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 م(ه ی انحصاری )قسمت د نیب المللی شدن سرماهی 

 

 یبرا یاسیس یها یآزاد مدت یطوالن فقدان نیهمچن و یکتاتورید و استبداد یطوالن و یخیتار تیحاکم 

 از یالملل نیب سطح در یبورژوائ ی کارانه بیفر غاتیتبل و سو، کی از رانیا در ستم تحت و محروم طبقات

 و افتندیب بام طرف آن از یرانیا فکران روشن از یتعداد که ساخت فراهم را یشرائط اخره بل گر،ید یسو

  2 ی صفحه ادامه در                                                                       .سربدهند را "شرط و دیق یب یآزاد" شعار

 
  

 

ترین اقشار جامعه  چون جمهوری اسالمی، زندگی و آسایش ابتدائی محروم ای هم داری و رژیم وابسته جهان سرمایه 

ی ایران، غرق در بحران و افت است. گواهی تاریخ و گواهی زندگانی  اند. دنیا و به تبع آن جامعه را سلب نموده

گام و  به دهد که حرکت گام گان اصلی جوامع بشری، این واقعیات را در مقابل دنیای انسانی قرار می وخیم سازنده

داران  ر این واقعیات است که سرمایهگ هاست؛ نمایان ی باالئی مسیر انتخابی حاکمان، در خدمت به حفظ طبقه

تری در این جهت به پیش  اند و با شتاب هر چه بیش شان را بر مبنای چپاول و غارت اموال عمومی پی ریخته سیاست

و  و داراند؛ جهانی که در یک سوی آن ضدانقالب  روند. جانیان بشریت جهان کنونی را دو نیمه نموده می

کش و  ها کارگر و زحمت دیگر آن میلیون  رند و در سویبَ خُورند و می که میاند  اش قرارگرفته های دسته

 4ی  ادامه در صفحه                                            اند. ترین امکانات اجتماعی و زیستی شان که فاقد پائین فرزندان

                                  

 
  

برای   های اصلی و عُمده ری تجاری)مرکانتیلیستی(، یکی از راهدا ی سرمایه در دوران اولیه

دار   به انجام رساندن تولید، سیستم قراری بوده است که به موجب آن سرمایه

ی خویش کاال  ها ها در خانه داده تا آن ابزارتولید و مواد خام را در اختیار کارگران قرار می

آوری و مقدار کمی پول بابت کار به                                                                         جمع را تولید نمایند و سپس محصوالت کارگران را

                                                                                  5ی  ادامه در صفحه                                                                                               پرداخته است. آنان می
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 ست! ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی باد مبارزه زنده
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 1ی  ادامه از صفحه

 

ورد زبان بخشی  "قید و شرط آزادی بی"مدتی است که عبارت 

از اپوزیسیون رژیم جمهوری اسالمی گشته است. این عده، 

های خود عنوان  را یا در خواسته "قید و شرط آزادی بی"عبارت 

شوند که در شرائط  کنند و بدین ترتیب خواستار این می می

برقرار  "قید و شرط آزادی بی"حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی 

ی  را در برنامه "قید و شرط آزادی بی"گردد و یا این که بند 

گزین رژیم جمهوری اسالمی  ی که در خیال خود جایا دولت

کنند که در سیستم  گونه اعالم می گنجانند و بدین سازند، می می

گزین رژیم جمهوری اسالمی  سیاسی مطلوب اینان که جای

 برقرار خواهد بود. "قید و شرط آزادی بی"خواهد شد، 

حکایت این عده حکایت کسی است که برای خراب کردن یک 

کوبد و در عین حال  دیوار سیمانی سر خود را به این دیوار می

آزادی "باید بر اساس  دارد که از یک سو، سر من فریاد برمی

آزاد باشد که خود را به دیوار بکوبد و از سوی  "قید و شرط بی

آزاد  "قید و شرط آزادی بی"دیگر هم دیوار سیمانی باید طبق 

ی این حکایت هم از پیش معلوم  باشد که مقاومت کند. نتیجه

است که نهایتن سر این فرد در برخورد با این دیوار خورد 

ی این سفاهت هم این خواهد شد که  نتیجه گردد و تنها می

ای  ی افسانه های سیاسی، هاله تداوم دیکتاتوری و فقدان آزادی

را همچنان بر باالی این سر خورد  "قید و شرط آزادی بی"

 در پرواز نگه دارد! ی متوهم شده

رفتار   چارچوب مجموعه ،ی آزادی در مفهوم فلسفی خود مقوله

دهد. به  ی وی را تشکیل می آگاهانه انسان و آن هم رفتارهای

اش  ی آگاهی عبارت بهتر، انسان در انجام اعمال خود به اندازه

از سوی دیگر، میزان آگاهی انسان منطبق بر  آزادی دارد.

باشد. اما از آن جائی که  اش می میزان شناخت وی از محیط

نهایت ادامه دارد، وسعت گسترش شناخت  محیط انسان تا بی

نهایت ادامه یابد و به همین دلیل انسان  تواند تا بی یز میانسان ن

تواند به شناخت کامل دست یابد. بنابراین، آزادی  گاه نمی هیچ

انسان در انجام رفتارهای آگاهانه در ابتداء امر توسط شناخت 

 گر این است  گردد و این امر بیان می مشروطو  مقیداش  ناکامل

 

گونه اساس  همی است که هیچتو "قید و شرط آزادی بی"که 

 علمی ندارد.

محدودیت آزادی انسان در طبیعت نیز امری واضح و روشن 

اش اسیر دست نیروهای طبیعت  انسان از ابتداء پیدایش است.

رفت و تکامل دماغی، تکنیکی و  ی پیش بوده و هنوز هم با همه

نتوانسته است تمام نیروهای طبیعی شناخته  حتا اش اجتماعی

ا تحت کنترل خویش درآورد و به همین دلیل هم هنوز شده ر

و  مقیدنیروهای طبیعی  در مواجهه با طبیعت واش  آزادی

 است. مشروط

منافع جمعی، آزادی انسان وجودآمدن  بهبا پیدایش جامعه و 

گردد. قوانین اجتماعی که در  هائی می دچار محدودیتبازهم 

د بیش از پیش گردن رفت و تکامل جامعه تدوین می جهت پیش

 سازند. می مشروطو  مقیدقلمرو آزادی انسان را 

الذکر در مورد  اما باید متذکر شد که تمام این موارد فوق

های فردی است.  های فردی و قید وشرط برای آزادی آزادی

های اجتماعی به طور عام و آزادی سیاسی  ی مهم، آزادی مسئله

 به طور خاص است.

یابد که جامعه به  گامی تکوین میی آزادی سیاسی هن مقوله

گردد و  طبقات مختلف و با منافع طبقاتی متضاد تقسیم می

ای با تشکیل دولت و از طریق آن، عملن به سرکوب  طبقه

پردازد. الزم به ذکر است که در این جا  ی مقابل می طبقه

منظور از دولت به معنا و مفهوم وسیع آن یعنی دستگاه اداری 

باشد که ابزار اعمال  ماشین نظامی )ارتش( می)بوروکراسی( و 

ی مقابل  ی طبقه جانبه ی حاکم و سرکوب همه حاکمیت طبقه

ی زیر  این سرکوب نیز، محروم ساختن طبقه نتیجهی باشند. می

 های سیاسی است. سلطه از آزادی

بدین ترتیب، آزادی سیاسی و برخورداری و یا عدم 

پس از تقسیم طبقاتی ای است که  برخورداری از آن، پدیده

 از ی وجود گذاشته است و به همین خاطر جامعه پا به عرصه

 "وشرطقید های بی آزادی"شعار 

 فکرانه! فریبی بورژوائی، توهُمی روشن



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواند می نظامی سیاسی ی مبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در
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الخلقه است! یعنی از همان  همان بدو تولدش موجودی ناقص 

است به دارابودن قدرت سیاسی؛  مشروطو  مقیداوان تولدش، 

است به در اختیار داشتن  مشروطو  مقیداز همان ابتداء، 

که دارای قدرت سیاسی است و  ای ماشین دولتی. یعنی طبقه

ماشین دولتی را در دست دارد حق استفاده از آزادی سیاسی را 

ی که دارای قدرت سیاسی نیست و ماشین دولتی ا دارد و طبقه

 را در دست ندارد، جبرن باید از آن محروم باشد.

ی  دار، طبقه با تقسیم طبقاتی جامعه به طبقات برده و برده

گردد. با از  ل از آزادی سیاسی محروم میگان به طور کام برده

گزین شده  ساالری، مناسبات مردساالری جای میان رفتن زن

است، بنابراین زنان جامعه نیز از آزادی سیاسی برخوردار 

نیستند. در روند تحوالت بعدی و حفظ مناسبات طبقاتی، 

های قومی و مذهبی نیز شامل این محدودیت آزادی  اقلیت

 د.گردن سیاسی می

اش در جریان انقالب کبیر  اما آزادی سیاسی با مفهوم امروزی

 ی ی نوخاسته گردد. طبقه مطرح می 9871فرانسه در سال 

دار با طرح شعار آزادی، خواستار از میان برداشتن تمام  سرمایه

شود که در چارچوب مناسبات فئودالی بر سر راه  قیوداتی می

 سرمایه وجود دارند.

دار برای اولین  ی سرمایه ب کبیر فرانسه، طبقهبا پیروزی انقال

یابد و پس از این است  بار در جهان به قدرت دولتی دست می

دهد ولی در  که شعار آزادی سیاسی را در حرف ادامه می

واقعیت، آزادی سیاسی را به انحصار خود درآورده و سائر 

را از  –کشان شهر و روستا  ی کارگر و زحمت طبقه –مردم 

ی پرچم  در سایهسازد.  ب آزادی سیاسی محروم میمواه

و در  دارد میبرپا را ها  ترین جنگ آزادی صنایع، یغماگرانه

لنین: ) کند میکشان را چپاول  ی پرچم آزادی کار، زحمت سایه

 (.چه باید کرد

داری، تمام  ای با حاکمیت سرمایه به همین دلیل در جامعه

کشان شهر و  زحمت ی کارگر، طبقه –هائی از جامعه  بخش

که در چارچوب  –های قومی و مذهبی  روستا، زنان و اقلیت

داری از آزادی سیاسی با هر شکل و عنوانی  مناسبات سرمایه

یابند و به  اند، زمانی از این اسارت نجات می محروم گشته

داری  یابند که مناسبات سرمایه آزادی سیاسی دست می

آوردهای علم  دستسرنگون شده باشد و بر اساس تمام 

داری هم تنها و تنها  مارکسیسم، سرنگونی مناسبات سرمایه

پذیر است.  ی کارگر امکان توسط انقالب سوسیالیستی طبقه

 یرهائ یکارگران ممکن است بتوانند به منظور مبارزه برا

به کف  یاسیس یآزاد یتر شیب ایخود مقدار کمتر و  یاقتصاد

و ستم  یکار یآنان را از فقر، ب ،یمقدار آزاد چیه کنیآورند، ل

سرنگون شود  هیکه قدرت سرما یرها نخواهد کرد تا زمان

 (.و مذهب سمیالی: سوسنیلن)

دار و حاکمیت  ی سرمایه ی طبقه اما پس از سرنگونی سلطه

توان صحبت از آزادی کرد، زیرا  ی کارگر هنوز هم نمی طبقه

قاومت ی کارگر برای حفظ حاکمیت خویش در مقابل م طبقه

دار، به دولت و قدرت دولتی  ی سرمایه ی سرنگون شده طبقه

نیاز دارد و از آن جائی که دولت، ماشین سرکوب طبقاتی است 

حتا از نوع  –پس تا زمانی که دولت وجود دارد 

نیاز پرولتاریا آزادی وجود نخواهد داشت.  –اش  سوسیالیستی

سرکوب بلکه برای  ،به دولت از نظر مصالح آزادی نبوده

توان  مخالفین خویش است و هنگامی که از وجود آزادی می

 آن گاه دیگر دولت هم وجود نخواهد داشت ،سخن گفت

 (.انگلس: نامه به ببل)

هائی از لحاظ آزادی برای  دیکتاتوری پرولتاریا محرومیت

ها را  شود. آن داران قائل می استثمارگران و سرمایه ،گران ستم

گی مزدوری رهائی  هتا بشر از قید برد ما باید سرکوب نمائیم

ها باید قهرن درهم شکسته شود. بدیهی است  یابد. مقاومت آن

در آن جا آزادی  ،هر جا سرکوبی و اعمال قهر وجود دارد

 یمادام که دولت وجود دارد، آزاد . ...نیست، دموکراسی نیست

وجود داشته باشد،  یکه آزاد یوجود نخواهد داشت. هنگام

 یدمکراس الیسوس کیدو تاکت :نیلن) ود نخواهد داشتدولت وج

 (.کیدر انقالب دمکرات

ی امپریالیستی و حاکمیت  ی ما، با وجود سلطه اما در جامعه

خواهی ضرورتن باید  دیکتاتوری امپریالیستی، شعار آزادی

بدین مفهوم که باید خواستار محتوای ضدامپریالیستی داشته باشد. 

برای برقراری آزادی سیاسی الیسم گردید. ی امپری آزادی از سلطه

داری  ایران فقط پس از سرنگونی رژیم سرمایه کشان کارگران و زحمت

گزینی آن با جمهوری دمکراتیک خلق به  وابسته به امپریالیسم و جای

های  تضمین این آزادی شرطپذیر است و  ی کارگر امکان رهبری طبقه

به میزان کمی و کیفی  تعهد بر روی کاغذ، بلکهسیاسی هم، نه 

 گی دارد. دمکراتیک اجتماعی بسته نهادهای وجود



 

 

 !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 حقیقت حاکمان و زورگویان جنگ دهشتناک و شرائط 
اند و  دیده قرار داده های ستم انگیزی را در مقابل توده غم

اند. حیات  ها گرفته های بس عظیمی از پائینی تاکنون هزینه
رغم  علی –ست و توازن قوا ها گره خُورده ا آدمی به لحظه

هاست.  ی باالئی چنان به نفع طبقه هم –کمیت نیروی حاکمان 
داران  های سرمایه درآمدهای جامعه در جیب و در کیسه

ها، از سر نداری با فقر و  تلنبار شده است و در عوض توده
ی وفاداری به آرمان  کنند. به بهانه مرگ دست و پنجه نرم می

اندازند؛ به  کشان، جنگ به راه می زحمت و منافع کارگران و
ی مبارزه با اجحاف و مفسدان اقتصادی قربانیان نظام را  بهانه

گردانند و درازکش  ها و دیگر میادین سرکوب، می در خیابان
کنند. این سیاست و رویه، دین و رنگ و پوست و مرز و  می

در داری  ی سرمایه شناسد و به کارکرد واحد طبقه جغرافیا نمی
اقصا نقاط دنیا تبدیل گشته است. به راستی که پاسخ عملی 
گی  کمونیستِ مدعی برقراری دنیای فارغ از استثمار و برده

ها انسان را از زیر  توان میلیون گونه می در چیست و چه
چون  گانی هم داران جهانی و وابسته ساز سرمایه مصائب دست

گونه  هسردمداران رژیم جمهوری اسالمی نجات داد؟ چ
توان توازن قوا را در هم ریخت و بساط کنونی را از ریشه  می

ی جامعه را به سمت منافع کارگران و  سوزاند و چرخه
 کشان گرداند؟ زحمت

گی  گونه ای و به تبع آن در چه مسلمن، ابهامی در شناخت پایه
تغییر اوضاع کنونی نیست. به طور قطع آرمان و ایدئولوژی 

خور شایسته و روشنی در برابر کمونیستی پاسخ در 
داران داده  ی سرمایه گرایانه های استثمار و سرکوب سیاست

است. تکالیف نوشتاری، مبهم، گُنگ و نامعین نیست و ایراد 
ها از انجام وظائف  باوری عمیق کمونیست اساسی کار، در بی

ست. ابهام و اشکال کار، در کتمان موقعیت خودی و آن  عملی
ست. به  گرای کمونیستی ب عملزسازمان و حعنوان  هم به

ی ضدانقالب روشن است  ی عملی جبهه تر حوزه عبارتی واقعی

های مدافع انقالب،  ی سازمان و در عوض، مکان واقعی و جبهه
مبهم و نامعین است. به عنوان نمونه رژیم جمهوری اسالمی 

کن اقتصادی،  خراب های خانه جدا از اتخاذ و تداوم سیاست
ای را از طرح  توده –های اعتراضی کارگری  جنبش عمالً

 -ی وحشیانه  گونه و آن هم به -شان  های ابتدائی خواسته
زند و در مقابل چپ مدعی نابودی نظام، فاقد خط  پس می

بار و شرائط  باشد. چنین وضعیت تأسف عملی روشن می
ی ایران  هاست که جامعه انگیزی قابل کتمان نیست و دهه غم

ها، به سهم  هاست که توده ن وضعیتی روبروست و دههبا چنی
گی  طلبند. بازنده و توان خود، حاکمان کنونی را به مصاف می

ی ایران سایه انداخته است و  عجیب و غریبی بر فضای جامعه
توان بر این امر  های تاکنونی، می ثمری به استناد نبردها و بی
ه بدون داران وابست گونه سرمایه اذعان نمود که چه

کشان  گری نیروهای مدافع کارگران و زحمت دخالت
های ارتجاعی خود را به مردم و به جامعه تحمیل  سیاست

 کنند. می

نواخهت   ی ایهران یه    ی جوامع و از جملهه جامعهه   متأسفانه همه
شده است. آیا بهه غیهر از ایهن اسهت کهه پاسهخ و عهال  چنهین         

؟ آیها بهه   هاسهت  باری تمامن بر دوش کمونیست وضعیت تأسف
غیر از این است کهه بهر دوش کسهانی قهرار گرفتهه اسهت کهه        

ای فهارغ از تعهرض بهه جهان و      بنای دنیای انسانی و بنای جامعه
شههان را در سههر   کشههان و فرزنههدان  مههال کههارگران و زحمههت  

ی کسانی قهرار   پروانند؟ آیا به غیر از این است که بر شانه می
 –منفعت سهازمانی   ها را مقدم بر گرفته است که منفعت توده

فههردی دانسههته و از انجههام وظههائف عملههی، کمتههرین تردیههد و    
ندارنهد؟ شهکی در آن    تشهکیالتی  –ههای سیاسهی    کهاری  مالحظه

رفت هر انقالبی و به ویژه انقهالب ایهران نیهاز     نیست که پیش
گههوئی کمونیسههتی دارد؛ نیههاز بههه حضههور و  بههه بشههرش و حقیقههت

به آن اسهت تها در مقابهل     ها دارد و نیاز گری کمونیست دخالت
نظام جمهوری اسالمی قدعلم نمود. معین است که دلیل حیات 

حضههوری  تهاکنونی سههردمداران رژیههم جمهههوری اسههالمی در بههی 
دلیهل ههم نیسهت     باشد و بهی  های کمونیستی نهفته می سازمان

که توده دارد از میادین متفاوت نابرابر، سهر خُهورده و بازنهده    
دلیل نیسهت کهه چنهین فقهدان و خهال        بی آید؛ بیرون به در می

دارد و  عظیمههی مسههیر انقههالب را از رونههد حقیقههی خههود بههازمی  

 پاسخ چیست؟

   1ی  ادامه از صفحه                                   
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ی اعتراضهی   داری جامعهه و روحیهه   ههای سهرمایه   مدافعین نظام
دار کانهههالیزه  ی سهههرمایه مردمهههی را در جههههت اههههداف طبقهههه 

دلیهل ههم نیسهت کهه      هها بهی   ی ایهن  تهر از همهه   نمایند. مهم می
امهروزی   "قهرمانهان "داری دیروزی و دائمی، به  ناجیان سرمایه

ههای امرریالیسهتی    نجات مردم از شر استبداد و استثمار نظام
تهههرین و  تهههرین، گمهههراه انهههدغغ غیهههر واقعهههی  تبهههدیل گردیهههده

روزهها، گریبهان تمهامی جوامهع      محتواترین سیاستی کهه ایهن   بی
 ی ایران را در بر گرفته است. بشری و از جمله جامعه

دیههده  ی رنهه  ههها تههوده گههانی میلیههون اع کنههونی زنههدهآری، اوضهه
دهشتناک اسهت و جانیهان بشهریت، میهدان و فضهائی را رقهم       

ی امنیههت و آسههایش، سههاعات و   انههد کههه مههردم در قبطههه   زده
ههای   اند. تصاویر، تفاسهیر و مصهاحبه   ی خویش روزهای گذشته

های امرریالیستی در اقصها   رادیو و تلویزیونی از قربانیان نظام
چههون عههرا ،  ای هههم قههاط دنیهها و بههه ویههژه در میههادین جنگههی  ن

افغانستان، لیبی و سوریه و غیره، گواه این حقیقت اسهت کهه   
مداران بزرگ، در خدمت به مسهیر   های انتخابی قدرت سیاست
کشهان   و زحمهت  کهارگران  مهالی  –تر جهانی   ی هر چه بیشئتنگنا

ورود هر  انقالب، در انتظار نشستن "نادانان"است و بر خالف 
ههای عهرا ، سهوریه و     جامعه بهه وضهعیت جنگهی از نهوع جنهگ     
گههی نههاامنی و تخریههب    غیههره، چیههزی جههز، ورود بههه گسههترده   

های محروم نیست. این انتخهاب   تر توده گانی هر چه بیش هزند
ای و محلی آنهان   داران جهانی و انتخاب مدافعین منطقه سرمایه

و قربانیهان نظهام   است؛ این انتخاب و خواست باطنی محرومان 
ی کمونیسهتی   نیست و چنین انتخابی را باید با انتخاب آگاهانهه 

ی  چنهین بهه سههم خهود تهالش نمهود تها دامنهه         تغییر داد و هم
 تر نمود. اجرای چنین سیاست شومی را تنگ و تنگ

زیر ه بنابراین برای برچیدن بساط ظلم و تباهی، و برای ب
ان، الزم است تا گر طلبان و سرکوب کشیدن حکومت منفعت

توپ را در میدان و در زمین سران رژیم جمهوری اسالمی 
انداخت و تمامی ورودی آنان، به میدانِ، و به جان و مال 

دیده را بست. تنها با اتخاذ چنین سیاست و با  های ستم توده
گر  های سرکوب ف عملی روزمره در مقابل ارگانئانجام وظا

ت را پس زد و نوید توان سران حکوم نظام است که می
ای عاری از ظلم و تباهی را سر داد. این یگانه پاسخ و  جامعه

ی سازمان و حزب  ست که بر گُرده فیئی وظا در حقیقت همه
کشان قرار گرفته است. پر  ی کارگران و زحمت مدعی منافع

 مالی –که میدان، برای امنیت جانی  واضح است تا زمانی
که آرمان  نگردد؛ تا زمانیداران وابسته ناامن  سرمایه

طور عملی در مقابل ایدئولوژی ه هم ب کمونیستی و آن
ها از زیر  داری به صف نشود، پیروزی و رهائی توده سرمایه
چنین برافراشتن پرچم  و هم ،گر های سرکوب ی نظام سلطه

ی ایران،  ویژه در جامعهه کمونیستی در جوامع بشری و ب
 باشد. ناممکن می

 شباهنگ راد

 
 

 

 

 

 1ادامه از صقحه 

 اثر مشترک            

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

 ترجمه: پویان کبیری                    )قسمت دهُم(         

 

به هر حال، این سیستم، این نقیصه را داشت که 

ار کارگر ی ک توانست مستقیمن بر پروسه دار نمی سرمایه

( در نتیجه، سازمان تولید به 44نظارت داشته باشد.)

ی همکاری  چه که مارکس آن را مرحله یا آن -کارگاه

گرد هم  منتقل شده و بدین شکل کارگران را به -خواند

مدیر قرار دادند.  -جمع کرده و تحت نظارت یک مالک

تر کار) که در  یافته ی توسعه زمینه را برای مرحله ،این

ی ساخت سنجاق مثال  معروف آدام اسمیت درباره بحث

سازی روابط بازار  زده شده( آماده نمود. این درونی

ی  ای پیش از معرفی گسترده قبلی، آغاز سیستم کارخانه

 (45آالت بود.) ماشین

توان به می داری رااز نظر مارکس، تقسیم کار در نظام سرمایه

ی انحصاری ایهشدن سرم المللی بین  
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تولید "ی عنوان امری در حال تحول گسترده از دوره

تولید کاال از طریق  (، به عنوان مثال:manufacture)"اولیه

ی  ی انتقال نیروی کار انسانی به مواد خام، به دوره ساده

( مشاهده کرد، که machinofacture)یا "صنعت مدرن"

توسط تبعیت کار از ماشین و متناظر با خود انقالب صنعتی 

امل مشخص شد. ماهیت این فرایند به طور کلی تک

کنترل سرمایه بر نیروی کار در کارخانه بود، که پس از 

 تری را ایجاد نمود. آن مازاد تولید و یا سود بیش

ی تقسیم کار در کارگاه و در شرائط  ی اولیه توسعه

ی کوچک و مدیریت شرکت  کارخانه با مالکیت خانواده

یابی سرمایه  ( با این حال، تمرکز و مرکزیت43همراه بود.)

گی به زودی با  کوچک خانواده  عنی بود که شرکتبدان م

ی  گزین شد. در نتیجه، سرمایه شرکت بزرگ صنعتی جای

از نظر اندازه رشد یافت. این نه   کننده فردی مشارکت

اندوزی مستقیم )یا تمرکزیابی  تنها ناشی از ثروت

یابی بود: یعنی  چنین به دلیل مرکزیت مناسب(، بلکه هم

های بزرگ عمومن بر سرمایه  ایهاین واقعیت که سرم

ابی ی نمایند. مرکزیت ها را جذب می های کوچک غلبه و آن

و  آوری                  مالی که جمعی امور تا حد زیادی به وسیله

های عظیم را تسهیل نمود، بهبود یافت. برای مثال،  ادغام

شرکت فوالدسازی تنها در  935، تعداد 9199در سال 

ادغام شدند تا فوالدسازی ایاالت یک سال در هم 

یعنی اولین شرکت میلیارد دالری را که  ،ی آمریکا متحده

الزامات اعتباری آن را امپراطوری مالی جی پی 

 (48مهیا نمود، بسازند.) (J.P. Morganمورگان)

بت به بسیار زیادی نس های بزرگ از فوائد شرکت

 قیاسدر م های کوچک برخوردارند: نه تنها شرکت

از مزایای خاص  جوئی اقتصادی از همه نوع، بلکه صرفه

و ظرفیت، انحصاری ناشی از موانع ورود به آن و در 

عالوه بر  های انحصاری. آوردن رانت دست برای به ،طبعبل

ی کافی بزرگ شد  به اندازه این، هنگامی که یک شرکت

را در د ، قدرت خوگذاردب تأثیر در اقتصاد طورکلی که به

گردد که از  ادر میو ق کند ی سیاسی نیز اعمال می عرصه

های  ها و یارانه ایتتر حم ملتر و کا جلب بیش در جهت آن

نحصاری داری ا که کل تاریخ سرمایه ورط همان -دولت

از قرن تیجه، ( درن47)استفاده نماید. -نشان داده است

بیستم، شکل معمولی کسب و کار تجاری دیگر نه شرکت 

 آلفرد ل اقتصاداصو در گونه که گی آن کوچک خانواده

( مورد توجه بسیار قرار Alfred Marshallمارسال)

 (41)شرکت بزرگ انحصاری است. گیرد، بلکه می

داری  رمایهی رقابتی س کنترل مدیریتی کار در مرحله

حجم شرکت  اما با افزایش( 49نسبتن ساده و خام بود.)

ستماتیک و گسترش بازار، تقسیم کار سی به همراه

داری انحصاری   تری تحت رژیم جدید سرمایه پیچیده

 ی شده شناخته یملمدیریت ع ی مقدمه پذیر شد. امکان

در  ( Frederick Winslow Taylorفردریک وینسلو تیلور)

، که در آن دانش و کنترل فرایند کار بیستم ابتدای قرن

کارگر برداشته و در از تمرکز برای از  به طور فزاینده

، همراه با افزایش عظیم نیروی مدیریت متمرکز گردید

که همین موضوع به بار آورد، در ظهور تاریخی  کار واقعی

تابع " به عنوان مخالف "عیواق"آن چه که مارکس آن را 

ه نامیده بود، نشان داده شده یاکار تحت سرم "رسمی

 (49)است.

ها و  میان الیگاپولی ین، به همراه ممنوعیت رقابت نرخیا

ی  بود که منجر به پیروزی سرمایه عوامل دیگر سری کی

در این دوره بود که شرکت چندبخشی  انحصاری شد.

ه آهنی را سرمایه ین بار توسطمدرن)برای اول
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، انحصار چندجانبه، ادغام افقی، ادغام توسعه یافت(

ها، بازار برای اوراق بهادار صنعتی  عمودی، اختالط شرکت

سه " گی به وجود آمدند. های چندملیتی همه شرکت و

گسترش  :ادیگی اصلی تشکیالت اقتص ویژه

گذاری، تمرکز قدرت سازمانی و رشد بازار  سرمایه

( در Harry Magdoffهری مگداف)که  "جهانی هستند

سرانجام به شکل "مشاهده نمود،  9178سال 

 ."های چندملیتی برآورده شد فردی در شرکت منحصربه

تا زمانی   ظهور چندملیتی"با این حال، او اضافه نمود که 

که بتوان به راحتی آن را ای  مرکز سرمایه به مرحلهت که

کاملن متمایز از  )به صورت انحصاری داری سرمایه

، که در آن رقابت تنها بین نامید داری رقابتی( سرمایه

عمول در هر یک از صنایع آسا الگوی م چند شرکت غول

 (44)پیشرو باشد، شکل نخواهد گرفت.

مبارزه  ،این مفهوم به ملیتیچند های شرکتاز آنجا که 

، رقابت نیروی، تجمع حرکت به سوی، کار کنترل برای

 از یمحصول -یجهان بازار رشد و، مالی/اعتباری اهرم

، مارکسی دیدگاه ، از -باشند می سرمایه درونی ی توسعه

وجود  تواند نمی جهانی شرکت از ای ساده ی نظریه هیچ

 می توان تعدادی از عوامل را، حال اینبا ( 44).داشته باشد

 ملیتیچند های شرکت از اولین برخی. نمود مشخص

 خام مواد جستجو برای وشوح حول در عمدتن

 و یتنف های شرکت که ،سازماندهی شده بودند

 ،این .هستند آن ی رجستهو ب های بارز نمونه سازی الستیک

های  به عنوان یک عامل مهم در فعالیت چنان هم

 یک ،با این حالدارد.  های بزرگ جهانی ادامه رکتش

تر در این واقعیت نهفته است که سرمایه در  عامل بزرگ

نبه( به دقت به دنبال بازارهای انحصاری کامل)یا چندجا

گذاری در صنایعی که بر  و سرمایه تولید ی تنظیم توسعه

های باالتر و  به منظور حفظ قیمتدارد  ها کنترل آن

 درنتیجه، یک جستجویتر است.  ود گستردهی س دامنه

مداوم برای بازارهای فروش جهت مازاد اقتصادی 

بنابراین،  ی تولیدشده در داخل تولید وجود دارد. قوه بل

ی اجبار درونی )برای مثال،  شرکت انحصاری به وسیله"

ی  به بیرون و فراتر از حوزه ی انباشت( خود پروسه

هر چه شرکت  و شود. انده میتاریخی فعالیت خویش ر

و تمایل به  ی آن  میزان ارزش اضافهو  تر انحصاری

 قدرت این اجبارن طبع ،باشد تر آن بیش اریگذ سرمایه

 (44)."تر است بیش نیز

 ی بعد ادامه در شماره

 
  ها: زیرنویس

 

(، Stephen A. Marglinاستفن آ. مارگلین) -94

ها و عملکردهای  کنند؟: ریشه کار می کارفرمایان چه"

، مروری بر "داری مراتبی در تولید سرمایه ساختار سلسله

، )تابستان 4ی  شماره ،3 ی اقتصاد سیاسی رادیکال، دوره

( و Cowling؛ کاولینگ)994تا  79(، صفحات 9184

 داری انحصاری فراملی.  (، سرمایهSugdenساگدن)

( John Dunningگونه که جان دانینگ) همان -91

کند: مارکس و بعد از او رودولف  استدالل می

( اولین کسانی بودند که Rudolf Hilferdingهیلفردینگ)

ها  سازی در رشد شرکت م درونیی مفهو به توسعه

شان چنین  های پرداختند. با این حال، در تئوری

مانند  -های مبادله نبود سازی حاصل هزینه درونی

( در مورد Coasianی نئوکالسیک کوئیشن) نظریه

ی کنترل و  بلکه حاصل نیروی کار در زمینه -شرکت

 .John H)استثمار بود. نگاه کنید به جان اچ دانینگ

Dunning)المللی)لندن: آنوین  لید بین: در توضیح تو

 .944تا  949(، صفحات 9177(، Unwin Hymanهایمن)

  .4کارل مارکس، سرمایه، جلد یک، بخش  -96



 

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

 

 8 ی ، صفحه51ی  شماره 5915 اسفندال سوم، س بهمن 51تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

(، زمین مسابقه و ستیز Richard Edwardsریچارد ادواردز) -97

 .448و  443، 44(، صفحات 9181)نیویورک: کتاب های عمومی، 

 توان را می بزرگ های سرمایه رشد دولت در نقش از یتصاویر -98

: و دموکراسی ثروت" ،(Kevin Phillips)فیلیپس کوین کتاب در

 های کتاب )نیویورک: نمود.پیدا  "آمریکا ثروتمندان سیاسی تاریخچه

 (.4994، برادوی

 1 ، جلداصول علم اقتصاد ،(Alfred Marshall)مارشالآلفرد  -91

 .497و  498(، 9139، مک میالنلندن: )

 .84تا  89صفحات  ،زمین مسابقه و ستیزادواردز، نگاه کنید به  -41

مدیریت  نقش. 9947تا  9991 صفحات ،1جلد، سرمایهمارکس،  -45

 توسط جزئیات بسیاردر  داری انحصاری سرمایه آن با ارتباط و علمی

 انحصاری ی سرمایه کار و در ،(Harry Braverman)ورمنبری هری

 .مورد بررسی قرار گرفت (9117، مانتلی ریویو : انتشاراتنیویورک)

 استعمار ی از مرحله: امپریالیسم، (Harry Magdoff)هری مگداف -42

 .938و  933(، 9187، انتشارات مانتلی ریویونیویورک: ) تا زمان حال

 های بر این اساس، بهترین رویکرد جریان اصلی به ظهور شرکت -49

 Johnجان دانینگ) سطوطراحی شده ت "الگوی التقاطی" چندملیتی

Dunning هر دو مزایای ( است که بر تعداد زیادی از عوامل از جمله

ار های باز هزینه سازی ( و درونیHymer انحصاری )همسو با هایمر

انباشت در مرکز تجزیه  نقطه ضعف آن قرار ندادن ،است. با این وجود

ای فشرده از الگوی التقاطی نگاه کنید به  . برای خالصهاست و تحلیل

داری   چندملیتی و سرمایه های (، شرکتGeoffrey Jonesجفری جونز)

 .94 ی (، صفحه4995، کسفوردانتشارات دانشگاه آ نیویورک:جهانی،)

 آمریکا داری سرمایه، پویایی و هری مگداف سوئیزی پال ام. -44

                                           .11ی صفحه (،9184، انتشارات مانتلی ریویو )نیویورک:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ئ  گان اسفندماه چریک ی سترگ جانباخته جاودان باد خاطره                           !  ی خلقاهی فدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :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

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

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 51  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند داشته قرار بهمن

 .باشیم می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  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
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