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        وامع تحت سلطهمبارزه  و مقاومت رد ج  ،ی ه اگ نمادی از آدااگشنه،  

 آرذ روز دانشجو( 61سالگرد    ومین شصت مناسبت ) هب

ل  رد   جامعه!   دولت "اعتدال"  و      ضمانت   اعتدا

 (آخر   )قسمت انحصاری ی  شدن سرماهی المللی نیب 

 

 

زمان،وهم2338مرداد82نینیامپریالیستیبعدازکودتایخوسلطهءهایحافظبقاارگان

بررسینتایجپیروزیسیاسی"منظوربهمریکاآجمهوررئیسآیزنهاورباورودنیکسونمعاون

که ایراننصیبقوایطرفامیدبخشیرا استدر قوایآزادشده بر"دارتثبیتاوضاعو ،

جامعهاف گذشتهبودکهدانشگاهوکُشتارنچندماهیازآن زودند.فضایسرکوبواختناقِ

جویاندرشانزدهآذر،اوجتنفروانزجارخودرانسبتبهکودتایامپریالیستیورژیمدانش

 2 ی صفحه ادامه در ایشگذاشتند.نمشاهنشاهیبهیوابسته

 
  

 

کرد چند  و اگر به برنامه، و به عمل هبر سر کار آمد "تدبیر و امید"ست که دولت  چند ماهی

ها انسان دردمند و  چنین به زندگی و معیشت میلیون سو، و هم دولت روحانی از یک ی وقته

، "عتدالا"وقت و به راحتی، در خواهیم یافت که دولت  اندازیم، آن دیگر نگاهی بی جوانان از سوی

 5ی  ادامه در صفحه                       باشد. ایران می ی کدام طبقه در درون جامعه ی زبان گویا و مدافع

 
  

درصد از 2دارتر شده است. امروز  تر و ریشه هایش، در هر چیزی عمیق نابرابری، با تمام زشتی

درصد 1 و ن هستندصاحب بیش از نیمی از ثروت جها ،سال مندترین افراد بزرگ ثروت

    6ی  ادامه در صفحه         06های جهان را در اختیار دارد. درصد از کل دارائی04ها  مندترین ثروت

                                                                               

 

 9911  آبان                              بهمن 91تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              91 ی سال چهارم، شماره

 دانشگاه، نمادی از آگاهی، مبارزه و مقاومت در جوامع تحت سلطه 
 آذر روز دانشجو 61سالگرد  ومین شصت مناسبت به

 مطالب این شماره:

 (آخر)قسمت یانحصاریشدنسرمایهالمللیبین

  
در ظفار 9930آبان  1:  تاریخ شهادت   

 و ضمانت اعتدال در جامعه! "اعتدال"دولت 

 



 

 
 ست! ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی باد مبارزه زنده
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 1ی  ادامه از صفحه

 

جویانِ  سال، دانش البته، پیشاپیش و در چهارده آذر همان

ی حقوق و علوم ها کدهراه دانش هم دانشگاهِ تهران، به

ی و داروسازی در اعتراض به پزشکی، فنسیاسی، علوم دندان

ارت انگلیس در کاردار جدید سف "دنیس رایت"ورود 

ط امپریالیستی و و خواهان قطع رواب ه بودندپاخاست ایران، به

 ه بودند.المللی شد سودجویان بین

مست از بازگشت دوباره به سو سر رژیم پهلوی از یک

تحرکی تازه از  مواجه بادیگر  و از سوی ی قدرت اریکه

ی ورود  در هنگامه هم و آن جویان و مردم جانب دانش

 "امآر"ای  نیکسون به ایران بود. قصد داشت تا در جامعه

ی جانیان بشریت  از نماینده ،و عاری از تنش و مخالفت

در روز شانزده ی استقبال نماید. در چنین اوضاع و احوال

منظور جلوگیری از اعتراضات  به رژیم 2331آذر 

گر خود را  جویان، نیروهای سرکوب ی دانش گسترده

نماید و فضای آموزشی را به  می تهران ی دانشگاه روانه

توسط  تهران سازد. دانشگاه ل میفضای نظامی مبد

در گوشه و  جویان شود و دانش نیروهای مسلح اشغال می

شدن دانشگاه  مقابله با میلیتاریزه کنار، به اعتراض و به

های  تنشمنظور ممانعت از  در این اثناء و بهپردازند.  می

که  کنند م میجویان اعال به دانش دانشگاه ءاولیا ،احتمالی

اطالع ثانوی در  گردند و تاهای خود باز به خانه

در مخالفت با این تصمیم  ویانج مانند. دانششان ب های خانه

 به اعتراضات خویش ادامه  و تهران باقی ماندهدر دانشگاه 

 

 روبرو مسلح سرمایه هجوم نیروهای با که دهند می

های  به نام جوی مبارز سه دانشدر نتیجه،  وگردند  می

در  وی و احمد قندچیرض نیا، مهدی شریعت مصطفی بزرگ

 .دهند جان خود را از دست می ی فنی کدهدانش

خون کشیده  دانشگاه توسط رژیم سراپا مسلح شاهنشاهی به

ک هم با سرعتی دنای در شود و خبر این واقعه می

گردد. یک روز  در سرتاسر تهران پخش می باور غیرقابل

تهران  های بعد یعنی در روز هفده آذر ماه، تمامی دانشگاه

به حمایت از  ،ها دبیرستان یها و بعض و اغلب شهرستان

زنند و بسیاری از  جویان، دست به اعتصاب می دانش

حشت ترس و و. پیوندند مدارس به خیل معترضین می

گیرد و  رژیم شاهنشاهی را فرا می سراپایبار دیگر،  یک

بندان سرمایه، سراسیمه و برای جلوگیری از هرگونه  قداره

از قربانیان و  "جوئی دل"به رونده،  اعتراض و اعتصاب پیش

پردازند. سه کُشته و  ی خونین می گان این واقعه دیده صدمه

جویان  شماری از دانش عداد بیگیری ت ها زخمی و دست ده

های ارتجاعی و  معترض و اساتید، حاصل سیاست

اوّل  ی ی رژیم شاهنشاهی در چهار ماهه گرایانه سرکوب

 در درون دانشگاه بود. 2331بعد از کودتای 

تاکنون،  2323سال اه تهران در از زمان تأسیس دانشگ

فت و خیزهای گوناگونی اجوئی از  تحصیلی و دانش مراکز

که به سهم   ،مراکز آموزشیاین . رانده استرا از سر گذ

↓ شده های روشن و مرزبندی فقدان خواستهغم الرع -ود خ

 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواند می نظامی سیاسی ی مبارزه یک تنها یستی،امپریال دیکتاتوری شرایط در
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 های رقیب دولتی های جناح سیاست ی وهای انحراف با ایده

بس  نقش -رژیم جمهوری اسالمی  حاکمیت زمان در

های اعتراضی و کمونیستی  جنبش ءمهمی در رشد و ارتقا

وجود  ند.ایفاء نمود شاه در زمان حاکمیت رژیم ایران

های  عدالتی بی هجوئی علی صدها اعتراض و اعتصاب دانش

جو  ، پیوستن صدها دانش آن به دنبالجامعه و در موجود 

های انقالبی، مبین  به صفوف جنبش کمونیستی و سازمان

ها جدا از فراگیری علم و  دانشگاه این واقعیات است که

و شناخت و نشر آگاهی  اصلی بسترهای دانش، به یکی از

ای  سامانه ها به آن های کمونیستی و به تبع یج ایدهترو

مصائب اجتماعی و فقر  تمامیی اصلی  بازگوئی ریشه برای

بر همین  دیده تبدیل گردیده است. های ستم میلیونی توده

در جوامع تحت توان گفت که دانشگاه  اساس، بی تردید می

 باشد. مقاومت می سلطه، نمادی مهم از آگاهی، مبارزه و

داران و  از منظر سرمایه بدون کمترین تردیدی

جویان از خطوط  ها و دانش استثمارگران، عبور دانشگاه

عبور از خط قرمز نبوده و  آنان، چیزی جز ی  شده تعیین

ی ی فردها نیست. در حقیقت آموزش و پرورش و قابلیت

در خدمت به بشریت و در  داری های سرمایه در سیستم

ی انسانی نیست و  خدمت به رشد و شکوفائی جامعه

ند تا با تصویب صدها قانون ا آن، طبقات حاکم برواره مه

ها،  ارتجاعی و با گسیل نیروهای نفوذی در درون دانشگاه

ب و انتقال تجار و مانع فتهجویان غلبه یا بر افکار دانش

اگاهی در درون جامعه گردند. تاریخ و فعالیت چندین 

های  ها و واکنش جوئی مملو از کنش ی جنبش دانش دهه

 .باشد تفاوت از هم میی کامالً متضاد و م دو خواسته

معین  منافعآن به  طرفدو  هر یک از کهی ئها خواسته

 تعلق ،طبقات باال دست و زیر دست ی بهیعن ،طبقاتی

 .دندار

دیکتاتوری لجام ته و چنین واقعیاتی، نظام وابس بر مبنای

اش،  از همان اوان حاکمیت جمهوری اسالمی هم ی گسیخته

را در پیش روی خود قرار داده همان سیاست و متدی 

ی خود ساخته بود.  که رژیم شاهنشاهی پیشه است

 در جویان مبارز و کمونیست سرکوب و شناسائی دانش

کرد سردمداران  عمل ی لوحهف اولیه و به سرئوظا ی هزمر

ها تبدیل گردیده  رژیم جمهوری اسالمی در درون دانشگاه

 است.

بُرده است که  پی ،مانند نظام گذشته نظام کنونی به 

های  میدان مانور سیاست -اش  ماهیتبنابه  - نشگاهدا

اش  دائمی و ابدی جانیان بشریت و مدافعین رنگارنگ

های  تکوشد تا با اتخاذ سیاس . کوشیده و مینیست

چون تغییر دروس و منفک  هم  گرایانه و ارتجاعی سرکوب

های  تنبیه"های درسی دختران و پسران،  نمودن کالس

جویان  نمودن دانش "دار ستاره"با  یا ، اخراج و"انضباطی

ها را به همان مسیری سوق  مخالف و معترض، دانشگاه

 سهه دنبال آن بود. به مدت ی بدهد که رژیم شاهنشاه

ها را  دانشگاه ب، درِ"انقالب فرهنگی"ی  و به بهانه سال

های  فکری با جنبش ارتباط جنبش روشن بست تا مانع

ها را بست تا محیط  دانشگاه بِدرها گردد؛  اعتراضی توده

 "سازی پاک"ها  و کمونیست انقالبیونها را از  دانشگاه

دارنده را به تصویب رساند ارتجاعی و بازها قانون  ده .نماید

ی  یابندهپتانسیل رشد ازها تحمیل نمود تا  و به دانشگاه

های اسالمی را در درون  کاهد؛ انجمنجوئی ب جنبش دانش

 ↓جویان  لم نمود تا به کشف و شناسائی دانشها عَ دانشگاه



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه ی زمینه مثابه به و ارگانیک طور به باید را امپریالیسم ی سلطه ی مسئله
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رغم تضییقات  عال ها مخالف بپردازد؛ امّا دانشگاهمعترض و 

های  از طرح خواستههرگز های گوناگون  دیتو محدو

مانده و در های محروم باز ن توده خویش و ی و به حقابتدائ

ی رژیم  گرایانه های ارتجاعی و سرکوب برابر سیاست

 .اند مقاومت و مبارزه دست زدهجمهوری اسالمی به 

 ی در چند ساله انهطلب اصالح تفکرات رسوخ ی ورو دنباله

و انرژی های ایران چنگ انداخته  انشگاهبر فضای د اخیر

 .ده استدا سوق، انحرافیجویان را به مسیری  دانش

 متیی حکو"طلبانه اصالح" ی کارانه فریب های ایدهی  هاشاع

جنبش  ،گرانه سرکوب های کاربرد سیاست همزمان با

های  گیری خواسته و از پی کرده جوئی را فرسوده دانش

صحن مهوری اسالمی جرژیم  .اش باز داشته است ای پایه

تضادهای درون  ی هبه صحن وعمالمج حیث ها را من دانشگاه

 –های لیبرالی  کمیت سیاستاح ی عرصهحکومتی و به 

 .استاصالحی تبدیل نموده 

وجود  توان نه می .هاست انشگاهاین سیما و تصویر حقیقی د

ها  وت رژیم در درون دانشگاههای متفا نمایی جناح و قدرت

بر  توان اخیر انکار نمود و نه می ی سه دهه ویژه دره برا 

و  شاهد جوشش ایران ی این ایده اصرار داشت که جامعه

بوده است؛ جویان آگاه و مبارز ن دانش مبارزاتی تحرکات

تر،  تر، سنجیده نیازمند کاری دقیق نی که طبعئها چالش

د. ترس رژیم جمهوری نباش تر می تر و شفاف یافته سازمان

ی و ئها کانالجوئی به چنین  د جنبش دانشورو اسالمی هم

های  خالفِ خواسته چنین تغییر ریل آن به مسیری هم

ست ا آگاهرژیم  .باشد اقتصادی کلیت نظام می –اسی سی

های  سیاست ازجوئی  جنبش دانش بوریافتن و ع که صیقل

ی رشد و افکار طبقاتی  بر دامنه ،های متفاوت رژیم جناح

اش را سست  های نظام منحوس جامعه خواهد افزود و پایه

جویان از  داند که رهائی دانش تر خواهد نمود؛ می و سست

طول عمر نظام جمهوری اسالمی  ازها  خودی ی زیر سلطه

ی ایران را  داران وابسته خواهد کاست و حاکمیت سرمایه

 تری خواهد انداخت. هر چه بیش ی هبه مخاطر

وری جمه وابسته به امپریالیسم رژیم کرد عمل ،یقت در حق

 یرفتار و کردار حاکی از آموزشی، مراکزدر  اسالمی

 که از یک طرف ست گرانه ا و سرکوب کنترلی ،رندهدا باز

به سیاستِ  جویان دانش تا ی داردسع با توسل به زور

از طرف دیگر تالش  و دهند تن تمکین، سکوت و سرکوب

به را مبارزات رادیکال آنان  نماید که به انحاء مختلف می

کردهای رژیم  به عمل . با این اوصاف و بناانحراف کشاند

 بر اچنین بن و هم اش رنگارنگجمهوری اسالمی و مدافعین 

 پیشین مبارزات از  بر جای مانده و تجارب پراتیک

 طورکلی که خود به ها جویان در درون دانشگاه دانش

ی اصالحات و عدم امکان  اعتباری ایده بی گر بیان

در چارچوب  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی های عمیق رفورم

به پایداری  ، لذاباشد داری وابسته می نظام سرمایه

جوئی و تفکیک هر  جنبش دانش ی طلبانه قهای ح رمانآ

کشان  زحمتها و مطالبات  تر خواسته وشنتر و ر چه وسیع

های متفاوت رژیم از  و مطالبات جناح ها با خواسته جامعه

های دمکراتیک و از  ف اساسی و مهم جنبشئزمره وظا

 جوئی دانشجنبش  باشد. می جوئی جمله جنبش دانش

اش به طبقات  خاستگاه و تعلق که ش دموکراتیکی استجنب

زیر دست است و در درون خود، صدها کمونیست و 

 ↓پرورشکشان را  آرمان کارگران و زحمت هب رادافو رصعن



 

 
 اش! زنجیری های سگ و امپریالیسم بر مرگ                   است!                        پرولتری سیاست جوهر تعرض،           
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های  خ مبارزاتی تودهداده است؛ جنبشی که در طول تاری

، نای برخوردار بوده و سنت اه ویژهگ از جای ستم، تحت

های  و خواسته مبارزاتهای خود را با  ستهواتحرکات و خ

 کش منطبق نموده است. اعتراضی و آرمان طبقات زحمت

که شرایط عینی انقالب در جوامع تحت  با توجه به این

سلطه همواره آماده است و این تنها شرایط ذهنی انقالب 

و بسیاری  کمونیست انقالبی پیشاهنگ یعنی وجود

 آماده نیست، هنوز که مرتبط با آن است پارامترهای دیگر

ها  سازمان حضور به دلیل فقدان در شرایط کنونی بنابراین

ها و  ف دانشگاهئوظا ،نیروهای کمونیستی در درون جامعه و

تحت های  توده مبارزاتیوره از تاریخ جویان در این د دانش

بایست  گانه است. هم می چند ستم و استثمار در ایران،

 با متشکل نمودنهای متفاوت رژیم  در تقابل با جناح نعمل

های  ایده سازماندهی مستقل خویش، وصفوف خود 

 و نندزبرا در درون خود پس گرایانه  انحرافی و اصالح

در  خویش، صنفی یابی به حقوق ضمن مبارزه برای دست

 کش، متگی با مبارزات کارگران و دیگر اقشار زح همبسته

اشکال  به سهم و توان خود رژیم جمهوری اسالمی را به

یح علل کشند و هم در جهت توضبچالش  مختلف به

 - و اجتماعیاقتصادی  -ای نامالیمات سیاسی  ریشه

 جامعه کوشا باشند. فرهنگی

 

 

 

ا ههرا   یجمههه د پروسههو و ودور دونههبه  نههو یاسهه  د بسهه 

نبشه     ههو  نهر ا هع یدهه     کهو   سه   و کمتر کس  یشخص اس 

  اش ههبی  ی کو پب و و تأئه  ش   اس  دونبه  از فهلتر هظبی  در

ر ه   و نهب رسهتیهری و     هب اهسهب  دهه    فدر و استثمبد یهله  نر 

 و د ختو ش   اس . رد ا ع چاه  رههو  ای ام یخبلفهع  و  شکاجو

از سر خهر ا ع هظبم  جبیعو نو یه ا  غبدت ای ال یمه ی  و نهو   

ر ه   تده       ههبی سهت    ته ر  یهبر ع تهر  و دیه  ونشه     

جمهه دی  ای از نهبت سهرری ادا  دی ه     گرر    اس  و لحظو

گبه  یررم و تشه    خفدهبو و    خران  زه   خبل  از خبهو  اسالی 

گ ههو   دا ا ع هبی هظبم سهبس  رد ندهد  نیهر و نو نا هب ههس .

 "گه   سهبزه   "روله   جملو از از  و  هب رول  ی و همو اه  ه شتو

گرفتهو    هژار انم ی "یرری " وخبتم   "اصالنبت" و دفساجبه 

 ی یاهبف  تهأیهع    جه   ای وظهفو دونبه   "ت نهر و ایه " تب رول 

دهه  کهبدگرا  و    نهب  کشهه   رسه    و  الملل  رادا  نهع سریب و

  .هراد هو -راشتو  هو -کشب  نر یه    زنم 

دوا  و  هظبم و رهدبلو ی کاا  دغ  تدلهغبت یسم م  نو واق  و یل 

کو رول  کاه ه    یدا  نر ا ع  آ  ردوه  و نهروه  فکرا  دوشع

ی ضه     ا هع  نهر    نب ه  س  هبی قدل  ای ج ا نبفتو از رول  تبفتو

سرک ب و فدهر   ی یسهر تحر د  جبیعو و رایاوتبکه  ودز   کو 

 تهر  نلکو رد انعبری گسهترر    اس  هو تاهب کبستو هو ش    ای ت ر 

اش  خ اسههتوو    قسهه "تهه نهر و ایههه "رولهه   .رادرارایههو  ههه 

هده ر  و   و  جبیعهو اجتمهبی  و ایته ال رد رد   نرقرادی ی ال 

ظرفهه  و   یابسههبت  فبقه    چاههع رد  ههب  چرا کو روله   ؟ههس 

و کهبد و   اهه   اوضب  نو هفه  یهررم  یاظ د تغههر  پتبهسه   زیو نو

شهغل    ههبی  هبایا    هب ی الت  ن  گ  رر تگس فدط و فدط  نبدشب 

و رد ردو  جبیعه اجتمبی   -سهبس   ص هب یسبئ  اف ور  نر و

 . نبش و ی  -ن ر   -

  نب ا ع اوصبف و نابنو وج ر هه ادا  فهبکت د دوشهع و یسهت ل    

هههبی  رولهه اهتظههبدی از هظههبم جمههه دی اسههالی  و    چاهههع 

 خههالفرد پهه و و   -ههه  نههب هههر یاههبو ا    و آ  –اش  دهیبدههه 

 تهر  نو نهبه  فراتهر و دوشهع  اس .  هبی یحروم هبی ت ر  آدیب 

ظرفهه   آ   ی نهو تده   هبی یابصر و  خالقه   هب   رد چاهع هظبم

و کسهب  و  هب    اسه   تعهههع و ه شهتو شه        پهشهبپه  هب رول 

  ↓گررش   خ اها  ش  کو ق دت رهب   نر سر کبد گمبد رول 

  و ضمانت اعتدال در جامعه! "اعتدال"دولت 

   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
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هظهبم دا از  ههبی   نرهبیهو نهتهر   ی یمل هب و اجرا تر سهبس  دوا 

ر یر کمتر ع هریش  رد قدبل یطبلدبت  و از طرف  طرف رادا  ک

 خهر   ج اهب  و زهب  از خه ر نهو  کشب    ن  ه  کبدگرا  و زنم 

 رها . هو

رد   "ایته ال "روله    ی هبی چا  یبههو  فعبله سر رد آودر  و 

    ذاتهب  و هفسهب   رادی سهریب و  ی جبیعهو  و خالف نک  فه و ههسه   

راشهتع یههبر ع ایه ام     زه   هیهو بل  ت اوم تحدهر اهسبهه  و ط

گه    ایهالم آیهبر    نرای اهجبم چاههع کهبدی   ه  نبش . دونبه  ی 

چه   و   یه اف  و یجهری نه      و ن و  کمتر ع ترر ه ی هم ر  

 س . چرای هظبم کا ه 

اش نهر ا هع اریهب     اگر چو وی و نعضب  ه ارادا  ردوه  و نهروه 

نهو  آیه   اسه  تهب     "ت نهر و ایهه  "رول   نبشا  کو ن ر  و ی 

ر هه   کهو چاهه    ههب اهسههب  دهه    یعهشهه  و نههو هه ادی یهلههه    

گه    ههبی اسهتثمبد و نهرر     ره   چرخز ر   س  کمرشب  یا رهو

فکهرا  ردوهه  و    اگهر چهو دوشهع    خُرر ش   اس   پبسخ گ   !!

نبود ن ر  و هستا  کو روله    نر ا ع  ستو نو سریب وننهروه  وا

 تههر  و ونشهه  و فضههبی سههرک ب تههب  دونههبه  آیهه   اسهه 

  "گه    یبههو "  "رله    هک "ههب    جبی آ  و نو نر گرراه هب دا  ای ام

ایّب و رد گ  ع همب  !!  دا جبی "آدای "و  "یکراس ر"  "آزاری"

کو یبند   و اس خ ر سبخت ی همب  داه  دا پهشو  دونبه ی ض 

 هب رد پ  آ  ن ره . رول 

نه ر کهو    "ایته ال "دونهبه  نه ل نرقهرادی     هب شهعبد  آدی  ا ع

نههو ازای رادر  یب -ههه  رد ک تههب  یهه ت  و آ  - ا ههرا  ی جبیعههو

 رد کهبدگرا    یه ر ههبچه    رسه  خه   رد ی م پررا  آهرایمل  

رد هب   هب و ق اههع رس  پب گهر رد ردو  راهشیب  ت اوم سهبس 

ایهه ام  نههب خر  رد نیهههر و نههو ناهه هب و گسههترش ایتهههبر و رد

 .ا ک یهاو یشبه   ی  تر نو ه  رد انعبری گسترر  یخبلفهع و آ 

ح نبشه  و پرهر واضه    ی  "و ایه  ت نهر "ا ع سهمبی ندهد  رول  

چهه   ایتهه ال و  ت و یدهه  ت  ههه اسهه  کههو طههرع ی ضهه یب 

 ی ههب ته ر    ای یهلهه    ریکراس  و یحترم شمرر  نو ند و پب و

فبقه     هظبم سراسهر خشهع و یر هب     ی رد ز ر سلطو  ر    ست 

ی از نرقهرادی  ت ا   تسه  ر  و زیبه  ی  س  یمل  هبی اهوپشت 

تهب    آ ه   بدکو هظبی  نر سر ک ادائو راری ال  رد ردو  جبیعو 

ایهه   کو   هظبی ؛رفب  همب   ر    هبی ست  ت ر  ای ب وپند و  از

 و  کشهب   کهبدگرا  و زنمه    گ  نهتر رها   و ه   نخ  زه  

هبی طددهبت  رد ردو    در یمل  تفبوت نب اش  ز ر نابی چاهع ه 

سهه  کههو  تاهههب رد چاهههع هظههبی  . نبشهه جبیعههو د ختههو شهه    

ضهمبه     اسه  و ایته ال  رکچه   یه ال  و ری   ههب   هه    ید لو

دا  خه ادا    و یافعه  رادا  و هظبم  رستب  سریب واجرائ  راشتو 

آ  ر. ا ع هم  کشب  قط  خ اه  کبدگرا  و زنم  جب  و یبل از

همهرا    ههب اهسهب  یحهروم نهو     لهه   یه س  کهو  نبطا  ی وخ است

 نو رهدبل آها .شب   زه ا فر

 شباهنگ راد

 

 

 

 

 

 1ادامه از صقحه 

 اثر مشترک            

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

 ()قسمت آخرترجمه: پویان کبیری                             

 

، 0691های  داری انحصاری در سال سرمایه "ران طالئیدو"اگر در 

مندترین و فقیرترین مناطق جهاان   شکاف درآمد سرانه بین ثروت

، در پایان قارن  کاهش پیدا کرد 0در برابر  01به  0در برابر  01از 

از ساال   90افزایش پیدا کارد   0در برابر  06بیستم، این فاصله به 

خااالد داخلاای کاااورهای  تولیااد نا ی ، ساارانه9116تااا  0691

درصاد  1/9طور متوسا  تنهاا    توسعه )به استثنای چین( به درحال

)ایاات متداده،8ی تولید ناخالد داخلی کااورهای جای   سرانه

 ↓روساایه  ژاپاان،آلمااان،فرانسااه،انگلسااتان،ایتالیااا،کاناااداو

ی انحصاری شدن سرمایه المللی بین  



 

 

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

 نیست!
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)درست پیش از بحران مالی بزرگ(،  9119تا  9111  از سال بود 

درصد بود  درعین حال، 9/9ی باالتر یعنی این رقم تنها کم

تر  وهات کاور کم خلی چهلی تولید ناخالد دا میانگین سرانه

ای که سازمان ملل متحد از کاورهای  یافته )زیرمجموعه توسعه

تعیین نموده است( به عنوان سهمی از متوس   درحال توسعه

 0691درصد در سال 8/0از  8ی تولید ناخالد داخلی جی سرانه

ی آغازین  دهه 99کاهش یافته است  9119درصد در سال 1/0ه ب

، در بوده است شاهد امواجی از بحران مواد غذائی ویکم قرن بیست

با صدها  ای از افزایش قیمت مواد غذائی و احتکار گسترده، دوره

 91برند  به سر می در محرومیت غذائی مزمن میلیون نفر که

این است که کل  انحصاری ی شدن سرمایه المللی طنز بزرگ بین

های چندملیتی با  کتی انحصاری شر به سمت توسعه این فاار

ایدئولوژی نئولیبرالی  کمک و هدایت آن در هر بزنگاهی توس 

( Hayekهایک ) "بازار آزاد"ریاه در اقتصاد  که خود ،بوده است

همواره مروج  و شعارها ها لفاظی ( دارد Friedmanو فریدمن )

در  "دموکراسی"یا  –، رشد اقتصادی و شادی فردی آزادی انسان

 گونه مقیاس جهانی، بدون باقی ماندن هیچدر  – گفتمان عمومی

 Hayekianدر دیدگاه هایکی ) باشند  ، می"یاستبداد" پایگاه

viewارد: وجود د یا تابناک ی گلگون (، دو دشمن برای این آینده

منافع  در خدمتکه این دومی  ئیجای کارگر و دولت )تا  طبقه

 96( کارگران و عموم مردم باشد

 ی انحصاری دن سرمایهش المللی ین نئولیبرالی برای بیناین کمپ

طور  ی کارگر نیست  بلکه باید آن را به فق  حمله به طبقه

دموکراسی  برای ئی به نیروی بلقوه تری به عنوان حمله گسترده

به عنوان بر ظرفیت مردم در سازماندهی خویش  سیاسی، یعنی

های بزرگ، درک  یک نیروی مستقل برای مقابله با قدرت شرکت

تر  ها خود را بدون هرگونه مفهوم روشنی، با انکار کم آن نمود 

ها تصویری از یک  دهند، تئولیبرال واقعیت در تناقض قرار می

کنند که از سر راه افراد،  خلق می "خواه آزادی"دولت کو چک 

رود  با این حال، به  کنار می جهان سراسردر  تجارت و بازار آزاد

(، این بهات میلیونرهای calypsoقول آهنگ قدیمی کالیپسو )

 جهنم افراد فقیر است ، "خواه آزادی"

مخارج دولت در سراسر این سیاره به ندرت کاهش یافته  در واقع،

ای در خدمت نیازهای ملی  ها به طرز فزاینده در عوض، دولت است 

ی مساعدت و  ری به وسیلهی انحصا ی سرمایهالملل و بین

، "خودشان"پیکر  های غول شرکت "برداشت"در  نمودن همکاری

ها که در اشکال  گان سیاسی توس  پرداخت   نخبهقرار دارند

، این همزمان با آن  اند گیرد، فاسد شده شماری صورت می بی

تر سرگرم سرکوب  هر چه بیش خصوصی شبهه یدولت های سیستم

 91شان هستند  ندانی کردن جمعیت داخلیو ز

ئی که به  ی دولتی برنامه طور که در سطح ملی، هرگونه همان

ی  کرد مورد حمله ی کارگر کمک می اکثریت جامعه یعنی طبقه

المللی،  نئولیبرالیسم قرار گرفت، به همین ترتیب نیز در سطح بین

ه که هرگون این است - "تجارت آزاد"تحت نام  - هدف اصلی

اقتدار  راه قدرت و ملی بر سر های تمحدودیتی که توس  دول

این موضوع  د د، برداشته شونشو چندملیتی اعمال می های شرکت

 جائی که چنین ند،ز لطمه می تر عُمدتن به کاورهای ضعیف

( IMF) المللی )عُمومن های بین سازمان ی وسیله به یقوانین

نک جهانی و با (World Bank) المللی پول، صندوق بین

(WTO ))که توس  کاورهای ثروتمند  سازمان تجارت جهانی

 گردد و تر و با شدت تمام تحمل می هرچه دقیق ،شوند کنترل می

تری برای مقاومت در برابر نفوذ  آن ظرفیت کمجائی که در  درواقع

واقعیت حتمی رکود اقتصادی در  های جهانی وجود دارد  شرکت

کردن تر برای آزاد  وان یک توجیه بیشعصر نئولیبرال، خود به عن

پیکر مورد استفاده قرار  مؤسسات غول گی از طرف بازار به نماینده

 گرفته است 

ی ما به این  ی مالی انحصاری جهانی در زمان ی سرمایه سلطه

ست و شکل  معنی است که هر بحران جدیدی یک بحران مالی

ابد تنها برای ی گیرد که گسترش می یک حباب بدهی را به خود می

ی کافی  هائی که به اندازه   تنها آن دولتاین که در انتها بترکد

بزرگ و به میزان کافی قوی هستند که در برابر تمام توان 

 تا حدی در این شرای  نئولیبرالیسم مقاومت نمایند، قادرند که

خیلی  "موفقیت و کامیابی"این  موفق شوند، هرچند که غالبن

، نرفته و کند ها حاکمیت می ثروتمندی که بر آنی  فراتر از طبقه

های به اصطالح شکست  یابد  در همین حال، دولت گسترش نمی

ای از  جلوه ،کنند می و پریاان دار جهان را لک اینک که خورده

المللی )با حمایت و  ی انحصاری بین ی سرمایه ضربات خُردکننده

هر زمان که نیاز ی نیروی نظامی کاورهای امپریالیستی،  پاتوانه

بر بسیاری از جمعیت جهان تحمیل شده  باشند که میباشد( 

 است 

↓ها: زیرنویس



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده ی طبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده
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 Susanna)م ، سوزانا سنداسترو(James B. Davies)جیمز ب. دیویس  -64

Sandström( آنتونی شورروکس ،)Anthony Shorroks ن. ولف ( و ادوارد

(Edward N. Wolff ،)"ثروت شخصی از و در  "گی توزیع جهانی ثروت خانه

، انتشارات دانشگاه آکسفورد، سال ، از جیمز ب. دیویس )آکسفورد"منظری جهانی
 .208ی  (، صفحه8002

انداز هزاره  (، اقتصاد جهانی: چشمAngus Maddisonانگِس مددیسن ) -69

و  281(، صفحات 8002اری اقتصادی و توسعه، سال )پاریس، مرکز توسعه، سازمان همک
281. 

 توسااعه و تجااارت ی درباااره متحااد ملاا  سااازمان کنفاارانسآمااار  -61

(UNCTADStat) ،"  ،تولیااد ناخااالخ داخلاای اساامی و واقعاای، جمااع کاا  و ساارانه
و ناار   (8000هااای ثاباا  ) دهر آمریکااا بااه قیماا  ی  ساارانه: 2290 -8002ساااهنه، 

ی تجااارت و  نیویااور : کنفاارانس سااازمان ملاا  متحااد درباااره    ( )8000ارز ثاباا  )

تااار  اماااروز کشاااورهای کااام  .http://unctadstat.unctad.org توساااعه،
ساه   و شاده، شاام  سای    طور کاه توساس ساازمان ملا  متحاد تعیاین       یافته، همان توسعه

ا و یا  کشاور در آمریکاای هتاین و کارا یا       کشور در آفریقا، چهاارده کشاور در آسای   
 باشند. می

 Brian( و برایان تُکار )Fred Magdoffنگاه کنید به فرد مگداف ) -69

Tokarنیویور : انتشارات مانتلی  بحران در کشاورزی و مواد غذا ی گان (، نویسنده(
 (.8020، سال ریویو

( و جوزف Daniel Yerginی نئولیبرال دانی  یرگین ) ی پیروزمندانه در رساله -60

ی این که چگونه های  بر کینز تفوق  )درباره(، Joseph Stanislaw) واستانیسال
ها کم اهمی  انگاشته شده و  یاف ( دشمن بزرگ، دول  اس  در حالی که شرک 

دهنده  تر تکان . این همه بیشباشد فهرس  نیز نمین حتا سزاوار ورود به ای "مؤسسه"
های  ای خود را صرف حمای  از شرک  گی حرفه تر زنده که یرگین بیشگردد چرا می
اثر دانی  یرکین و جوزف  های فرماندهی بلندینگاه کنید به  پیکر نفتی کرده اس . غول

 (.8008استانیسالو )نیویور : سیمون و شوستر، سال 

توهُم بازار آزاد: مجاازات و  (، Bernard E. Harcourt ی. هارکورت ) برنارد -63
 (.8022)کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد، سال  ی نظم طبیعی افسانه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

فدائی خلق و  های  کچری ماه د یاد شهدای آبان و آذرگرامی با

 9991آذر  96شهدای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

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

http://www.19bahman.netsite:  Web 

 

 

 !گرامی رفقای

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

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 91  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند تهداش قرار بهمن

 .باشیم می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
 

 

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

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

http://unctadstat.unctad.org/
http://monthlyreview.org/press/books/pb2266/
mailto:pouyan@19bahman.net
http://www.19bahman.net/

