکراى  همان درجه سترون و بى

اى اسک  یکه حکدب را از  بینانکه هیچ اس . عملگرایى محدود و یوته

عمل واقهى انقالبیش یهنى سکازمکان دادن و آمکاده یکردن پکرولکتکاریکا 

براى انقالب اجتماعى و از به حری  درآوردن نیکروى طکبکقکه بکراى 

قیا  پیروزمند پرولترى بازمیدارد. آی کیکونکیک کم پکوشکش پکر نکقکش و 

عملى طبقاتى اس . این را رفقاى ما باید عمیقا درک  نگارى براى بى

 ینند.

ما حدب یمونی   ایران را در دل یک اختنات سیاه و خکونکیکن و در 

ایدئولوژیک و عمکلکى سکوسکیکالکیک کم خکرده  -متن ورشک تگى سیاسى

ایم. چه در مبارزه براى تشکیل حدب و چه در  بورژوایى ایجاد یرده

آورى  امر مبارزه عملى از تجدید سازمان نیروهکاى پکرایکنکده و روى

به طبقه یارگر تا سازماندهى مبارزه سیاسى و نمامى در یکردسکتکان 

ایم تا حری  خود را بر یکک نکقکشکه فکککر شکده و  همواره تال  یرده

اى یکه مکتکککى بکر اصکول ایکدئکولکوژیکک و  سنجیده متکى ینیم. نقشکه

هاى یمونی تى فهالی  تشکیالتى  هاى ما و شیوه اى ما، تایتیک برنامه

اس . در این راه باید قاطهانه با هر گکرایکش و یشکش انکحکرافکى یکه 

مند خود منحرف میکند و سرنوش  آنرا  حدب را از سیر تکامل نقشه

هاى محدودنگرانه و تغییر و تکحکول  به حریات خودبخودى، ارزیابى

در شرایط خارجى گره میدند مقابکلکه یکنکیکم. مکا بکایکد حکدب خکود را 

مهابق یک نقشه ماری ی تى رشد و گ تر  دهیکم و بکنکابکرایکن هکر 

اى خود را بکویکژه در ایکن دوره از  جدی سازمان حدب باید نقش پایه

حیات حدب بى تدلدل و با پیگیرى یامل به انجا  برساند. آی یونی م 

مند را تهدید  هاى یم نفوذ یکى از خهراتى اس  یه حری  نقشه حوزه

 میکند.

 

 ها چند تشیر به فهالین حدب در حوزه

حوزه یک سلول از حدب اس  و به این اعتبار هنگامکى در یکار  -۷

خود موفق اس  یه قبل از هر چید وظائف تهریف شده همین سکلکول 

را م تمرا انجکا  دهکد. "ارتکقکای" حکوزه بکا تکبکدیکل حکوزه بکه ارگکان 

دیگرى تهریف نمیشود. تبدیل حوزه به هر ارگانکى دیکگکر بکه مکهکنکى 

اى اس . این حدب یمونی   بکه مکثکابکه یکک  رها شدن فهالی  حوزه

هکا و نکیکروى  یلی  اس  یه بکایکد بکر مکبکنکاى فکهکالکیک  دائکمکى حکوزه

ها در درون حکدب گکرد مکیکدورنکد و آمکاده  روزافدونى یه این حوزه

میکنند سایر ارگانهاى حدب را سازمان دهد. بنکابکرایکن روشکن اسک  

یه سیر تکامل و ارتقای و یکار حکوزه عکیکنکا هکمکان سکیکر تکککامکل و 

هکا  یابى یل حدب نی  . یک بار دیگر جدوه سبک یکار حکوزه قدرت

را بخوانید. موفقی  حوزه را دقیقا بر مبناى هکمکان وظکایکف تکهکریکف 

 شده و همان پرسشنامه انتهاى جدوه باید سنجید.

 

مند باشد. یل حدب باید در مجمکوع فکهکالکیک   رشد ما باید رشدى نقشه

اى اسک  یکه بکایکد  خود رشد یند و ایکن دوره بکهکور مشکخکص دوره

هاى حدب در درون طبقه یارگر ب ط یابد و محکم شود. وقتکى  ریشه

اى از فهالین ما براى مثال تصمیم میگیرنکد تکا بکر مکبکنکاى یکک  حوزه

هاى تکهکریکف شکده فکهکالکیک  خکود را یکنکار  نمرانه نقشه ارزیابى یوته

بگشارند و تما  موجودی  خود را به اعتبار آی یونهاى فابکریکککى در 

 کارگر،معلم،دانشجو اتحاد اتحاد!

 ۰۲پرسش  شماره   
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یک یارخانه منفرد تهریف ینند، عمکال بکخکشکى از یکل نکقکشکه 

 فهالی  حدب در این دوره مشخص را زمین میگشارند.

 

درجه دخال  فهالین ما در آی یونها تابهى از درجکه نکفکوذ  -۰

آزمایى آی یکونکى و  عمومى ما در یارخانه و محله اس . بخ 

"قاپ زدن" اعترایات را به پوپولی تها ب پاریم. این شیوه ما 

نی  . ما یمونی تها با طبقه خود یار جکدى داریکم. بکنکابکرایکن 

شرط الز  براى دسکتکیکابکى بکه قکابکلکیک  واقکهکى بکراى هکدایک  

یار، این اس  یه مکا تکال   آی یونهاى یارگرى به شیوه ادامه

سکیکاسکى و تشکککیکالتکى  -خود را براى ب ط نفوذ ایدئولکوژیکک

وقکفکه ادامکه  هاى طبقه یارگکر بکى حدب در میان پیشروان توده

اى یه یکبار میهمان یکک آی کیکون  دهیم و شدت بخشیم. حوزه

یارگرى میشود و سپس تا ماهها فلج میشود، حوزه یم نکفکوذى 

اى یامال آیروباتیک پخش مکیکککنکد  یه یک اعالمیه را به شیوه

اما تا ماههکا بکهکد قکابکلکیک  خکود در حکفکظ و گ کتکر  روابکط 

ا  را از دس  میدهد، بایکد قکبکل از آن یکه بکه فکککر  یارگرى

آی یون باشد در گ تر  نفوذ حدب و جشب پیشروان بکیکشکتکر 

به حدب، حوزه حدبى و محافکل مکتکنکوع و مکرتکبکط بکا حکدب 

بکوشد. ما باید در تما  آی یونهاى یارگرى فکهکال بکاشکیکم. مکا 

باید به اعترایات دامن بدنیم و به آن جه  بکدهکیکم. امکا هکمکه 

اى یکار خکود را  اینها م تلد  آن اس  یه حکوزه حکدب  کانکیکه

 زمین نگشارد.

 

مبارزه طبقاتى جاى خودنمکایکى پکوک و تکوخکالکى نکیک ک .  -٠

هکاى آن و  حدب یمونی   را باید با برنامه، سیاس  و شکیکوه

قدرت عملى و واقهى یمونی تها در پیش راندن مبارزه طکبکقکه 

یارگر مهرفى یرد. مکهکرفکى حکدب یکمکونکیک ک  بکا تکبکلکیکغکات 

بورژوازى درباره یاالهایشان زمیکن تکا آسکمکان تکفکاوت دارد. 

شیوه تبلیغى مجاهد و جریان فدایى ضنمیکر سکرور و رهکبکر و 

فرمانده تراشیدن براى توده مرد  و پخش پوسکتکر چکهکاررنک  

رئیس جمهورى و نخک ک  وزیکر "بکهکد از ایکن" و ادعکاهکاى 

سراپا یشب درباره شری  مو ر در "مقاومک " در یکردسکتکان 

از جانب مجاهدین و یا تال  بکراى ی کب اعکتکبکار از طکریکق 

هیاهو درباره یمی یون بررسى اختکالفکات حکدب دمکککرات و 

هاى منهبق با زندگکى اقکتکصکادى  له از جانب فدایى  شیوه یومه

اى اس  یه باید هکر روز جکنکس خکود را در رقکابک  بکا  طبقه

اى آمکاده بکراى  رقبایش به هر ترتیب بفروشد. طبقه مکا طکبکقکه

هاى حدب انقالبى و طبقاتى خویش اسک . بکنکابکرایکن  جشب ایده

رفقاى ما باید از هرگونه اقدا  مبتنى بر خودنمایکى سکهکحکى و 

 تبلیغ توخالى بپرهیدند.

 

این نقهه حری  آی یونی م خرده بورژوازى اس . فهالین مکا 

هاى طبقه یکارگکر بکرونکد.  باید م تقیما به سرا  پیشروان توده

برنامه، سیاس  و تفاوت حدب یمونی   با اپوزی یون خکرده 

هکاى هکر چکه وسکیکهکتکرى  سوسیالکیک کتکى را بکه تکوده -بورژوا

بیاموزند. حدب یمونی   را بکه آنکان بشکنکاسکانکنکد و بکهکتکریکن 

یارگران را براى عضوی  در حدب آماده ینند. این یار بکایکد 

دائما، هر روز و م تقل از هر شرایهى ادامه یابد. ما امکروز 

هایى نیازمندیم یه اهمی  یار روتین و پکایکه  بیش از هر چید به حوزه

خود را در مجموعه فهالی  حدب دریافته باشد و این نقش ح کاس و 

 حیاتى خود را با جدی  و پیگیرى و حوصله یافى به انجا  رساند.

 

تشکیل ارگانهاى عالکیکتکر حکدبکى در مکحکیکط فکهکالکیک  هکر حکوزه  -٤

ملدومات مشخصى دارد. براى تشکیل یمیته یارخانه در این شرایکط 

هکا بکایکد  صرف وجود دو یا چند حوزه حدبى یافى نی  . ایکن حکوزه

داراى نفوذ یافى باشند، یارگران مرتبط با خود را در اشکال مکتکنکوع 

یکار و قکابکل اتکککایکى از فکهکالکیک   سازمان داده بکاشکنکد. اشکککال ادامکه

اى نمیر تبلیغ، ترویج، جمع آورى یمک مالى، پخش نشکریکات  حوزه

حدب و غیره بوجود آورده باشند و بویژه از توانایى و ظرفی  یافکى 

براى تلفیق اصول یار مخفى با فکهکالکیک  عکلکنکى در سکهکی یکارخکانکه 

هاى ما بویژه در این شرایط اخکتکنکات بکایکد بکا  برخوردار باشند. حوزه

هاى وسیهترى از یارگران احاطه شده باشند. بنابراین هر گکونکه  توده

هاى باالتر بهور قکهکع مکا را بکا اشکککاالت  شتابددگى در ایجاد یمیته

متهددى روبرو خواهد ساخ . رفقاى ما باید توجه ینند یه ارگانکهکاى 

سازمانى تنها نا  و یا عنوانى براى یک جمع از افراد حدبى نکیک ک ، 

بلکه موجودیتى براى انجا  وظایف مهین اس . قبکل از تشکککیکل هکر 

ارگان باید ابتدا الاقل به این سؤاالت پاسخ داد: آیا دامنه فهالی  ما در 

محیط مورد نمر ایجاد یک ارگان عالیتر را ایجاب میکند؟ آیکا مکا از 

مجموعه توان الز  براى ایجاد این ارگان برخورداریم؟ آیکا بکا تکوجکه 

اى خود و تربکیک  تشکککیکالتکى مکوجکود یکادرهکا و  به درجه نفوذ توده

یارى و اسکتکمکرار فکهکالکیک  ارگکان  یارگران هوادار میتوانیم از ادامه

 جدید به اندازه یافى مهمئن باشیم؟

 

آی یون بهور قهع جاى جدى و غیرقابل انکارى در فکهکالکیکتکهکاى  -٧

حدب ایفا میکند اما نحوه دس  زدن به آی یونها امرى نی   یه هکر 

حوزه م تقل از سیاس  عمومى حدب در قبال م ائل مختلف صکرفکا 

با توجه به امککان "راه انکدازى" ایکن یکا آن آی کیکون در ایکن یکا آن 

موقهی  درباره آن تصمیم بگیرد ضطبها در اینجا نحوه دخالک  مکا در 

آی یونهاى "خودبخودى" یارگران مورد بحو نی   . فهالین ما باید 

هکا،  عملکرد خود را با سیاستکهکاى اعکال  شکده حکدب ضدر قکهکهکنکامکه

قرارها و رهنمودهاى نشریات و رادیکوهکاى حکدب  تکهکبکیکق دهکنکد. 

م اله اساسى این اس  یه ما رابهه م تقیم میکان درجکه نکفکوذ حکدب 

یمونی   از یک و و درجه موفقی  آی یونکهکاى یکارگکرى از سکوى 

دیگر را درک ینیم. امروز تحککیکم حکدب خکود یکککى از مکلکدومکات 

یار و رو بکه پکیکشکروى اسک .  حیاتى رشد یک جنبش یارگرى ادامه

ایم یه جنبش یارگرى براى گ تر  خکود بکایکد  زیرا بارها تایید یرده

هکاى  حول محورهاى اصلى مهینى متمرید شود، از محدوده یارخانکه

منفرد خار  شود و بهدى سراسرى بخود بگیرد. همه ایکنکهکا در ایکن 

شرایط م تلد  درجه مهینى از رشد و گ تر  حدب یمونکیک ک  در 

هاى ما باید به آن اولکویک  جکدى  میان یارگران اس . امرى یه حوزه

 بدهند.

 

ها در رویارویى با پلیس  یارى حوزه و باالخره باید به م اله ادامه -٣

هکا  سیاسى و نیروهاى سریوبگر و عوامل منفور رژیکم در یکارخکانکه

ها در این دوره م تلکد  تکوجکه  اشاره ینیم. انجا  وظایف خهیر حوزه

 نه قومی،نه مذهبی،زنده باد هویت انسانی!

 ۰۲پرسش  شماره   
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 ادامه مطلب اسالم و جنبش  اسالم سیاسی ...

 

فل فی تکیه ینید تا بتوانید قد  به قد  این خرافات را بی اعتبار ینید. در حالیکه در مقابل جکمکهکوری اسکالمکی و داعکش عکالوه بکر ابکدار 

آگاهگری، باید جنبش سیاسی سازمان داد. باید از ابدارهایی استفاده یرد یه مانع رعب و وحش  آنها بشود. امروز جنبش اسال  سکیکاسکی 

تنها با خرافات و مواد مخدر مشهب به جن  بشر نیامده اس ، بلکه م لی اس  سازمان دارد. جنبشی را در ابکهکاد فکرایشکوری سکازمکان 

. انکدداده اس . پول و اسلحه دارد. سر میبرد و نه تنها تما  افراد غیر م لمان بلکه م لمانانی را هم یه تابع آنها نباشند از د  تکیکغ مکیکگکشر

 بنابر این برای مقابله با این جنبش ارتجاعی و خونرید، چیدی فرای آگاهی و مباحو فل فی و روشنگری الز  اس . 

در مقابل جنبش اسال  سیاسی نمیتوان تنها با ابدار روشنگری و مباحو فل فی و آگاه گری پیروز شد. آلترناتیو و ابکدار شککک ک  جکنکبکش 

اسال  سیاسی عاڵوه بر نقد و روشنگری، سازمان دادن جنبشی سیاسی اس . بنابر این ی انیکه به جنبش اسال  سیاسی قائل نکیک کتکنکد، در 

مقابل این جنبش تنها آلترناتیوشان آگاهگری و مباحو فل فی اس . در عو ، یک مویوع مهم یهنی مقابله اجتماعی و شک   سکیکاسکی 

 این جنبش را رها میکنند یه قهها این نوع پاسخ گویی راه مقابله و پیروزی بر جنبش اسال  سیاسی نی  . 

 

این تفکیک مهم اس  زیرا راه مقابله با آنها متفاوت اس . برای مقابله با اسال  به عنوان یک مجکمکوعکه اعکتکقکاد خکرافکی و ایکدئکولکوژیکک 

آلترناتیو ما روشنگری و مباحو فل فی و تضمین آزادی بیان اس . اما برای مقابله با جنبش اسال  سیاسی عکالوه بکر ایکن ابکدارهکا، بکایکد 

 جنبشی را سازمان داد یه مجهد به ابدارهای الز  برای شک   جنبش اسال  سیاسی باشد. 

 

در جایی مانند ایران اسال  سیاسی ابدار اصلی ایدئولوژیک بورژوازی این یشور اس . اما مرد  ایران تنها بکا یکک ایکدئکولکوژی مکواجکه 

نی تند. بلکه این ایدئولوژی یک جنبش را سازمان داده اس . بورژوازی ایران دول  و حکومتی را بکر پکایکه جکنکبکش اسکال  سکیکاسکی در 

قدرت دارد. ما برای شک   دادن جمهوری اسالمی هم ابدار ایدئولوژیک این حکوم  را باید شک   بدهیم هم یل دستگاه سریوب این 

ا جنبش را باید در هم بشکنیم. یکی از تفاوتهای ما با جریانات راس  این اس  یه آنها میخواهند فقط حایمی  بین اسالمیها و ناسیونالی تهک

دس  به دس  بشود و این دستگاه سریوب و خرافات دس  نخورده باقی بماند. در حالیکه ما یمن تال  برای شک   دادن ایدئولوژیک 

 نما  حایم تال  میکنیم یل دستگاه سریوب این جنبش را هم ریشه ین و در هم بشکنیم. 

 

یارى و حفظ امنی  فهالین، ارتباطات و امکانات هر حوزه اس . آی یونی م آشکارا بکا ایکن نکیکاز مکا در تکنکاقکض قکرار  جدى به امر ادامه

هاى یم نفوذ نه تنها از میان رفتن و متالشى شدن خود حوزه بلکه همانهور یه در مواردى شاهد  میگیرد. ماحصل آی یونی م براى حوزه

هاى قبلى حوزه در رابهه با دیگر یارگران پیشرو و اف  عمومى سهی مبارزه در یارخانه اس .  ایم به هدر رفتن بخش اعمم فهالی  بوده

اى در پیشبرد مبارزه اس  و باید با همین هدف طراحى و اجرا شود. آی یون یکمکونکیک کتکى بکا عصکیکان خکرده  هر آی یون براى ما مرحله

بورژوایى تفاوت دارد. ما براى  ب  در تاریخ مبارزه نمیکنیم، ما براى پیروزى مبارزه میکنیم. و بدیهى اس  یه هر گا  ما، هر تایتیکک 

یارى و گ تر  فهالی  سازمانى یکى از فایتورهاى آن اس  مد نمر داشته  ما و هر آی یون ما باید مجموعه شرایط پیشروى را یه ادامه

 باشد.

 

 ٭ ٭ ٭

ترى اس . ما در اینجا بکه بکرخکى از  جانبه م اله آی یونی م بهنوان یکى از امرا  خرده بورژوازى م تاصل نیازمند تحلیل بیشتر و همه

اشکال بروز این انحراف اشاره یردیم. در انتها باید یک نکته دیگر را متشیر شد و آن امکان بروز مجدد اشکال قکدیکمکى آی کیکونکیک کم در 

آینده یهنى در شرایط تغییر توازن قوا و فراهم آمدن اویاع دمکراتیک اس . حدبى یه مداوما رشد میکند و از جامهه با هکمکه گکرایشکات 

درونى آن نیرو میگیرد نمیتواند یکبار براى همیشه با یک تحلیل انتقادى خود را در مقابل انحرافات ناشى از تکفکککر و تکمکایکالت طکبکقکات 

مدافع مالکی  خصوصى در جامهه مصون یند. ما باید نقد آی یونی م را بمثابه بخشى از نقد عمومى خود به سبک یار پوپولی تى مداوما 

هاى انقالبکى روشکن  اى قدرتمند متکى به استراتژى، تایتیک و شیوه در صفوف یارگران آموز  دهیم. ما باید یارگران را به عنوان طبقه

نمرانه خرده بورژوایى هر روز به اعتبار  و صاحب یک حدب آگاه و انقالبى پرور  دهیم و متشکل ینیم. آوانتوری م و آی یونی م تن 

استیصال اقتصادى تولیدینندگان و توزیع ینندگان جدی در جامهه بازتولید میشود. حدب پرولتاریاى محصول تولید بدرگ حدب متکى به 

  مر و ناتوان آلوده بشود. راه ما راه مبارزه متکى بر انضباط و نقشه اس . ماری ی م و لنینی م نباید با انقالبیگرى بى

 

 منصوف حکمت

 

 ٢٠٦١اسفند  ٠٣ - ٦کمونیست، افگان م کزى حزب کمونیست اي ان، شمافه 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۲پرسش  شماره   


