
 

 

 بورژوازیها و خردهکمونیست

 دارانها نسبت به اعتصاب کامیوننقدی بر واکنش

 سعید میکائیلیان

 

 های مترقیِسیاست ءای از حیات اجتماعی و سیاسی منطقه که بیش از هر زمان دیگری خالدر دوره

ی در اکند، وجود سندیکاهای مستقل و جنگندهکشان خاورمیانه و ایران سنگینی میطبقاتی بر گرده زحمت

مایه  ستهارانی شرکت واحد و سندیکای نیشکر هفت تپه امری است که مدتایران همچون سندیکای اتوبوس

ی کارگرانی است توده،ی کارگرههایی که طبقاست. در چنین دوره بودهاش امیدواری کارگران ایران و متحدان

که اند، اینو اصطالحا طبقه نشدهاند نکردهکه هنوز به عنوان یک طبقه اعالم موجودیت سیاسی و اقتصادی 

ی های خود در نظر گیرند، امری ضروری شروع فعالیتکارگران استقالل تشکیالتی و سیاسی را به عنوان نقطه

گیری در راستای منافع ی کارگری و با موضعاش با تکیه بر بدنهدیتاست. سندیکای واحد از ابتدای موجو

رانی، توانسته است تاکنون این استقالل را در عمل نشان دهد. سندیکا در طول یک دهه کارگران اتوبوس

تواند از درافتادن به دام حساس تاریخی می یهاگذشته نشان داده است که چگونه این استقالل در برهه

جلوگیری کند و چگونه تکیه بر قدرت جمعی کارگران متشکل،  1های وابستهدارانه تشکلای سرمایههسیاست

ندیکا سهای امنیتی را خنثی کند و موجودیت تشکل را حفظ کند. این استقالل تواند فشار دستگاهحتی می

های زرد به اصطالح کارگری و همواره به سان خاری در چشم تشکل های سنگینی به دست آمده وبه ب
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 که ماندند باز سبز جنبش یستیالیامپر یپروژه لیاز تحل یدر حال ستیکمون یو احزاب سنت یخودخوانده کارگر یهاکه تشکل میدر نظر آور است

 تواندیم  وابسته یتشکل چگونه که میدیدهمانند بزرگداشت روز کارگر  یادر واقعه ایاز آن نپرداختند و  تیو به حما کرده جدا آن از را خود خط کاهایدسن

 درافتادن ییفهم چرا یکند. برا روانه مانافغان یها یاطبقههم ضد بر نژادپرستانه یپروژه کی از تیحما سمت به را دیجد عصر یطبقه نیتریمترق

نشر  نیاثر خسرو خاکب یکارگر سمیبرالینقد ل یبه کتابچه ،ریاخ دهه دو در ییهااستیس نیچن دام در ستندین کارگران اراده بر یمتک که ییهاتشکل

مبارزه قهرمانانه کارگران هفت تپه  یماه و اند کیکه بعد از  تاس نیا است تاسف یهیما چه آن ،نقدها یتمام وجود با. دییمراجعه نما 6931 ینترنتیا

عمال  ترشیکار ب یاسالم یو شورا یکارگر یشورا نهیگز دو و رفته هیحاش به شتریب روز به روز کایسند که میآن شاهد وضوح به کنوناهم  6931در آبان 

 به طوطخ نیا در که ییآوردهادست آورند، دست به شاناسالف از بهتر یآورددست توانندینم کارگران یبرا تشکل نوع دو نیا. شوندیم لیتبد لیبه بد

 .شد اشاره آن



 

 

کشان ایران ظاهر شده است. با توجه به این امر و با توجه ی امیدواری برای زحمتهای امنیتی و مایهدستگاه

 کارگران« شدنطبقه»ای از فرایند ی کارگر صرفا به عنوان لمحهیابی و تشکل طبقهبه اینکه هر شیوه از سازمان

رد تا گیروی کارگران پیشرو قرار میش برای ارتقا آن ضرورتی است که پیشاست؛ حفظ این استقالل و تال

 یابی را برای کارگران، فراهم کند.ی بعد از تشکلاینکه جریان مبارزه طبقاتی امکان انکشاف مرحله

که بر استقالل سیاسی و  ضروری ساخته، تاثیری است داران رااعتصاب کامیون مسألهآنچه پرداختن به 

ی هگذارد. بیانی کارگر ایران ـ اگر نگوییم سازمان یافته ترین بخش از آن ـ برجای میتی طبقهالتشکی

های رسمی داران صادر شد و حمایتدر حمایت از اعتصاب کامیون 6931که در مرداد ماه  2ایهمبستگی

 3شرکت واحد انجام گرفتـ مرداد و مهرـ از جانب سندیکای  داراندیگری که در هر دو دور اعتصاب کامیون

کند. این است آن ضرورتی که ما را بر آن داشت که از خود اهمیت این اعتصابات را برای ما دوچندان می

 ی طبقاتی کارگران ایران است چه تاثیری بر مبارزهآن  ی منطقیبپرسیم این حمایت و روندی که ادامه

از  اما پیش شود.بات و حمایت سندیکا از آن مشخص میهای این اعتصا. در این بستر است که سویهگذاردمی

ی طبقاتی دو دهه اخیر با نگاهی به تاریخ مبارزه آن الزم است جایگاه این نقد به سندیکا را روشن گردانم.

  یکارگران  اتحاد  و  همبستگ  یاقتصاد فراتر از مبارزات یحت یواحد در ساحت یکایسند»توان دریافت که می

ی زیریمانند  پ  کای.  متشکل  شدن  کارگران  در  سنداست  دهیکارگران  بهبود  بخش  انیرا  م

 نیاز. طبقات فرآوردیرا به ارمغان م یشتیمع تیاش بهبود وضعطبقه نیاست که نخست یساختمان

واحد باشد.  یکریکارگران چونان پ یو بازشناس یطبقات یآگاه شتریگسترش هرچه ب تواندیآن م

ساختمان  نیا نیفراز طبقات که در برساختن ییهایو کاست هایواحد، فارغ از کم یکایسند

از مبارزه را نشان داده است که  حیصح ییالگو کایپرشکوه داشته است، کماکان در مقام سند
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-نیی. تعبخشند اقیرا نظم و س دارانهیبه آن مبارزات خود در برابر سرما یبا اتکا توانندیم کارگران

  کایاست.  سند کاریپ  نیا یکارگران  ط یاتحاد  و  همبستگ حفظ یعنصر در مبارزات اقتصاد نیترکننده

 شعار، کیا در حد نه صرف دارانهیسرما با  ییارویرو  نیکارگران  را  در  نخست  یحفظ  اتحاد  و  همبستگ

 یمبارزات اقتصاد یط خود یهاگام نی. کارگران در نخستدهدیخود در دستور کار قرار م یعمل تِیقعدر وا هبلک

 رآنان با متشکل شدن د دهند،یم لیسرنوشت را تشکواحد هم کیافتاده، بلکه  جدا یکه نه افراد برندیمیپ

که به  یزیچ نینخست زیواحد ن یکایسرنوشت مشترک را بهبود بخشند. سند نیکه ا کنندیتالش م کایسند

 شرکت  واحد  بود  دارانهیسرنوشت در  برابر  سرماواحد  هم  کیدر  مقام  خود یبازشناس دیکارگران بخش

در ساحت  یمشترک را فراتر از ساحت اقتصاد سرنوشت نیها  توانست  اسال  نیا یبلوغش ط ندیو  در  فرا

 نینخست یاجتماع ـ یاسیس ساحت بازتاب دهد. بازتاب سرنوشت مشترک کارگران در زین یاجتماع ـ یاسیس

و  اهیکم یواحد با همه یکایکارگر است. واضح است که سند یطبقه یاسیگام شکل دادن به استقالل س

 شیبه نما روزیتر از درا هر روز فزون یاسیاستقالل س نیخوردنش ا قلیرشد و ص ندیدر فرا شیهایکاست

-هیمختلف سرما یهاکه بخش یایاسیس اناتیواحد از جر یکایسند یندهیفزا هردم استقالل .گذاشته است

 شانیهاجدال یچهیبتوانند کارگران واحد را ملعبه و باز اناتیجر نیا که اجازه نداده کنندیم یندگیرا نما داران

برای کمک به بنیاد گذاشتن طبقات است چه که در ادامه خواهد آمد تالشی }تاکید از من است{آن4.«بکنند

ین اعمال ااز  است به یکیمعطوف و نقدش فرازین این ساختمان باشکوه، یعنی اعتالی مبارزه سیاسی کارگران 

 داران.سیاسی، یعنی حمایت سندیکای واحد از اعتصابات کامیون
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 اعتصاب 

ساختن فرایندی یا ایجاد انداختن و متوقفکارازه طور عام، اعتصاب شکلی از امتناع است که با هدف ب

، : اعتصاب کارگرانتوان از صور گوناگون اعتصاب سخن گفتگیرد. میآن صورت می گیگسست در پیوست

مقابله و اعالم وجود یک  این شکل از امتناع عمال به داران.اعتصاب غذای زندانیان، اعتصاب بازاریان و کامیون

. این شیوه از مبارزه و انجامد؛ میکه در امری مشخص با هم سر ستیز دارند یا نیروهایی رو در مقابل نیرونی

که شود اعث میالنفسه حامل معنایی مترقی یا ارتجاعی نیست. آنچه بمبارزه، فی دیگر هایتقابل، مانند شکل

اسبات در من ،امتناعی این است که این کنش ،یک اعتصاب را حامی بوده و در تقابل با اعتصابی دیگر باشیم

در چه بستر زمانی و مکانی بروز یافته و توسط چه  کند،را هدف گرفته و مختل می چه چیزی پیوستگی

شود و همچنین در آن تاریخ و جغرافیای مشخص این کنش در صف چه نیروهایی نیروهایی پیش برده می

 شود.خود را معنا داده و افقش تعریف می

ان کارگرفرایند ذکر شده را نشان داد.  ،توان برای آن به صورت کلیموردی است که میاعتصاب کارگران 

سازند تا از این طریق حرف خود را درتقابل با شکل موقتی مختل میفرایند تولیدِ ارزش را به ،بواسطۀ اعتصابْ

فرد، ارزشِ یک سرمایۀ من این، اعتصاب نه فقط در فرایند تولیدِ بر صاحبان سرمایه به کرسی بنشانند. عالوه

یشکر اعتصابِ کارگران نمثالً تواند وقفه ایجاد کند. های دیگر نیز میبلکه همچنین در گردش و تولید سرمایه

ۀ صنایع، ست در همکند، بلکه اختاللیتپه ایجاد نمیهفت ستان صرفاً اختاللی جزئی در شرکتتپه در خوزهفت

مایه هر ، در جهان سردیگر اند. به بیانیتپه متصلنحوی به تولید نیشکر در هفتهایی که به سرمایهها و کاال

 سان دستگاه غولاش بهسرمایه در کلیت نیده به دیگر اجزا متصل شده؛تهموار و درجزئی به شکل زنجیره

ه ست کدرشتیهای ریز و دندهشمار چرخیاش وابسته به چرخشِ هماهنگِ بماند که کارکرد آزادانهپیکری می

ز شکلی به مدام باید ا، ست درحال حرکتارزشیسرمایه،  .ای در هم فرو رفتهپیچیدهشان به طرزهایدندانه

 ند تولیدفرای ازمنظر انباشت سرمایه،. افزایی کندوقفه باید ارزشبیبرای وجودش  و شکل دیگر استحاله یابد

ای از زمان را طلب غایت پیچیدهدهی بهسازمان ،که خود ،گرددانجام مییابی به باالترین سود دست به هدف

طی دورۀ زمانی مناسب به فروش  و بعد از آن  زمان اجتماعاً الزم تولید شوندصرف کند. کاالها باید با می



 

 

داری هبدین ترتیب، اگر مناسبات سرمای. و مستقر و بازتولید شودن شرایط تولید ازامکان برسند تا از این طریق 

دهی زمانی باید تلقی ماناز زمان است، اعتصاب نوعی اختالل در چنین ساز غایت پیچیدهدهی بهعی سازماننو

شود. سیاست اعتصاب ایجاد وقفه یا گسست در جریان سیالِ تولید و گردشِ سرمایه و درنتیجه در سازماندهیِ 

ند. کمند را دنبال میسیاستی زمان ،مندانای زمزمانیِ میان کاال و پول و تولید است؛ اعتصاب درمقام مقوله

نی عیدر حالت . اما اعتصاب سازدترین سالح کارگران بدل میاعتصاب را به مهم ،درآوردنْوقفهاین قابلیتِ به

 ییابد این است که این وقفه و گسست در چه لحظهچه که اهمیت مییابد. آنخاتمه نمی فقط به همین جا

ثرگذار خواهد بود و کدام حلقه زنجیر را نشانه خواهد گرفت و کدام را باید نشانه مشخصی بر کدام بخش ا

 گیرد. 

تهاجمیِ طبقاتی است. جریان مبارزه  ییک مبارزهبعدی فراروی از امتناع و به کنش در آوردن  مسأله

مابین طبقات اجتماعی فرایندی سیال و در حال حرکت است. اگر اعتصاب به عنوان یک کنش در مبارزه، که 

تی در که به راح شدهشود، نتواند منطق مبارزه طبقاتی را دنبال کند تبدیل به درجا زدنی با امتناع شروع می

که گردش سرمایه را به صورت محدود و موقت مختل به دلیل اینبخش،  در یکشود. اعتصاب هم شکسته می

گرداند و اگر کارگران آن بخش نتوانند این توازن قوا را در آن بخش مشخص به نفع کارگران برمیکند، می

دست  در این قالب فراتر رفته،مایه مادی متشکل شدن خود کنند و از امتناع قدرت کسب شده را تبدیل به بن

دهند. در این مرحله دیدن این واقعیت بسیار حائز اهمیت ه تهاجم زنند، فرصتی را که به دست آمده برباد میب

 هین آن شکل از تشکل کااست که این توازن قوا به صورت محدود به نفع کارگران تغییر یافته است و بنابر

ر که توازن قوا در آن تغیی باشد اییکار فضایِ آن باید که محدود به ،برون آید منطقی است از دل این اعتصاب

اشد. مادامی ب سندیکاتر بیان دقیق به ای یایک تشکل حوزه این تشکل باید که ،در وضعیت کنونیو  یافته

تر همانند حزب یا اتحادیه که شرایط بدین صورت است ندیدن این واقعیت و دم زدن از تشکالتی وسیع

نشاندن تمایالت ذهنی ـ در زمان مشخص خود به وجود آیندباید ها اینهر کدام از سراسری و ... ـ درحالی که 

بدان سمت و  ی اشتباهدر این لحظه اگر کارگرانی که به جای مبارزه بر زمین سخت واقعیات است، خواست

 نخواهد داشت. کارگران ایران،  ای جز شکستی فاجعه بار برایسو روند، نتیجه



 

 

داران باید ابتدا روندی که حمل و نقل ی اعتصاب کامیونگیری دربارهی فهم و موضعبر همین اساس برا

ایران طی کرده و همچنین وضعیت کنونی ایران در تقسیم کار جهانی را بررسی کنیم و سپس دست به 

وندی ر اند. سپس درجامعه ایستاده داران زنیم تا ببینیم آنها به صورت پیشینی در کجایِشناخت خود کامیون

-اقتصادی ایران قرار داده و نشان خواهیم داد که اعتصاب ـ داران را در بستر واقعیات سیاسیمعکوس کامیون

متحمل شده و داشته و چه سبک کاری را در پی افقی روندی است و این امتناع چه چه امتناع در برابر شان 

 برد.پیش میناگزیر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حمل و نقل در ایران

های اخهش یاش است، نیاز مبرمی به توسعهداری که تولید انبوه و گسترده کاالها اصل مقدسسرمایه اقتصاد

اش و همزمان با انفجار های آغازینمختلف تولید و توزیع بر اساس نیازهای سرمایه، دارد. این است که در دوره

هستیم. هر شاخه از این مجموعه، به  نیز های دانش و فن بشریدر تولید مادی، شاهد انفجاری در دیگر زمینه

های پیش رویش این شروع انفجاری را پشت سرگذاشته و سرعت رشدش را از یک طرف تناسب ضرورت

ند. کتسریع یا کند می ،های دیگر همچون مبارزه طبقاتیها مادی انباشت و از طرف دیگر تاثیر پارامترضرورت

مچون توسعه گسترده نیروی دریایی انگلستان در دوران انقالب صنعتی توان اتفاقی هدر این پرتو است که می

 ،و یا ساخت راه آهن در دوران رضاشاه را درک کرد. حمل و نقل همچون مابقی اجزای این مناسباتد میفهرا 

 تحول یافته و تنها با در نظر گرفتن هر بخش در ارتباط ها و تحوالت آندر تناسب با کلیت مناسبات و ضرورت

 ید.اش را فهمتوان تغییراتبا این کل است که می

ها و شرکت ،زمانراننده و هم داران خودْشامل کامیون ،در دوران سلطنت پهلوی دوم ایجاده حمل و نقل

 5.ردندکگیری و توسعه را طی میکه به تازگی و بعد از اصالحات ارضی روند شکل بود یانحصارات حمل و نقل

 یرانندگانی بود که خود مالک وسیله درکنار بخش حمل و نقل  کارگرانِ جمعیتی از پیامد این امر وجود

هد دداری ایران از اصالحات ارضی تا انقالب به ما نشان میسرمایه آنچه سیر تحوالت بودند. ی خویشنقلیه

ظ جمعیتی حجیم تر شده و بورژوازی از لحاهایی پایینی بورژوازی و الیهردهخ این است که در این دوره

 یابد. اینهای ویژه به بورژوازی بزرگ رفته رفته فزونی میهمزمان گرایش دولت برای دادن امتیازها و حمایت

 ،داریدیگر نظام سلطنتی به عنوان یک دولت سرمایه 6931 ی انقالبیابد که در بحبوبهامر تا بدان جا ادامه می

                                                           
 نشان نیقی به بیقر حدس اما ستین دست در یقیدق آمار{ 6931 تا 6931یهاسال}در  یصنعت مختلف یهاشاغل در بخش رانیاز تعداد مزدبگ .5 

 در کارگر 91111: شامل که یصنعت مراکز در کارگر 001111 طبقه نیا درقلب. افتی شیافزا برابر پنج 6931 تا 6931 از در کارگر طبقه که دهدیم

 نقل و حمل لیوسا گرید ون،یکام راننده آهن، راه کارگر شامل نقل و حمل بخش کارگر 631111...  ،یکیالکتر عیصنا در کارگر 11111 نفت، صنعت

 حدود و نفت کارگران برابر پنج نقل و حمل کارگران که میکنیم مشاهده( 931ص، 6910 مرکز، نشر انقالب، دو نیب رانیا ان،یآبراهام رواندی. )مدرن

 تافیدر توانیحمل و نقل م یبخش ها یتوسعه مابق عدمِ و دوره آن گسترده چندان نه آهنراه باوجود. اندرانیا دوره آن یصنعت کارگران کل از درصد 61

 آن لنق و حمل یهاشرکت وجود از یآمار ریغ یگزارشات کننده دییتا نیا و بوده ییباال تیجمع ونیکام راننده کارگران دوره آن کارگران نسبت به که

 .است دوره



 

 

ارگر، ی کطبقه گونه است که عالوه بر فشار از پایینِو اینکند داری ایران را نمایندگی نمیکلیت سرمایه

ه گونه است ک. اینشودهمراه می سرنگونی نظام سلطنتی سیاستبورژوازی با اپوزیسیون بورژوازی و خرده

اری دکلیت سرمایهنمایندگی ست که ناچار او گر توازن قوای جدید است سالمی نمایاندولت جدید جمهوری ا

ای توان در روند تاریخی وضعیت مالکیت حمل و نقل جاده. وجود همین سیر را میبه عهده بگیرد ایران را 

شامل میدان دادن هر چه بیشتر به   ،های دولت سلطنتی  برای توسعه حمل و نقلمشاهده کرد.  تالش

بر  هم . ناوگانی که بتواندبود ایانحصارات در حال شکل گیری برای سازمان دادن به ناوگان حمل و نقل جاده

داران پراکنده فایق آمده و هم نیازهای به شدت رشد یابنده تولید و گردش کاال در سراسر کامیوننظم ناکافیِ

 31و  31 یدر دهه در نهایت ساله باشد.  1311هم درخور آن پادشاهی فرتوت ایران را برآورده سازد و 

شمسی این روند تکوین انحصارات نتوانست بر حمل و نقل ایران چیره شود و به تمامی کامیون داران منفرد 

 چیره شوند وداری ایران بر سرمایه اتکه به صورت کلی انحصار قبل از آن ه اوالًزیرا ک را از میدان به در کند

دولت  ،دولت با بحران سیاسی مواجه شده و فروپاشید و از پس آن ،همین امر حمل و نقل را نیز دربرگیرد

ها و چالش ایران بود برنامه در  ی از ترکیب عوامل سرمایهتوازن قوای جدید یجمهوری اسالمی که نماینده

ز ایران قبل ا اقتصاد گونه ادامه نیابد. ثانیاًیندید که باعث شد این روند اهای جدیدی را پیش روی خود می

داری جهانی و خود ایران با وجود تمام تمایالت دولت سلطنتی در نتیجه تناقضات روند تاریخی سرمایهانقالب 

ایی تولید هبتوانند چنین جوالنی در تمامی زمینه اشبه اقتصاد امپریالیسم بود که بورژوازیبیش از آن وابسته 

ی ایران داری نوپابلکه در نبود چنین ضرورت عاجلی برای سرمایه ،اصال نه در ناتوانی مسألهو داده ع کاال و توزی

مل همان شکل پراکنده ح ،در آن سطح از تولید و توزیع کاال ،بودبوط بازار داخلی ایران مر به بود. تا بدانجا که

ای و جهانی نیز ضرورتی کاال بود و در سطح منطقههای توزیع داران منفرد هم جوابگوی ضرورتو نقل کامیون

این دورنما را پیش روی  که، با وجود اینایران قرار نداشت داریِای پیش روی سرمایهچنین توسعهفوری برای 

. بعدها  -توان از این منظر درک کردرا نیز میدر حال تولد و گسترش  انحصارات حمل و نقلِ-دید   خود می



 

 

است خواهیم دید  6که بورژوازی ایران همچنان معطوف به بازار داخلی و جایگزینی واردات 11و  11دهه و در 

های اقتصادی شرکتی جوابگوی ضرورت در کنار بخش مالکیتیِحمل و نقل، که چگونه همان شکل منفرد 

داری انحصاری که دهه سرمایه 31و  01های سیاسی پسا انقالبی است و در دههجایگزینی واردات و ضرورت

 شود.ضرورت عاجلی می« نظم بخشیدن به حمل و نقل»صادرات محور است چگونه 

 یهای صنعتی، طبقهی کارگر در بسیاری از بخشو به علت روند رادیکالیزه شدن طبقه 31در انقالب  

ن از طرف دیگر ای کرد.ی شوراهای کارگری کنترل میکارگر زمام امور را به دست گرفته و تولید را به وسیله

ه به داری بودی کارگر نتوانست که تا سرحد منطقی خود که همانا سرنگونی سرمایهرادیکالیزه شدن طبقه

دارانه ی این شکست، دولت سرمایه. در نتیجه7و بدیل سیاسی اجتماعی خود را ارائه داده و بنیان نهد رود پیش 

باید برای این جنبش رو به اعتالیِ کارگران تمهیدی  که در قالب جمهوری اسالمی در حال انکشاف بود،

انده مهای عقبالیه اندیشید و اندیشید. تمهیدی که هم سرمایه را از بحران انقالبی نجات داد و هم  رضایتمی

. این تمهید جمهوری اسالمی ـ خوانده شود تمهید سرمایه ـ کرداز لحاظ آگاهی کارگران و فرودستان را جلب

صنایع مادر که شوراهای کارگری تنها برخی از های مختلف صنعتی و خدماتی متفاوت بود. در بخشبسته به 

از سوی کارگران می رفت، واگذاری به  گیریقدرتبیم این که  ییهابخشهمچنین قدرت موجود بودند و 

دولتی در دستور کار قرار گرفت. طبیعتا مرحله اول و نانوشته این اقدام در هم شکستن قدرت  کنترلدولت و 

ثبیت تبلکه راه مناسبی برای  ،نه تنها راه نجات سرمایه از کنترل کارگری ، شوراهای کارگری بود. دولتی کردن

ای گسترده که ابزار تولید به اندازه  داریدورانِ سرمایه صنایعِ در 8است. های بحرانی بودهدر دوره صنایع نوین

در و  ،و عظیم است که امکان چند تکه کردن آن و دادن مالکیت هر قسمت از آن به یک فرد ممکن نیست

                                                           
 ، کنترل نرخ ارز،واردات یهاتعرفه شیفزاامانند  یاز ابزارها استفاده با یخارج یهاهیسرما دست یحداکثر کردن کوتاه از است عبارت هااستیس  نیا. 6 

  .یداخل هیسرما نیهم اریاخت در یداخل یبازارها توسعه و یلل توسعه داخحا در عیصنا به وام ارائه ،یاهیسرما یکاالها واردات تیمحدود

 احزاب اشتباهات ،دوره آن کارگر یطبقه یو جهان یداخل طیانقالب در شرا نیا یبررس ازمندیشکست خورد ن 6931که چرا انقالب  مسأله نیا یی. چرا7 

 نیا انجام اما گنجد،ینم ما بحث یطهیح در که است یانتقاد و قیدق یبررس ازمندین که است عیوقا از یامجموعه و انقالب یذهن و ینیع طیشرا و چپ

 ییهاگام اشانجام یبرا مختلف یهاگروه و افراد یسو از بارها دهه چهار نیا طول در که یکار. است رانیا کارگر یطبقه جنبش اتیضرور از سترگ کار

 .است نشده یکارچکش کارگر یطبقه یانقالب جنبش توسط کیتئور یهایابیارز نیا هنوز یول شده برداشته ارزشمند

 به پاسخ نیا مثال نیبارزتر درآمد جنگ از بعد یهارفاه دولت صورت به که یجهان جنگ دو نیماب یاجتماع ـ یاقتصاد بحران به دارانههیسرما پاسخ. 8 

 .است بحران



 

 

بهترین راه برای جلوگیری از دهد دار منفرد را نمیشرایطی که وضعیت انقالبی اجازه مالکیت یک سرمایه

است که دولت به عنوان منجی سرمایه وارد عرصه شده و مالکیت را از  تصاحب آن توسط کارگران ، این

لف ی ممکن نیست. زیرا که بخش مختکارگران ـ این صاحبان حقیقی وسایل تولید ـ بستاند. اما این تنها شیوه

 ر تولیدابزا و تقسیم تکه کردن چندهای مختلفی دارند. در قسمت حمل و نقل امکان خدماتی و صنعتی ویژگی

نندگان را ینب یهای شرکتکامیون داری ایران اتخاذ شد وسیاستی که در بخشی از صنعت کامیون وجود داشت

تخصیص  ای همچوندارانه. این تقسیم البته نه به صورت انقالبی بلکه با سازوکارهای سرمایهشدتقسیم منفرد 

هم شاهد دولتی کردن بعضی  حمل و نقل بخشدر بنابراین . 9انجام گرفت ،دارانبه کامیون های بلند مدتوام

ب سل کردناین عمل حکومت نوپا همزمان با قانونی  ها هستیم.آنمابقی تکه کردن  چندها و هم شاهد شرکت

طر خ»ها که عمال انجام گرفته بود، فرصت تنفسی به سرمایه داد تا ها و کارخانهصاحبان شرکت از مالکیت

 را از سر بگذراند.« انقالب

دستگاه کامیون در اختیار داشت از طرف  311که بالغ بر « ایران یوروپ کریر»ها همانند بعضی شرکت

 6901تحت نام شرکت حمل و نقل جمهوری اسالمی فعالیت کرد تا اینکه در  6913دولت مصادره و بعد از 

ین به همچن نام داد. تغییر« المللی آریا ترابر رادشرکت حمل ونقل بین»به بخش خصوصی سپرده شده و به 

به واردات کامیون از کشورهایی همچون اقدام دولت  ،علت نیاز هرچه سریع تر به گردش کاال در دوران جنگ

  ،که در دوران بعد از انقالب بودنتیجه این  .ها را نیز با وام بلندمدت به رانندگان واگذار کردترکیه کرده و آن

 که خود مالکهستیم هایی راننده شاهد تریو کارگران بخش حمل و نقلبه صورت گسترده هاشرکتدر کنار 

 ها و وسایل باری خود هستند. کامیون

                                                           
 نی. ادیگرد یاندازدر کشور را راه خودْ رانندهداران ونیکام یهایتعاون شبکه شد، مطرح هااستان یتمام در یواردات یهاونیکام عیموضوع توز یوقت. 9 

محروم و دورافتاده  یهاها حل شود و به خصوص استاندر تهران و سپس انتقال مجدد آنها به شهرستان یواردات یکاالها یاقدام موجب شد مشکل دپو

 در مورد مناطق یکنند. حت نیرا تام شانیازهاین ،یشوند و رانندگان بوم ونیحاضر بود به آنجا برود با وام بلند مدت، صاحب کام یاتر رانندهکه کم

 یاسال تجربه کارحرفه ۵که حداقل  یدوم هیبا وام بلندمدت به رانندگان پا ونیکام یهم فراهم شد. مثال واگذار یگرید التیتسه الم،یچون ا یمحروم

 .۳۴۴۳۳۴ :رشماره خباقتصاد،  یایدن یروزنامه .میمواجه بود کمی هیپا یهاراننده یدر آن منطقه با کمبود جد رایداشتند، ز



 

 

تجدید سازمان سرعت دادن به گیرد ی هفتاد در دستورکار دولت رفسنجانی قرار میچه در ابتدای دههآن

ین ا  بوداستراتژی جایگزینی واردات  ،ایران در آن دورانگیری حاکم بر اقتصاد جهتداری ایران است. سرمایه

. با رجوعی به ممکن نمی بودای در دوران قبل از انقالب سهم بزرگ واردات کاالهای سرمایهبدون امر البته 

شمسى  6911واردات کشور که در سال  بیترک»آمار می توان ابعاد این واردات قبل از انقالب را درک کرد. 

 بود، در سال مانیاى شامل نفت، آهن و سواسطه هیدرصد مواد اول ۳درصد کاالهاى مصرفى و فقط  31شامل 

درصد مواد  373درصد کاالهاى مصرفى )شامل  6171یعنى در این سال واردات از  ;تقریبا برعکس شد 6933

نگاهى به » و 10.«شدمى لیاى تشکواسطه کاالهاى درصد 3976اى و درصد کاالهاى سرمایه 91غذایى( 

که در سه سال  راتىییتغ رغمیدهد که علنشان مى ،حکومت پهلوى هاى آخرِکاالهاى وارداتى در سال بیترک

اى در واردات همچنان استراتژى توسعه کشور داده شد سهم کاالهاى سرمایه استیپهلوى در س حکومتِ آخر

 31و تا سال  دیرس 33درصد در سال  13از  شییکباره به ب 39درصد در سال  ستیب کرد و از دایافزایش پ

 ادیِم یآالت بود که تبدیل به پشتوانهها انبار عظیمی از ماشینپیامد همه این 11«.امدین نیدرصد پائ 1173از 

که از همان بعد از انقالب این تجدید سازمان جایگزینی واردات شد.  سیاست بورژوازی ایران برای پیاده کردن

جنگ و  از یک طرف به دلیل اتمامِشروع شده بود دیگر سر آن نداشت که به همان روال سابق ادامه دهد زیرا 

ی جدید به شدت در تقابل با توان و اکنون در دوره شدمیهای جنگ بر اقتصاد خوانده پایان آنچه که ضرورت

ر ز خطداری ایران اسرمایه نسبی از طرف دیگر به علت دورشدن و ودباقتصاد ایران برای گسترش هرچه بیشتر 

در نتیجه فشار  ،هر آنچه که در دهه شصت ،مرحله به انقالب هم الزم بود و هم امکان آن موجود، که مرحله

. ذکر چند تحول شود داری ایران تحمیل شده بود، رها کارگر و نیروهای رادیکال بر سرمایهاز پایین طبقه

 ی تغییرات اقتصاد ایران ایران در دهه هفتاد شمسی بود را به دستتواند کلیتی از آنچه که بازنمایی کنندهمی

 12دهد.

                                                           
 .6911بروجردى، موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، شهریور مىیرح رضایاقتصاد کالن و اصالحات ساختارى، دکتر عل استهاىیس .10 
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ز ا ای که تشکیل شدهکرات است، طبقهویابی فزاینده بورژوازی بورگیری و وسعتدهه شکل ،دهه هفتاد

« هایی ملت به خود ملتواگذاری اموال و دارایی»دولت که در فرایند  کارکنان بلندپایهِ اًسابق مدیران رده باالیِ

اری ایران داظ طبقاتی ارتقا درجه یافته و بخشی از سرمایهها و امتیازات ویژه از لحتوانستند با استفاده از رانت

 حلهشاهدیم که مرتغییر و تحول بازاریان سنتی و فرماندهان نظامی را  ،را تشکیل دهند. همزمان با این فرایند

. را برساخت و امثالهم االنبیااردوگاه خاتم گذرانند که بعدهاآن فرایندی را از سرمی ،ی جدیدمرحله در دوره به

 ایبه وجود آمدن طبقات میانی گستردهگیری این دو جناح از بورژوازی ایران شاهد در همین دوره و با شکل

اند. از نظر سیاسی این ی ایرانیامد این بازآرایی جدید در جامعه)از لحاظ جمعیتی( هستیم که از دوجهت پ

سوپاپ  ،سهیم شوند تا جریان تغییر و تحولشود، تغییرات خوانده می طبقات میانی باید در آنچه منفعت آنیِ

آن شود است که متوسط ایرانی خوانده می چه طبقهبری آنی بقا داشته باشد. این سهماطمینان بیشتری برا

 جهت مبارزه با تغییرات ، ی سیاسیمهم ترین نیروو از جریان اصالحات  نیرویی برای حمایترا مبدل به 

 داری جهانیهای مختلف از حیات سرمایهکه در دوره این پیامد .کندمیانقالبی و مدافع اصالح وضعیت موجود 

ی اصلی، بورژوازی و پرولتاریا، دو طبقه بهداری سرمایهجامعه  فروکاهیدن عینیدر واقع از  شاهدش هستیم،

 به نیرویی ضد رادیکالیسم انقالبیهای رونق در دورهطبقات میانی است که آن را  این نقشِ کند.میجلوگیری 

ت از نظر اقتصادی نیز، گسترش طبقا برای طبقات میانی.  اینههانه برنامه آگا ،کندی کارگر تبدیل میطبقه

ی اکه این سفرهاین است های رونق و رشد اقتصادی است. آنچه اما ناگفته پیداست دوره پیامدمیانی در واقع 

داری گسترانده و بورژوازی بزرگ و طبقات میانی را از آنچه بر آن موجود است متعنم گونه سرمایهکه این

هاست. های آنسفرهکند نتیجه مستقیم به بار آوردن فقر و فالکتی سرسام آور برای فرودستان و حمله به می

ارگر ک یاستثمار طبقه  دیتشد با یانحصار یها هیکوچک و متوسط در کنار سرما یها هیسرما 11  یدر دهه 

نرخ سود  ینزول شیگرا 11 یدهه  یاز زحمتکشان به سرعت رشد کردند. ط یعیفالکت اقشار وس متیو به ق

روزافزون  ماراستث از یسود ناش عیبا بازتوز یبه راحت یدر بخش انحصار هیسرما کیارگان بیترک شیاز افزا یناش

 شد. یکوچک و متوسط جبران م دیکارگران در بخش تول



 

 

های حمل و نقل و گیری و رونق شرکتبخش حمل و نقل نیز از این روند برکنار نماند و همزمان با شکل

رای برا تسهیالت  ی درتررشد به مراتب گسترده ،های دولتی حمل و نقل به بخش خصوصیواگذاری شرکت

مل در ح .باشدمی خودْ رانندهداران کامیون تعداد افزایشپیامد آن  که تجربه کرد دولت  خرید کامیون توسط

حمل و نقل هستند که هم روند انقالب  صنعت همان طبقات میانی خودْ رانندهداران و نقل زمینی این کامیون

که همین طبقه تر اینبرد و مهمرا باال می انشدر دهه هفتاد وزن داری ایرانرایی سرمایهآو هم باز 6931

در دوره رونق و بازتقسیم ثروت اجتماع به همان سرعت در دوران رکود و بحران در هم  ،میانی به وجود آمده

ررسی بافتد. جلوتر و در اتفاق میشان برایهای دیگر بخش مانندشدن به د و فرایند پرولتریزهنشوشکسته می

 خواهیم دید که چگونه این اتفاق در حال وقوع و تکوین است. 6931دهه 

به مالکیت دولتی مرحله  های انباشت سرمایه،ی ضرورتهای هفتاد و هشتاد شمسی و در نتیجهدر دهه

 6931ازاتی که طبقه کارگر در انقالب مرحله به حراج بخش خصوصی گذاشته شد و در پی آن آخرین امتی

گیری در بخش حمل و نقل ممکن نبود. زیرا در اینجا دیگر پای پسکرده بود، سلب گردید. این بازسب ک

تا به بهانه ناکارآمدی و فساد، اموال کارگران به حراج گذاشته شود، بلکه قسمت اعظم  نیستدولتی در میان 

 های جدیدید خود را با ضرورتداران است که باتحت نام کامیون ،ها متعلق به خرده مالکانی پراکندهکامیون

 تغییر دهد. ،هایی که به تمامی ماهیت طبقاتی آنها را قرار استهماهنگ سازند، ضرورت

تعمیق و تسریع مرحله و در فضای پسا جنگی اقتصاد به سمت  به مرحلهبورژوازی ایران  6911دهه در 

رابطه ایران با  .شروع شده بود 6931روندی که در همان انقالب  ،رفتجایگزینی واردات  استراتژیروند 

ر ترین تغییرات شد. دخوش مهمهایى بود که با سرنگونى رژیم سلطنتى دستبازارهاى جهانى یکى از عرصه

 اقتصاد ایران .کرددارى در ایران دوران پهلوى، بازار جهانى نقشى اساسى ایفا مىحاکم بر توسعه سرمایه الگوىِ

دگرگون شد.  اساساًدر این دوران معروف به اقتصاد باز بود. این وضع بعد از روى کار آمدن جمهورى اسالمى 

 6313در سال »گذارد. ابعاد این تغییر را به نمایش مى به خوبى ،نگاهى به نقش صادرات در دو دوره متفاوت

 6303شود و در سال صادرات محسوب مىشد که نقطه اوج درصد تولید ناخالص ملی صادر مى 33بیش از 

در این دوران است. البته  ،شد که نشان دهنده کمترین نسبتدرصد از تولید ناخالص ملی صادر مى 371فقط 



 

 

مستقل 13« رسید درصد 1۲ سهم صادرات به حدود 6331اى که تا سال این روند دوباره تغییر کرد، به گونه

ادرات ایران و نقش بهاى نفت در این نوسانات، در این واقعیت از بررسى اجزاى مختلف تشکیل دهنده ص

تردیدى نیست که درجه ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانى در دوران بیست ساله جمهورى اسالمى به مراتب 

کاهش پیدا کرد. تغییر رابطه اقتصاد ایران با بازار جهانى تنها از نقطه نظر تضعیف موقعیت ایران در رابطه با 

آورد این است ى هیچگاه از آن سخنى به میان نمىکشورهاى دیگر نیست که اهمیت دارد. امرى که بورژواز

که این تغییر رابطه و کاهش ادغام در بازار جهانى در عین حال به معناى افزایش وزن و اهمیت بازار داخلی 

ارى دبه ارمغان آورد تا مناسبات سرمایه در روند ارزش افزایى در جامعه بود و این فرصتى تاریخى براى بورژوازى

-هاى تاریخى و ناهنجاریها، ضعفر ایران مسلط کند و تمام نارسایىرا در تمام وجوهش بر حیات اجتماعى د

اى متکى به خود و بى نیاز از دارىطلبیده و به سمت استقرار سرمایه دارانه را به مصافهاى مناسبات سرمایه

بردارد. بورژوازى همین شرایط انقباض را هم دستاویزى براى تغییر رابطه توزیع ثروت عصاهاى کهنه گام 

دارى، انضباط کار و تسلط حق اجتماعى قرار داد و هم به اهرمى براى تسلط اخالقیات ویژه جامعه سرمایه

 14خدشه ناپذیر مالکیت، تبدیل کرد

 ود.ب حجیم شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط ،گفتیم که پیامد اولیه سیاست جایگزینی واردات در اقتصاد

مشابهی را داران در این دوره به لحاظ اماری نسبتکامیون ،ل و نقل نیز همین روند را شاهدیمحمدر بخش 

درصد  3371که از این تعداد  کامیون بود 61311 ناوگان باری ایران شامل کل 6913در سال  .تجربه کردند

دولتی،  133شرکتی) درصد 6179ملکی شراکتی،  درصد 6173ملکی فرد دیگر، درصد  1179، خودْ راننده

ندین برابری ناوگان با وجود رشد چ 6903همین آمار بعد از یک دهه در سال  15بوده است. خصوصی( 1301

درصد  9راننده،  خودْ درصد ملکیِ 13 بدین قرار است: کامیونهزار  691و رسیدن تعداد کل آن به بیش از 

تغییر آمار طی این ده سال نشان  .16درصد ملکی شراکتی 63درصد ملکی شخص دیگر،  60شرکتی،  ملکی 

                                                           
 .6911 ریت و خرداد 613-691، شماره اقتصادى-اسىیس اطالعات خویى، امامى ارسطو دکتر ایران، در صنعت بخش و صادرات. 13 

 .یستیکمون تدارک تیسا در انتشار ق،یشف بهمن ،یاسالم یجمهور نیآغاز یدوره در هیسرما انباشت ران؛یا در یطبقات مبارزه و دولت. 14 

 https://amar.sci.org.ir/PlanList.aspx ران،ی.مرکز امار ا15 

 31ص، 6903یاجاده نقل و حمل یآمار سالنامه. 16 



 

 

ها افزایش پیدا کرده است و در مقابل سهم بخش مالکیت شرکتی کاهش راننده دهد که سهم مالکیت خودْمی

قی است. این اتفا ی خرد در بخش حمل و نقل این روند ده ساله نشان از گسترش شتابان سرمایه داشته است،

حکایت  های خرد در بخش حمل و نقل در این مقطعاز رشد سرمایه مواجه هستیم که که با آماری نیست

کارکردهای اقتصادی و سیاسی که به صورت عام در سطور  زمان بای خرد همی سرمایه. رشد و توسعهکنند می

قتصاد اتکیه بر بازار داخلی، . ا بودداری را دارسرمایه توانایی پاسخگویی به نیازهای آن نوع از؛ قبلی  برشمردیم

کننده داخل ناتوانی تولیدقرار گرفتن محدود در زنجیره تجارت جهانی،  ی همچون:یهارا واجد ویژگی ایران

د کرده های بعسطح پایین تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره ،المللیو بین ایبرای رقابت در سطح منطقه

ضرورت  «باطنظم و انض»و  المللی وجود نداشتهنیاز به بخش حمل و نقلی با توان پوشش بین نتیجهبود. در 

 عاجلی نبود.

ه پیدایی و چنبر هاپیامد آن هایی کهآن دوره ـ دوره جایگزینی واردات ـ به خاطر ضروررت یافتن پایان با   

توانست در سطح منطقه رقیبی جدی می که بود قدرتمندی  گیری بورژوازیِانحصارها بر اقتصاد ایران و شکل

زایش اف ی کارگر،اند با استثمار بیشتر طبقهها خود در هم تنیدهای و جهانی باشد. اینهای منطقهبرای قدرت

وار نیز زنجیرهمجموعه تحوالت  اینآوری این بورژوازی قدرتمند به صادرات. روی تولید ناخالص داخلی و نهایتاً

 را ی عظیم از نیاز به گردش کاالیافته که بتواند این زنجیرهبا افزایش نیاز به حمل و نقلی سازماناند مرتبط

 .پردازیمدر ادامه می مسألهبرآورده سازد. به این 

 باعثروندی بود که  17تغییرات اقتصاد ایران و رشد انحصارات و تغییر استراتژی به توسعه صادراتپیامدِ 

های کالن به بخش حمل و اندازی سرمایهدست، گردید ی سابقای به شیوهنقل جادهناکارآمد شدن حمل و 

                                                           
 بیو معادن به تصو عیصنا ،یاتاق بازرگان شنهادیبا پ 6909 بهشتیارد 61 خیکه در تار "صادرات توسعهنامه  بیتصو" دِسن فیبه تعر یاستراتژ نیا. 17 
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ری وگیری و فرایند روآبه مثال شکل روشن شدن روند،برای  .دانستزایده همین تحوالت می توان نیز را نقل 

عنوان مثالی از را می توان به به حمل و نقل  . برخورد این هُلدینگپردازیممی لدینگ غدیر به حمل و نقلهُ

داری و سرازیر شدن سرمایه برای چرخش تحول بخش حمل و نقل پا به پای تحوالت در سطح تمرکز سرمایه

ن با حمل و نقل را می توان لدینگ غدیر و ارتباط آی هُدر نظر گرفت. تاریخچه در یک بخش جدید و سودآور،

همین اتفاق 18داران دانست.کامیون مسألهای و جادهداری ایران با بخش حمل و نقل شده ارتباط سرمایه ساده

که و مهمتر ایناست در بعضی انحصارات دیگر همانند گروه تولیدی سایپا با تغییرات جزئی اتفاق افتاده 

یا در حال انجام است و یا برای انجام آن در آینده، فرایندی است که این  ،در بیشتر انحصاراتاکنون هم

 .اردهایی وجود دبرنامه

فعالیت خود را شروع  1376شرکتتوسعه سرمایه و صنعت غدیر که با سرمایه گذاری بانک صادرات در سال 

اندازی کارخانجات تولید سیمان به شرکتی انحصاری تبدیل شود. راه یانست در مدت کوتاهی در زمینهتو کرد،

وجود آمدند عبارتند از: شرکت سیمان ه ب 6901 های دههی غدیر که تا نیمهزیر مجموعه برخی از شرکت های

ی دی، گذارشرکت سیمان دشتستان، شرکت سرمایهکردستان،  سیمان شرق، شرکت سیمان سپاهان، شرکت

سیمان خوزستان، شرکت سیمان نی ریز، شرکت  گذاری آذر، شرکت سیمان خزر، شرکتشرکت سرمایه

حاضر باعث شده که ایران در حال حاضر  ی در حالالملل ساروج بوشهر. توسعه این شاخه از سرمایه گذاربین

میلیون تن  13 تولید شناسی آمریکا، بابه عرصه صادرات سیمان وارد شده و بر طبق گزارش سازمان زمین

غدیر در سال  شناخته شود. 1161بزرگ سیمان جهان، در سال   یسیمان، به عنوان پنجمین تولید کننده

دیر غلدینگ ابتدا فقط برای تولیدات درونی هُاست که در  حمل و نقل  کردهاقدام به تاسیس شرکت  6903

فقط در حمل و نقل  ،کرد. هم اکنون غدیرمیهای دیگر  فعالیت و سپس برای حمل تولیدات مابقی شرکت

                                                           
 یصاداقت انحصارِ ایشرکت  کی مسألهحالت  نیترساده در چون. آن از ترشیو نه ب رابطه نیا یشده ساده حالت فقط میکن دیتاک است الزم هرچند. 18 

 اریبس و است ممکن اعمالش و است بازار در سود نیهم کیاستراتژ ییدورنما تابع حالت نیترنگرانهندهیآ در و انحصار یعملکردش تابع سود بالواسطه

 ورکش کی دارانهیسرما تیمنافع عام کل عموماً که ــ را هیسرما منافع است ناچار خودباشد. اما دولت در اعمال  گریکه به ضرر انحصارات د دیآیم شیپ

 یکیکانم و کی به کی یابرقرار کردن رابطه یو نه برا بوده مسأله شتریدرک ب یمثال فقط برا نیا از منظور کهنآ کالم خالصه. کند یندگینما ـ است

 شرکت کی شتریب یسودآور و ییکارا ضرورت درک محض به ریغد نگیلدهُ که میشاهد ما که روست نیهم از. منفرد دارانهیدولت و منافع سرما انیم

 حمل و نقل قرار دارد. مسألهحل  ندیدهه بعد هنوز در فرا کیاز  شیاما دولت ب زندیم آن سیتاس به دست نقل و حمل



 

 

حمل د، حمل و نقل سپهر سیمان مشه، حمل و نقل ایرسا: باشدزیر می های حمل و نقلسیمان دارای شرکت

حمل و نقل میالد ، حمل و نقل دامون، حمل و نقل اعتماد ترابر گروس، کاالی رهنورد سیمان سپاهان و نقل

 19.بار

انحصاراتی است که  گیری و گسترشِتاکنون در حال رخ دادن است شکل 6901چه که از اوایل دههآن

در  یریبا شتاب گ ،ین دههاکنند. گونه یکی پس از دیگری تسخیر میهای مختلف تولید و توزیع را اینبخش

 یکودبه ر نهایتاً شد و دیشداین فرایند در سرتاسر آن ت ،گردید شروع رانیا یبورژواز یتوسعه بخش انحصار

و بخش انحصاری اقتصاد  ادامه پیدا کندتوانست در دراز مدت ینم دوگانهرشد و رکود روند  نی. ادیمزمن انجام

ه ک یانحصار یهارکود به بنگاه یاز تسر یریبه منظور جلوگ اساساًو  لیدل نیهم . بهرا درگیر خود نکند

 نیخود را بر مقابله با ا ینهم و دهم تالش اصل یهاشود، دولت منجری اقتصاد عمیق  توانست به بحرانیم

 ییهاخشب یکه ناموفق بود. با ورشکستگ یتالش .کردند متمرکز های میانی و خرد اقتصاد ایرانرکود در بخش

کرد تا مجبور میشد، و آن را یم یخال زین رانیا یانحصار یبورژواز یپا ریو متوسط عمال ز خردی از بورژواز

 دوره از توسعه نیمحصول ا یاقتصاد ییگرابگردد. برون رانیا یاز مرزها رونیدر بدنبال بازارها و منابعی ه ب

 افتنی یو تالش برا ،یاو منطقه یجهان یبازارها یتوسعه صادرات، جستجو یاستراتژ .بود رانیا یدار هیسرما

 یهمزمان بود با شکست ها ،یاسالم یتوسط جمهور یو اقتصاد یاسیس یها و بوجود آوردن بلوک نیمتحد

 بخشکاهش چشمگیری در رونق   6931 یعراق. با شروع دهه و در افغانستان کیترانس آتالنت یبورژواز

در این  شد.یمشاهده م یانحصار یهیسرما یهاهمه شاخه در تقریباًآن  یهاو نشانهآمد به وجود   یانحصار

ر د ای حساسهای آمریکا به عنوان ابزاری از جانب بورژوازی ترانس آتالنتیک در برههکه تحریم هنگام بود

 هجومِتراز همین اقدام در سطح سیاسی هم تا آن را از میدان به در کند. قرار گرفت مقابل بورژوازی ایران

برای سرنگونی اسد و مجبور کردن جمهوری  ،المللیاین بورژوازی بین دستان و متحدانِهم تسلیحاتیِ ـ نظامی

-زگاهیرگ دیبا اًدو امر ظاهر نیا همزمان شدن. بود ایاسالمی به عقب نشینی در استراتژی تشکیل بلوک منطقه

 اما .کردیوادار م اشبلندپروازانه یاز آرزوها دنیکش بست و آن را به دستیرا م رانیا یانحصار یبورژواز یها

                                                           
 http://www.giidc.com/Transport.aspx: ریغد مانیس نگیلده تی. سا19 
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سایگان همبا شد نه تنها در هم شکسته نشد بلکه با تحکیم روابط خود  تصور میکه گونه بورژوازی ایران آن

 .با شتاب در20پاسخ گفت مسألهای که به نحوی سر ناسازگاری با آمریکا داشتند به این ای و فرامنطقهمنطقه

های تولیدی و مالی باعث افزایش قابل ها و تراستو تمرکز سرمایه در هلدینگ تراکم صاری ،ش انحتوسعه بخ

 بازتوزیع حجم بیشتریامر این  یالزمه. گردید رشد الزمنرخ حجم ارزش اضافی مورد نیاز برای تامین توجه 

چه متراکم و متمرکزتر با هر. بودتر های کوچکهای بزرگ و به ضرر سرمایهاز سود سرمایه کل به نفع سرمایه

شتند که از ترکیب ارگانیک هایی جدید پا به میدان گذاها و تراستهای انحصاری؛ هلدینگشدن سرمایه

شد یم ت به سرمایه متغیر افزودهبر سهم سرمایه ثاب هردمرد برخوردار بودند. باالتری از بورژوازی خُ یسرمایه

در طی این دوران واحدها و بنگاه های متعددی که . کردتر میفعالرا نزولی نرخ سود  و مکانیسم گرایش

ل مان تولید به عمگذاری کافی برای ارتقاء سطح تکنیکی و فنی و سازبودند و یا نمی توانستند سرمایه نتوانسته

خش ب، از یک سو به سقوط سریع  شدند. این الگوی انباشت مبتنی بر ارجحیت توسعه انحصاراتآورند تعطیل 

م و فساد فزاینده و و از سوی دیگر به تداوم دور باطلِ تور شود ه و میکوچک و متوسط بورژوازی منجر شد

 21.دنجامامیفقر و فالکت 

نتیجه هردو روند یعنی رقابت و کشمکش بورژوازی ایران در سطح منطقه با رقبا و روند داخلی رشد 

قرارگیری ایران  ،روند اول هایپیامدیکی از . تمام شد های خرد بخش حمل و نقلانحصارات به ضرر سرمایه

کند و از طرف دیگر محورهای ترانزیتی ایران را به شدت پرتردد که چین را به اروپا وصل میـ در جاده ابریشم 

د پیام. کندتر میرا بیشصرفه های حمل و نقل گسترده و بهضرورت وجود شرکت ـ است و این خود کندمی

                                                           
 یزبورژوا هم و بود نیتکو حال در خود هم که یامر بود، کارگر یطبقه ستیز تیوضع یبررو آن بار فاجعه یامدهایپ اما کایآمر یهامیتحر گرید یرو. 20 

 گرم اما نشد مطرح دیسف کاخ جانب از میتحر هدف عنوان به گاهچیه کهنیا وجود با امر نیامورد هجوم قرار داد.  شتریکارگران را ب یسفره آن یبهانه به

 فرودستان استخوان به کارد که شودیم جادیا یزمان یتینارضا نیا کهنیا نه مگر و است یاقتصاد یهامیتحر اهداف از یکی یداخل یتینارضا جادیا نکهیا نه

 آنند هب دادن سو و سمت و جادیا یبرا تالش در و کرده درک هامیتحر میقیمست هدف عنوان به را هایتینارضا نیا که دیسف کاخ یهاستیاستراتژ. برسد

 یستیالیامپر یهااستیس از یحت و گذاشته کنار را زیچهمه یاسالم یجمهور یسرنگون متیق به که یچپ. رانندیا چپ تیاکثر از ترنیبروشن مراتب به

 دهدیم نشان تفاوت نیا. کندیم رد یلیسب ریز «هامیتحر یناخواسته امدیپ» عنوان به کارگر یطبقه یزندگ بر را آن آثار و کرده تیحما میتحر همچون

 هاستیاستراتژ مثال در و بپردازد مسائل لیتحل به تواندیم اندازه چه تا ردیگ قرار جامعه در خود یطبقات و یواقع گاهیجا در که اگر ینظر یروین هر که

 .شودیم دارخنده یکاتوریتا چه اندازه کار ردیدرست خود قرار نگ گاهیدر جا هینظر که اگر و باشد خطرناک تواندیم اندازه چه تا

 نیون تالطمات یها نهیزم نیتکو و رانیا در یدار هیسرما توسعه یتنگناها شدن شکارآ عنوان با یصمد دیوح روشنگر مقاله از برگرفته بخش نیا. 21 

 است. یستیتدارک کمون تیسا منتشر شده در یاجتماع



 

 

. به عنوان توان در عملکرد و سخنان نهادهای مختلف مشاهده کردهای گوناگون میها را به شیوهضرورت این

در مالحظات اخالقی بیان  پوشیده را به صورتی مین نکتهه 69نان مدیر سازمان راهداری در بهمن سخ مثال

ای در کشور و ناوگان جاده ان این که رشد بارو نقل کاالی سازمان راهداری با بیمدیرکل دفتر حمل» دارد.می

سال گذشته حد  61و نقل کاال طی شده از سوی دفتر حملهای تهیه متعادل نیست، گفت: طبق گزارش

وی با اشاره به دالیل ...  .درصد رشد داشته است 111تعداد ناوگان ایرانی حدود  33تا  03های فاصل سال

ای خود درصد از خودروهای ناوگان باری جاده 0173کرد: ای کاال تصریح و نقل جادهوری در حمل عدم بهره

هایی مانند خودرو و اقساط آن باید به فکر پیدا کردن بار نیز مالک هستند و راننده با وجود داشتن دغدغه

و نقل یا بازارگاه باشد تا راننده تمرکز و توجه خود را باشد و قاعدتاً این مسئولیت باید در اختیار شرکت حمل 

های و برنامه23کشورهای همسایه همتاهایش در ایران با اتاق بازرگانی مذاکرات  22«.طوف به رانندگی کندمع

. روند دوم نیز که تحت تأثیر رشد انحصارات است باز شاهد دیگری بر این ضرورت است هم  24عباس آخوندی

کشاند. این تحول اما با وجود اینکه رد بخش حمل و نقل به نابودی میی خُداران را به عنوان سرمایهکامیون

تواند اتفاق بیافتد و برای اجرایی کنند به سادگی نمیگونه ایجاب میرا این ها آنهمگی این دالیل و ضرورت

از آن جا سان امری پسندیده و ضروری جلوه کند. خاص خود است تا بر همگان بهمندیشدن نیازمند میانجی

های مختلف اموال دولتی به حراج بخش نیست که به بهانه بخش دولتیر بخش حمل و نقل در اختیاکه 

                                                           
 . ۸۴۱۳۱ : خبر کد،6931 بهمن 9 خیتار در کار خودرو تیسا با مصاحبه. 22 

 جانیآذربا و رانیا اتاق هیافتتاح که جلسه نیا در. است 6933اسفند در جانیآذربا و رانیا مشترک اتاق نیطرف نظر ابراز نهیزم نیا در یبارز نمونه. 23 

 .13999کد خبر :   http://otaghiranonline.ir. منبع:شودیم انیب رانیا نقل و حمل در موجود موانع کشور دو یتجار یهمکار موانع از یکی بود

 آمده او نظر تحت یخانهوزارت اهداف عنوان به برنامه درمشاهده کرد.  توانیم روند دو هر دییتا جهت در یموارد یآخوند عباس یهابرنامه.در 24 

 لیتشک از تیحما قیطر از یخارج یگذارهیجذب سرما» و  «نقل و حمل بخش در ژهیو به یگذارهیسرما یهانگیلدهُ یریگکمک به شکل »که است

 .ستین ،حمل و نقل یروند دوم برا عیتسر جز به یزیچ که «بهادار اوراق بورس در عرضه قابل عام یسهام یهاشرکت ،یتیچندمل و بزرگ یهاشرکت

غرب جهت عبور کاال و مسافر  -جنوب و شرق -شمال یدورهایدر کر رانیمناسب ا یریقرارگ تیاز موقع یاستفاده حداکثر» همچون یاهداف نیهمچن

 .است رانیا نقل و حمل یروشیروند اول پ یهاضرورت به یدگیرس جهت یهابرنامه «یا منطقه نقل و حمل بازار از شتریکسب سهم ب» و «.تیترانز

 :درسآخانه ملت به  یدر خبرگزار یهرسازش و راه وزارت یبرا یآخوندعباس  یشنهادیکامل برنامه پ متن

http://www.icana.ir/Fa/News/233593 است. موجود 
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ای را که هنوز بخش اعظم حمل و نقل جاده داران منفردی استبر سر کامیون مسأله ،خصوصی گذاشته شود

 از خود بروز دهند. ایپردامنههای توانند واکنشدر شرایط کنونی میو  25در دست دارند

*** 

 

 26ایاند و متعلق به چه طبقهداران در کجای جامعه ایستادهکه بخش اعظم کامیون نشان دادیم تا اینجا ث

قرار دادیم. حال الزم است ابتدا به صورت عام به  ایران ی اخیربوده و آن را اجماال در بستر تاریخ سه دهه

تاریخی  متفاوتِ یِچند دورهرا در شان و رفتارهای متفاوت ـ پرداخته بورژوازیـ خرده آن طبقاتبررسی 

ان داران نشهای ضمنی این بررسی عام را در رفتار عینی و مطالبات کامیونبعد از آن داللت کنیم.بررسی می

ع مناف رویِدنباله دار،کامیون بورژوایِخرده ،که در شرایط کنونین اینیاز این راه یک مرحله به تعی دهیم و

قه چرا طبسازیم که روشن می ،رویدنباله اجمالی به این سپس با اشاره شویم.، نزدیک شوندکدام طبقه می

واهد خگینِ طبقاتیِ پیش رو ی میدانِ نبردِ سهمبا درگیری در این سیاست تبدیل به دنبال رو و بازنده ،کارگر

 . شد

 

 

                                                           
هزار  133تعداد  نیبوده که از اهزار دستگاه  911در حدود  6933( در سال رانیشده در سطح کشور)پالک ا ییشناسا ی. تعداد ناوگان بار25 

هزار دستگاه  61 گر،یشخص د یدرصد( ملک 171هزار دستگاه ) 1173 ،یشراکت یدرصد( ملک 171هزار دستگاه ) 1171راننده،  خودْدرصد(  0671دستگاه)

 تیراننده در مالک ،(درصد 0173کشور ) یدر بخش عمده ناوگان بارکه هنوز  دهدیم نشانآمارها  نی.  اباشدیمؤسسه م ایشرکت  ی( ملکدرصد 373)

 .باشدی( میشراکت ایکامل  تی) مالک میدستگاه سه

 ،است یدیتول مناسبات در هاآن گاهیکه برآمده از جا ،یاقتصاد مشترک یهایژگیرا بتوان طبقه دانست عالوه بر و یانسان تیجمع کیکه  آن یبرا. 26 

ست. ا یخیتار یندیفرا باشد، یاقتصاد و سلب یمفهوم که آن از شیب طبقه. باشند زینبه خود  مختص یاجتماع یاسیس یهایژگیو یکه دارا دیبا

 شانن ادامه در. است مبارزه در یطبقات یآگاه کسبمشخص و  یاسیخط س کی جادیا ییشامل تونا ،یاقتصاد مشترک یهایژگیو بر عالوه که یندیفرا

 در امابسط داد  انجام توانیم یبورژوازخرده مختلف یهاقسمت یرا برا دید نیهم. ستندین طبقه ،دارانونیکام ،قیدق مفهوم نیا به که داد میخواه

 حیترج گروه ای قشر همچون یکلمات بر را آن و کرده استفاده طبقه کلمه از ناچاراً ،یبورژوازخرده و دارانونیکام دنینام یبرا ،متن مختلف یهاقسمت

 .میداد



 

 

 27ریاخ صده دو در برخورد چند ؛یبورژواز خرده

ی ی کنونبورژوازی در دورهنما برای بررسی برخورد چپ به خردهخصلتداران یک نمونه اعتصاب کامیون 

 یهیجان و شور ریان؛بازا اعتصاب یا باختگانمال تجمع همچون طبقات این جانب از تحرکی هر با. باشدمی

 تردقیق و دقیق بندی تقسیم و تفکیک برای تالش جای به چپ هایجریان بیشتر .گیردمی فرا را چپ عظیم

 فقط ،مردمی اعتراضات نام تحت هاآن یهمه کردنکاسه یک با اعتراضات، این یدهندهتشکیل نیروهای

 میتما به که است رهبری فانتزیِ درگیر چنان چپ این .دنپاشمی کارگری هایتشکل و خود چشم در خاک

 بارزهم از فرایندی بلکه کنند تقدیم بدان که آیینی امر یک نه کارگر یطبقه رهبری که کرده فراموش

 را اییبورژو رویکرد همان که چپ این. بجنگد آن به دادن تعیّن برای باید کارگر یطبقه که است طبقاتی

 یندگاننما این. است صورت بدین نیز کارگران و خودش یرابطه از تصورش ،دارد نمایندگی مفهوم به نسبت

 کار» و کرده حمایت به شروع دارانکامیون اعتصاب مانند تحرکاتی هنگام که است طبیعی ،خودخوانده

 ،خیتاری یتجربه چند به است ضروری همین برای. بداند کارگران مبارزاتی کار مکمل را خود مدنی «فکریِ

  کارگر یطبقه رهبری اتفاقاً که دهیم نشان  و بپردازیم  کارگر یطبقه و بورژوازیخرده یرابطه بررسی برای

 توان به تام بستگی بلکه باشند پایبند بدان فراتاریخی صورتی به فرودست طبقات تمامی که نیست امری

 .دارد طبقاتی یمبارزه یپروسه در رهبری این کسب برای اشانقالبی حزب و کارگر یطبقه

متوسط شهری در قرون وسطی  بورژوازی خود از دل طبقهبینیم که داری میبا نگاهی به تاریخ سرمایه

ود شوازی محسوب میبورژ خود از اسالفِبه نحوی داری مده و خرده بورژوایِ دوران گذار به سرمایهبه وجود آ

بورژوازی دوران جدید است که از اخالف بورژوازی است. بورژوازی اسالف خود را در همان متفاوت از خرده و
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 اروپا: نوزدهم قرن خیتار به مربوط اطالعات

 .انیمهد اکبریعل ترجمه ،هابسپام کیار انقالب، عصر .6

 .پرهام باقر ترجمه مارکس، کارل بناپارت، ییلو برومر جدهمیه .1

 .پرهام باقر ترجمه ،مارکس کارل فرانسه، در یطبقات یمبارزه .9

 :هیروس انقالب به مربوط یهاداده

 یباستان دیسع ترجمه ،یتروتسک لئون ه،یروس انقالب خیتار .6

 یابندریدر نجف ترجمه کار، اچ یا ،یشورو هیروس خیتار .1



 

 

ای و در مواقع بحران به کشاند و اخالف خود را به صورت دوره نابودیاش به دریوزگی و پیدایش یدوره

ه ن نمایی در مقابل بورژوازی و نابودی آن را ندارند.ها توانایی قدرتاند. اما هیچ کدام از اینکشنابودی می

ی کنونی دورهبورژوای داری بودند و نه خردههای ابتدایی سرمایهبورژوای دورهوران که خردهدهقانان و پیشه

اش را دارد. اما تنها پرولتاریاست که توانایی نابودی بورژوازی و نظم متبوع داری است؛سرمایه یکه زایده

از بورژوازی دارد بی تفاوت باشد. این فری بورژوازی و خردهپرولتاریا نباید نسبت به فراز و نشیبی که رابطه

تواند باعث نابودی انقالب شده و ی میابورژوازی در دوره نشیب از لحاظ تاریخی نشان داده است که خرده

تبدیل به متحدی مهم در  دیگرای مرگ بکشاند و در دوره هایجوخه ن دلیر انقالب را به پای دیوارِفرزندا

رایط بسته به ش ،این دوگانگی و نوسانبه سزا در پیروزی انقالب ایفا کند.  یابتدای انقالب شود و نقش

هایی های مختلف را در دورههای متفاوتی به طبقات میانی داده است و این نقشنقش ،مشخص هر عصر

  توان دید.و یا انقالب ایران می 6361ییا روسیه 6030همچون انقالبات 

وپایی دهقانان در اکثر کشورهای ار  6031دهه ه دری ائتالف با دهقانان در شرایطی مطرح شد کمسأله

در معادالت سیاسی تبدیل کرده کننده ای تعینها را به وزنهو همین آن ندبودای کنندهدارای جمعیت تعیین

 کشورهای اروپایی در میانههای مختلف اروپا متفاوت بود. کنندگی دهقانان در بخشتعیین، با این حال بود

کشورهای سایر توان آن را جدا از به تمامی می . انگلستان که6توان به سه دسته تقسیم کرد: را می 63قرن 

 مدارانه بر آن حاکتوان گفت مناسبات سرمایهقاره دانست و انقالب بورژوایی در آن به سرانجام رسیده و می

بقایای  هنوز ،اقتصادی ـ و از لحاظ سیاسی که حالت گذار داشته قاره اروپا . کشورهای غربی1بود.  شده

 همانند فرانسه و دادند؛داری تشکیل میدنیای سرمایه در کنار مناسباتِی سنگینی نظام فئودالی وزنه

ها را تحت سیطره مناسبات فئودالی دانست همانند روسیه توان آنکه می، . کشورهای شرق اروپا9  سوئیس

 و لهستان.

 و انقالب بورژوازیتوان مابین خردهی متفاوت را میسه نقش و رابطه 6030در این سه نوع مناسبات در 

-، خردهبازاریان ،ناداربورژوازی دنیای جدید است، دکانبورژوازی همان خردهخرده ،انگلستانتشخیص داد. در 

ی کارگر طبقه یبه علت وجود مبارزات خودانگیخته 6030. در دهه منتهی به مالکان روستا و صنعتگران



 

 

در . ودبموضعی مترقی  (هاچارتیست)مثال ی کارگر طبقه جنبش مبارزاتی مستقل حفظ و گسترش کید برتأ

اش رساندن 6001دههدر  نهایتاًو بود حفظ این استقالل  ،ی کارگرطبقه طول سه دهه بعد گام اساسی برای

کاتباش در مانگلس همان گونه که . اما کارگری بود تشکیل حزب مستقل همان به باالترین سطح سیاسی که 

بدون وسواس الزم درباره  ، بایدتشکیل حزب مستقل سراسری،28کندتصریح میی ایاالت متحده آمریکا درباره

و  تانانگلس . در آن شرایط مشخصِباشد خط سیاسی حزب و با تاکید بر استقالل طبقاتی از سایر طبقات

های زود هنگام در میان طبقات زد و تاکید فقط بر استقالل سیاسی توان سخنی از ائتالفنمی ،ایاالت متحده

که در همان دوره مارکس و انگلس در نقد کما این .29استهای سیاسی گروهتشکیالتی کارگران از سایر ـ 

ها را اعمال کرده و با اتحاد دو گیریترین سختی گوتا نسبت به حزب سوسیال دمکرات آلمان بیشبرنامه

لطمه  که با این ائتالف ؛کنند و تاکیدشان بر خط سیاسی مترقی حزب استی کارگر مخالفت میطبقهجناح از 

 30بیند.می

 تر از مابقیکه رویارویی بورژوازی و پرولتاریا واضحدر کشورهای اروپای غربی، به عنوان مثال فرانسه، 

-می6030 ـ 6036فرایند انقالب از  رده بورژوازی درخُ در مواضع طبقاتیِدیدی شاهد نوسانات ش بودنقاط 

یروزی . با پداشتند خواه و پرولتاریا در صف انقالبیون قرار . دهقانان در ابتدا همراه با بورژوازی جمهوریباشیم

 ،،و همچنین تشکیل نهادهای موازی توسط پرولتاریاتوسط بورژوازی  "جمهوری"و تشکیل بر قدرت حاکم 

ل هم قرار گرفتند. بورژوازی از جانب نهادهای پرولتری  احساس خطر کرده مستقیما در مقاباین دو طبقه 

انقالب فاصله  از مرحله  به مرحلهی اقدامات جمهوری بورژوایی در نتیجهفرانسوی  اندهقان ،و از سوی دیگر

ا ب بانقال رکوببورژوازی بر علیه پرولتاریا و ساتحاد بورژوازی و خرده ،؛ تالقی این دو جریانندکردمیپیدا 
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 .663ص نوکس،یو حزب، جان مال سمیبه نقل از کتاب مارکس .933و  930صفحات

 منجر یطبقات نایب یهاائتالف پس نداشتند را خود مستقل حزب و بود حاکم یطبقه احزاب تابع کارگران انگلستان و متحده االتیا در دوره آن در .29 

 .شدیم گرید طبقات منافع یراستا در کارگران حرکت به

 ینظر و یاسیخط س استقاللدر گرو  ی. استقالل طبقاتدانست جدا حزب یاسیس خط از را یطبقات استقالل گونهنیا توان ینم که داشت نظر در دیبا. 30 

 لسانگ و مارکس که آنچه. دینام مستقل را آن توانینم کند جادیا را خود خاص ینظر خطوط و یاسیس افق نتواند طبقه آن که یمادام. است طبقه کی

 یطبقه یابتدا حزب جداگانه که بود نیا آنان خواست. یبود تا نظر یزمان یتیاولو شتریب کشاند، کارگر یطبقه حزب لیتشک درباره یموضع نیچن به را

 .کند یط یمترق یاسیس کنش و هینظر سمت به را خود تکامل انیجر حزب نیا سپس و شده لیتشک کارگر



 

 

 اساساًجا که شرق اروپا همانند لهستان، آن در بود. و حفظ مالکیت خصوصی نظم برقراری قانون و هدفِ

ی بعد از سرکوب انقالب توسط ارتش با بدنه ی کارگر سخن گفت؛از طبقه 6030ی توان در دورهنمی

ه انقالب ب ،ارضی و جلب حمایت دهقانان یمسألهکه بدون حل  رسیدنددهقانی، انقالبیون به این آگاهی 

ود عبارت ب این کشورها و دهقانی ی ارضیمسألهسوسیالیست در قبال احزاب اهد رسید. راهکار نخو پیروزی

و از این راه آزادسازی دهقانان از قید مناسبات بورژوایی ب حمایت از بورژوازی این کشورها برای انقال از

 فئودالی. 

ای مانند روسیه سرواژ ماندهحتی در جاهای عقب یی واروپااکثر کشورهای در 63ر قرن رفته رفته در اواخ

بعد از لغو قانونی مناسبات فئودالی همچنان در  ی دهقانانی کهسابق دربارهتاکتیک لغو شده بود و دیگر 

 ملیعاکنون به حمایت از  ،توانست مترقی باشد. موضع سابقای بودند؛ نمیکنندهی تعینوزنه هابرخی کشور

و با ظهور احزاب  63بود. در دو دهه آخر قرن  ترها بورژوازی آن را به اتمام رسانیدهشد که پیشتبدیل می

در تمام این .چرخیدها میحول ملی کردن زمین ،ی ارضیمسألهموضع این احزاب درباره  ،سوسیال دمکرات

 این احزاببا این حال  ،پرداختندکه با این احزاب به دشمنی ای بودند ترین طبقهدوره دهقانان پرجمعیت

 31کاری انجام ندادند.در مجموع  ،برای تغییر این دشمنی ،ی ابتدایی حیات خوددر چند دهه

حتی در اوایل قرن روسیه  در پیدا کرد.  پیچیدگی خاص خود را مسأله 11ی تزاری اوایل قرن در روسیه

ارگر ی کاحزاب طبقه ،جمعیت باالی دهقانی بودند. با وجود  ترین طبقهپرجمعیتدهقانان بزرگترین و  11

توانستند به دشمنی دهقانان وقعی ننهند و الزم بود سیاست دیگری جایگزین سیاست ملی در روسیه نمی

ی کارگر انقالبی روسیه و در راس آن کردن بی قید و شرط زمین گردد. این خالقیت تاریخی را طبقه

ار در دزمین و اقلیتِ زمینی اکثریتِ بیشکاف تقسیم دهقانان به دو دستهها به آن ها انجام دادند.بلشویک

اتحاد تاکتیکی  ،. سیاست بلشویکی.داری در روستا تسریع کرده بود بیان تئوریک دادندسرمایهنفوذ که روستا، 

های اربابی میان دهقانان خواست تقسیم زمین حول ،در مرحله اول انقالبزمین ی کارگر و دهقانان بیطبقه

 اکثریت دهقانان را با آنانـ کردند بینی میها پیشهمان گونه که بلشویکـ این سیاست بی زمین بود. 
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دهقانان تمام قد در برابر  انقالب  ،ها رسیدی بعد که نوبت به ملی سازی زمینهمراه ساخت ولی در دوره

 قرار گرفتند. 

ان، شدهند و بر اساس منافعشان را تشخیص مییابی شان منافعی سطح تشکلاجتماعی به واسطهطبقات 

تاثیر نیست اما تاثیر آن دیری ی تاریخی بیکنند. در این فرایند گرچه خاطرهگیری میموضع در تحوالت

 سوی وبر اساس جایگاه و سمت  ،برای آینده بینی رفتار یک طبقهتفسیر و پیش ،بعدی مسأله32.پایدنمی

چنینی، کارگران متد برخوردی این سمت سو است.اتخاذ اقداماتی متناسب با این آن  ز ابعد اش و منافع

؛ امتیازی که در کوران تحوالت دادتر از وقایع قرار مییک گام پیش ،ها رابلشویک س آنروسیه و در رأ

 .ستانقالبی بسیار با اهمیت و تعیین کننده ا

 اریدمناسبات پیشاسرمایهتوان یافت که گیریم دیگر کمتر جایی میفاصله می 11هر چه از اوایل قرن 

لق به ای متعکننده باشند. دهقانان به عنوان طبقهدهقانان نیرویی تعیین در آن آن حاکم بوده واقتصاد بر 

 ی مخصوصخرده بورژواز داریسرمایهامروزه و  ،داری در مقابل مناسبات نوین از بین رفتهدوران پیشاسرمایه

ی کارگر با دهقانان نه ارتباط جنبش طبقه مسألهدیگر  11ی دوم قرن . در نیمهه استبه خود را تولید کرد

های لی میان تشکترین انحرافات  در رابطهمهمیکی از - بود. بورژوازی نوظهورارتباط با خرده بلکه کم و کیف

اکثریت چپ در انقالب ایران، ایران است.  6931نمونه انقالب  های خرده بورژایی با گروهی کارگر طبقه

بورژوازی سمت و سویی که منافع خرده ،6361ی با نادیده گرفتن تجربه  (حزب توده و فداییان اکثریت)ایران

یل نزدند. اینان با تحلیدار ادر آن دوران داشت را در نظر نگرفته و دست به تفکیک آن به عنوان طبقات ناپ

 ،های مردم در مقابل امپریالیسمی همراهی با قدرت تودهاشتباهی که از فرایند انقالب داشتند و به بهانه

نماید.  بینی کرده و تحلیلوازی را پیشژبورنتوانست رفتار این خرده نهایتاًکه  ؛دست به اتخاذ رویکردی زدند

رو بورژوازی ضد دنباله نهایت ـ چون خود این طبقاترو این طبقات و در دنبالهها به آن ،عمال در این فرایند

ه روانرویکردی چپ های خط سه،ها اما سازمان. در مقابل اینشدندتبدیل  ،رو بورژوازیدنباله سلطنت بود ـ

                                                           
 طنب در دارانههیسرما ییسو و سمت داشتن محض به اما ستین یشک دارد سمیکمون اسم از یدهشتناک یخیتار یخاطره یبورژواز کهنیا در مثال. . 32 

 نیا از. دبگذار ستیکمون اسم خود بر روین نیا اگر یحت دهند؛ینم راه خود به شک یاذره گرفتن قرار آن کنار از یستیالیامپر یهادولت ،طبقه و روین هر

 .دیآیم در اهتزاز به ردکُ «انیگراچپ» با همراه هیسور در اشپرچم ای و شودیم رانیا چپ شاتیگرا آحاد یحام کایآمر که است لیقب



 

 

ی یامد همهمایند. پهای پایینی آن استفاده نهای الیهو نتوانستند از پتانسل بورژوازی داشتندنسبت به خرده

نقشی عظیم در  بوده و همینداری ایران جمعیت عظیم طبقات میانی با منافع سرمایه ها همراستا شدناین

 .بورژوایی نوپا داشتشکست انقالب و سرکوب آن توسط دولت 

-ها و احزاب متبوعش با خردهی کارگر و سازمانتوان سه برخورد طبقهتاریخی می مختصر در این مرور

 نمایی کرد:تاریخی خصلتبورژوازی را در سه شرایط 

بورژوازی به انقالب در اتی که سرانجام به پشت کردن خردهغام طبقبرخورد ناشی از دنباله روی و اد .6

 .انجامدمی ،اشی به دست همین موئتلف طبقاتیی راه و سرکوب پرولتاریای انقالبمیانه

 این برخورد .استها آن خواندن جزمی این طبقات و ارتجاعیکه مبتنی بر طرد چپ روانه طرز نگاهی  .1

-ردهخبه  این نگاهبیند و فاقد سیالیت در تحلیل است. را نمی هاآن نوسان جایگاه خرده بورژوازی و منافع

ها را آنی ی آن پرداخته و همههاصلب است و به یکپارچه سازی کل الیه اشهای مختلفبورژوازی و قسمت

داند. الزم است بر یک نکته تاکید کنیم و آن ها را ارتجاعی میی آن الیهآورد و همهام عام درمیتحت یک ن

های این طبقات را مشابهتی است که در این نوع برخورد با نوع اول وجود دارد. برخورد اول نیز  تمامی الیه

سان پردازد و برخورد دوم نیز به همینها مینام عام مردم و مبارزات مردمی به دفاع از آنتحت یکی کرده و 

ناتوان از جذب ی کارگر را طبقه ،مشخص نتیجه در زمان در داند وکرده و ارتجاعی میهمه آنها را یک کاسه

 به علت وزن باالی خرده بورژوازی ،هایشناکام ماندن پروژه به منجر کرده و ها ائتالف بین طبقاتیپتانسیل

 با سپری کردن اما  ،شودنابودی مواجه میبا های بحران اینکه خرد بورژوازی در دوره زیرا که با وجود .شودمی

 گیرد.می شکلهای دیگری دوباره به صورتاین طبقات میانی بحران 

 اهولتاریا قرار دارد، برخورد بلشویکسوم و تنها برخوردی که در راستای منافع تاریخی پربرخورد  .9

 حلیل مشخص از توازن قوای طبقاتیمبتنی بر ت این برخورد است.6361بورژوازی در انقالب نسبت به خرده

مطالبات و ماهیت طبقاتی دارند؛ را در نظر اظ از لح بورژوازیخردههای مختلف هایی که الیهتفاوتو  بوده

اکنون  و بود همان دوره شرایط برای  بورژوازیالزم است تاکید کنیم که این برخورد نسبت به خرده. گیردمی

 هماند و این تجربه کباقی می ،روشرخورد برای ما صرفا یک که حتی نوع طبقات میانی تغییر کرده از این ب



 

 

برای مقابله با بورژوازی نخواهد  ،زیر پرچم رهبری خود ی زخرده بورژوای کارگر بدون همراه کردن طبقه

نیان ب که بلشویزم به عنوان تجربه تاریخی گرانبهاییروشی  ،چگونهرساند. اینکه بتوانست انقالب را به پیروزی 

دیگر  یابیرا با طبقاتهر سطح از تشکل دری کارگر طبقهی در شرایط کنونی به پراتیک درآید و رابطه نهاد؛

با  .ی کارگر با جدیت تمام به انجام آن نائل آیندطبقهنمایندگان است که باید تنظیم نماید، خالقیت تاریخی

به  ی کارگر در ایران راتوان فعلیت یافتن رهبری طبقهچنینی است که میطی کردن فرایندهای بسیار این

 ،یبورژوازسازیم این قسمت از خردهمیروشن  دارانبررسی مطالبات کامیون بادر ادامه تالش انتظار نشست. 

ط ی کارگر در شرایمشخص کنیم که طبقهبتوانیم در نهایت کنند تا ای را نمایندگی میمنافع چه طبقه

 کند.نسبت به آن پیشه تاکتیکی کنونی باید چه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دارانهای طبقاتی مطالبات کامیونداللت

ان که مختصرا بدراستا با آن بخش حمل و نقل داری ایران و همتحوالت تاریخی سرمایه با در نظر گرفتن

 هایداران همان نماینده سرمایهکامیون ،در این بخش نتیجه کهپرداختیم و همچنین در نظر گرفتن این 

رت کلی طبقاتی که به صو طبقات میانی یا آنتوانیم به بررسی اعتصاب آنها بپردازیم. خرد هستند اکنون می

ی ها در زنجیرهآن هایی دارند که برآمده از نقشداری ویژگیدر سرمایه ،شوندمی بورژوازی خواندهخرده

 کند.ی کارگر جدا میها را از طبقهتقسیم کار اجتماعی بوده و به تمامی آن

ـ هر چند در اکثر موارد سهمی  است وجودشان گره خورده با سهمی است که نای این طبقات ویژگی اول

یکال و رادها نه با دگرگونی آن و به همین دلیل منافع برندی کارگر میکه از استثمار طبقه بسیار ناچیز ـ

ای دالنهبه زعم خود عا سهمِوران گذشته است و یا اینکه داری بلکه یا معطوف به بازگشت به دانقالبی سرمایه

ای هشان چرخیدن چرخبلکه هم و غم ،سوسیالیسم نه اند ونه به دنبال انقالب هاکنند. آنبرای خود طلب می

های اقتصادی به چنان وضع بقات میانی گاه در اثر بحراناقتصاد ـ به هر قیمتی ـ و رونق بازار است. این ط

برای  ،توانند متحدی تاثیر گذاری کارگر متشکل و انقالبی میافتند که با وجود یک طبقهباری میفالکت

. اهد بود خوی کارگر باشند ولی این اتحاد از لحاظ تاریخی محدود و تاکتیکی ی سوسیالیستی طبقهپروژه

جاعی ی ارتتوانند به سوی هر پروژهطبقات میانی می این متشکلی، ی کارگر طبقه چنین در صورت نبود 

یر اند کارگران غگونه عمل کرده و حتی توانستهای که اینهای تاریخیدورههستنددیگری رهسپار شوند و 

 33متشکل را نیز با خود همراه کنند.

داران با وجود این آگاهی که اعتصاب کامیونژگی است که دفاع سندیکای واحد از از منظر همین وی 

ی کارگر در سطح اند و در شرایطی که طبقهرد بخش حمل و نقلی سرمایه خُداران در واقع نمایندهکامیون

ی کارگر ایران نادرست بوده و در صورت ادامه این نیافته است، از منظر منافع تاریخی طبقهسراسری سازمان

کند، زیرا که نباید فراموش کنیم که سندیکا فقط های ارتجاعی آنان میپروژه یرودنبالهروند کارگران را  

                                                           
 نیاشدند که  یخرده بورژواز یاسیس یبرنامه جذب کارگر، یطبقه یهاسازمان واحزاب  یبعض یمتشکل و حت ریکارگران غ ران،یا انقالب در مثال. 33 

 کرد. فایا ،31و شکست انقالب  هیبه سزا در نجات سرما ینقش ک،یتاکت



 

 

 ینه یک حزب سراسری طبقه ،کارگران یک بخش و حامی منافع آنان ی ارادهیک سندیکاست و بیانگر 

رداخت که اهیم پبینا طبقاتی باشد. جلوتر به این خو یهاکارگر که به دنبال دفاع از طبقات دیگر و یا ائتالف

  ست.ا داران به کجا انجامیده و چرا ارتجاعیاین پروژه کامیون

ا هها را به صورت مادی توسط خود آنویژگی دوم این طبقات میانی پراکنده بودن است که سازماندهی آن

ش گرد که نقشیداران از لحاظ . کامیونگذاردناممکن کرده و این امر ضروری را به نیروها و طبقات دیگر وامی

شرایط کاری و مشکالتی که با آن درگیرند تشکیل  سرمایه دارد و همچنین از منظری تولید در زنجیره کاال

 ،اهبودگی اقتصادی آن دهد این طبقهها از لحاظ نوع کارشان، اجازه نمیپراکندگی آن دهند امایک طبقه را می

فرهنگ و  هاداران، آنهای مابین کامیوند تمامی نزدیکیبا وجو در نتیجهتبدیل به طبقه برای خود شود؛ 

فراد ای از اداران، نه یک طبقه واقعی بلکه مجموعهکنند. کامیوننمیطبقاتی خود را تولید ـ کنش سیاسی 

 اند. و گروهی از رانندگانمنفرد 

ی بورژوایی پروژهبه تمامی تحت پرچم  چنین ماهیت پراکنده دارندکه اینی طبقاتدر شرایط حاضر 

کارگران غیر  ،ربطی هم به این ندارد که این نیروهای پراکنده34 د.نگیریسیون سرنگونی طلب قرار میاپوز

داران. به همین دلیل است که این اپوزیسون در مواقعی که پای حمله به تشکالت د یا کامیوننمتشکل باش

 های مستقل کارگری،تشکل سرکوبِ در المیباشد پا به پای دولت جمهوری اسدر میان مستقل کارگری 

                                                           
 ییلو برومر هجدهم در مارکس که یایخود داشته باشد را در بررس یبرا طبقه به دنیرس یبرا را ییهایژگیو و طیشرا چه خود در طبقه کی نکهیا. 34 

دهند که اعضایش در شرایطی مشابه یکدیگر زندگی دهقانان کم بضاعت توده عظیمی را تشکیل می:»کرد مشاهده توانیم داشت دهقانان مورد بناپارت

لید آنان، ایشان را به جای وارد کردن به یک رابطه دو طرفه، از یکدیگر جدا و لیکن بدون وارد شدن در روابطی چند جانبه با یکدیگر. شیوه تو ،کنندمی

رانسه از دهند، توده عظیم ملت فیی که در یک کیسه تشکیل یک کیسه سیب زمینی را میهاازد ... بدین طریق، بسیار شبیه سیب زمینیسمنفرد می 

کنند که نحوه ای زندگی میها خانواده تحت شرایط اقتصادیکه میلیونییتاجااست. ی همگن )جمع جبری افراد( تشکیل شده هااندازه یجمع ساده

دهد، ایشان یک طبقه را تشکیل را در مخالفتی خصمانه با طبقات دیگر قرار می هاآنشان را از طبقات دیگر جدا ساخته و شان و منافع و فرهنگزندگی

ه وجود شان، جماعتی را بیکسانی منافع کهکم بضاعت وجود دارد و تا جایی اندرونی محلی در بین این دهقاندهند. لیکن تا جایی که صرفاً یک ارتباط می

ود که قادر نخواهد ب هادهند. در نتیجه آننیاورده و هیچگونه همبستگی ملی و هیچگونه سازمان سیاسی را ایجاد نکند، دهقانان تشکیل یک طبقه را نمی

قادر به نمایندگی خویش  هاچه از طریق کنوانسیون )انجمن نمایندگان( منافع طبقاتی خویش را به نام خود به اجرا درآورند. آنچه از طریق پارلمان و 

 چون یطبقات و هاگروه مورد در ،یبورژوازخرده بر عالوه توانیم را طبقه کهی یخودرهاساز ندیفرا در هابستبن نیا« نیستند، باید که نمایندگی شوند.

 .کرد مشاهده دارد؛ هاآن از یسازسوژه در یسع ییبورژوا چپ که ینینچنیا عام یهااسم چهآن هر و مطرودان نان،ینشهیحاش



 

 

 بدون هیچ سندیکا یا توان فهمید چگونهمی که است مسألهبا  در نظر گرفتن این  35ود.ررفته و پیش میپیش

شاهد گسترش منظم و هماهنگ شده  ـ داران خود در یک فرایند آن را ساخته باشندکه کامیونـ  تشکلی

سربزند و  توانستی فعالیت میسابقهداران هستیم، اعتصاباتی که فقط از یک تشکل دارای اعتصابات کامیون

یادی ز ما را به یاد نمونه های مشابه ،ی بخصوص سازماندهیداران پراکنده در سراسر ایران. این شیوهنه کامیون

و بعد از آن شود میشروع  36معیشتی ایمسأله: اعتراض به خاطر 6931ماه دیهایی از قبیل نمونه ،اندازدمی

ه بتبدیل را  یآن اعتراض ابتدایها و انگاری همین ی اتفاق افتادهداردامنه یِهابزرگنمایی در فضای مجازی

زی که از جنبش مذکور به عنوان چی  یگرانهم کم نیستند تحلیلد، بعد از آنکنمی جنبشی پرتوان و گسترده

اریا یابی پرولتمدی تحزبباشند که همین را دستمایه ناکارآ کرده و تازه اگر چپ هممردمی و خودانگیخته یاد 

وهای ها و نقش عملی نیرخواهند ببینند نقش تبلیغاتی کالن رسانهگران نمیچه که این تحلیلکنند. آنمی

 گذارد.م بر وقایع میای است که امپریالیسسو کنندهها و نهایتاً تأثیر همگونه جنبشروی اینپروغرب در پیش

 ها یا با منافعآنمنافع ست. های خود آنپایدارناعدم وجود منافع مستقل و این طبقات میانی ویژگی سوم 

نزدیک  منافع کارگران به شانینیپای هایِهای انقالبی منافع الیهو یا در دوران است  ازی گره خوردهوبورژ

خوش داری دستموجودیت و جمعیت این طبقات به تمامی در سرمایهشود که باعث می گردد. این موضوعمی

ت پیشینی رزنند این مطالبه به صوبای مطالبهابراز اینان اگر دست به اعتراض و یا  دگرگونی و ناپایداری باشد.

 وربه منصه ظه گیرد. درهر حالتیتعریف شده و قرار می ،کار و سرمایه ناپذیرِشتیدر یکی از دو اردوگاه آ

                                                           
 یکاسازیسند یاز پروژه ونیسیاپوز نیا چپِ مبلغان و خادمان آشکار و یضمن یهاتیحما توانیم افتاده اتفاق موارد اریبس از یانمونه عنوان به. 35 

 ،ینترنتیا نشر حنانه، ،محمدرضایکارگر جنبش انحراف دو یتالق ؛یحکومت یکاسازیسندر.ک به  نهیزم نیدر ا شتریب حاتیتوض یرا نام برد. برا یجعل

 .6931 آذر

 توازن ،یطبقات یمبارزه سطح همچون یکنون برسازنده یهاتیواقع با اشاگر در انفراد و بدون در نظر گرفتن نسبت اتفاقاً که یایشتیمع یمسأله. 36 

 ضعمو اما. کرد هیتوج توانیم لهیوس نیبد هم را دیآیم آن یپ از که یاتفاقات یتمام و انگاردیم دفاع قابل شود، لیتحل سمیالیامپر و یداخل یقوا

 اندازه همان هب که یمسأله. اما شوندیدچارش م "ابانیخ" فتگانیش که چنان ،گردد دارهایپد یبندگیفر دچار سان نیبد که دینبا و تواندینم یستیکمون

 یتیّمامّت یدئولوژیا دام در افتادن بدام ترس از ساننیبد و کند ینف را داریپد یتمام به دینبا یستیکمون موضع کهاست  آن شودیم محسوب انحراف

 را آن آغازدیم دارهایپد دنید یداریپد از یستیکمون موضع. کندیم یمقاومت محور چپ که چنان است ناممکن آن از یفرارو که دهد بدان بیمه

 دمنزمان الجرم که ییمعنا فهمد،یم را واقعه هر یمعنا مناسبات، تیکل و خودشان با هاآن ارتباط و گرید یدارهایپد یرهیزنج در و کندیم مندیانجیم

 اقشار گرید و دارانونیکام ریبانگیگر یشتیمع مسائل ای و بود 6931ماهید اتفاقات آغازگر که یایشتیمع یمسألهاست که  ساننیبد. است مندمکان و

 . میکن تیو تحرکات آن اقشار حما هااز جنبش ،آن صرف به بر آن دارد که دیما را نبا ،داشتن تیواقع وجود با



 

 

شته گذ بقات اگر به دوران این طاز لحاظ عملی به معنای نابودی و نفی خودشان است.  ،شانرسیدن مطالبات

ریزه ها به بورژوازی پیوسته و مابقی پرولتاز آن تنها بخشی یابندـ باز در یک فرایند زمانی دست یابندـ که نمی

داری است. در هر حالتی خواهیم دید که به سرمایهمحصول تکامل و رشد  ،و بازتولیدشان شوند. نابودیمی

اگر که اینان جنبشی   یعنیهمان.  شان همان است و نفی خودشان به عنوان یک طبقهثمر رسیدن مطالبات

ر این را دشان در راستای نفی موجودیت طبقاتی خودشان است. نیز تشکیل دهند پیامد منطقی مطالبات

به تقویت بورژوازی بزرگ حمل و  ها عمالًنمطالبات آ .توان مشاهده نمودمی  دارانبررسی مطالبات کامیون

ن داران آق افتادن است اما مطالبات کامیونشده و در حال اتفاروندی که در هر صورت شروع  انجامد،نقل می

 توان به دو دسته تقسیم کرد.داران را میمطالبات کامیون کند.را تسریع می

 هاست و گرچه برای بازگشت به رونق گذشته مطرح مطالباتی که مربوط به منافع کوتاه مدت آن . آن6

ان شتر کردن فرایند پرولتریزه شدنتنها اثرش طوالنی ،حتی اگر دولت به این مطالبات تن دهد، می گردد

آوری شغل رانندگان قبول سخت و زیان"، 37"کم شدن حق بیمه پرداختی". از جمله این مطالبات باشدمی

، "های مرزی و داخلیرفع کمبود شدید امکانات رفاهی در پایانه" ،"افزایش حقوق بازنشستگی"، "باریناوگان

 است. "ای ماموران راهنمایی و رانندگینظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه"

رشد انحصارات  یاست اما در فرایند خودْ رانندهداران که ظاهرا به نفع کامیون. مطالباتی که با وجود آن1

دهد تا به نفع انحصارات وارد عمل شود. در این کند و ابزارهای ایدئولوژیک الزم را به دولت میرا تسریع می

مکشی شوند و کشنظامی برای دفاع از منافع بورژوازی بزرگ تبدیل میقسمت است که طبقات میانی به پیاده

 پردازیم.حال به تفصیل به این مطالبات می انجامد.به نابودی خودشان میبرند که در نهایت را جلو می

های یارانه که به سان همان درخواست "افزایش سهمیه سوخت و الستیک"و  "کاهش قیمت لوازم یدکی"

 دارد تا از گزندهای مختلف را سرپا نگه میای بخشبا اختصاص بودجهبخش تولید است. یعنی دولت برای 

                                                           
 کارگرـ دگانرانن مهیب نه واقع در و دارد تفاوت آنندیپ در کارگران که یامهیب یمطالبه با اساس از مطالبه نیا. افتاد اشتباه به مهیب نیا مورد در دینبا. 37 

 که ناستمب نیهم بر و هاستونیکام مهیب بلکه ـ ستین هاآن به متعلق اعتصاب نیا هم و دارند ینییپا اریبس درصد هم که میداد نشان متن نیا در که

 الباتمط مانند زین مهیب مطالبه نیهم خود. است انداخته خطا به را دارانونیمدافعان اعتصاب کام یبعض ساده اریبس تفاوت نیا. آنند نرخ کاهش خواهان

 . برندیم باالتر مراتب به یابهره آن از زین نقل و حمل انحصارات ،راننده خودْ دارونیکام نفع با همزمان و دارددوگانه یتیماه دوم قسمت



 

 

د ندازانهای خرد را به تعوبق میها با وجود اینکه سقوط سرمایهمانند. این درخواستبتالطمات اقتصادی در امان 

ی رقابت مدت و در نتیجهبلند  و در برند حمل و نقل می یهاصارات و شرکتانح ،تر رای کالناما استفاده

وان ترا می را از میدان به در کنند. همین مسألهداران ها را بیشتر پایین آورده و همین کامیونتوانند کرایهمی

ـ کیلومتر ی کرایه برمحاسبه"داران مبنی بر در مورد درخواست کامیون ا مطالبه ب زراهم  تقریباًکه  "مبنای تن 

هاست به صورت روالی عادی در آمده است چه مدت، نشان داد. آن"هاستها و پایانهحذف دالالن از باربری"

 دار است. البته این دالالن معموالًمالت مابین دارنده کاال و کامیونوجود دالالنی به عنوان واسطه در فرایند معا

 شوند.های حمل و نقل سازماندهی میشود افرادی منفرد بلکه در قالب شرکتنه بدان صورت که تصور می

کاالست.  داران با مالکاننگ کردن کامیونهای حمل و نقلی که از خود کامیون ندارند و کارشان هماهشرکت

اط کیلومتر، عمال بسـ داران مطالبه شده مبنی بر محاسبه کرایه بر مبنای تن چه در این جا از جانب کامیونآن

آن تحلیلی 38به آن رضایت داد.نیز ای که اتفاقا دولت پیچد، مطالبههای واسطه و دالالن را در هم میاین شرکت

مشکالتی را که  :بندی کرد کهتوان فرمولری در پس این مطالبه قرار دارد را بدین گونه میکه از لحاظ نظ

ت اسها دالالن و واسطهفعالیت ی نتیجه،های خرد قرار داردتر سرمایهداران و به صورت عامگیر کامیونگریبان

واسطه و با واسطه منطق رشد نهد که اینان پیامدهای بی.  این دید ایدئولوژیک بر این واقعیت سرپوش می

موضوع از این در واقع  39است. داری در عصر حاضر بودهنتیجه روند تاریخی سرمایهخود اند و این انحصارات

داران منفرد، و همچنین انحصارات و کامیونحمل و نقل که در نتیجه رقابت بین خود انحصارات  قرار است

صرفه نیست در حالی منفرد به داراندیگر برای کامیونحمل بار ه ها به چنان حدی پایین آمده است ککرایه

داران، دالالن نیز سهم ناچیز کامیوندر اینکه از  40که برای انحصارات حمل و نقل هنوز سود سرشاری دارد.

                                                           
 و ستیدو در و کرد موافقت دارانونیکام یها درخواست نیمهمتر از یکیفراوان،دولت با  یکش و قوس ها سرانجام پس از۸۴۴۱مهر  ۲۸در روز  .38

 .شد بیتصو لومتریکـ  تن هیپا بر هیمحاسبه کرا کشور، یترابر یهماهنگ یعال یشورا نشست نینهم

 ییهاالگوواره» در را رانیا یدارهیسرما یهادارد کل بحران یاست که سع یبه مراتب کالن تر کیدئولوژیاز ساز و برگ ا یقسمت خود نگاه نوع نیا. 39 

 یمعهجا یدر کجا دگاهید نیکه ا مسأله نیا به پرداختن. کند لیتحل.. .و یدالل و یخوار رانت ،ینید حکومت نامتعارف، یدارهیسرماهمچون  یا«نابسنده

 .متن خارج است  نیا حوصلهاز  اما ،یضرور استیکارسو رهنمونند،  نیو آن را به کدام ستادهیا رانیا

 سود جز به. اندنکرده منتقل یگرید بخش به را شانهیسرما و داده ادامه یاجاده نقل و حمل کار به ریغد مانند ییهانگیهلد هنوز که ستین هودهیب. 40 

 کند. هیرا توج مسأله نیا تواندیم یزیچ چه ،سرشار



 

 

نان سهم چدر این برداشت آنان نیست بلکه در این است که آن مسألهشکی نیست ولی  دارندقسمتی را برمی

ی این بار صدا ،شده است که با همان مقدار برداشت دالل دار و دالل باقی گذاشتهناچیزی برای مجموع کامیون

ترین سطح از واقعیت در واقع اکتفا به پدیداری ؛دلیل فالکت آنان را دالل دانستنآید. اما دار در میکامیون

دهند که به حصارات ظاهر شده و به آن اجازه میداران در مقام مدافع حقوق انبا این مطالبات کامیون است.

 د.ناصالحات مطلوب خویش را اجرایی ساز ،ی حمل و نقلبهانه توسعه

های اضافی در کاهش هزینه"، "های پرترددترمیم جاده"، "هاکاهش نرخ عوارضی اتوبان"ی سه مطالبه

را هم به صورت مفصل در بخش مربوط به وضعیت کنونی  ،"های مرزی جهت ترانزیت در سراسر کشورپایانه

های حمل و نقل در ایران بررسی کردیم و دیدیم که این مطالبات در واقع مطالبه بورژوازی صادرات و ضرورت

 .شودداران بیان میمحور ایران از دولت است که از زبان کامیون

ای که در مدت در هر روزنامه و خبرگزاریتوان است را می "نوسازی ناوگان حمل و نقل" ی آخر کهمطالبه

ا و های که به شیوهدید. مطالبه ؛پیش از آن به حمل و نقل پرداخته است یکسال اخیر، هنگام اعتصابات یا

در  ،از مهمترین راهکارها برای حل موانع حمل و نقل ایران برشمرده شده است و حال هم ،های مختلفزبان

 اسقاطفشار بر دولت برای  ،کنیم. معنای عملی این مطالبهداران آن را مشاهده میی کامیونلیست مطالبه

خرید دوباره کامیون است. حال نقل و ارائه تسهیالت به صرفه برای و ناوگان حمل  یفرسوده هایکامیون

ه با با توجهای حمل و نقل. شرکت اداران یسوال اینجاست که این تسهیالت به چه کسانی داده شود؟ کامیون

ی و داخلی اقتصاد ایران گفته شد این سوال فقط یک جواب ا ی وضعیت منطقههای قبل دربارهآنچه در قسمت

داران در این مطالبه نیز به حامیان های حمل و نقل است. بدین گونه کامیونتواند داشته باشد و آن شرکتمی

 شوند.میتبدیل رشد انحصارات حمل و نقل در ایران 

 یک بعدش همان ناطبقه ،زندگونه منافع بورژوازی را فریاد میاین ،داراننکه مطالبات اعتصاب کامیونای

ن این است که کامیو باشد؛ بعد دیگرشها برای نمایندگی منافع خود میداران و عدم توانایی آنبودن کامیون

گیرند هنگامی که در اردوی بورژوازی قرار می ،مشخصی ندارند مستقل و اردوگاه دارانی که از خود منافع



 

 

در مطالباتی همچون کاهش می توان را  مسألهاند. نمود این مطمئناً گامی بر ضرر منافع پرولتاریا برداشته

قیمت لوازم یدکی، افزایش سوخت و ... نام برد که گفتیم همان مطالباتی است که تحت نام یارانه به بخش 

سازی ی دیگری نیز دارد و آن ارزانهای دولت به مراکز تولیدی خدماتی سویهکمک شود.تولید خوانده می

. 41اشدبگذاری مینیروی کار و نابودی حقوق قانونی آن به بهانه برداشتن قوانین دست و پاگیر برای سرمایه

هد که دبه دولت ابزاری ایدئولوژیک می ،کندمطرح میرا  این مطالباتپر سروصدا  اندازه  که اعتصابی ایناین

یروی نداران این بخش را برای استثمار هر چه بیشتر داران این بخش بپردازد و دست سرمایهبه تقویت سرمایه

 42باز گذارد.کار در آینده 

ی، امطالبات کارگری نیز ممکن است به صورت محدود یا دوره الزم است از ذکر این نکته غافل نشویم که

به طور کامل یابی پایین است، ی طبقاتی و هنگامی که سطح تشکلمخصوصا در مراحل ابتدایی مبارزه

از  تاس ممکن که در یک دورهبا وجود این مسألهاین . دنرفرمیستی باش حتی و یا نباشد  دارانه ضدسرمایه

، دارد داریتولید سرمایه یوهی کارگر یک نیروی رفرمیست بسازد اما در سوژگی آن و جایگاهی که در شطبقه

ه چ بلند مدتدر  کندداری است که تعیین میدر مناسبات سرمایهطبقات کند. این جایگاه خللی وارد نمی

 داران صرفا این نیست که چون مطالباتی اعتصاب کامیوند داشت. در نتیجه بحث ما دربارهنرفتاری خواه

و بنابراین  انددر اردوی بورژوازی خیمه زده هموارهپس  ،ران استادهمراهی با منافع سرمایه ،هاآن کنونی

طبقاتی در  بورژوازی از لحاظ اردویِدانیم خردهزمان با اینکه میهم ،هامطالبات آن . این بررسیِاندارتجاعی

اردوی  داران اردوی بورژوازی است و نهاردوی کنونی کامیون رساند کهمینوسان است ما را به این نتیجه 

بورژوازی ی کارگر با خردهحال اگر از سه نوع برخوردی که در طول تاریخ برای ائتالف طبقه ها.همیشگی آن

سمت ی کنونی، آن قداران در لحظهفهمیم که کامیونمی ،برشمردیم سعی کنیم متد بلشویکی را اتخاذ کنیم

ان و دارجایگاه اجتماعی کامیون کارگر باشند.ی بورژوازی نیستند که مناسب برای ائتالف با طبقهاز خرده

                                                           
 ییزداراتمقر ،کار نیا ابعاد از یکی و زنندیم بازار از ییزدامقررات به دست یگذارهیسرما و دیتول موانع رفع یبهانه به هادولت سمیبرالینئول دوره در. 41 

 .انجامدیم یجتماعا خدمات رفتن نیب از و مزدهادست یواقع مقدار کاهشکه به  است کار یروین بازار از
 .دارند تیفعال بخش آن در نقل حمل کارگران و بوده یشرکت صورت به نقل و حمل از کم چند هر یدرصد که میگفت ینیشیپ یهابخش در. 42



 

 

دهد و آن را غیر قابل جمع را در تقابل با منافع کارگران قرار می گونه این حرکتبدین شاناعتصاب مطالبات

 پردازیم.های سیاسی اعتصاب میدر ادامه به داللت .کندبا مطالبات کارگران می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دارانکامیونسیاسی اعتصاب  یهاداللت

 ،اعتصاب کارگریو در  سطح عامسخن از کارکرد آن به عنوان یک امتناع در  ،پیشتر در بحث اعتصاب

ن سخ ردش سرمایه در آن بخش مشخصو در حالت کلی امتناع در برابر گ امتناع در برابر تولید یا توزیع

ود و موقت توازن قوا به نفع در ادامه ذکر کردیم که چگونه در آن بخش مشخص و به صورت محد ؛گفتیم

ین چنتوانند و باید از دل این واقعه سندیکای خود را بنا نهند. حال بیاید کارگران رقم خورده و کارگران می

در سطحی خرد را دچار  گردش سرمایه ،داراناعتصاب کامیونداران داشته باشیم. کامیون ای را در موردبررسی

 در  تالشی برای ایجاد اخاللآید، این اعتصاب  وجود اخالل نکرد که بتوان گفت باید از آن سندیکای محلی به 

بود و بنابرین هر تشکلی که از آن برون آید تشکلی سراسری است که بر گردش سرمایه در سراسر ایران 

-به تقابل با دولت میبه ناچار در سطح سیاسی های محلی بنا نشده است و همچنین این کنش پایه

 ای ازجمهوری اسالمی در نهایت یک دولت بورژوایی است و این یعنی که طبقه کارگر ایران در دوره43انجامد.

در اختیار نیروهای  و خیابانی که اکنون تماماًآن مبارزه ی سراسری را شکل دهد اش ناچار است بر علیه حیات

اما نباید فراموش کرد که جمهوری اسالمی یک دولت  .های خود تسخیر کندا سنگربندیبورژوایی است را ب

ترین ترین و سهمناکاش بارها با گستردهت قرن حیا 9ای که در طول بیش از یعنی دولت طبقه ،بورژوایی است

برای شکست یک  امواج انقالبی برخورد کرده و توانسته آن را مهار کرده و یا در منطق سرمایه حل نماید.

خاذ اتمشخص ی مشخص تاکتیکی عف و قوت آن داشت و در هر لحظهدشمن باید که درک درستی از نقاط ض

ها نیستند ـ در راستای استراتژی نابودی ترین ضربهها ـ که الزاما بزرگترین ضربهبرای وارد آوردن عمیق ؛کرد

ز حتی اگر موفقیت آمیکند داران با دولت ایجاد میتقابلی که اعتصاب کامیون کامل دشمن و پیروزی نهایی.

ی زودرس بود زیرا که نابودی دولت ی کارگر ایران یک پروژهدر بهترین حالت، باز هم برای طبقه ،بودمی

 انجام گیرد که این طبقه ازی کارگر طبقه ایی جمهوری اسالمی فقط زمانی باید به رهبری و نقش قاطعبورژو

 بدیل خود برای بعد از آن اطمینان یابد.توان عملی ارائه 

                                                           
 در اختالل نیا نبودند اعتصاب در داران ونیکام یتمام و ستین یاجاده نقل و حمل فقط نقل و حمل یتمام چون که میکن ذکر است الزم البته. 43 

 .بود اختالل کی صرفا و انجامد،یب هیسرما گردش توقف به نتوانست هیسرما یسراسر گردش



 

 

را نباید بدین صورت در نظر گرفت که پرولتاریا  ه تر از این گفتیم که دوگانگی و نوسان این طبقپیش

وازی باشد. این که در آن موقع مشخص خرده بورژوازی رو به سوی ژتواند هیچ وقت موئتلف خرده بورنمی

این طبقات را به بورژوازی  ،شرایط مشخص کنونی. کندوره تعیین مین دآکدام طبقه دارد را شرایط مشخص 

سپارند، میهای ارتجاعی رهبه سوی اجرایِ پروژه ،امپریالیستی متصل کرده و سرانجام این مجموعه و همراهان

هاست سرنگونی جمهوری اسالمی است. این شرایط مشخص برای کارگران ی این بورژوازی سالزیرا که برنامه

 ،در چنین سطحی های ائتالف طبقاتی میان کارگران و دیگر طبقات راای است که پروژهی مفقودهارای حلقهد

. تهای کنونی شرایط ایران اسای که برخاسته از خود واقعیتی مفقودهحلقه ؛کشاندپیشاپیش به شکست می

ی کارگر؛ به سان قامت مادی حزب انقالبی طبقهی کارگر است. ی مفقوده حزب انقالبی طبقهاین حلقه

پرولتاریا و طبقات دیگر را تنظیم کند. حزب طبقه همچون مقر ی میان موظف است که رابطه ،آگاهی پرولتاریا

و دراز مدت ای چه دستورات لحظهها و تمامی آنها و عقب نشینیها، حملهها، ائتالف، حمایتفرماندهی طبقه

د کنکند. تنها حزب قادر است این نقش را ایفا کند و حزبی موفق عمل میرا صادر می ؛شودمی نبرد شمرده

مدت نبرد را از نبض توازن قوای وضعیت بگیرد. بدیهی است کارگران بدون  ای و درازکه دستورات لحظه

 ا را بههتوانند و نباید به سمت چنین اقدامات خطرناکی روند؛ اقداماتی که آنداشتن این سطح از تشکل نمی

 دهد.عنوان سپاهی بدون برنامه و رهبر در اختیار دشمن قرار می

ا ای دیگر از امتناع و رویارویی رداران غیر از این ممکن بود که شیوهحال بپردازیم به اینکه آیا برای کامیون

 هایهها و حوزتشکیل شده از بخش دارانهای دیگری را در دستور کار قرار دهند. کامیونیا افق یرندپیش گ

وان تکه نمیرسیم می یداران منفردت تقسیم کردن در نهایت به کامیوندر صور ؛مشخص و کوچک نیستند

ن میوخوزستان به همان انداز با یک کا از آن به عنوان یک حوزه نام برد. به این معنی که یک کامیون دار در

 توان درهای مشخصی نمیینتیجه حوزه دار شیرازی. درارتباط دارد که با یک کامیون ی دیگردار خوزستان

مرحله و از پایین را  به ای عمال ناممکن است. همین امر سازماندهی مرحلهکارحوزهشخیص داده و آنان ت

نونی ی کدر دوره نماید کهکاری سراسری را ایجاب میخود سبک ،خصات این ناطبقه. یعنی مشکندناممکن می

طلبانه است. اما ممکن است همان سبک کار سرنگونی آیدبرون میکار سبک تنها آلترناتیوی که از دل این



 

 

هوری ایی ـ امپریالیستی جمکه نیروهای طرفدار سرنگونی بورژو ،گونه استدالل شود که در وضعیت کنونیاین

ی کارگر، در معرض این خطر قرار داشته و اند؛ هر نیرویی حتی طبقهی ما هژمون شدهبر جامعه اسالمی

ه دارد و سوی سرنگونی طلبان داران نیز از این امر مستثنی نیستند و اگر بخواهیم هر نیرویی که سمتامیونک

باید به کارگران در هنگامه  مانیم و اتفاقاًبر جنبش کارگری نیز باز می یحتی از تأثیر گذار ، را رها کنیم

ی کارگر مطرح اما بین آن امکانی که برای طبقه44هایتان برگردید.اعتصاب و مبارزه نیز پیشنهاد دهیم به خانه

یری برای جلوگ ی کارگرطبقه است تفاوتی عمیق نهفته است. داران مطرحاست با آن امکانی که برای کامیون

 ،ی کاری خود در سطح محلی محدود کردهتواند خود را به حوزهمی ،های امپریالیستیاز درگیری در سیاست

متشکل  چنینسندیکا ـ را برای خود تشکیل دهد و در آن سازمان یابد. کارگران اگر اینتشکل متناسب با آن ـ 

سطوح  ،ها همزمان با سطح محلی محیط کارشانی بعد از مبارزه که میدان عمل آنگاه در مرحلهآن ،شوند

در  جلوگیری کنند.های بورژوایی درافتادن به سیاستتر از توانند قاطعانهمی ؛دهدتری را پوشش میگسترده

ها سنگ بنای مبارزه در سطح آن شوند و تشکلها در سطح محلی مبارزه کرده و متشکل میاین فرایند آن

ی کاری و سیاسی کارگر از لحاظ سبکتوان امیدوار بود که مبارزات طبقهتر خواهد بود و از این راه میگسترده

ها مقدور داران هیچ کدام از اینحفظ کند. اما برای کامیونطلبانه های سرنگونیاستقالل خود را از سیاست

ش این است که این جنب مسأله ،داران ارتجاعی استفراتر از این است که جنبش کنونی کامیون مسألهنیست. 

 زیرا بهکار بورژوایی را به همراه خواهد داشت؛ ها سبکآنطبقاتی بورژوایی داشته و ماهیت  و سویِ سمت

 برای مرحله بعد تشکل تبدیلای به پایه ،ه امتناع و مقاومت در آن سطحک ایحوزه های منفرددلیل نبود بخش

ند. کدولت را با بحران مواجه میکه گسستی است  اگزیر امتناعی در برابر دولت است؛ها ناعتصاب آن شود،
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دامان  دنآلوین یبرا نیاز ا شیکه تا پ بود کرده فلج ینظر لحاظ از را آنچنان  سمیالیدادن به خطر امپر تیتمام که ییشنهادهای. پرانیا یبورژواز منظر

 ستین بیعج که گونههمان انیجر نیا در دارد، یتلخ و گزنده یطنزها گاه، خیتار انیجر اماانجام ندهد.  یعمل چیه دادیم حیخود به عمل اشتباه، ترج

 رونیب خود خلوت کنج از زگاریپره چپ نیا که ستین هم بیعج شوند، هاپروژه نیترکارانهتبه و نیترخشن در ریدرگ «طلبصلح و معصوم شیدراو» که

 کایدباسن تقابل در  تپههفت در اناتیجر و مبارزات روند در که میدید گذشته ماه چند در. زند چنگ کرده فراهم آن یبرا تیوضع که ییهاامکان و دهیخز

. است بوده همواج یتقلب یکایسند دیتهد با زین تهران یراناتوبوس یکایسند  در و آمده انیم به زین کار یاسالم یشورا نهیگز یکارگر یشورا با همزمان و

 قابلت در ـ است شانمقاومت محور ستون که یدولت ـ یدولت ینهادها نیا کننده هیتوج توانیاست که م یاتیهم بافتن نظر به حال در یمقاوت محور چپ

 وجود با وناکن بود پروغرب چپ خطر کارگر یطبقه جنبش یکننده دیتهد خطر نیترعمده و تنها نیا از قبل تا اگر. باشد یکارگر مستقل یکاهایسند با

 .ستین خطر تنها گفت توانیم ؛است خطر نیترعمدهچپ پروغرب  کماکان کهنیا



 

 

وانایی ارائه بدیل عملی خود را داشته باشد. ی کارگر ایران تشود که طبقهاش ضروری میبحرانی که زمانی لزوم

در این سطح و با ایجاد این بحران ها برای دولت همان تاثیری را خواهد داشت که اعتصاب سراسری، هردو به 

در این شرایط  ،داری کامیونین این ناطبقهاکنند. بنابریک اندازه به صورت زودرس دولت را دچار بحران می

ن اگر بخواهیم کل ای باشد.داشته تواند افقی جز سرنگونی بورژوایی جمهوری اسالمی اش نمیکنش ،مشخص

ط کنونی داران در شرایباید بگوییم که به دو دلیل اعتصاب کامیون ،دالیل را به صورتی منظم کنار هم بچینیم

 وایو توازن ق ی کارگرطبقه آن حمایت کند: وضعیت کنونی خودِباید از  ی کارگرطبقه که آن چیزی نیست

-لگذارد و اصرار بر تشکروی کارگران میگری را پیشی کارگر نوعی دیگر از کنشداخلی ایران، وضعیت طبقه

ند ککند؛ شرایط داخلی نیز ایجاب میهای سندیکاهای موجود را به امری مترقی تبدیل مییابی و تقویت پایه

خطری جدی  نیروهای پرو امپریالیست یبه واسطه اعیآن انهدام اجتم که خطر سرنگونی بورژوایی و از پی

 ای بر این خطر فائق آمد.توان از راه کار محلی ـ حوزهاست و در این شرایط تنها می

حاوی آن است برگردیم به چند ادعایی که در داران هایی که اعتصاب کامیونحال با تمامی این سویه

حمایت سندیکای شرکت واحد از اعتصاب هایی از جنس حمایتگفتیم که های پیشین مطرح کردیم. قسمت

و اکنون ضروری است به تشریح این زند لطمه میی کارگر در شرایط کنونی به استقالل طبقه ،دارانکامیون

ی کارگر شرط الزم و کافی برای پیگیری منافع تاریخی کارگران در هر سطح از استقالل طبقهادعا بپردازیم. 

ی، توان تحت سه سطح عام نظری، سیاساین طبقه است. این استقالل اما ابعاد گوناگونی دارد که مییابی تشکل

در 45توان یک تشکل را مستقل نامید.بندی کرد و با استقالل در این سه سطح است که میتشکیالتی دسته

ونی و در راستای سرنگ انجامدگونه که گفتیم به تقابل با دولت میداران همانسطح سیاسی اعتصاب کامیون

ن آدر  خود سندیکا را ،رانی با این حرکتاتوبوس یگیرد. همراهی سندیکابورژوایی جمهوری اسالمی قرار می

چنین  کارگری و ایجادجنبش د و در درازمدت به تقویت جناح پروغربدههمین راستا قرار میدر  ،لحظه

ت وضعی اسری با دولت به معنای این است کهتقابل سرانجامد. از لحاظ نظری پیامد سندیکا میجناحی در 

                                                           
رضا  ران،یکارگران ا یمبارزه طبقات یدرباره: به کند رجوع تواندیم خواننده یکارگر یهاتشکل استقالل با رابطه در شتریب قیتدق و کیتفک یبرا. 45 

 . 6931پروسه،  ینترنتینشر ا ،یشهاب



 

 

کنونی را انقالبی درک کنیم. چنین نظرگاهی بر این اساس استوار است که به محض فراهم آمدن فرصتی در 

توان کل نیروها را برای تغییر قدرت بسیج کرد. این نظرگاه تفاوتی میان یک کشور و یا تضعیف دولت آن می

ندیده و به جای تحلیل جامعه بر اساس تضاد و تخاصم میان طبقات بر مبنای تضاد میان انقالب با رژیم چنج 

ها چه کرد دولتکه زمانی که عمل انجامدبدین نتیجه میاین دیدگاه  ی مدنی بنا شده است.دولت و جامعه

ر نظر گرفتن سمت بدون د المللی از خطوط قرمز عبور کرد باید که مردم همه با همدر  امور داخلی و چه بین

 رند ـگیدر نظر نمی ییهاچنین برخورد برخیزند. هاآنبه مقابله با و سوهایی که ممکن است در دام آن افتند؛ 

 یی حاکم را فراگرفته است وضعیت طبقهکه عالوه بر بحرانی که طبقهـ د نرود که در نظر گیرانتظار هم نمی

دارد. حمایت از چنین اعتصابی عمال وجود دارانه امکان ارائه بدیلی غیر سرمایه است و آیا عمالً کارگر چگونه

ی کارگر به سطح تشکل سراسری خویش به معنای قبول این موضع نظری است که لزومی ندارد که طبقه

ای هم هی کارگر نیز وزنطبقه اساساًزیرا که  ؛المللی نیز لزوم چنین تغیری را فراهم کندرسیده و وضعیت بین

ی نیز کارسبکتشکیالتی و ها دست به اقدام زند. از لحاظ همراه با آن باید که وزن در کنار سایر اقشار است و

تری منجر به ارتباطات نزدیکای برسد که هایی ممکن است به مرحلهی چنین حمایتواضح است که ادامه

ان به دارچیزی به علت وسعت و پراکندگی کامیونداران برسد. چنین رانی و کامیونسندیکای اتوبوس میان

ند. کداران میداران را به زیر پرچم رهبری سندیکا آورد سندیکا را تابع آشفتگی کامیونجای اینکه کامیون

ا به جای سندیک ،رانی اتوبوسچنین امری عمال تشکیالت سندیکا را از هم پاشانده و بعد از آن ما با راننده

 شود.داران همراه میکامیون هایی همچون اعتصابِای که این بار به راحتی با حرکتد، رانندهطرف خواهیم بو

 داران استقالل کارگرانچنین برخوردی میان سندیکا و اعتصاب کامیون فتتوان گبدین صورت است که می

 ی ایناگر که همه.داردتوان نابودی آن را در همه سطوح و در ادامه  کرده دارخدشه در وضعیت کنونی را

 اقشار و ،ای که وضعیت اقتصادیبدون جواب مانده و این است که در دوره مسألهم باز یک مطالب را بپذیری

ا چگونه هدر تنگایِ اقتصادی و معیشتی قرار داده است؛ چه باید کرد؟ کارگران و کمونیستطبقات مختلفی را 

تای برخورد کنند که در راس ،دیگر فرودستان را درگیر کرده استی کارگر و نسبت به واقعیاتی که خود طبقه

خی دقیق توان بدان پاسنمی کلی بوده و طبیعتاً مسألهیک  مسألهی کارگر قرار گیرد. این منافع تاریخی طبقه



 

 

ه ک ،توان در سطح عام به تبیین اصولی پرداختاما می .داد که برای تمامی حاالت ممکن درست از آب در آید

ت انگشمورد به غیر از چند کارگران ایران  ایط کنونی کهی برخوردها باید در نظر گرفته شود. در شردر همه

افته و یالزم است در دو سطح تشکل ،نداهتپه و ... تشکل نیافترانی، یا هفتشمار همچون سندیکای اتوبوس

ا کنون ها که هیچ تشکلی کارگری مستقلی تتشکل نیافته به بحث بپردازیم. در اکثریت قریب به اتفاق بخش

محافل  ها ول جمعیشکل نگرفته است در گام اول ضروری است که کارگران پیشرو همدیگر را یافته و به تشک

سی کالن ایران و جهان و شان تا مباحث سیاشان حول موضوعاتی اعم از بررسی وضعیت فضای کاریکارگری

-هسته های اولیههاست که نطفهدر طول تاریخ بپردازند. در فرایند این بررسیی کارگر ی طبقهتجربیات ارزنده

ه ای کهای عملیامکان شان باید هموارهگیرد. این نطفه البته در هنگام کارهای جمعیهای کارگری شکل می

 ر مسیریبل آن دست به اقدام در سطح محلی خود زنند. دگذارد را دریافته و از قِشان میوضعیت پیش روی

وند. رتوانند به سمت تشکیل سندیکای خود پیشها میبر است که این هستهچنین پر فراز و نشیب و زماناین

ایی که هشوند بلکه سندیکا باید که همواره پایهی سندیکایی نیز این وظایف ساقط نمییافتهدر سطح تشکل

 ،کاسندی ،ود را همواره بازتولید کند. همزمان با اینسان خها استوار است را تقویت کرده و بدینخود برروی آن

های عملی و نظری خود را کمکها که خود را نیز پابرجا سازد الزم است که به کارگران دیگر بخشبرای آن

ای هجهت تشکیل سندیکای کارگری مختص آن بخش برساند، با این کار است که سندیکا در مقابل هجوم

در این سطح اما سازد. هایش تنها نبوده و راه را برای تعمیق مبارزه طبقاتی هموار میداران و دولتسرمایه

وظایفی  اه یکی از اینگیرد. در سندیکا قرار می متشکلِ یرویِ کارگران پیشرو وظایف و مسائل دیگری پیشِ

تواند یف مواکنش سندیکا بسته به شرایط مختلگذارد.است که تحرکات طبقات دیگر بر دوش سندیکا می

چه باید در نظر داشته باشد در حد و حدود توان و جایگاه سندیکا واکنش نشان دادن متفاوت باشد اما آن

 انجام پذیر است های کارگر و یا همان کمونیستاما با همکاری روشنفکران ارگانیک طبقه این وظیفه است.

وند. شی کارگر محسوب میپیمان تاریخی طبقهاما هم باشند و یا کارگر نبودهرو میکه یا خود از کارگران پیش

. ی طبقاتی و باالرفتن سطح تشکل کارگران ناگزیر استنیازی است که با گسترش مبارزه نیاز به این ترکیب

رفته رفته این نیاز به صورتی نیازی حیاتی درآمده و باالترین سطح خود را در  ،یابی کارگرانبا باالرفتن تشکل



 

 

چه گر. آنی کاریابد که ترکیبی است از کارگران و روشنفکران ارگانیک طبقهی کارگر میانقالبی طبقهحزب 

رو به گسترشی است که با افزایش سطح تشکل کارگران و در  توان برداشت کرد وظایفِاز این موضوع می

ن اید جمله پیشین خود را بدیاف بافتد. با این اوصها میبر دوش کمونیست ،شرایط کنونی در مورد سندیکاها

 گذارد.ها و سندیکاها میصورت درآوریم که تحرکات سایر طبقات وظایفی را بر دوش کمونیست

رو این است که تشکل کارگری باید در سطح توان و قدرت خود به سمت ائتالف، یکی از وظایف پیش

 های مشخص تاریخی و جغرافیاییه ویژگیحمایت و همکاری با سایر نیروها پیش رود. نوع این ائتالف بسته ب

ری ی موئتلف تحت رهبتواند متفاوت باشد اما اصل غیر قابل فسخ در این فرایند این است که این مجموعهمی

های سیاست یرودنبالهبه ناگزیر در غیر این صورت کارگران  ،تشکل کارگری اداره شده و به کنش بپردازد

ی مشخص به عمل آید ای از وضعیت آن لحظههمزمان با این الزم است بررسیطبقات دیگر خواهند گشت. 

-های سرمایهکه به روشن ساختن توازن قوا طبقاتی موجود در جامعه انجامد و در این بررسی الزم است مولفه

ی امهو در اد 46ی طبقاتی در نظر گرفته شودهای آن، تاثیر امپریالیسم و همچنین سطح مبارزهداری و بحران

 توان به بحثهای وضعیت را در نظر گرفته اتخاذ گردد. بعد از این است که میکاری که ضرورتسبک ،هااین

 یهای آن اجازهرو به سوی منافع تاریخی پرولتاریا دارد یا نه و ویژگی ، پرداخت که آیا تحرک فالن طبقه

 دهد یا نه.را می کار مترقی هر دورهاتخاذ سبک

های مختلف تاریخی خود را نشان داده است ی کارگر امری است که در دورهاست که خالقیت طبقهبدیهی 

های تاریخی است. دار این خالقیتوام ،شناسیمی طبقاتی میچه که ما امروز به عنوان علم مبارزهی آنو همه

ا را گشهای راهو بارها این خالقیت آینده بارهاتوان نادیده گرفت و مطمئنا نیز در این را برای آینده نیز نمی

داری اگر که بخواهد گامی در راستای رهایی در عصر سرمایه خواهیم دید، بحث اما این است که هر کنشی

ی کارگر و استقالل تشکالت این طبقه را از سایر طبقات رعایت کند. باید اصل رهبری طبقه پرولتاریا بردارد

بورژوازی داشته و در پرولتاریا با خرده ،که در طول تاریخاست  رخوردی این تاکید ما بر اساس سه نوع ب
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های پیشین بحث کردیم و با توجه به این بود که فقط یکی از آن سه برخورد در راستای منافع تاریخی قسمت

وان تمیرانی را داران برخورد سندیکای اتوبوسها. در اعتصاب کامیونپرولتاریا قرار داشت؛ برخورد بلشویک

 البته نباید از نظر دور داشت که خوشبختانه سندیکا  ،نوع اول داشت ی ازبرخوردی دانست که سمت و سوی

سازمان نداد؛ امری که تمامی چپ پروغرب ایران اعتصابی ها و برای همراهی با آن فقط حمایت کرده است 

 خواستند. ی کارگر ایران میصدا آن را از طبقهیک

نسبت به مطالبات همچنین کارگران ایران قرار گرفته و  یراستای منافع تاریخ در خواهدبرخوردی که ب

 در سطح بعدی به و باید که در سطح اول دست به چنین بحث و بررسی زده ،تفاوت نباشدداران بیکامیون

 دفاع از منافع پیدا کرده ورا هایی که توان همراهی با کارگران دارند تفکیک این طبقه بپردازد و آن قسمت

اران دکه درصد کمی از کامیوندارند که با وجود اینآنان را علم کند. این قسمت همان کارگران شرکتی کامیون

ها داران نیز به آنکامیون ،دهند اما بخش رو به گسترش صنعت حمل و نقل اند و در آیندهرا تشکیل می

انند میعنی از جنس همان کارگران سندیکا و باید که  ،اندنقلکه کارگر حمل و تر اینپیوندند. از همه مهممی

ها رانی که به آنز سندیکای اتوبوستر اتشکل خود را سازمان دهند، در این کار چه نهادی اصلحسایر کارگران 

 کمک کند.

را خالف استقالل طبقه کارگر  نو آ ههای شرکت واحد مخالف بوداز این روست که ما با این حمایت

ن سطحی نیست که بتواند از این ائتالف ها چیزی گیرش بیاید و اتفاقا مجبور آ دانیم. اکنون طبقه کارگر درمی

ن چه اکنون ضروری است ساختن و بش کارگران پیش برود. آاست تا سرحدات مسخ ماهیت طبقاتی جن

 ی کارگر است. در درون طبقه سندیکامستحکم کردن 

ضروری است سندیکایتان را حفظ کنید و با تمامی توان این واحد،  سندیکای شرکت کارگر رفقا و دوستان

به جای نظر انداختن به سوی طبقات  ،تشکلی که به بهای زیادی به دست آمده را توسعه دهید. رفقای کارگر

مبارزاتی  اتها نظر کنید. کارگرانی که تجربیپیمانانی در میان آنان به کارگران دیگر بخشدیگر و یافتن هم

ها بکند. با این کار و کمک به اینکه کارگران دیگر یابی آنتواند کمکی شگرف به سازمانمی ،ارزنده شما

 طبقاتیشما کاری سترگ در راستای مبارزه ،را بسازند مستقل خود های صنعتی خدماتی سندیکایِبخش
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