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 سرمقاهل

 
 

 اه و کسب مشروعیت نظام ،  ازبار فریب توده انتخابات 

ئیان"   )اقلیت( رد کجای اتحاد ایستاده است؟"سازمان فدا

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

 

 

ی انسان قرار گرفته  ی جامعه از دیرباز مورد استفاده انتخابات به عنوان ابزاری جهت تعیین رهبر یا رهبران برای اداره

ی حاکم صورت  مداران درون طبقه ی تنگی متشکل از قدرت در ابتداء، این انتخاب رسمن و علنن در دائره است.

داران  کردند؛ زمانی برده اند که رهبر قبیله را انتخاب می قبیله بوده سفیدان مداران زمانی ریش گرفت. این قدرت می

کردند  اند که شاه را منصوب می ها بوده داران یا فئودال نشاندند و زمانی دیگر هم زمین اند که قیصر را بر اوج می ه بود

پیدایش طبقات، امر رهبری در  اند. گرچه با و همواره نیز روحانیون و یا رهبران مذهبی در این انتخاب نقش داشته

کردند  مداران اقتصادی بودند که تعیین می ولی در واقع باز هم این قدرت ،گردد های معینی موروثی می خاندان

  2 ی هصفح ادامه در                                                                             رهبری جامعه در کدام خاندان به ارث برسد.

 
  

 

شد حدس زد که  مابین نیروهای چپ خارج از کشور را حدس زد؛ می شد داستان و سرنوشت اتحادِ فی پیشاپیش می

شد به  گوئی به نیازهای عملی جنبش نیست؛ می چنین پاسخ ها چپ و هم ها و نهادها، رفع ایرادات و کاستی هدف سازمان

ی چپ خارج از  مانده و پراکنده های باقی دادن انرژی گان، نه سامان هاین استنباط دست یافت که مقصودِ تجمع کنند

بینانه، اگر و از آغاز  است. به بیانی دیگر و خوش -و در حقیقت تکراری  - "تازه"اندازی مشغولیات  کشور، بلکه، راه

مّا با عمر نزدیک به به موضوع اتحاد نیروهای چپ خارج از کشور نگریست، ا "مشکوک"و  "نامطئمن"شد با نگاهی  می

ها، نهادها و بعضاً ناظرین،  ی سازمان توان به این امر اصرار داشت، که انگیزه بند دوّمین نشست آن، می ساله، و با جمع یک

 4ی  ادامه در صفحه                              گوی حقیقت، با مردم و یا با نیروی جوان جنبش نیست. اندازی و باب گفت راه

                                  

 
  

گذاری دارد و در جستجوی سود در سائر صنایع و کشورهای دیگر است،  شرکتی که مازاد برای سرمایه

گذاری صرفن پولی( و یا  گذاری غیرمستقیم سهام )به عنوان مثال، یک سرمایه دارای حق انتخاب در سرمایه

( انتخاب شکل دوم معمولن به معنای آن است که 44باشد.) یهای تابعه م مالکیت مستقیم و کنترل شرکت

                                                                                  6ی  ادامه در صفحه                   ... باشد و اش می این شرکت دارای مزایای انحصاری خاصی در برابر رقبای

 

 6911  اردیبهشت                              بهمن 61تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              61سال سوم، شماره                  

 ها و کسب مشروعیت نظام ابزار فریب توده انتخابات،

 مطالب این شماره:

 م(هُدیاز)قسمت یانحصاریشدنسرمایهالمللیبین

  
6939اردیبهشت  66ریخ شهادت: تا  

 )اقلیت( در کجای اتحاد ایستاده است؟ "سازمان فدائیان"



 

 
 ست! ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی باد مبارزه زنده

 

 1 ی ، صفحه61ی  شماره 6911سوم، اردیبهشت  سال بهمن 61تئوریک سازمان   –هکل، ارگان سیاسی پیام سیا

 

 

 1ی  هادامه از صفح

 

 یبرا انتخاب ،یگان همه یرأ حق چون یاصول اساس بر امروزه

 افراد تمام گان، کننده انتخاب شرائط یسان کی و محدود یمدت

 رهبران انتخاب در مستقالنه توانند یم نیمع سن کی از جامعه

 نیهم یبرا هم هنوز حال نیا با. کنند شرکت جامعه یاسیس

 به آنان چه اگر که است دهینگرد مشخص "جامعه افراد تمام"

 واقع در یول پردازند، یم رهبران نییتع به ،یرأ دادن با و ظاهر

 هستند هیسرما صاحبان یعنی جامعه مداران قدرت نیا هم هنوز

 خود یطبقات منافع از دفاع جهت را جامعه یاسیس رهبران که

 که یافراد نیا تمام تر، دهیچیپ یاشکال در ای و کنند یم نصب

 یفاتیتشر یها پست یدارا شوند، یم انتخاب مردم آراء توسط

 اداره بسته یدرها پشت در یافراد توسط جامعه و هستند

 را ها آن مداران قدرت همان فقط که یافراد. گردد یم

 توسط مردم یها توده چشم از دور به و شناسند یم

 .گردند یم عزل و نصب مداران قدرت

 ای و گان ندهینما انتخاب یعنی اش یامروز مفهوم به انتخابات

 یمدت یبرا انتخاب ،یگان همه یرأ حق اساس بر رهبران

 ریکب انقالب از پس گان، کننده انتخاب شرائط یسان کی و محدود

 دار هیسرما ی نوخاسته ی طبقه تیحاکم و 9871 سال در فرانسه

 یقوا سه به دولت میتقس با که بیترت نیبد. ردیگ یم شکل

 به یتعداد – هیمجر و هیقضائ مقننه، – گرید هم از یمجزا

 به زین یفرد و مقننه ی قوه یبرا مردم یسو از یگ ندهینما

 هیمجر ی قوه رأس یبرا ریوز نخست ای و جمهور سیرئ عنوان

 .شوند یم انتخاب

 حق لندیوزین کشور که 9711 سال تا یگان همه یرأ حق نیا اما

 یهائ تیمحدود با همواره شناخت، تیرسم به را زنان یرأ

. اند نبوده حق نیا یدارا جامعه افراد ی همه و است بوده همراه

 محل کی در اقامت زمان مدت شامل یزمان ها تیمحدود نیا

 عامل هم یزمان و یدارائ ینیمع مقدار داشتن یزمان ن،یمع

 محروم یرأ حق داشتن از جامعه زنان که بوده، تیجنس

 .اند بوده

 

 

 ی مسئله هنوز ها، تیمحدود گونه نیا یرسم رفتن انیم از با

 در. گردد ینم حل انتخابات در جامعه کی افراد تمام شرکت

 در تیجمع تیاکثر که شده داشته نگه عقب جوامع اکثر

 به نیروستانش مردم برند، یم سر به دورافتاده یروستاها

 مطلع یانتخابات نیچن انجام از ای یارتباط وسائل نبود خاطر

 در شرکت امکان هم، شدن مطلع صورت در ای و شوند ینم

 .ندارند را انتخابات

 ها تیمحدود نیا تمام متروپل یکشورها در حاضر حال در

 یادار ستمیس لیدل به نیا و است رفته انیم از عملن و رسمن

 نیا در. اند کرده جادیا جوامع گونه نیا در که است یا دهیچیپ

 یاقتصاد کارشناسان توسط کالن و خُرد ماتیتصم تمام کشورها

 گردد یم اتخاذ یا دربسته یها اتاق در و یانحصار یها هیسرما

 تمام و ندارد یاطالع ها آن از جامعه یعاد شهروند چیه که

 یعاد شهروندان نیا یگان همه یرأ حق اساس بر که یهائ پست

 .هستند یاجرائ تنینها و یفاتیتشر یها پست گردند یم انتخاب

 به مراجعه با ،9789 دسامبر 02 در فرانسه مجلس که یزمان

 کند، یم دیتائ را بناپارت یلوئ دسامبر 0 یکودتا ،یعموم آراء

 همان توسط یگان همه یرأ حق تقدس و اصالت یتمام

 عمومى رأى حق. گردد یم مالیپا و لگدمال اش گان نندهیآفر

 که آورد دوام شتریب اى لحظه رو آن از فقط گوئى

 میتنظ جهان ی همه برابر در خود دست با را اش نامه تیصو

 (برومر هجدهم مارکس،) .کند

 ادتیس آلت را یگان همه انتخابات حق صراحت تینها با انگلس

 (انقالب و دولت ن،یلن) .نامد یم یبورژواز

 ی طبقه توسط 97 قرن در که یگان همه یرأ حق ب،یترت نیبد

 قرن در وسته،ینپ تیواقع به هنوز گردد، یم مطرح دار هیسرما

 تیواقع به گاه چیه گرید که گردد یم مبدل یا افسانه به 91

 یابزار عنوان به انتخابات، یباز شب مهیخ همواره و ونددینپ

  =- مورد ،یدار هیسرما یها میرژ به دنیبخش تیمشروع جهت

 ها و کسب مشروعیت نظام انتخابات، ابزار فریب توده



 

 

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

 

 9 ی ، صفحه61ی  شماره 6911سال سوم، اردیبهشت  بهمن 61تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 .ردیگ یم قرار دار هیسرما ی طبقه ی استفاده سوء

 برخورد است، توجه درخور که یتر مهم موضوع انیم نیا در اما

 یعنی طبقه نیا گان ندهینما برخورد آن از تر مهم و کارگر ی طبقه

 .است داران هیسرما ی النهیرذ ی لهیح نیا با ها ستیکمون

 در 9787 سال در فرانسه یها دموکرات الیسوس بار نینخست یبرا

 022 از شیب و کنند یم شرکت یمل مجلس ای مؤسسان مجلس انتخابات

 زمان نیا در. رندیگ یم اریاخت در را ملى مجلس کرسى 882 از کرسى

 9871 سال انقالب در شرکت لیدل به فرانسه کارگر ی طبقه هنوز

 آن به هنوز زین دار هیسرما ی طبقه و است یاجتماع قدرت یدارا

 کاملن بتواند که است افتهین دست یاسیس و یاجتماع قدرت از درجه

 و کارگر ی طبقه هنوز خاطر نیهم به و گردد مسلط جامعه بر

 جهت پارلمان و انتخابات یابزارها از توانند یم اش یاسیس گان ندهینما

 ی مبارزه یمند قانون یول کنند، یریگ بهره یطبقات ی مبارزه برد شیپ

 ی طبقه و خیتار مقابل در را قتیحق نیا ماه دو از کمتر در یطبقات

 یطبقات مُهر پارلمان و انتخابات یابزارها که ساخت انینما کارگر

 یسرنگون انیجر در فقط ابزارها نیا که رایز اند؛ خورده یبورژوائ

 ی طبقه توسل و اند شده واقع دیمف یدار هیسرما تیحاکم و سمیفئودال

 شود نیا به منجر تواند یم فقط یبورژوائ یابزارها گونه نیا به کارگر

 رؤساى ای انقالبى هاى ستیکمون عنىی اش، داران طرف و بالنکى" که

 از ماست نظر مورد که اى دوره تمامى براى ائى،یپرولتار حزب قىیحق

 (برومر 97 مارکس،) ".شوند دور عمومى ی صحنه

 مربوط هیروس یها دمکرات الیسوس به یخیتار مهم ی تجربه نیدوم

 .شود یم

 از یریگ درس با( ها کیبلشو) هیروس یها دمکرات الیسوس 9128 سال

 در شرکت ،یستیپارلمانتار مبارزات ینف بر یمبن مارکس یها آموزش

 را افتی شهرت "نیگیبول یدوما" به که تزار میرژ مجلس انتخابات

 اگر که رسند یم جهینت نیا به بعد سال ها کیبلشو یول. کنند یم میتحر

 یجائ به ره یستیپارلمانتار ی مبارزه و یبورژوائ پارلمان به توسل چه

 توان یم یانتخابات مبارزات انجام و انتخابات در شرکت با یول بَرد، ینم

 نشان ها توده به بهتر را آن یحام میرژ و دار هیسرما ی طبقه ی ه چهر

 تشکل خصوص به و ها توده یمبارزات انسجام به ها، تیفعال نیهم و داد

 .رساند یم یاری کارگر ی طبقه یمبارزات اتحاد و

 و نیتکو و سمیالیامپر عصر آغاز و آزاد رقابت عصر انیپا از پس اما

 خود کارکرد نیا انتخابات، در شرکت گرید ،یستیالیامپر ستمیس تکامل

 .دهد یم دست از زین را

 یالتیتشک چنان آن یدارا کشان زحمت و کارگران متروپل، جوامع در

 یابزار عنوان به یانتخابات مبارزات و انتخابات از بتوانند که ستندین

 .کنند استفاده یطبقات مبارزات برد شیپ جهت

 و یستیالیامپر یکتاتورید تیحاکم لیدل به زین یرامونیپ جوامع در

 نیا به منجر فقط انتخابات در شرکت ،یمخف ی مبارزه یقطع لزوم

 اش یاسیس سیپل و میرژ یشناسائ مورد یانقالب عناصر که گردد یم

 .رندیگ قرار

 جز یحاصل انتخابات در شرکت فوق، جوامع از مورد دو هر در ضمنن

 آن استمرار و میتحک و حاکم یاستثمار نظام به دنیبخش تیمشروع

 .ندارد

 در. گردد یم برگزار انتخابات 9121 سال در بار نیاول یبرا رانیا در

 و کارگران یهمراه با یمل یدار هیسرما ی نوخاسته ی طبقه سال نیا

 جادیا به را حاکم سمیفئودال توانست روستا و شهرو کشان زحمت

 آن گان ندهینما نییتع یبرا یانتخابات یبرگزار و یمل یشورا مجلس

 نییتع جهت صرفن انتخابات نیا که یجائ آن از. سازد مجبور

 یمل یشورا مجلس یگ ندهینما یبرا ینیمع اقشار و طبقات گان ندهینما

 یوکال انتخابات نیا در. نبود یگان همه انتخابات کی گرفت، صورت

 ون،یروحان قاجار، گان شاهزاده گان ندهینما انیم از یمل یشورا مجلس

 یرأ حق بیتصو از پس. دندیگرد انتخاب وران شهیپ و ها فئودال تجار،

 از انتخابات در شرکت یبرا تیمحدود نیآخر 9110 سال در زنان

 .گردد یم جیرا رانیا در یگان همه انتخابات و شود یم برداشته انیم

 ران،یا در یستیالیامپر یکتاتورید تیحاکم و رضاخان یکودتا از پس

 گاه چیه یجمهور استیر انتخابات آن از پس و مجلس انتخابات

 ت،یمشروع کسب جهت همواره و نبوده کیدمکرات و سالم یانتخابات

 تداوم یبرا سمیالیامپر به وابسته یدار هیسرما ی استفاده سوء مورد

 .است گرفته قرار یستیالیامپر یکتاتورید تیحاکم

 یجمهور تیحاکم زمان در چه و شاه میرژ تیحاکم زمان در چه

 یمدع یروهاین از یبخش متأسفانه و ونیسیاپوز از یبخش یاسالم

 یستیپارلمانتار مبارزات مدافع همواره زین کارگر ی طبقه از تیحما

 استیر انتخابات سپس و مجلس انتخابات ی هردوره در و اند بوده

 از یکی. اند کرده شرکت انتخابات در یداهائیکاند یمعرف با ،یجمهور

 توان یم انتخابات، در شرکت با که است نیا نانیا مهم یادعاها

 و حدت ها توده منافع یراستا در را حاکمه ئتیه درون یتضادها

 ؟!دیبخش شدت

 تجربه به و یزود به جامعه کش زحمت و کارگر یها توده یول

 مشکالت از یمشکل چیه مجلس، انتخابات در شرکت که افتندیدر

 لیم به گاه چیه گرید لیدل نیهم به و دهد ینم پاسخ را شان روزافزون

 با را آنان همواره بلکه نرفتند، یریگ یرأ یها صندوق یپا به خود

 .اند واداشته کار نیا به مختلف یدهایتهد و ترفندها

 =- رانیا وارد اروپا از یاسیس یابزار عنوان به انتخابات که گونه همان



 

 

 !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

 

 4 ی ، صفحه61ی  شماره 6911اردیبهشت  وم،سال س بهمن 61تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 رانیا وارد موازات نیهم به زین انتخابات در تقلب ی دهیپد گردد، یم

 یبرا رشوه دادن دهندگان، یرأ دیتهد غلط، یانتخابات غاتیتبل. شود یم

 یرأ یها صندوق گنجاندن آراء، تعداد از حیناصح گزارش ،یرأ دیخر

 جمله از ،یانتخابات یرقبا مورد در دروغ عاتیشا منتشرکردن ،یجعل

 دیشا. ردیگ یم صورت یانتخابات یها برنامه اکثر در که است یتقلبات

 در رضاخان داران طرف تقلب را، رانیا در انتخابات در تقلب آغاز بتوان

 توانستند ارتش یروهاین از استفاده با که دانست ام پنج مجلس انتخابات

 و تجدد احزاب یبرا عشائر آراء انیم از یا توجه قابل تیاکثر

 انقالب، دو نیب رانیا ان،یآبراهام رواندی. )آورند دست به ستیالیسوس

 (یاسالم انقالب تا مشروطه از

 اِعمال از یریجلوگ یبرا سمیپارلمانتار دار طرف یروهاین حاضر حال در

 یبرا و اند دهیگرد سالم و آزاد انتخابات خواهان انتخابات، در تقلب

 ملل سازمان تیامن یشورا نظارت خواستار انتخابات، سالمت نیتضم

 کی انتخابات بر نظارت اساسن سو، کی از که نیا از غافل. اند شده

 که یهنگام گرید یسو از و ستین یالملل نیب نهاد نیا وظائف از کشور

 کارگر یها توده و ردیگ یم صورت حاکم ی طبقه توسط فقط انتخابات

 یها وهیش اِعمال ندارند انتخابات بر ینظارت گونه چیه کش زحمت و

 .است انتخابات گونه نیا یتمام یذات اجزاء از تقلب

 جهت یاسالم یجمهور سمیالیامپر به وابسته میرژ که یجائ آن از

 شیخو یبرا و کرده یساز ونیسیاپوز ها، توده تر شیب هرچه بیفر

 ی وهیش دار طرف یروهاین نیا است، ساخته طلب اصالح جناح

 اصطالح به جناح نیا از تیحما با که اند شده آن بر زین یستیپارلمانتار

 الیخ به و آورند وجود به حاکم یکتاتورید در را یاعتدال طلب، اصالح

 اصطالح به جناح ، جناح نیا تیتقو و انتخابات در شرکت با خود

 یروهاین نیا یبرا که رسد یم نظر به اما. ندینما فیتضع را اقتدارگرا

 تیحاکم شرائط در که ابندیدر که است مشکل اریبس ستیاپورتون

 یاسیس اصالحات خصوص به و یاصالح هرگونه یستیالیامپر یکتاتورید

 منجر باشد، یاسیس یروهاین و ها توده یبرا یمنافع ی رندهیدربرگ که

 خطر و شد خواهد انیعر یکتاتورید نیا یها هیپا شدن سُست به

 که ست یامر نیا و داشت خواهد همراه به را نظام تیکل یفروپاش

 .داد اهندنخو تن بدان و آگاهند آن از یخوب به آن اربابان و میرژ

 ینامشروع ی استفاده و یستیالیامپر ستمیس تیماه به توجه با نیبنابرا

 گان ندهینما انتخاب و یشورائ نظام آورد، یم عمل به انتخابات از که

 تا و است انتخابات شکل نیتر کیدمکرات جامعه، ی اداره جهت شوراها

 انتخابات، در شرکت است، دهینگرد برقرار شوراها تیحاکم که یزمان

 یاسالم یجمهور سمیالیامپر به وابسته میرژ به دنیبخش تیمشروع

 .ردیگ قرار میتحر مورد دیبا قطعن و است

 

 
 
 
 
 

توان  تر می آسانگذرد،  حاد میتعمر اتر بر  بیشهر چه گر به بیانی دی
 ی متشکله "احزاب"و  "ها سازمان"پرنسیبی  بی به گی و مایه به بی

 .را سنجید ها آن ی غیر مسئوالنه رفتارون اتحاد پی بُرد و در
 

 و ، به حکایت"احزاب"و  "ها سازمان"حکایت این ماند که  ناگفته نه
ه است؛ به حکایت هم هستیم د تبدیل گردیدتاکتیک ای دزد، ای دز

فرهنگِ ، مبدل شده است و هم بداست هم خوب  و هم نیستیم،
نهادینه شده میان نیروهای چپ خارج از کشور که در  بنادرستی

است و طبعاً با فرهنگ و آرمان کمونیستی یکی نیست. چنین نگاهی 
نها در نه ت ،کاری این فرهنگ و متدِمضر و مأیوس کننده است. 

نیروهای ترین ایرادات چپ نیست، بلکه  پائین گوئیِ خدمت به پاسخ
تر سوق  گی هر چه بیش اضمحالل و پاشیده درون آنرا به مسیر

و با چنین متدی  با چنین فرهنگکه  سئوال این است. خواهد داد
سئوال این  چپ خارج از کشور، سر از کجاها در خواهد آورد؟

 ی های بعضاً نیروهای متشکله سو ارزیابی کتوان از ی آیا می که است
دیگر  و از سوی ، پیرامون نافرجامی کار را نادیده گرفتاتحاد وندر

توان از  تر را داشت؟ آیا می روی و ثمربخشی کار وسیع انتظار پیش
 حال نظر نمود و در همان صرف "ها سازمان"بعضاً  ی دو گانه برخورد

 گی را داشت؟ ادعای یگانه

نیروهای درون  های گوئی و تناقض ها ناروشنیال توضیح به هر ح
را در ای  تازهسئوال  کنیم و اتحاد را به خود آنان واگذار می

با حمل « کلن»که اتحاد  ، مبنی بر ایندهیم شان قرار می مقابل
به  گوئی قصد پاسخ در درون، به کجا خواهد رفت و تناقضات آشکار
 د؟ردا ها را کدامین خواسته

 
گوئی این  و تناقض ،بطور عموم «اتحاد کلن»و خارج از ارزیابی  امّا

بطور خاص،  "حزب"آن  و "حزب"یا این و  ،"سازمان"و آن  "مانساز"
یک  که نگاه هیچ و آن این است باشد مین مناسبت تاکید یک نکته بی

چه از  آن .نیستسر راست و بی ابهام  ،از نیروهای درون اتحاد
کاری  پرنسیبی و ندانم بی ،گی در هم ریخته ابعادشواهد پیداست، 

آنقدر بی   ست که یچپ خارج از کشور "احزاب"و  "ها سازمان"
در به تصویرش در آورد. توان  نمی ،با قلم که ،ست اندازه و وسیع

 شان ی چند گانه و غیر مسئوالنه به کار روزانه انتخاب سیاستواقع 
و تعهدپذیری  به وفاداری کاری ،اصالٌ و ابداًو تبدیل گردیده است 

نیستند و در  یک از آنان سر مشق دیگری هیچ کمونیستی ندارند.
اند. یکی از  صداقتی و رفتارهای بی پرنسیبانهعوض سرشار از بی 

)اقلیت(  "سازمان فدائیان"، توان به را می "ها سازمان"این دست 
سازمان "گانه که بنابه ادعای خود، ی "سازمانی"؛ ب نمودمنتس

 عملی  –ست که به معضالت تئوری "سازمانییگانه "ست؛ "پرولتری

در کجای اتحاد ایستاده است؟ )اقلیت("سازمان فدائیان"  

   1ی  ادامه از صفحه                                   



 

 
 اش! زنجیری های سگ و امپریالیسم بر مرگ                   است!                        پرولتری سیاست جوهر تعرض،           
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 پاسخ کشور از خارج چپ یرو در رو مشکالت به نیچن هم و جنبش
 و "تازه" یکارها راه ی ارائه با که ست"یسازمان" و است، داده

 رییتغ را کشور از خارج چپ بار اسفب اوضاع دارد، قصد "دیجد"
 !!دهد

 توان میه، نو  باشد ی اقلیت میاهها ادعا ایندر هر صورت 
کارهای آنرا  راهتوان  میو نه،  را جدی گرفت شا یاه گوئی گُنده

 فقطاین  ،البته سازمان کمونیستی جدی گذاشت.یک حساب  به
باشد و به  میال تببی درمانی م نیست که به چنین دردهای اقلیت

ت فعالی ی در سر لوحه ،توان گفت که ناصادقی گفتاری ت میجرأ
سی حاضر به قرار گرفته است و ک های خارج از کشوراکثریت نیرو

خواهند انقالب ایران را از  نیست. همه می یبیان حقیقی درونی خود
کار  دور هدایت نمایند و جامعه را از شر رژیم سراسر جنایت

ها روشن و سر راست  نه سیاست جمهوری اسالمی نجات دهند.
 ی متناسب با قوانین حاکم بر جامعهو نه حاضر به بیان ابزار  ،است
ست و همه در  کمونیستیو بار فاقد پتانسیل هم نقدها  اند. ایران
، وارونه جلوه دادن موقعیت خودی با و اند تا با توسل به دروغ تالش

 خود را تزئین نمایند!! "حزب"و  "سازمان"در  ,سر
 

 "فدائیانسازمان " 246 ی شماره اخیراً در کار تفکریبستر چنین در 
ای منتشر  نوشته 2936اوّل فروردین  ی نیمه ی مورخه (اقلیت)

در نقد و نگاهی به  نشست مشترک " تحت عنوان  گردیده است
در این نوشته اقلیت  ."ها و نهادهای چپ کمونیست احزاب، سازمان

 زیابی و بی سر انجامی اتحاد راارطرف  از یکسعی نموده است تا 
عنصری از جریان و عنوان  دیگر پای خود را به بازگو نماید و از طرف

آور نیست بلکه  عجبکشد. موضوعی که نه تنها ت ، به کناراتحاد
را در  "سازمان"مسئولیتی این  پرنسیبی و بی بی دارد،بار دیگر  یک

بر این واقعیت صحه چنین  همو  ده می همگان قراردید معرض 
بار تا زاده نه شده است  ،"سازمان"این که اساساً گذارد  می

فرجامی کارها را بر عهده به گیرد، بلکه آمده است تا  مسئولیت و بی
 ی طلبانه کارهای بغایت تسلیم راه سراسر انحرافی وکج و های  هاید

به خُورد دیگران  "ساز ئیرها"و  "پرولتری" ی عنوان ایده بهخود را 
که هنوز  عیت این استواق": خوانیم میاقلیت  "نقد" دهد. در

بر نداشته  گامی در راستای وظایفی که در اولین نشست ... هیچ
باشد....  گیری از تجارب گذشته نمی ساست.... نشست بدنبال در

سال بازده بیرونی این نشست بسیار ناچیز بوده  با گذشت یک
حقیقت برخی از جریاناتی که آنرا امضاء کرده بودند، است.... در 

هیچ فعالیت، نقشی در این کارزار و در عمل بر عهده نگرفتند... 
داده، بلکه نشست نه تنها حاصل تجارب گذشته را در خود بازتاب ن

تر از اتحاد  ها عقب توان گفت حتا در برخی از عرصه به صراحت می
 ..."باشد انقالبی نیروهای چپ و کمونیست می

 
قدر شور شده که خان هم  آش آن"ست و  حکایت غیر قابل توصیفی

پیرامون  اقلیت جدا از حقایق طرح شده از جانبو . امّا "فهمیده
این  چرا که ه، این سئوال طرح استماند اتحاد بی سر انجام و عقب

میان  چنان در روشنی، هم بند چنین جمعباوری به رغم  علی "سازمان"
های  پای اطالعیه داردکه  از آن، این آنان قرار گرفته است و مهمتر

 بزور ،خواهیم بهاگر  در این میان و؟ کند گوناگون اتحاد را امضاء می
، خود بقبوالنیم پیرامون اتحاد نیروهای چپ بهاقلیت را  "نقد"

. .ه .ک مبنی بر این نیروهای چپ ..، پایانی نشست ی اطالعیه وقت، آن
این نیروها که در فاصله دو نشست وظایف محوله را به پیش "

های  بردند، دستور کار نشست را به تصویب رساند... تدارک گام
بعدی را تدقیق نمودند و در پایان بعد از دو روز با موفقیت به کار 

بزعم آیا  !توانیم جمع و جور نمائیم؟ را چگونه می ،"خود پایان دادند
 ابل هم قرار ندارند؟ آیادر مق ،بند و دو سیاست و جمعاین د اقلیت،

معنای عدم جدیت این  داند که انتخاب چنین سیاستی به اقلیت نمی
مابین  پبرامون مسائل متفاوت و از جمله اتحاد فی "سازمان"

؟ براستی چرا اقلیت آشکارا دارد به چنین باشد مینیروهای چپ 
از ورود به  ،اش و هدف شود ای متوسل می سیاست غیر مسئوالنه

 زا چیست؟ های سیاسی و مخرب چنین بازی

، این باشد و آن موضوع کامالً مبرهن میگمان و در این میان، یک  بی
چنین دارد جایگاه و نقش خود را در بروز  "سازمان"که این  است

کاالی خود تا  است اش بر آن سعی ی همهو  دکن کتمان میوضعیتی 
 .به فروش برساند!! تر دوامو با  مرغوبیی عنوان کاال به ،را

روئی و  تضمین و ضامت پیشگونه القاء نماید که  خواهد این می
از  کارهای این جریان، ها و راه در گرو قبول سیاست ،پیروزی اتحاد

البته باشد!!  ، نهاد و غیره می"حزب"و  "سازمان"جانب بیست و چند 
از جانب ای  چنین ارزیابی ی ئهکه ارا پر واضح استماند و  ناگفته نه

کار دشواری  مابین نیروهای خارج از کشور، پیرامون اتحاد فی اقلیت
تجمعات  ی نزدیک به سه دههدخالتی  تحرکی و بی نبود. چرا که بی

به همه که  ت استاگر این واقعی نمایانخود  ی بنوبه، کمونیستی
تغییر و تحول و در انتظار  ،اند تدوام چنین اوضاع و وضعیتی راضی

! !!اند"انقالب"در فردای انجام وظایف کمونیستی  و در پی آن،از باال 
هم اقلیت  عمومی شده اشت و - المجموع حیث من -چنین نگاهی 

اوضاع  داند از این قاعده مستثنی نیست، و می داند که خوبی می به
انگیز  ، بسیار غم"احزاب"و  "ها سازمان" مانند مابقی به اش درونی

 نیروهای تلف نمودن در ها و در شکست ،عظیمیاست و نقش بس 
اش  های ناصحیح ها و تاکتیک داند که بدلیل سیاست می ؛چپ دارد

 فاقد کمترین ،وی همامضای داند که  می تر از روز قبل است؛ عقب
دُور چنین جهت  بی ،همه و از جمله اقلیتست و  عملی ی پشتوانه

نظرات  ، شفاف سازیکه قصدشان داند می ؛اند اتحادهایی خیمه زده
 و بیان حقایق با دنیای غیر خودی نیست.

 شاده  مازمن  ناساالم،  افکاار  و درد نیا و یگفتار یناصادق قتیحق در
 متاد،  متأسفانه. ستین گفتن سخن راست سر به حاضر یکس و است

 یروناایب یایاادن بااه بااد، دارد یسااتیکمون آرمااان رسااوم و رساام و راه
 اتحااد  اتیا واقع انیا ب در ناه  تیاقل رادیا دیترد یب و گردد یم یمعرف

 و فارار  در بلکاه  اش، فیوظا دبر شیپ در آن یثمر یب و چپ یروهاین
 و اش یزا مخارب  تیا بغا یرفتارها و غلط یها استیس یریگ دهیناد در

http://76.162.160.43/fileha%20%20%20%20%20%20%20%22در%20نقد%20و%20نگاهی%20به%20%20نشست%20مشترک%20احزاب،%20سازمانها%20و%20نهادهای%20چپ%20کمونیست%22%20%20%20f
http://76.162.160.43/fileha%20%20%20%20%20%20%20%22در%20نقد%20و%20نگاهی%20به%20%20نشست%20مشترک%20احزاب،%20سازمانها%20و%20نهادهای%20چپ%20کمونیست%22%20%20%20f
http://kare-online.com/index.php/article/%20%20%20%20%20%20%20اطلاعیهی%20%20%20%20%20%20%20article-a-suite/space/1001-2013-02-17-10-26-33
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 .باشد یم یدردناک اوضاع نیچن بروز در هم آن

 یکی به ت،یاقل گفتار یگ گانه دو و یبیپرنس یب ،یکار ندانم که البته
 ،"سازمان" نیا اساساً، و گردد ینم خالصه نهیزم نیا در و مورد دو

 بسته یستیکمون یتعهد یب با نیچن هم و یصداقت یب با اش نطفه
 نمودن رو و ریز ،یفعل موضوع و اداندیز فاکتورها. است شده

 یالتیتشک و یستیکمون ریغ تیبغا یرفتارها و ها کیتاکت ها، استیس
 و ارتباط نیچن هم و ،یرونیب و یدرون نیمخالف رامونیپ ت،یاقل

 به. ستین هیسرما به وابسته یها ارگان و نهادها با آن ،"یریگ باج"
 بر کشور از خارج چپ یروهاین اتحاد به که یآنجائ تا و حال هر

 که شود دیتاک موضوع نیا بر گرید بار کی تا است الزم گردد، یم
 در یشک ست؛ین ثمر یب و هیما یب تجمعات نیچن یگ هودهیب در یشک
 و عناصر یانرژ بُردن هرز به و گسست آن، انجام سر که ستین آن

 نیماب یف اتحادِ از بنادرست فیتعر و أسی ،ینیبدب تخم دنیپاش
 در یشک باشد؛ یم جنبش جوان یروین انیم در یستیکمون یروهاین

 اقدامات نیکمتر ی دهاآم "ابزاح" و "ها سازمان" نیا که ستین آن
 یها جنبش دادن جهت قصدشان و ستندین یجد کار و یعمل

 شان، هدف که ستین آن در یشک ست؛ین جلو سمت به یاعتراض
 و کارگر ها ونیلیم یزندگان میوخ اوضاع رییتغ و یگشائ راه

 ،"سازمان" چند و ستیب نیچن هم و ستین داخل در کش زحمت
 عواقب و مخرب جینتا به یکار ،یکشور از خارج نهاد و "حزب"

 شیشاپیپ اش، فیتکل که یاتحاد ندارند؛ ییاتحادها نیچن بار تأسف
 مبهم و گُنگ تیاقل یبرا و ناروشن ان،یم نیا در چه آن و بود روشن

 .است آن یهوا دو و بام کی استیس باشد، یم و بوده

 نه و است مشخص اتحاد یعمل استیس و فیوظا نه گر،ید یانیب به
 و فقر در غرق مردم. دهد یم ارائه مناسب کار راه دارد، تیاقل

 نظام گر سرکوب یها ارگان ورشی و تعرض از یا لحظه و اند یبدبخت
 سازمان" ،یِشنهادیپ راه گانهی و ابزار، گانهی و ستندین امان در

!! ست"یا توده ی رسانه" و یا ماهواره ونیزیتلو جادیا ،"یپرولتر
 گذشته هم ها ده مرز از آن رقم که "یا توده یها رسانه" و ونیزیتلو

 یجمهور میرژ ونیسیاپوز راست از کشور، از خارج در و است
 ،"ریخط" فیوظا نیچن انجام مشغول آن، چپ تا گرفته یاسالم

 !!!اند"کننده جیبس" و "رگذاریتأث"

 "نینو" ،"تازه" یکار راه نیچن که نمود اعالم دیبا تیاقل نظر خالف بر
 یاعتراض یها جنبش یدرون عالج کار، راه نیا. ستین گشا مشکل و

 یفضا شکستن به خدمت در نیچن هم و - یا توده – یکارگر
 یتکرار ،یکار راه نیچن. ستین یکشور از خارج چپ ی طلبانه میتسل

 نیا. باشد یم تر عیوس یجمع با بار، نیا و محتوا یب اتیمشغول و
 عناصر رماندن به خدمت در و ستین کننده آزاد و زا یانرژ کار، راه

 مسلح سراپا نظام شر از مبارزه یاصل راه کشاندن انحراف به و چپ
 با و بُرش با چپ، بر رخوت ی غلبه. ست یاسالم یجمهور هار و

 و سازمان تا است آن به ازین و است خُورده گره یستیکمون جسارت
 قرار ها توده مبارزات شیشاپیپ ،یاسیس قدرت کسب یمدع حزب

 آن به ازین رد؛یگ نشانه را هیسرما به وابسته یها ارگان و گرفته

 نیکمتر بدون و راست سر و دهد رییتغ را خود گفتار تا است
 ....دیگو سخن خود مردم با ،یالتیتشک – یاسیس یها داشت چشم

 رفع یبرا را یا نسخه نیچن دارد یطیشرا در تیاقل که نیا خالصه
 "سازمان" نیا که کند، یم زیتجو یستیکمون یروهاین رخوت
 عنوان تحت یا ماهواره ونیزیتلو یانداز راه به اقدام هاست، مدت

 هدف که یبراست است؟ً نموده "یشورائ یدموکراس ونیزیتلو"
 ی رسانه عنوان تحت هم آن و ،یمواز ی رسانه یانداز راه از تیاقل

 !! ست؟یچ در ست،یکمون و چپ یروهاین

 هنگ رادشبا

 
 

 

 

 

 1ادامه از صقحه 

 اثر مشترک            

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

 دهُم(یازترجمه: پویان کبیری                    )قسمت          

 

برای مثال، از اقتصاد در  -ها از آن تواند بر این باور است که می

امور مالی با شرایط س تولید، امکان دسترسی به سرمایه و مقیا

، آوری )یا تحقیق و توسعه( های تکنولوژیکی یا فن بهتر، قابلیت

های مدیریتی، تالش و مکانیسم  شده، دارائی اختراعات ثبت

برداری  بهرهجهت منافع خویش  -تر و غیره یافته توسعهفروش 

موانع ورود به ها به آن اجازه خواهد داد که  ی این نماید و همه

خویش را  این عرصه را برای رقبا ایجاد کرده و سود انحصاری

یک شرکت ممکن است بر این باور باشد که  به دست آورد.

های جهانی  لیتتواند به افزایش کنترل استراتژیک بر فعا می

تری برای مؤسسه ایجاد  یافته، ثبات بیش دست خویش

های مادر و  شرکتی بین بنگاه ( تجارت درون42)نماید.

های مختلف وابسته(  )و بین شاخه های چندملیتی وابسته شرکت

بندی سود و زیان  دهد که با دسته اغلب به شرکت اجازه می

ها در قوانین  ز تفاوتا گیری بهره با ،دیگر واحد بین یک واحد و

 .مالیات طفره رود ملی، بدین طریق از پرداخت

 =- یها شرکت گسترش کیگاپُلستیال ای انحصارچندجانبه تیماه

ی انحصاری شدن سرمایه المللی بین  



 

 

 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 دائمن در حال  چندملیتی به معنی آن است که شرکت

شان هستند.  افتادن از رقبای های پیش سازی راه استراتژی

( Krugman)( و کروگمنKrugmanگونه است که گراهام) این

به  گذاری مستقیم خارجی معمولن کنند که سرمایه استدالل می

ها  در آن شرکت کهآید،  می درتبادل تهدید "شکل یک 

بازارهای یکدیگر را به عنوان بخشی از یک رقابت انحصاری 

 (44.)"دهند مورد حمله و تاخت و تاز قرار می

های  های شرکت یک عامل بسیار مهم در تعیین فعالیت

ای است  پدیده -که قبلن در فوق به آن اشاره شد -ندملیتیچ

متأخرینی  ( گرفته تاHymerاز هایمر) -گران که برخی از تحلیل

 Roger)(، راجر ساگدنKeith Cowlingچون کیت کاولینگ)

Sugden(و جیمز پیپلز )James Peoples)-  تفرقه "آن را

برال، ( در عصر نئولی44)نام نهادند. "بینداز و حکومت کن

اند، بسیاری از  و پرسه زدن در جهان ها قادر به گشتن شرکت

برداشته شده است )این گردش یا  "تجارت آزاد"موانع برای 

که در  حرکت آزاد سرمایه است(، در حالی که نیروی کار

، با توجه به قوانین مهاجرت، کشورها و مناطق خاص ریشه دارد 

حرکت  به راحتی قادربه  عُرف و عوامل بیشمار دیگر، زبان،

 .نیست

انباشت از "( آن را David Harvey) چیزی که دیوید هاروی

ی انبوه  نامید، همراه با حذف جهانی توده "طریق خلع ید

ی تجارت محصوالت کشاورزی و  دهقانان از زمین به وسیله

ی صنعتی  ارتش ذخیره ،مهاجرت دهقانان به شهرهای پُرجمعیت

 را به شدت افزایش داده است. نیروی کار در سراسر جهان

عالوه بر این، سقوط بلوک شوروی و ادغام چین در اقتصاد 

داری موجب افزایش تعداد کارگران در رقابت با  جهانی سرمایه

تمامی این موارد سبب شده  یکدیگر در سطح جهان شده است.

دو برابر شدن "ها از  شرکت گرانِ است که بعضی از تحلیل

این به آن ( 43جهانی سرمایه سخن بگویند.)نیروی کار  "بزرگ

ی فراز و  ی جهانی کار با همه معنی است که ارتش ذخیره

افزایش یافته و همین رقابت  ی گذشته در دو دهه ها نشیب

حذفی کارگران ناچار در مناطق و کشورهای مختلف در برابر 

 تر نموده است. ای سهل یکدیگر را به طرز فزاینده

ر استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن، یک عنصر کلیدی د

های چندملیتی به  طور که اشاره شد، اتکاء شرکت همان

که غالبن استفاده و  های زیرمجموعه است مؤسسات و شرکت

ی  ترین اشکال استثمار را، خارج از همه برداری از وحشیانه بهره

ضوابط و مقررات قانونی، به خصوص در مناطق جنوبی جهان 

های  ی گوشی برای مثال، تولید تقریبن همهد. ننمای فراهم می

 به شرکت تولیدی( Apple) پدهای شرکت اَپِل و آی سیار تلفن

ی  کننده  ( که مالک و ادارهFoxconn) کان فاکس تایوانیِ

هائی در سرزمین اصلی چین است، واگذاری و محول  کارخانه

ران زده تن از کارگ، شان6222در پنج ماه اول سال  شده است.

کان در  (ی فاکسLonghua) های بلند النگهوا از ساختمان

 (، جائی که بیش از سیصدهزار تاShenzhen) زن ی شن کارخانه

 دهشتناک و تحت شرایط کارکنان آن نفر از چهارصدهزار

 خود را به پائین پرت کردند کنند، فرسا کار و زندگی می طاقت

به انجام حرکات آنان مجبور  دند.دوازده تن از آنان کشته ش و

های  نی و برای ماهتکراری سریع دست برای ساعات طوال

در طول شب، خود را به طوری که کارگران  متمادی هستند،

 کشش دردهای شدید انقباضی یا به عبارت دیگر در وضعیت

آنان به عنوان نمادی از گرفتاری خویش، . یابند درمی عضالنی

به "شبیه  معنائی که اند هتغییر دادرا طوری  کان نام چینی فاکس

 (02دهد.)ب را "طرف مرگت بدو

 

 ی بعد ادامه در شماره

 
  ها: زیرنویس

 

برای بیان و تفسیر کالسیک این موضوع نگاه کنید به  -43

(، قدرت ایاالت متحده و Robert Gilpin)رابرت گیلپین

گذاری مستقیم  های چندملیتی: اقتصاد سیاسی سرمایه شرکت

 (.2340های عمومی،  کتابخارجی )نیویورک: 

شکلی از کنترل که از  -تأکید بر کنترل استراتژیک -41

ی کار از همان آغاز سیستم  ی سرمایه بر پروسه سلطه

عنوان صفت  به -یافته استتکامل  شروع و کارگاه/کارخانه

 ، از بسیاری جهاتتعریفی شرکت مدرن غول پیکر یا چندملیتی

( در Sugden) ( و ساگدنCowling) محور اصلی کار کاولینگ

تا  4داری انحصاری فراملی، صفحات  شان به نام سرمایه نوشته

( و Graham) چنین نگاه کنید به گراهام باشد. هم می 64

  االت ارجی در ایگذاری مستقیم خ (، سرمایهKrugman) کروگمن



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده ی طبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده
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 .92ی  متحده، صفحه

گذاری مستقیم خارجی در  گراهام و کروگمن، سرمایه -47

 .239ی  تحده، صفحهایاالت م

؛ جیمز  44تا  42های چندملیتی، صفحات  هایمر، شرکت -48

تفرقه بینداز و حکومت کن توسط "پیپلز و راجر ساگدن، 

طبیعت مؤسسات فراملی، به  در "،های عظیم فراملیتی شرکت

( و راجر Christos N. Pitelis)لیسکریستوس ن. پیتِگردآوری 

 .236تا  244(، صفحات 6222، )لندن: روتلج، سال ساگدن

(، امپریالیسم جدید David Harveyدیوید هاروی) -41

، صفحات 6229)نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، سال 

بازار "(، Richard B. Freeman؛ ریچارد ب. فریمن)781تا  731

ی  مؤسسه -، تمرکز )دانشگاه ویسکانسن"کار جهانی جدید

ی یک  ، شماره62ی  همَدیسون برای پژوهش در فقر( دور

؛ جوزف پ.  2تا  2(، صفحات 6224)تابستان و پائیز 

(، آخرین ابرقدرت اقتصادی Joseph P. Quinlanکوئینلن)

 .242ی  (، صفحه6222گراو هیل، سال  )نیویورک: مَک

انگلستان(، تلگراف ) ، دیلی"کان های فاکس درون کارخانه" -35

کان جبران  فاکس"؛  http://telegraph.co.uk، 6222می 64

، 6222ژوئن  26، استرالیا، "کند خسارت خودکُشی را قطع می

http://theaustralian.com.au . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 !د اول ماه می،  روز جهانی کارگرگرامی با                         
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 !گرامی رفقای

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

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 61  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 
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