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 واقعیت یا رؤیا؟: تشکل مستقل کارگری 

 !توان ردهم شکست ای می سازمان دولتی را تنها با سازمان مسلح توده 

 (قسمت پنجم)ی انحصاری  شدن سرماهی المللی نیب 

 

 

 ی تحت سلطه کارگران در جامعه یابی عصر امپریالیسم و موانع ساختاری تشکل

چنان جذابیتی یافته است که تالش برای ایجاد تشکل  ی تشکل مستقل کارگران آن در جنبش کمونیستی ایران، ایده

قبل از هر  .محافل درون این جنبش تبدیل گشته است ها و از گروه مستقل کارگری به استراتژی مبارزاتی برخی

طورکلی  که به گردد جنبه مطرح می چنداز  یده، هم از نظر شکل و هم از نظر محتواباید توجه داشت که این ا چیز

توان در سه بخش  ها و محافل در این خصوص را نسبت به اهمیت موضوع می مجموع نظرات و مواضع این گروه

  2ی  صفحه ادامه در                                                                                                                                             .خالصه نمود

 

  

رغم داشتن اختالفات  علی -همه . ر و سالح پی ریخته شده استهای دولتی سرتاسر جهان با زو بنای سازمان

. کش دارند ها کارگر و زحمت ردن نعمات جامعه و تخریب زندگانی میلیونکارکرد واحدی در به یغما بُ -جزئی

ست و هر یک در سرکوب  داران جهانی و غارت اموال عمومی شان برقراری نظم و ترتیب سرمایه ی وظیفه

 5ی  ادامه در صفحه                                               .ای کمترین تفاوتی با دیگری ندارد توده –اعتراضات کارگری 
 

 
  

تر بر روی مالکیت مستقیم انحصاری و  ی کم تری با تکیه تر و بیش های بیش هر چه شرکت

سازند، بیتریس  ونی میهای غیراستراتژیک خود را بیر گذاری مستقیم خارجی، فعالیت سرمایه

چنان به  ها هم آن":کند که اقتصاددان سیاسی فرانسوی استدالل می( Beatrice Appay)آپپای 

های خود ادامه  حفظ و تداوم سطح باالئی از کنترل از طریق قراردادهای جانبی یا زیرمجموعه

 7ی  ادامه در صفحه                                                                                                                                           ."دهند می
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 واقعیت یا رؤیا؟: تشکل مستقل کارگری

!توان در هم شکست ای می سازمان دولتی را تنها با سازمان مسلح توده  

:مطالب این شماره  

 (قسمت پنجم)یانحصاریشدنسرمایهالمللیبین

  
0939اردیبهشت   6 : تاریخ شهادت  



 

 
 !ست ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی باد مبارزه زنده
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ی تشکل مستقل کارگران  در جنبش کمونیستی ایران، ایده

چنان جذابیتی یافته است که تالش برای ایجاد تشکل مستقل  آن

محافل درون  ها و از گروه کارگری به استراتژی مبارزاتی برخی

 .ستاین جنبش تبدیل گشته ا

یده، هم از نظر شکل و باید توجه داشت که این ا قبل از هر چیز

طورکلی  که به گردد جنبه مطرح می چنداز  هم از نظر محتوا

ها و محافل در این خصوص را  مجموع نظرات و مواضع این گروه

 .توان در سه بخش خالصه نمود نسبت به اهمیت موضوع می

ی کارگر  طبقه طبقاتی - استقالل تشکیالتی، ی آن اولین جنبه

ی کارگر باید با ایجاد تشکیالتی که  بدین مفهوم که طبقه. است

از ی کارگر را تأمین کند، صف مستقل خود را  صرفن منافع طبقه

بورژوازی شهر  خُرده –دار و سائر اقشار اجتماعی  ی سرمایه طبقه

 .مشخص و مجزا سازد –و روستا 

ی، دارای دولت های برابر ارگانی کارگر باید در  دوم این که طبقه

چه  –استقالل تشکیالتی باشد و تحت نفوذ هیچ دستگاه دولتی 

 .قرار نگیرد –داری و چه سوسیالیستی  سرمایه

ها  ی کارگر از سازمان سومین جنبه هم، استقالل تشکیالتی طبقه

 .است –داری و چه سوسیالیستی  چه سرمایه  –و احزاب سیاسی 

ی فوق، هم تشکل صنفی  که در هر سه جنبه الزم به تأکید است

ها و محافل  گروه  ی کارگر مدنظر این و هم تشکل سیاسی طبقه

 .است

ی کارگر لزومن باید تشکیالت خاص خودش  طبقه کهمورد این 

ها صرفن به  د و توسط این تشکلبه دست خویش ایجاد کن را

و در حالت عام ، باشد ی خودش هدنبال کسب و حفظ منافع طبق

اما عنوان کردن مسئله به این شکل،  .باشد کلی کاملن صحیح می

زیرا بدین ترتیب . خطرناک و نوعی انحراف از مارکسیسم است

تمام از اش و  ی کارگر از تمام پیشگامان کمونیست طبقه

باشند،  اش می که متحدین طبیعیکشان شهر و روستا  زحمت

 .ماند میجدا 

ی کارگر از  طبقه تیمورد استقالل تشکیال همچنین در

گونه شک و  جای هیچهم داری  های دولت سرمایه دستگاه

ی کارگر  طبقه که ای وجود ندارد و این کاملن بدیهی است شبهه

داری ساخته  هائی که توسط دولت سرمایه تشکل ی به وسیله

 ،ها هستند اند و یا به نحوی از انحاء زیر نفوذ این دولت شده

خود نخواهد  اتی و خصوصن استراتژیکحی قادر به کسب منافع

های دولتی توسط  کردن دستگاهنابودچرا که اصولن . بود

ی استقرار  ناپذیر پروسه مراحل اجتنابی کارگر یکی از  بقهط

 .باشد سوسیالیسم می

ی استقالل تشکیالتی  ی سوم یعنی ایده و اما در رابطه با جنبه

ما با اغتشاش  ها و احزاب سیاسی، ی کارگر از سازمان طبقه

تر و مواضع عمیقن انحرافی این جریانات  فکری هرچه بیش

ی  ی حائز اهمیت این است که حاملین ایده نکته. روبرو هستیم

ی کارگر  فوق قادر به درک این خصیصه نیستند که اصولن طبقه

به مثابه یک کل به صورت ابتدا به ساکن یا بهتر بگوئیم ماهیتن 

تواند هم  یاسی خویش نیست و نمیبه دنبال ایجاد تشکل س

گردد به شرایط  تردید چرائی این موضوع برمی بی. باشد

ی شرایطی  زیستی، کاری و فکری و فرهنگی این طبقه و مجموعه

آن ساخته و پرداخته و به آن تحمیل داری برای   که نظام سرمایه

ی کارگر برای این که  ممکن است بگویند که طبقه. نموده است

و بتواند تشکل سیاسی مستقل خویش را برپا کند، بخواهد 

اما در . بایستی ابتدا تشکل مستقل صنفی خود را داشته باشد

سراسر تاریخ پاسخ به این سؤال باید تأکید کنیم که در 

داری هرگز تشکل صنفی کارگران، حتا در  فرماسیون سرمایه

ی ی کارگر دارای استقالل تشکیالت جوامع متروپل نیز که طبقه

به تشکل سیاسی مستقل و  خودی به خودصنفی هم شد، به شکل 

ناگفته نماند که . مجزای آنان منتج نگشته و فرانروئیده است

حتا در کمون پاریس هم که منجر به استقرار دولت هفتادودو 

ی کارگران شد، این امر به وقوع نپیوست و اساسن یکی از  روزه

ت سیاسی و نظامی ی شکست کمون فقدان تشکیال دالئل عمده

 -کارگران به مفهوم وسیع و جامع آن در برابر ماشین سیاسی

در واقع بایستی اذعان نمود که گرچه . نظامی بورژازی بود

ی کارگر به خاطر روابط تولیدی و استثمار ناشی از  طبقه

داری از لحاظ صنفی و مبارزاتی دارای نیروی  مناسبات سرمایه

 .ز نظر سیاسی قائم به ذات نیستی درونی است، ولی ا محرکه
تواند به یابی صنفی کارگران نمی به همین دلیل، تشکل

 واقعیت یا رؤیا؟: یتشکل مستقل کارگر
 ی تحت سلطه یابی کارگران در جامعه عصر امپریالیسم و موانع ساختاری تشکل



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواند می نظامی سیاسی ی مبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در

 

 9 ی ، صفحه01ی  شماره 0910سال دوم، اردیبهشت  بهمن 01تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

گیری تشکل سیاسی آنان  عنوان شرط الزم و کافی برای شکل

که پای یک سازمان انقالبی یا حزب سیاسی  باشد، مگر آن

ی استقالل صددرصد  بنابراین مقوله. کمونیستی در میان باشد

 ی فکرانه چیزی جز یک توَهُم روشن ی کارگر سیاسی طبقه

 .اکونومیستی نیست

های صنفی  گی ایجاد تشکل گونه شرائط و چهل حو ها، عالوه بر این

، به خصوص در جوامع تحت سلطه مثل ی کارگر و سیاسی طبقه

از  سفانهأبحث بسیاری وجود دارد که مت موضوعات قابل ایران،

 توجهی ها ز آنکدام ا به هیچ ها جانب این محافل و گروه

 .شود نمی

جا، ضمن بررسی کلی این موضوع و ذکر تعاریف مشخص  در این

ای از تجربیات  هر یک از این مقوالت و همچنین با اشاره به پاره

یابی صنفی و  تاریخی و کالسیک، به مبحث اصلی یعنی تشکل

 .پردازیم ی تحت سلطه می ی کارگر در جامعه سیاسی طبقه

ی  به طور تاریخی پیوسته درگیر مبارزه انکارگرواضح است که 

ی  طبقهی طبقاتی،  وقوس مبارزه در این کش. طبقاتی هستند

کند که شرائط فروش نیروی  کارگر به طور روزمره تالش می

ی  ی صنفی طبقه کارش را بهتر سازد و این را اصطالحن مبارزه

من اش دائ منافع طبقاتی ه خاطری کارگر ب طبقه .گویند کارگر می

 .ی صنفی است در حال مبارزه

برد این مبارزات صنفی است که بخش آگاه  ی پیش در پروسه

یابی و فعالیت تشکیالتی پی  این طبقه به ضرورت سازمان

کار در چارچوب سازمان  ی نتیجهی کارگر، در  طبقه. َبرد می

آموزد که برای  ، به طور طبیعی می...(کارخانه یا کارگاه و) تولید

. سازمان بدهد باید خود رااش،  بهتر مبارزات صنفی برد پیش

 و کارفرما با مذاکره و وگو گفت یبرا صرفن که سازمان، این

 رد،یگ یم صورت کارش یروین فروش شرائط بهترساختن یبرا

 یصنف تشکل واقع در( رهیغ و هیاتحاد کا،یسند) ینام هر تحت

 .باشد یم کارگر ی طبقه

 محدود و کوچک یتشکل تواند ینم یصنف تشکل نیا حال، نیع در

 یتشکل دیبا حتمن بلکه باشد، آگاه کارگران از یتعداد به

 نیا در که ردیبگ بر در را کارگران ی توده یعنی باشد؛ یا توده

 .باشد یعلن یالتیتشک دیبا ضرورتن هم حالت

 ی طبقه 0221 سال در یکارگر جنبش خیتار در بار نیاول یبرا

 اتحاد مانع که ینیقوان که کند یم مجبور را دولت س،یانگل کارگر

 کند بیتصو را هیاتحاد جادیا قانون و کرده لغو را است کارکنان

 انگلستان در "سمیچارت" جنبش 0296 سال در بعد ها سال و

 مبارزه به کارگران یبرا یرأ حق کسب یبرا که ردیگ یم شکل

 .پردازد یم

 شرکت کارگران یصنف مبارزات نیا در یانقالب فکران روشن

 در منچستر شهر به انگلس کیفردر 0212 سال در. کنند یم

 یهمکار ها ستیچارت با سال دو بنیتقر و دیآ یم انگلستان

 یبررس و مطالعه و کارگران یصنف مبارزات در شرکت .کند یم

 نیا به را یانقالب فکران روشن مبارزات، نیا از حاصل تجارب

 مسائل یگو پاسخ یصنف رزاتمبا برد شیپ که رساند یم جهینت

 برد شیپ و انجام در کار، ی چاره و ستین کارگران ی دهیعد

 دست به یعنی یاسیس قدرت کسب و یاسیس تمبارزا

 .است کارگر ی طبقه توسط یدولت قدرت گرفتن

 کند یم حیتصر یکارگر یها هیاتحاد ی جزوه در انگلس

 ستمیس بردن نیب از وسائل ساختن آماده یبرا": که

 مجموع در کارگر ی طبقه یسراسر التیتشک ،یمزد

 یصنعت یها رشته از کی هر التیتشک نه و است ازین مورد

 وقف صرفن که - یکنون جنبش. ... جداگانه طور به

 ی طبقه - باشد یم کمتر کار ساعات و شتریب مزد دست

 راه چیه که است انداخته یشوم ی رهیدا به را کارگر

 دهیرس یآگاه نیا به زین و دندار وجود آن از یفرار

 خود بلکه ست،ین مزد دست یکم ،یاصل نکبت که است

 ".است یمزد ستمیس

 اىیپرولتار از بخشى":دیگو یم برومر هجدهم در مارکس

 و مبادله هاى بانک مانند مسلکى، تجاربى ریدرگ سى،یپار

 گرید آن طى که شد جنبشى وارد عنىی کارگرى، هاى انجمن

 ایپرولتار خاص که بزرگى وسائل کمک به را جهان خواهد ینم

 که است آن صدد در برعکس، کاملن بلکه دهد، رییتغ هستند

 ابیغ در اصطالح به ش،یخو هستى شرائط محدود چارچوب در

 به که ابدی دست ازاتىیامت به خصوصى، صورت به و جامعه

 ".خورد یم شکست بار هر ریناگز به و کنند، یم کمک اش رهائى

 یها خواسته از کارگر ی طبقه یطبقات مبارزات چون نیبنابرا

 ستیکمون فکران روشن ی فهیوظ نیا رود، ینم فراتر یصنف

 انتقال و کارگر ی طبقه با کیارگان ارتباط جادیا ضمن که است

 ی طبقه یصنف مبارزات طبقه، درون به یستیالیسوس یآگاه

 .دهند ارتقاء یاسیس ی مبارزه به را کارگر



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه ی زمینه بهمثا به و ارگانیک طور به باید را امپریالیسم ی سلطه ی مسئله
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 یبرا یزمان کیارگان ارتباط جادیا که داشت وجهت یستیبا

 متشکل را خودشان ابتداء در که گردد یم سریم ها ستیکمون

 فکران روشن از متشکل یانقالب سازمان کی یعنی باشند، کرده

 با یانقالبسازمان  نیا سپس،. باشد دهش جادیا ستیکمون

 جامعه، ینیع شرائط با منطبق شیخو یمبارزات کرد عمل

                                                         .   آورد یم فراهم را کارگران یاسیس یابی تشکل یها هنیزم

 در انگلس و مارکس 0211 سال بهار در ل،یدل نیهم به قنیدق

 عضو لندن در "دادخواهان ی هیاتحاد" یمخف التیتشک

 به التیتشک نیا سال، نیهم ژوئن دوم در که شوند یم

 .دهد یم نام رییتغ "ها ستیکمون ی هیاتحاد"

 جنبش خیتار در بار نیاول کارگران مستقل تشکل ی هینظر

 در س،یپار کارگران امیق شکست از پس یالملل نیب یستیکمون

 فرانسه کارگر ی طبقه زمان، نیا تا. گردد یم مطرح 8181 ژوئن

 یرهبر تحت و یبورژواز خُرده مختلف اقشار همراه به

 را خود نقش و کرده مبارزه یفئودال مناسبات هیعل ،یازبورژو

 خواستار که اکنون یول. بود کرده فاءیا مبارزات نیا یروزیپ در

 جانب از گردد، یم یروزیپ نیا نعمات از یبردار بهره

 مورد زین یبورژواز جانب از و شده گذاشته تنها یبورژواز خُرده

 جادیا ی دهیا که است هنگام نیا از و ردیگ یم قرار سرکوب

 یبورژواز خُرده و یبورژواز از مستقل که کارگران خاص جنبش

 یعنی زمان آن در کارگر ی طبقه یانقالب فکران روشن نزد باشد

 .ردیگ یم شکل انگلس و مارکس

 نسخه کارگران یبرا که نیا از قبل انگلس و مارکس منتها

 د،یاشب داشته را خود مستقل التیتشک دیبا اکنون که چندیبپ

 ی هیاتحاد" یمخف التیتشک در 0211 سال بهار در خودشان

 ی هیاتحاد" التیتشک مورد در. شدند عضو "دادخواهان

 نکته نیا به دیبا "ها ستیکمون ی هیاتحاد" ای و "دادخواهان

 اما بود، کارگران یبرا التیتشک نیا گرچه که داشت توجه

 و آگاه ارگرانک از یتعداد هم اگر و نبود یکارگر صرفن یتشکل

 یتشکل همچنان یول داشت، شیخو تیعضو در را شرویپ

 نیبنابرا. باشد هم توانست ینم و نبود کارگران از یا توده

 ی طبقه یانقالب فکران روشن عنوان به زمان آن یها ستیکمون

 به خودشان، ساختن متشکل با را یابی تشکل ضرورت کارگر

 جادیا رهنمود هم هبالفاصل و دهند یم نشان کارگر ی طبقه

 نه دهند، یم را ستیکمون حزب یعنی کارگران یاسیس تشکل

 !کارگران یصنف یها تشکل جادیا

 در یکارگر جنبش خیتار به میانداز یم ینگاه اختصار به حال

 با رابطه در حاکم نظام یساختار موانع به حال نیع در و رانیا

 .پرداخت  میخواه کشان زحمت و کارگران یابی تشکل

 تشکل کی 0111 سال در بار نیاول یبرا ،یرانیا کارگران انیم در

 سال کی. ردیگ یم شکل باکو شهر در "همت" نام به یکارگر

 ونیاجتماع حزب" نام به رانیا یکارگر یاسیس تشکل نیاول بعد،

 مانینر و ویمس یعل توسط( دمکرات - الیسوس) "ونیعام –

 هم آن و همت سازمان ءاعضا از - عمواوغلو دریح - اوف مانینر

 .گردد یم جادیا باکو شهر در

 است مصادف ها سال نیا که است یضرور  نکته نیا به توجه اما

 رانیا یمل ای و یبوم یدار هیسرما ی طبقه مبارزات گسترش با

 تیحما یستیالیامپر یها هیسرما توسط که یسمیفئودال هیعل

 یها نهیزم ،یمبارزات یفضا نیا و گردد یم

های سیاسی  های صنفی کارگران و تشکل گیری تشکل شکل

ولی با حاکمیت قطعی . آورد ها را فراهم می کمونیست

داری وابسته به امپریالیسم توسط رژیم  دیکتاتوری سرمایه

 .روند ها نیز از میان می رضاخان این زمینه

ی تجربیات مبارزات کارگران ایران از ابتداء تاکنون به  مطالعه

های صنفی مستقل  ر این امر هست که تشکلگ خوبی بیان

اند که دیکتاتوری  گیری داشته کارگری زمانی امکان شکل

داری وابسته به امپریالیسم دچار ضعف بوده است و این  سرمایه

ها گریبان رژیم را  مبارزات توده گیری ضعف، یا در اثر اوج

گرفته و یا در اثر رشد تضاد میان محافل مختلف  می

 .شده است های وابسته منتقل می تی به رژیمامپریالیس

ی  شورای متحده 0113ی تاریخی، در سال  به عنوان یک تجربه  

 هزار نفر 211ی سراسری کشوری با  مرکزی به عنوان اتحادیه

های کارگری  ، به عضویت فدراسیون جهانی اتحادیهعضو

. کنند ی پاریس شرکت می درآمده و نمایندگان آن در کنگره

های  ها، اوج فعالیت ی کارگران ایران در این سال ات طبقهمبارز

ها  دانیم این سال طور که می صنفی این طبقه است، ولی همان

های متروپل در حل تضادهای مابین  اوج ضعف دولتمصادف با 

 .خودشان است

ی تکوین  به طور کلی به خاطر تفاوتی که در طی پروسه

سیک و سائر جوامع وجود داری میان جوامع کال مناسبات سرمایه

یابی کارگران ارتباط  دارد، تمام مقوالتی نیز که به موضوع تشکل

 .گیرند دارند شکل متفاوتی به خود می
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ترین  در خصوص ایران، درآمدهای حاصله از تولید نفت مهم

ترین منبع درآمد  عمده. کنند نقش را در اقتصاد ایران ایفاء می

به همین . باشد لید نفت میدولت، درآمدهای حاصله از تو

های تولید  خاطر تمام مبارزات صنفی کارگران در تمام بخش

برد مبارزات  ای در پیش کننده غیرنفتی در ایران هیچ تأثیر تعیین

 ی کارگر ندارد و به همین دلیل هم دولت هیچ طبقاتی طبقه

را به شدت مورد  ها و آن نیازی به مذاکره با کارگران ندارد

دهد و از همین جاست که مبارزات صنفی  ار میسرکوب قر

ی سیاسی تبدیل ا ی کارگر هنوز آغاز نشده به مبارزه طبقه

 .گردد می

رسد که در جوامعی با حاکمیت  بنابراین بسیار طبیعی به نظر می

صنفی  ی گونه فعالیت سازمان یافته دیکتاتوری امپریالیستی هیچ

و سیاسی ناچار به شکل  ی صنفی نتواند پابگیرد و هرگونه مبارزه

های مخفی صورت بگیرد و در این صورت هم صرفن  فعالیت

زیرا . دار باشد تواند ادامه مبارزات سیاسی است که می

ای انجام بگیرد و  مبارزات صنفی ضرورتن باید به شکل توده

 .ای شدن هم نیاز به فعالیت علنی دارد برای توده

در صورت فعالیت علنی  ی کارگر به عبارت دیگر مبارزات طبقه

در اولین  حتاگیرد و  بالفاصله مورد هجوم رژیم قرار می

گردد و در صورت  گیری مورد سرکوب واقع می ی شکل مرحله

ای گردد؛ یعنی  تواند تشکلی توده گاه نمی فعالیت مخفی هم هیچ

به  .کارگر را دربربگیرد وسیع های این که تشکلی بشود که توده

ی کارگر، برای بهتر کردن  های طبقه کثر خواستههمین دلیل نیز، ا

 های قهرآمیز نیروی کار، به شکل اعتصاب و حرکت شفرو شرائط

در نتیجه، برمبنای این  .گیرد و پراکنده صورت می محدود

ط حاکمیت دیکتاتوری ئدر شرا واقعیت، بایستی اعالم نمود که

نه برای صنفی  مستقل وابسته به امپریالیسم، امکان ایجاد تشکل

 .کارگران و نه برای هیچ قشر دیگری وجود ندارد

ی تشکل مستقل  داران نظریه ها، طرف در مقابل این واقعیت

ی فعالیت  اجازهکنند که دیکتاتوری حاکم  عنوان می کارگری

 لی کارگران بایدو ،دهد ی کارگر نمی صنفی را به طبقه

کارگران  اما این که .نددیکتاتوری را مجبور به این کار بکن

گونه بایستی این کار را انجام دهند، در بهترین حالت به  چه

های نهادها و  ی کارگر و حمایت خودی طبقه به ی خود مبارزه

کنند و دیگر با این اصل که  المللی تکیه می های بین سازمان

خودی تاریخن محکوم به شکست هستند نیز  به مبارزات خود

. ه و انقالب اصلن کاری ندارندمثل بسیاری از اصول دیگر مبارز

شوند که شرط  طور که قبلن اشاره شد، مدعی می تازه همان

یابی صنفی آنان  یابی سیاسی کارگران به طریق اوال تشکل تشکل

در حالی که تجربیات تاریخی به خصوص در جوامع . است

صنفی کارگران نه یک رؤیا، بلکه واقعیتی   متروپل که تشکل

. خالف این موضوع را نشان داده استصرف است به عینه 

نزدیک به دو قرن از عمر تشکالت صنفی کارگران در غرب 

در این  ی کارگر یابی سیاسی طبقه گذرد و همچنان تشکل می

 !جوامع صرفن یک رؤیاست

ها، ما در عصر امپریالیسم شاهد این مهم نیز  عالوه بر این

ر جوامع ی کارگر که د که حتا استقالل صنفی طبقه هستیم

ی قانونی  داری بر اثر شرایط عینی و مبارزه کالسیک سرمایه

های بسیار به وجود  اخره پس از فرازونشیب ی کارگر بل طبقه

ی امپریالیستی و رشد و  داری به مرحله آمد، با گذار سرمایه

رافیت همان اش)ی آریستوکراسی کارگری ی آگاهانه توسعه

های  از سوی بورژوازی امپریالیستی، اینک مدت( کارگری

ست که این استقالل مخدوش گشته و زیر سؤال رفته  مدیدی

 . است

فکران انقالبی  ، به عنوان روشنها تر گفتیم که کمونیست پیش

ی اول خود را در درون یک  ی کارگر، باید در مرحله طبقه

  حاکمیت دیکتاتوریاما چون . سازمان انقالبی متشکل کنند

 در جوامع تحت سلطه از جمله در ایران، وابسته به امپریالیسم

های  دهد و آنان را در اولین گام ی این کار را به آنان نمی اجازه

کند، به اجبار خود را به طور  خود برای ایجاد تشکل سرکوب می

حال چگونه امکان دارد که . کنند دهی می مخفی سازمان

نوع تشکیالت و ناچار به  حالی که خود به ها در کمونیست

آورند، به کارگران رهنمود ایجاد  فعالیت مخفی روی می

 ؟!بدهندای که ضرورتن باید علنی هم باشد را  تشکیالت توده

ها و مدعیان  ی اکونومیست البته شکی نیست که این کار از عهده

 !آید  می دروغین مارکسیسم بر

عی مانند ایران با جوامع کالسیک های جوام یکی دیگر از تفاوت

حاکمیت سیستم ی  در نتیجه عبارت از این است که

داری وابسته به امپریالیسم و به تبع آن پیدایش تضاد  سرمایه

ی جامعه، در ساختار  خلق و امپریالیسم به عنوان تضاد عمده

داری وابسته به امپریالیسم، منافع  اجتماعی سرمایه –اقتصادی 

چنان به هم گره  کشان آن ر و اقشار مختلف زحمتی کارگ طبقه

 ، با"خلق"ای به نام  ی آنان درون مقوله خورد که همه می

گیرند و به ، جای میای مشترک مرحلهها و منافع  خواست
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های الزم  اجتماعی، زمینه -همین خاطر، در این نوع ساختار اقتصادی

ی کارگر  طبقه رشد و یا گسترش حرکت مستقل، هم برای ،جهت ایجاد 

رود و این  کشان، از میان می و هم برای هر یک از اقشار مختلف زحمت

، حتا اگر بر فرض محال دهد ی حرکت مستقل را نمی امر به آنان اجازه

ها و  سازد حرکات، فعالیت و آنان را ناگزیر می .کار هم باشند قادر به این

 –ط اجتماعی های این شرائ مندی مبارزات خود را بر اساس قانون

  .اقتصادی تنظیم کنند

های گوناگون  اتحاد بخش ی نتیجهکارگران  صنفی یابی تشکلطور کلی  به

اقشار مختلف  متقابلحمایت  یابی سیاسی آنان در گرو تشکلو  تولیدی

 .است یهای سیاسی کمونیست پیوند ارگانیک با سازمان کشان و زحمت

ها عالوه بر  ستکمونی ،اجتماعی -در این ساختار اقتصادی

نظامی دیگر  -سیاسی ظف به سازماندهینیروهای پرولتری، مؤ

به قول . باشند ای آنان نیز می اقشار خلق و تضمین منافع مرحله

برند که  حافظه گمان می کم "های اکونومیست"فقط " ،لنین

برای کارگران اعالم  نمنحصرَ "شعارهای یک حزب کارگری"

اکونومیسم "ی  بارهی از مارکسیسم و درکاریکاتور: لنین) ."شوند می

 "(.مپریالیستیا

ی  ی صنفی طبقه هرگونه خواسته که در جوامعی مانند ایران

سیاسی توسط پلیس  کشان و اقشار مختلف زحمت کارگر

ها، مبارزه با  ی کمونیست وظیفه ترین اصلیشود،  سرکوب می

 ای های مستقل توده گیری تشکل برای شکل. استسیاسی پلیس 

 ناصرعها و  د ابتدا کمونیستبای الزامن ها تداوم فعالیت آنو 

برد  آگاه و پیشرو خلق با سازماندهی مسلح خویش و پیش

را تضعیف کرده و  دیکتاتوری ی مسلحانه، نیروی سرکوب مبارزه

ی مسلحانه  ی رژیم، مبارزه با ایجاد مناطق آزادشده از سیطره

این مبارزه، ارتباط ارگانیک ای شدن  با توده. ای نمایند را توده

بین پیشروان خلق و خود خلق برقرار شده و این امر عالوه بر 

شود،  این که منجر به گسترش مناطق سرخ در سطح کشور می

کش  های کارگر و زحمت در عین حال به ایجاد رابطه با توده

. مناطق شهری و حمایت مبارزاتی متقابل نیز خواهد شد

والنی ارتش خلق نهایتن دیکتاتوری درنتیجه، طی روندی ط

امپریالیستی را درهم شکسته و قدرت سیاسی را تسخیر خواهد 

 ی جامعه تضاد عمدهنمود و با انجام انقالب اجتماعی، از یک سو 

گردد و از سوی دیگر  ی امپریالیسم قطع می حل گشته و سلطه

 یابی کارگران و ی تشکل شرائط دموکراتیک الزم به عنوان زمینه

ای فراهم  کشان به شکل پایدار و گسترده دیگر اقشار زحمت

 .خواهد شد

 

 

 

ست که  ای ی کنونی جهان تصدیق آن ایده در حقیقت اوضاع در هم ریخته

ترین  ای با وجود مناسبات کنونی، جامعه روی آرامش و محترم شمردن به پایه

داران جهانی  هست که سرمای ای حقوق انسانی را نخواهد دید؛ تصدیق آن ایده

بی . کشان در امان نخواهند بود بدون تعرض به جان و مال کارگران و زحمت

کُشند تا تولید سرمایه از حرکت باز  گیرند و می دلیل هم نیست که دارند می

ترین اقشار جامعه  های محروم مانده نایستد؛ بی دلیل هم نیست که دارند به ته

 .در و پیکر خود بیافزایندهای بی  آورند تا بر انبان یورش می

که خشم و غضب و ددمنشی حاکمان به طبقات فرودست یک گانه  مسلم است

ای به باالترین  توده –ها و سرکوبِ اعتراضات کارگری  استثمار، ناامنی. نیست

ی خود رسیده است و پایمال نمودن حقوق ابتدائی انسانی باور  حد ممکنه

دهه زندگی مردم در ابعادی دهشتناک ه ویژه در این چند کردنی نیست و ب

مداران جهانی قرار گرفته است و هر یک از آنان در به  مورد تعرض قدرت

به  .گیرند دیگر سبقت می ها دارند از هم انقیاد کشاندن هر چه بیشتر توده

جا مردم به دلیل  جا را فرا گرفته است و در مقابل همه عبارتی دیگر بحران همه

انگلستان، . اند ها سرازیر شده خوار و ظالم، به خیابان مفت های حاکمان سیاست

جا غرق در تنش و التهاب  آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان و خالصه همه

ست که یک درصد از آحاد جامعه و با زور  غرق در دنیای نابرابری. ست سیاسی

محروم تحمیل  های ارتجاعی خود را به میلیاردها انسان سرنیزه دارند سیاست

در این  .افزایند و اجتماعی میسیاسی  –ی تنگی اقتصادی  نمایند و بر دامنه می

ی خاورمیانه و از جمله ایران، متفاوت از وضعیت  میان اوضاع کشورهای منطقه

های  ی رژیم جهان کنونی نیست و رژیم جمهوری اسالمی هم به سیاق همه

میدان ناامنی  سرنیزه، جامعه را به گر و وابسته دارد به یِمن سالح و سرکوب

ست  در حقیقت سی سال و اندی. نماید شغلی و بیکاری هر چه بیشتر تبدیل می

ست که  اش خارج نشده است و سی سال و اندی که از خط و مسیر دیکته شده

مداران بزرگ جهانی به استثمار کارگران و  های قدرت دارد منطبق بر خواسته

ست که دارد توسط نهادها و  د، و سی سال و اندینه کشان گردن می زحمت

های رنگارنگ دولتی هر مخالفت و اعتراضی را با گلوله و قلدری پاسخ  ارگان

 .دهد می

چنین میزان وخامت زندگی کارگران و  اند و هم ها در این زمینه فراوان نمونه

ا نشان ها ر توان آن نمیکه با هیچ آمار و ارقامی  کشان آنقدر باالست  زحمت

مندان،  شکاف طبقاتی و گسترش فقر حد و مرزی ندارد و ثروت. داد

که اکثریت آحاد  مگر بی دلیل است .شوند مندتر و فقرا دارند، فقیرتر می تروت

و مگر  اند های رژیم جمهوری اسالمی به صف شده جامعه در تخالف با سیاست

ن پایگاه تری فاقد پائین که سردمداران رژیم جمهوری بی دلیل است

 اند؟ مردمی

ی هر چه  های موجود دامنه که ابعاد اعتراضات به نابسامانی مگر بی دلیل است

ی هر چه  بیشتری یافته است و سردمداران رژیم جمهوری اسالمی را در منگنه

که نماینده و  بیشتری قرار داده است؟این رژیم در عمل به اثبات رسانده است

ست و مشاهده شده  امپریالیستی های سرمایهی  سودجویانه های مجری سیاست

تاکنون جان هزاران های دولتی  سازمان ی  که چگونه تیغ بُرنده  است

 چنان ها، آن کمونیست، مبارز و مخالف جدی را گرفته است و به تبع آن

-  صحرا مرتکب چون کُرد و ترکمن ای هم دیده های ستم در حق خلق جنایاتی

!توان در هم شکست ای می سازمان دولتی را تنها با سازمان مسلح توده  

 



 

 

 پذیر نامکا مسلحانه ی مبارزه راه از جز ها توده بسیج دیگر، طرف از و  -نظامی نظر از چه و سیاسی نظر از چه - هاست توده بسیج مسلحانه ی مبارزه پیروزی شرط طرف یک از

 !نیست
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ها بر  توان از در توضیح آن ای نمی الم و نوشتهکه با هیچ ک گردیده است

ها و متدها از جانب  گونه روش شکی در آن نیست که کاربُرد این.آمد

های سرمایه نیست؛  ها و نهادهای دولتی در خالف نیازها و سیاست سازمان

ی امپریالیستی در ایران به حساب  هایی که حافظ بقای سلطه نهادها و سازمان

گی اختناق، بیکارسازی و  بارشان، استثمار، چپاول، گستردهآمده و کار و 

ها، مبارزین و  رویه، بگیر و به بند و کُشت و کُشتار کمونیست های بی اخراج

ها بر فضای  ترین سالح هایی که به برکت مدرن مخالفین است؛ نهادها و سازمان

منطقی، و  اند و راه هرگونه گفتمان سیاسی سالم و مان چنگ انداخته ی جامعه

جمهوری اسالمی با این . اند آمیز را مسدود نموده ی مسالمت راه هرگونه مبارزه

منطق و سیاست به میدان آمده است و مدافع بی چون و چرای چنین سیاستِ 

 .ها فاصله نگرفته است ست و در هیچ دوره و زمانی هم از آن غیر انسانی

رژیم جمهوری اسالمی را ای از تاریخ سردمداران  به بیانی حقیقی لحظه

توان سراغ داشت که در آن از تعرض به جان و مال کارگران و  نمی

ی  به تجربه دریافته شده است که در زیر سلطه. کشان خبری نباشد زحمت

ی جمهوری اسالمی سخن گفتن از تغییر و گفتمان سیاسی و  رژیم وابسته

و غیرسودمند به حساب  سرانجام ای، بی های غیرمقابله چنین کار بست روش هم

کش از همان  ها کارگر و زحمت خواهد آمد؛ چرا که دشمنان طبقاتی میلیون

میدان  آغازین و بدون کمترین توهمی با سالح و با شمشیرهای از رو بسته به

شان نیست و  چاره و راه دیگری در مقابل. اند و برتداوم آن مصراند آمده

دانند  داری نیستند؛ می ، قادر به حکومتدانند که بدون انتخاب چنین راهی می

های سرمایه از هم گسسته خواهد شد و  که بدون توسل به خشونت، تسمه

به همین دلیل . جامعه، مسیر خالف حاکمانِ زورگو را در پیش خواهد گرفت

بنابراین و در بستر چنین . کُشد تا دوام بیشتری یابد گیرد و می است که می

های دولتی در مقابل  ه غیر از راهِ انتخابی سازمانواقعیاتی، مگر راهی ب

 کش قرار دارد؟ ها کارگر و زحمت میلیون

و به ویژه در این  -از دیرباز  -در حقیقت تاریح جنبش ضدامپریالیستی ایران 

چندین دهه نشان داده است که پیشرفت و کار و بار انقالب، بدون انتخاب 

ست که  این سیاست و اسلوبی. رسیدهای عملی فعال به نتیجه نخواهد  روش

اش  قدرت دشمن با سالح. اند داران وابسته به جامعه تحمیل نموده سرمایه

های کمونیستی هم بدون سازماندهی  گمان سازمان گردد و بی تعریف می

از . ترین شکل از مبارزه، قادر به پیشبرد امر انقالب نیستند ها حول عالی توده

ای و از  توده –گی و ناثمری اعتراضات کارگری  طرف ایستائی، شکننده یک

گر  کرد رژیم جمهوری اسالمی نمایان دیگر تاریخ بیش از سه دهه عمل طرف

ای  توده –های اعتراضی کارگری  توان جنبش که زمانی می قعیت استاین وا

توان بساط دشمنان طبقاتی کارگران و  گام به جلو سوق داد و زمانی می کرا ی

ای به  ی مسلح توده یافته را در هم شکست که با زور سازمانکشان  زحمت

که سالح تنها زبان گویای پس زدن رژیم  به عینه دریافته شده است. میدان آمد

جنبش  .باشد کشان می جمهوری اسالمی از جان و مال کارگران و زحمت

و ی خلق کُرد  ی چند ساله صحرا و به ویژه مبارزات مسلحانه ی ترکمن مسلحانه

ها و ایرادات وارده، موید این حقیقت است که زمانی  رغم تمامی کاستی علی

یافته و  توده، طعم آزادی، رهائی و شادمانی را خواهد چشید که با زور سازمان

های رنگارنگ مسلح رژیم به صف شود؛ به عینه دریافته  مسلحانه در مقابل دسته

ی مسلح  یافته با زور سازمان ی دولتی را تنها یافته شده است که زور سازمان

ست که  ی بس گرانبهائی این درس و تجربه. توان در هم شکست ای می توده

ی ایران  دیده های ستم بخش سرتاسر جهان و از جمله خلق های رهائی جنبش

 .ی امپریالیستی از خود بر جای گذاشتند های متفاوتِ سلطه در دوره

 شباهنگ راد

 

 

 

 

 

 مشترک اثر               

 جمیل جونا. چسنی و آر جان بلیمی فاستر، رابرت دبلیو مک 

 (قسمت پنجم)پویان کبیری                    : ترجمه

 

های چندملیتی که  با این حال، این گرایش در تعریف استاندارد شرکت

گذاری مستقیم خارجی است و نافی شکل غیرمستقیم  براساس سرمایه

یست و به همین خاطر ماسکی بر میزان واقعی باشد، نمایان ن کنترل می

 Nike)هائی مانند نایک و اپل شرکت. زند ها می قدرت این شرکت

and Apple)(اند که تولیدات خود را به صورت جانبی به چین داده )

شان، به  گذاری مستقیم خارجی نظر از فقدان نسبی سرمایه صرف

ه میزان سود ک -های چندملیتی انحصاری درستی به عنوان شرکت

المللی خویش و اِعمال کنترل  های بین بسیار باالئی را از طریق فعالیت

 .شوند دیده می -آورند شان به دست می استراتژیک بر خطوط عرضه

ها با سطح باالئی از  مضافن این که، بسیاری از این شرکت

ترین  گذاری مستقیم خارجی، مانند جنرال الکتریک، خود از اصلی سرمایه

درعین حال، جنرال الکتریک برای . المللی هستند کاران فرعی بین مانپی

ترانیک  ی قطعات الکترونیکی خود به شدت متکی به فلکس تهیه

(Flextronics )کار فرعی سنگاپوری و کِلون  مقاطعه(Kelon ) چینی

یکی از خصوصیات دنیای قراردادهای جانبی این است که یک . باشد می

مکن است به طور همزمان برای چندین شرکت کار فرعی م مقاطعه

آسای مختلف کار کند، که در این رابطه به جای رقابت، ناچار به  غول

ترین  ترانیک، به عنوان یکی از بزرگ بنابراین فلکس. ست تبانی

کاران فرعی جهان در تولید الکترونیک، نه تنها قطعات جنرال  پیمان

، (Compaq)، کامپک(Honeywell)ول هانی چنین الکتریک، بلکه هم

و دیگران را ( Nortel)، نُرتل(Pratt and Whitney)ویتنی پرات و

  01. نماید تأمین می
 

 المللی موانع درک الیگاپلی بین

 بر رویهای سیاسی و اقتصادی  به شکل عجیبی، تمرکز بحث

ی انحصاری شدن سرمایه المللی بین  
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المللی بوده است، تا جائی که رشد واقعی اقتصاد  رقابت روزافزون بین

ها نیز، نادیده  تر انحصاری تا حد زیادی، حتا از سوی چپ شجهانی بی

چیزی که درک تغییر جهت به سمت یک اقتصاد . گرفته شده است

المللی را خیلی سخت  تبانی بین -جهانی تحت تسلط الیگاپلی رقابت

نموده است، در درجه نخست مربوط به پنج انسداد و مانع عمومی در 

ی مقوالت اقتصادی  ه اندیشیدن دربارهگرایش ب -0: باشد تفکر ما می

پرستی  گونه بُت -2المللی؛  صرفن از دیدگاه ملی، به جای دیدگاهی بین

چیزی  -9ها؛  قدرت شرکت کردن ، به استثنای تجزیه و تحلیل"بازار"

شدن  پندارد مالی تصوری که می -1نامیم؛  می "ابهام رقابت"که آن را 

ی را انی غیرقابل توقفقابت جههای ارتباطی جدید، ر آوری   و فن

المللی  ای رایج در سطح بین ستهیک اشتباه د -3و  وجود آورده است؛ به

ها را با رقابت بین کارگران دچار سردرگمی  که رقابت بین سرمایه

 .نماید می

 :ها زیرنویس

تمرکز اقتصادی و برونی "، (Beatrice Appay)بئاتریس آپپای  -01

، 01ی  ی دموکراسی صنعتی و اقتصادی، دوره ، مجله"ساختن نیروی کار

، (Yadong Luo)؛ یادونگ لو 060ی  ، صفحه0112، سال 0ی  شماره

انتشارات کسب و کار : کینهاگ)چندملیتی در بازارهای نوظهور   شرکت

چنین نگاه کنید به کیت کاولینگ  هم.  211و  011، صفحات (2112کپنهاگ، 

(Keith Cowling ) و راجر ساگدن(Roger Sugden)داری  ، سرمایه

، 9ی  شماره( انتشارات سنت مارتینز: نیویورک)انحصاری چندملیتی 

 . 11تا  22صفحات 

 ی بعد ادامه در شماره

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
pouyan@19bahman.netE_Mail:  

http://www.19bahman.netWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 هنشری تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 01  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند داشته قرار بهمن

 .باشیم می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرامی باد یکصدونودوچهارمین سالگرد تولد 

 کارل مارکس اندیشمند بزرگ پرولتاریای جهان

میالدی 0202می  3برابر با شمسی  0011اردیبهشت  01  

  .باشند می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
 

 

 و انتقاد نظر، ال،ؤس هرگونه ی ارائه و دخو یمال یها کمک با

 .دیرسان یاری مان وظائف انجام در را ما شنهاد،یپ
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