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 !رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمیمرگ بر 

 

                                                                                  ایپم سیاهکل
 

 سرمقاهل 

 
 

کای التین با شیوه  وم غارت آمری  ای نوین تدا

 ادنتف اه    هب  جان  هم  می وقتی   گرگ 

 (قسمت اول)!جهان ی اریان و سخنی کواته ردباره 

 (قسمت هشتم)ی انحصاری  نیب المللی شدن سرماهی 

 

ی اخیر در کشورهای آمریکای التین توهماتی را دامن زده است مبنی بر این که مردم  تحوالت دو دهه

آوردن به اشکال  ی امپریالیستی و روی ی مسلحانه علیه سلطه کشیدن از مبارزه این جوامع با دست

انجام  به اصطالح با چنان که اند؛ آن افتهی ی سیاسی، به آزادی و دمکراسی دست آمیز مبارزه مسالمت

چون چاوز در ونزوئال و مورالس در بولیوی را  ی هم"سوسیالیست"عناصر  "انتخاباتی آزاد و دمکراتیک"

  2 ی صفحه ادامه در                                                                                   .گزینند به ریاست جمهوری خویش برمی

 
  

زبانازجملهنیا."ستینمردمیبچهبامنیهابچهنیبیفرقوهستندافرادیهیبقیهابچهمثلمنیهابچه"

هاشمچونهمیگرسرکوبودیپلعنصر مهدیریدستگباارتباطدر–یرفسنجانی هاشمی ودمتوسطی

نمیمستقکشانزحمتوکارگرانانفرزندتنازهزارانکُشتاردرکهاستآمدهدربه–هیقضائیقوهدستگاه

 4ی  ادامه در صفحه                                                                                                                                       .استداشته

 

 

خوار و ضدمردمی جمهوری اسالمی و  کار، خون دان مسلح، جنایتوسه سال از حاکمیت رژیم تا بن دن بیش ازسی
رژیم وابسته به امپریالیزم جمهوری اسالمی از همان آغازین . گذرد های جدید امپریالیزم می به بیانی دیگر مهره

اش به اهداف خود، از هیچ کوشش و جنایتی کوتاهی  روزهای حاکمیت خود برای رسیدن اربابان امپریالیست
                                   5ی  ادامه در صفحه                                                                                                                             .کند ه و نمینکرد

 
  

بندی،  اشتباه ساده در طبقهمانع نهائی برای درک گرایش به سمت انحصار جهانی عبارت است از یک 

ی  ی رقابت در وهله همان چیزی که اقتصاددانان موقع بحث درباره -ها یعنی جائی که رقابت بین شرکت

                                                                                  7ی  ادامه در صفحه                            (92). شود با رقابت بین کارگران اشتباه گرفته می -اول در نظر دارند

 

 3113 آبان                               بهمن 31تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              31سال سوم، شماره                  

 ای نوین تداوم غارت آمریکای التین با شیوه

! ی ایران و جهان سخنی کوتاه درباره  

:این شمارهمطالب   

 (متقسمت هش)یانحصاریشدنسرمایهالمللیبین

  
3281توامبر  82شمسی برابر با  3311آذر  7: ریخ تولدتا  

افتند ها به جان هم می وقتی گرگ  



 

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

 

 8 ی ، صفحه31ی  شماره 3113 سوم، آبان سال بهمن 31تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

 

 

 1ی  ادامه از صفحه

عالرغم صحت این امر که در حال حاضر و در کشورهای آمریکای 

های پیشین  ی ضدامپریالیستی نسبت به دهه ی مسلحانه التین مبارزه

و این موضوع مهمی است که  -دهد  رشد و گسترش کمتری نشان می

ولی دینامیسم و مکانیسم  -ی خود باید مورد بررسی قرار گیرد در جا

گر این امر هست که  خوبی نمایان تحوالت اخیر در این کشورها نیز به

هائی  گونه محافل مختلف امپریالیستی با اتخاذ و اعمال سیاست چه

جدید و با به حاکمیت رساندن مزدوران ظاهرن ضدامپریالیستی 

های  ضمن تشدید روند غارت چون چاوز و مورالس، هم

 .زنند گونه توهمات مسخره نیز دامن می شان، به این امپریالیستی

گی  گونه جهت شناخت اوضاع کنونی کشورهای آمریکای التین و چه

ضروری است  ،های امپریالیستی اخیر در این کشورها برد سیاست پیش

 .نگاهی نیز به تاریخ این جوامع انداخته شود

کشورهائی که سابقن از مستعمرات  ی مجموعهآمریکا، ی    قارهدر 

به خود  "آمریکای التین"اند اکنون نام  اسپانیا، پرتقال و فرانسه بوده

ی زبان  اند زیرا زبان کشورهای اسپانیا، پرتغال و فرانسه از ریشه گرفته

 .التین است

ها در کشور مکزیک،  گی انسان آمده از وجود زنده آثار به دست

 .هزار ساله دارند ۴۰قدمت 

میالدی که کریستف کلمب برای  ۲۴۴۱مردمان این مناطق تا سال 

های بزرگ آزتک، مایا و  شود، تمدن ی باهاما می اولین بار وارد جزیره

 .دارند اینکا را برپامی

گران اروپائی را از امکان چپاول  پس از این که کریستف کلمب غارت

گرداند، سیل دزدان  ق مطمئن میهای انباشته شده در این مناط ثروت

گران اسپانیائی و پرتغالی و سپس فرانسوی و انگلیسی به این  و غارت

اینان جهت تسهیل دزدی و چپاول خود دست . گردد جوامع سرازیر می

زنند و با تحمیل زبان، مذهب و  عام جمعیت بومی می به قتل

آنان را به  ی جمعیت بومی، مانده خودشان بر باقی های اداری سازمان

کنند و محصول کار و زحمت  زور وادار به کار در مزارع و معادن می

 .کنند این مردمان را به کشورهای خودشان در اروپا منتقل می

اگر نه به  پس از گذشت تقریبن یک قرن جمعیت بومی این مناطق را

برند و در قرن  از میان می ای  شکل مطلق، اما به طرز گسترده

 .کنند رده از آفریقا میروع به آوردن بَام ش شانزده

که در ابتدا  –در اثر رقابت دزدان اروپائی بر سر چپاول این مناطق 

سوزی به وقوع  های خانمان جنگ –گیرد  میان اسپانیا و پرتغال درمی

پیوندد که مصائب ناشی از آن را نیز مردم تحت ستم این منطقه  می

 . کنند تحمل می

شوند دائمن  نهایتن دزدان انگلیسی موفق می ها که در این رقابت

ها خارج سازند، جامائیکا و بلیز به  مناطق مختلف را از چنگ اسپانیائی

 .آیند ها درمی اشغال دائمی انگلیسی

های  ام موضوع استقالل این جوامع از دولت از اوائل قرن نوزده

ه گردد و هائیتی اولین کشوری است ک استعمارگر اروپائی مطرح می

 .یابد به استقالل دست می

های استقالل  ی آتش جنگ با مطرح گردیدن موضوع استقالل شعله

 .کشد طلبانه زبانه می

ی  ی استعمارگرانه طلبانه، قطع سلطه های استقالل هدف اصلی این جنگ

مهاجری است که  داران داران کشورهای اروپائی به نفع سرمایه سرمایه

 .اند گزیده ادر این مناطق سکن

طلبانه، جنگی است که در کلمبیا و به  های استقالل ترین جنگ یکی از مهم

گردد و سپس در چند کشور دیگر  رهبری سیمون بولیوار آغاز می

داران مهاجر به  ی سرمایه سیمون بولیوار نماینده. یابد ادامه می

آمریکای التین است که خواستار حفظ ثروت در آمریکای التین و 

وی مبارزات . گران و دولت اسپانیا بودند ت غارتکردن دس کوتاه

طلبانه را در اکوادور، بولیوی، پاناما، پرو، کلمبیا و ونزوئال  استقالل

 .کند رهبری می

گران اروپائی سیاست  طلبانه، غارت های استقالل گیری جنگ با اوج

های  بدین ترتیب که با ایجاد رژیم .کنند جدیدی را اتخاذ می

سط عناصر مزدور و وابسته به خودشان در این نشانده تو دست

 .سازند کشورها، ظاهرن این کشورها را مستقل می

کشورها به  طلبانه در این های مبارزات استقالل گاه شعله با این همه هیچ

خاموشی نگرائید و هرگاه در هر یک از این کشورها رژیمی مستقل از 

عمارگران دست به این استعمارگران بر سر کار آمده، یا خود است

اند و یا توسط مزدوران خود در نیروهای نظامی  ی نظامی زده مداخله

ی نظامی و  البته مداخله. اند این کشورها، دست به کودتای نظامی زده

کودتای نظامی عمدتن توسط ایاالت متحده ی آمریکا صورت گرفته 

 .است

خالل انقالب در  ۲۴۰۱ی آمریکا در سال ایاالت متحده بار، برای اولین

ی نظامی کرده و این انقالب را  مداخله مستقیمن پاناما

 نوین ای تداوم غارت آمریکای التین با شیوه



 

 

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

 

 1 ی ، صفحه31ی  شماره 3113 سال سوم، آبان بهمن 31تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

های بعد نیز هندوراس، نیکاراگوئه، مکزیک،  کند و در سال می سرکوب

 .دهد هائیتی، دمینیکن و گرانادا را مورد تجاوز نظامی قرار می

در اکوادور صورت  ۲۴۱۱همچنین اولین کودتای نظامی در سال 

شماری که در  شود برای کودتاهای بی غازی میگیرد و این سرآ می

ای در جهان صورت  تر از هر منطقه کشورهای آمریکای التین بیش

 .گرفته است

ی آمریکا  گی ایاالت متحده با حاکمیت سیستم امپریالیستی به سرکرده

های  پس از پایان جنگ دوم جهانی و مسدود شدن تمام راه

ی  بیون این منطقه به مبارزهی سیاسی، انقال آمیز مبارزه مسالمت

آورند و در کوبا، السالوادور، نیکاراگوئه و  ی چریکی روی می مسلحانه

اما به . گیرند ی چریکی شکل می ی مسلحانه های مبارزه گواتماال سازمان

گردد، در سائر  شان به انقالب منتهی می ی مسلحانه جز کوبا که مبارزه

های  ن به انحراف رفته و با رژیماند و یا عمدت کشورها یا سرکوب شده

 .اند که این نیز مورد قابل تعمقی است حاکم به سازش کشیده شده

در حال حاضر و بر اساس تقسیم کار امپریالیستی، اقتصاد هر یک از 

 .محصولی است کشورهای آمریکای التین، یک اقتصاد تک

ی  لیدکنندهگان قهوه؛ پاراگوئه تو برزیل، گواتماال و هائیتی تولیدکننده

 .گان نفت هستند سویا؛ اکوادور و ونزوئال تولیدکننده

ی غارت صنایع  تن کوکائین عرصه ۴۰۰ی بیش از  کلمبیا با تولید ساالنه

 .بزرگ داروئی است

 "یونایتد فروت"هندوراس با تولید موز، تحت اسارت انحصار شرکت 

 .آمریکا است

داری در آمریکای  بانک کشور بلیز را مانند سوئیس در اروپا، به مرکز

خصوص محلی  بههای امپریالیستی و  التین جهت تبادالت پولی شرکت

اند و باز هم مانند  برای داد و ستد مواد مخدر آمریکای التین تبدیل ساخته

های سیاسی موجود در آمریکای التین به  سوئیس، این کشور را از تمام جنجال

 .اند دور نگاه داشته

در حال حاضر بر این اساس  یامپریالیست دولید های جد اما سیاست

جای  بایستی های نظامی دیکتاتوری در این مناطق شکل گرفته است که

 .بدهند "منتخب مردم" های خود را به دولت

داری  اتخاذ این سیاست از یک سو ناشی از این امر است که سرمایه

از چنان سرکوب شده و  شان در این جوامع آن داران ملی و طرف

های  اند که دیگر خطری برای رژیم ی سیاست محو گردیده صحنه

چون  گردند که هم وابسته به امپریالیسم در این کشورها محسوب نمی

های نظامی به عنوان  کودتای نظامی و دیکتاتوری 0791های  سال

ابزاری برای مقابله با آنان مورد استفاده دول امپریالیستی قرار گیرد و 

بخش به عنوان اعمال  ی رهائی های مسلحانه افول جنبشاز سوی دیگر 

شان نیز باعث گردیده است که  گامان ها و پیش قدرت از سوی توده

های وابسته به  نمائی نیز برای رژیم طلبی و دمکرات ی دمکراسی زمینه

به عبارت دیگر، . امپریالیسم در کشورهای آمریکای التین فراهم گردد

منشی  تازی با نقاب دمکرات دان نیست، یکههنگامی که رقیبی در می

 .بهترین سیاست است

هوگو چاوز برای نخستین بار از سوی  ۲۴۴۱هنگامی که در سال 

محافل امپریالیستی برای اشغال مقام ریاست جمهوری ونزوئال انتصاب 

اش، شعار پوچ و توخالی  های انتخاباتی رانی شد مضمون اصلی سخن می

الیگارشی -امپریالیستی و ضد-و شعارهای ضد "اتحاد آمریکای التین"

کشان  چون همیشه، همین شعارها اکثر کارگران و زحمت بود و هم

گیری کشاند تا با آراء  های رای ونزوئال را فریب داده و به پای صندوق

در همین راستا دولت  .خود به حاکمیت چاوز مشروعیت بخشند

گی و  ال کودتائی ساختهآمریکا یک بار نیز توسط ارتش مزدور ونزوئ

 .کاذب را به شکلی کاملن نمایشی برعلیه چاوز و دولت او سامان داد

های غارتگر نفتی مقدار  با افزایش روزافزون قیمت نفت، شرکت

گذارند تا وی با پخش  تری از درآمد نفت را در اختیار چاوز می بیش

اعی به درآمد ونزوئال و افزایش مزایای اجتم آن در میان اقشار کم

 .محبوبیت خود بیافزاید

پس از ونزوئال، بولیوی دومین میدان گاز طبیعی در آمریکای جنوبی را 

 .باشد دارا می

را با ادعای این که  "مورالس"در کشور بولیوی  ۱۰۰۱دسامبر  ۲۱در 

اکثریت آرائی در درصد آراء مردم را کسب کرده است و چنین  ۱۴

است، به حاکمیت  نظیر بوده طول انتخابات بولیوی در گذشته بی

 .رسانند می

های  کند که سرمایه مورالس اعالم می ۱۰۰2در روز اول ماه مه سال 

سازی به  نفتی بولیوی را برای بار دیگر ملی خواهد کرد، اما این ملی

 .مفهوم سلب مالکیت از مالکین نیست

منابع  های خارجی فعال در ای برای تمام شرکت روزه ۲۱۰مهلت 

گردد تا با تنظیم قراردادهای جدیدی مالکیت این  تعیین می انرژی

صنایع را به دولت بولیوی واگذار کنند و با به پایان رسیدن این مهلت، 

دهند و  ها قراردادهای جدید را تنظیم و ارائه می تمامی این شرکت

بدین ترتیب کنترل تمام و کمال دولت بولیوی بر منابع صنایع انرژی 

 .دگرد تامین می

به هیچ  اما نباید فراموش کرد که دولتی کردن و یا ملی کردن صنایع،

  به مفهوم پیاده ساختن سوسیالیسم نیست، بلکه این امر دقیقن وجه



 

 

 !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 ، صفحه31ی  شماره 3113 آبان وم،سال س بهمن 31تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

تر دولت و انحصار دولت  داری دولتی و کنترل بیش سرمایهگسترش 

 .باشد بر صنایع می

مریکای امپریالیستی در آ ی کارانه فریب های در حال حاضر سیاست

التین بر این اساس استوار است که با برانگیختن احساسات ناسیونالیستی 

ها توسط مزدوران ظاهرن سوسیالیست و با  و ضدآمریکائی در توده

درآمد سرشار ناشی از نفت در جهت ایجاد تغییراتی  بخشی از صرف

ی درمانی و ساخت مسکن برای  جزئی در شرائط کار، تحصیل، بیمه

های روستائی کل سیستم امپریالیستی حاکم بر این  دهبخشی از تو

 .کرده و تداوم بخشندجوامع را حفظ 

 
 

 

 

ی جمهور میرژی ریگ یپا آغاز از که دیگو یم داردی کس را نیا

ی اسالمی جمهور نظام وفادار عناصری  زمره از حال، به تا وی اسالم

ی  انهخ که دیگو یم داردی کس را نیا د؛یآ یم و آمده حساب به

 خاک با شان نیوالد همراه به را جوان و نوجوان کودک، هزاران

ی انداز راه از که دیگو یم داردی کس را نیا است؛ نموده کسانی

 خود ازی تعلل نیکمتر رانیای  گوشه چهار در اعدام و ریتی ها دانیم

 ست یجان داران هیسرما متظاهری  چهره نیای آر. است نداده خرج به

 را تیانسان و ایدن دارند و اند رسانده آن حد نیباالتر به را وقاحت و

ی ها یینما مظلوم با تا اند آن بر خود الیخ به و رندیگ یمی باز به

 .ندینما رنگ کمی عموم اذهان از را خود مخرب آثار آور، چندش

 وی اسالمی جمهور نظام عنصر که کند باور تواند یمی کس چه

 نمودن پار و لت وی ریدستگ ،یخراب خانه گذار استیس کهی کس

 جلد در بخواهد گونه نیا است، بوده دهید ستمی ها توده فرزندان

 از تر مهربانی  هیدای  افهیق و دیآ دانیم بهی مردم حقوق مدافع انسانِ

 تراوشی کس زبان از جمله نیا قت،یحق در. ردیگ خود به را مادر

 دنیکش ونخ و خاک به دری قطور بسی  پرونده خود که دیگرد

ی لجن و فاسد عنصر. دارد کشان زحمت و کارگران فرزندان نیبهتر

 هرگونه مخالف ،یاسالمی جمهور نظام متفاوتِی ها دوره در که

 و عامل ها نیای  همه از تر مهم و است بوده محرومانی ا هیپا اعتراض

 و نیمبارز ها، ستیکمون رساندن قتل به و شکنجه ،یریدستگ آمر

 .است بوده کشور از خارج در و اخلد در نیمخالف

 قدرت مسند بری روز. ست یتصور قابل ریغی ایدن کهی راست به

 و چون یبی وفادار رغم یعل و گریدی روز و تازند یم و اند یدولت

ی تضادهای  چارچوبه در هم آن و -یستیالیامپری ها نظام به چرا

. رندیگ یم قراری حکومت جناح آن ای و ن،یای  حمله مورد ، -یدرون

ی روز و اند مردم فرزندان کشاندن حبس به مدافع نعل، چهاری روز

 ها زندان از آنانی آزاد وی اسیس انیزندان مدافع دروغ به و گرید

 و ندینما یم قطع را ها زبان و شکنند یم را ها قلمی روز. شوند یم

 رفت شیپ منظور به نظر تبادل و انیبی آزاد از سخن گریدی روز

ی  مقوله و منطق چیه با و است کننده مشمئز. آورند یم انیم هب جامعه

 خطاست. شناخت تیرسم به و داد حیتوض را آن توان ینمی ا یانسان

 چون همی کسانی برا میبخواهی روز که نیا آن، از خطاتر و

 به. میبسوزان دل شان قطاران هم گرید وی رفسنجان وی کروب ،یموسو

ی معنا بهی انیجان نیچن به نسبت مترح تر، یقیحق و سادهی انیب

 .ست یمردم آرمان و منافع بهی اعتنائ یب

 آنانی دار زمام و صدارت زمان در که است شده فراموش مگر

ی جمهور میرژی ها چال اهیس درون در مردم فرزندان از تن هزاران

 اعدام و ریتی ها دانیم به شده پار و لتی ها بدن با هم آن وی اسالم

 و غم از تنها نه آن، عمر از ها دهه گذشت از بعد که ندشد فرستاده

 نشده کاسته شصتی  دههی اسیس انیزندانی ها خانوادهی دردها

 مادر هزارانی ها ضجه مگر است؟ تر تازه و تازه آن، داغ بلکه است

ی نیسنگ رانیای  جامعهی فضا بر چنان همی اسیس انیزندانی  دهید داغ

 کند؟ ینم

 ،یزندگی روزها نیآخر در نتوانستند کهی دار داغ مادران

 نیا در مگر ند؟یگو وداع آنان با و رندیگ آغوش در را شان فرزندان

 دفن و آلود خونی ها بدن دنبال به گورستان آن در ای و گورستان

 دنیشن به قادری کس کهی راست به ستند؟ین خود فرزندانی  شده

 و ستین دار غدا مادران آنی  شده کرختی ها زخم درک و صداها

 من": که کند یم اعالم داردی رفسنجان همسر روزها نیا هودهیب

. فهم یم وجودی  همه با را ها آن درد و دارم دار داغ مادرانی صدا

 مان نیسرزمی ها بچه امروز که میکرد تحمل را ستم دورانی زجرها

 ."باشند آزاد

 وقتی گرگ ها به جان هم می افتند

1ی  ادامه از صفحه شباهنگ راد                            

            



 

 
 !اش زنجیری های سگ و امپریالیسم بر مرگ                     !                     است پرولتری سیاست جوهر تعرض،           

 

 5 ی ، صفحه31ی  شماره 3113 سال سوم، آبان بهمن 31تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

 یصدا عمق ؟"تحمل" و "درد" کدام و ،"صدا" و "ستم" کدام

 آنان قلب در چنان هم شصتی  دههی اسیس انیزندان مادر هزاران

 با هم دهید ستمی ها توده به شده روا زجر و ستم و است شده حبس

 بر زانیعز آن. ستینی کی یرفسنجانی  خانوادهی  وارده "ستم"

ی برا ،یاسالمی جمهور حکومت وفاداران و سرانی ها بچه خالف

 مردم تا آمدند دانیم بهی طبقات وی نرانسایغی  جامعه نجات وی رهائ

 در امّا. ندینما آزاد وابسته داران هیسرما چنگال از را شان نیسرزم و

 را نفر هزاران قتل فرمانی رفسنجان جمله از و حکومت سران عوض

 حرکت از شان خواه به دل نظام و هیسرما گردش مبادا تا نمودند صادر

 از انیجان نیای گر یوحش نماد سال هر تابستان مگر. ستدیبازا

ی سو از مبارز و ستیکمون هزارانی داریپا و مقاومت و سو کی

ی احساس نیکمتر نه و اند بوده مردم با نه انیجان نیا نه، ست؟ین گرید

 نه و دارند جامعه اقشار نیتر محروم فرزندان شدن تلف به نسبت

 .باشند دار داغ مادرانی ایگو زبان و سخنگو توانند یم

 وی بائیشک عواطف، احساسات، نیماب ست یمیعظ بس تتفاو

 و اصالً و ست یدئولوژیا دو و فرهنگ دو. حاکمان با مردمی بُردبار

 چیه تحت و ستین کار در دو، نیا نیمابی مسالمت وی ستیهمز ابداً

 در رو مشکالت با را مردم غم و رنج و درد توان ینم همی طیشرا

 هر در نانیا. دانستی کی مهحاکی  طبقه متفاوتی ها جناحی رو

 و سازند تر مستحکم رای اسالمی جمهور تیموقع تا کُشتندی ا دوره

 نیکمتری دولت نیمخالف از کی چیه که است روشن هم کاملن

 ادیفر بار هزاران مگر. ندارند – و نداشته – نظامی بردوام بای مخالفت

 اند؟ یاساس قانون کمال و تمامی اجرا خواهان که اند آوردهیبرن

 ها ونیلیمی زندگانی  کننده بیتخر وی کنون نظم مدافع کهی قانون

 آنانی ریگ پاچه و دعواها و جنگ قتیحق در. باشد یم محروم انسان

ی آزاد ها، آن تبع به و ها زندان بیتخر وی مردم حقوق کسب سر بر

ی رهائ بلکه ستینی جد مبارز و ستیکمونی اسیس انیزندان و انیب

 منظر ازی اسیس انیزندان. است بیرقی ها جناح دست از ها یخود

ی هاشم فرزندان وی کروب وی موسو چون همی کسان آنان،

ی مابق و ست یحکومت "طلبان اصالح" گرید وی رفسنجان

 .اند"ضدانقالب" و "اوباش" ،"دزد" ،"محارب"

ی بنا قتیحق در و ست یاسیس انیزندان به نسبت شان یواقع نگاه نیا

 که، نیا همه از تر مهم و است شده ختهیر ایر و دروغ اب شان فرهنگ

 حل و است تضاد در جامعه آحاد تیاکثری زندگ با شان یزندگ نوع

 میرژ متفاوتی ها جناح دنیکش ریز به و انقالب به منوط هم آن

 و نظام نیا "ریخ". است قدرتی  کهیار ازی اسالمی جمهور

 کُشتار  .کشان زحمت و کارگرانی برا ست یشر اش هواداران

 نمودن آواره ،یاند و سالی س نیا دری اسیسی زندان هزاران

 در نفر هزاران نمودن معلول شان، یها قولهیب از انسان ها ونیلیم

 با مبارزهی  بهانه به زنان نمودن سنگسار صحرا، ترکمن و کردستان

 و پوشش انتخاب از زن و دختر هزاران منع ،یاخالق کج و فساد

 نظام ارمغان کار، کودک ها ونیلیم وجود نیچن مه و لیتحص

 رانیای  جامعه و محروم انسان ونیلیمی برای اسالمی جمهور

ی ا قهیسل وی ا منافع اختالفات رغم یعل انی حکومتی  همه .باشد یم

 و اند القول متفق رانیای  وابستهی دار هیسرمای  طبقهی  منافع حفظ در

 و جامعهی اساسی دگرگون سر رب شان اختالف تر، سادهی انیب به

ی  وهیش سر بر بلکه ست،ین مبارز و ستیکمونی اسیس انیزندانی آزاد

 نظام تر درازمدتی داریپا منظور به تر روانی دار حکومت

 و جنگ. هاست زندان از ها یخودی آزاد نیچن هم وی ستیالیامپر

 تر شیب چه هری بر سهم وی دولتی ها اهرم کسب سر بر شان جدال

ی حکومتی ها جناح از کی چیه اوصاف نیا با و ست یعموم والام

ی ها خواسته از نیمخالف زدن پس و چپاول بای مخالفت ان باطن

 اعتراضاتی ابی حدت و شدت که دانند یم و ندارند شان یا هیپا

 نظام آن، شدن زهیکالیراد ها آن تبع به وی ا توده –ی کارگر

 خیتار دان زباله به اش یها ستهد و داری تمام با رای اسالمی جمهور

 رخداد نیچن وقوع از شان ی واهمه و ترسی  همه. انداخت خواهد

 .باشد یمی ساز دُوران

 
 

 

 

 

هنای اینران را بنا سنرکو       خلن   75قیام پرشکوه بهمنن مناه   
هننا بننا  امپریالیسننت .وجنایننت و نیرننن  بننه شکسننت ک ننانید 

 لیک کردندای که از گوادولوپ به تن خونین ایران ش گلوله

!ی ایران و جهان  سخنی کوتاه درباره  
1ی  ادامه از صفحه  



 

 
 !گردد می مهمل و پوچ چیز یک به تبدیل شود، توجه امپریالیستی ی سلطه و خلق بین تضاد یعنی موجود نظام اصلی تضاد به که آن بدون جامعه، در تغییر و تحولی هرگونه تبیین

 

 6 ی ، صفحه31ی  شماره 3113 م، آبانسال سو بهمن 31تئوریک سازمان   –، ارگان سیاسی  پیام سیاهکل

تر و دلیران این سرزمین را  زخم عمی  بر تن وطن را عمی 
های تاریخ به خاک و خون  کارترین رژیم توسط یکی ازجنایت

ی جمهوری اسالمی که  آری رژیم ضدخلقی و وابسته. ک یدند
ی شاه خائن گردید، ماحصل و  گزین رژیم مزدور و وابسته جای

رتر، ژیسکاردستن، کا. منتج از کنفرانس گوادولوپ است
های جانی سرمایه توسط  کاالهان و اشمیت این مهره

های امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان برای نجات  امپریالیست
به میدان  "کمربند سبز"سرمایه، این بار با تز جدیدی به نام 

 .آمده بودند
امپریالیزم و سرمایه همی ه از دین و مذهب برای به 

کنند ولی این  کش استفاده می زحمتهای  زنجیرک یدن توده
برای نجات نظام  "کمربند سبز"ی  ساخته"سیا"بار با تز
ی  دیده های ستم داری وابسته از طوفان خ م خل  سرمایه

های  ایران و برای جلوگیری و سرکو  مبارزات و جنبش
ازپیش در راستای تاًمین هر  های جهان بیش بخش خل  آزادی

البته اگر . به دامان دین شدند ترمنافع خود دست چه بیش
دیده و استثمارشده توسط دین اسالم  های ستم در بین توده

تر در کنترل داشتن  ریزی جهت هر چه بیش اقدام به برنامه
های  های استثمارشوندگان نمودند در میان توده قیام
 .کش غیراسالمی هم دست به دامان مسیح شدند زحمت
در ماه به مردم ایران ن ان را  "آقا"ها نه تنها عکس  آن
ی دیگری در ایتالیا  بلکه درصدد پیاده کردن پروژه! دادند می

های ترکیه به نام  آری یکی از قاتلین و فاشیست. بودند
به جان پاپ ژان پل سوء ! محمدعلی آغاجا با سناریوی جالبی

و ناگهان پاپ، این ( ی پالستیکی البته با گلوله)؟ !قصد کرد
و ! ها بخش تبدیل شد؛ سازمان به رهبری نجات "سیا"مزدور 

و مزدورانی از این قماش یکی پس از ! نهادهای اسالمی
ی  دیگری مثل قارچ سربرآوردند ونهایتن امپریالیزم چهره

پروا به  سپتامبر بی 11بار خود را در  پلید، پل ت و خون
گناه را با عملیات طراحی  نمایش گذاشت و هزاران انسان بی

دهی  و البی قاتل خل  فلسطین و با فرمان "سیا"ط شده توس
 .کار زیر خاک مدفون کرد بوش جنایت

و )به هر حال امروز شاهدیم امپریالیزم توسط مزدوران خود 
اردوغان )درافغانستان، پاکستان، ایران، عراق و ترکیه ( خود

و نظام حاکم بر ترکیه س  زنجیری امپریالزم است وبس؛ او 
! ی علمیه التحصیل حوزه د این مزدور فارغفقط کراوات دار

ی را برای مهار و جلوگیری از انفجار "کمربند سبز".( است
ی امپریالیزم همانا  که رهائی این منطقه ازسلطه "خاورمیانه"

های جهانی خواهد بود، به وجود آورده و در  گسترش جنبش

ی  دیده های خل  ستم این راستا با به انحراف ک اندن قیام
  و با نهادن نام انقال  عربی، بهارعربی، بیداری اسالمی عر
و به بیانی  "کمربند سبز"تواند  تالش دارد تا هر چه می... 
خود را برای در امان ماندن از خیزش و  "کمربند ایمنی"دیگر 
تر گسترش دهد؛ البته  بخش هر چه بیش های رهائی جنبش

باخته که  بگذریم ازاین که امروز رن  سبزشان چنان رن 
 88ی سال  گذاری جنبش قهرمانانه مجبور شدند تا با نام
سعی کنند تا شاید  "جنبش سبز"مردم دلیر ایران به نام 

 !شان دوباره پر رن  شود ی کمربند رن  باخته

گیری مبارزات مردم و نفرت  امروزامپریالیزم به دلیل اوج
گر و بحران سیاسی و  روزافزون آنان از رژیم سرکو 

تصادی موجود در نظام حاکم ضدخلقی تالش دارد برای مهار اق
ی ایران، خود را ناجی و  دیده های ستم جنبش و قیام توده

های دیگری از  دار مردم ن ان دهد و با علم کردن مهره طرف
درون همین رژیم که دستان تمامی مزدوران آن به خون 
ه دلیران این سرزمین آغ ته است بلکه بتواند موجی را ک

نماید به راه  ی نابودی کل رژیم را طی می روز پروسه روزبه
 .دیگری کانالیزه نماید

خو  ! اند دانند با ک ور ماچه کرده ها خو  می امپریالیست
باری را به امضاء  دانند که در گوادولوپ چه تواف  خون می

: کار حتمن به یاد دارد که گفت رساندند؛ کارتر جنایت
ها بعد خواهند  که ایرانیان سال درایران کاری کردیم"

آنان با اعزام ژنرال هایزر این مردک دژخیم، این  "فهمید
مزدور، به ایران و گرفتن ماشین سرکو  یعنی ستون فقرات 
نظام وابسته از رژیم شاه و تحویل آن به مزدوران جدید، آن 

مان حاکم نمودند که  کاری را بر سرزمین چنان رژیم جنایت
عام تابستان  قتل. تمامی جنایات آن قاصر است زبان از بیان

ای برای  ی ثبات رژیم مزدور شاه و هدیه جهت حفظ جزیره 75
 .آرامش خاطر اربابان امپریالیست بود

ی حاکم بر ایران،  داری وابسته امروز نه تنها رژیم سرمایه
داری جهانی در بحرانی عمی   بلکه کل سیستم سرمایه

هائی  تر از بحران تر و ک نده می بحران امروز ع. فرورفته
است که منجر به جن  جهانی اول ودوم شد؛ البته امروز 

های جهان  ها نه باهم، که متحدن با خل  دیگر امپریالیست
ها برای  اند و نیز نباید فراموش کرد که امپریالیست درجن 

ی آنان شده هر از گاهی  همه گیر نجات ازبحرانی که گریبان
تر از غارت جهان با توسل به یک جن   ن بیشبرای نافع شد

 متحدن و با درهای بسته حل وزرگری اختالفات خود را پ ت 
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به ! المللی ی بین از نهادهای خود ساخته! "مجوز رسمی"
های مردمی و  ل گرک ی برای سرکو ، انحراف، کنترل قیام

به بیانی دیگر . )نمایند های جهان اقدام می غارت خل 
های وابسته  شان چه رژیم های زنجیری ها وس  امپریالیست

در  "با ماسک"کار های وابسته وفریب و چه رژیم "بی ماسک"و
ستم در  های تحت ک ان و خل  یک جبهه و کارگران و زحمت

روز،  و این جن  و بحران موجود که روزبه( ی دیگراند جبهه
 رود شود، می ماه به ماه و سال به سال به عم  آن افزوده می

داری را به  خوار وضدانسانی سرمایه تا نظام کثیف و خون
های  گورستان تاریخ بسپارد و یقین این قرن، قرن رهائی خل 

 .جهان از زیر ستم و استثمار سرمایه خواهد بود

البته نباید فراموش کرد امپریالیزم و نظام جهانی سرمایه 
 کاری و نیرن  وک تار و با فریب همچنان با سرکو  وک ت

شان  تالش دارند تا راهی برای نجات ک تی گرفتار در طوفان
داری جهانی برای گمراهی و به بیراهه  بیابند امروز سرمایه

ای را  وقفه های جهان تالش بی بردن و تغییر مسیر جنبش خل 
های ایران  آغاز و اگر با کنفرانس گوادلوپ قیام پرشکوه خل 
انقال  مردم را به شکست ک انید و با نام انقال ، 

خوار  های کثیف دژخیمانی خون ی ایران را با دست دیده ستم
گیری  امروز امپریالیزم از وح ت اوج ،به خاک و خون ک ید

بخش تالش دارد با نهادن نام انقال   های رهائی جنبش
گان  دیده و با ترغیب و دعوت از ستم... مخملی، بنفش، سبز

و خ ونت و با  به پا خاسته به آرامش و دوری از خ م
 .؟ پیش روند!؟ به سوی دموکراسی!مبارزات مدنی

های به  ی جهانی تالش دارند تا خل  ها و سرمایه امپریالیست
ستوه آمده از ظلم و ستم موجود را به آرامش دعوت، و با 

های مزدور خود چند صباحی به عمر ننگین سرمایه  تغییرمهره
ته اسالم عزیزشان از الب .در ک ورهای به پا خاسته بیافزایند

این  .ورزد نیز ازهیچ کمکی دریغ نمی!... میانه رو! نوع تندرو
... کاران مزدوران خود را در تونس، لیبی، یمن و مصر  جنایت

های دیگری با نام انقال  به  با مزدوران جدید و با ماسک
حقیقت این است که . دیده تحمیل نمودند های ستم توده

ی جهانی برای در امان نگهداشتن نظام  سرمایه امپریالیزم و
های به ستوه آمده از هر نوع  ی موجود از قیام توده ظالمانه
جوید تا بدین ترتیب بتواند  کاری و نیرن  سود می فریب

کند  شان حکم می ها را در راستائی که منافع جنبش توده
 .ک ان تداوم بخ د هدایت و به استثمار زحمت

 ی آینده ادامه در شماره            (دزادههوادار مسعود احم)هما  

 

 1ادامه از صقحه 

 

 

 

 

 اثر مشترک            

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

 (متقسمت هش)یری                    پویان کب: ترجمه         

 
و حکومت کن،  ها، با استفاده از استراتژی تفرقه بینداز شرکت

تر در بازارهای کار مختلف محلی،  به دنبال کسب مزایای بیش

اند که سرمایه در  برداری از این واقعیت ای و ملی و بهره منطقه

با توجه به  -سطحی جهانی در گردش است، در حالی که کار

در  -ترکیبی از دالئل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیائی

به همین دلیل، کارگران به شکل . شدبا اکثر موارد چنین نمی

ای بحران رقابت شغل و دستمزد در سطح جهانی را  فزاینده

کنند، و در حالی که جهان شاهد به قعر رفتن شرایط  احساس می

کار و مسابقه در پائین بردن دستمزدهاست، غول سرمایه از 

چنین رقابتی بین کارگران، . بَرَد گسترش میزان سود لذت می

ین اقتصاددانان دولتی و نه در میان اقتصاددانان رادیکال نه در ب

شود، بلکه  هرگز به معنای رقابت اقتصادی در نظر گرفته نمی

 .شود عُمدتن به مؤسسه و تعیین شاخص قیمت مربوط می

در تئوری مارکسیستی، رقابت بین کارگران، امری متفاوت و 

است و ( یا رقابت مناسب) ها  متمایز از رقابت بین سرمایه

این رقابت، شکلی از . باشد ی طبقاتی می مرتبط با مبارزه

درگیری و تضاد بین کارگران است که توسط سرمایه از طریق 

این . ی بیکاران صنعتی به وجود آمده است ایجاد ارتش ذخیره

استراتژی تفرقه بینداز حکومت کن، موجب ادغام مازاد نیروی 

ک منبع ثابت و درحال رشد کار نامتجانس و حصول اطمینان از ی

ی  وسیله ی کار شده که به از جذب نیرو به ارتش جهانی ذخیره

ناامنی اشتغال و تهدید مستمر و دائم بیکاری، عناصر آن را به 

  ۱۰. تر سرکش تبدیل ساخته است نیروئی کم

شررناس جامعرره( Pierre Bourdieu)یررو  یررر برروردی برررای پرری

ی انحصاری شدن سرمایه المللی بین  
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ترس حاصله "ی  عالوه ، به"خشونت ساختاری بیکاری"فرانسوی، 

، شرط هماهنگ کارکرد مدل "از تهدید از دست دادن کار

طور که ساموئل اینسول  یا، همان. "اقتصاد خُرد فردگرایانه است

(Samuel Insull)ای آمریکا، آن را نزدیک به  دار افسانه ، سرمایه

یک قرن پیش، با خلوص و صداقت مختص دوران قبل از روابط 

ی من حاکی از  تجربه": این صورت مطرح نمود کهعمومی، به 

وری کار، وجود یک خط  ترین کمک به بهره این است که بزرگ

  ۱۲. "ست ی ورودی طوالنی از مردان منتظر کار پشت دروازه

 
 :ها زیرنویس

ها بر سر  ی رقابت بین شرکت تر درباره رقابت در اقتصاد، بیش -81

رقابت بین کارگران در . استبازارهای محصول و بازارهای فروش 

در رابطه با . بازارهای کار تا حد زیادی خارج از این مفهوم نهفته است

، اثر "داری انحصاری فراملی سرمایه"اهمیت این تمایز، رجوع کنید به 

  .۴ی  ، صفحه(Sugden)و ساگدن ( Cowling)کاولینگ 

یک  مثابهبه  "کن تفرقه بیانداز و حکومت" سیاست نقش -11

شرکت های چند ملیتی است که در  اَعمالحاکم بر  ،استراتژی کلیدی

 ظهورقانون افزایش اندازه شرکت و "ادامه به طور کامل در بخش 

 .مورد بحث قرار گرفته است "شرکت چندملیتی

در برابر : ، اِعمال مقاومت(Pierre Bourdieu)یو  یر بوردی پی -13

؛ به ۴۱ی  ، صفحه(۲۴۴۴جدید، انتشارات : نیویورک)ظلم و ستم بازار، 

 Arthur)شلزینگر . اثر آرتور ام "بحران نظم کهن"نقل از اینسول در 

(M.Schlesinger, Jr.،(هاگتن میفلین : نیویورک(Houghton Mifflin) ،

 ی بعد ادامه در شماره                                  .۲۱۰ی  ، صفحه(۲۴۱1
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 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند داشته قرار بهمن
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