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تحریم و جنگ ،دو روی سکهی بازتقسیم امپریالیستی جهان

دولت آمریکا از ابتداء سال  2102بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داد و اعالم کرد که

تاریخ شهادت 99 :اسفند 9931

مؤسسات و شرکتهائی که با بانک مرکزی ایران ارتباط برقرار کنند ،مجازات خواهند شد .بر
اساس این تصمیم اگر به حسابهای بانک مرکزی ایران پول واریز شود ،در صورت شناسائی،

این پولها مصادره خواهند شد و بدین ترتیب در صورت انجام معامالت کالن نفتی میان ایران و
دیگر رقبا ،مبالغ هنگفتی نصیب آمریکا خواهد شد.

ادامه در صفحهی 2

اوضاع کاری و معیشتی کارگران ایران
محیطهای تولیدی – صنعتی برای کارگران ایران ،دهشتناک و طاقتفرساست .عمق دهشتناکی آن را میتوان بهعیان

رویه،فقدانوسائلایمنیوکاری،لغوقراردادهایدائمی،کمیدستمزدهاو


هایبی

ناامنیکاری،اخراج
مشاهدهنمود.
ستکهسرمایهدارانوابسته


هاازجانبکارفرمایانوصاحبانتولیدیوهمهوهمهمبیناوضاعی
متعاقباًعدمپرداختآن
هاکارگرایرانساختهاند.


برایمیلیون

بینالمللیشدن سرمایهی انحصاری

ادامه در صفحهی 5

(قسمت چهارم)

در این میان پیمان کاران فرعی نقش بزرگی را به عهده دارند .بنابر گفتهی سازمان ملل ،در حال
حاضر تعداد پیمانکاران فرعی شرکتهای چندملیتی به صدها و هزارها عدد میرسد01.
شرکتهای بزرگ جهانی و وابستهگان آنها برای کاهش هزینههای واحد کار ،غالبن به کارگاههای
بیگاری معروف به ( )sweatshopsتکیه میکنند که توسط پیمانکاران فرعی اداره میشوند.
ادامه در صفحهی 7

مطالب این شماره:

تحریم و جنگ ،دو روی سکهی بازمیسقت امپریالیستی جهان
اوضاع کاری و معیشتی کارگران اریان
نیباللملیشدن سرماهیی انحصاری (قسمت چهارم)

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

پیام سیاهکل

ارگان سیاسی  -تئوریک سازمان  99بهمن

تحریم و جنگ ،دو روی سکهی بازتقسیم امپریالیستی جهان
ادامه از صفحهی 1
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عالرغم تمامی تبلیغاتی که در خصوص کشف و تولید منابع انرژی
جهت جایگزین ساختن آن با نفت صورت میگیرد ،هنوز هم نفت به
عنوان مهمترین مادهی سوختی و مولد انرژی در جهان است و به

بنابراین دولت آمریکا با این تصمیم و برای بار دیگر ،رقبای خود
خصوصن کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در تنگنای بیشتری قرار
میدهد.
به دنبال این تصمیم دولت آمریکا ،رقبای اروپائیاش یعنی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جای بیان واقعیتها که این تصمیم
دولت آمریکا در واقع ایجاد محدودیت در معامالت اتحادیه اروپا با
ایران است ،یک بار دیگر و همچون همیشه دست به انحراف افکار
عمومی زده و اعالم میکنند که آنان نیز خواستار تحریم بانک مرکزی
ایران هستند و در این راستا به توافق اولیه دست یافتهاند!
پس از اعالم این توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم
بانک مرکزی ایران ،آلن ژوپه ،وزیر امور خارجه فرانسه میگوید :ما
برای اجتناب از گزینه ی نظامی مجبوریم تحریمها را تشدید کنیم.
این سخن به مفهوم دیگر بدین معنی است که اگر کشورهای عضو
ا تحادیه اروپا بخواهند بر خالف تصمیم آمریکا عمل بکنند ،دولت
آمریکا به ماجراجوئی نظامی دست خواهد زد و با ایجاد جنگ در
ایران منافع رقبای اروپائی را بیشتر از اینها محدود خواهد
ساخت .پس بهتر است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تسلیم این
تصمیم آمریکا شده و با بانک مرکزی ایران ارتباطی نگیرند و اعالم
کنند که آنان نیز به تحریم پیوستهاند.
رقابت سرمایه های آمریکائی با رقبای اروپائی پس از فروپاشی
اردوگاه شرق وارد مرحلهی خاصی گردید .اکنون دیگر خطر
کمونیسم منتفی گشته و بازتقسیم اقتصادی و ارضی جهان یک امر
ضروری برای سرمایههای امپریالیستی گردیده است .اما در این
شرائط جدید ،سرمایه های اروپائی دیگر حاضر به پذیرش هژمونی
سرمایه های آمریکائی نیستند و در مقابل ،سرمایههای آمریکائی هم
حاضر به از دست دادن این هژمونی نیستند و از آن هنگام تاکنون
این کشمکش میان سرمایههای آمریکائی و دیگر رقبا ،در مناطقی
همچون فلسطین ،کشورهای شبهجزیرهی بالکان ،افغانستان ،عراق و
کشورهای شمال آفریقا به شکل جنگهائی خونین خود را نشان داده
است.

همین خاطر دولتی که تنها یکهتاز میدانهای نفتی در کشورهای
نفتخیز باشد ،هژمونی اقتصادی و سیاسی را در جهان دارا خواهد
بود .به همین منظور طرح "خاورمیانهی بزرگ" که در سال 4002
توسط کارشناسان سازمانهاى پژوهشی آمریکا تدوین گردید و مورد
تائید دولت آن کشور نیز قرار گرفت متضمن تامین هژمونی آمریکا
در کشورهای نفتخیز خاورمیانه است .بنابراین تمام سیاستهای
دولت آمریکا در ارتباط با منطقه ی خاورمیانه و کشورهای عربی با
هدف بیرون راندن رقبا از کشورهای نفتخیز خاورمیانه صورت
میگیرد.
رقابت سرمایه های آمریکائی و اروپائی بر سر منافعشان در ایران از
آغاز قرن  42شکل حادی به خود گرفت .بدین ترتیب که دولت
آمریکا اعالم کرد که رژیم حاکم بر ایران درصدد ساخت سالحهای
هستهای است و دستیافتن ایران به سالحهای هستهای ،صلح
جهانی را به خطر خواهد افکند!؟ و به همین خاطر باید این رژیم را
تحت فشار قرار داد و یکی از این ابزارهای فشار ،تحریم اقتصادی
دولت ایران است .بدین ترتیب دولت آمریکا با اتخاذ و پیشبرد
این سیاست ،رقبای اروپائی خود را تحت فشار قرار میدهد که
معامالت اقتصادی خود را به نفع سرمایههای آمریکائی محدود
سازند.
متعاقبن و در جهت خواستههای دولت آمریکا ،سرمایههای خارجی
متعددی فعالیتهای خود را در ایران متوقف میسازند ،به طوری که
در سال  4002حجم سرمایهگذارى خارجى در ایران به کمتر از 4
میلیارد دالر کاهش مییابد و همین امر تاکنون سبب تعطیلی %72
صنایع در ایران شده است .اما این کاهش میزان سرمایهگذاری
خارجی و تعطیل شدن صنایع به این مفهوم نیست که کاالهائی که
توسط این سرمایه ها و یا این صنایع تولید میشدند در بازار ایران
وجود ندارند و رژیم جمهوری اسالمی از این نظر دچار مضیقه شده
است .برعکس ،تمام قلمروهای اقتصادی و تولیدیای که در اختیار
این  %72بود اینک در انحصار سرمایههای دیگری قرار گرفته است
که تمام این کاالها را از سرمایههای امپریالیستی دیگری در خارج از
ایران تحویل گرفته و در بازار ایران ارائه میدهند .منتها این بار به

اما تمام سرمایه های امپریالیستی یک موضوع را به خوبی میدانند
که تنها برگ برنده در این رقابتها ،تسلط بر چاههای نفت است.

بهانهی تحریم ،با قیمتهای باال به تودههای تحتستم ایران
میفروشند.

زندهباد مبارزهی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!
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تحریمهای مالی و بانکی ایران در عرصهی بینالملل ادامه مییابد.
در سال  4002روزنامهی "اعتماد" اعالم میکند :روز گذشته
سومین بانک بزرگ آلمانی از قطع همکاری خود با ایران خبر داد و با
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سالحهای هستهای به عنوان مدرنترین فرآوردهای که در بخش
صنایع نظامی تولید میش وند ،کار ساده و آسانی نیست که هر دولتی
که تصمیم به این کار گرفت بتواند آن را عملی سازد.

این حساب «درسدنر بانک» آلمان هم پس از قطع همکاری «دویچه

پس از آمریکا که برای اولین بار به کمک دانشمندان آلمانی به سالح

بانک» و «کامرز بانک» ارتباط مالی و تجاری خود را با ایران قطع کرد.

هسته ای دست یافت ،دولت اتحاد جماهیر شوروی بود که مستقالنه

دالیل این تصمیم ،افزایش هزینههای اداری این مراودات به دلیل

و در اثر تالشهای کارشناسان خود قادر به ساخت سالح هستهای

شرائط خاص سیاسی ایران اعالم شده و در راستای فشارهای

گردید و این امر دقیقن به خاطر زیرساخت قدرتمند اقتصادی و

خصمانه ی آمریکا است( .روزنامهی اعتماد ،شماره  2222به تاریخ

صنعتی شوروی بهخصوص در عرصه ی تولید برق و فوالد بود که به

 ،67/7/2صفحه )2

آنان امکان چنین کاری را میداد .پس از آمریکا و شوروی هر دولتی

با این همه در خرداد  2930اعالم میگردد که دولت آمریکا و
اتحادیه اروپا بارها از آلمان خواستهاند که بانک ایرانی – اروپایی
تجارت ایران ( )Iranian Trade Bankواقع در هامبورگ را تعطیل
کند ،اما آلمان از تعطیلکردن این بانک ایرانی خودداری میکند .به
عبارت دیگر سرمایههای رقیب تا آن جا که میتوانند مقاومت
میکنند و جائی که نمیتوانند تسلیم سیاستهای آمریکا میگردند.

که به ساخت سالح هستهای دست یافته است تکنولوژی ساخت این
فرآورده را از یکی از این دو یعنی آمریکا و شوروی گرفته است.
حال چهگونه امکان دارد که رژیم جمهوری اسالمی در جامعهای با
ساختار اقتصادی وابسته به امپریالیسم و زیرساخت صنعتی بسیار
ضعیف و صنایع مونتاز بتواند چنین فرآوردهی مدرنی را مستقالنه
تولید کند و برای دیگران مخاطرهانگیز بشود ،مگر این که تکنولوژی
تولید آن را همین قدرتهای هستهای در اختیارش گذاشته باشند.

عالوه بر اینها در کنار هدف اصلی این تحریمها که محدود ساختن

در این صورت هم باید توجه داشت که قدرتهای صنعتی و

حوزهی فعالیت رقبا می باشد ،منافع دیگری نیز عائد آمریکا میگردد.

تسلیحاتی هنگامی صنعت تولید فرآوردهای را در اختیار دیگران

با اعالم این تحریم ،قیمت نفت و طال بهیکباره باال رفته و سود

میگذارند که فرآوردهی برترش را تولید کرده باشند تا از این بابت

سرشاری نصیب شرکتهای نفتی و مالی آمریکائی میگردد.
اما از آن جائی که "جنگ ادامهی سیاست با ابزاری دیگر است"
(کالوزویتس ،)Carl Philipp Gottlieb von Clausewitzچنانچه
سرمایههای آمریکائی از طریق اینگونه تحریمها و تهدیدها به نتایج
دلخواه خود نرسن د ،امکان این نیز وجود دارد که جهت حل
تضادهای خود با سرمایه های رقیب ،ایران را نیز مانند عراق و یا
لیبی به میدان جنگ سرمایههای امپریالیستی تبدیل کنند.
صدالبته برای این جنگافروزی همچون گذشته دالئل عامهفریبی
چون جلوگیری از ساخت سالحهای کشتارجمعی ،مقابله با بنیادگرائی
اسالمی و گسترش دمکراسی را عنوان خواهند کرد.
نکته ی بسیار قابل تامل در این میان دلیلی است که دولت آمریکا
برای این تحریمها و تهدیدها عنوان میکند و آن دستیابی به
سالحهای هسته ای توسط رژیم جمهوری اسالمی است که صلح جهانی
را به مخاطره خواهند افکند؟!
صرفنظر از این که چرا سالحهای هسته ای در دست رژیم حاکم بر

خطری متوجه خودشان نشود.
اما در مورد جنگ می توان چنین گفت که بر اساس تمام
قانونمندیهای علم سیاست و جامعهشناسی سیاسی ،تمامی جنگها
در طول تاریخ به دو دسته تقسیم می شوند و به هیچ وجه نوع سوم
ندارند.
دستهی اول جنگهائی که در جهت منافع طبقهی محکوم صورت
میگیرند و در راستای پروسهی انقالب قرار دارند و از آنها با
عنوانهای جنگهای انقالبی و یا جنگهای عادالنه یاد میگردد و
دستهی دوم جنگهائی که از سوی طبقهی حاکم علیه طبقهی محکوم
صورت میگیرند و یا جنگهائی که میان اقشار و گروهبندیهای
طبقهی حاکم واقع میگردند که از آنها نیز با عنوانهای جنگهای
ارتجاعی ،جنگهای ضدانقالبی و یا جنگهای ناعادالنه یاد میگردد.
بنابراین برای دست یابی به شناخت واقعی از هر جنگی باید به دنبال
این موضوع بود که با وقوع هر جنگ مشخصی ،منافع طبقاتی کدام
طبقه قرار است تامین گردد و به عبارت بهتر ،هر جنگی منافع کدام
طبقهی معینی را تامین میکند.

ایران خطرناک است ،ولی در دست دولتهای آمریکا ،فرانسه،
اسرائیل و یا پاکستان خطرناک نیست؛ باید توجه داشت که ساخت

تبیین هرگونه تغییروتحولی در جامعه ،بدونآنکه 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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اوائل قرن بیستم برای اولین بار در تاریخ جنبش کمونیستی جهان
این سوال مطرح گردید که در کنار پیشبرد مبارزهی طبقاتی طبقه ی
کارگر و سائر زحمتکشان جامعه علیه رژیم حاکم ،چنانچه جنگی میان
رژیم حاکم و یک دولت خارجی صورت بگیرد ،چه باید کرد؟ آیا باید
مبارزه با رژیم حاکم را متوقف ساخته و با دولت خارجی به مبارزه
پرداخت؟ و یا باید به موازات مبارزه با رژیم حاکم ،با دولت خارجی
نیز به جنگ پرداخت؟
در کنگرهی انترناسیونال دوم در شهر اشتوتگارت ( )2302موضع
مخالفت با اینگونه جنگها اتخاذ میگردد و با آشکارشدن عالئم
وقوع جنگ جهانی اول ،در کنگرهی دیگر انترناسیونال دوم در شهر
باسل ( )2324این اصل مورد تصویب قرار میگیرد که در صورت
وقوع جنگ ،طبقهی کارگر هر کشور باید برای سرنگونی رژیم
سرمایهداری در کشور خود اقدام کرده و درصدد کسب قدرت
سیاسی برآید.
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انقالبی زحمتکشان.
بنابراین ،هر جنگی ،یا در خدمت منافع طبقهی کارگر و سائر
زحمت کشان جامعه قرار دارد و یا جنگی است در خدمت منافع
طبقهی سرمایهدار و در صورت دوم ،بر اساس نتائج اولین تجربهی
جنبش کمونیستی فقط به دو شکل میتوان با آن برخورد کرد :یا به
شیوهی سوسیال شوینستها و یا به شیوهی بلشویکها!
در صورت حملهی نظامی امپریالیستها به ایران قبل از هر چیز باید
توجه داشت که این اولین حملهی آنان به ایران نیست .کودتای
رضاخان اولین حملهی نظامی امپریالیسم به ایران است .زیرا
نیروهای نظامی تحت فرمان وی ،تمامن یا توسط استعمار روسیه
سازماندهی شده بودند و یا توسط استعمار انگلیس تغذیهی مالی و
لجستیکی میشدند .به طور کلی ،چون رژیم وابسته به امپریالیسم
رضاخان جزئی ارگانیک از سیستم جهانی امپریالیسم بود ،پس
نیروی نظامیاش هم جزئی از نیروی نظامی امپریالیسم بوده است.

اما با آغاز جنگ جهانی اول در تابستان  2322احزاب مذکور،

به عبارت دقیقتر ،از آن جا که وابستهگی اقتصادی و سیاسی

مصوبات خودشان در کنگرههای اشتوتگارت و باسل را نادیده گرفته

رژیمهای حاکم بر ایران از زمان رضاخان تا زمان حاضر همچنان

و مردم را برای حمایت از جنگ فراخواندند.

ادامه داشته است و بر اساس همین مناسبات وابستهگی ،نیروهای

یکی از احزاب عضو انترناسیونال دوم ،حزب بلشویک به رهبری
لنین بود که بیشتر از سائر احزاب سوسیالیست اروپائی نفوذ
وسیعی در میان کارگران داشت .این حزب ضمن افشاء سیاستهای

نظامی رژیم های وابسته به امپریالیسم تحت هر نامی ،چه در ایران و
چه در سائر جوامع تحت سلطه ،همواره جزئی از نیروهای نظامی
امپریالیستی هستند.

جنگطلبی دول امپریالیستی ،سوسیالیستهائی را که به حمایت از

ب نابراین در صورت وقوع جنگ ،چه به صورت حمالت هوائی صرف و

جنگ پرداخته بودند را نیز با عنوان سوسیال شوونیست معرف ی

چه به شکل پیاده شدن نیروهای نظامی و یا هر دو ،از سوی

میکرد یعنی سوسیالیست در حرف ،شوونیست در عمل.

دولت های جوامع متروپل در ایران ،به دو گونه میتوان عمل کرد .یا

لنین در مقابل شعار "دفاع از سرزمین پدری" ،شعارهای "جنگ
امپریالیستی را به جنگ داخلی بدل کنید" و "جنگ ضدانقالبی را به
جنگ انقالبی بدل کنید" را مطرح ساخت .عالوه بر این ،لنین شعار
جهانی "حرکت به سوی شکست حکومت خود در جنگ امپریالیستی"
را نیز مطرح میکند.
به پیشنهاد لنین ،کنفرانسی از سازمانهای بلشویکی خارج از کشور
در شهر برن در فوریه  232۱برگزار میشود و در این کنفرانس
تصویب میشود که این جنگ باید پایان پذیرد و صلحی واقعن
دموکراتیک جایگزین گردد و وظایف سوسیالیستها برای تحقق این
شعار ،دادن راًی مخالف به استقراض برای جنگ ،کنارهگیری از
دولتهای بورژوازی ،ایجاد سازمانهای مخفی ،حمایت از دوستی در
میان سربازهای کشورهای مختلف در جبهه و حمایت از فعالیتهای

به شیوهی سوسیال شوینیستها در جنگی ارتجاعی ،غیرعادالنه و
ضدانقالبی شرکت کرده و در کنار بخشی از نیروهای امپریالیستی
علیه بخش دیگری از نیروهای امپریالیستی به مبارزه پرداخت و یا
مانند بلشویک ها این جنگ را به جنگی عادالنه و انقالبی تبدیل کرده
و با هر دو بخش امپریالیسم مبارزه کرد ،هم با نیروهای نظامی رژیم
جمهوری اسالمی و هم با نیروهای نظامی خارجی.
عالوه بر اینها ،تبیین ماهیت امپریالیسم ،تحلیل و روشنساختن
سیاستهای امپریالیستی ،افشاء توطئههای امپریالیستی و پاسخ به
سواالت تودهها ،همواره از وظائف اصلی نیروهای انقالبی است که
باید در هر شرائطی صورت بگیرد ،بهخصوص هنگامی که رژیم
جمهوری اسالمی وارد یک جنگ امپریالیستی شده باشد.
بنابراین میتوان گفت که وظائف کمونیستها در واقع همانی است

در شرایط دیکتاتوری امپریالیستی ،تنها یک مبارزهی سیاسی نظامی میتواند پیشرو واقعی را بهوجود آورد!

پیام سیاهکل

ارگان سیاسی  -تئوریک سازمان  99بهمن

که قبل از وقوع جنگ بوده است به عالوهی تالش عملی برای تبدیل
جنگ مزبور به جنگی انقالبی از طریق سازماندهی و تسلیح تودهها

سال دوم ،شماره  -9صفحهی  ،3اسفند 9991

است و کمترین قرابتی با دنیای انسانی و کارگران ندارد .کارگر به دنبال دنیا و
ستوجانیانبشریتاجازهیتنفس،اعتراضواعتصابازکارگرانرا


یخودی

جامعه

در راستای پیشبرد امر انقالب و تسخیر قدرت سیاسی.

سلبنمودهوحقوقآنانرانمیدهند.بهعنواننمونهجمعیازکارگران«ذوبفوالد


جنگ دولت آمریکا و شرکاء آن با رژیم حاکم بر ایران میتواند

یخویشاندودرمقابل

دستبهاعتصابزدندوخواهانحقوقمعوقهی6 
ماهه

مالیر»

اشکال و ابعاد متفاوتی با دیگر کشورها داشته باشد .اما در عین

جعفری مدیر کارخانه ،وقیحانه و در مصاحبهای میگوید که :"تنها  4ماه از حقوق

حال ،بسیار امکان هم دارد که همان بالیائی را که بر سر کشورهای
عراق و افغانستان و لیبی آوردند ،بر سر ایران نیز بیآورند و با
ویرانگریهای همهجانبهی خود ،ضمن بازتقسیم و تسلط هرچه
بیشتر و وسیع تر بر بازار ایران و کنار زدن رقبا ،زمینه های تازهای
برای غارتگری بسیاری از شرکتهای امپریالیستی خویش به بهانه ی
بازسازی مناطق جنگزده ایجاد کنند.
بنابراین ،تمام این تحریم ها و تهدیدها نه بر این اساس صورت
می گیرد که تضادی میان رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری
اسالمی ،به عنوان رژیم حامی سرمایههای وابسته از یک سو و

دولتهای غربی به عنوان حامی سرمایههای مادر از سوی دیگر وجود
دارد؛ بلکه تمام اینها دقیقن ابزارهائی هستند که سرمایههای
امپریالیستی در راستای حل تضادهای فیمابین ،کسب منافع

انحصاری بیشتر و بازتقسیم اقتصادی و ارضی جهان به کار
میگیرند.

میلیونهاکارگرراخُردنمودهاستوکارگربادریافتحقوقبهموقعخویش،قادربه

رفع و رجوع نیازهای ابتدائی زندگی خود نیست و در عوض مدیر کارخانه دارد
ایناوضاعوخیمیست

اعالممیکندکهفقط 4ماهازحقوقکارگرعقبافتادهاست!!

اندومسلماستکهمشاهده یچنینفجایعوباال


کهبهکارگرانایرانتحمیلنموده
کشیدن هائی مختص این کارخانه و آن کارخانه ،و یا توسط این مدیرو آن مدیر و

صاحبتولیدینیست.
هاستمبارزهبهمنظوردست یابیبهحقوقمعوقه،بهیکیازاعتراضات


البتهکهمدت
کارخانهیکاشیوسرامیکگیالنا»هم7

کارگرانتبدیلگردیدهاست.کارگران«
گونهحقوقیدریافتنکردهاندوحدود 022تنازکارگران«متروی


ههیچ
ماهاستک
یشان،دستبهاعتصابواعتراضزدندو
ماهه 
مهرآباد»بهدلیلعقبافتادنحقوق 5 
حقوقیدریافتنکردهاند.





یاقالماولیهیزندگی،کمر


گرانیسرسامآورروزانه
باهیچکلماتیتوضیحداد.

هیچگونه
 26ماهاستکه 422تنازکارگران«شرکتمخابراتیراهدورشیراز» 




بهراستیکهدنائتوپستیحامیانسرمایهرانمیتوان

کارگرانپرداختنشدهاست".

هادارددرشرایطیبهوقوعمیپیونددکهبهدلیل اجرایقانون

متأسفانههمه 
یاین


اوضاع کاری و معیشتی کارگران ایران

یرژیمجمهوریاسالمیبرایمیلیونهاانسان


بهبیانیحقیقی،زندگیدرزیرسلطه
نداروازجملهیگانهطبقه یتابهآخرانقالبیناممکنشدهاستورژیمجمهوری

اسالمیهمبنابهمنفعت اشکمترینتعللیازخوددربهیغمابِردندسترنجکارگرانو

دلیلاستکهبرفضایتمامیکارخانهها،


مگربی
منابعطبیعیمملکتبهخرجنمیدهد.

اعتصاباتواعتراضاتکارگریحاکمگردیدهاست؟مگربیدلیلاستکهابعادتنفرو
نارضایتی کارگراناز دست سردمداران رژیم جمهوری اسالمی فزونی یافته است؟
شیرهی جان کارگران را مکیدهاند و علناً دارند دسترنج ناچیزش را باال میکشند.

کسی نیست تا به داد آنان برسد و سالهاست که اعتراض ،اعتصاب و مخالفتها به
عوضدهههاستکهرژیمجمهوری

رویهیروتینکارگرانتبدیلگشتهاستودر

اسالمیهمداردبرسیاستبگیروبهبندوسرکوبآنانپایمیفشارد.

یسودجویانومنفعتطلبان


ایندنیایسرمایهوجامعه
اینجامعهودنیایکارگرنیست.

مندییارانه ها،قدرتخریدکارگرانکاهشیافتهاستودرمقابلوزیراقتصاد


هدف
نژادمدعیستکه "قدرتخریدهشتدهک جامعههمچنانحفظشد".


دولتاحمدی
علناً دارند دروغ میگویند و باالرفتن قیمتها در جوامع سرمایهداری و از جمله
حالدولتمردانرژیمجمهوریاسالمی


ستودرهمان
یایران،دقیقه 
ای


یوابسته

جامعه
میانمیآورند!!


هاسخنبه
همدارنداز"پایداری"و"ایستائی" 
دهک
فقر و نداریها در ایران آن چنان رو به باالست که کمتر کسی قادر به کتمان و
تنشوشکافطبقاتیبهباالترینحدممکنهیخود

هامیباشد.
دنآن 
راستوریستنمو 

درصدیگذشتهاستتاجائیکهعلیقنبریعضو

رسیدهاستومیزانفقر،ازمرز02
درحالیکهنرخخطفقردرکالنشهرهای

عالیپولواعتبارمیگوید:"


سابقشورای
انپایهیحقوقدریافتیکارگران

کشوربیشاز 022هزارتومانبرآوردشده،میز
درصدیقدرتخریدجامعهی

ویهمچنین"ازکاهش 02

 051هزارتوماناست".
مندییارانهها(حذفسوبسیدها)خبردادو


کارگریکشوربراثراجرایطرحهدف
انتقادکرد".
بنا به چنین واقعیات تلخ و با وجود چنین ناهنجاریهائی چگونه کارگر میتواند

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!

پیام سیاهکل

ارگان سیاسی  -تئوریک سازمان  99بهمن
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انداززندگیبهترراداشتهباشد؟جامعهایکهبهدلیلمناسباتناسالمحاکمبرآن،


چشم

کارخانه ها هم دارند در راستای منافع صاحبان تولیدی و سرمایهداران ،کارگران


کمترینبوئیازانسانیتوبهرسمیتشناختنحقوقمحروماننبُردهاست؟حاکمان

بهعنوان مثال حراست شرکت «پی وی سی
معترض را مورد تهدید قرار میدهند . 

لحظهحکومتدارینیستند؛چراکههدفو


ایران،بهصدهادلیلروشن،مستحقیک

حقوقیدریافتنکردهاند،تهدید

کارگرانیراکهیکسالاستهیچگونه 

مهدیشهر»


هایستمدیدهاست.کارو


هرچهبیشترکارگرانوتوده
شانچپاولودربهدری


نیت

درصورتتداوماعتراضشانبهجرماقدامعلیهمنافعملیکشور

نمودهاستکه:"

باریبهچگونگیزندگیکارگرانندارندوهموارهدرفکربهبندکشیدنواستثمار

تحتتعقیبقرارخواهندگرفت"!!!


هر چه بیشتر آناناند .نظام جمهوری اسالمی با باال کشیدن دست مزدهای ناچیز

بله! از منظر سرمایهداران ،ارگانها و نهادهای وابسته به آنان ،سکوت کارگر

یست.
دار 
یسرمایه 

هایبیرویهدرصددتأمینمنافعطب 
قه

کارگرانوبااخراج  
سازی


وهمچنین
وسازندهگیمملکت" 

هایابتدائیاش،بهمعنای"رشد


پیرامونطرحخواسته

اخراجهائی که تمامی ندارد و بنابه نوشته ی نهادهای تبلیغی تا کنون بیش از 171


اعتراض وی بهمنظور بازستانی حقوق معوقهاش ،به معنای "اقدام علیه منافع ملی

ازتولیدکنندگانلوازمگازسوزتبریزرابهبهانههای

کارگرکارخانهی«آتشسو»


اینها تعاریف حقیقی سرمایهداران و کارفرمایان و صاحبان
کشور" تلقی میگردد!!  

متفاوت اخراج نمودهاند و همچنین اخراج کارگران کارخانههای «کود شیمیائی

تولیدیازرشدوسازندهگیمملکتوبهرسمیتشناختن حقوقکارگراناست.این


مازادبراینهاواخیراً622تنازکارگران

ماکرو»بهمرز02هزارنفررسیدهاست.

هائی ست که طبقات حاکم در پی آناند و مسلماً کارگر در چنین
خواست و سیاست 

«روغننباتینازگل» ،وابستهبهگروهصنعتیمدللازکاربیکارشدهاندوبهخیل

نظامهائی بیحقوق است و به تبع آن سرمایهداران به دنبال کارگر بدون حقوق و یا


میلیونی بیکاران پیوستهاند و در تداوم میبایست بر بیکارسازی  5هزار نفری

کارگربادریافتحقوقپائیناند.


کارگران «ایران خودرو تبریز» توسط صاحبان تولیدی و سرمایهداران افزود تا

زاده،رئیسهیأتمدیرهکانونعالیانجمنهایصنفیکارگریدراینزمینه


خادمی

بیشتربهعمقفاجعهیدرپیشرویزندگیکارگرانپیبُرد.


درصدازکارگرانبهصورتتوافقیزیرنرخمصوبشورایعالی

میگوید:" 10


بهراستیکهمشکلکا رگردرزیرحاکمیتسردمدارانرژیمجمهوریاسالمییکی

کار دستمزد دریافت میکنند" و در ادامه یادآور شد :"کارگرانی که توسط

دو تا نیست .جدا از مبارزه برای کسب دست مزدهای معوقه ،میادین استثمار فاقد

هایپیمانکاریدرواحدهایتولیدیفعالیتمیکنند 02الی 05درصدکمتراز


شرکت

ستوروزانهداردجانکارگررامیگیرد.بهطورمثالسه


ترینامکاناتایمنی

پائین

عنیاینکهحدودن 42درصد

مزددریافتمیکنند".ی


عالیکاردست

نرخمصوبشورای

درمحلکارمیگذرانندوبه

کارگر«نقاشساختمانیمهاباد»بعدازاتمامکار،شبرا

ازکارگرانپیمانیبادریافتحقوقیکمتراز022هزارتومانمشغولِبهکاراند!

چنینبنابهگفتهیرضائیرئیس

گیجانخودراازدستمیدهند.هم


دلیلگازگرفته

ایمیتوانتصوریازکاهشفقردردرونجامعهرا
آیاباوجودچنینمناسباتظالمانه 


علیمحمد حسینبیگی" در هنگام تعمیر دستگاه
کانون شوراهای کار استان یزد ،" 

هزارتومان،درجامعهایزندگیکرد

داشت؟چگونهمیتوانباحقوقیکمتراز 022


کاردینگ ،دست خود را از ناحیهی آرنج از دست میدهد که پیرو این حادثه در

هایشان،خطفقردرکالنشهرهایکشور،ازمرز 0میلیون
یخودی 


بنابهگفته
که 

افشاریزدمورددرمانوپیونددستقرارمیگیرد؛امّامتأسفانهتالشمثمر

بیمارستان

تومان هم عبور نموده است؟ مگر بی دلیل است که فقر دامان بیش از 02درصد از

فایدهنبودهواوفوتمیکند".مضافاًاینکهپاییکیازکارگراندراثرمونتاژدستگاه


یآنافزودهمیگردد.


روزهمداردبردامنه

کارگرانراگرفتهاستوروزبه

جرثقیلقطعشدهاستوعباسکالکوییمدیرعامل«سازمانقطارشهری»دراین

دریککالماوضاعکنونینمایانگرآناستکهسرمایهدرپیتخریبهرچههبیشهتر


زمینه تاکید نموده است که :"این جرثقیل بسیار بزرگ است و بههمین دلیل برای

یمهان،
زندگیمیلیهونههاکهارگروزحمهتکهشاسهتوتهازمهانیکههبهرفضهایجامعهه 

جابه جائیآنبایدبرخیقعطاتآنرابازکردودوبارهدرمحلجدیدمونتاژشود.در


مناسههباتوابسههتهوگندیههدهچنههگانداختهههاسههت،اوضههاعکههاریوزنههدگانیتههودههههای

اینحادثهبهدلیلوجودمشکلجزئیدریکیازقطعات،آنقطعهرهاشدهورویپای

دیدهوبهویژهطبقهیکهارگروخهیمتهرخواههدشهد.چهراکههپایههههایروابهطو


ستم

احیهیباالی
راستیکیازکارگرانشرکتکسیونسقوطکرد"وپایراستویازن 

مناسباتدنیایکنونیبااستثماروچپاول،وباسرکوبوغارتمنابعطبیعیمملکتبنها

زانوقطعشد.

ریختهشدهاستوبیتردیددنیاوایرانباوجودحاکمیهتطبقههیسهرمایهدار،هرگهز


هاگوشه هائیکوچکازسیمایواقعیاوضاعکاریومعیشتیکارگران


گماناین

بی

رویعدالتونابودیاستثماروبردهگیرانخواهددید.


هاراپائینمیآورندودارندازدادن


دهند،حقوق

ساعاتکارراافزایشمی
ایراناست.

درحقیقتجوامعکنونینیازبهتغییراساسیوبنیادیدارندوپرواضحاستکهدنیا

دستمزدهای ناچیز و تعیینشده سرباز میزنند ،بیامکانی وسائل ایمنی دارد جان


هاستکهازمنافعیگانهطبقهیتا


شمردنحقوقانسان

ایمدافععدالتومحترم

وجامعه

کارگران را میگیرد و عالوه بر همهی اینها ،سازمانهای دولتی و حراست

تنهادرچنینجامعهومناسباتیست

بهآخرانقالبییعنیطبقهیکارگرپیروینماید.


تعرض ،جوهر سیاست پرولتری است!

مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریاش!

نشریه سیاسی  -تئوریک سازمان  99بهمن

پیام سیاهکل

که ریشه فقر و نداری خشکانده خواهد شد و میلیونها انسان محروم دیگر شاهد

دارانوحامیانریزودرشتشاننخواهندبود.


سازسرمایه

هزارانبالیایدست
شباهنگ راد

سال دوم ،شماره  -9صفحهی  ،7اسفند 9991

ویژه ی کار در حین بازدید از یاک کارخاناه در شاهر هوشایماین کاه
توسط یک شرکت مقاطعاه کاار فرعای نایاک از تاایوان اداره مایشاد،
مشاهده نمود که یک مدیر دستور داد کاه پناااه و شاش کاارگر در
محوطه ی کارخانه شروع به دویدن کنند تاا زماانی کاه پاانزده تان از
آن ها از فرط گرما بیحاال شاده و بار زماین افتادناد .در اوایال ساال
 ،0991یکای از خدماهی فایلخبارداری ئایا

پایئان( )ESPNدر شاهر

هوشیمین شاهد بود که مدیر یکی از پیمانکاران فرعی کرهای کمپانی
نایک به خاطر این که یکی از کارگران چسب را به خوبی پخاش ننماوده

بینالمللیشدن سرمایهی انحصاری

بود به گوش وی سیلی می زد ،و یکی دیگار باه طارف کاارگری کفاش
پرتاب میکرد.
فیل نایت( ) Phil Knightمیلیاردرکمپانی نایک در واکنش باه انتقااداتی

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

(قسمت چهارم)

که در رابطه با موارد مشابه ساواساتفاده و آزار و اییات مطارد شاد،
اعالم نمود که این ها اعمال پیمان کاران فرعی بوده و ناه شارکتهاائی
که در تملک یا تحت مدیریت کمپانی نایک باشند06 .

کمپانی نایک( )Nikeمثال شناخته شده ای است که به عنوان یک "شرکت
میان تهی یا حبابی" ،همه ی تولیداش را به دست پیمان کااران فرعای در
آسیا و در کشورهایی همچون کرهی جنوبی ،چاین ،انادونزی ،تایلناد و
ویتنام سپرده است .در سال  0996یاک جفات کفاش نایاک شاامل 52
قطعه ی مختلف تولید شده توسط پیماان کااران فرعای در پانک کشاور
مختلف بود.
در سال های  0991در اندونزی ،جایی که کمپانی نایک  07میلیون جفت
کفش را فقط در سال  0996تولید کرد ،به دختران جوان برای یک روز
کاری  00ساعته تنها  05سنت در سااعت پرداخات مایشاد .کاارگران
اندونزی به مثابه یک کل به طور متوساط روزاناه چیازی در حادود 2
دالر ،یعنی بسیار پائینتر از حد الزم بارای بقاا  ،دساتمزد مایگرفتناد.
محاسبات دیده بان چندملیتی در اواخر ساالهاای  0991نشاان داد کاه

گرچه کمپانی نایک پس از آن به صورت داوطلبانه استانداردهای جدید
کار را در عوامل بیرونی خویش اتخاای نماود ،اماا هاخچناان متکای باه
کارگاه های بیگاری از طریق پیمان کاران فرعی اسات ،جاائی کاه در آن
استثمار کارگر در باالترین حد است07 .
رقبای قدرتمند نایک ،مانند ریباک( ،)Reebokبرای ماندن در عرصهی
تاارت ،مابور به استفاده از همان اشکال برون سپاری و کار باا اعماال
شاقه از طریق کارگاههای بیگاری پیمانکاران فرعی برای دستیابی باه
همان حد سود باال هستند که ناشی از پائین باودن هزیناهی واحاد کاار
است .گزارش های اخیر از سوی کمیته ی ملی کار نشان میدهد کاه در
سال  ،2101به زنان کارگر استخدامشده در الساالوادور ،باه وسایلهی
یک شرکت مقاطعه کااری فرعای مساتقر در سانگاپور باه ناام آسامان
اقیانو

 ،برای ساخت پیراهن های لیک ملی فوتباال( ،)NFLباه سافارش

کل هزینه ی نیروی کار برای تولید هر جفت کفش بسکتبال (در صورتی

کمپانی ریباک" ،برای هر تیشرت  25دالری که آنها تولید میکردند،

که به طور کامل در ویتنام تولید شاود) ،یاک دالر و نایخ خواهاد باود،

تنها  8سنت دستمزد پرداخت میشد" و این یعنای ایان کاه "دساتمزد

یعنی 0درصد قیمت نهائی خُرده فروشای آن کاه  019دالرو  51سانت
در ایاالت متحده است05 .

آن ها معادل سه دهخ درصد قیمت خُرده فروشی این پیراهن هاا باوده
است"01 .

کمپانی نایک با استفاده از پیمانکاران فرعی کاه دخالات مساتقیخ آن را
در تولید حذف میکنند ،توانسته است از اشکال شدید کار اجباری ساود
جوید و در عین حال بسیاری از انتقاادات مارتبط باا ایان بهارهکشای و
استثمار شرم آور را نیز خنثا نماید .برای مثال ،در ساال  0997باازپر

زیرنویسها:


" -14فراسوی سررایه

داری" ،اثرر یترک ییینت ر

( )Keith Cowlingی راجرر

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!

نشریه سیاسی  -تئوریک سازمان  99بهمن

پیام سیاهکل

سال دوم ،شماره  -9صفحهی  ،8اسفند 9991

سیگدن(( )Roger Sugdenن دن :انتشیرات پت تر ،سیل  ،)1994صفح ی 55.
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یانتررر ِفر ررر( ،)Walter LaFeberایهکررج جدررردن( )Michael Jordanی

سرایه داری جهینی جدهد(نتوهورک :دبلتو .دبلتو .نورتون( ،)W.W. Nortonسیل
 )2002صفحیت  147 ،121 ،107تی " .149رؤهیهیی جهینی :شریک هیی سلط تی ی
نظر نرروهه جهرینی" ،اثررر رهررریرد جری .بیرنررک( )Richard J. Barnetی جررین
یییانیگ(()John Cavanaghنتوهورک :سیهمون ی شوستر ،سیل  ،)1994صرفحیت
 521ی " .527نیهک در یهت یم انجیاش داد" ،اثر جر

برینت جر(،)Jeff Ballinger

نظیرت چ دالتتی ،دیرهی  ،11شمیرهی  ،5ایرس .1997
 - 11نیهررک ی شررتط کهرریهش ،اثررر ینتترری چرره( ،)Anita Chanسرریل ،1999
.http://business.nmsu.edu
" - 17طرح جدهد نیهک برای ییرگیههیی ییر بری اممریل شری

(،")Sweatshops

هفتر نیار ی تجریرت بلروا رگ(  20 ،)Bloomberg Business Weekسرتتیا ر
 .http://businesweek.com ،2004در رابط بی اوضوع یلی ییرگیه هیی یریر بری
اممیل شی

در ص یهع نسیجی ی تونتد یفش رجوع ی تد ب "برردهگرین ادردر ری :

فقر ی سؤاستفیده در ییرگیه هیی ییر بری اممریل شری

" ،اثرر رابررت جری .اس.

راس( ( )Robert J.S. Rossاَن یربررور( ،)Ann Arborانتشرریرات دانشرر یه
اتشت ین.)2004،

-11

نین اتحول ی انستتتو ی جهینی ییر ی حقرو بشرر" ،شرریک پتمرینیریری

یسمین ا تینوس در انسینوادیر :ب

نین برای دیخک هر پتراهه  25دِری نتر

الی فوت یل ،فقط  8س ک دستمزد پرداخک شد"( .پتتس ورگ ،پی.ای :.یمتتر ی
الرری یرریر 24 ،ژانوه ر  .http://www.globallabourrights.org ،)2011همر ررته
ن یه ی تد ب "ره یک ی ییرگیه هیی جهینی ییر بی اممیل شی

" ،نوشرت ی برنریرد

دیالررو( ،)Bernard D’Melloاررینتلی رهوهررو ،دیرهی  ،54شررمیرهی ( 9فوره ر
 ،)2005صفحیت  21تی .40

ادامه درشمارهی بعد

مقاالت بدون امضاء از سوی شورای نشریه میباشند.

رفقای گرامی!

با ارسال مقاالت و مطالب خود ،ما را در غنای بیشتر نشریه
یاری رسانید .بدیهی است ،مطالبی در نشریه منتشر خواهند
شد که در راستای اهداف و وظائف مبارزاتی سازمان 09
بهمن قرار داشته باشند .از اصالح امالئی و انشائی مطالب
رسیده معذور میباشیم.

برای ارتباط با ما ،با آدرسهای 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 ارائه ی هرگونه سوال ،نظر ،انتقاد و
پیشنهاد ،ما را در انجام وظائف مان یاری رسانید.

زندهباد انقالب!

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقهی کارگر!

زندهباد کمونیسم!

