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انجامچنینوظایفیننظامبرایست.اییسرانحکومتبازنهایستادنیماشینفقرواعدامدرزیرسایه

 در است. میلیونآمده دربدری و فقر و مخالفین اعدام کارکردهایحقیقت حاصل انسان، ها

ایازست.ایننظامجامعهرابهبند،ودرهردُورهچونسرانرژیمجمهوریاسالمیکارانیهمجنایت

یاجتماعیوبهتبع–یسیاسیهایاولیهزادیاش،مردمرابهانقیادکشاندهاست.فقدانآحیاتننگین

هایروتینحاکمانوظالمانایرانآنعدمپرداختحقوقچندینماههوناچیزکارگران،بهسیاست

5یادامهدرصفحهتبدیلگردیدهاست.

 
  

کاران  گان خارجی و از طریق پیمان سپاری تولید به وابسته باشد که برون این بدان معنی می
تراند در رقابت انحصاری  هایی از اقتصاد جهانی که دستمزدها پائین فرعی در بخشی

                                                                                  6یادامهدرصفحه                    المللی الزامی است. چندجانبه یا الیگاپُلستیک بین

 

 8911  یوررشه                              بهمن 81تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              81سال سوم، شماره                  

 ؟شکست یا پیروزیاکتبر:  انقالب کبیر
 مند اکتبر گرد انقالب شکوه این سال مناسبت نودوششم به

 مطالب این شماره:

 م(هُدسیز)قسمت یانحصاریشدنسرمایهالمللیبین


  

 ست و اعدام، در پایانی جمهوری اسالمی پایانی فقر

 



 

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

 

 1 ی حه، صف81ی  شماره 8911 شهریورسوم،  سال بهمن 81تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 





 1ی  ادامه از صفحه

 

ی اجتماعی است که در  از آن جائی که انقالب یک پروسه

صورت طی از شده و در غی معینی از تکامل اجتماعی آ مرحله

ی معینی هم به پیروزی کامل  ی در مرحلهیک مسیر اصول

نیز در واقع به وقوع پیوست  9191، اتفاقی که در اکتبر رسد می

آغاز  سال قبل 02تر از  ای بود که بیش ی عطف پروسه نقطه

سازی شرائط ذهنی انقالب توسط  این همان آماده ؛ وشده بود

ب فکران انقالبی بود که نهایتن نیز منتهی به تشکیل حز روشن

دهی شوراها و کسب قدرت سیاسی  ، سازمانی کارگر طبقه

 گردید.

برد  ترین رهنمودهای کارل مارکس در جهت پیش یکی از مهم

ی  های انقالبی در روسیه ی کارگر که مارکسیست مبارزات طبقه

آن زمان به درستی آن را درک کردند، همانا ایجاد یک تشکل 

ی  حزب طبقهتر  قبه عبارت دقیمستقل کارگری و یا سیاسی 

گی محافل پیشرو  هکارگر بود و این امر، در شرائط گسترد

فکران انقالبی  کارگری و هشیاری و تالش انقالبی روشن

 اولیانوف والدیمیر ایلیچ رفیق کبیر مارکسیست و به خصوص

 پوشید. ی عمل  به خوبی جامه (لنین)

وی رغم شدت بسیار زیاد سرکوب و اعمال دیکتاتوری از س علی

خودی کارگران و  های خودبه رژیم تزار، وجود حرکت

فکران را با  کشان، امکان تماس محافل انقالبی روشن زحمت

ساخت و بدین ترتیب بردن آگاهی  ها فراهم می توده

ی کارگر و شرکت در مبارزات  سوسیالیستی به درون طبقه

ی کارگر و ارتقاء این مبارزات، کامأل امکان پذیر شده و  طبقه

 داد. فکران کمونیست را تشکیل می اساسن کار اصلی روشن

باشد که برای  اهمیت انقالب کبیر اکتبر عمدتن از این زاویه می

 ی کارگر با  متحد ساختن دیگر طبقهاولین بار در تاریخ انسان، 

کشان تحت ستم و استثمار، با طی یک مسیر انقالبی و  زحمت

یعنی  اش انقالبی فکران یابی تحت رهبری روشن سازمان

د تا سیستم استثمار انسان از انسان شو ، مصمم میها کمونیست

عدالت  د کهگزین آن ساز خته و سیستمی را جایرا واژگون سا

 ←--- کار و امنیت شغلی، مسکن و آموزش، و امنیت اجتماعی، 

 

برخورداری از ثروت اجتماعی  طور کلی بهداشت و درمان و به

 کش زحمت کارگر و های توده ه یعنیاکثریت جامع را برای

د و به رس جام این کار نیز به پیروزی میمتحقق سازد و در ان

سوسیالیستی  ظفرمند انقالب و تنها عنوان اولین همهمین خاطر 

 .جهان را به خود اختصاص داده است

آوردهای  اما با این که پیروزی انقالب کبیر اکتبر تجارب و دست

اه داشته است، منتها در حال حاضر با بسیار مهمی را به همر

های  جمهوری داری در توجه به تجدید حیات مناسبات سرمایه

، مطمئنن تجارب و کشورهای اروپای شرقی سابق اتحاد شوروی

امر طراز تجارب  نیز هم موضوع از دست دادن قدرت سیاسی

از  ها ی کارگر و کمونیست کسب قدرت سیاسی برای طبقه

 خوردار است.اهمیت شایانی بر

که در مورد موضوع بازگشت سیستم  گوناگونینظریات 

پردازان  از سوی نظریه جوامع بلوک شرقداری به  سرمایه

چنان طیف وسیعی از علل و عوامل  آن ،مختلف ارائه شده است

که هیچ کمکی به شناخت است  رگرفتهمختلف تاریخی را درب

یع از نظریات در این طیف وس د.نکن نمیاین موضوع  علت اصلی

طور تاریخی  داری، به ، عوامل بازگشت سیستم سرمایهتفاوتم

طور کلی سیستم اجتماعی  از سیستم اقتصادی و سیاسی و به

شخصیت بدطینت  باشود و  شروع می ی قبل از انقالب روسیه

 یابد. پایان می 9112ی  بوریس یلتسین در آغاز دهه

علل و عوامل این باری، براساس نظریات متفاوت مذکور، 

 بندی نمود: توان به شکل زیر دسته طور تاریخی می مختلف را به

از  9191ی قبل از اکتبر  اقتصادی روسیه -سیستم اجتماعی  .1

کافی جهت نظر رشد نیروهای مولده از توسعه و تکامل 

 برقراری سیستم سوسیالیستی برخوردار نبوده است.

کشور  91 نظامی شوروی مورد هجوم 9191اواخر سال  .2

بسیاری از  9102 تا اواخرداری قرار گرفت که  سرمایه

های صادق و فعال حزب  روان کارگری و کمونیست پیش

↓جبرانی برای ی غیرقابل و این ضایعه بلشویک کشته شدند

 انقالب کبیر اکتبر: شکست یا پیروزی؟
 مند اکتبر گرد انقالب شکوه این سال مناسبت نودوششم به

 



 

 

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

 

 9 ی ، صفحه81ی  شماره 8911 شهریورسال سوم،  بهمن 81تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 .بود یشورو ینوپا دولت

خصوص شکست  و به در اروپاسوسیالیستی عدم پیروزی انقالب  .3

 .9191قیام کارگران در آلمان در سال 

( قدرت 9191 - 9109ی کمونیسم جنگی ) در دوره .4

دولت و  و دهشهای حزبی کم  شوراها در مقابل کمیته

 دیگر ادغام شدند. حزب در یک

راه را  )طرح نپ( "سیاست جدید اقتصادی" 9101تا  9109از  .5

آغاز این دوره، داری باز کرد.  برای بازگشت سیستم سرمایه

رشد بوروکراسی به  وو حزب  اعمال دیکتاتوری از سوی دولت

گیری و پیدایش  شکل بود که منجر به  جای دموکراسی کارگری

  قشری صاحب امتیازات ویژه در درون حزب و دولت گردید.

اجباری  اتحادکه  9100تأسیس اتحاد جماهیر شوروی در سال  .6

از دولت  ها تودهباعث نارضایتی  ،ملل مختلف را در پی داشت

 شد.

 زدن کنار باعث نیاستال تیشخص شیک و یطلب قدرت .7

 یو دستان در قدرت تمرکز حزب، رهبران سائر ی گرانه توطئه

 در یجمع یرهبر یجا به یفرد یرهبر ینیگز یجا تینها در و

 .دیگرد حزب

ی  امین کنگره از حزب، در پانزده زینوویفاخراج تروتسکی و  .8

 روند ، آغاز9101سال  دسامبر 91تا  0تاریخ  حزب در

های انقالبی و صادق  کمونیست حضور ساختن سیستم از ممحرو

  .بود

به اجرا گذاشته  ی دولت ساله ی پنج اولین برنامه 9101در سال  .9

مرزهای اتحاد جماهیر  پس انقالب سوسیالیستی در آناز  شد و

 د.یگرد شوروی محدود

ی دولت که از سال  ساله ی پنج در جریان دومین برنامه .11

های قدیمی، افسران  بلشویک ،گردد آغاز می 9111

سازی  ی ارتش سرخ و مدیران صنعتی مورد پاک بلندپایه

  ند.فتقرار گر

ی پنج ساله، اقتصاد  ی اجرای دو برنامه در نتیجه .11

داری دولتی  سوسیالیستی تبدیل به اقتصاد سرمایه

 گردد. می

امضاء پیمان عدم تجاوز با آلمان نازی عدول از اصول  .12

 سوسیالیسم بود.

 ا گذاشتن پیمان عدم تجاوز از سوی آلمان نازی درزیرپ .13

های اقتصادی و انسانی نوین  جنگ جهانی دوم، شالوده

ی دو جنگ  شده در اتحاد شوروی در فاصله ریزی پی

 جهانی را نابود ساخت.

 مبادالت ،9111پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال  .14

 اقتصادی در میان کشورهای بلوک شرق محدود گردید.

آمیز دو اردوگاه  زیستی مسالمت هم"ی تزهای  ئهارا .15

میز از آ گذار مسالمت"و  "داری سوسیالیسم و سرمایه

توسط نیکیتا خروشچف در  "داری به سوسیالیسم سرمایه

 91در تاریخ  شوروی تم حزب کمونیستی بیس خالل کنگره

ها از سوی حزب،  ، و پذیرش آن9111سال  فوریه 01تا 

 و دولت گردیده و یونیسم بر حزبی رویز منجر به غلبه

 انحراف از مسیر سوسیالیسم را آغاز کرد.

خلقی  دیکتاتوری پرولتاریا به دولت همهدولت اعالم تبدیل  .16

)نابودی ماهیت  خلقی به حزب همه پرولتاریاو حزب 

کمونیست  ی بیست و دوم حزب پرولتری حزب( در کنگره

 .9119اکتبر سال  19تا  91اتحاد شوروی در تاریخ 

ارجحیت دادن به منافع ملت روس منجر به نارضایتی  .17

 دیگر ملل اتحاد جماهیر شوروی گردید.

ی  اتخاذ سیاست توسعه و گسترش صنایع نظامی در دهه .18

باعث ی تسلیحاتی با غرب،  برد مسابقه و پیش 9112

 گردید. کاهش رشد اقتصادی

طبعن   افت رشد اقتصادی موجب کاهش رفاه اجتماعی و .19

ها شد و این به همراه دیگر عوامل سیاسی  تی تودهنارضای

اجتماعی در مجموع منجر به پائین آمدن میزان بازدهی یا 

 وری کار در اقتصاد اتحاد شوروی گردید. بهره

اصالحات اقتصادی و سیاسی )پروستریکا و گالسنوست(  .21

باعث فروپاشی ساختار سیاسی  9112ی  گورباچف در دهه

 .شدو اقتصادی شوروی 

ذیرش و تبدیل مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی از پ .21

ی  های دولتی در پلنوم کمیته سازی بنگاه طریق خصوصی

ی  فوریهدر  مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

9112. 

ضربه بر آخرین  ،9119در سال کودتای بوریس یلتسین  .22

 اتحاد جماهیر شوروی بود. پیکر نمادین

انوی یا زیرزمینی، فعالیت اقتصادی خصوصی یا اقتصاد ث .23

 هرگز تمام و کمال در اتحاد شوروی محو نشد. این مسئله

زمان خروشچف در ، شد در دروان استالین مهار 

سربرآورد، در دوران برژنف شکوفا شد و در مقطع 

گزین اقتصاد  ها جای گورباچف و یلتسین در بسیاری عرصه

 ↓ اصلی گردید.



 

 

 !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 ، صفحه81ی  شماره 8911 شهریور وم،سال س بهمن 81ازمان تئوریک س  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

ی  همه  "صحت"ورت در این جا الزم به توضیح است که در ص

 حاصل گی این نتیجه  به طور منطقی و به ساده ،موارد فوق

که از همان ابتداء انجام انقالب سوسیالیستی یک اشتباه گردد  می

بزرگ تاریخی بوده و اصرار به حفظ این سیستم به مدت چند 

های  دهه نیز فقط به هدر دادن منابع انسانی و مادی جمهوری

 ؟؟؟ت!!!ی بوده اسوسابق شور

اخره قدرت  ی کارگر اتحاد جماهیر شوروی بل اما این که طبقه

اش در  دهد، مبین این امر است که حزب سیاسی را از دست می

ی معینی از تاریخ، اولین گام انحرافی را برداشته است  یک مرحله

و طی این مسیر انحرافی از سوی حزب، سرانجام به از دست 

شده است. حال در طی این دادن قدرت سیاسی نیز منتهی 

های دیگری نیز صورت گرفته  مسیر چه اشتباهات و یا خیانت

ی دوم اهمیت قرار  است موضوعاتی هستند که در مرحله

ی اول اهمیت قرار دارد  گیرند. موضوعی که در مرحله می

 همان اولین گام انحرافی است.

 باشد این است که این انکار می موضوعی که مسلم و غیرقابل

طور که در باال بدان اشاره شد، توسط  ، هماناولین گام انحرافی

حزب کمونیست شوروی و دولت سوسیالیستی اتحاد جماهیر 

 شوروی برداشته شده است.

از آن جائی که تنها ضامن سالمتی یک دولت کارگری و به 

های سوسیالیستی،  ی اتخاذ سیاست کننده تر، تضمین عبارت دقیق

خصوص کنترل کارگری بر این دولت است  بهای و  کنترل توده

چنین از آن جائی که تنها شکل اصولی و سوسیالیستی این  و هم

ای صورت  ای اقتدار تودهه کنترل نیز توسط شوراها یعنی ارگان

پذیرد، بنابراین از زمانی که نقش شوراها در اعمال قدرت  می

ی  ای و کنترل دولت سوسیالیستی کاهش بیابد، زاویه توده

 گردد. انحراف از مسیر سوسیالیسم نیز آغاز می

حزب کمونیست شوروی و دولت  اولین گام انحرافیبنابراین، 

توان عدم اتخاذ یک  سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی را می

ی شوراها پس از  سیاست اصولی جهت رشد، گسترش و توسعه

 ی کمونیسم جنگی دانست. دوره

 شده توسط منابع ای منتشرهه بر اساس گزارش با این همه،

معتبر جهانی، سیستم سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی با تمام 

داری  نقاط ضعفی که نهایتن نیز باعث بازگشت سیستم سرمایه

کشان  آوردهائی برای کارگران و زحمت چنان دست آن ،گردید

ی انسانی به طور عام داشته  شوروی به طور خاص و جامعه

 .اش نیز نیست نانر برای دشماست که قابل انکا

 آوردها عبارتند از: برخی از این دست

 9102سال اواخر داری در  کشور سرمایه 91 نظامی دفع تهاجم .1

 ها بی سابقه بوده است. های دولت در تاریخ جنگ

بدیل  ترین قانون اساسی موجود و تاکنون بی تدوین مترقی .2

 ی بشری.  جامعه

مقاطع تحصیلی، برای اولین بار  گانی در تمام آموزش رایگان همه .3

 . در شوروی متحقق شد

در جامعه  سازی دین دین از دولت و امر خصوصی کاملجدائی  .4

  .در اتحاد شوروری به اجرا درآمد

، تحت 1961تا  1931های  در دههسیستم اقتصادی شوروی  .5

ی  رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی و با هدایت هوشمندانه

باالترین  یف ویسارینویچ جوگاشویلی )استالین(،رفیق کبیر یوس

  داشته است. در میان سائر کشورها رشد اقتصادی را

های  اشتغال کامل، امنیت شغلی و مسکن برای همه و بیمه .6

گانی رایگان برای اولین بار در شوروی  اجتماعی و درمانی همه

 ارائه گردید.

و کاری  بزه ،برطرف ساختن مفاسد اجتماعی مانند اعتیاد .7

 فروشی در شوروی ممکن گردید. تن

های مالی و  با صرف هزینه 1945در سال  اتحاد جماهیر شوروی .8

های امپریالیستی آلمان نازی پایان  انسانی بسیار به کشورگشائی

 داد.

یافتن به سالح اتمی، به انحصار  با دست 1949در سال شوروی  .9

 داد. امپریالیسم آمریکا در این زمینه پایان 

واره را در مدار زمین  اولین ماه 1957در سال روی شو .11

 د.داقرار 

 .ه شدبه فضا فرستاد شورویاولین فضانورد  1961سال  .11

های دولت اتحاد شوروی در جهت تامین  در تقابل با سیاست .12

چنین برای جلوگیری از  کشان جامعه و هم رفاه کارگران و زحمت

 ،اس از انقالبرهی اجتماعی و  های گسترده اعتراضات و طغیان

جوامع ایجاد دولت رفاه در های اروپای غربی تصمیم به  دولت

های جوامع  گیرند و بخشی از غارت ثروت ئی میاروپا

رفاهی، در اختیار شان را از طریق ایجاد امکانات  سلطه تحت

 دهند. کشان اروپائی قرار می کارگران و زحمت

 ↓سوسیالیستی دری  ها، از آن جا که مرحله ی این گذشته از همه



 

 
 اش! زنجیری های سگ و امپریالیسم بر مرگ                   است!                        پرولتری سیاست جوهر تعرض،           
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ی  ی طبقاتی به جامعه سیر تکاملی جامعه، دوران گذر از جامعه

است و در این دوران  ی کمونیستی یعنی جامعه بدون طبقه

به همین دلیل هم  ،ی استثمارگر وجود دارد گذر، هنوز طبقه

 مارگر وجود دارد.ثی است گیری مجدد طبقه امکان قدرت

ی  شان داد که هرگاه طبقهی اتحاد شوروی به عینه ن تجربه

کارگیری  ها غفلت ورزیده و با عدم به کارگر و کمونیست

 های بازدارنده مانع این امر نشوند، سیستم مکانیسم

 داری مجددن احیاء و بر جامعه حاکم خواهد شد. سرمایه

های  داری در جمهوری بنابراین احیاء مجدد سیستم سرمایه

ضوع عجیبی نیست و در سابق اتحاد جماهیر شوروی ابدن مو

، به دست گرفتن و از منظر ماتریالیسم تاریخی تحلیل نهائی

و تداوم حاکمیت سیاسی به مدت  1917قدرت سیاسی در سال 

ی کارگر جهانی به  پیروزی بزرگی برای طبقهنه تنها  چند دهه، 

بلکه  ،باشد می ی کارگر روسیه به طور اخص طور اعم و طبقه

محسوب   نیز و جامعه خ تکاملی انساندر تاری ی عطفی نقطه

 گردد. می

 

 

 

 

 و یدار هیسرما یها نظام یتمام که نمود اذعان دیبا چه اگر
 به یکار و اند قماش کی از ،یصور و چند یها تفاوت رغم یعل

. ندارند دهید رنج و محروم یها توده یشتیمع و یزندگ اوضاع
 هر و یعموم لاموا غارت بارشان و کار تر، یقیحق یعبارت به
 .باشد یم شان یانتها یب یها بیج نمودن انبان چه

 جمله از و ییها نظام نیچن در ایآ که است نیا سئوال یبراست
 یجمهور میرژ چون هم یهار و وابسته میرژ ی سلطه ریز در

 و کارگران یگان زنده میوخ اوضاع بر یانیپا ،یاسالم
 نیمخالف ی هشکنج و زندان دنیچ بر نیچن هم و کشان زحمت
 که یا یفعل دردناک اوضاع از جدا یتصور توان یم ایآ است؟
 جهان سرتاسر محرومِ انسان ها ونیلیم یبرا داران هیسرما
 داشت؟ را اند، ساخته

 اتی  ح نیچن   ه  م و ای  دن سرتاس  ر در داران هیس  رما تی  حاکم
 یاس  الم یجمه  ور می  رژ س  ردمداران ی ده  ه س  ه از شیب  
 و س تم یس نیچن   در یزن دگ  ک ه،  اس ت  اتیواقع نیا گر انینما

 م  ر   مانن  د  ب  ه  کش  ان  زحم  ت  و ک  ارگران  یب  را  یمناس  بات
 کم ر  ،یزن دگ  ی هی  اول اق الم  ی روزان ه  شیاف زا . س ت  یجیتدر

 و اعت را   گون ه  ه ر  ب ه  پاس    و است نموده خُرد را محرومان
 لی  دل ب ه . بندهاس ت  ب ه  و ری  بگ و سرکوب ها، توده یتینارضا

 و دم دادن س و  و سمت با رانیا حاکمان اتیح و یگ زاده که نیا
 ب ه  و س و،  کی   از ظ الم  ی طبق ه  س مت  ب ه  یدیتول یها دستگاه
ه ای   ت ر ک ارگران و دیگ ر ت وده     کشاندن هر چه بیش  استثمار
دیگر گره خُورده است. در حقیقت بنای این  دیده از سوی ستم
ه ا، ب ا غ ارت و ب ا ک ون دادن محروم ان پ ای ریخت ه ش ده           نظام

 اند.   ها فاقد ارزش نساناست و ا

داران  س ت و س رمایه   که چن ین اوض اعی همگ انی     مسلم است
اند  ترین حد ممکته رسانده آسایش و امنیت مردم را به پائین

چ ون رژی م جمه وری اس المی ن اامن       ه ایی ه م   و دنیا را رژی م 
ه  ای  ان  د و ب  ه یُم  ن ق  درت و س  الم، و ب  ه یُم  ن اه  رم   نم  وده
ی خ ویش   بر تع ر  افس ار گس یخته   دولتی دارند،  –حکومتی 

ان د ک ه    مداران ایران، در عمل نشان داده افزایند، حکومت می
ش   ان در ب   اوری عمی   ق ب   ه منفع   ت     منفع   ت آن   ی و آت   ی 

هاس  ت. ک  اری ب  ه  ی ب  اییی الملل  ی و طبق  ه داران ب  ین س  رمایه
 گی مردم ندارند. ب اوری و  گی جامعه و بهتر نمودن زند سازنده

 ی بالن  ده یفض  ا نم  ودن بس  ته در و مح  دود در کارکردش  ان
عناوین متفاوت دارن د   بی دلیل هم نیست که به . است جامعه

شان حول ب ه بن د کش یدن زن ان پ ای       های ارتجاعی بر سیاست
فشارند؛ بی دلیل هم نیس ت ک ه دارن د ه زاران مخ ال  و       می

نماین د؛   قربانیان نظام را دستگیر و به میادین اعدام روانه می
ه ا   نیس ت ک ه فق ر دارد از س ر و ک ول میلی ون       بی دلی ل ه م  
رود؛ و بی دلیل هم نیس ت ک ه ت اکنون ه زاران      انسان بای می

ان د   کمونیست و مخال  و قربانیان نظام را از دم تیغ گذران ده 
 اند. ها تن دیگر در ص  اعدام و ده

دیده،  ی رنج آری به موارات به هالکت کشاندن هزاران توده
  ↓  اند. اوضاع یران، در ص  مقدم اعدامها تن دیگر در ا ده

 ست پایانی فقر و اعدام، در پایانی جمهوری اسالمی

 9یادامهازصفحه



 

 
 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 ، صفحه81ی  شماره 8911 شهریورم، سال سو بهمن 81تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

ناهنجار و دردناکی که منطقه، مرز، جغرافیا و رنگ و پوست 
داران  جا و در اقصی نقاط دنیا، سرمایه همهشناسد و  نمی
ها و عناصر وابسته  کاری دولت المللی، با یاری و با هم بین
ها  های غیر انسانی خود را به میلیون خود دارند، سیاست به
نمایند، و دارند مردم را از میادین متفاوت  نسان تحمیل میا

اندازی جنگ و تنش، جامعه  رانند و با راه مبارزاتی به عقب می
تر خویش،  های دراز مدت را به سمت منافع و خواسته

دهند. هدف، غارت اموال عمومی، کنترل و به  سو می و سمت
 ست؛ هدف انحراف کشاندن اعتراضات رادیکال مردمی
ی خودی، و  کوچاندن مردم از خانه و کاشانه و از جامعه

چنین ایجاد بلبشو توسط باندهای مسلح و ارتجاع وابسته  هم
ست. بر مبنای چنین  مداران بزر  جهانی به قدرت
ی خاورمیانه،  ست که این روزها جهان و بویژه منطقه سیاستی

غرق در تنش و التهاب، غرق در نداری، و غرق در خون و 
ی  و پاشنه ست و بر خالف ساده اندیشان، چرخه ریزی ونخ

، -مردان  جائی دولت رغم جابه و علی -ی ایران هم  جامعه
چرخد که تاکنون چرخیده است. به  همان مسیری می دارد به

ی سران رژیم  گی همه این دلیل روشن که آمدن و آماده
بندی به قانون اساسی آن است؛  جمهوری اسالمی در پای

داران را  ها و سرمایه ی بایئی ن قانونی که حقوق طبقههما
ای با  شمارد، و همان قانونی که کمترین خوانانی محترم می

 کشان ندارد. های کارگران و زحمت منفعت و با خواسته

ی سران  های بیش از سی ساله کاری در حقیقت اسناد و جنایت
اس ت ک ه   چنان گویا و زیاد  رنگارنگ رژیم جمهوری اسالمی آن

توان آنرا توض یح   با هیچ تئوری، و با هیچ فلسفه و منطقی نمی
ه   ای ک   ارگران و  مای   ه چن   ین تع   ر  ب   ه دس   ت  داد. ه   م
کش   ان و ی   ورش مس   لحانه ب   ه اعتراض   ات ابت   دائی  زحم  ت 
ی  ک ه وظیف ه   دی ده، مب ین ای ن واقعی ات اس ت      های س تم  توده

ی اش، چی ز  ه ای  هم با تم امی دار و دس ته   مدافعین نظام و آن
ج  ز تش  دید فق  ر، چی  زی ج  ز پ  ا ب  ر ج  ائی اع  دام مخ  الفین و    
قربانیان نظام امپریالیستی نیست. ب ا ای ن اوص اف ب ه انتظ ار      

ی مناسبات مبتنی بر محترم  نشستن پایانی فقر در زیر سیطره
ها، ناصحیح و منحرف کننده است. چرا ک ه   شمردن به نابرابری

ی  س  فرهاش در ته  ی نم  ودن   خاص  یت ای  ن نظ  ام و حامی  ان   
کش  ان و کُش  ت و کُش  تار مخ  الفین اس  ت.    ک  ارگران و زحم  ت

چ ون نظ ام جمه وری اس المی، ب ا ن ابودی        هایی ه م  زندگی نظام
زن  دگی ه  زاران انس  ان دردمن  د و ب  ا آواره نم  ودن میلی  ونی   

ها و با استثمار کودکان گ ره خُ ورده اس ت. س ران رژی م       توده

کش ان   زحم ت جمهوری اسالمی حق و حقوق ابتدائی کارگران و 
افزاین د و ش کی در    شان بی اند تا بر حق، بناحق را سلب نموده

ی ک از آن ان تف اوتی ب ا دیگ ری نداش ته و        آن نیست ک ه ه یچ  
منفعت، و حیات یکی ب ا دیگ ری گ ره خُ ورده اس ت و ت وده در       

ش ان، کمت رین جایگ اه و ح ق و حق وقی       ی مناسبات ردی  شده
 آید.   حساب آمده و میعنوان، کایی سود ده به  نداشته و به

ت  وان تاکی  د ورزی  د ک  ه ب  دون پای  انی چن  ین رواب  ط و    بن  ابراین م  ی
ه  ای ب  از   ه  ایی، و ب  دون ب  ه زی  ر کش  یدن دم و دس  تگاه    مناس  بات
ای، ن  ه تنه  ا فق  ر و اع  دام از   ت  وده –ی اعتراض  ات ک  ارگری  دارن  ده
خواهند بست بلکه دنیای انسانی، شاهد تل     مان رخت بر نه ی جامعه
ه  ای  ب  یش از ای  ن زن  دگی و ج  ان ه  زاران ت  ن دیگ  ر از ت  ودهش  دن 

محروم و قربانیان نظام امپریالیستی خواهد بود. تنها ب ا س رنگونی و   
ی ایران از چنین فضای  جامعه ست که با پایانی رژیم جمهوری اسالمی

ی  ای بدر خواهد آمد و مردم بیش از این در چنبره دردناک و کُشنده
خواهند خُورد، و ب یش از ای ن، ش اهد ب ه بن د       فقر و نداری غوطه نه

خواهن د   کشیدن و اعدام مخالفین و قربانی ان نظ ام امپریالیس تی ن ه    
ی انس  انی و  ب  ود. ای  ن خواس  ت واقع  ی و درون  ی باورمن  دان جامع  ه 

ها انسان دردمند  باری میلیون ی فارغ از فقر و بدبختی و نکبت جامعه
 باشد. می

شباهنگراد











9صقحهادامهاز

 اثر مشترک            

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

 ترجمه: پویان کبیری                    )قسمت سیزدهُم(         

 

 ↓در درون تولید پدیدد آمدده اسدت، کده     "گری جدیدی کوچ"

ی انحصاری شدن سرمایه المللی بین  



 

 

 پذیر نامکا مسلحانه ی مبارزه راه از جز ها توده بسیج دیگر، طرف از و  -نظامی نظر از چه و سیاسی نظر از چه - هاست توده یجبس مسلحانه ی مبارزه پیروزی شرط طرف یک از

 نیست!
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 تصددمیمات تددا حددد زیددادی براسدداس ایددن کدده کجددا نیددروی کددار

هدای امپریالیسدتی بدا     گردند و شرکت ترین است اتخاذ می ارزان

ی اولین عالئم مقاومت کدارگری، بسداط خدود را جمدع      مشاهده

 (55)روند.  کرده و به مکان دیگری می

های انحصاریِ چندملیتیِ امروز، گسترش جهانی  برای شرکت

مثابه امری ضروری برای انباشت و در نتیجه بقاء، قابل درک  به

ت. اگر یک شرکت عُمده یا بزرگ به طرف یک بازار جدید اس

حرکت کند، رقبایش بایستی سریعن آن را دنبال کنند یا ریسک 

پردازان اقتصادی  شدن را به جان بخرند. برخی از نظریه بسته

( این را در Krugman( و کروگمن)Grahamمانند گراهام)

ا دنبال الگوی، رهبر ر"های چندملیتی،  گذاری شرکت سرمایه

 (55نامند. ) می  "کن

ی عُمدتن حاصله از  عنوان نتیجه دیگر نه در واقع به ،خودِ تجارت

تر و  بلکه بیش -مانند تئوری نئولیبرال -نیروهای بازار آزاد

های مادر  وانفعاالت بین شرکت مثابه محصول فعل تر به بیش

شود و در نتیجه  شان دیده می های وابسته چندملیتی و کمپانی

گیرد.  بنگاهی به خود می ای شکل تجارت درون طور فزاینده به

های  طور کامل تحت تسلط شرکت در ایاالت متحده، تجارت به

 Johnطور که جان دانینگ) چندملیتی درآمده است. همان

Dunning(و ساریانا الندن )Sarianna Lundan در کتاب )

وان ( عن8002المللی و اقتصاد جهانی )سال  های بین شرکت

های مادر چندملیتی ایاالت  با ترکیب سهم شرکت"نمودند: 

های  ها در این کشور، شرکت گان خارجی آن متحده و وابسته

درصد  65درصد صادرات آمریکا و  77چندملیتی مجموعن 

(  از 56) "را به خود اختصاص دادند. 8008واردات آن در سال 

ت متحده مربوط المللی ایاال این رو، تا جائی که به تجارت بین

شود که  شود، این موضوع با سرعت به وضعیتی نزدیک می می

                 (57) ای چندملیتی تنها بازیگران آنند.ه شرکت

با  "سازی فراملیتی"نوشت، 8005( در سال Cowlingکاولینگ)

یک "های چندملیتی یا فراملیتی،  اشاره به رشد جهانی شرکت

ل بازار را معرفی نمود که کنترل به بر کنتر  شده بُعد اضافه

پیکر را در الگو و ابعاد تجارت به ارمغان  ی مؤسسات غول وسیله

آورده و درنتیجه، امکان تأثیر تجارت در مهار مشی 

گذاری انحصاری یا انحصار چندجانبه در بازارهای ملی را  قیمت

 (52) "نماید. تضعیف می

 المللی ی انحصاری بین تضادهای سرمایه

ی انحصداری بدرای    شددن سدرمایه   المللدی  یامدهای اصدلی بدین  پ

ترشدن گرایش به رکدود   انباشت، تشدید استثمار جهانی و عمیق

، کاهش نرخ رشدد اقتصداد جهدانی    0770های  باشند. از سال می

تدر شدده    داری وخدیم  ی سرمایه متمرکز در اقتصادهای پیشرفته

بحدران جهدانی   ترین اثرات  که بسیاری از هولناک حال آن –است 

شدوند. رشدد    بر سر فقیرترین کشدورهای جهدان سرشدکن مدی    

المللی نه تنها رکدود را در سراسدر    ی مالی انحصاری بین سرمایه

چنددین موجددب افددزایش رونددد  جهددان گسددترش داده، بلکدده هددم

پیکر قادر بده   های غول جا که شرکت شدن شده است، از آن مالی

ازاد اقتصدادی عظدیم   گذاری مکفدی بدرای مد    یافتن بازار سرمایه

ای بدده  طددور فزاینددده ی تولیددد نیسددتند، بدده خددویش در عرصدده

در  (57ی مالی جهانی روی آوردندد. )  بازی در داخل حوزه سفته

تر و هم شدیدتر گردیده اسدت،   نتیجه، بحران مالی هم عمومی

ای  جا بده طدرز فزایندده    های دولتی در همه در عین حال سیستم

بدیش  "نگدرش   پیکر قرارگرفته و با  لهای غو تحت امیال سرمایه

مجبدور بده حمایدت مدالی از ایدن       "،از حد بزرگ بدرای سدقوط  

ای و محلی  ها در سطوح ملی، منطقه شوند. دولت ها می شرکت

کردن نتایج حاصله از بحران مدالی بدا تحدت فشدار      به دنبال پاک

قراردادن عموم مردم، کاهش خدمات اجتماعی در عدین ایجداد   

وسیله تشددید سدطح مدؤثر     الیاتی کاهنده، و بدینهای م سیستم

ی  شددن سدرمایه   المللی استثمار در جامعه هستند. از این رو، بین

جای کمک به ثبدات سیسدتم جهدانی، موجدب ایجداد       انحصاری، به

تر، نه تنها برای اقتصاد خصوصدی، بلکده    های هرچه بزرگ بحران

 های دولتی شده است.   چنین برای نظام هم

 

 ی بعد در شمارهادامه 

 
  ها: زیرنویس

ی  ، صفحه"داری انحصاری و رکود سرمایه"کیت کاولینگ،  -54

050. 

گذاری مستقیم خارجی در  سرمایه"گراهام و کروگمن،  -55

 Samطور که سام گیبارا ) . همان071ی  ، صفحه"ایاالت متحده

Gibaraسازی گوودیر  (، مدیرعامل شرکت تایر و الستیک

(Goodyear Tire and Rubber Co در سال ،)اعالم کرد: 9111 

↓  



 

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

 

 1 ی ، صفحه81ی  شماره 8911 شهریورسال سوم،  بهمن 81تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

ای است. ما جهانی  چه که دارید یک واکنش زنجیره آن"

شوند. سپس، تا حدی که  شویم، زیرا مشتریان ما جهانی می می

 "شوند. گان ما نیز جهانی می شویم، تأمین کننده ما جهانی می

رقبای چیزی که گیبارا از ذکر آن خودداری نمود این بود که 

ئی که گوودیر از طریق  توسعه شدند. گوودیر نیز جهانی می

ایجاد اتحادهای استراتژیک درپی اشاره به آن بود، شکلی از 

یک اتحاد  9111های دیگر ) این شرکت در سال  تبانی با شرکت

( Sumitomoسازی سومیتومو ) استراتژیک با صنایع الستیک

وال  "حصارچندجانبه نمائیم!بیائید بازی ان"ژاپن ایجاد نمود(. در 

 استریت ژورنال.

( و ساریانا ام. الندن John H. Dunningجان اچ. دانینگ ) -56

(Sarianna M. Lundan ،)"های چندملیتی و اقتصاد  شرکت

(، 8002) نورث هامپتون، ماساچوست: ادوارد الگار، سال "جهانی

 .527ی  صفحه

اثر کاولینگ و  ،"داری فراسوی سرمایه"نگاه کنید به،  -57

 .11تا  11ساگدن، صفحات 

 .050ی  ، صفحه"داری انحصاری و رکود سرمایه"کاولینگ،  -51

المللی و رکود  ی بین ی انحصارچندجانبه ی رابطه درباره -51

اثر کاولینگ و ساگدن،  "داری فراسوی سرمایه"نگاه کنید به 

 شدن ی انحصاری و مالی . در مورد سرمایه001تا  70صفحات 

اثر جان بلیمی فاستر و  "بحران مالی بزرگ"ید به نجهانی نگاه ک

(، نیویورک: انتشارات مانتلی Fred Magdoffفرد مگداف )

 .8007ریویو، سال 
























 




های فدائی خلق  چریک د یاد شهدای شهریور و مهر ماهگرامی با

 !و رفقای گروه آرمان خلق


















































 

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

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

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

ethttp://www.19bahman.nWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

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

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 81  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند داشته ارقر بهمن

 .باشیم می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت
 

 

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

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