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جایگاه و نقش نفت در روند تحتسلطهگی ایران
تاریخ شهادت 2 :تیر 7911

از روز پنجم خرداد  7821برابر با  82می  7092هنگامی که اولین چاه نفت ایران در منطقهی مسجد سلیمان
فوران کرد ،اوراق تاریخ معاصر ایران به بوی نفت آغشته گردید و به خاطر غارت نفت ،این اوراق با خون مالکین
اصلی این منبع ملی نگاشته شد .خون تودههای محرومی که مالکین اصلی این ثروت ملی بودند و قاعدتن باید از
آن بهرهمند میشدند .اما چنین نشد و همهی اینها به این دلیل به وقوع میپیوست که مناسبات اقتصادی و سیاسی
حاکم – چه در عرصهی ملی و چه در عرصهی بینالمللی – اینچنین اقتضاء میکرد.

ادامه در صفحهی 2

جمهوری اسالمی و افغانهای مقیم ایران
سردمداران رژیم جمهوری اسالمی دور تازهای از تعرض به افغانهای مقیم ایران را آغاز نمودهاند .حاکمان
ایران به شیوهای غیرانسانی و بهناحق بر دامنهی نفرتپراکنی افزودهاند و بر آناند تا اذهان عمومی را از درک
علل اصلی مصائب موجود بر جامعهی ایران منحرف سازند .این شگرد و خاصیت طبقهی ظالم است و تاکنون
چنین بوده است و رژیم جمهوری اسالمی هم در این زمینه سنگ تمام گذاشته است و با تصویب صدها قوانین
ارتجاعی ریز و درشت دارد بر گسترهی محدودیتها و بدبینی ها نسبت به تودههای افغانی در ایران میافزاید.
تحقیر و توهین و بهرخکشیدن رنگ و نژاد "برتر و باالتر" به رویهی سردمداران رژیم جمهوری اسالمی تبدیل
ادامه در صفحهی 5

گشته است.

شدنسرمایهیانحصاری(قسمت ششم)

بینالمللی

در بحث رقابت بینالمللی در مورد هر ملت -دولتی به ویژه در مورد ایاالتمتحده_ که مدتهای مدیدی از
هژمونی اقتصادی بالمنازعی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده است_ فرض بر این است که رقابت بینالمللی ،تا وقتی
که تمرکز صنعتی و درجه ی انحصار در آن کشور مورد حمله و تضعیف قرار میگیرد ،به سادهگی تداوم پیدا میکند.
معروفترین نمونه ی آن تضعیف الیگاپُلی مستحکم خودروسازان آمریکائی در دیترویت به عنوان نتیجهی حاصله از
تهاجم خارجی ،به خصوص شرکتهای ژاپنی میباشد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ادامه در صفحهی 7

مطالب این شماره:

جایگاه و نقش نفت رد روند تحتسلطهگی اریان
جمهوری اسالمی و افغاناهی مقیم اریان
نیبالمللیشدن سرماهیی انحصاری (قسمت ششم)
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جایگاه و نقش نفت در روند تحتسلطهگی ایران
ادامه از صفحهی 7

در آن مقطع ،در عرصهی جهانی ،سرمایههای صنعتی در

امتیاز استخراج نفت ایران اولین بار در سال  1521شمسی برابر

سرمایههای مالی ادغام شده و سرمایههای مالی انحصاری

با  1785میالدی توسط ناصرالدین شاه قاجار به بارون ژولیوس

درصدد بلعیدن تمام جهان بودند و بالطبع ،نفت کشفشده در

دو رویتر ( )Baron Julius de Reuterیکی از اتباع انگستان داده

ایران یکی از بهترین منابعی بود که میتوانست توسط پدیدهی

میشود ،ولی قبل از عملیشدن این امتیاز لغو میگردد.

نوظهور امپریالیسم مورد غارت و چپاول قرار گیرد.

بعدها در سال  1571مطابق با  1011میالدی امتیاز اکتشاف و

در عرصهی داخلی نیز سرمایههای ملی که منافعشان توسط

استخراج نفت در تمام ایران ،به جز پنج ایاالت شمالی توسط

نفوذ سرمایه های امپریالیستی مورد مخاطره قرار گرفته بود

ماریوت ( ،)Marriottنمایندهی ویلیام ناکس دارسی ( William

در قالب جنبش مشروطه درصدد محدودساختن قدرت

 - )Knox Darcyیک استرالیائی تبعه ی انگلستان  -از

استبداد و سهیمشدن در قدرت سیاسی بودند و چون به خاطر

مظفرالدین شاه قاجار گرفته میشود.

ضعف تاریخی خود قادر نبودند که این منبع عظیم ملی را به
کنترل خویش دربیاورند ،تمام امور مربوط به نفت – اکتشاف،
استخراج و انتقال – ضرورتن از یک سو در اختیار سرمایههای
امپریالیستی قرار میگیرند  -زیرا که آنها مجهز به تکنولوژی
این کار هستند  -و از سوی دیگر ،در اختیار دستگاه دولت
دستنشاندهی بومی قرار داده میشود - ،چون طبقهی
سرمایهدار بومی قادر به این کار نیست  -و از همین جا
شالودهی وابستهگی دستگاه دولت به سرمایههای امپریالیستی
ریخته میشود و همهی این ها هم البته در چارچوب یک سیستم
اقتصادی سرمایهداری امکانپذیر میشد.
اگر در جوامع کالسیک سرمایهداری ابتداء طبقهی سرمایهدار
تکوین مییابد و سپس این طبقهی نوظهور قدرت سیاسی را در
دست میگیرد ،اما در ایران ،ابتدا فئودالها و دستگاه
دولتیشان به وابستهگی سرمایههای امپریالیستی درآمده و
سپس سرمایههای بومی ورشکستهشده جهت بقاء خویش
گردن به وابستهگی م ی نهند و بدین ترتیب و به تدریج طبقهی
جدیدی به نام سرمایهدار کمپرادور و یا سرمایهدار وابسته به
امپریالیسم شکل میگیرد که با برخورداری از حمایت
همهجانبهی دولتهای متروپل وظیفهی تنظیم پروسهی غارت
منابع و ذخائر طبیعی به خصوص نفت توسط شرکتهای نفتی
امپریالیستی را به عهده میگیرد.

پس از اطمینان از وجود منابع سرشار نفت در ایران ،دولت
انگلستان

به

عنوان

نمایندگان

سیاسی

قدرتمندترین

سرمایههای امپریالیستی جهان به مداخله میپردازد و با دارسی
شرکت نفت انگلیس -ایران (Anglo- Persian Oil Company
) - APOCرا در سال  1010تاسیس میکند .این شرکت
مسئولیت تنظیم و اجراء چهگونهگی غارت ثروت ملی مردم
ایران را به عهده دارد .در سال  1011دولت انگلستان با خرید
سهام دارسی  %21سهام این شرکت را به دست میگیرد و به
تنها تصمیمگیرنده در امور نفت ایران تبدیل میشود.
نقش حیاتی نفت در جنگ جهانی اول باعث میگردد مناطق
نفتخیز خاورمیانه مورد توجه خاص دولتهای متروپل قرار
گیرند .دولت انگلستان در راستای پیشبرد بهتر طرحهای
امپریالیستیاش ،در سال  1052رژیم سیاسی دستنشاندهاش را
توسط رضاخان میرپنج در ایران حاکم میسازد.
حال ،با حاکمیت سیاسی بیچونوچرای سرمایهداری وابسته به
امپریالیسم که ملزم به دفاع از هیچگونه منافع ملی نیست،
طبیعی است که مقولهی دمکراسی بورژوائی که ارتباطی
ناگسستنی با تکوین پروسهی تکامل سرمایهداری کالسیک دارد
نیز غیرعملی و بی ربط گشته و شکل دستگاه دولتی لزومن
شکل دیکتاتوری عریان به خود بگیرد وتا زمانی که سلطهی
سرمایههای امپریالیستی و به خصوص سلطهی شرکتهای نفتی
در ایران برقرار است و تا زمانی که حاکمیت سیاسی در ایران

زندهباد مبارزهی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!
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از نوع دیکتاتوری وابسته به امپریالیسم است ،برقراری

هشت شرکت نفتی که ت شکیل یک کنسرسیومی را داده بودند،

دمکراسی حتا در شکل بورژوائیاش ،به رویائی دستنیافتنی

میشود و شرکتهای نفتی خارجی ،نفت ایران را به ترتیب زیر

تبدیل شده است.

میان خود تقسیم میکنند:

دولت انگلستان پس از مدتی جهت تسهیل پروسهی غارت نفت
ایران و مشروعیت بخشیدن به این چپاول ،قرارداد دارسی را
توسط رژیم دستنشاندهاش ملغی ساخته و قرارداد جدیدی را
در سال  1011جایگزین آن میسازد.
اواخر جنگ دوم جهانی شرکتهای نفتی آمریکائی نیز خواستار
امتیاز نفت در شمال ایران می شوند و به همین دلیل دولت
اتحاد جماهیر شوروی هم وارد این کشمکش میشود و به
اشتباه خواستار امتیاز نفت در شمال ایران میگردد ،ولی دکتر
محمد مصدق با اعطاء هر گونه امتیاز نفت مخالفت میکند.

پنج شرکت آمریکائی که در واقع شرکت واحدی بودند
مجموعن%04
استاندارد اویل نیوجرسی یا اکسون ()Exxon
استاندارد اویل کالیفرنیا یا شورون ()Chevron
استاندارد اویل نیویورک یا موبیل ()Mobil
گلف ()Gulf
تگزاکو ()Texaco
شرکت انگلیسی نفت انگلیس و ایران؛ بعدها بریتیش پترولیوم
)% 04 )British Petroleum Company - BP
شرکت انگلیسی – هلندی شل ()Shell

%40

شرکت فرانسوی فرانسوا دو پترول ( Compagnie Française

اما بقایای طبقهی سرمایهداری ملی ایران که پس از سالها

%6 )de Pétroles

تالش توانسته بودند خود را در تشکیالت جبههی ملی ایران

بعدها در ماه اوت  1028شرکت نفتی ایتالیائی آجیپ )(Agip

سازماندهی کنند و اهرم هائی را در دستگاه قدرت دولتی به

نیز به این غارتگران نفت ایران اضافه میگردد.

دست آورند ،سعی می کنند با استفاده از دستگاه قدرت دولتی
مانع از غارت نفت ایران توسط دولت انگلستان بشوند و کنترل
نفت ایران را خود به دست بگیرند.

تا اوائل دههی  1081تعداد شرکتهای شامل این کنسرسیوم از
 7شرکت به  57شرکت افزایش مییابد و این امر با منافع
انحصارات بزرگ نفتی در تضاد قرار میگیرد .به همین خاطر

در این روند درسال  1017دولت ایران برای انجام اکتشاف

رژیم دست نشاندهی شاه جهت حفظ منافع انحصارات بزرگ

درخارج از حوضهی قرارداد شرکت نفت ایران وانگلیس،

نفتی ،قرارداد منعقده با کنسرسیوم را در ماه ژوئیه  1081ملغا

شرکت سهامی نفت ایران را تشکیل میدهد و بلاخره درسال

اعالم میکند.

 1021دولت دکتر محمد مصدق صنعت نفت ایران را ملی
اعالم کرده و قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران را ملغی
میکند و برای کنترل نفت ایران ،شرکت ملی نفت ایران را
تأسیس میکند.
در مقابله با ملیشدن نفت ایران ،خرید نفت ایران از سوی
شرکتهای نفتی بایکوت میشود .ولی دولت دکتر مصدق
موفق میشود در سال  1021اولین محمولهی نفتی را از بندر
آبادان صادر کند .اما چند ماه بعد دولت ملی دکتر محمد
مصدق توسط دولت امپریالیستی آمریکا سرنگون میشود و
کنترل نفت ایران تماموکمال در دست شرکتهای نفتی
آمریکا و انگلیس قرار میگیرد.

بالفاصله در ماه اکتبر  1081قیمت نفت توسط رژیمهای
دستنشاندهی عضو اوپک به مقدار زیادی افزایش می یابد .اما
در واقع این افزایش قیمت نفت توطئهای بود که در چارچوب
تضاد میان محافل مختلف امپریالیستی صورت میگرفت.
ضربه ای بود که از سوی محافل امپریالیستی آمریکا که
خریداران عمدهی نفت کشورهای عضو اوپک بودند به
کشورهای بزرگ صنعتی مصرفکنندهی نفت ،یعنی ژاپن و اروپا
وارد میشد .از سوی دیگر با این که افزایش قیمت نفت ظاهرَن
باعث افزایش درآمد دولت ایران میگردد ،ولی دولت ایران
بخش اعظم درآمدهائی که از افزایش قیمت نفت به دست
میآورد را از طریق خریدهای بزرگ تسلیحاتی و غیرتسلیحاتی

در  50اکتبر  1021قراردادی منعقد میگردد که بر اساس آن

و دادن وام و اعتبار به کشورهای سرمایهداری مجددن به

شرکت ملی نفت ایران عهده دار تنظیم غارت نفت ایران توسط

سرمایههای متروپل بازمیگرداند.

در شرایط دیکتاتوری امپریالیستی ،تنها یک مبارزهی سیاسی نظامی میتواند پیشرو واقعی را به وجود آورد!
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با این افزایش قیمت نفت ،سود شرکت "اکسون"  -یکی از

شرکت تایوانی "سى پى سى"  71هزار بشکه.

شرکتهای هفت خواهران نفتی  -بیشتر از منافع بزرگترین

شرکت نفتى فرانسوى "توتال" روزانه  150هزار بشکه.

شرکت سودآور آمریکائی ،یعنی "جنرال موتورز" میگردد.

شرکت "توپراس" ترکیه  111هزار بشکه در روز.

روند غارت نفت ایران توسط انحصارات بزرگ نفتی به طور
فزایندهای و بدون هیچگونه وقفهای تا قیام سال  1080ادامه
مییابد ،تا این که در نتیجهی گسترش مبارزات تودهها علیه
رژیم شاه روز  52دسامبر  1087صادرات نفت ایران قطع

شرکت انگلیس "بى پى"  11هزار بشکه.
شرکت ایتالیائی "انى"  58هزار بشکه.
شرکت هلندی "شل"  71هزار بشکه.
ولی باید توجه داشت که اکثر این شرکتها خود شعبههای
کوچکتری از شرکتهای بزرگ نفتی و به خصوص شرکتهای

میشود و این قطع صدور نفت تا روز  2مارس  1080ادامه

آمریکائی هستند.

هر چند این وقفه ی کوتاه در غارت نفت ایران خساراتی را به

در این جا ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر هدف

منافع شرکتهای نفتی وارد میسازد ،ولی دولتهای

نهائی شرکتهای امپریالیستی آمریکا و همچنین دولت آمریکا

امپریالیستی با جای گزینی رژیم جمهوری اسالمی به جای رژیم

را بیشتر این موضوع تشکیل میدهد که به تنهائی کنترل جریان

شاه و انجام سرکوبهای خونین توسط رژیم دستنشاندهشان،

نفت را در تمام مناطق نفتی به دست خود بگیرند .آن چنان که

انتقام این خسارات وارده را از تودههای تحتستم ایران

برژینسکی اعالم میکند" :وظیفهی فوری ما این است که این

میگیرند.

امر را قطعی کنیم که هیچ دولت و یا مجموعهای از دولتها

غارت نفت ایران توسط شرکتهای نفتی دارای آن چنان

آن قدر ظرفیت و توانائی به دست نخواهند آورد که بتوانند

اهمیتی است که در طی جنگ امپریالیستی ایران و عراق حتی

آمریکا را از منطقهی یوروآسیا به بیرون برانند و یا حتی نقش

یک روز نیز صادرات نفت ایران قطع نمیگردد.

تعینکنندهی آن را از میان ببرند".

طمع سرمایههای امپریالیستی در قالب سود شرکتهای نفتی،

در پایان الزم به قید است که تصور نادرستی وجوود دارد مبنوی

میزان تولید نفت در ایران را آن چنان افزایش میدهد که سهم

بر این که اگر ایران نفت نمیداشت ،اینقدر مورد توجه و طمع

نفت در درآمدهای عمومی ایران از حدود  5درصد در آغاز

کشورهای امپریالیستی قرار نمیگرفت .در حوالی کوه در نظوام

تولید به حدود  71درصد در دههی  1171میرسد .امروز

امپریالیستی حاکم بر جهان و تقسیم کار بین المللوی آن ،بسویاری

ایران از نظر میزان منابع گاز ،دومین کشور و میزان ذخائر نفت

از کشورهای فاقد چنین منبع انرژی ئی نیز وجود دارند که یا به

پنجمین کشور جهان محسوب میشود.

خاطر داشتن نوعی دیگر از منابع خام طبیعی و یا حتا بدون چنین

بنابراین با توجه به سهم نفت در میزان درآمدهای عمومی

منابعی ،صرفن بهمثابه جوامع مصرفی و دارای نیروی کار ارزان

ایران ،به راحتی میتوان دریافت که مناسبات اقتصادی حاکم بر

مورد تجاوز و سلطهی همهجانبوه ی کشوورهای متروپول قورار

ایران بر پایهی یک اقتصاد تک محصولی سازمان داده شده

دارند .بنابراین ،این نفت نیست که سویهروزی توودههوا را رقوم

است که این خود یکی از مشخصات یک اقتصاد وابسته به

می زند ،بلکه مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه است که قوویتور

امپریالیسم میباشد.

از هور عامول دیگوری ،هموواره تعیوینکننودهی مسویر تحوووالت

مییابد.

در سال  5111نفت ایران به این شرکتها فروخته میشود:
دو شرکت ژاپنی "شووا شل" و "نیپون اویل" به طور میانگین
به ترتیب  110هزار و  110هزار بشکه در روز.
دو شرکت کرهاى "هیوندایى" و "اس کى کروپ" روزانه 112
هزار بشکه.

اجتماعی و در نهایت بهروزی یا سویهروزی توودههوا مویباشود.
هماننوود بسوویاری منووابع و ذخووائر طبیعووی دیگوور ،نفووت تنهووا در
چووارچوب یووک نظووام واقعوون دموکراتیووک بووا مناسووبات انسووانی
سوسیالیستی است که میتواند عواملی بورای بوهروزی هور چوه
بیشتر تودهها باشد.

شرکت چینی "ژون رونگ"  550هزار بشکه در روز.

مسئلهی سلطهی امپریالیسم را باید بهطور ارگانیک و بهمثابه زمینهی هرگونه تحلیل و تبیین در نظر گرفت ،نه چون یک عامل خارجی که به هر حال نقشی دارد!
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به راستی این چه دنیاییست که حاکمان برای اکثریت آحاد

جمهوری اسالمی و افغانهای مقیم ایران

جامعه ساختهاند و دارند مکان زندگی آنان را تعیین مینمایند؛
البته که ایجاد تنش و شعلهور نموودن جنو

هوای "نوژادی" و

این چه دنیاییست که عدهای اندک و قلیل و در عوض به یُمن
زور و سالح دارند بساط ارتجاعیشان را پهن و پهنتر مینمایند

"قومی" در ایران سوابههای طووالئی دارد و هومچنوین دسوت

و دارند خانهی محرومان را به آتش میکشند و آنان را آواره

چندمی قلمداد نمودن قومیتها و محرومترین اقشوار جامعوه

میسازند.

هم فهط و فهط به تودههای ستمدیودهی افغوانی مهویم ایوران
خالصه نمیگردد .در این دنیوای نوابرابر ،نمونوهی راهانودازی
جن

انتخاب پوشش ،تحصیل ،کار و مکان زندگی ح

طبیعی و اولیهی

ها تحت عنوان شیعه و سنی و غیره بسویاراند و متأسواانه

انسانهاست .نیاز به دیکتهی این و آن ندارد و نمیتوان و صالح

دامان تمامی جوامع بشری را در بر گرفته است .معین است که

نیست تا به دلیل جنسیت و رن

و نژاد ،انسانها را از انتخاب

پیگیری چنین سیاستی با منافع طبههی سرمایهدار گره خوورده

درونیشان باز داشت .هیچ دولت و نظامی و یا هیچ مرام و

است و بدون کمترین تردیدی ،نیاز به ایجاد تشنج و چندگانهگی

مسلکی ح

تعیین و تکلیف به دیگران را ندارد .هیچ دولت و

و تارقه مابین تودههوای سوتمدیوده و خلو هوا دارد .هودف

رژیمی ح

گمراهی از فهم ریشهای علتهاست و پر واضح است که رژیوم

بدون کمترین تردیدی انتخاب چنین سیاستی ،غیر انسانی و

جمهوری اسالمی هم بنا به رسالت و ماهیتاش ،هم از تصوویب

خالف آرمان میلیاردها تودهی محروم است ،کاری که همهی

قوانین ارتجاعی علیهی تودههای افغانی سکنی گزیده در ایوران،

نظامهای امپریالیستی و از جمله سردمداران رژیم جمهوری

خوارجی

اسالمی در پی آناند .حاکمان ایران ابعاد توهین و تحهیر به

ستیزی" کمترین کوتاهیای از خود به خرج نداده است .به خیال

افغانهای مهیم ایران را به حدی رساندهاند که آن را در هیچ

خود میخواهد موقتاً مسیر تناور مردموی نسوبت بوه خوود را

مهولهی انسانی نمیتوان توضیح داد .سیاست جنایتکارانهای

برگرداند و از پاسخگوئی به ریشهی هزاران مشکالت اقتصوادی

که فهط و فهط در قاموس و فرهن

جانیان حاکم بر جامعهی

– سیاسی دستسازش طاره رود .بیدلیل هم نیست کوه دارد

ایران قابل بررسیست .چه کسیست که میتواند باور کند

به بزرگنمایی جرائم قربانیان نظامهای امپریالیستی میپردازد

رژیم جمهوری اسالمی جدا از ممنوعیت اقامت تودههای افغانی

و یا ریاکارانه در تالش است تا مصائب موجود حاکم بر جامعه را

در  41استان کشور ] از جمله آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،

که حاصل نظام استثمارگرایانه میباشود ،بوه دوش توودههوای

اردبیل ،زنجان ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،لرستان ،چهارمحال و

افغانی مهیم ایران بیاندازد.

بختیاری ،کهگیویه و بویراحمد ،گیالن ،مازندران ،سیستان و

به بیانی دیگر و به درست میتوان بر این امر تاکید ورزید که

بلوچستان ،هرمزگان و همدان [ ،مانع ورود افغانیها – و آنهم

فهر جهانی شده است ،به این دلیل که پایهی سیاست سرمایه،

به بهانهی مسخرهی حاط امنیت و آسایش مردم  -به پارک

بر اجحاف و استثمار کارگران ،زحمتکشان و محرومان ریخته

کوهستانی صاه در اصاهان گردیده است.

شده است؛ توهین و تحهیر فرامنطههایست ،به این دلیل که

متآساانه ارتکاب چنین اعمال جنایتکارانهای در ح

حاکمان زورگو و مناعتطلب بر سر کاراند؛ جرائم همگانی شده

مهیم ایران یکی دو نیست و در تداوم چنین سیاستیست که

و پوست و نژاد نمیشناسد ،به این دلیل که شکاف

«غالمرضا غالمی» مدیر اتباع و مهاجران استانداری فارس  -و

طبهاتی بیشتر و بیشتر شده است .مسلماً که تحت سلطهی

آنهم به بهانهی جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار – اعالم

و

مینماید که" :نانواییها ،سوپرمارکتها و مراکزی که مواد

اخراجسازیها و ناامنیهای هر چه بیشتر قربانیان نظام ،در این

غذائی میفروشند ،در صورت عدم رعایت این طرح ،پلمپ و

جامعه و یا آن جامعه ،دامنهی گستردهتری به خود خواهد

جریمه خواهند شد".

و هم در تحریک افکوار عموومی و اشواعهی "فرهنو

است و رن
چنین

مناسبات

ناسالمی،

ابعاد

نارتپراکنی،

تحهیر

نارتپراکنی به دیگر رن

ها و پوستها را ندارد و

گرفت.

تعرض ،جوهر سیاست پرولتری است!

مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریاش!

افغانهای
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متأساانه اینروزها نظامهایی دارند از ح

و حهوق و از حاظ

فروش نیازهای اولیهی زندگی به افغانهای بدون مجوز را

امنیت و آسایش مردم "خودی" سخن بهمیان میآورند که

دارا نمیباشند و صاحبان آن در صورت عدم اجرای سیاستهای

پروندهیشان در چپاول و در دستگیری و کُشتوکُشتار کارگران

غیرانسانی رژیم جمهوری اسالمی مجازات خواهند شد!!

و زحمتکشان و کودکان بسیار و بسیار قطور و تهوعآور است.

ح

البته که از ایندست سیاستهای بهغایت ارتجاعی و
توهینآمیز و همچنین عدم صدور هویت و شناسنامهی 23
هزار کودک که حاصل ازدواج زنان و یا دختران ایرانی با اتباع
"بیگانه" که اغلب از پدران افغانی هستند و از هیچ حهوق و
مزایای تحصیلی و رفاهی برخوردار نمیباشند را با هیچ منط
انسانی نمیتوان توضیح داد؟

فحشاء و فهر و بیمسکنی و نداری و ناامنی در زیر سلطهی این
جانیان دارد بیداد میکند و هزاران نار دارند به دلیل فهدان
مایحتاج اولیهی زندگی ،جانشان را از دست میدهند و بسیاران
دیگر در صف مرگ تدریجیاند و در همان حال سردمداران
رژیم جمهوری اسالمی با توسل به دروغ از یکطرف در صدد
اشاعهی فرهن

پاسداری از "حاظ امنیت و آساش مردم"اند

و از طرفدیگر در پی سیاست نارتپراکنیاند.

بنا به گاتهی سران رژیم جمهوری اسالمی بیش از  2میلیون
تودهی افغانی به ایران سرازیر شدهاند که از این میان به 099

شکی در آن نیست که سرازیر شدن محرومان از کشورهای
زده و ناامن سیاسی – اقتصادی ،همگانی شده است و رن

هزار نار از آنان اجازهی اقامت داده شده است و بیش از 3

جن

میلیون نار دیگر آن بدون کمترین امکانات و مجوزی به کارهای

هر جامعه و دنیا را زیر و رو نموده است و بهموازات آن تحهیر و

شاق و طاقتفرسا و آنهم با درآمدهای بسیار ناچیز

توهین به "ملیت"های غیرخودی هم به جزء ذاتی و سیاست

مشغولاند .این تصویر زندگانی میلیونها انسان محروم افغانی

روتین دولتهای حاکم بر جهان سرمایهداری تبدیل گشته

در ایران میباشد و بیشک عامل اصلی چنین وضعیت

است .بحران همه جا را فرا گرفته است و اعالن آمارهای بیکاری

تأسفباری به گردن سران رژیم جمهوری اسالمیست .روزی بنا

و جرائم متااوت در کشورهای گوناگون که روزانه دارد از

به مصالح و مناعتی از زبان خمینی میشنویم که" :آوارههایی که

بلندگوهای تبلیغاتیشان اعالم میگردد به نوبهی خود گویای

از افغانستان آالن در ایران هستند و مشکالت زیادی دارند.

این حهیهت است که علل نابهسامانیهای موجود در جوامع

البته ملت خیلی کمک میکند در همه امور .لکن این طور نیست

بشری نه به دلیل حضور قربانیان نظامهای امپریالیستی و

که کمک ملت کافی باشد .دولت است که متکمل این امور

جن

زده و ناامن بلکه در سیستم و مناسبات ظالمانانهی حاکم

است و مسئول این امور است و همین طور میهمانهایی که

بر کشورها نهاته میباشد.

داریم .خوب افغانستانی هستند .مسلمان هستند یا فرض کنید
که عراقی هستند یا بیچارهها را از خانههایشان دور کردند.
مالشان را بردند ،خودشان را فرستادند اینجا .خوب باید چه
کرد با اینها؟ نباید اینها را پذیرائی کرد؟ ما مسلمانیم ،آنها
هم مسلماناند .ما باید از آنها پذیرائی کنیم ،خدمت کنیم به
آنها و این دولت است که دارد این کارها میکند" ،و روزی
دیگر سردمداران رژیم جمهوری اسالمی به بهانهی حاظ امنیت
و آسایش مردم ،مانع ورود افغانیهای مهیم ایران به پارک
میشوند و در  41استان کشور را بر روی آنان میبندند و امروزه
با اتخاذ سیاستهای به غایت ارتجاعی و غیرانسانی به
سوپرمارکتها و فروشگاههای مواد غذائی اعالم مینمایند که
ح

فروش مواد غذائی به افغانهای بدون مجوز را ندارند و در

طرح سازمانیافتهی دیگر ،خانههای افغانهای محروم در یزد را
به آتش میکشند تا به خیال خود از دامنهی جرائم بکاهند!!!

به عنوان مثال در ایران بیش از  4میلیون کودک کار وجود دارد
و  44درصد از آحاد جامعه به دلیل فهر و نداری به مواد مخدر
روی آوردهاند و میلیونها کارگر دارند با حهوقِ  229هزار
تومانی زندگی میکنند در حالیکه – بنا به گاتهی خود
سردمداران رژیم جمهوری اسالمی  -خط فهر  4میلیون و 399
هزار تومان در ایران میباشد .معین است که چنین مناسباتی
تولید کنندهی هزاران بالیای اقتصادی – اجتماعیست .شکی در
آن نیست که این رژیمها به درد مردم نمیخورند و باید
ریشهی همهی آنها و آن هم با هر رن

و لباسی سوزانده

شود .این دنیای میلیاردها انسان زحمتکش و فرزندانشان
نیست .دنیایی که در آن ،رن

پوستها طبهاتی شده است و

دنیایی که در آن دارند انسانها را به دلیل جنسیت از تحصیل
باز میدارند و در دنیایی که انسانها اجازهی انتخاب مکان
زندگی خود را ندارند ،نمیتواند دنیای انسانی باشد .این نگاه،

تبیین هرگونه تغییر و تحولی در جامعه ،بدون آن که به تضاد اصلی نظام موجود یعنی تضاد بین خلق و سلطهی امپریالیستی توجه شود ،تبدیل به یک چیز پوچ و مهمل میگردد!
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نگاهِ طبهات مناعتطلب و نگاهِ سردمداران رژیم جمهوری

در نوشتهی "پیروزی انحصارچندجانبه" در سال  7004مشاهده نمود که

اسالمی نسبت به دنیا و مهولهی انسانیست .معین است که

"الیگاپُلی یا انحصارچندجانبهی جهانی جدیدی شروع به پدیدارشدن نمود...

سرنوشت انسانهای محروم در نظامهای امپریالیستی و در زیر
سلطهی رژیم وابستهی جمهوری اسالمی ،تحهیر و توهین توأم
با سرکوب و انهیاد میباشد.

صرفنظر از نتیجه ی این رقابت ،شکلی که به نظر میرسد به احتمال بسیار زیاد
به ظهور برسد انحصار چندجانبهی جهانی است89 ".
درحقیقت ،پنج شرکت چندملیتی ،که دوتای آنها (جنرال موتورز و فورد)

در یک کالم و به صراحت میتوان اعالم نمود که روابط حاکم بر
جهان کنونی مولد جرائم متااوت و جدائی انسانها و
بیتااوتیهاست ،و تا زمانی که این نظامها و از جمله
سردمداران رژیم جمهوری اسالمی بر سر کاراند ابعاد توهین،

آمریکائی هستند ،در حال حاضر تقریبن نیمی از تولید خودرو جهان را در
اختیار دارند  ،در حالی که  79شرکت کنترل 19درصد از تولید جهان را در
دست دارند .بنابراین در حال حاضر الیگاپُلی تولید خودرو در مقیاسی جهانی
وجود دارد و تمام شرکتهای اصلی آن نیز در سطحی جهانی فعال هستند87 .

تحهیر و تعرض به معیشت کارگران و زحمتکشان و به ویژه

انسداد فکری دوم ما ،تعیین رایج روابط اقتصادی از نظر نیروهای انتزاعی

تودههای محروم افغانی مهیم ایران ابعاد گستردهتری به خود

اقتصادی و جریان بازار و درعین حال نادیدهگرفتن نقش شرکتهای غولآسا

خواهد گرفت؛ چرا که سیاست دولتها بر پایهی استثمار و

در شکل دادن به زمینهی اقتصادی میباشد .مفهوم بازار آزاد در تئوری اقتصاد

چپاول محرومان و دروغگوئی و بر تشدید تنش فیمابین قربانیان

امروزین معنای واقعی کمی دارد ،به جز این واقعیت که صراحتن دولت را جدا

نظامهای امپریالیستی ریخته شده است .انتظاری فراتر از این،

کرده و به طور ضمنی همهی مالحظات نهادهای قدرت در درون اقتصاد یعنی

از این نظامها نیست و تنها با نابودی و محو کامل نظامهای

نقشی که توسط شرکتهای غولپیکر بازی میشود را مستثنا میکند88 .

امپریالیستی و دولتهای وابسته به آنان و از جمله رژیم
جمهوری

اسالمیست

که

دنیا

شاهد

حذف

سیاست

نارتپراکنی و رنگی و نژادیست .این آن دنیاییست که
کارگران و زحمتکشان در پی آناند و این آن دنیاییست که
در آن انسانها از ح

تحصیل و پوشش و زندگی توأم با امنیت و

آسایش برخوردار خواهند بود.
شباهن

راد

سوم ،مانع جدی در تفکر ما نسبت به این موضوع را بایستی در ابهامات موجود
پیرامون مفهوم رقابت پیدا نمود .این از یک سو ،معمولن در علم اقتصاد و از
سوی دیگر از جنبهی بیشتر محاورهای (از جمله کسب و کار) درک می گردد.
در تئوری اقتصادی ،رقابت به مفهوم کامل آن مبتنی بر وجود تعداد زیادی از
شرکتهای کوچک است که هیچیک از آنها نیز قدرتی برای کنترل بازار را
ندارند .رقبای دیگر گرچه وجود دارند ،اما اساسن ناشناس هستند.
بنابراین ،رقابت مستقیم بین شرکت ها در حداقل یا در سطحی بسیار نازل است.
نگاه به آن از این نقطه نظر ،همانگونه که اقتصاددانان بسیاری ،از جمله
میلتون فریدمن ( ،)Milton Friedmanاشاره کردهاند ،رقابت شدید که
اغلب مشخصهی بازارهای الیگاپلیستیک یعنی به انحصار درآمده است ،از نظر

بینالمللیشدن سرمایهی انحصاری

اقتصادی به انحصار نزدیکتر است تا رقابت ،امروز رقابت تقریبن همراه با
انحصار میباشد 89 .از این رو" ،ابهام در رقابت است"84 .
در واقع ،قرینهی دیالکتیکی چنین رقابت الیگاپلیستیکی (که اغلب با رقابت
ساده اشتباه گرفته میشود) گرایش به سوی تبانیست ،بهویژه جائی که تهدید

اثر مشترک

به رقابت مخرب قیمتها بین غولها مطرح میباشد .منطق این روند توسط پال

جان بلیمی فاستر ،رابرت دبلیو مکچسنی و آر .جمیل جونا
ترجمه :پویان کبیری

باران ( )Paul Baranو پال سوئیزی (  )Paul Sweezyدر سرمایهی

(قسمت ششم)

انحصاری به خوبی شرح داده شده است:
با این حال ،آنچه که غالبن کمتر به رسمیت شناختهشده این است که این
تضعیف بخشی از تغییر جهت به سمت تجمع و تمرکز تولید در سطحی بینالمللی

نمونهی معمول شرکت غولپیکر ...یکی از چندین شرکتیست که کاال تولید
میکنند و هریک کم و بیش جایگزین مناسبی برای یکدیگرند.

بود" .همانطور که کمپانیهای آمریکائی در رقابت دهههای  19و  ،29توسط

ایستگاههای فرعی در صنایع مختلف سقوط کردند" ،گاالمبوس()Galambos
از یک طرف شرط پیروزی مبارزهی مسلحانه بسیج تودههاست  -چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی  -و از طرف دیگر ،بسیج تودهها جز از راه مبارزهی مسلحانه امکانپذیر
نیست!

پیام سیاهکل  ،ارگان سیاسی – تئوریک سازمان  70بهمن

سال دوم ،تیر 7907

شمارهی  ،77صفحهی 2

زیرنویسها:
 - 89لوئیس گاالمبوس(" ،)Louis Galambosپیروزی انحصار
چندجانبه" ،در چشمانداز توسعهی اقتصادی در آمریکا توسط توماس
وایس( )Thomas Weissو دونالد شیفر(،)Donald Schaefer
پرینستون :انتشارات دانشگاه پرینستون ،7004 ،صفحهی .818
 - 87تولید خودرو جهان در سال  ،8990بررسی سازمان خبرنگاران
غیر دوگانه (.http://oica.net ،)OICA
 - 88نگاه کنید به جیمز ک .گالبریت(،)James K. Galbraith
دولت درنده (نیویورک :مطبوعات آزاد ،سال  ،)8992صفحات  70تا
.84
 - 89میلتون فریدمن( ،) Milton Friedmanسرمایه داری و آزادی
(شیکاگو :انتشارات دانشگاه شیکاگو ،)7028 ،صفحات 770و .789
 - 84فاستر( ،)Fosterمکچسنی()McChesneyو جونا( )Jonna
"انحصار و رقابت در قرن بیست و یکم" ،صفحات  79تا .70

به مناسبت یکصدوهفدمین سالگرد درگذشت فردریک
انگلس اندیشمند بزرگ پرولتاریای جهان
 74مرداد  7814شمسی برابر با  1اوت  7201میالدی

ادامه در شمارهی بعد

مقاالت بدون امضاء از سوی شورای نشریه می باشند.
رفقای گرامی!
با ارسال مقاالت و مطالب خود ،ما را در غنای بیش تر نشریه
یاری رسانید .بدیهی است ،مطالبی در نشریه منتشر خواهند
شد که در راستای اهداف و وظائف مبارزاتی سازمان 70
بهمن قرار داشته باشند .از اصالح امالئی و انشائی مطالب
رسیده معذور میباشیم.

برای ارتباط با ما ،با آدرس های زیر تماس بگیرید:
Post: Postbus 10492
1001 EL Amsterdam, Nederland
TEL.: +31 624 797 133
E_Mail: pouyan@19bahman.net
Web site: http://www.19bahman.net

با کمکهای مالی خود و ارائهی هرگونه سؤال ،نظر ،انتقاد و
پیشنهاد ،ما را در انجام وظائفمان یاری رسانید.

زنده باد انقالب!

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقهی کارگر!

زنده باد کمونیسم!

