
 

WWW.19BAHMAN.NET 
 !رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمیمرگ بر 

 

                                                                                  ایپم سیاهکل
 

 سرمقاهل 

 
 

 اه ی   وحدت   کمونیست ردباره 

 ست جهانی  ، منفعت  سرماهی  و  سرکوب 

 (مقسمت هفت )ی انحصاری  شدن سرماهی یالملل  نیب 

 

 مقدمه

 92نشستی با حضور نمایندگان  2932تیرماه  2الی  2برابر با  2222ژوئن  22الی  22در روزهای 
تر  سرآغازی برای یک تالش مشترک وسیع"با هدف  "حزب، سازمان و نهاد سیاسی چپ و کمونیست"

در شهر کلن در آلمان  "نظر ها و تبادل کردن همکاری ی نیروهای کمونیست و انقالبی برای نهادینه کلیه

ترین موضوع عدم اطالع  ی غیردمکراتیک دعوت به این نشست، مهم از نحوهگذشته  .برگزار گردید

کردن همکاری میان  نهادینه"ی طبقاتی در ارتباط با  مبتکرین این نشست از اصول حاکم بر مبارزه

 2ی  صفحه ادامه در                                                                                    .است "نیروهای چپ، کمونیست و انقالبی

 

  

 دیبا حاکمان باور به. ست یکشور وی ا فرامنطقهی ا فلسفه و استیس نیچن. است اعتراض هرگونه پاسخ گلوله ه،یسرما منطق در

 و ارگرانک اتیادب و زبان با تخالف در کهی باتیاد و زبان. نمود خفه نطفه در و وپار لت را حق به مطالبات انیب و زشیخ هر

ی ها خواسته به خدمت در ستیبا یم و آمده حساب به سوددهی کاال عنوان به هیسرما منظر از انسان. است کشان زحمت

 مرز و پوست و رنگ و ست یهمگان خواست، و متد نیا. است شتریب دیتول و کار به موظف. ردیگ قرار اش یاسیس وی اقتصاد

 5ی  ادامه در صفحه                                                .است منفعت تداوم و حفظ قطف و فقط هم، هیسرما داستان و شناسد ینم
                                                                                           

 
  

شود اگر  له توسط دیگران احساس مینماید، اثر آن بالفاص اش را متفاوت از دیگران می ها قیمت وقتی یکی از آن

دهد، ممکن است که برخی از تقاضاهای جدید را در نظر گرفته شده باشد، اما  اش را کاهش می شرکت الف قیمت

ها نیز در  این شرکت. خواهد بود های ب، ث و د ها از شرکت تأثیر اصلی در واقع برای جذب مشتریان و دوری آن

تر از نرخ  شان حتا پائین های سب خویش به شرکت الف نباشند، با کاهش قیمتصورتی که حاضر به رها کردن ک

                                                                                  7ی  ادامه در صفحه                                                                                              . کنند شرکت الف، اقدام به تالفی می

 

 2912 یوررشه                              بهمن 21تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              21سال دوم، شماره                  

 ها یستی وحدت کمون درباره

ست جهانی ،منفعت سرمایه و سرکوب  

:مطالب این شماره  

 (مقسمت هفت)یانحصارییهشدنسرماالمللیبین

  
2931مهر   8و  22 : تاریخ شهادت  



 

 
 !ست ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی باد مبارزه زنده
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 1ی  ادامه از صفحه

ها در  ی وحدت کمونیست بحث و کنکاش پیرامون مقوله

شرایط کنونی، بیشتر به معنای پرداختن به مبحثی 

خصوصن در . باشد تا امری زنده و جاری آکادمیک می

 چه که زمانی از آن به عنوان جنبش شرایطی که بقایای آن

شد، اینک خالصه شده است  نوین کمونیستی ایران یاد می

و جریاناتی که کمیت  "افراد مستقل"ی قلیلی از  به عده

ی  آنان در بهترین حالت فراتر از حروف تشکیل دهنده

شان نیست و به صورت پراکنده در اقصا نقاط خارج  اسامی

اند که درعین حال نیز فاقد هرگونه  از کشور قرار گرفته

 .باشند باط ارگانیک با داخل کشور و مبارزات آن میارت

ی جالب توجه و طنز این که، برخی از جریانات مذکور  نکته

در حالی که حتا ! نامند هم می "حزب کمونیست"خود را 

ایدئولوژیک  -عاجز از گردآوری و ایجاد وحدت سیاسی

های موجود در حصار به اصطالح  جمع کثیری از کمونیست

ی کارگر  باشند، چه رسد به جذب طبقه ود میتشکیالتی خ

 .و به طریق اولی اقشار پیشرو آن

باری، از آن جا که در وجه غالب در بین افراد و جریانات 

مورد بحث، به علت سطح نازل کیفی، بسیاری اوقات به 

شود و  ی اتحاد یکی انگاشته می اشتباه امر وحدت با مسئله

و واحدی از این دو به همین دلیل هم طبعأ درک درست 

باشد، بنابراین  مقوله در میان این طیف مطرح نمی

 .ست که بدان پرداخته شود ضروری

در نتیجه، تالش این نوشتار بیشتر این خواهد بود که به 

طور بنیادی و از زوایای مختلف به موضوع وحدت در 

الزم به ذکر است . های ایران بپردازد صفوف کمونیست

و مبانی که در متن به آن خواهیم که برخی از اصول 

شمول نداشته و برآمده  ی عمومی و جهان پرداخت، جنبه

 .باشند از تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران می

 

 تعریف و اشکال مختلف وحدت

در مفهوم عام، به صورت اختصار وحدت یعنی 

شدن و در مفهوم  شدن و یگانه شدن، یکی ذوب درهم

وحدت یعنی یگانگی  ها خاص آن برای کمونیست

ی  درعین حال مقوله. ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیالتی

ی  مبارزاتی از جنبه -ی سیاسی وحدت در عرصه

یکی شکل عام و . باشد کمونیستی دارای دو شکل می

شکل عام آن یعنی وحدت کمی و . دیگری شکل خاص

کیفی وسیع در قالب حزب واحد و شکل خاص آن یعنی 

ها یا  حدود در چارچوب گروهوحدت کمی و کیفی م

 .های مختلف سازمان

برای شکل خاص این نوع از وحدت، در صورت وجود 

عناصر کمونیست و بینش تقریبن همگون، همواره شرایط 

گیری مهیاست به خصوص که این نوع از وحدت نه  شکل

ی  نیاز به ارتباط ارگانیک با طبقه دارد و نه الزمه

ینی حتا عناصری از گیری آن حضور محسوس و ع شکل

 .ی کارگر است طبقه

اما برای شکل عام آن عالوه بر عناصر کمونیست، نیاز به 

ترین  شرایط، مراحل و پارامترهای متعددی از جمله مهم

ی کارگر در آن  ها حضور عینی و ملموس طبقه آن

باشد، تا به این مهم به صورتی واقعی و نه صوری  می

 .دست یافت

 (حزبی)ایش وحدت عام شرایط تبلور و پید

ها  کلی و از نظر اصولی، موضوع وحدت کمونیستطور به

امری است مربوط به داخل کشور، زیرا بدون حضور 

برد امر  ها در بستر اصلی مبارزه و بدون پیش کمونیست

انقالب در وجه داخلی آن، هرگونه تالش در خارج از 

ها، آن هم به مثابه  یابی کمونیست کشور حول وحدت

های عینی و  حدت حزبی، صرفن ذهنی و فاقد پایهو

 ها ی وحدت کمونیست درباره



 

 

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

ی ایران و  ناگفته نماند که براساس شرایط مشخص جامعه

ی  مبارزه)تنها تحلیل مشخص و درست تاکنونی آن 

، اگر در حال حاضر (مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک

بخش اعظم یا حتا کل جنبش کمونیستی هم در داخل 

ی ایران حضور عینی هم  بود و در بطن جامعه می کشور

ها  بایستی به شکل گروه ها می داشت، بازهم کمونیست می

یابی خویش  های مختلف پیشرو به امر تشکل و سازمان

 .پرداختند و نه به صورت حزبی می

کما این که در دوران گذشته و در درون کشور و حتا 

جریاناتی که  امروز در خارج از کشور، بودند و هستند

ادعای وحدت وسیع افراد و نیروهای کمونیست را در 

درون تشکیالت خویش داشته و دارند و اتفاقن نام خود را 

گذارند، اما در  گذاشته و می "حزب کمونیست"هم 

ی کارگر  ها نه فقط هیچ ربطی به طبقه واقعیت امر این

عی ، بلکه شباهتی حتا کاریکاتورگونه هم به حزب واقهنداشت

درواقع این گونه جریانات . کمونیست نداشته و ندارند

ای  بر روی کاغذ که توسط عده "احزابی"هرگز چیزی جز 

اند، نبوده و  فکر ناصادق جدا از توده ترسیم گشته روشن

 .نیستند

شمول، تشکیالت  ها یکی از اصول جهان برای کمونیست

بودن  بدین معنی که اساسن کمونیسم و کمونیست. است

اما این . تواند بازتاب عینی داشته باشد دون تشکیالت نمیب

که چه تشکلی و چگونه تشکیالتی را باید ساخت، 

تر شکل  به عبارت دقیق. گردد به شرایط هر کشور برمی

های  و محتوای یک تشکیالت کمونیستی را ضرورت

مبارزاتی برآمده از دل مختصات سیاسی، اقتصادی و 

ها  نماید که آن کمونیست یین میای تع اجتماعی آن جامعه

در بطن آن قرار دارند و به تحلیل جامع آن مبادرت 

 .ورزند می

از لحاظ شکلی یا به عبارت دیگر تشکیالتی، شکی نیست که 

ها در تحلیل نهائی  یابی کمونیست ترین شکل تشکل عالی

ها بدون  ی کارگر و کمونیست حزب است و اساسن طبقه

کیم انقالب و پیشبرد جامعه به وجود حزب، قادر به تح

 .سوی استقرار سوسیالیسم نخواهند بود

گذار جنبش نوین کمونیستی ایران  اما به قول رفقای بنیان

که براساس تحلیل دقیق و  04ی  های پایانی دهه در سال

مشخص از شرایط خاص ایران به درستی مطرح کردند 

راحلی توان بدون حزب مبارزه را آغاز کرد و تا م که می

از پیشرفت انقالب کار را بدون وجود حزب به پیش بُرد 

شان هم درستی این امر را به  روند عینی و عملی مبارزه)

یابی  ی سازمان ، شکل مطلوب و عملی(اثبات رساند

ها در شرایط ایران که دارای بازدهی مبارزاتی  کمونیست

تی ی امر انقالب باشد، همانا سازمان یا تشکیال و پیشبرنده

 .نظامی است -با ساختار سیاسی

ی  در مراحلی از پیشروی انقالب با گسترش مبارزه

های کمونیستی از یک  ها و سازمان مسلحانه از سوی گروه

ی مناسبی که در بستر این  گیری فضا و فرجه سو و شکل

ی  ی انقالبی برای شکوفائی و رشد فراگیر مبارزه مبارزه

جامعه از سوی دیگر  کش ی کارگر و اقشار زحمت طبقه

ها به  ی حزب و التزام کمونیست شود، مقوله ایجاد می

وحدت وسیع یا عام در آن شرایط و همچنین ضرورت 

ی کارگر در تشکیالتی فراگیر به  یابی سیاسی طبقه سازمان

گردد و به این  امری مشخص، ملموس و شدنی تبدیل 

ت ترتیب شرایط عینی و ذهنی ایجاد حزب واقعی کمونیس

 .مهیا خواهد گشت

 شرایط کنونی

در حال حاضر آن چه که از جنبش کمونیستی ایران باقی 

تر این باشد که  مانده در خارج از کشور و شاید مناسب

برد و نه  مبارزاتی به سر می -بگوئیم در ناکجاآباد سیاسی

تنها فاقد هرگونه ارتباط با طبقه است، بلکه فاقد هرگونه 

ی بر روند مبارزات داخل کشور گری و اثرگذار دخالت

شده، اینک در پرتگاهی  این جنبش نحیف. باشد نیز می

هاست که از  اکنون سال. بسیار هولناک قرار گرفته است

عملی گرفتار آمده و در  ی بی لحاظ عملی در چمبره

زند و صدالبته که نام  انگیز خویش درجا می برهوت وهم



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه ی زمینه مثابه به و ارگانیک طور به باید را امپریالیسم ی سلطه ی مسئله
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 "در پشت جبهه ی انقالبی پیشبرد مبارزه"آن را هم 

 !ای که عمأل خط مقدمی ندارد پشت جبهه. نامد می

های غلط و  ها و تحلیل ی نظری، افکار، نظرگاه از جنبه

ی ما، بر این جنبش  غیرمنطبق با شرایط حاکم بر جامعه

ی  مستولی گشته و بخش اعظم نیروهای آن به ورطه

اند که این خود به  اپورتونیسم چپ و راست درغلطیده

ه شرایط نامطلوب جهانی، شکست و سرکوب همرا

مبارزات پیشین راه را برای رشد هرچه بیشتر تفکرات 

ی  طلبانه و همچنین غلبه رویزیونیستی، پاسیفیستی و انحالل

 .ی فردگرایانه در این جنبش هموار نموده است روحیه

در بُعد تشکیالتی نیز جنبش نوین کمونیستی ایران در 

ی  از جمله. ی را طی نموده استدوران اخیر سیری نزول

ی گذشته در سطح  توان به تحوالت دو دهه علل آن می

تشکیالتی و  -جهانی و همچنین وجود بحران داخلی سیاسی

تا حدودی ایدئولوژیک، عدم به کارگیری و رعایت اصول 

ی تشکیالتی و اخالقی،  و موازین کمونیستی در عرصه

ها،  اعمال بینش ی های پیاپی مبارزاتی در نتیجه شکست

نشینی ظاهرن  های غلط، عقب مشی ها و خط سیاست

تاکتیکی اولیه در برابر دشمن منتهی به خروج کلی و 

طور  ی اصلی مبارزه و همین استراتژیک از عرصه

های وسیع ناشی از آن در  گی گی و سرخورده پراکنده

صفوف نیروهای این جنبش و اضمحالل سازمانی نهائی 

 .شاره کردمنبعث از آن ا

توان نتیجه گرفت که از لحاظ سازمانی،  بر همین پایه می

گردی  ی نیروها عقب ی تجمع ساده این جنبش به مرحله

ی  ناخواسته نموده است و این یعنی رجعت ناآگاهانه

ی  ی صفر یا شروع آن در اواخر دهه تشکیالتی به نطقه

 .چهل

 ی گذشته از سوی برخی ناگفته نماند که طی دو دهه

هائی در راستای  جریانات منسوب به این جنبش تالش

وحدت و اتحاد نیروهای کمونیست صورت گرفته که 

گر آن است که جنبش  نتایج آن خود به عینه بیان

گرایانه با این مقوله  کمونیستی، هر قدر هم که اراده

برخورد نماید، در شرایط خارج از کشور نه تنها به هیچ 

به وحدت عام نیست، بلکه حتا یابی  وجه قادر به دست

ای آن را  امکان برقراری اتحاد پایدار از نوع وسیع و جبهه

 .هم ندارد

های ارادی صرف، تاکنون  در عین حال نتایج این تالش

نشان داده که این جنبش در بستر خارج از کشور و در 

ای از  مشغولی عده تواند ضمن دل بهترین حالت تنها می

های موجود در آن،  کادرهای سازمانافراد و به اصطالح 

های موردی آن هم به شکلی محدود و  بر سر اتحادعمل

 .نه فراگیر توفیقاتی داشته باشد

اصول و عوامل عمده در راستای ایجاد وحدت عام 

 (حزب)ها  کمونیست

ها  توان گفت که وحدت وسیع یا همان عام کمونیست می

و پارامتر در شرایط ایران به طور کلی به پنج عامل 

 :اساسی بستگی دارد

ها  ای از کمونیست ضرورت حضور حداقل بخش عمده -1

 .در بستر اصلی مبارزه یعنی داخل کشور

ها  ای از کمونیست توجه یابی بخش قابل ضرورت دست -2

ی ایران و باور  به تحلیلی واقعی از شرایط مشخص جامعه

 .عمیق به آن

ستراتژی ضرورت پذیرش و کاربرد تاکتیک و ا -3

مشی  مسلحانه یا به عبارت دیگر اتخاذ و اعمال خط

تری از نیروهای  مسلحانه از سوی بخش هرچه وسیع

ی انقالبی برعلیه دولت و  کمونیست در پیشبرد مبارزه

 .ی ایران سیستم وابسته به امپریالیسم حاکم بر جامعه

ی  خودی طبقه ضرورت رشد فراگیر مبارزات خودبه -0

جامعه و برقراری ارتباط ارگانیک در سطح  کارگر

ی  ی رشد و گسترش مبارزه ها با آن در پروسه کمونیست

 .ی انقالبی در بطن جامعه مسلحانه

گیری ارتش خلق و ایجاد مناطق آزادشده از  شکل -5

 .ی سیاسی، نظامی و اقتصادی دشمن سیطره
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توان گفت که  بنابراین در بیانی فشرده و به اختصار می

ها در شرایط خاص ایران به  کمونیست وحدت وسیع

ناپذیر منوط به حضور بخش وسیعی از  طرزی اجتناب

افراد و نیروهای کمونیست در درون کشور، داشتن 

ی ایران،  تحلیلی درست و منطبق با شرایط حاکم بر جامعه

ی انقالبی  مشی مسلحانه، گسترش مبارزه اتخاذ خط

خودی  دبهمسلحانه در بطن جامعه، رشد مبارزات خو

ی کارگر در سطح جامعه، تالقی و ایجاد ارتباط  طبقه

گیری  ارگانیک این دو با هم، تشکیل ارتش خلق و شکل

 .مناطق آزادشده دارد

ها در  ی انقالبی کمونیست ی آخر این که مبارزه نکته

تر از  های آن، عالوه بر هر چیز دیگر و مهم تمامی عرصه

ست و عمل آگاهانه و انقالبی  ی عملی همه، یک مسئله

تئوری انقالبی  .طلبد د و نیروهای کمونیست را میافرا

 .نشیند یابد و به بار نمی بدون عمل انقالبی صیقل نمی

 

 

 

 

 

 به نیچن هم وی الملل نیب داران هیسرمای  طرهیس تحتی کنون جهان به
ی ها رسانه توسط دارد روزانه که - محروم انسان اردهایلیمی زندگ
 ابعاد و عمق بر تا میاندازیبی نگاه -گردد یم مخابرهی ستیالیامپر

 و انهیوحش استثمار با زمان هم دارند. میببر یپ حاکمانی ها یگر یوحش
 و اندازند یم راه به جنگ کشان زحمت و کارگرانی ها تتمه به تعرض

 به و یانسان میمفاه. کنند یم رو و ریز رای بشر جوامعی ها ساخت ریز
 و است شده لوث وی معن یب ،یفعلی ایدن در حقوق و حق شناختن تیرسم
ی جرم ،یروابط و مناسبات نیچن در هیاول مطالبات طرح از سخن

 .است گلوله آن جواب و آمده حساب بهی نابخشودن

 اگوست 11 دری یعن – وقت پیش چند نیهم و است نیچن نیا جا همه
ی رو به انهیوحشی اقدام دری بجنوی قایآفر سیپل که بود – 2412

 زده اعتراض به دست که کانا،یماری  منطقه نیپالت معادن کارگران
 را نفر نیچند و گرفت را آنان از تن چند جان و گشود آتش بودند،

 تعرض که البته. نمود ریدستگ را گرید نفر صدها نیچن هم وی زخم
 و مورد تک ن،کارگرا بهی جنوبی قایآفری  هیسرما حافظانی  انهیوحش

 به استثمار، و چپاول با همراه زورمداران بارها و بارها و ستین نمونه
 نیا بر که چرا. اند پرداخته ها آن اعتصابات و اعتراضات سرکوب

 خود خواه به دل نظم برد شیپ به قادر سالح کاربست بدون باوراند
 کشان زحمت و کارگرانی زندگی مایس گریدی عبارت به. ستندین

 هم به هیشب جهانی  قاره گرید و کایآمر قا،یآفر انه،یخاورمی  قهمنط
 و اند رسانده خود اوج به را ها یعدالت یب و استثمار داران هیسرما. است
 ریبخورونمی زندگ کفاف هم زیناچی مزدها و ستین کاری ازا در مزد

 مزد دست کمتر و کند دیتول شتریب کارگر تا خواهند یم. دهد ینم را
 و کار. زند بیج بهی شتریب سود هیسرما عوض، در و دینما تافیدر
 فقدان. فرساست طاقت کامالً هم هیسرمای  سلطه تحت نیادیم در دیتول

 کمری زندگ آور سرسامی گران ها آن تبع به وی کار وی بهداشت امکانات
 سرتاسر کارگران که است نیا تیواقع. است نموده خُرد را کارگران

ی  هیته و دادن سازمان توانی جنوبی قایآفر انیچ معدن جمله از و ایدن
 داردی ندار و فقر. اند داده دست از رای زندگی ازهاین نیتر یابتدائ

ی  دامنه بر دارند همی آزاد و صلح از دفاعی  بهانه به و کند یم دادیب
 .ندیافزا یم ها سرکوب و روببندهایبگ

ی زندگ به تر شیب چه هر فشار مدافع هیسرمای  طبقه قتیحق در
 حقوق خواهان کارگری  طبقه هم مقابل در و است محرومی ها توده

 کهی ا جامعه ست؛ یانسانی  جامعه خواهان است؛ بهتری زندگ و تر شیب
 و نعمات از همه و ونددیبپ تیابد به ها ینابرابر و ها یعدالت یب آن در

 .ببرند بهره جامعه امکانات

ست جهانی ،منفعت سرمایه و سرکوب  

1ی  ادامه از صفحه  
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 و اهداف نیچن گمان یب و دهند یم لیکتش را کارگران افکار ها نیا
 نداردی قرابت نیکمتر داران هیسرمای خو و خُلق با ،یحق بهی ها خواسته

ی ا گوشه هر در - هم آن و - کارگر زمان هر که ستین هم لیدل یب و
 با زند یم اعتراض به دست و دیآ یم دانیم به داردی دار هیسرما جهان از

 .گردد یم رو روبه آنان عمدافی ها ارگانی ها سالح آتش

 و دهد ینم را اش حقوق است؛ رسانده اش لب به را کارگر جان هیسرما
 باز سر اش یمزدها دست بازپرداخت از و کند یم اش اخراج دارد

 هم توان ینم و است کاری ازا در عادالنه حقوق خواهان کارگر. زند یم
 وی هیبدی ها ستهخوا سرکوب و زور با و مدرنی ها سالح منیُ به ابد تا

 اش رسالت و تیماه به بنا هیسرما که البته. زد پس را کارگرانی  هیاول
 با را دشیالتزا دائم بحران خواهد یم و نداردی گریدی  چاره و راه

 دهد؛ پاسخی بیتخر و سوز ن خانمای ها جنگی انداز راه به با و سرکوب
 کام به را ایدن "یجهان نینو نظمی برقرار"ی لوا تحت خواهد یم
ی جهان مداران قدرت استِیس نیا. دینما تلخ محروم انسان اردهایلیم
 کارگران ژهیو به و جهان سرتاسر کارگران منفعت مقابل در و باشد یم

 اصطالح بهی نهادهای تمام و حاکمانی نابود با همی جنوبی قایآفر
 کارگرانی زمان که  است پرواضح. است خورده گره کارگر مدافع

 که افتی خواهندی رهائ زورگو حاکمان شر ازی جنوبی اقیآفر
 وی جنوبی قایآفر کارگرانی زمان شود؛ خشکانده هیسرمای  شهیر
 در که افتی خواهند دست خودی  نهیرید اهداف به شان قطاران گرهمید

 وی دار هیسرما نظام شان، نیمدافعی رهبر به و پارچه کی و واحدی صف
 .رندیگ نشانه را آنان به وابسته گر سرکوبی ها ارگان

 حقوق و حق شناختن تیرسم به مدافع هیسرما که است آن بر خیتار گواه
 به که نیا آن از تر مهم و ستین کارگران ژهیو به و محرومی ها توده

 بدون هم،ی ا توده –ی کارگری اعتراض جنبش چیه است دهیرس اثبات
 قتیحق در. ردبُ نخواهدی جائ به ره سالم، سر وی ستیکمون تیهدا

 سر بر لیدل نیا بهی جنوبی قایآفر حاکمان ژهیو به و داران هیسرما

ی  رزمنده سازمان فاقدی کارگری اعتراضی ها جنبش که کاراند
 فاءیا نقشی خیتاری ها گاه گره در بتواند کهی سازمان. ست یستیکمون

 همتأسفان. سازد رهنمون اش یقیحق ریمس به رای انسانی  جامعه و دینما
ی جنوبی قایآفر محرومی ها توده و کارگرانی اعتراضی ها جنبش

 دری هائ ینارسائ و ها نقصان نیچن ازی اعتراضی ها جنبش گرید مانند به
 بحران رغم یعل هیسرما که ستین هم لیدل یب و اند عذاب و رنج
 تعرض از و دارد را باال دست جهان سرتاسر در چنان هم رشیگ بانیگر
 حدوحصر یب تعرض لیدل به ایدنی فضا قتیحق در. شدک ینم پس شیخو

ی ا توده –ی کارگر اعتراضاتی  مشاهده نیچن هم و است ملتهب هیسرما
ی  هیعلی جنوبی قایآفر معادن کارگران ژهیو به و جهان سرتاسر در

 که است تیواقع نیا گر انینما خودی  نوبه به داران، هیسرما و حاکمان
 بر حاکم مناسباتی دگرگون و رییتغ اب کارگر کرد عمل و افکار
 .است افتهی سازمان جامعه

 نکته نیا بر توان یمی نیع مشاهدات و مطالعات به بنا و گریدی منظر از
 به ازینی ا توده –ی کارگری اعتراضی ها جنبش که دیورز دیتاک

 خواهان کارگر که چرا. داردی ستیکمونی ده سازمان وی ابی سامان
 محروم انسان ها ونیلیم به داران هیسرمای لیتحم بار نکبتی زندگ تداوم

ی ها سالح با شدن رودررو و تیمحدود صدها از فارغ و علناً. ستین
 ناهنجار تیوضع رییتغ خواهان و است آمده دانیم بهی ستیالیامپر مدرن
 جانب ازی ا مقابلهی ها استیس انتخاب وی نیآفر نقش خواهان. ست یکنون

ی ها نظام حافظان و گران سرکوب هیعل اش مدافعی روهاین
 و است کارگرانی باطن وی واقع خواست نیا. باشد یمی دار هیسرما

 و ها استیس رد بدون وی ستیکمون بُرش بدون که است پرواضح
 فعال، و دیجدی ده سازمان بدون و ناموفق و نافرجامی ها کیتاکت

 خودی  هروند شیپ ریمس ازی ا توده –ی کارگری اعتراضی ها جنبش
ی ها نیسرزم دری زمانی ستیکمون پرچم قتیحق در. ماند خواهند باز

های مدافع  ی سرمایه برافراشته خواهد شد که سازمان تحت سلطه



 

 

 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

 

 7 ی ، صفحه21ی  شماره 2912 دوم، شهریور سال بهمن 21تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

 زودرشتیر انیحام و گران سرکوب قوا، تمام با کارگری  طبقه
 افکار و دستان و دهند قرار خطاب مورد عمالً را هیسرما

 .ندینما قطع جامعه و کارگرانی تهی  سفره از را استثمارگران
 

 
 

 

 

 

 

 

 اثر مشترک   

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

 (مقسمت هفت)یری                    پویان کب: ترجمه

 

ی شرکت الف در واقع برای باال بردن سود آن انجام گرفته بود،  حرکت اولیه

... ست کل مؤسسه را در یک وضعیت بدتر قرار دهدی حاصله ممکن ا ولی نتیجه

داری انحصاری امری   ی سرمایه ثبات از این نوع در مراحل اولیه شرایط بازار بی

ی  افتد، اما خصیصه بسیار معمول بود و هنوز هم هر از گاهی اتفاق می

های  ها برای شرکت و واضح است که این. داری انحصاری امروز نیست  سرمایه

بندی تنها  ریزی دقیق و شرط ا آن میل وافرشان به نگاه به آینده، برنامهبزرگ ب

بنابراین جلوگیری از چنین .  باشند انگیز  می بر روی مسائل حتمی، نفرت

هائی، به عنوان امری ناگزیر برای انجام منظم و سودآور کسب و کار،  موقعیت

 .شود مشی شرکت تبدیل می ی خط به اولین نگرانی و دغدغه

ها، به عنوان یک  ی ممنوع کردن کاهش قیمت ی مصلحت ساده هدف به وسیله

ی این قضایا به  طبیعتن همه. آید سالح مشروع جنگ اقتصادی، به دست می

این . باره اتفاق نیافتاده یا به عنوان تصمیمی آگاهانه رخ نداده است یک

گر، به مرور ها، مانند تابوهای قدرتمند دی گیری در برابر کاهش قیمت موضع

اش  های طوالنی و اغلب تلخ بیرون آمده و  قدرت رشد کرده و از دل تجربه

ناشی از این واقعیت است که این امر در خدمت به منافع نیروهای قدرتمند 

نظر باشد، ابهامات یا  شده و تحت تا وقتی که این موضوع پذیرفته. جامعه است

 13 .گردد سود حداکثر، حذف میهای خطرناک از تعقیب عقالنی  عدم اطمینان

های عمده در یک صنعت بالغ یا  با توجه به این تحلیل، شرکت

یافته در واقع رقبای محض یکدیگر نیستند، بلکه ترجیحن رقبای  توسعه

ی جوزف شومپیتر  هستند که به گفته (ای چندجانبه)الیگاپلیستیکی

  16. برای همدیگرند "گذاری مورد قبول و احترام قیمت"درگیر 

تواند بدون توقع تالفی از سوی دیگر  از چنین رقبائی نمیهیچ یک 

با توجه به ماهیت مخرب چنین . ها نماید رقبایش، اقدام به کاهش قیمت

طور که باران و سوئیزی مطرح نمودند، تمایل به  جنگ قیمتی، همان

ها در صنایع متمرکز  کاهش قیمت. هاست ی قیمت سمت تبانی در عرصه

ها معمولن  ها توسط شرکت الی که افزایش قیمتبسیار نادر است، درح

ترین شکل آن نیز رهبری تعیین قیمت از  باشد و شایع پشت سر هم می

 .ترین شرکت در آن صنعت است سوی بزرگ

های  و گسترش شرکتمرکزیت یافتن  که با تمرکز،استدالل ما این است 

ای بر  ، که در حال حاضر به طرز فزاینده جهانی یمقیاس در چندملیتی

 اکمیت دارد، ماهیت رقابت نه فقط در سطح ملی، بلکهح تولید جهانی

بنابراین، ادوارد . المللی نیز تغییر یافته است در سطح بین اینک

( Paul Krugman)و پال کروگمن( Edward Graham)گراهام

گذاری مستقیم خارجی در  سرمایه در 2113ل ددانانی که در سااقتصا

مستقیم  ریگذا آمریکا نوشتند که مسیر سرمایهی  ایاالت متحده

رقابت " تولید ، به سویهی، به میزان قابل توج(FDI)خارجی

  17 .است "پلستیکحصاری الیگاان

 که تر بیش انحصاری های مسلط برای مزایای ر شرکتدرحال حاض

باشد، در  کنترل استراتژیک بر عناصر مختلف تولید و توزیع می حاصل

تالش هستند و در عین حال در برابر رقابت قیمت واقعی نه تنها در 

 .ورزند مقاومت می المللی بلکه همچنین در سطح بینسطح ملی، 

در تفکر ما این تصور است که رشد مالی و  هارمچ رایج انسداد

ابت به بهای بر بازار رق به شدت دیجیتال جدید ارتباطی های آوری فن

اما  .افزوده است انحصار چندجانبه -گرایش به سمت انحصار

به توسعه و  و یکپارچه در واقع کاملن شدن شدن و دیجیتالیزه مالی

، شرکت مدرن را مالی ی سرمایه .مرتبط است عظیم های بلوغ شرکت

 مالکیت ادغام و به ویژه از طریق تمرکز سرمایه پذیر ساخت و به امکان

 .بخشید سرعت

ی انحصاری شدن سرمایه المللی بین  



 

 
 !کمونیسم باد زنده!          کارگر ی طبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار !         انقالب باد زنده

 

 8 ی ، صفحه21ی  شماره 2912 سال دوم، شهریور بهمن 21تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

که  الیی م مالی انحصاری جهانی، سرمایه ی سرمایه ِ در دوران کنونی

ینک به گسترش کرد، ا می ترویج راتثبیت ملی قدرت اقتصادی زمانی 

عالوه بر این،  .مشغول است آن در تحکیم شرکت در سطح جهانی نقش

تمرکز و  معرض ای در ل فزایندهبه شک های مالی شرکت خودِ

رفته و به بخشی از مهاجرت قرار گ یابی در مقیاس جهانی مرکزیت

تصور  که زمانی ،آوری اطالعات فن .اند  تبدیل شده ی سرمایهفرامل

 ی بزرگ باشد، خود تحت انحصار جهانی درآمده شد هموار کننده می

   18 .انحصار را تقویت نموده است روند به طور کلی الح عین در و

 
 :ها زیرنویس

: کنیویور) "ی انحصاری سرمایه"پال باران و پال سوئیزی،   -13

  .53تا  57 ، صفحات(2311انتشارات مانتلی ریویو، 

داری،  سرمایه"، (Joseph A. Schumpeter)شامپیتر. جوزف ای -16

انتشارات هارپر و برادران، : نیویورک) "سوسیالیسم و دموکراسی

 . 32ی  صفحه( 1402

 .آر و پال( Edward M. Graham)گراهام. ادوارد ام -17

گذاری مستقیم خارجی در  سرمایه، (Paul R. Krugman)کروگمن

، اقتصاد المللی بین انستیتوی: واشنگتن دی سی)ی آمریکا  ایاالت متحده

 .239ی  ، صفحه(2335

چسنی، ازدواج نامقدس  جان بلیمی فاستر و رابرت دبلیو مک -18

، مارچ 22ی  ، شماره12ی  داری، مانتلی ریویو، دوره اینترنت با سرمایه

 ی بعد ادامه در شماره                                   .92تا  2، صفحات 2222

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

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

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

 

 

 !گرامی رفقای

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

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 21  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند داشته قرار بهمن

 .باشیم می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در گرامیداشت سالگرد درگذشت هوشی مین و

بزرگ پرولتاریای جهان مائوتسه تونگ، از رهبران  

  2176سپتامبر  1و  2172سپتامبر  9

  .باشند می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
 

 

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

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

mailto:pouyan@19bahman.net
http://www.19bahman.net/

