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معرفی

زیر ملحظه میکنید پیش از این بصورت مطالبی جداگانه و مستقل منتش��ر ش��دهی که در سه بحث
بودند. ضمن اینکه محتوا و مض��مون ه��ر س�ه بح�ث همچن��ان دس��ت نخ��ورده ب��اقی مان�ده اس�ت در

تا حد توانم مس��تدل ت��ر وآنها را انتشار جاری این مباحث سعی کردم بکمک ویراستاری مطالب 
. روان تر کنم

 

 رامب��ارزه طبق��اتی در س��طح ف��را کش��وریدر «کش��مکش ای��ران و آمریک��ا» تلش ک��ردم جایگ��اه 
بتصویر بکشم﮳ تمرکز این نوشته بر خلف نظریه های متنوع "غارت" تلشی برای نش��ان دادن
منافع مشترک فرا کش��وری طبق��ه س��رمایه دار و ص��ف بن��دی مش��ترک دولته��ای بظ��اهر متاخص��م

 .علیه طبقه کارگر در ایران است
 

 اس��ت.مب��ارزه طبق��اتی در ی��ک کش��ورتمرکز «در نقد "جنبش سلبی و اثباتی"» دف��اع از جایگ��اه 
این یادداشت تلش میکند نشان دهد که جنبش قائم بذات سرنگونی توهمی بیش نیست، که جامعه

 همچنی��ن در تقاب��ل ب��ا.متشکل از آحاد سرنگون کننده و حکام نیست بلکه متشکل از طبقات است
تز مرحله ای سرنگونی و سپس کسب قدرت سیاسی، این نقد تلش میکند نش��ان ده��د ک�ه س��یادت

 و برق��راری طبق��اتی ک��ارگر ش��امل دو ج��ز لینف��ک دره��م شکس��تن ماش��ین دول��تی ب���ورژوائی
حکومت سوسیالیستی است.

 
سوسیالیس��م خ��ردهتلش��ی ب��رای نق��د ب��ا اتک��ا ب��ه تئوری ارزش م��ارکس، «نق��د ت��ز نئولیبرالیس��م» 

ب��ورژوائی اس��ت ک��ه ام��روزه ه��م مبل��غ ت��ز نئولیبرالیس��م اس��ت و ه��م خ��ود را "آن��تی نئولیبرالیس��م"
. علوه بر آن این یادداشت ب��ا تکی�ه ب��ر ق��انون گرای��ش نزول��ی ن��رخ س��ود باختص��ارمعرفی میکند

دلیل هجوم به دستاوردهای کارگری در چند دهه اخیر را نشان میدهد.
 
 

سوسیالیس��تی ک��ارگری در جنب��ش  احزاب کمونیست کارگری و حواشی آنها را می��ن اس��تریم اگر
ایران تلقی کنیم، س��ایر گرایش��ات و تش�کلت سوسیالیس��تی رو ب�ه ای�ران ب�ه نحل�ه ه�ای مختل��ف و

کارگری و به این معنا متمایز از کمونیسم عمومی سوسیالیستی تعلق دارند دیر پاتری در جنبش
متعلق به س��نت اما دارای وجوه مشترک قابل ملحظه ای با یکدیگر هستند. ضمن اینکه خود را

اقتص��اد، سیاس��ت و پراتی��ک کمونیسم کارگری میدانم اما به باور من نقد مارکسیس��تی از ج�امعه،
سوسیالیس��تی ک��ارگری در ای��ران و انقلبی در بیش از دو دهه گذشته چه در می��ن اس��تریم جنب��ش

 .چه در جنبش عمومی سوسیالیستی، بعنوان یک اصل و نه مطلقا، غایب بوده است
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کشمکش ایران و آمریکا 

مقدمه
 س��طح پروپاگان��دایت��ا چن��د ب��ار  ط��ی چه��ل و دو س��ال گذش��ته دولته��ای آمریک��ا و ای��رانکش��مکش
بوق��وع پیوس��ت ک��ه ب��ا ٢٠٢٠ آخرین دور این تبلیغات جنگی در اوایل س��ال .شدت پیدا کردجنگی 

ه��ر دو دول��ت رج��ز ٢٠١٩از پا درآوردن قاسم سلیمانی ب�ه اوج خ��ود رس��ید. پی�ش از آن در س�ال 
 قرار گرفته است. هر در دستور کارشان گزینه جنگ یا حمله نظامیمیکردند ا ادعکردهخوانی 

. آمریک��ا ب��اکردن��ددو همزم��ان ب��ا تاکی��د خاص��ی از ع��دم مطل��وبیت جن��گ در رف��ع تن��ش ص��حبت 
.ک��ردنمایش ناوگانه��ای جنگ��ی از موض��ع ق��درت، ای��ران را ب�ه نشس��تن پ��ای می��ز م��ذاکره دع��وت 

نی�� ت��ا اطلع ث��انوی اه��ل م��ذاکره نیس��ت، وق��ت میخرک��ردای��ران از موض��ع ض��عف اعلم  رن د ت��ا در
شکار کند و نفتکش منفجر کند یا بگروگان بگیرد بلکه با دستی پ��ر وارد م��ذاکره ش��ود. آنچ��ه در

دو. اپیس��ود آمریک��ا ب��ودس��اله ای��ران و و دو  اپیس��ودی در کش��مکش چه��ل بودهر حال در جریان 
مانند نمونه های مشابه آن در گذشته ای نه چندان دور، در پروپاگاندای جنگی بازتابسال پیش 
 ه��ر ی��ک لیس��ت بلن��دیکارنامه های، که در ماشین پروپاگاندای جنگی دو دولتهر بار کهیافت. 

 روزم��ره م��ا را موض��وع بمب��اران تبلیغ��اتی خ��ود ق��رار یافت میشود، بط��ورمردمتوده  قصابی از
 از اس��لمیحک��ومتحامی��ان   و از یکس��و جمه��وری اس��لمی غی��ر ك��ارگریاپوزیس��یون ،میدهن��د

، یکی جنگ طلب و دیگ��ری "ص��لحمیشوند متفاوتی با یکدیگر روبرو های در ظرفیتسوی دیگر
 .میشودطلب" 

 گروهه��ائی از كرده��ای ناسیونالیس��ت و ه��ر،سلطنت طلبان، مجاهدین، جمهوریخواهان، لیبرالها
سایه روشن بینا بینی آنها علنا یا ضمنا حامی حمله نظامی آمریکا به ایران اند وجه مشترک ای��ن
گرایشات بظاهر رنگارنگ -- که تا قب��ل از ش��روع پروپاگان��دای جنگ��ی ب��درجات مختلف��ی ح��امی
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران بودند-- ناسیونالیسم است. آنها چه تحری��م ه��ای اقتص��ادی
و چه حمله نظامی آمریکا را جنگی علیه جمهوری اس��لمی، علی�ه رژی��م اس��لمی و ب��رای تغیی��ر

 اغلب حتی از کاربرد واژۂ "ایران" در مقابل آمریکا پرهیز میکنند اما آنهارژیم معرفی میکنند.
ب��ه رس��م مت��داول ادبی��ات سیاس��ی جری��ان اص��لی در اطلق اس��م کش��ورهای دیگ��ر بهنگ��ام خط��اب
کردن دولت آنها، کوچکترین تردیدی در ک��اربرد آمریک��ا، انگلی��س، روس��یه و ... نمیکنن��د. عل��ت
حساسیت آنها در کاربرد اسم ایران در مقابل اسم آمریکا بخشا ناش��ی از ت��وهم ول��ی عم��دتا ناش��ی
از عوامفریبی آنهاست. مدعیند دولت آمریکا وارد ی��ک تخاص��م آش��تی ناپ��ذیر ب��ا رژی��م جمه��وری

. به تعبیر اینها آمریکا تلش میکند جناحی از سرمایه داران، یعنی سلطنت طلب،میشوداسلمی 
مجاه��د، جمهوریخ���واه و ... را ج���ایگزین جمه���وری اس��لمی کن���د. پ��س در خوشرقص���ی ب���رای
آمریکا کوتاهی نمیکنند چون آمریکا مخ��الف "ای��ران" یعن��ی مخ��الف طبق��ه س��رمایه دار در ای��ران
نیست بلكه مخالف آشتی ناپذیر جناح اسلمی آن است. رژه این طی��ف پش��ت ماش��ین پروپاگان��دای
جنگ��ی آمریک��ا ته��وع آور اس��ت ام��ا در ه��ر ص��ورت موض��ع آنه��ا در امت��داد پروپاگان��دای جنگ��ی
آمریک��ا و در خ��دمت ب��ه آن اس��ت. ای��ن موض��ع عوامفریب��انه ب��این دلی��ل ک��ه اول روی ی��ک نف��رت

 را به بزرگ��ترین ماش��ینشواقعی از جمهوری اسلمی سرمایه گذاری کرده است و ثانیا پیروزی
، توان بس�یج ه�ر چن��د مح��دود ت�وده م��ردم را دارد چ��را ک�ه تلش میکن�دگره زده استجنگی دنیا 

کانالیزه کرده، آنرا دردو دولت نفرت توده های زحتمکش از جمهوری اسلمی را در کشمکش 
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 از ش��انحم��ایتخواهان  قالب و مردمبسته بندی جنگی بر سر بود و نبود رژیم اسلمی به تودۂ 
.شودآمریکا 

حامیان جمهوری اسلمی که در قالبهای متفاوتی از جمله مخ��الفت ب��ا در لیس��ت تروریس��ت ق��رار
 اعمال تحریم اقتصادی علیه سپاه و بی��ت ره��بری ب��ه در مخالفت باگرفتن سپاه پاسداران و سپس

 ت��ودهجلب توجه محمل مردم پسندی برای در میانه یک پروپاگاندی جنگی، برمیخیزنداعتراض 
. آنه��ا خ��ود را مخ��الف جن�گ و م��دافع "ص��لح" معرف��ی میکنن��د. پ��رومیکنن��دم��ردم در غ��رب پی��دا 

اسلمی ها علوه بر عاملن مستقیم جمهوری اسلمی شامل اصلح طلبان، توده ای – اکثری��تی
ها، چپهای ض��د امپریالیس��ت و جناحه��ائی از ناسیونالیس��تهای ک��رد میش��وند. آنه��ا روی تنف��ر ت��وده
م��ردم از جن�گ افروزیه��ای خ�انه خ�راب ک�ن آمریک��ا حس��اب ب��از ک�رده ان�د، هم�ان آمریک��ائی ک�ه

 در کشتار و آوراگی مطلق م��ردم س��وریه نق�ش قاب��ل ودیروز مردم عراق را به خاک سیاه نشاند
 و در یم��ن، افغانس��تان، پاکس��تان و لی��بی در درگیریه��ایرا بوج��ود آوردت��وجهی داش��ت، داع��ش 

. عوامفری��بی حامی��ان جمه��وری اس��لمی روی ی��ک نف��رت واقع��ی م��ردم ازک��ردنظ��امی ش��رکت 
جن��گ افروزیه��ای خانم��ان بران��داز آمریک��ا -- خصوص��ا در منطق��ه و در همس��ایگی ب��ا ای��ران –

ای��نس��رمایه گ��ذاری ک��رده اس��ت. بهمی��ن دلی��ل ق��درت بس��یج ه��ر چن��د مح��دودی دارد. علوه بر
 با تهاجم بیگانه حساب ب��از ک�ردهتقابلجمهوری اسلمی روی برانگیختن عرق وطن پرستی در 

است.

از در طیف چپ و سرنگون طلب جمهوری اسلمی، حزب کمونیس��ت ک��ارگری ای��ران (حکک��ا)
ت��زا اس��تناد ب�ه ب� هم��واره ب��ر س��ر مس��ئله هس�ته ایآغاز اولین پروپاگان��دای جنگ��ی بی�ن دو كش��ور 

 بای��د اول ک��هك��رده اس��ت لنی��ن در برخ��ورد ب��ه جن��گ جه��انی اول تاکی��د "شکس��ت طل��بی انقلب��ی"
"همه تفنگها را بسوی دولت خ��ودی" باید" دربگیرد جنگ بود و ثانیا "اگر جنگی  شروعمخالف
 اس��ت.اس��توار ش�دهر ظ��اهر حق��انیت دارد و ب��ر اص��ول عقی��دتی کمونیس��تها  دموض��ع ای�ن .گرفت
موض��ع حکک��ا ن�ه در ن��تیجه گی��ری آن یعن��ی "هم�ه تفنگه��ا بس��وی دول��ت خ��ودی" ك�ه قطع��امشكل 

ب���رای ه���ر. " نهفت���ه اس���تاگ���ر جنگ���ی در بگی���ردموض���عی درس���ت اس���ت بلك���ه در ف���رض آن "
 حککا ضرورت جن��گ را.مارکسیستی سوال اول درباره احتمال یک جنگ، ضرورت آن است
 نوش��ته حاض��ر ای�ن نظ��ر.فرض میگیرد یا دلیل را خصومت آشتی ناپذیر دو دولت معرفی میكند

حمل�ه حککا اما هیچگاه خواهان "همه تفنگها بسوی دول��ت خ��ودی" در .را بطور جامع نقد میكند
 ویم��ن حمل��ه عربس��تان ب�ه ی��بی، ب�ه لیک��ا ب��ه افغانس��تان، حمل�ه آمریک��ا به عراق، حمله آمریکاآمر

نشد که هیچ، در موارد افغانستان و لیبی بشکلی پاسیو نسبت به حمل��ه آمریك��ا س��مپاتی مشابه آنها
 من��اطق تح��تیم ب��ر س��ر تقس��ی جنگ��ی نش��ان داد ک��ه جن��گ اول جه��انی��ن لن برخلف حککا.داشت
 ک��ه درید رس��یجه ن��تین به ای مبارزه طبقاتی رد پاین با دنبال كردن لنیا بود. ثان امپریالیستهانفوذ

 ب��ا غلب��ه ب��ریتوان��د ک��ارگران می  مب��ارزه طبق��ات جه��ان، یم ب��ر س��ر تقس��یالیس��تها امپری��نجن��گ ب
 كه برای اجرایش اب��ربودی  در سطح نظری تازه تزین شود. ایروزپیتالیسم  حلقه کاپیفترینضع

 س��ال گذش��ته١٠٤، در . از انقلب اکتبر تا ام��روزو باد و مه و خورشید و فلك باید بكار میافتادند
یچی�ک ه ش�د ام��ا در مختل��فی دولته��این بیگر و صدها جنگ دی جهان دومجنگطبقه ما قربانی 

 حقیقت ای��ن اس��ت نشد. "گرفتن تفنگ بسوی دولت خودی" بهاز این جنگها مبارزه طبقاتی منجر
 عین��ی و از عوام��لی مجم��وعه ا بلک��ه نش��دی��روز موض��ع درس��ت پی��کبص��رف داش��تن ک��ه لنی��ن 

بگ��ذریم ک�ه  ح�ال. تا او توانست موضع درست خ��ود را عمل�ی کن�د دست در دست هم دادندذهنی
 نیس�ت، حکک��ا دقیق��ا ح��زب بلش��ویک نیس��ت و حمی��دروس��یهجمهوری اس��لمی دقیق��ا امپراط��وری 
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تق��وائی دقیق��ا لنی��ن نیس��ت، ف��رض بگیری��م تم��ام ای��ن نابرابره��ا براب��ر باش��ند ام��ا مهم��ترین مش��کل
 ض��رورتی ب��رای جن��گ بی�ن دو کش��ور ای��ران و آمریک��ا وج��ود. اس�توجود جن,,گموضع حککا 

 دری“اگ��ر جنگ��وقتی . ندارد که حال در فردایش قرار باشد تفنگ را بسوی دولت خودی بگیریم
م ب�ه موض��ع دس��ت راس��تی درادی��را ش��کاف د اس�ت همه تفنگها بس��وی دول��ت خ�ودی” و “یرد”بگ

 حکک��ا آنچ��ه ناسیونالیس��تهای پ��رو غ��رب و مجاه��دین و امث��الهم در جبه��ه.پوش��ش چ��پ میرس��یم
راست با صراحت مطرح کرده اند خجولنه با بیان تلویحی "اگر جنگی در بگیرد" بی��ان میکن��د.
لزم به ذکر است که حککا هیچگ�اه دس�ت ب�ه هی�چ اق��دامی در م��ورد ادع��ای مخ�الفتش ب��ا ش��روع

 حتی بسختی بتوان همین دو کلمه را از زبان ره��برانش ش��نید چ�ه رس��د ب�ه تخص��یص.جنگ نزد
.امکانات تبلیغاتی در رسانه ها، اطلعیه ها، مقاله ه��ا و تحلیله��ا و س��خنرانیها، وآکس��یونهای اش
عبارت "اگر جنگ��ی در بگی��رد" تنه��ا بش��کل فرم��ال در کن��ار "هم��ه تفنگه��ا بس��وی دول��ت خ��ودی"
آورده میشود و بس، منظور از "همه تفنگها" عمل تفنگهای تفنگداران آمریکائی است و بس در

علوه بر ای��ن حكك��ا در. غیر اینصورت حككا میتوانست "تفنگهایش" را همین امروز بكار گیرد
 [تحریم تجاری]«این سیاست آمریکا  سال گذشته بر خلف منصور حكمت كه میگفت١٥ تا ١٠

مستقل از تاثیراتش بر ثبات و بى ثباتى رژیم اسلمى، باید بعنوان یک اقدام زیانبار ب��راى م��ردم
 فع��النه از تحریمه��ای اقتص��ادی آمریك��ا حم��ایت ض��منی»ایران بدون هیچ ابه��امى محک��وم ش��ود.

ی��ران و تحری��م اقتص��ادی علی��ه آن اب��ه یکاآمرحمله  از یح چه صریچه ضمنیت حماكرده است. 
 است.ی کارگریسممبتذل کردن کمونتحت پوشش "کمونیسم کارگری" صرفا در خدمت 

برای ضرورت یک جنگ مستقیم نظامی بین آمریکا ب��ا ای�ران بای��د اول ی�ک ارزی��ابی روش��ن از
 در ت��وده م��ردم داشت. ثانیا لزم اس��ت رابط��ه من��افعرابطه دو دولت آمریکا و جمهوری اسلمی

: آمریك��ا تح��تپاس��خ داد  كلیدی سوالبه اینتنش آمریکا و جمهوری اسلمی را بعینه باز کرد و 
ایران است؟درگیری شدن در یک جنگ تمام عیار با  حاضر به ، به چه ضرورتیچه شرایطی

با ای�ن مق��دمه میت��وان ب��ه جس��تجوی حقیق��ت از طری��ق موش��کافی در یک��ی از شاخص��های ش��ناخت
رابطه آمریکا با جمهوری اسلمی یعنی تاریخ روابط ای��ن دو کش��ور در چه��ل و دو س��ال گذش��ته

رفت.

ایران و آمریکاه سالو دو کرونولوژی روابط چهل 

١٩٨٩   تا ١٩٧٩
اعتصاب کارگران شرکت نف��ت در ب�ه فل��ج کش��اندن اقتص��اد حک��ومت شاهنش��اهی ک��ه از س��پتامبر

 در داش��ت. اعتص��ابات ک��ارگران٥٧کلی��دی در بثم��ر رس��اندن انقلب   نق��ش آغ��از ش��ده ب��ود١٩٧٨
کن��ار اعتراض��ات و تجمع��ات خیاب��انی روزم��ره ت��وده میلی��ونی م��ردم علی�ه حک��ومت ش��اه، حامی�ان
غربی محمد رضا پهلوی را در زمستان آنسال قانع کرده بود که شاه رفتنی است. نشس��ت س��ران

 تنها حکم رسمیت بخش��یدن١٩٧٩ ژانویه ٧ تا ٤  درچهار کشور بزرگ غربی در جزیره گوادلپ
به تصمیمی را داشت که آمریک��ا از یکم��اه قب��ل ب��ا فرم��ول ژیسکاردس��تن «ک��ار ش��اه تم��ام اس��ت»
گرفته ب��ود. ط��ی م��ذاکرات مس��تقیم و غی��ر مس��تقیمی ک�ه بی�ن آمریک��ا و خمین��ی ط��ی ح��داقل یکم��اه

 -- صورت گرف��ت، آمریک��ا و خمین��ی ب�ر س��ر١٩٧٩ فوریه ١منتهی به پرواز خمینی به تهران – 
دو موضوع ساق شدند. اول سرکوب کمونیس��تها -- ک�ه اس��م رم��ز س��رکوب انقلب نی��ز ب��ود -- و
دوم حفظ ارتش بود. اگرچه قول خمینی مبنی بر تداوم صدور نفت برای غرب اهمیت داشت اما
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 ک��ارتر حس��اب چن��دانی روی ق��ول او ب��رای حف��ظ رابط��ه ب��ا آمریك��ا ب��از نک��رده ب��ود. جیم��یجیمی
کارتر بخوبی میدانست که حفظ رابطه با آمریکا توسط اسلمیون با ریسک زیادی هم��راه اس��ت.
آنچه برای دولت پراگماتیست آمریک��ا اهمی��ت داش��ت س��رکوب انقلب ای��ران در مت��ن جن��گ س��رد
بود. سرکوب انقلبیون و در راس آنها کمونیستها صدر نگرانی های آمریکا درباره ای��ران ب��ود.
در پیام هارولد ساندرز که توسط وارن زیمرمن به خمینی رسید، گفت��ه ش��د «ارت��ش ای��ران خیل��ی
خوب آگاهی دارد که توده ای ها دعوت به عملیات مسلحانه کرده اند و ارتشی ها ترس آن را دارند
که یک عملیات حساب شده ای توسط توده ای ها برای تحریک و درگیری بین ارتش و طرفداران
آقا وجود داشته باشد». همچنین هارول��د س��اندرز ک�ه در دوران ریاس��ت جمه��وری ک��ارتر مع��اون

 ب��ه کمیت��ه رواب��ط خ��ارجی مجل��س١٣٥٩ بهم��ن ٢٨خاور نزدی��ک وزارت ام��ور خ��ارجه ب��ود روز 
نمایندگان گفت: «بیشتر از آنچ�ه در ک��ل ب�ه م��ا نس��بت می دهن��د، چ�ه قب��ل از انقلب و چ�ه بع��د از
انقلب، ب��ا ره��بران م��ذهبی تم��اس داش��تیم». او در ادام��ه می گوی��د: «ج��الب اس��ت ک��ه ع��ده ای از
اعض���ای ش���ورای انقلب ک���ه خمین���ی پ���س از پی���روزی انقلب ایج���اد ک���رد اف���رادی بودن���د ک���ه
آمریکایی ها طی شش ماه قبلش ب�ا آن ه��ا تم�اس داش��تند. آن ه�ا دوس��ت ندارن��د ک�ه ب�ه ای�ن موض��وع
اذعان کنند. اما فکر می کنم چیزی که شما ب��ه آن اش��اره می کنی��د، فق��ط تم��اس نیس��ت، بلک��ه گ��امی
فراتر از آن است، در واقع به رسمیت شناختن نمادین مردی بود که ب�ه ق��درت رس�ید». "(س�ایت

 ژان��ویه وارد ته��ران٤) ه��ویزر همزم��ان ب�ا ش��روع نشس��ت گ��ودالپ در ٢٠١٦بی ب��ی س��ی، ژوئن 
شده بود و در تنها ملقاتش با شاه از او پرسیده بود که او چه موقع ایران را ترک میکن��د. مه��ار
ارتش و تسلیم آن به ملی ـ اسلمیون قطعیت داده ش��د ام��ا قی��ام پی��ش بین��ی نش��ده و مس��لحانه م��ردم

 بهم��ن) مع��ادلت ب��الئی ه��ا و ب��ه تب��ع آن رابط��ه جمه��وری اس��لمی ب��ا٢١-٢٢ ف��وریه (١٠-١١در 
آمریکا را تغییر داد. بعلت از هم پاشیدگی ارتش و سایر قوای سرکوب ک��ه ن��تیجه بلفاص��له قی��ام

 (س��ی خ��رداد١٩٨١ ژوئن ١٩ عمل ت��ا ٥٧بهمن ماه بود، س��رکوب انقلب ب��ه تعوی��ق افت��اد. انقلب 
) ادامه پیدا کرد و سرکوب وحشیانه آن پس از این تاریخ بصورت همه جانبه آغاز ش��د. ت��ا١٣٦٠

آنجا که به روابط با آمریکا برمیگردد این روابط ب�ه م��وازات آنچ�ه در خیابانه��ا و کارخ��انه ه�ا و
مدارس و دانشگاه در جریان بود متغیر شد. یزدی بنمایندگی از دولت بازرگان تص��رف س��فارت

) را ف��ورا خ��اتمه داد. رابط��ه دول��ت١٩٧٩ ف��وریه ١٤(١٣٥٧ بهم��ن ٢٥آمریك��ا توس��ط چریکه��ا در 
 بقدری گرم ب��ود ك�ه١٣٥٨بازرگان با آمریكا تا چند روز پیش از تصرف مجدد سفارتش در آبان 

س��ولیوان س��فیر آمریك��ا در ته��ران بدرخواس��ت دول��ت بازرگ��ان اطلع��اتی ه��ر چن��د مح��دود از
موقعیت نظامی عراق را به آنها تحویل داد. صدام از هم��ان ای��ام دس��ت ب��ه تحریك��اتی در مرزه��ا
زده بود. این اولین اپیسود از رابطه آمریكا با جمهوری اسلمی بود كه یک قربانی، عباس امیر

انتظام، از دولت بازرگان گرفت. 

١٩٨١ ژان��ویه ٢٠) تا آخرین روز ریاس��ت جمه��وری ك��ارتر در ١٩٧٩ نوامبر ٤ (١٣٥٨ آبان ١٣از 

ك��ه گروگ��انگیری س��فارت آمریک��ا ادام��ه داش��ت، جمه��وری اس��لمی وارد ی��ك رابط��ه خص��مانه
دیپلماتیك با آمریكا شد. بحران دیپلماتیک جمهوری اسلمی با آمریکا ک��ه ب�ه قیم��ت س��قوط دول��ت
بازرگان منجر شد ن��تیجه ی ی��ک تص��میم آگاه��انه و حس��اب ش��ده ی خمین��ی ب��رای س��وار ش��دن ب�ه
موج انقلب بود. انقلبی که هن��وز در جری��ان ب��ود و جن��اح چ��پ آن ب��ا ش��عار "بع��د از ش��اه ن��وبت
٢٠ آمریکاست" در خیابانها رژه میرفت. جمهوری اسلمی آزادی گروگانها را در اولین ساعات

ژانویه که ریگ�ان س��کان ك��اخ س�فید را بدس��ت میگرف��ت ب�ه او ه�دیه ك�رد. عه�د ن�امه الجزای��ر ک�ه
 میلی��ارد دلر منجم��د ش��ده را بجی��ب حاکم��ان اس��لمی٨توافقی برای آزادی گروگانها بود، قری��ب 

ریخت. پس از شروع جنگ با عراق در سپتامبر همانسال رابطه جمهوری اسلمی با آمریکا ب��ا
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خرید اسلحه آمریکائی که با وساطت اسرائیل بانج��ام میرس��ید دوب��اره برق��رار ش��د. در همی�ن ای��ام
دولت کارتر مجاهدین افغان را علیه دولت پرو شوروی ببرک کارمل در افغانس��تان ب��ه س��لح و
مستشار و تعلیم نظ��امی مجه��ز میك��رد. سیاس��ت خ��ارجی ك��ارتر در حم��ایت از اسلمیس��ت ه��ا در

"کمربن��د س��بزدكترین منتسب به برژینسكی تح�ت عن��وان به كه تقابل با كمونیستها در خاورمیانه 
شهرت داشت در دولت ریگان ادامه یافت. او از سران اوب��اش متحدین اسلمی علیه کمونیستها"

 مك فارلین مشاور امنیتی ریگ��ان ت��وجیه١٩٨٥اسلمی افغان در كاخ سفید پذیرائی کرد. در سال 
گر مع�امله دیگ��ری ب�ا ای�ران ش�د. او میگف�ت اگ�ر آمریك��ا ب�ه ای�ران كم�ك نكن��د حك��ومت ب�ی ثب�ات
اسلمی برای دریافت كمك به شوروی روی میاورد. رئیس وقت سازمان سیا ب��ا ف��ارلین همنظ��ر

بود و به این ترتیب ماجرای ایران كنترا شكل گرفت.

چند روز پس از شروع جنگ با عراق جمهوری اسلمی در عملیات ناموفق شمشیر سوزان در
 تلش کرد نیروگاه در حال ساخت اتمی اوس��یراک ع��راق را منه��دم کن��د. اس��رائیل١٩٨٠سپتامبر 

 با بمباران آن نیروگاه ب��ه اتم��ام رس��اند. همك��اری١٩٨١كار ناتمام جمهوری اسلمی را در ژوئن 
امی آمریك��ائی ب��رایظ��جمهوری اسلمی و اسرائیل ادامه یافت. اسرائیل واسطه تهیه تجهی��زات ن

جمهوری اسلمی شد. بنی صدر که در این ایام به مجاهدین نزدیک شده بود این رابط�ه را افش��ا
 ت�ا١٩٨٥كرد. بعدها بار دیگر مثلث ایران ـ اسرائیل ـ آمریكا در جریان ایران گی�ت بی�ن س��الهای 

 فع��ال ش��د. اینب��ار جمه��وری اس��لمی منب��ع ت��امین م��الی ب��رای آمریك��ا در س��ركوب دول��ت١٩٨٧
"سوسیالیس��تی" ساندنیس���تها در نیك��اراگوئه ش��د. ب��اینترتیب جمه��وری اس��لمی ه��م در س��ركوب
كمونیس��تها در داخ��ل ای�ران و ت��رور فع��الین كمونیس��ت در خ�ارج كش��ور فع�ال ب��ود و ه�م ب�ا كم��ك

اسرائیل برای سركوب چپها در نیكاراگوئه گاو آمریكا شده بود.

بموازات فعل و انفعلت بال جمهوری اسلمی به پایه گذاری آنچه بعدا حزب ا لبنان ش��د اق��دام
 نف��ر١٠٤ به تبعیت از گروگان گی��ری كارمن��دان س��فارت آمریك��ا در ته��ران ١٩٨٢ورزید. از سال 

از اتباع کشورهای غربی به گروگان گرفته شدند. گروه دست ساز سپاه بنام "جهاد اسلمی" ک��ه
 س��فارت آمریك��ا در بی��روت را ب��ا١٩٨٣مسئولیت گروگ��انگیری را برعه��ده گرفت��ه ب��ود در آپری��ل 

 آمریک��ائی منج��ر ش��د. در اکت��بر١٧ نف��ر از جمل��ه ٦٣بمبی یك تننی منفجر كرد ک�ه ب��ه کش��ته ش��دن 
 ه��زار کیل��و ت��ی ان ت��ی ب�ه مق�ر نی��روی٩همان سال یک ك�امیون حام��ل بم�بی ب��ا ق��درت انفج��اری 
 نف��ر نیروه��ای مس��لح دری��ائی – زمین��ی٢٤١دریائی آمریک��ا در بی��روت وارد ش��د و ب��ا انفج��ار آن 

جه��انیدوم آمریک��ا کش�ته ش��دند. ای�ن بزرگ��ترین تلف�ات نظ��امی آمریک��ا در یک��روز پ�س از جن�گ 
 نف��ر را کش��ت.٥٨بود. کامیون دیگری دو ساعت بعد مق��ر نظ��امی فرانس��ه را در لبن��ان منفج��ر و 

این انفجارها نقطه عطفی برای عروج حزب ا لبنان و تثبیت جمهوری اسلمی بعن��وان نی��روی
میلیت��انت ض��د آمریك��ا و اس��رائیل ش��د. در ن��تیجه ای��ن انفجاره��ا نیروه��ای باص��طلح ح��افظ ص��لح
ازجمل��ه آمریک��ا و فرانس��ه از لبن��ان خ��ارج ش��دند ك�ه از دی��د جنب��ش ض��د آمریك��ائی ـ اس��رائیلی در
منطقه یك پیروزی بحساب میامد. اما ج��الب اینک�ه ن��ه تنه��ا آمریک��ا هی��چ اق��دام بلفاص��له ای علی�ه
جمه��وری اس��لمی نک��رد بلک��ه هیچی��ك از ای��ن عملی��ات ك��ه جملگ��ی در زم��ان ریاس��ت جمه��وری
ریگان رخ میداد باعث نش��د ریگ��ان دو س��ال بع��د از ت��امین اس��لحه م��ورد نی��از جمه��وری اس��لمی

 بزیر گرفته شدن چن��د ک��ارگر فلس��طینی توس��ط ی��ک رانن��ده  ک��امیون١٩٨٧خودداری کند. در سال 
اسرائیلی در نزدیکی دیوار «اریز» کلید انتفاضه اول را زد.
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 چند اقدام در دستور ک��ار جمه��وری اس��لمی ق��رار١٩٨٨ اوت ٢٢پس از پایان جنگ با عراق در 
گرفت. اول خمینی همزمان با پایان جنگ دستور قت��ل ع�ام ه�زاران زن��دانی سیاس��ی کمونیس��ت و

 میلدی را ص��ادرکرد. ای�ن حک��م در هم�ان ماهه��ای اوت و٨٠مجاه��د باقیمان��ده از س��رکوب ده�ه 
س��پتامبر بش��کل اع��دامهای دس��ته جمع��ی ب��اجرا درآم��د و قربانی��ان در گوره��ای دس��ته جمع��ی ک��ه

 خمین��ی فت��وای١٩٨٩ چن��د م��اه بع��د در ف��وریه ،شناخته ترین آنها خاوران اس��ت م��دفون ش��دند. دوم
قتل سلمان رشدی را ص��ادر ک��رد و ب��این ترتی��ب "ص��دور انقلب اس��لمی" ب�ه حکم��ی ب��رای قت�ل
ی��ک نویس��نده مرت��د تن��زل پی��دا ک��رد. س��وم، همزم��ان و در ادام��ه کش��تار دس��ته جمع��ی زن��دانیان
سیاس��ی، جمه��وری اس��لمی دس��ت ب��ه ت��رور زنجی��ره ای مخالف��ان خ��ود در خ��ارج از ای��ران زد.
چهارم، تلش عبث رفس��نجانی ب��رای ک��اهش تن��ش ب��ا غ��رب از ابت��دای ریاس��ت جمه��وری اش در

 آغاز شد. ١٩٨٩اوت 

٢٠٠٢     تا   ١٩٩٠
رفسنجانی این عمامه به سر میلیاردر که ه��وادار خصوص��ی س��ازی و ب��ازار آزاد ب��ود علوه ب��ر

 میلدی در کارن��امه٨٠نقش��ش در ره��بری قت��ل ع��ام ص��د ه��زار نف��ره ی مخ��الفین چ��پ در ده��ه 
تروریستی خود لیست بلند بالئی از ترور مخالفین را دارد. یکماه پی��ش از ریاس��ت جمه��وری او
عب��دالرحمان قاس��ملو را در ح��ال م��ذاکره ب��ا جمه��وری اس��لمی در وی��ن بقت��ل رس��اندند. در ای��ام
ریاست جمهوری رفس��نجانی او در از جمل��ه دس��تور تروره��ای غلم کش��اورز و ص��دیق کم��انگر

،١٩٩٢، ت��رور فری��دون فرخ��زاد در اوت ١٩٩١، ترور شاهپور بختی��ار در اوت ١٩٨٩در سپتامبر 
قت��ل ع��ام اپوزیس��یون عم��دتا وابس��ته ب��ه ح��زب دمک��رات کردس��تان و از جمل��ه دبی��ر آن ص��ادق
ش���رافکندی در رس���توران میکون���وس در برلی���ن و انفج���ار س���فارت اس���رائیل در ب���وینس آی���رس

 دس��ت داش��ت. در س��پتامبر س��ال بع��د یاس��ر عرف��ات و اس��حاق رابی��ن١٩٩٢ در س��پتامبر آرژان��تین
پیمان اسلو را در واشنگتن امضا کردند.

 شمس��ی) شورش��های ش��هری متع��ددی در از جمل��ه مش��هد،٧٤ ت��ا ٧١ (س��الهای ١٩٩٠در اوایل دهه 
شیراز، اراک، کرمانشاه، زاهدان، قزوین، ارومیه و اسلمشهر بوقوع پیوستند. این شورشها که

، ن��رخ پنج��اه درص��دی"خصوصی سازی"در عکس العمل به نتایج اقدامات دولت رفسنجانی در 
تورم و در مجموع آنچ��ه "تع��دیل اقتص��ادی" ن��ام نه��اده ش��ده ب��ود بوق��وع پیوس��تند، بش��کلی اجتن��اب

خیاب��انیناپذیر در مقابل موجودیت جمهوری اسلمی قرار گرفتند. ت��وده عاص��ی در اعتراض��ات 
از بانکها تا مراکز قدرت را نشانه گرفتن��د. جمه��وری اس��لمی موف��ق ش��د ای��ن نهاله��ای خروش��ان

 را یكی یكی سركوب كند. "خصوصی س��ازی" ص��نایع و من��ابع دول��تیمنزوی منفصل و شورش
به جابجائی سرمایه از نهاد عام دولت به نهاد خ��اص نظ��امی س��پاه پاس��داران ترجم��ه ش��د. س��پاه و
بیت رهبری و از جمله خود رفسنجانی در طی دوران ریاست جمهوری اش با در دس��ت گرفت��ن
کنترل نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، صنایع تولید ابزار نظامی، تولیدات زیر ساختی، بانکه��ا
و نهادهای مالی و مخابرات به بزرگترین سرمایه داران ایران تبدیل شدند. باین ترتیب فرمی از
سرمایه داری در ایران شکل گرفت که بازار واقعی تولید و تبادل کالهای ریز و درشت در آن
مملکت "زیر زمینی" و غیر قانونی است و معاملت ازطریق رابطه ب�ا اهرمه��ای ق��درت بانج��ام

میرسد.

) در انتخاباتی ک��ه در اص��ل "ن�ه" م��ردم١٩٩٧ مه ٢٣ (١٣٧٦پس از انتخاب خاتمی در دوم خرداد 
به جمهوری اسلمی بود، آمریكا فرش قرمزی برای خاتمی در مق��ر س��ازمان مل��ل در نیوی��ورک
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پهن كرد و دو طرف از لزوم "گفتگوی تمدنها" صحبت کردند. اینهمه ام�ا ن�ه تنه��ا ب�ه رابط��ه ای
١٩٩٩عادی که حتی مذاکره ای جدی با آمریكا منجر نش��د. اعتراض��ات ک��وی دانش��گاه در ژوئی��ه 

فص��ل جدی��دی در رابط��ه ت��وده م��ردم ب��ا جمه��وری اس��لمی ب��از ک��رد. پ��س از س��رکوب خی��زش
س���رنگون طلب���انه دانش���جویان، ای���ن جنب���ش دچ���ار انکش���اف ش���د و از دل آن گرای���ش کمونیس���تی

 ع��روج ک��رد. دانش��جویان داب ت��ا ص��باحی پی��ش از طل��ب (داب)"دانش��جویان آزادی و براب��ری"
 هژمونی مخالفت با جمهوری اسلمی در دانشگاهها را بدست داشتند.٢٠٠٩آغاز جنبش سبز در 

ایران که در جنگ داخلی افغانستان بین گروههای مختلف اسلمی بر سر تصرف قدرت مداخله
کرده و از بخشی از مخالفین طالبان حمایت میکرد، پس از تصرف قدرت سیاسی توسط طالب��ان
ب��ا خص��ومت دول��ت ح��اکم در افغانس��تان م��واجه ش��د ت��ا ح��دیکه بح��الت آم��اده ب��اش جنگ��ی در آم��د.

، بداد جمهوری اسلمی رسید، افغانستان را بمباران کرد. ١٩٩٨دولت کلینتون در همان ایام، 

دهه نود میلدی شاهد بزرگترین زمین لرزه سیاسی پسا انقلب اکت��بر ب��ود: س��قوط بل��وک ش��رق.
در خل بلوک شرق حمله اول آمریکا به عراق بمنظور تثبیت آمریکا بعنوان تنها ابر قدرت دنی��ا
بوقوع پیوست. جنگ داخلی در یوگسلوی و دخالت اسلمیون در جنگ بوسنیا چند سالی بطول

 ه��زار١٠٠انجامید. کمشکش اسلمیون با نظامیون در الجزایر در آنچه دهه سیاه نود ن��ام گرف��ت 
 بین پانصد هزار تا یک میلیون کش��ته داد. افغانس��تان١٩٩٤کشته بجا گذاشت. جنوساید رواندا در 

 کم��تر از دو س��ال پ��س از تش��کیل آن١٩٩٦بدس��ت اس��لمیون افت��اد و نهایت��ا طالب��ان در س��پتامبر 
بکمک پاکستان بر رقبای اسلمی اش که هر ی�ک از ج�انب ای��ران ی��ا عربس��تان س��عودی حم��ایت
میشدند غلبه ک��رد. در اواخ��ر ده��ه ن��ود افغانس��تان پ��س از ای��ران بهش��ت تروریس��تهای اس��لمی از
جمل��ه القاع��ده ش��د. القاع��ده ح��ی و حاض��ر در چن��د عملی��ات بم��ب گ��ذاری علی��ه س��فارتهای آمریک��ا
شرکت کرده بود. در همین مدت تلش آمریک��ا ب��رای تث��بیت خ��ود بعن��وان ژان��دارم جه��ان پ��س از
س��قوط بل��وک ش��رق ک�ه دک��ترین ب��وشر پ��در تح��ت عن��وان نظ��م ن��وین جه��انی ب��ود نتوانس��ت ب��ه ب��ار

 در آمریک���ا ب��ا ی��ک س���ردرگمی اس���تراتژیک اح��زاب دمک���رات و٢٠٠٠بنش���یند. انتخاب���ات س��ال 
 پ��س از ی��ک١٩٩٠جمهوریخ��واه روب��رو ش��د. از س��وی دیگ��ر جمه��وری اس��لمی از اواس��ط ده��ه 

 جنگ با عراق، تقسیم منابع اقتصادی بین سپاه و ش��رکا ازدوره بازسازی زیرساخت کشور پس
و تلش برای ایجاد و توسعه زرادخانه داخلی، سعی ک��رد مخفی��انه ق��دمهائی ب��رای س��اخت س��لح

 اسرائیل بطور کامل از لنبان خارج شد.٢٠٠٠هسته ای بردارد. در سال 

 فرصت را غنیم��ت ش��مرد ت�ا دولت آمریکا٢٠٠١ سپتامبر ١١بدنبال حملت تروریسم اسلمی در 
مح��ور"  راای��ران، ک�ره ش��مالی و ع��راقج��رج ب��وش . خود را بعنوان تنه��ا اب��ر ق��درت تث��بیت كن��د

 "یا ب�ا م��ا هس��تید ی��ا علی�ه م�ا" فرم��وله ش�ده ب��ود.عنوان با اوکه در متن دکترین اعلم كرد   "شر
مس�ابقه تس��لیحاتی ب��رای دسترس��ی ب�ه بم��ب ات��م در ای��ران و ک��ره ش��مالی ش��تاب ی��افت.پس از این 

 از نیروگاهه��ای مخف��ی هس�ته خلقمناقشات ایران با اسرائیل و آمریكا پس از افشاگری مجاهدین
-- ک��ه فرص��تی٢٠٠٣ و در ادامه حمل�ه دوم آمریك��ا ب�ه ع��راق در ٢٠٠٢ای اراک و نطنز در سال 

ابع��اد ت��ازه ای بخ��ود-- طلئی ب��رای پیش��روی جمه��وری اس��لمی در خاورمی��انه را فراه��م ک��رد
 دامنه نفوذ جمهوری اسلمی را گسترده تر کرد.٢٠١١گرفت. در ادامه، بهار عربیر 
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٢٠٢١   تا ٢٠٠٣
علیرغم اینکه جمهوری اسلمی پیش از حمله دوم آمریکا به عراق در اتحاد با سوریه نفوذ قابل
ملحظه ای درجنگ باصطلح "اعراب و اسرائیل" بر س��ر مس��ئله فلس��طین پی��دا ک��رده ب��ود، ای��ن
دستاوردها در مقایسه با آنچه یورش آمریکا به عراق برای ایران میها کرد چشمگیر نب��ود. نق��اط

 در لبنان بفاصله٢٠٠٦ جنگ سی و چهار روزۂ )١عطف ایندوره برای جمهوری اسلمی شامل 
 بط��ول انجامی��د ب��ود.٢٠٠٥ ت��ا ف��وریه ٢٠٠٠کوتاهی پس از سرد شدن انتفاضه دوم که از سپتامبر 

جنگ دوم لبنان که نخستین جنگ نیابتی ایران و اسرائیل لقب گرفت با عق�ب نش��ینی اس��رائیل از
لبنان خاتمه یافت. این جنگ را ش��اید بت��وان ش��یفت آنچ��ه "جن��گ اع��راب و اس��رائیل" لق��ب گرفت��ه
بود ب�ه "جن��گ ای��ران و اس��رائیل" قلم��داد ک��رد. م��ا از ای��ن پ��س در خاورمی��انه بل��وکی از مخ��الفین
ای��ران را داری��م ک��ه ش��امل اس��رائیل، عربس��تان س��عودی، مص��ر، قط��ر، ام��ارات و ح��تی دول��ت
"خودگردان" فلسطین میشود. از سوی دیگر مثل�ث ای�ران – س��وریه – ح��زب ا (و در مق��اطعی

 اعتراضات میلیونی توده مردم ای��ران در س��ال)٢حماس) علیه بلوک فوق ابراز وجود میکردند. 
 در تهران، جمهوری اسلمی با هر جناح و دسته اش را شوکه کرد. هر دو جن��اح ح��اکم و٢٠٠٩

مغضوب جمهوری اسلمی در صدد مهار آن تحرک عظیم برآمدند. یکی از روبرو ب��ا س��رکوب
و ارعاب دس��ت بعم��ل زد و دیگ��ری تلش ک��رد ت��ا از درون جنب��ش ابع��اد اعتراض��ات و خواس��ته
های جنبش اعتراضی را مهار کند. جنبش سبز علوه بر سرکوب وحشیانه اش توسط جمهوری
اسلمی، نهایتا بخاطر باقی ماندن در چارچوب اصلح طلبی به تناقض رسید و شکس��ت خ��ورد.

 در برخی دیگ��ر از ش��هرهای ای��ران مانن��د ش��یراز و در ی��ک اعتص��اب٢٠٠٩اگر چه اعتراضات 
 پ��س از ش��روع)٣عم��ومی در کردس��تان گس��ترش ی��افت ام��ا عم��دتا مح��دود ب��ه ته��ران ب��اقی مان��د. 

جرقه های اعتراض��ات سراس��ری ب��ر علی��ه ح��اکمیت بش��ار اس��د در س��وریه، ای��ران ب��ا بک��ارگیری
بالترین ظرفیت قساوت و دد منشی سپاه قدس اش به رهبری قاس��م س��لیمانی توانس��ت ن��اجی اس��د

 دس��ت جمه��وری اس��لمی را در٢٠١١شود. خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق در دسامبر 
خاورمیانه باز هم بیشتر باز گذاش�ت. ش�عبه ه��ای م��زدور س��پاه ق�دس در افغانس��تان و پاکس��تان --

 در ارتب��اط ب��ا جن��گ در٢٠١٢-١٤یعن��ی لش��گر ف��اطمیون و تی��پ زین��بیون -- در فاص��له س��الهای 
سوریه بوجود آمدند. در ادامه "بسیج عراق" یا حشد الشعبی که کپی برداری از بسیج جمه��وری

همچنین ای��ران در این��دوره  در تقابل با داعش شکل گرفت.٢٠١٤ در سال ،اسلمی در ایران بود
 رابطه برقرار کرده و به منبع مالی و لجستیکی آنها تب��دیل ش��ود. ای��نی یمنتوانست با حوثی ها

مجموعه ضرورت مه��ار توان��ائی هس�ته ای جمه��وری اس��لمی را ب�ه ص��در اولیته��ای اس��رائیل و
آمریکا کشاند.

 دس��ت ب��ه اق��دامات "پیش��گیرانه" ای علی��ه هس��ته ای ش��دن٢٠٢٠ ت��ا ٢٠١٠اس��رائیل بی��ن س��الهای 
و همچنی��ن از ت��رور چه��ار دانش��مند هس��ته ای )١جمه��وری اس��لمی زد ک��ه مهم��ترین آنه��ا ش��امل 

 حمله سایبری)٢ در داخل خاک ایران و پادرآوردن پاسدار-دانشمند هسته ای محسن فخری زاده
از طریق نرم افزار استاکس نت به مرکز هس��ته ای دیمون��ا و مرک��ز غن��ی س��ازی نطن��ز در س��ال

 حمل��ه درن)٤  و٢٠١٨ هزار صفحه ای پروژه هس��ته ای در تابس��تان ٥٥ سرقت اسناد )٣ و ٢٠١١
. درگیریه��ای لفظ��ی ای��ران - اس��رائیل در بود٢٠٢٠و انفجار تاسیسات هسته ای نظنر در تابستان 

ایندوره به اوجهای ت�ازه ای رس��ید. رج��ز خ��وانی احم��دی ن��ژاد مبن�ی ب��ر "مح�و اس��رائیل از نقش�ه
جه��ان" ب��ه س��طح ی��ک پروپاگان��دای جنگ��ی دو طرف��ه ارتق��ا پی��دا ک��رد. احتم��الر حمل��ه اس��رائیل ب��ه

 بط��ور گس��ترده ای رس��انه ای ش��د. س��ازمانهای چ��پ ض��د٢٠١٢مراک��ز هس��ته ای ای��ران در س��ال 
امپریالیست و دم و دستگاهی در غرب – که در رهبری ش��بکه "ض��د جن�گ" خ��ود کس��انی مانن��د
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١٩٧٩رمزی کلرک یعنی یکی از مهره ه��ای ک��ارتر در برق��راری ارتب��اط ب�ا خمین��ی در ژان��ویه 

را جا داد-- در هماهنگی با جمهوری اس��لمی تظ��اهرات ض��د جن��گ ب��راه انداختن��د، اعتراض��اتی
حاشیه ای که هیچگاه مورد استقبال توده مردم در غرب قرار نگرفت. در پشت پرده ام��ا ب��اقرار

 مذاکرات محرمانه ایران٢٠١١علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه احمدی نژاد از اواخر سال 
و آمریکا با وساطت عمان آغاز شده بود. مذاکراتی که نهایتا به تعهد برجام (برن��امه ج��امع اق��دام

 منجر شد. این توافق ام��ا م��ورد تایی��د کلی��ت هیئت ح�اکمه آمریک��ا نب��ود.٢٠١٥مشترک) در ژوئیه 
 کنگره آمریکا که اک��ثریت نماین��دگانش جمهویخ��واه بودن��د در ی�ک٢٠١٥در ماه مارس همان سال 

ده��ن کج��ی ب��ه اوبام��ا مس��تقیما از نتانی��اهو دع��وت ک��رد ک��ه ب��رای آنه��ا در م��ورد مس��ئله ای��ران
سخنرانی کن��د. نتانی��اهو در ای�ن س��خنرانی "ای�ران هس�ته ای" را بزرگ��ترین خط��ر ب��رای اس��رائیل
دانست. پس از قطعیت دادن به برجام، تحریم اقتصادی ایران توسط اوبام��ا وت��و ش�د و از ابت��دای

 تحریمه��ا ت��ا ح��دود زی��ادی لغ��و ش��دند. روح��انی ت��ور اروپ��ائی گذاش��ت و بتص��ور خ��ود٢٠١٦س��ال 
قراردادهای چشمگیر اقتصادی با اروپا بست. سران مهد دمکراس��ی جه��ان یک��ی پ��س از دیگ��ری
ب�ه پ��ابوس خ��امنه ای، روح��انی و مجل��س اس��لمی رفتن��د مب��ادا در مس��ابقه به��ره ب��رداری از خ��ان
نعمت بازار بک��ر ای��ران عق��ب بمانن��د. وزرای زن دولته��ای س��کولر و سوس��یال دمک��رات غ��رب
چادر و چ��اقچول کردن��د، از زن ایران��ی در خیابانه��ای ته�ران محجب�ه ت��ر ش��دند و در ایتالی��ا ح��تی

 خ��ود را محجب��ه کردن��د مب��ادا چش��م مب��ارک روح��انی ب�ه ن��امحرمی مجس��مه ه�اع��ورمجسمه های 
بیفتد. اینهمه جنب و جوش اما توهمی بیش نبود. 

 خ�ارجبرجام از ٢٠١٨ آپریل  کمی بیش از یکسال پس از راه یافتن به کاخ سفید دردولت ترامپ
. م��وقعیت جمه��وری اس��لمی و آنچه تحریمهای اقتصادی حداکثری لقب گرفت را اعمال کردشد

 خیزش��های ش��هری در جن��وب ع��راق.در منطقه طی دوران ریاست جمه��وری ترام��پ اف��ول ک��رد
جائی که جمهوری اس��لمی نف��وذ دارد و لبن��ان مس��تقیما جمه��وری اس��لمی را ه��دف ق��رار دادن��د،
.س��فارتخانه اش را س��وزاندند و خوه��ان قط��ع نف��وذ و خ��روج نیروه��ایش از ه��ر دو کش��ور ش��دند

 علوه برای��ن اس��رائیل ط��یروسیه خواهان خروج نیروهای جمه��وری اس��لمی از س��وریه ش��د و
دهها اگر نه صدها عملیات نظامی علیه ایران در س��وریه، ن��ه تنه��ا امکان��ات نظ��امی و لجس��تیکی
جمهوری اسلمی که اتوریته نظامی اش را تنزل داد﮳ ای��ران نی��ز دس��ت ب�ه تحریک��ات نظ��امی در
خلیج فارس زد، حمله گسترده و بی ج��وابی ب�ه آرامک��و، بزرگ��ترین مجتم��ع تولی��د نف�ت جه�ان در

.عربستان سعودی، را بانجام رساند

در پ��ی حملت موش��کی نیروه��ای نی��ابتی جمه��وری اس��لمی در ع��راق ب��ه ٢٠٢٠در سوم ژان��ویه 
مقرهای نظامی آمریکا و سپس حمل��ه ب��ه س��فارت آن کش��ور در منطق��ه س��بز بغ��داد، آمریک��ا قاس��م

 درن از پا درآورد. رجز خوانی جمه��وری اس��لمی ب�ه کمکسلیمانی را در حمله ای موشکی با
اقدامات تلفی جویانه، کم��تر از یکهفت��ه بع��د ب��ه موش��ک ان��دازی از پی��ش ب��ه تواف��ق رس��یده ای ب��ا
آمریک��ا ب��ه مق��ر تخلی��ه ش��ده نیروه��ای آمریک��ائی در نزدیک��ی بغ��داد منج��ر ش��د! در هم��ان ش��ب،
جمهوری اسلمی هواپیمای مسافربری اوکراینی که از تهران عازم کی یف بود را با پرت�اب دو

 ایران��ی بودن��د را قت��ل– آن ک��ه اغل��ب ش��هروندان کان��ادائی سرنشینان ١٧٦موشک ساقط و تمامی 
عام کرد.

جمهوری اسلمی که به انتخاب بایدن برای رفع تحریمهای حداکثری دلبسته و برای پیروزی او
سرمایه گذاری کرده بود، با سردی دم و دستگاه جدید کاخ سفید در فردای انتخاب��ات م�واجه ش��د.
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تا لحظه نوشتن این سطور آمریکا و جمهوری اسلمی در تنها نشستی که تا کنون ب�ه منظ��ور از
س��رگیری م��ذاکرات بی��ن دو کش��ور برگ��زار ش��د ش��رکت کردن��د ام��ا م��ذاکره ای علن��ی و مس��تقیم
صورت نگرفت. آمریکا مدعی است که مذاکرات راه طولنی را طی خواهد کرد. آمریکا قص��د
دارد موضوع مذاکرات را علوه بر فعالیتهای هسته ای جمه��وری اس��لمی ب�ه دخ��الت ای��ران در

.کشورهای منطقه و ساخت موشکهای دوربرد بسط دهد

 ش��هر ای�ران ب�ا طنی�ن ش��عارهای ض�د س��رمایه١٠٠) ک��ارگران در ٩٦ (دیماه ٢٠١٧خیزش دسامبر 
 اس��لمی را بل��رزهجمه��وری کلی��ت حک��ومت اس��لمی ن��ه تنه��ا چه��ار س��تون یت ب��اداری و ض��د

 کم��تر از دو س��الانداخت که بار دیگر غرب را متوجه خطر بالفع��ل سوسیالیس��م در ای��ران ک��رد.
 که به به��انه ص��عود سیص��د درص��دی به��ای بنزی��ن آغ��از ش��د بس��رعت تم��ام١٩٩٨آبان  بعد خیزش

کشور را در نوردید. اینبار نیز توده بس�توه آم�ده زحمتک��ش و ک��ارگر ب�ا عزم�ی راس��خ ب�ه مق�ابله
همه جانبه ب��ا جمه��وری اس��لمی پرداختن��د. س��رکوب وحش��یانه ای�ن خی��زش ب�ه کش�ته ش�دن ح��داقل

 زن و مرد مسن، جوان و نوجوان معترض و تهدیست منجر ش��د ام��ا ای�ن دو قی��ام آلترن��اتیو١٥٠٠
ضد سرماه داری سوسیالیسم کارگری را در جامعه تثبیت کرد و بهمین نسبت بر رابط��ه آمریک��ا

.با ایران تاثیر گذار بود

تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران
 در عک�س العم�ل ب�ه گروگ��ان١٩٧٩اولین تحریم اقتصادی آمریکا در دوره ک��ارتر ک�ه از نوام��بر 

١٩٨٣گیری سفارت آمریکا آغاز شده ب��ود پ��س از پای��ان گروگ��انگیری لغ��و ش��د. ریگ��ان در س��ال 

ایران را در لیست دولتهای حامی تروریسم قرار داد و مخالف پرداخ��ت وام خ��ارجی ب��ه آن ش��د.
 آمریکا فروش کالهائی که ممکن بود استفاده نظامی داشته باشد را ممنوع کرد و١٩٨٧در سال 

همچنین در همان سال بدنبال تهدید ایران به بستن تنگه هرمز کشتی های نفتی و غیر نظ��امی را
در خلیج فارس اسکورت کرد. دولت بیل کلینتون علوه بر موارد فوق به بهانه تلش جمه��وری
اس��لمی ب��ه دس��تیابی ب��ه س��لحهای کش��تار دس��ته جمع��ی تحریمه��ای اقتص��ادی جدی��دی را از س��ال

 ممن��وعیت ه��ر ن��وع تج��ارت نف��ت)١ علی�ه ای��ران وض��ع ک��رد ک�ه ش��امل ای�ن دو قل��م میش��دند ١٩٩٥
 ممنوعیت تمام تجارتهای شرکتهای آمریکائی با ایران از انته��ای)٢شرکتهای آمریکائی با ایران 

. جرج بوش، دارائیهای اف�راد، گروهه��ا و ش��رکتهائی ک�ه آمریک��ا معتق��د ب��ود ب�ه ش�بکه١٩٩٧سال 
تروریستی جمهوری اسلمی کمک میکنند یا ب�ه ب��ی ثب��اتی ع��راق کم��ک میکنن��د را منجم��د ک��رد.
علوه بر این هر نوع داد و ستد مالی با آنها ممنوع شد. دولت بوش همچنین قوانینی وضع ک��رد
که از دور زدن تحریمه��ا جل��وگیری ش��ود. در دوره ریاس��ت جمه��وری اوبام��ا ط��رح "تحریمه��ای
ج��امع" بتص��ویب رس��ید ک��ه علوه ب��ر تحریمه��ای ف��وق واردات خ��وراکی و ف��رش از ای��ران را
ممنوع میکرد، ممنوعیت خری��د نف��ت از ای��ران ب�ه کش��ورهای دیگ��ر تس��ری ی��افت، خری��د نف�ت از
ونزوئل بخاطر تجارتش با ایران ممنوع شد، و ش��اید مهم�ترین بخ��ش تحری��م ممن�وعیت ه��ر ن�وع
مراوده مالی هر شرکتی در جه��ان ب��ا بانکه��ای مرک��زی، مل��ی، ص��ادرات، کارگش��ائی و آری��ان و
ملت در ایران بود. میلیاردها دلر اموال عمال جمهوری اسلمی منجمد ش��د ک��ه بع��د از امض��ای

 ب�ه جمه��وری اس��لمی پ�س داده ش��د. دول�ت ب�ه آنبه�رهاحتس��اب برج��ام ب�ه جمه��وری اس��لمی ب�ا 
 از برج��ام خ��ارج ش��د. تحریمه��ای٢٠١٨ ماهه برج��ام از آپری��ل س��ال ٦ترامپ پس از دو بار تائید 

ملغی شده پیشا برجام تماما برقرار و علوه بر آن سپاه پاسداران، نهادهای وابسته ب��ه خ��امنه ای
و شخص خ��امنه ای بعلوه تع��دادی از س��ران س�پاه و وزی��ر ام��ور خ�ارجه ش��امل تحریمه��ا ش��دند.
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 دول��ت بای��دن درص��د برس��اند.١٠٠ درصدی به ٨٠ تحریمها را از مقیاس كرددولت ترامپ تلش 
.تا كنون هیچیك از تحریمها را لغو نكرده است

چرا آمریکا در مقابل جمهوری اسلمی صبور است؟
آمریک��ا کش��وری اس��ت ک��ه حاکم��ان آن از هنگ��ام اس��تقللش از انگلی��س در اواخ��ر ق��رن هیج��دهم
میلدی ت��ا ای��ن لحظ��ه بس��ختی دوران��ی را ب��دون اعلن جن��گ ب��ه دیگ��ران پش��ت س��ر گذاش��ته ان��د.

 ب��ار در٧٠آمریک��ا کش��وری اس��ت ک�ه دولتمردان��ش از پای�ان جن��گ دوم جه��انی ت��ا کن��ون بی��ش از 
امور داخلی سایر کشورها دخالتهای قهرآمیز کرده اند. دولت ترومن در تلفی به حملۂ انتحاری

 کشته داد، دو شهر هیروش��یما و ناگ��ازاکی را ب��ا خ�اک یکس��ان ک��رد و٦٤ژاپن به پرل هاربر که 
صدها هزار نفر را به فجیعترین شکلی قتل ع�ام ک��رد. دخ�الت آمریک��ا در جن�گ ک�ره ب�ه ص��رف
اینکه مبادا کره جنوبی بدست کمونیسم بیفتد به منازعه ای منجر شد که ی�ک و نی��م میلی�ون کش�ته
و زخمی داد. آمریکا برای دخالتش در ویتنام صرفا بهانه تراشی ک��رد. دلی��ل واقع��ی دخ��التش در
ویتنام امكان تسلط "کمونیستها" بر تمام ویتنام بود. جنگ افروزی دولت دمک��رات جانس��ون بی�ش
از ی��ک میلی��ون کش��ته از ویتن��ام گرف��ت و بیش��تر از مجم��وع بمبه��ای بک��ار رفت��ه در جن��گ دوم
جهانی بمب بر سر مردم ویتنام ریخت. آمریکا کشوری است که حكمرانانش بص��رف جل��وگیری
از نفوذ کمونیسم، حامی کشتار چند میلیون نفره در اندونزیر س��وهارتو ش��د. دول��ت آمریک��ا ب��رای

 تا کنون ح��داقل نی��م٢٠٠٣حمله دومش به عراق به بهانه ای واهی متوسل شد، جنگی که از سال 
میلی��ون کش��ته از م��ردم ع��راق بج��ای گذاش��ته اس��ت و پ��س از جن��گ جه��انی دوم پ��ر هزین��ه تری��ن
جنگ، بالغ بر یك تریلیون دلر، برای آمریکا بوده اس��ت. آمریک��ا کش��وری اس��ت ک��ه دولتم��ردان
دمکراتش، از ترومن تا اوباما، بیشتر از دولتمردان محافظه کار جمهوریخواهش منش��ا جنگه��ای

خانماسوز بوده اند.

چرا آمریکا با چنین کارنامه ای در میانۂ بحران گروگ��انگیری از س��فارتش در ته��ران تجهی��زات
 نف��ره نی��روی مس��لحش در لبن��ان٢٥٠نظ��امی ب��ه ای��ران میفروش��د؟ چ��را آمریک��ا از کن��ار کش��تار 

میگ��ذرد، ن��ه تنه��ا هی��چ تلنگ��ر اقتص��ادی- نظ��امی ج��دی ب��ه جمه��وری اس��لمی نمیزن��د ک��ه ح��تی
تجهی��زات نط��امی ب�ه جمه��وری اس��لمی میفروش��د؟ آمریک��ا ب��ا کم��تر از ای�ن تع��داد کش�ته در پ��رل
هاربر دو بمب اتمی روی ژاپ��ن ریخ��ت! چ��را بق��ول منص��ور حکم��ت «هیچک��س ح��اجى روح ا
خمینى را براى دادن فتواى قتل سلمان رشدى به دادگاه نبرد. تحریک به قتل در همه کشورهاى

٢٠٠جهان جرم است.»("عروج و افول اسلم سیاسی") چرا آمریکا در مقابل کشته شدن ح��داقل 

 نف��ر از نی��روی نظ��امی خ��ود توس��ط جمه��وری اس��لمی در ع��راق – در ح��الیکه١٠٠٠و ح��داکثر 
 نفر است-- هیچ عکس العمل نظامی نشان نداد؟ چ��را٤٥٠٠مجموع تلفاتش در آن جنگ کمتر از 

آمریک��ا و س��ایر دولتم��ردان غرب��ی بلفاص��له پ��س از انج��ام ه��ر عملی��ات تروریس��تی اس��لمی در
برای یافتن ج��واب ب�ه ای��ن س��والت بای��د نق��ش و جایگ��اه غرب اعلم میکنند "اسلم بیگناه است".

اسلم سیاسی برای غرب در چهل سال گذشته را معین كرد.

اسلم سیاسی
 لزم اس��ت روای��ت خ��ود از اس��لم سیاس��ی را مش��خص كنی��م. مرج��ع م��ن ف��وقب��رای تعیی��ن نق��ش

منصور حكمت است: «اسلم سیاسى از نظر من عن��وان عم��ومى آن جنبش��ى اس��ت ک��ه اس��لم را
ابزار اصلى یک بازسازى دست راس��تى طبق�ه ح��اکمه و ی��ک نظ��ام حکوم��تى علی��ه چپگرای��ى در
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این جوامع یداند و به این اعتبار در رقابت بر سر سهم خود از قدرت جهانى سرمایه با بخشهاى
دیگر و بخصوص با قطبهاى هژمونیک جهان سرمایه دارى کشمکش دارد.» (همانجا)

چرا اسلم سیاسی ع��روج ك��رد؟ توض��یح منص��ور حكم��ت ب��ا ای��ن مش��اهده آغ��از میش��ود ك�ه رون��د
صنعتی شدن خاورمیانه از اوایل قرن بیستم آغاز شد. این واقعیت را در ایران میتوان با پروسه

 آغ��از ش��د و ب�ه رفرمه��ای تج��دد طلب��انه رض��ا خ��ان متص��ل١٩٠٥ ـ ١١ای که از انقلب مشروطه 
شد، نشان داد. حكمت معتقد است روند مدرنیزاسیون صنعتی تا دهه شصت میلدی ادامه داش�ت

درص��دی می��انگین س��النه رش��دو نی��م  ١١كه باز در مورد ای��ران میت��وان آن��را در ن��رخ دو رقم��ی 
) مش��اهده ك��رد. حکم��ت میافزای��د: «اس��لم١٩٧٣ ت��ا ١٩٦٣ (١٣٥٢ ت��ا ١٣٤٢اقتص��ادی در دهس��اله 

سیاسی ... حاصل شکست و یا بهتر بگویم عقیم و نیمه کاره مان��دن پ��روژه مدرنیزاس��یون غرب��ى
در کشورهاى مسلمان نشین خاورمیانه از اواخر دهه شصت و اوائل هفتاد میلدى، و هم��راه آن

ناسیونالیس���تى اى ب���ود ک���ه مج���رى اص���لى ای���ن مدرنیزاس���یون ادارى و اف���ول جنب���ش س���کولر-
اقتصادى و فرهنگى بود. بحران حکومتى و ایدئولوژیکى در منطقه بال گرف��ت. جنب��ش اس��لمى
در این خلء ای��دئولوژیک سیاس��ى و س��ردرگمى ب��ورژوازى ب��ومى ای�ن کش��ورها بعن��وان ی�ک از
آلترنانیوهاى راست براى تجدید سازمان حاکمیت بورژوایى در مواجهه با چپ و طبقه کارگرى

١٩٧٨-٧٩که با عروج کاپیتالیسم رشد پیدا کرده بود به میدان آمد. ب��ا اینح��ال ب��دون تح��ولت س��ال 

در ایران، این جریانات بنظر من هنوز شانسى نداشتند و حاش��یه اى میماندن��د. در ای��ران ب��ود ک��ه
این جنبش خود را در یک حکومت سازمان داد و اسلم سیاسى را در کل منطقه به یک نی��روى
قاب���ل اعتن���ا و مط���رح تب���دیل ک���رد... رون���د مدرنیزاس���یون، سکولریزاس���یون و غربیگرای���ى در
کشورهاى اسلم زده از اوائل قرن بیست آغاز شده بود و تا دهه شصت میلدى به نتایج زی��ادى
هم رسیده بود. اما غرب، بدلیل مساله فلسطین، بدلیل وجود یک کشمکش منطقه اى که س��ایه اى
از ی��ک قط��ب بن��دى اساس��ى جه��انى در دوران جن��گ س��رد ب��ود، ب��دلیل اتح��اد اس��تراتژیک اش ب��ا
اسرائیل، کل مساله انتگراس��یون کش��ورها و جوام��ع ع��رب نش��ین و مس��لمان نش��ین خاورمی��انه در
اردوى جهانى کاپیتالیسم غربى را نامیسر و منتفى تلقى ک��رد... پ��روژه توس��عه غرب��ى [در اوای��ل
دهه هفتاد میلدی] به رکود کشیده شد و بحران حکوم��تى ب��ال گرف��ت. جنبش��هاى اس��تقلل طلب��انه
در خاورمیانه در اکثر موارد دولتهاى پرو غرب ایج��اد نک��رد. س��قوط خان��دانهاى س��لطنتى منج��ر
ب��ه پی��دایش دولته��اى نظ��امى ش��د ک��ه بخ��ش عم��ده ش��ان در ج��دال ش��رق و غ��رب در حیط��ه نف��وذ
شوروى قرار گرفتند. کاپیتالیسم و صنعت در کشورهاى خاورمیانه مجموعا از طری��ق دولته��اى
ناسیونالیس��ت و مس��تبد اش��اعه ی��افته اس��ت. ی��ک ج��امعه م��دنى ب��ورژوایى پ��ا نگرف��ت. لیبرالیس��م و
مدرنیسم بورژوایى جنبشهاى قابل اعتنایى در خاورمیانه نیستند. ناسیونالیسم مسلط، چه طرف��دار
شوروى و چه غربى، مجموعا در یک ائتلف سیاسى با اسلم بسر برده است.» (همانجا، تاکید

از من)

حکمت نتیجه میگیرد:«عروج اسلم سیاسى میلیتانت در خاورمیانه حاص��ل شکس�ت ناسیونالیس��م
و سکولریس��م و مدرنیس��م ب��ورژوایى در ای��ن کشورهاس��ت ک��ه منطق��ا میتوانس��ت و ح��تى میرف��ت
اسلمیت را هضم کند. حتى اگر سخنى از پروتستانیسم اسلمى نبود، این روند میتوانست اس��لم
را در این جوام��ع در ح��داقل در هم��ان جایگ��اهى ق��رار بده��د ک�ه کاتولیسیس��م در ایرلن��د دارد. ام��ا
شرط این پیروزى بورژوایى، رشد کاپیتالیسم، رش��د ص��نعت و انتق��ال تکنول��وژى و س��رمایه ب��ود
ک�ه ب��دلیل وج��ود کش��مکش اع��راب و اس��رائیل در مت�ن جن�گ س��رد، غ�رب تم��ایلى ب�ه آن نداش��ت.
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خاورمی���انه و م���ردم آن در فرهن���گ سیاس���ى غ���رب، ش���یطانى تص���ویر ش���ده ان���د. ای���ن ه���ا از
پرسوناژهاى منفى اصلى در فرهنگ سیاسى غرب پس از پیدایش اسرائیل اند.» (همانجا)

غ�رض از نق�ل ق�ول ط��ولنی ب�ال نش��اندادن جایگ�اه اب��زاری اس�لم سیاس��ی و مشخص��ا جمه��وری
اسلمی برای آمریکا بود. آمریکا با آگاهی کامل از پتانسیل ارتج��اعی اس��لمیون در ض��دیتش ب��ا
آمریکا، مبتکر خروج شاه از ایران و جاده صاف کن بقدرت رسیدن خمینی شد تنها به این دلی��ل

 از٥٧که اسلمیون کاری را که شاه از عهده اش برنیام��ده ب��ود باتم��ام برس��انند: س��رکوب انقلب 
 آن. ارزش مصرف جمهوری اس��لمیسوسیالیستطریق سرکوب وحشیانه فعالین و سخنگویان 

٥٧برای ب��ورژوازی داخل��ی، منطق�ه ای و جه��انی ایج��اد ثب��ات سیاس��ی ازطری��ق س��رکوب انقلب 

بود. این امر با اس��ارت و نهایت��ا قت��ل ع��ام ص��دهزار نف��ره فع��الین سیاس��ی و خ��روج میلی��ونی ت��وده
 میلدی، موقت��ا، ب�ه فرج��ام رس��ید. به��ائی ک�ه پراگماتیس��م غ�رب١٩٨٠ناراض��ی از ای�ران در ده�ه 

برای این فونکس��یون اس��لمیون پرداخ��ت ک�رد خل��ق هی��ولئی ب��ود ک�ه علی�ه آمریک��ا نی�ز دس��ت ب�ه
تحرکات نظامی و تروریستی میزد. باید توجه داشت که آمریکا هیچگاه از جمله همین امروز نه

 و همچنی��ن س��رکوب سیس��تماتیک روزان��ه و57تنها منتقد جمهوری اس��لمی در س��رکوب انقلب 
وحشیانه توده مردم نب��وده اس��ت ک��ه مش��وق آن س��رکوبها ب��وده هس��ت. آمریک��ا وق��تی از تروریس��م

علی�ه نیروه��ایجمهوری اسلمی ص��حبت میکن��د از نق�ش س�پاه در س��وریه، لبن�ان، ع�راق و یم�ن 
 ح��رف میزن��د. آمریک��ا هیچگ��اه س��رکوب ت��وده م��ردم در داخ��ل ای��ران راآمریک��ائی و اس��رائیلی

تروریسم خطاب نکرده است. 

 میلدی زده بود ب��ه کم��ا ف��رو رف��ت.٨٠غرب هنگامیكه جمهوری اسلمی دست به سرکوب دهه 
١٩٩٠گ��وئی در ای��ران بج��ز جن��گ ب��ا ع��راق هی�چ اتف��اق دیگ��ری نمیافت��اد. آمریک��ا درانته��ای ده��ه 

فرش قرمز زیر پای خ��اتمی په��ن ک��رد. در جری��ان اعتراض��ات موس��وم ب��ه جنب��ش س��بز ت��ا مقط��ع
) بص���ورت مش���روط ح���امی جن���اح٢٠٠٩ ژوئن ٢٠س���رکوب خ���ونین آن در س���ی خ���رداد آنس���ال (

اصلح طلب شد اما پس از آغاز سرکوب وسیع آن تحرک، فتیله گزارشات و اخبار اعتراضات
را پائین کشید و باینترتیب مهر تاییدی بر سرکوبها زد. باید ت��وجه ک��رد ک��ه ای��ن آمریک��ا نب��ود ک��ه
جنبش اعتراضی در ایران براه انداخت، برعکس، آمریک��ا س�عی ک��رد ب�ا اس�تفاده از فرص��تی ک�ه
جنب��ش اعتراض��ی فراه��م ک��رده ب��ود "در س��مت درس��ت تاری��خ" یعن��ی حم��ایت از اس��تحاله درون��ی
جمه��وری اس��لمی بایس��تد. ام��ا بمح��ض اینک��ه س��رکوبها آغ��از ش��د عق��ب نشس��ت. مس��ئله آمریک��ا

آمریکا نیز خواهان خلوت ش��دن خیابانه��ا ب��ود.سهل است هیچگاه حمایت از مردم نبوده است که 
 نب��ود ام�ا ه�ر دو جن�احیه س��رمای ادغام در بازار جه��انی برای حکومت مطلوبی اسلمیجمهور

 در س��رکوب ک��ارگران واق��ف ب��وده آن��رای اس��لمی جمه��وری به نق��ش اب��زاریکا حاکمه آمریتهئ
 وی��برال از دو جن��اح لیچی��ک. هیدانن��د می��ران در ای داریه حف��ظ و ت��دوام رواب��ط س��رماۀلزم��

 را نداش��ت و ن��دارد بلک��ه ازی��ران در ای اس��لمی��م رژیی��ر نه تنها قص��د تغریکامحافظه کار در آم
 ب��وده اس��ت. ه��ر دو جن��اح ح��اکم دری حکومت اسلمیبدو بقدرت رساندنش باشکال مختلف حام

 هستند.یران با ایکا رابطه آمری سازی خواهان عادیکاآمر

 غ��ارت ش��دگان و ... در ط��ول یکس��ال،اعتراض��ات روزم��ره ک��ارگران، بازنشس��تگان، بیک��اران
 ای�ن اعتراض��ات٩٦) بطور روزمره در جری��ان ب��ود. در دیم��اه ٢٠١٧ (دسامبر ٩٦منتهی به دیماه 

 شهر ایران روانه شد. سیلی از محرومان و کارگران كه در١٠٠یک کاسه شد. سیلی شد که در 
تقاب�ل ب��ا س��رمایه ب�ه ض��دیت ب�ا کلی��ت جمه��وری اس��لمی رس��یده، آن��را ب�ه چ��الش طبیدن��د. در ای��ن
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فضای اعتراض��ی ب��ود ک�ه دول��ت ترام��پ س��عی ك��رد از فرص��ت اس�تفاده كن��د ت��ا اول معض��ل ح��اد
غرب، خصوصا اسرائیل، با جمهوری اسلمی بر سر مسئله هسته ای را حل و فصل کند. ثانی��ا
ب��ا ب��اجرا درآوردن تحری��م اقتص��ادی "ح��داکثری" – ک��ه علوه ب��ر فش��ار ب��ر حک��ومت اس��لمی،
تحمی��ل ه��ر چ��ه بیش��تر فق��ر و فلک��ت ب��ه ک��ارگران اس��ت -- جنب��ش سوسیالیس��تی ک��ارگری را ب��ه

. اگر دیماه نقطه عطفی در مبارزات ت��وده ای علی��ه جمه��وری اس��لمیاستیصال و انفعال بکشاند
. تلشی برای سرنگونی و کسب قدرت سیاسی تبدیل شد٩٨بود، آبانماه 

) یعن��ی یکس��ال پ��س١٣٩٧ دی ٢٩ (٢٠١٩ ژان��ویه ١٩ نمایش نخ نمای "مستند طراحی سوخته" در 
 هنگامیکه تحریمهای اقتصادی آمریکا به مرحله اج��رائی رس��یده بودن��د،٩٦از آغاز خیزش دیماه 

به "اعترافات" زی��ر ش�کنجه اس��ماعیل بخش��ی، س��پیده قلی��ان و عل��ی نج��اتی یعن��ی فع��الین ک��ارگری
اعتراض��ات هف��ت تپ��ه اختص��اص داش��ت. آنه��ا از جمل��ه ب��ه عض��ویت خ��ود در ح��زب کمونیس��ت
ک��ارگری ای��ران "اع��تراف" کردن��د. ای��ن نم��ایش اب��دا مص��رف درون کش��وری نداش��ت. ف��ردای آن
نم��ایش خیابانه��ای ای��ران ب��ا ب��ه س��خره گرفت��ن "طراح��ی س��وخته" از مردم��ی پ��ر ش��د ک��ه خواه��ان
آزادی بیقی��د و ش��رط زن��دانیان بودن��د. ارزش مص��رف "طراح��ی س��وخته" به��ره وری از ک��ارت
"ترس غرب از عروج کمونیسم در ایران" بود. جمهوری اسلمی هر گ�اه میخواه��د م��ردم را از
اپوزیسیونش بترساند از مجاهدین نام میبرد. اما ه��ر گ�اه میخواه��د غ�رب را ب�ا خ��ود هم�راه کن�د،
اپوزیس��یون کمونیس��تی را برجس��ته میکن��د. ت��ور ج��واد ظری��ف ب��ه اروپ��ا و نشس��ت او ب��ا وزرای
خارجه اروپای واحد در فردای این نمایش از جمله با این نیت اتفاق افتاد ک��ه خط��ر کمونیس��م در

ایران و نقش ابزاری جمهوری اسلمی در سرکوب آنها را به غرب یادآوری کند.

کشمکش طبقاتی و کشمکش درون طبقاتی
 سال گذشته، مستقل از اینکه چه کسی در کاخ سفید نشس��ته اس�ت، بی�ن ای��ران و دوآنچه در چهل

و آمریک��ا در جری�ان ب��وده اس��ت ح�ل و فص��ل دو کش��مکش ب��وده اس��ت. اول کشمکش��ی بی�ن طبق�ه
سرمایه دار با طبقه کارگر است. در این کشمکش آمریک��ا و جمه��وری اس��لمی همس��نگرند. آنه��ا

عم��ل میکنن��د. ه��ر دو دول��ت ای��ران و آمریک��ا خواه��ان در ظرفی��ت طبق��اتی متح��دانه علی��ه ک��ارگر
سرکوب و مهار جنبش سوسیالیستی کارگری در ایران اند. هر دو دولت ایران و آمریک��ا آگ��اهی
ک��املی از دینامیس��م درون طبق��ه ای دارن��د. ش��م من��افع طبق��اتی ش��ان ب��دون اینک��ه آنه��ا را از نظ��ر
ساختار اداری، سیاس��ی و حکوم��تی ب�ه یک��دیگر متص��ل ی�ا وابس��ته ک��رده باش��د در کن��ار ه��م ق��رار
میدهد. جمهوری اسلمی بخوبی از نقش ابزاری خود برای آمریکا آگاه است و تا کنون ح��داکثر
اس��تفاده ممک��ن را از ای��ن م��وقعیت ب��رده اس��ت. بیجه��ت نیس��ت ک��ه بعن��وان مث��ال آق��ازاده ه��ای
جمهوری اسلمی سر از آمریکا در میاورند. آمریکا "وطن دوم" حکام جمهوری اسلمی است.

کش��مکش دوم مناقش��ات دو دول��ت ب��ورژوائی آمریک��ا و ای��ران اس��ت. از آنج��ا ک��ه نق��ش اب��زاری
جمهوری اس��لمی ب��رای آمریک��ا در س��رکوب جنب��ش سوسیالیس��تی در ای��ران بس��یار مهم��تر از از

ن اش است،١٠٠٠ نفر از نیروهایش در لبنان یا ٢٥٠دست دادن  رن  نفر دیگر در عراق یا سقوط در
 رش��دی هزین�ه س�لمانآمریکا این خس��ارات را بج�ان میخ��رد. غ�رب میلیونه��ا دلر ب��رای حف��اظت

میکند اما حتی اشاره ای به تح��ت پیگ��رد ق��انونی ق��رار دادن خمین��ی نمیکن��د چ��را ک��ه ح��تی اعلن
جرم علیه او بالنس روابطش با جمهوری اسلمی را بهم میری��زد. رواب��ط سیاس��ی – دیپلماتی��ک
آمریکا با جمهوری اسلمی بدون خط قرمز نیس��ت. آمریک��ا و آنه��م ن�ه دول��ت آمریک��ا بلک�ه متح��د
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اس��تراتژیکش، اس��رائیل، نمیتوان��د جمه��وری اس��لمی هس��ته ای را بغ��ل گوش��ش تحم��ل کن��د. چ��را
نمیتواند؟ 

 ت��ا اطلع ث��انوی جه��انیب��ازار اقتص��اد خاورمی��انه ب��ه ادغ��امبای��د ت��وجه داش��ت ک��ه اول غ��رب از 
دست شسته اس��ت ام��ا همزم��ان محت��اج نف��ت خاورمی��انه اس��ت. نف��ت تنه��ا ک��الی ح��ائز اهمی��تی در
خاورمیانه است که در اقتصاد جهانی انتگره شده است. نب��ض نف��ت ب��ا نب��ض س��رمایه میتپ��د. ای��ن
واقعیت تا كنون خود را دوب��ار در ابع��اد جه��انی ب��ه نم��ایش گذاش��ته اس��ت. بح��ران اقتص��ادی نیم��ه
دهه هفتاد میلدی بدنبال تحری��م ف��روش نف�ت و در ادام�ه افزای��ش چهارص��د درص��دی قیم��ت نف�ت
س��ر ب��رون ک��رد. محم�د رض��ا پهل��وی در آن تحری��م ش�ركت نك��رد بلک�ه ف��روش نف�ت ب�ه غ�رب را

 رخ داد نقط��ه عطف��ی در حاش�یه ای١٩٧٣افزایش هم داد. این تحریم كه بدنبال جن�گ ی��وم كیپ��ور 
ش��دن گرای��ش س��كولر مدرنیس��تی "جه��ان ع��رب" ی��ا هم��ان ناصریس��م ب��ود. مص��ر ك��ه بزرگ��ترین
دولت عرب مخالف اسرائیل بود، پس از این جنگ توسط سادات از شوروی فاصله گرفت و ب�ه
آمریك��ا نزدی��ك ش��د. اس��لمیون در ای��ن مقط��ع ب��ه كم��ك عربس��تان س��عودی ك��ه ب��ه "ره��بر" تحری��م
فروش نفت به غرب تبدیل شده بود به سمت متن سیاس��ت ران��ده ش��دند. ش��وك دوم نف��تی ب��رخلف

 ب��ود. خواس��ت ادام��ه ف��روش نف��ت ك��ه٥٧ ناشی از اعتصاب كارگران نفت در انقلب ١٩٧٣مورد 
در مذاكرات كارتر و خمینی مطرح شده بود، بخش��ا ناش��ی از ی��ك بح��ران ج��اری نف��تی در غ��رب

 بود. خمینی البته بق��ول خ��ودش در ف��روش نف�ت عم��ل ك��رد و از فروردی��ن١٩٧٩در همان ژانویه 
) تولی��د و ص��ادرات نف��ت ب��ه س��طح ع��ادی برگش��ت ت��ا اینك��ه ب��ار دیگ��ر بعل��ت١٩٧٩ (م��ارس ١٣٥٨

شروع جنگ با عراق، تولید آن متوقف شد و ب��ه ش��وك نف��تی در جه��ان دام��ن زد وقیم��ت نف��ت را
یكبار دیگر افزایش داد.

پس، ثانیا، ثبات سیاسی خاورمیانه تا آنجائی برای غرب اهمی��ت دارد ک��ه متض��من ص��دور ب��دون
 آسیای جنوب و یعنیثبات سیاسی در خاور دوراهمیت وقفه نفت باشد. در مقایسه با خاورمیانه 

دروج��ود من��ابع عظی��م نی��روی ک��ار آنجنوب شرقی که به حوزه کار ارزان دنیا تبدیل شده اس��ت 
 نف�ت م��ورد نی��ازش را از خاورمی��انه دری��افت میکن��د غی��اب اقتص��اد ای��ران، غ��رب. مادامکهاست

 غ��رب همی��ن ام��انمیاندازد دست انداز به اقتصادیش را حیاتعراق، سوریه، لیبی ، لبنان و یمن 
 بنگلدش یا اندونزی به حیات جاری اقتص��ادیش کارکرد با ثبات سرمایه داری درنمیتواند بدون

هی�چ اقتص��ادی در ح��داکثری ب�ه جمه��وری اس��لمی ک�ک تحری��مادامه دهد. درست به همین دلی�ل 
دنیا را نمیگزد چرا که عربستان سعودی كمبود تولید نفت ایران را جبران میكند. این واقعیت را

 سال پیش غرب مدعی شد که جدائی یون��انپنجدر مقایسه با نقش اقتصاد یونان در نظر بگیرید. 
از سرمایه داری جهانی كه حجم مبادلت بمراتب كمتری از ایران با دنی��ا دارد جه��ان را ب��ه ك��ام

 علیرغم اغراق عامدانه ای ک��ه در م��ورد نق��ش اقتص��اد یون��انبحران عمیق اقتصادی فرو میبرد!
ب��ه ب��وق و کرن��ا کردن��د واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه اقتص��اد یون��ان در ب��ازار جه��انی انتگ��ره اس��ت ام��ا
فونکس��یون دولته��ای خاورمی��انه ای ب��رای غ��رب در دو چی��ز خلص��ه میش��ود: س��رکوب جنب��ش
سوسیالیس��تی ک��ارگری و تص��مین ف��روش نف��ت. جنب��ش سوسیالیس��تی بای��د س��رکوب ش��ود چ��را ک��ه
اصل و اساس سرمایه را بخطر میاندازد یا دستكم نرخ دستمزد را بال میبرد. باید توجه كرد ك��ه

 زی��رجذابیت نفت خاورمیانه صرف وجود منابع طبیعی نیست بلكه هزینه تولید آن اس��ت. هزین��ۂ
ده دلری تولید یك بشكه نفت در ایران از پائین ترین هزینه های تولید آن در جهان اس��ت. عل��ت

اصلی چنین سطح نازلی از هزینه تولید نفت در ایران وجود نیروی كار ارزان است. 
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 ك��هفع��الین ك��ارگری و سوسیالیس��تهامذاکره کارتر با خمینی درست بر سر دو موضوع سركوب 
 ادامه فروش نفت بود. شرط لزم حمایت ثانیااز جمله متضمن حفظ نیروی كار ارزان میشود و

 س��رکوب فع��الین ک��ارگری و ف��روش دولت ن��امبرده درغرب از یک دولت در این منطقه توانائی
نفت است. پراگماتیسم غرب درست از همینجا ناشی میشود. برای غ��رب مه��م نیس��ت ک�ه مج��ری
سیاستهای فوق اسلم سیاسی اس��ت ی��ا ی��ك دول��ت س��کولر س��لطنتی ی��ا ی��ک حك��ومت چكم��ه پ��وش
نظامی. اما شرط کافی برای حم��ایت ت��ام و تم��ام غ�رب از ی��ک دول��ت انتگ�ره در اقتص��اد جه��انی

 اس��ت. متع��ارف ب��ودن ب��ه ای��ن معن��ا ک��ه ن��ه تنه��ا حک��ومت ب��دلیل دول��تق��ابلیت متع��ارف ب��ودن آن
 بی ثبات نباشد که مورد تایید کلیت طبقه حاکم نیز باش��د.ی اش توسط توده مردمسرنگونپتانسیل 

ت��وده مردم��ی ک��ه ب��ه کمی��نجمه��وری اس��لمی ح��ائز هیچی��ک از ای��ن دو ش��رط نیس��ت. ه��م ب��ا 
م��واجه اس��ت و ه��م گرایش��ات دیگ��ر س��رمایه داری آن��را بخ��اطر "ب��یس��رنگونی اش نشس��ته ان��د 

لیاقتی" در بچرخش درآوردن سرمایه سرزنش میكنند. جمهوری اسلمی حكومت مطلوبی برای
بح��ران سیاس��ی ـ حكوم��تی اس��ت. جمه��وری اس��لمی حک��ومت بح��ران اس��ت، حک��ومت س��رکوب
خشن انقلب است. جمهوری اسلمی نه تنها در ایران ک��ه در هیچی��ک از کش��ورهائی ک��ه در آن

هیچی��ک از باش��د. ی ی��ك حك��ومت باثب��ات و پای��دار الگ��ونتوانس��ته اس��تنف��وذ پی��دا ک��رده اس��ت 
 ه��ای كلنمیتوان��د عام��ل ج��ذب س��رمایهن سیاس��ی، حكوم��تی و اداری آن ، اقتص��ادیهایس��اختار

تولی��دی باش��د. جمه��وری اس��لمی ب��ه ه��ر كج��ا نف��وذ ك��رده اس��ت خ��ود را كپ��ی ك��رده اس��ت: دم و
دستگاه فوق خشن و س��ركوبگرش را هم�راه ب��ا مافی��ای اقتص��ادیش بوج��ود آورده ی�ا ص��ادر ک��رده
است. خاورمیانه همچنان از بحران حکومتی در رنج است و اسلم سیاسی جوابی ب��ه آن بح��ران
نیست بلکه ادامه همان بحران بشکل دیگری است. نه آمریکا نه اسرائیل و نه جمهوری اسلمی
قص��د ح��ل بح��ران حکوم��تی در خاورمی��انه را ندارن��د ک�ه هی�چ خ��ود نق��ش بس��زائی درایج��اد چنی�ن
بحرانهائی داشته اند. اسرائیل مشوق حماس در فلسطین بود، آمریکا مش��وق خمین��ی ش�د، آمریک��ا
مجاهدین افغان که شاخه ای از آن القاعده شد و زمینه را برای بوج��ود آم�دن طالب��ان فراه��م ک��رد
را در کاخ سفید ساخت. آمریکا و سایر دولتهای منطقه داعش و دهه��ا گ��روه و فرق��ه تروریس��تی

 را تعطی��ل كردن��د، برخ��ی را حف��ظ و از گروهه��ای اس��لمی، برخ��یبوج��ود آوردن��د را اس��لمی
برخی را از یك محل به محل دیگرمنتقل کردند ت��ا تع��ادلی بی��ن اس��لم سیاس��ی و ق��درتهای منطق��ه
ای بوج��ود بیاورن��د. ص��رف برق��راری ی��ک ص��لح پای��دار در خاورمی��انه براب��ر ب��ا م��رگ اس��لم

درست به دلی��ل م��اهیت ب��ی ثب�ات وسیاسی، برابر با پایان علت وجودی جمهوری اسلمی است. 
 را هنگ��امیکه مجه��ز ب�ه بم��ب ات��م ش��د کن��ترل کن��د.آنهیچك��س نمیتوان��د نا متعارف اسلم سیاس��ی 

 خواه��ان مح��و آن از ووق��تی بزرگ��ترین ش��اخه اس��لم سیاس��ی اس��رائیل را ه��دف ق��رار داده اس��ت
آمریكا علیرغم نقش مفیدی که جمهوری اسلمی در س��رکوب جنب��ش سوسیالیس��تی، نقشه دنیاست

 هس�ته ای ای��ران را تحم�ل كن��د.رام نش�دهو فروش نفت به غرب بازی میکن�د نمیتوان��د جمه��وری 
 غرب با جمهوری اسلمی است. برای غرب حتی دخالتهای جمه��وری اس��لمی"خط قرمز"این 

 ب��رای آمریک��ا منف��ی جمه��وری اس��لمی در خاورمی��انه مخ��ربدر منطق��ه ث��انویه اس�ت. اگ��ر نف��وذ
، آمریکا هیچگاه داوطلبانه با خروج نیروهایش از عراق، آن کش��ور را دو دس��تی ب��هقلمداد میشد

.نمیدادجمهوری اسلمی هدیه 

نخود سیاه جنگ 
 در٢٠٠٦ یه در ف��ورینس��کیبرژ علیرغ��م "خ��ط قرم��ز" غ��رب ب��ا جمه��وری اس��لمی هس��ته ای،

اس��تدلل .یای�د» کن��ار بی هس��ته ای�ران ب��ا ایتوان��د میک��اآمر« گف�ت یمز ت��ایویورک با نیمصاحبه ا
.یتواند هم میران اتمی با ایاید کنار بی اتمینر توانسته است با چیکا که چون آمرینبود اینسکیبرژ
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برژینسکی از قول هئی��ت ح��اکمه آمریک��ا اعلم میکن��د ک�ه م��ادام ک��ه جمه��وری اس��لمی همس��و ب��ا
 پس خواس��ت غ��رب.منافع غرب قدم بردارد حتی هسته ای شدن آن باعث نگرانی غرب نمیشود

از عدم دستیابی جمهوری اسلمی به بم��ب ات��م خواس��تی اس��تراتژیک نیس��ت بلک��ه ت��اکتیکی ب��رای
 آنچه برای غرب اهمی��ت اس��تراتژیک دارد اول ت��داوم س��رکوب.بتعویق انداختن این پروژه است

جنبش کارگری و سوسیالیستی و حفظ کارگر ارزان و خ��اموش اس�ت و دوم ثب�ات نس��بی سیاس��ی
 میلی��ونی در ب��ازار جه��انی س��رمایه بط��ور قط��ع٨٥ ادغ��ام ب��ازار کش��وری .برای تولی��د نف�ت اس��ت

ب��رای هم��ه کش��ورها خصوص��ا کش��ورهای اروپ��ائی ج��ذاب اس��ت ام��ا غ��رب نش��ان داده اس��ت ک��ه
 همچنی��ن بای��د در نظ��ر داش��ت ک��ه.میتواند از این بازار بنفع اهداف استراتژیک صرف نظ��ر کن��د

 آمریکا بخوبی واقف بود که با خ��روج از.آمریکا مخالفت اصولی با ایجاد "زمین سوخته" ندارد
 اگ��ر اس��تراتژی.عراق آن کشور را بدست وحشی ترین نیروهای مسلح اسلمی رها ک��رده اس��ت

زمی��ن س��وخته در س��وریه و ع��راق ب��رای جمه��وری اس��لمی اهمی�ت سیاس��ی دارد، ب��رای آمریک��ا
 تقاطع منافع آمریکا و جمهوری اس��لمی را ب��ه.همان استراتژی اهمیت سیاسی و اقتصادی دارد

این دلیل میتوان در عراق و سوریه دید﮳ ظاهر متخاصم آنها دلیلی بر عدم منفعت مش��ترک دراز
 وقتی آمریکا نمیتوان��د هژم��ونی خ�ود را در ع��راق و س��وریه اعم��ال کن�د اج�ازه.مدت شان نیست

 آمریکا لزوما بدنبال ایجاد ثب��ات سیاس��ی.میدهد جمهوری اسلمی آنها را به ویرانه ای تبدیل کند
در ه��ر کش��وری نیس��ت بلک��ه ثب��ات ی��ا ع��دم آن ت��ابعی از من��افع کوت��اه و درازم��دت س��رمایه داری

 . بازسازی یک کشور ویران بعنوان مثال اهمیت اقتصادی استراتژیک دارد.است

ع��دم تحم��ل ت��اکتیکی تمل��کاز منظر غرب این تناقض یعنی هم نیاز به جمه��وری اس��لمی و ه��م 
 باید حل شود. چگ��ونه؟ تلش ب��رای ی��افتن ج��واب ای��ن س��والتوسط رژیم اسلمیهسته ای سلح 

 سال به تکاپو انداخته است. ترور دانشمندان هسته ای، ارس��ال١٩آمریکا و اسرائیل را قریب به 
ویروس به کامپیوترهای مراکز تولید هسته ای و مذاکرات ده ساله ای که به تعه��د برج��ام منته��ی
شد نتوانست جوابگوی این معم��ا باش��د. گزین��ه نظ��امی یعن��ی بمب��اران مراک��ز هس��ته ای جمه��وری

 س��ال گذش��ته روی می��ز آمریک��ا و اس��رائیل ب��وده اس��ت. چ��را آمریک��ا ی��ان��وزدهاس��لمی در تم��ام 
 ساعت از طریق انهدام مراک��ز هس��ته ای٢اسرائیل کاری که با یک اقدام ضربتی نظامی ظرف 

 سال است با توس��ل ب�ه ان��واع روش��های دیپلماتی�ک، تحری��م اقتص��ادی،١٩ایران قابل حل است را 
ترور دانشمندان، ویروس ک��امپیوتری، م��ذاکره ی��ک ده�ه ای و تعه��دی ش��کننده ک��ش و ق��وس داده
اند؟ علت این درجه سعه صدر آمریک��ا ای�ن واقعی��ت اس��ت ک�ه آمریک��ا ن�ه تنه��ا خواه��ان س��رنگون

 آن ه��م نیس��ت. حمل��ه نظ��امی ب��ه مراک��زیکردن جمهوری اسلمی نیست که حتی خواهان بی ثبات
هسته ای جمهوری اسلمی میتواند به گسترش تنش نظامی، بضرر جمهوری اسلمی تمام شود.
در صورت وقوع چنین اتفاقی، آمریکا لزوما برنده نه��ائی نخواه��د ب��ود. اینك��ه در هنگ��امه مق��ابله
نظامی با آمریكا ماشین س��ركوب جمه��وری اس��لمی در تق�ابلش ب�ا م��ردم ب�ه روغ�ن س��وزی بیفت��د
احتمالی واقعی است. در اینصورت شانس اینکه توده مردم جمه��وری اس��لمی را در وس��ط ی��ک

. از ام��ا واحتم��الی واقع��ی اس�تتنش ضربتی نظامی با آمریکا هدف ق��رار داده و س��رنگون کنن��د 
اگرهای این احتمال و پاتك های ممكن جمهوری اسلمی ــ مانند مذاكره اخیرش ب��ا چه��ار ح��زب
ناسیونالیست كرد ــ برای لحظه ای صرفنطر كنیم. سربلند کردن یک جنبش سوسیالیس��تی از دل
ای��ن تح��رك ک��ابوس آمریک��ا خواه��د ب��ود. آمریک��ا ترجی��ح میده��د بج��ای ب��ی ثب��ات ک��ردن جمه��وری
اسلمی، با فشار فرسایش��ی اقتص��ادی ه��م ت��وده م��ردم مع��ترض را از پ��ا درآورد و ه��م جمه��وری
اسلمی را به تسلیم وادار کن��د. ب��ا داده ه��ای ام��روز آمریک��ا ب��ه جمه��وری اس��لمی حمل�ه نخواه��د

کرد. پابوسان حرم ترامپ برای چندمین بار با این واقعیت "تلخ" روبرو شدند.
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ش�ده باش��دفع��ل بالنیروهای سوسیالیس��ت توسط کسب قدرت سیاسی آمریکا تنها هنگامی که خطر 
د "در س��مت درس��ت تاری��خ" بایس��تد. ام��ا از آنج��ا ک��ه آمریک��ا نف��وذی رویكن��تلش ممك��ن اس��ت 

جمه��وری اس��لمی ن��دارد آنچن��ان ک��ه مثل روی ش��اه ای��ران ی��ا مب��ارکر مص��ر ی��ا ب��ن عل��یر ت��ونس
 به دخالت آن در لیبیر قذافی ش��باهت برای جابجائی رژیم سیاسیداشت، دخالت آمریکا در ایران

پی��دا خواه��د ک��رد. آمریک��ا حتم��ا ب��ا س��ر و ص��دای زی��اد تلش خواه��د ک��رد در بزنگ��اه س��رنگونی
جمهوری اسلمی فض��ا را ب�ا احتم��ال ی�ک حمل�ه مح��دود نظ��امی ب�ه نیروه��ای جمه��وری اس��لمی

ح��تی در خ��ود تغیی��ر داده و در تعیی��ن سرنوش��ت ف��ردای ای��ران ت��اثیر گ��ذار باش��د.آلترن��اتیوبنف��ع 
.آنصورت نیز وارد جنگ تمام عیار با ایران نمیشود

كس��ب ق��درت سیاس��ی توس��ط سوسیالیس��تهام��ادامکه خط��ر  اس��تراتژی آمریک��ا در رابط��ه ب��ا ای��ران
قطعی نشده باشد استفاده از ابزار فرسایش��ی تحری��م اقتص��ادی اس��ت. اس��تراتژی تحری��م اقتص��ادی
برخلف آنچه دست راستی ها تلقی میکنند قرار نبوده و نیست که ت��وده ناراض��ی از تحریمه��ا را
در یک جنبش سرنگون طلبانه علیه رژیم جمهوری اسلمی متشکل کند بلکه قرار اس��ت آنه��ا را

 همزمان جمهوری اسلمی را ب��دون م��واجه ش��دن ب��ا ی��ک طوف��ان وبه استیصال و انفعال بکشاند
 به پای میز مذاکره بکش��اند. فرام��وش نکنی��م ک��ه عل��ت ارس��ال ناوگانه��ای كارگریسرنگون طلب

جنگ��ی آمریک��ا بس��مت خلی��ج ف��ارس جل��وگیری از تهدی��دات جمه��وری اس��لمی ب��ود، تهدی��داتی ک��ه
بنوبه خود ناشی از تحریم نفت ایران اس�ت. بعب��ارت دیگ��ر ارس��ال ناوگ�ان جنگ��ی جه�ت اج��رائی
کردن تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلمی بود. علتش مقدمه چینی ب��رای حمل�ه ب�ه ای��ران
نبود. پروپاگان��دای جنگ��ی ک�ه ب��دنبال ارس��ال ناوگ��ان آبراه��ام لینکل�ن ب��ر س��ر آنت�ن ه��ا آم�د چاش��نی
چنین اقدامی بود. پروپاگاندا ق��رار ب��ود ق��در ق��درتی و قل��دری نظ��امی آمریک��ا را در تحمی��ل ب��دون
تخفیف تحریمهای نفتی ب��رخ جمه��وری اس��لمی بکش��د. هم��انطور ک�ه ت��ا کن��ون مش��اهده ک�رده ای��م
تهی بودن بلوف ترامپ در "اگ��ر ای�ران ب�ه من��افع آمریک��ا ض��ربه بزن��د چنی��ن و چن��ان میکنی��م" ب��ا
ن آمریک��ائی و توقی��ف رن حمله جمهوری اسلمی به نفتک��ش ه��ای مختل��ف در خلی�ج ف��ارس، زدن در

نفت کش انگلیسی رو شد.

 تلش میكن��د ب��ا تحری��م اقتص��ادیآمریک��ا روی سیاس��ت "مه��ار دوگ��انه" حس��اب ب��از ک��رده اس��ت.
 در ای��ن.حداكثری هم كارگر را باستیصال بكشاند و هم جمهوری اسلمی را به زان��و در بی��اورد

میان آنچه بیش از یک حمله نظ��امی ب��رای دو ط��رف ض��رورت دارد پروپاگان��دای جنگ��ی اس��ت،
خود جنگ مشغله هیچیك از طرفین نیست، آنچه كارساز است تبلیغ نخود سیاه جنگ  است!

خلصه بحث
 تا کنون حامل یک جنبش قوی سوسیالیستی ضد حکومتی بوده است.٥٧ایران از مقطع انقلب  

 علن��ی و وس��یع در س�طح کارخ��انه ه�ا و محلت١٣٦٠این جنبش ت�ا س��رکوب خ��ونین س�ی خ��رداد 
زن��دگی، در م��دارس و دانش��گاهها، در ام��اکن عم��ومی و خیابانه��ا حض��ور داش��ت. پ��س از آغ��از

 فعالیته��ا در س�ه عرص�ه مختل��ف ب�ه پی�ش رفتن��د. فع��الین سیاس��ی ب�ه کردس��تان٦٠ ده�هسرکوبهای 
 تشکیل دادند. ب�ا جمه��وری اس��لمی مب��ارزه مس��لحانه کردن��د. ب�ه ایران رارفتند. حزب کمونیست

 اح��زاب جدی��دی تش��کیل دادن��د و... در تم��ام ای��ن وع��راق و س��پس ب��ه غ��رب عق��ب نش��ینی کردن��د
دوران مشعل مبارزه سوسیالیستی کارگری را بلند نگه داشته جمه��وری اس��لمی را در ه��ر کج��ا

 در تنگن��ا ق��رارت��ا ح��د ممك��ن جمه��وری اس��لمی راک�ه بودن��د افش��ا کردن��د، ب��ا آن مق��ابله کردن��د و 
دادن��د. جنب��ش ک��ارگری در داخ��ل ای��ران، در ک��ف کارخ��انه ه��ا و کارگاهه��ا ب��ا ش��رایط و محی��ط
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متف�اوتی روب�رو ب�ود. ن�ه تنه�ا ش�وراهای ک�ارگری منح�ل و فع�الین آن دس�تگیر، مت�واری ی�ا کش�ته
ش��دند ک��ه تش��کل و اعتص��اب ممن��وع ش��د. چن��دین کان��ال مختل��ف جاسوس��ی از جمل��ه ش��وراهای
اس��لمی بک��ار افتادن���د ت��ا ج��و ارع��اب را در محی��ط ک��ار دائم��ی کنن��د. ایمن��ی ک��ار ح��ذف ش��د.

 ح�داقل دس�تمزد پ�س گرفت�ه ش�د و... ره�بران ت�اریخیقراردادهای سفید امضا رای�ج ش�د. افزای�ش
عملی جنبش سوسیالیستی ام�ا در همی�ن ش�رایط خوفن�اک پلیس�ی توانس�تند ک�ارگران را در مج�امع
عم��ومی، در بزرگداش��ت روز جه��انی ک��ارگر، در اعتص��اب ب��رای پرداخ��ت ی��ا افزای��ش حق��وق
متش���کل ک���رده بمق���ابله ب���ا جمه���وری اس���لمی بپردازن���د. علوه ب���ر دو عرص���ه ف���وق، جنب���ش

 م��ارس روز جه��انی زن، در٨سوسیالیس��تی خ��ود را در دف��اع از ح��ق براب��ری زن و برگ��زاری 
دفاع از حقوق کودک و برپائی جشنواره آدم برفی، در تحرکات دانشجوئی بروز داد. این جنبش
در کردستان تهاجمی تر بود زیرا کردس�تان هیچگ�اه تس�لیم جمه�وری اس�لمی نش�د. فع�الین بی�رق
سوسیالیسم کارگری را در مراسمهای روز جه�انی ک�ارگر و اعتراض�ات و اعتص�ابات گون�اگون

برافراشته نگه داشتند.

 ش�اهد٦٠ ت�ا کن�ون ای�ران ب�رای اولی�ن ب�ار پ�س از س�رکوب خ�رداد ٩٦از یکسال منته�ی ب�ه دیم�اه 
 ب�وده اس�ت.ك�ارگریب�روز علن�ی، مس�تقیم و بل واس�طه جنب�ش ض�د س�رمایه داری سوسیالیس�تی 

حکم این جنبش س�رنگونی جمه�وری اس�لمی بمنظ�ور برق�راری حک�ومت سوسیالیس��تی ش�ورائی
است.

 سوسیالیستی کارگری جاری مرکز ثقل تمام کشمکشهای اصلی سیاسی از جمل��ه کش��مکشجنبش
آمریکا با جمهوری اسلمی بر سر مسئله هسته ای است.

 غ�رب و در راس آن آمریک�ا ن�ه تنه�ا، سوسیالیستی کارگری در ایران فعالجنبشبصرف وجود 
خواهان سرنگونی جمهوری اسلمی نیست بلکه حتی تمایلی به بی ثبات کردن حکومت اس�لمی

در ایران ندارد.

 پی�ش و بی�ش از آنک�ه مخ�الفتی ب�ا جمه�وری اس�لمی داش�ته باش�ند متح�داروپ�اآمریک�ا و دولته�ای 
طبقاتی جمهوری اسلمی در ضدیت شان با جنبش جاری سوسیالیستی کارگری در ایرانند.

 غ�رب در حم�ایتش از جنب�ش بغ�ایت مرتج�ع اس�لمت�اکتیکی" خط قرم�ز"جمهوری اتمی اسلمی 
سیاس��ی اس��ت. جنب��ش و حکوم��تی ک��ه خ��ود نق��ش بس��زائی در ع��روج و بق��درت رس��اندنش داش��ته

است.

 میلی�ونی٨٥ در ای�ران ۔۔استراتژی آمریکا برای مقابله همزم�ان ب�ا جنب�ش سوسیالیس��تی ک�ارگری 
۔۔ک��ه بق��ول فوکویام��ا بخ��اطر غلی��ان ی��ک "انقلب اجتم��اعی در زی��ر پوس��ت ج��امعه" ثب��ات ن��دارد
وخنثی کردن پروژه ساخت بمب اتم جمهوری اسلمی، بزانو در آوردن هر دو از طریق اعمال
فشار فرسایشی و ط�اقت فرس�ای تحریم ه�ای اقتصادیس�ت. لزم ب�ه تاکی�د اس�ت ک�ه کم�ر ک�ارگران
حتی بدون تحریم اقتصادی زیر فش�ار ط�اقت فرس�ای م�الی شکس�ته ش�ده ب�ود. تنگن�ائی ک�ه تحری�م
اقتص��ادی ب��ر زن��دگی ک��ارگر میافزای��د ت��اثیر دو گ��انه دارد. اول کمب��ود مایحت��اج زن��دگی ب��اعث

. کمب�ود داروسال گذشته چندین براب�ر ش�د اقلم ضروری درافزایش نجومی قیمتها میشود. نرخ 
میتواند عوارض جانی برای بیماران داشته باشد. ثانیا، جمهوری اس�لمی از ای�ن تحریمه�ا ب�رای

 ك�ه. حس�ن روح�انی ب�ا وق�احتیمیكن�دافزایش هجوم به ابتدائی ترین سطح زندگی کارگر اس�تفاده 
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خواس��تار ق��انونی ک��ردن بیگ��اری ک��ارگران ش��ده اس��ت. ک��ارگرجایگ��اه طبق��اتی اش حك��م میكن��د 
 ک�ه از یکس�و جمه�وری اس�لمی و از س�وی دیگ�رگرفته اس�تباینترتیب در زیر منگنه ای قرار 

تنگناهای حاصل از تحریم اقتصادی آمریکا او را خرد میکند.

نتیجه گیری
تا هنگامیكه آمریكا در تحولت سیاسی ایران نقش ب�ازی میكن�د لزم اس�ت م�ا م�اهیت رابط�ه اش
در ای�ن تح�ولت را ب�دقت زی�ر ذره بی�ن ب�بریم. بای�د ت�وجه داش�ت ک�ه اول در ی�ک تحلی�ل پ�ایه ای
آمریك��ا و جمه��وری اس��لمی رابط��ه ای درون طبق��ه ای دارن��د، من��افع مش��ترك و دش��من مش��ترك
دارند. م�ادامكه طبق�ه ك�ارگر و خصوص�ا جنب�ش سوسیالیس�تی در مقاب�ل جمه�وری اس�لمی ق�رار
گرفته است، اولویت آمریكا حمایت از جمهوری اسلمی علیه خطر سوسیالیسم است. آمریك�ا در

 نیس�ت. ثانی�انی�زاین ظرفیت نه تنها مخالف رژیم اسلمی نیست كه حتی حاضر به ب�ی ثب�اتی آن 
در جدال بر س�ر مه�ار هس�ته ای جمه�وری اس�لمی و همزم�ان مه�ار جنب�ش ج�اری سوسیالیس�تی

دارد را برگزی��ده گ�انه"مه�ار دو "  سیات تحریم اقتص��ادی ك�ه خص�لتكارگری در ایران، آمریكا
 جنب��ش سوسیالیس��تی از طری��ق بگروگ��ان پ��ایه تض��عیف م��وجبه��م تحریمه��ای اقتص��ادی .اس��ت

ب�دون اینك�ه اول�ی ت�وانبزان�و درمی�اورد   را و هم جمهوری اسلمیان میشودگرفتن سفره کارگر
غلبه بر دومی را داشته باشد. اینها البته نیت آمریكاست. سیاست را نیت ها تعیی�ن نمیكنن�د. عم�ل

تعیین میكند. ما در مقابل این مجموعه چه میتوانیم بكنیم؟ سوال این است!

 عین واقعیت رابط�ه دولته�ای آمریک�ا و ای�ران را رو ب�ه ک�ارگران ب�ازگوجنبش سوسیالیستی باید
کند. بدون یك شناخت عینی از آنچه در مقابل ما قرار گرفته است امكان یافتن راه حله�ای مق�ابله
با آن هم ممكن نیست. لزم است نشان دهیم ک�ه دولته�ای آمریک�ا و ای�ران بخ�اطر من�افع مش�ترک
طبق��اتی خ��ود در س��رکوب ک��ارگر، در س��رکوب جنب��ش سوسیالیس��تی ک��ارگری متح��د یکدیگرن��د.
عکس این رابط�ه نی�ز ص�ادق اس�ت. وق�تی ک�ارگران نف�ت علی�ه حک�ومت ش�اه دس�ت ب�ه اعتص�اب
زدن��د، عمل ه��م اقتص��اد حک��ومت ش��اه را فل��ج کردن��د و ه��م ض��ربه ای ب��ه س��رمایه داری جه��انی
زدند. دولت آمریکا مانند جمهوری اسلمی و قبل از هر مناقشه ای ب�ا جمه��وری اس��لمی دش�من
جنب��ش سوسیالیس��تی ک��ارگری در ای��ران اس��ت. آمریك��ا جمه��وری اس��لمی را بعن��وان ی��ك پدی��ده
خارجی نگاه نمیكن�د و ب�ه ای�ن معن�ا درس�ت ب�رخلف انچ�ه نیروه�ای موس�وم ب�ه ض�د امپریالیس�ت
م�دعی آن هس�تند رابط�ه اش ب�ا جمه�وری اس�لمی رابط�ه ای ب�ر حس�ب غ�ارت و چپ�اول یك�ی از

. حكوم�تی بش�دت خش�ن وهس�تنددیگری نیست. هر دو دولت خواهان س�همی از دس�ترنج ك�ارگر 
مس��تبد لزم��ه خ��اموش ک��ردن ك��ارگر و ب��اینترتیب به��ره ب��رداری از ک��ار ارزان در ای��ران اس��ت.
شناخت رابطه درون طبقه ای دولتهای آمریكا و ایران همچنین م�ا را از م��ردم فری��بی ه�ای چ�پ
و راست مصون میكند. پوچی این تصور كه گویا جنبش سوسیالیستی میتوان�د ب�ر س�ر س��رنگونی

 دول��ت آمریك��ا داش�ته باش��د ی�ا بتوان��د از اپوزیس��یون دس��ت راس��تی و ی��اطل��بی منفع�ت مش��ترکی ب�ا
"شكاف دولتها" بنفع خود استفاده كند، بارها باثبات رسیده است اما تا زمانیكه آمریكا به��ر ش��كلی
خواه�ان تاثیرگ�ذاری در س�اختار حكوم�تی در ای�ران اس�ت، ت�وهم پراكن�ی ی�ا م�ردم فری�بی از ای�ن

جنس تداوم خواهد یافت. 

ه�ر ن�وع تحری�م اقتص�ادیافت�ادن ب�دنبال نخ�ود س�یاه جن�گ مخ�الف  است بج�ای سوسیالیستها لزم
. ای�ن وج�ه مهم�ی از مب�ارزه ماس�ت. ای�ن حلق�ه ای که سفره کارگر را هدف قرار داده باشد  ند  باش

.متص�ل میكن�د را به زندگی اجتماعی و سیاسی ک��ارگر در ای�ران سوسیالیستهااست که بلفاصله 
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علوهم�ا  به گمراهه میرون�د. فرض بگیرند جنگ آمریكا و ایران را اما تا زمانیکه سوسیالیستها
ب��ر مب��ارزه علی��ه جمه��وری اس��لمی لزم اس��ت منتق��د رابط��ه ای باش��یم ك��ه اس��لمیون را ب��رای

 ب�ا ثب�ات دره�ای راه رس�یدن ب�ه ص�لح پای�دار و حکومتتنه�اس�رمایه جه�انی مطل�وب ك�رده اس�ت. 
. ب��این منظ��ور اینک��ه م��ا چ��هدر تعیی��ن سرنوشتش��ان اس��ت ت��وده م��ردم دخ��الت مس��تقیمخاورمی��انه 

میخواهیم جایگزین جمهوری اسلمی کنیم اهمیت پیدا میکند. بر خلف اپوزیسیون بورژوائی ما
 در كن��ار نق��د و ك��ه اس��تالزام��یبض��اعت مخ��الفت ص��رف ب��ا رژی��م اس��لمی را ن��داریم بلک��ه 

بللرغ وجه اثباتی مناس�بتی ك�ه ب�رای برق��راری آن مب�ارزه میكنی�م باش�یم. ك�ارگران هف�ت اعتراض من
تپ��ه و مشخص��ا اس��ماعیل بخش��ی نه��ال چنی��ن گفتم��انی را كاش��تند: خواس��ت حك��ومت ش��ورائی را

بصورت گسترده ای در جنبش كارگری مطرح كردند.
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در نقد "جنبش سلبی و اثباتی" 

اح�زاب کمونیس��ت ک��ارگری مس��رنگونی طل��بی ج�ایگزین ه�ویت کمونیس�� ح�دود دو ده�ه اس�ت ك�ه
باح��زاشده است. شعار "نه به جمهوری اسلمی" در نتیجه به شعار هویتی ای�ن کارگری ایران 

،" اپوزیس�یون ب��ورژوائیه ب�ه جمه�وری اس�لمی "ن� کمپی�ن بهمی�ن دلی�لدرس�تتب�دیل ش�ده اس�ت. 
همانطور كه انتظ��ار میرف�ت را دچار مشکل کرده است. حزب کمونیست کارگری ایران (حككا)

 ب�ا پریش�ان گ�وئی از ای�ن کمپی�ن و امض�ا کنن�دگان آنمصاحبه اخیر تلویزیونی اش  درلیدر حككا
اس��تقبال ک��رده اس��ت ام��ا ظ��اهرا ب��ا ک��اربرد "خ��اک ای��ران" مش��کل دارد. بح��ث زی��ر تلش��ی ب��رای
ریشه یابی علت پیدایش چنین هویتی در احزاب کمونیس�ت ک�ارگری اس�ت. ریش�ه را نمیت�وان در
مواض�ع و نظ�رات ج�اری ای�ن اح�زاب ی�افت. م�ا نمیت��وانیم از پ�اپ کاتولی�ک ت�ر باش�یم. خودش�ان
مدعی هستند انجیل ه�ویت س�رنگونی طل�بی ش�ان بح�ث "جنب�ش س�لبی و اثب�اتی" منص�ور حکم�ت

است. پس به سراغ خود آن بحث میرویم.
 

لزم ب��ه تاکی��د اس��ت ک��ه ای��ن نوش��ته نق��دی ع��ام ب��ه نظ��رات و مواض��ع حکم��ت در م��ورد مف��اهیم
"انقلب، سوسیالیسم و نقش کارگران" نیست بلکه به دو مبحث بسیار مش�خص و خ�اص "جنب�ش
س��لبی و اثب��اتی" و "آی��ا کمونیس��تم در ای��ران پی��روز میش��ود؟" در ی��ک مح��دوده زم��انی مش��خص

) میپ�ردازد. اگ�ر نظ�رات حکم�ت ب�ر س�ر همی�ن مق�ولت را ح�تی در٢٠٠١ تا ژوئی�ه ٢٠٠٠ (اکتبر
 زیر ذره بین قرار دهیم با ی��ک ع��دم٢٠٠١ تا اوت ١٩٩٩ پریودی نه چندان طولنی تر، از ژوئیه

انسجام از مواضع روبرو میشویم که بررسی آن از حوصله این نوشته خارج است اما شاید ذکر
نمونه ای از نوع برخورد او به شرایط انقلبی و وقوع انقلب کمکی به بحث اصلی ما بکند:

 در نق�د نظ��رات حمی�د١٩٩٩ ژوئیه ١٧ حکمت در نامه ای خطاب به فاتح شیخ و حمید تقوائی در 
تقوائی مینویسد:

اینک��ه انقلب��ى در ای��ران ش��روع ش��ده و در ش��رف وق��وع اس��ت، اینک��ه ح��زب کمونیس��ت ک��ارگری ب��ا « 
اتخ��اذ ای��ن ش��عار انقلب را محت��وم اعلم ک��رده اس��ت. اینک��ه از ای��ن پ��س میت��وان نیروه��ا را ب��ه اردوی
انقلب و ضد انقلب تقسیم کرد. اینکه این انقلب یک انقلب همگانى است. اینک��ه منظ��ور از انقلب،

ای��ن مفروض�ات هم�ه انقلب علیه رژیم اس�لمى اس�ت و ب�ا س�رنگونى رژی�م انقلب ه�م پی�روز میش��ود.
»بنظر من جای سؤال دارد.

 
«[ح تق��وائی: ]"ش��عار جمه��وری سوسیالیس��تى در واق��ع بی��ان ت��وده گیرتر ش��عار حک��ومت ک��ارگری در 

شرایط انقلبى امروز ایران است".
اما شعار ما برای فکر نمیکنم بشود شرایط امروز ایران را شرایطى انقلبى توصیف کرد [م حکمت:]

شرایط مبارزه وسیع برای سرنگونى است. حتى اگر انقلبى در کار نباشد.»

حكمت ادامه میدهد:
مطلوبیت انقلب، و حتى محتمل بودن آن، یعنى واقعى بودن احتمال آن، خی��الى نب��ودن آن در ای��ران« 

و بش��دت موض��ع رس��مى م��ا نب��وده اس�ت انقلب امروز، میتواند موضع ح��زب باش��د. ام��ا حتم��ى دانس��تن
»دست و بال سیاسى ما را میبندند و ما را به یک سیر از میان چندین سیر محتمل میخکوب میکند

اینکه بنظر من در اینکه مبارزه برای سرنگونى در ایران اوج خواهد گرفت جای تردید نیست. اما « 
. ب��رای حمی��د انقلب ف��رض اس��ت و س��ؤال ای��نآیا این به یک انقلب ارتقاء پیدا میکند جای تردی��د دارد

بنظر من یک سیر محتمل اینست که ک��ار ب��ه انقلب است که "انقلب چه سیری را دنبال خواهد کرد".
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نکشد، کودتا و ضد کودتا بشود. رژیم برود و مملکت وارد یک فاز پیچیده بى ثباتى سیاسى و کشمکش
.»نظامى بشود

.»انقلب را لزوما نه سرنگونى را پیش بینى کرده ایم، اما « 

میگوید: ٢٠٠٠ در معرفی بحث سلبی و اثباتی در اکتبرحكمت 
من فکر میکنم بحث شم  رهبرى سیاسى حزب کمونیست کارگرى در دوره انقلبى مطرح است. به « 

نظ�ر م�ن دوره انقلب�ى از اس�اس ب�ا دوره قب�ل و ب�ا دوره بع��د خ�ود متف�اوت اس�ت. دوره انقلب��ى، دوره
انقلبى است، همانطوری که مانوور با جنگ فرق دارد.»

دوره انقلبى دوره سللب است. دوره نفى است.» «

و درس�ت در ای�ن بزنگ�اه، اش�تباه اس�ت اگ�ر ح�زب کمونیس��ت ک�ارگرى در ش�رایط فعل�ى به نظر م��ن «
 ساعت کار٣٧"جمهورى اسلمى نه"!، تبعیض نه!، اسلم نه!، حجاب نه!، بیاید بگوید که ما میآئیم و 
را برقرار میکنیم و آخر سال مزد هر کس را اینطور حساب میکنیم و پرداخت میکنیم.»

فکر نمیکنم بشود شرایط امروز ایران را ش��رایطىمعتقد بود " ١٩٩٩ پس حکمت در نیمه ژوئیه 
بح��ث س��لبی و اثب��اتی -- ک��ه در دوره انقلب��ی ک��اربرد ٢٠٠٠ و در اکت��برانقلب��ى توص��یف ک��رد" 

دارد -- را مطرح و آنرا در "شرایط فعلی و درست در ای��ن بزنگ��اه" بک��ار می��برد. ب��اینترتیب از
نظر او یکسال پیش تر شرایط ایران انقلبی نبود اما امروز انقلبی است، چرا؟ چ��ه ش��ده اس��ت؟

در پاسخ به سوالی از نشریه تلشگران میگوید: ٢٠٠١ نمیدانیم. حکمت در اوت

م��ا ب��ا انقلب س��رر ک��ار می��آییم و پروس��ه انقلب��ى، فرهن��گ و ذهنی ��ات کهن��ه را بس��رعت نق��د و ج��ارو« 
.»میکند

ک��ه باره��ا و ١٩٩٩ (تمام خط تاکیدها در این نوشته از من است.) پس برخلف نظر او در ژوئیه
بارها وقوع انقلب را نامحتمل میداند او اکنون دریچه ای ب��رای ورود ب��ه انقلب ی��افته اس��ت ک�ه

هنوز باز است. ای��ن مق��دمه را داش��ته باش��ید. م��ن قص��د ورود ٢٠٠١ تا اوت ٢٠٠٠ حداقل از اکتبر
به جزئیات مطرحه در این مقدمه را ندارم بلکه آنرا جهت آشنائی شما با ذهنی��ت حکم��ت در ای��ن
دوره آوردم، ذهنیتی که بنظر من در تبیین شرایط انقلبی دچار تردی��د و تش��تت اس��ت، زیگ��زاگ

میزند و در نتیجه انسجام ندارد.

آنچه حکمت با لفظ سلب مط��رح ک��رده اس��ت معم��ول در مت��ون مارکسیس��تی ب��ا واژه نف��ی ش��ناخته
نفی یا سلب یا انکار در مقابل اثبات یا ایجاب معنا پیدا میکند. نفی، نق��د موض��وع ج��اری میشود.

است، موضوع هر چه که باشد. میتوان کاپیتال مارکس را یک اث�ر "س�لبی" خط��اب ک��رد ام�ا آی�ا
میتوان نفی را از اثبات جدا کرد؟ آیا مارکس کاپیتال را صرفا برای نف��ی س��رمایه داری بتحری��ر
درآورد؟ آنچ��ه م��ارکس در کاپیت��ال و حکم��ت در اینج��ا ب��ا نف��ی توض��یح میدهن��د، نف��ی دی��الکتیکی
اس��ت. در نف��ی دی��الکتیکی، نف��ی پدی��دۂ نف��ی ش��ده اثب��ات پدی��ده دیگ��ری اس��ت. بح��ث حکم��ت در

پیوستگی دو وجه سلب (نفی) و اثبات شفاف نشده است.

« “برابرى مطلق زن و مرد، بدون هیچ ارفاقى”، این سلبى است!»حکمت میگوید:
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اگر ما نفی و اثبات را دو جز قابل تفکیک فرض کنیم میتوان تا ابد بر سر سلبی یا اثباتی بودن 
عبارت بال جدل کرد و به نتیجه نرسید. از یک سو “برابری مطل��ق زن و م��رد” عب��ارتی اثب��اتی
است چرا که بیان یک خواست برای برقراری یک رابطۀ خاص، برابری مطلق، بی��ن دو جن��س
زن و م��رد اس��ت. از س��وی دیگ��ر “براب��ری مطل��ق زن و م��رد” را میت��وان س��لبی در نظ��ر گرف��ت
چ��را ک��ه ای��ن عب��ارت تلویح��ا ه��ر ن��وع براب��ری دیگ��ری بج��ز براب��ری مطل��ق زن و م��رد را نف��ی

.برابری مطلق زن و مرد اما در عالم واقع هم سلبی و هم اثباتی است میکند.

جدل شفاهی حکمت با حمید تقوائی ک��ه در آن بح��ث س��لبی و اثب��اتی بعن��وان ی��ک مت��د مط��رح ش��د
د،چارچوب مح��دودی داش�ت ک�ه نمیت��وان از ای�ن چ��ارچوب مح��دود ی�ک تئوری ع�ام اس��تنتاج ک��ر

اعلم کرد که دو خصیصۀ سلبی و اثباتی مستقل از یکدیگر عم�ل میکنن��د و ب�ه ای�ن ن��تیجه رس��ید
که انقلب صرفا سلبی است. تنها الگوئی که حکمت برای اثباتر این نظریه آورده است نفی ش��اه

 با روی کار آم��دن خمین��ی خ��اتمه۵٧ است. اما این الگو نیز محدود است. انقلب ۵٧در انقلب 
۶٠ ت��ا خ��رداد ۵٧ ادامه داشت یا حداقل میتوان فاصله بین بهمن ۶٠ تا خرداد ۵٧نیافت. انقلب 

 بای��د نف��ی میش��د؟ ش��اه۶٠ ت��ا خ��رداد ۵٧را هنوز دوره انقلبی نامید. دقیق��ا چ�ه چی��زی بی��ن بهم��ن 
د، حج��اب اجب��اری نش��ده ب��ود، آزادی بی��ان و رفت��ه ب��ود. جمه��وری اس��لمی هن��وز تث��بیت نش��ده ب��ور
تشکلت وجود داشت، شوراهای کارگری وجود داشتند. ما میگفتیم ضعف این دوره ع��دم وج��ود

 وج��ود داش��ت ق��رار ب��ود۵٧حزب کمونیستی طبقه کارگر ب��ود. اگ��ر ای��ن ح��زب در ف��ردای بهم�ن 
پرچم��دار چ��ه باش��د؟ س��هندی ک��ه حکم��ت موسس��ش ب��ود چ��ه ک��رد بج��ز ط��رح بحثه��ای آگ��اهگرانه
اثباتی؟ آیا برای نفی حکومت تثبیت نشده جمهوری اسلمی آن حزب راه دیگری بجز بلند کردن

 سوسیالیسم داشت؟ حزب مفروض باید پرچمدار نفی س��رمایه داری از طری��ق پرچ��م اثباتیپرچم
 بدون حضور چنین حزبی در عمل دقیقا چنی��ن۵٧سوسیالیسم میشد. گرایش سوسیالیستی انقلب 

کاری کرد. خمینی در جواب به این جنبش سوسیالیستیر ضد سرمایه داری بود که گفت زیربنای
اقتص��اد الغ اس�ت. اتح�اد مب��ارزان کمونیس��ت و نق�د پوپولیس��م در آن��دوره ب��ا ش��فافیت بخش��یدن ب�ه
سوسیالیسم مارکسی دقیقا در چنین متنر اثباتی ای بود که سرها را در قط��ب چ��پ ج��امعه بط��رف
خود برگردانده آهنربای قطب پیگیر انقلب، قطب سوسیالیستیر شدند. سوسیالیسم هم سلب بود و
هم اثبات. با بلند کردن پرچم سوسیالسیم ما هم اعلم میکردیم چه چیزی را نمیخواهیم، از جمل��ه
حکومت اسلمی، و هم اعلم میکردیم چه چیزی را میخواهیم. مث��ال دیگ��ر دوره انقلب��ی ف��وریه

سلبی بود یا اثباتی؟ هر دو  شعار صلح که پرچم پیروزی بلشویکها بود آیا است.١٩١٧تا اکتبر 
میگوید: علوه براین حکمت از طرفی بود.

«نهر خمینى را کردند توى بوق و روى آنتنهاى جهان فرستادند و خمینى شد سلمبل نه به رژیم سلطنت،
مهم نبود اثباتا چه میگوید»

از طرف دیگر میگوید:
«میگفتند امام پیانو میزند، همسرش اوپ�را میخوان��د و ابوالحس�ن بنى ص��در خ�ودش ب�ه تنه��ائى ی�ک م�دل
جدید “فایتر پلین” اختراع کرده است. میگفتند همه فلسفه جهان را شکست داده است اینقدر اینها پیشرو
هس��تند! دیدیمش��ان دیگ��ر… م��ردم قب��ول کردن��د، باورش��ان کردن��د، م��ردم قب��ول کردن��د ک��ه اینه��ا مرتج��ع

نیستند.»
 

 باید ب��ه م��ردم ب��ه اثب��ات میرس��ید بلكهپس برای حمایت مردم از خمینی صرف “نه” او کافی نبود
همچنین حکمت میگوید: که خمینی مدرن است، ارتجاعی نیست.
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« من خودم در تظاهرات تاسوعا که حمید به آن اشاره داش��ت، ب��ا ی��ک خ��انم اس��تاد دانش��گاه ک��ه ش��عار 
میداد زنده باد جمهورى اسلمى، بحثم شد و به او گفتم آخر اینها اگر بیایند فردا حج�اب س�رت میکنن��د،

گفت الن شاه باید برود.»

پرچ���م اثب���اتی جمه���وری اس���لمی، ۵٧ج���الب اینک���ه در هم���ان دو روز تاس���وعا و عاش���ورای  
 درس��ین هیچ تناسبی بی��ن نظ��ر ی��ک آکادمی.“استقلل، آزادی، جمهوری اسلمی” بلند و تثبیت شد

منصور حکمت: مقابل میلیونها نفر که شعار اثباتی جمهوری اسلمی را سر دادند وجود ندارد.

. مشکل جناح راست طرف��دار آمریک��ا وسلطنت طلبان جنبش سلبى را نمایندگى نمیکنند «به نظرم الن
، خ�اتمىشهامت این را ندارند که بایستند و بگویند جمه��ورى اس�لمى را نمیخ��واهیم غرب این است که

هم نه. داریوش همایون و اعوان و انصارش به خاتمى میگویند آرى. به همین خاطر به ما میبازند.»

«حزب کمونیست کارگرى باید نماینده "نه" گفتن ب��ه جمه��ورى اس��لمى و ه��ر تلش��ى ب��راى اص��لحش
باشد.»

«انقلب را ره��برى ک��ردن ب��ر س��ر ایس��تاد گى ب��ر س��ر حرک��ت س��لبى اس��ت»...«هن��ر ره��برى ح��زب
کمونیست کارگرى باید این باشد که این پرچم سلبى را نمایندگى کند.»

هنر بخرج دادند بق��دری روی می��خ جنب��ش س��لبی ٢٠٠٣ کوروش مدرسی و حمید تقوائی در سال 
را مثل�ه "آزادی، برابری، حک��ومت ک��ارگری" کوبیدند که شعار اصلی حزب کمونیست کارگری

 ب�ه "آزادی، براب��ری" تقلیل�ش و را حذف کردندشعار بخش اثباتی، هویتی و سوسیالیستی .کردند
به این ن��تیجه رس��ید ک��ه "سوسیالیس��م ٢٠٠٤ دادند. در مسابقه سلبی شدن کوروش مدرسی در سال

"حک�ومت انس��انی" را در ش��عار ب�ال ج��ایگزین ٢٠٠٩ مردم را رم میدهد". حمی��د تق��وائی در س��ال
"حکومت کارگری" کرد. بعبارت دیگر تقوائی نیز اعلم کرد "سوسیالیسم م��ردم را رم میده��د".

 ب�ه قیم��ت تغیی��ر ك�هاز دی��د بح��ث س��لبی و اثب��اتی ک��وروش و حمی��د اش��تباه نکردن��د، "هن��ر" کردن��د
هویت خود را نماینده پرچم سلبی کردند. اما امروز که رضا پهلوی نیز سلبی شده است باید پای

. ای��ن ج��اده ای دو طرف��ه اس��ت. رض��ا پهل��وی نی��ز "ش��هامت" بخ��رج داده اس��ت،نشستلرزش هم 
پرچ��م س��لبی "ن��ه ب�ه جمه��وری اس��لمی" را بلن��د ک��رده اس��ت. پهل��وی عی��ن ان��درز حکم��ت و عی��ن
حرف حمید تقوائی و عین گفته کوروش مدرس��ی را ب�ه اج��را در آورده اس���ت.تکلیف چیس��ت؟ ی��ا
باید کل احزاب و منفردینی که پیرو "جنبش سلبی و اثباتی" هستند به کمپی�ن رض��ا پهل��وی ملح��ق

 م��ا ب��ا"ن�ه"شوند یا از بحث سلبی و اثب��اتی فاص��له بگیرن��د. آنچ��ه بخش��ی از آنه��ا ب��ا اعلم تف��اوت 
 مطرح کرده اند تنها جر زنی است که نهایتا این احزاب را منزوی تر میکند.  آنها"نه"

 بک��ار ب��رده اس��ت.ی و اثب��اتی در بح��ث س��لبیکس��ان ی را با وزنید از تجریحکمت سطوح متفاوت
:بعنوان نمونه میگوید

.  پادگان، شعار اثباتى نمیرود جلو پادگان.»ی«آگاهگرى هیچ وقت نمیرود جلو

" مط��رح ش��ده س��پسیالیس��تی سوسی"، مثل "جمه��وری در ق��الب "ش��عار اثب��اتی آگ��اهگرینج��ادر ا
 رف��ت﮳ اس��تدللتی نظ��امیروه��ای ب��ه جن��گ نیت��وان ش��عار نمی��ن اب��ا ک��ه  اس��ت گرفت��ه ش��دهیجهن��ت

 ک��دام س��ازمان ویرو، کدام نینصورت ایر کردن بحث است در غیکاتور نوع کارین از ایانتزاع
 وی��ف تعری دول��تین دره��م شکس�تن ماش��ی��ق از طریالیس��م سوسی که هدف خود را برقراریتشکل
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 م��ردم ازیج فت��ح پادگ��ان بفک��ر بس��ی ب��رای��رو ندهی کرده است هنگام سازمانی آن سازماندهیبرا
:همچنین میگوید افتاده است؟حکمت یالیستی سوسی شعار جمهوریج ترویقطر

«جنبش اثباتى، جنبش کمونیس��تى در دوره انقلب��ى، جنب��ش آگ�اهگرى نیس��ت ک��ه الن ب�ه خیاب��ان کش��یده
شده است.»

 چ��ه در دورهبص��رف اس��مش بیشتر" بدون حتی یک کلم کمونیستی اول صرف عبارت "جنبش
 اثب��اتی اس��ت. ثانی��ا چ��را جنب��ش بیانیعادی و چه در دوره انقلبی و چه هر دوره ای مابین اینها

ی��ا در فاص��له ١٣٥٧ کمونیس��تی در دوره انقلب��ی جنب��ش آگ��اهگری نیس��ت؟ آی��ا در ش��بهای انقلب
کسی بحث اثباتی و آگاهگرانه نمیکرد؟ آیا آخوندها در ط��ول انقلب ص��رفا ١٩١٧ فوریه تا اکتبر

پای منبر میرفتند و تمام شب روضه یک جمله ای "شاه باید ب��رود" میخواندن��د؟ آی��ا آژیتاتوره��ای
میرفتن��د ت��اچهارپ��ایه روی  ١٩١٧ م��اهه منته��ی ب��ه اکت��بر ٨ حزب بلشویک در تمام دوران انقلبی

؟ مس��لم اس��ت ک��ه در وس��ط را اعلم كنن��د"نان، صلح، آزادی" نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش
جنگ و گریز روزانه با نیروهای حکومتی هر بحثی، چه سلبی و چ��ه اثب��اتی جایگ��اهی نداش��ت.
اما در اوقات دیگر که مردم دور هم جمع میش��وند تش��نه بح��ث بودن��د و اتفاق��ا بحثه��ای آگ��اهگرانه

س��ال در دوره ١٠ میگردن��د. آی��ا ای��ن عب��ارت لنی��ن ک��ه مض��مونا گفت��ه ب��ود ه��ر روز انقلب مانن��د
عادی بر آگاهی توده ها میافزاید ناشی از تکرار هزار باره "شاه باید برود" یا "ن�ه ب��ه جمه��وری
اس���لمی" ی���ا "ن���ان و ص���لح و آزادی" اس���ت؟ خی���ر ن���تیجه بحثه���ای بلانقط���اع داغ و آگ���اهگرانه

اس��ت. ادع��ای جنب��ش کمونیس��تی در دوره انقلب��ی جنب��ش آگ��اهگری نیس��ت در دوره انقلب��ی در
اصل و اساس بی پایه است.

 «[اگ��ر] ب��ه ج��اى م��رگ ب��ررا ب��ا«جنب��ش کمونیس��تى در دوره انقلب��ى، جنب��ش آگ��اهگرى نیس��ت» 
جمهورى اسلمى بگوئیم چه نظامى را جایگزین جمه�ورى اس�لمى میکنی��م. ای�ن ک�ار و ای�ن روش سل�م 

.چفت كنیم است تأکید میکنم سلم  است!»

آیا تف��اوتی بی��ن جنب��ش کمونیس��تی ب��ا جنب��ش ناسیونالیس��تی پ��رو غ��رب ک��ه ام��روز ه��ر دو "ن��ه ب��ه 
جمهوری اسلمی" را محور فعالیتهایشان قرار داده اند خواهیم یافت؟ فرقشان دقیق�ا چیس��ت؟ ه�ر

دو هویت سرنگونی طلبی را برای خود برگزیده اند.
 

منصور حکمت میگوید بحث سلبی و اثباتی بحثی بر سر یک متد اس��ت. می��دانیم ک��ه ای��ن مت��د ب��ر
بنیاد نظری تفکیک سلب از اثبات نهاده شده است. اما صرفنظر از مبانی نظری این بح��ث، مت��د

 س��لبی اب��زار چیس�ت؟ اص��ول نقط�ه؟سلبی و اثباتی قرار است ما را به چه اه��داف عمل��ی برس��اند
«میت��وانیم ب��ه ش��یوه س��لبى ره��برى عزیمت حکمت برای فرمولبندی این متد چیست؟ حکمت میگوی��د:

پس مسئله ب��ر س��ر کس��ب ق��درت سیاس��ی اس��ت. (جنب��ش س��لبی و اثب��اتی) کنی��م و ق��درت را ب��ا آن بگیری��م.»
برای کسب قدرت سیاسی بای��د ره��بر "جنب��ش" ش��د. ک��دام جنب��ش؟ جنب��ش س��رنگونی. چ��را جنب��ش
سرنگونی و چرا جنبش (سوسیالیستی) کارگری نه؟ برای اینک��ه جنب��ش س��رنگونی عینی��ت دارد،

« اگر جامعه ایران حاض��ر نباش��د ت��ا ش��عار "جمه��ورى اس��لمى ن��ه" ب��رود، م��ن و ش��ما:خواست "مردم" است
آیا جامعه ای��ران حاض��ر نیس��ت ب��ا نمیتوانیم به زور با هیچ شعار اثباتى بربلریمش. میگوید نمیآیم!» (همانجا)
«زیپ پوست هر انسان ش��ریف و منص��فی شعار اثباتی ما، سوسیالیسم، همراه شود؟ از گوینده عبارت

«توده ه��ا همه ش��انحال میش��نویم ک��ه: (سخنرانی در استکهلم) را بکشی یک سوسیالیست از توش می آد بیرون»
ب�ا ه��م سوسیالیس�ت نمیش��وند، ب��ا ش��عارهاى اثب��اتى بقاله�ا سوسیالیس��ت نمیش��وند، ب��ا ش�عارهاى اثب�اتى م�ا کارمن��دها
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سوسیالیس��ت نمیش��وند، ب��ا ش��عارهاى اثب��اتى م��ا مهندس��ها سوسیالیس��ت نمیش��وند ب��ه احتم��ال ق��وى بیش��تر ک��ارگران
حکمت پیشتر از این نیز در "باز هم در باره ش��عار جمه��ورى (سلبی و اثباتی) »!.سوسیالیست نمیشوند

«ج��اى تردی��د اس��ت ک��ه جنب��ش ش��ورایى ی��ک تجرب��ه و خ��اطره زن��ده در می��ان سوسیالیستى ایران" گفته بود:
توده هاى طبقه کارگر و مردم باشد.»

 
پس صورتمسئله روشن اس��ت. لزمـ��ه ی کس��ب ق��درت سیاس��ی ب��رای ح��زب کمونیس��ت ک��ارگری
رهبری جنبش سرنگونی است. حکک��ا ب��رای نی�ل ب�ه ای�ن ه��دف نمیتوان��د ب�ا اتک��ا ب�ه ش��عار اثب��اتی
"جمهوری سوسیالیس��تی" ب�ه ره��بری ارتق��ا یاب��د چ�ون ت��وده م��ردم علیرغ��م اینک�ه همگ�ی در زی��ر

 نمیش���وند و سوسیالیس���تروی پوس���ت سوسیالیس���ت نیس���تند و پوس���ت ش���ان سوسیالیس���ت هس���تند
سوسیالیسم را بعنوان جانشین حکومت اسلمی نمیخواهند. حال اگر مردم حاضر نیستند با شعار
اثب��اتی م��ا هم��راه ش��وند الزم��ا م��ا بای��د ب��ا آنه��ا هم��راه ش��ویم. راه دیگ��ری نیس��ت. ب��رای اینک��ه م��ا
همرنگ جماعت شویم لزم است سوسیالیسم را بایگ��انی کنی��م ی��ا ح��داقل آن��را از انظ��ار دور نگ�ه

ای��ن ش��یوه ک��ار فع��ال ش��ود، ک��ه "م��ا" را ق��انع کن��د توجیه داریم. متد سلبی – اثباتی قرار است در
سلبی و اثباتی تقسیم میشود. سلبی یعنی آنچه مردم میخواهند و اثباتی یعن��یمرحله مبارزه به دو 

آنچه ما سوسیالیستها میخواهیم. آنچه ما میخواهیم شدنی نیست چون م��ردم آن��را نمیخواهن��د. ح��ال
که ما میدانیم چه میخواهیم (کسب قدرت سیاسی) و میدانیم جنبشی که قرار است رهبر آن ش��ویم
چیست (جنبش سرنگونی)، کلید حل معمای ارتقا به رهبری متد سلبی است. ب��ا اتک��ا ب��ه ای��ن مت��د
میدانیم "نه به جمهوری اسلمی" که شعاری سلبی است خواست مردم اس��ت. پ��س ب��ا تبلی��غ "فق��ط
شعار مرگ ب��ر جمه��وری اس��لمی" م��ا پتانس��یل ارتق��ا ب��ه ره��بری م��ردم در جنب��ش س��رنگونی را

خواهیم داشت:
 

«باید دید مردم چگونه به شما اجازه میدهند که قدرت را بگیرید، با شما میآیند و چه ک��ار بای��د ک��رد ک��ه
م��رگ در رادی��و و تبلیغاتم��ان بگ�وئیم فق�ط ش�عار   با شما بیایند؟ من روى این جنبه است که میگ�ویم اگ�ر

بر جمهورى اسلمى کافى نیست، بلکه مردم باید شعارهائى هم بدهند که چه میخواهند، به نظر م��ن م�ا
آیا واقعا اگر بش��نویم   مرگ برجمهورى اسلمى کافى است! داریم به این ترتیب مردم را گمراه میکنیم.

که در این دانش�گاه و آن محل�ه و ای�ن و آن کارخ�انه ش�عار م��رگ برجمه�ورى اس�لمى بلن��د ش�ده اس�ت،
کافى نیست؟... شعار ما را دارند میدهند. الن فقط مائیم که میگوئیم مرگ بر جمهورى اسلمى، حمید
میگوید آنوقت آنها همه میآیند این شعار را میگویند. باشد، تم�ام قض��یه ای��ن اس�ت، تم�ام قض��یه هژم�ونى

همین است.» همانجا
 

حول شعار "مرگ ب��ر جمه��وری اس��لمی" دارد. از آژیتاسیون در اینجا حکمت تاکید موکدی بر
دید او شعار سلبی شعار کافی برای کسب هژمونی در جنبش سرنگونی است

 
جمه�ورى اس��لمى از اول نگف�ت ک�ه می�آیم گ��ردن میزن��م. ب��ا وع��ده برق�رارى قس��ط و ع��دالت حکم�ت:«

اسلمى مجاهدین و شریعتى چى ها آمد. گفتند با صلوات نان را به خانه ها تحویل میدیم. حاصل ف��روش
واقع��ا اینکه وعده ه��ای اثب��اتی اس��ت]نفت را تقسیم مى کنیم و با ماشین آدمها را می��بریم فرودگ��اه! [

اینط���ور ب���ه م���ردم میگفتن���د. م���ردم، به���ترین ن���وع مخلوق���ات طبیعتن���د ک���ه میتوانن���د س���ر خودش���ان کله
بگذارند... مردم است، انسان است. هیچ غریزه اى براى دفاع از خود ن��دارد، میتوان��د س��ر خ��ودش کله
بگذارد اگر خیال کند آن پدیده اى که میخواهد به کامش رود به نفعش است، ممک��ن اس��ت خ��ودش را ب��ه
آتش بیاندازد. مردم خودشان را مجاب میکنند که آن خواستى را که تو دارى، میخواهند، اگر فکر کنند

آن پدیده اى را که نمیخواهند، تو میتوانى برطرف  کنى. این تمام قضیه است.»
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بسیار خب، با اطلع از روانشناسی اجتماعی "سر خود کله گذاشتن مردم" ق��رار اس��ت م��ا چ��ه 
نتیجه ای بگیریم؟

 
حکمت ادامه میدهد:«و اینکه مردم متوجه شوند که تو نه فقط میخواهى، بلکه ت��وان آن��را ه��م دارى. ب��ه
نظر من مشکلى که ما با انقلب آتى داریم، ناباورى مردم ب��ه کمونیس�م اس�ت. ناب�اورى ب�ه کمونیس�م ن�ه
به مثابه ایدئولوژى، که خیلیها و دشمنان ما علی��ه آن و در دف��اع از ب��ازار آزاد گفتن��د و تبلی��غ کردن��د ک��ه
کمونیسم به پایان رسید و غیره. منظورم ناباورى به کمونیسم به عنوان یک جنبش است که آی�ا میتوان��د
بزند، بگیرد و در قدرت بماند. اینک�ه م�ا را در ذه��ن م�ردم از شخص�یتهاى جونی�ور و ش�ریک کوچ�ک

سیاست به نفر اصلى و سینیور در صحنه سیاسى تغییر دهد.
 

در ن��تیجه م��ن ب��ه ج��اى ش��عارهاى اثب��اتى و تحلیله��اى اثب��اتى و ان��دازه گیرى و بودجه بن��دى سوسیالیس��م،
رهبران متعدد و سرشناس را پیشنهاد میکنم. به جاى شعارهاى چه باید بکنی��م، نی��روى نظ�امى ق��وى را
پیشنهاد میکنم، به جاى خیلى کارهاى دیگر رادیوى قوى و چند ساعته را پیشنهاد میکن��م. تلویزی��ون را
پیشنهاد میکنم. شهرت هر چه بیشتر حزب را پیشنهاد میکنم. بگذارید مردم مقایسه کنن��د. م��ردم مقایس��ه

کنند اینها میتوانند حکومت کنند.» همانجا
 

 اسلمیها اول ب��دروغ وع��ده رف��اه ب��ه متوجه میشویماگر سه نقل قول بال را پشت سر هم بخوانیم
 مردم با علم ب��ه دروغ ب��ودن وع��ده ه��ا آنه��ا را ب��اور کردن��د چ��ون مخلوق��اتی ولیتوده مردم دادند

هس��تند ک�ه ب��رای رس��یدن ب�ه خواس��ته ه�ا یش�ان حاض��رند س�ر خودش��ان را کله بگذارن��د. خواس��ته
مردم رفتن شاه بود و چ��ون خمین��ی فق��ط میگف��ت "ش��اه بای��د ب��رود" در او ت��وان بران��دازی ش��اه را

 ب�ا ت�وجه ب�ه تجرب�ه بران��دازی ش�اه، م��ردم بای��د ب�ه م�ا کمونیس��تها ب��اور بیاورن��د، ن�ه ب�هدومدیدند. 
 در ما بییند که میتوانیم جمه��وری اس��لمی را بین��دازیم.بایدسوسیالیسم و برابری طلبی مان بلکه 

ارت��ش و رس��انه و شخص��یت درس��ت باید پس بجای اینکه بگوئیم چه کسی هستیم و چه میخواهیم
توان��ائی م�انب�ه . وق��تی م��ردم داری��م جمه��وری اس��لمی را توانائی براندازیکنیم تا ثابت کنیم که 

 بگوئیم باور میکنند.به آنها هر چه آوردندباور 
 

آی��ا رض��ا پهل��وی، مش��روطه و جمهوریخواه��ان، دوم خردادیه��ا ب��ا آن قدمتش��ان در ای��ن پروس��ه،
 ای�ن فرم��ول ج��ادوئی ب��ا ناسیونالیس��تهای رنگارن��گ وعبداله مهت��دی و ح�زب دمک��رات کردس��تان
، هیج��دهم بروم��ر، چ��ه ماركسکاپیتالحال اگر ما ؟ آشنائی ندارند و آنرا روزمره پراتیك نمیكنند

 و كمونیس��ت مانیفس��تپ��اریس، کم��ون ،باید ک��رد، تزه��ای آوری��ل، دول��ت و انقلب، انقلب اکت��بر
 و س��ازماندهی ک��ارگریه ك��ارگرمنافع طبق��اگر  ندهیم،مبارزه طبقاتی را سرمشق خودمان قرار 

 اگ��ر هم��ه تج��ارب، آم��وخته ه��ا و ه��ویت کمونیس��تینباش��ند وو حزب��ی قط��ب نم��ای حرک��ت م��ان 
، چه چیزی قرار است در این رادیو و تلویزیون تبلیغ کنی��م؟ شخص��یتهایمانرها كنیمخودمان را 

قرار است دست به چه کاری بزنند و اساسا این شخصیتها به چه دلیلی شخصیت میشوند؟
 

مهتمر از همه اما باید پرسید: ما دقیقا ق��رار اس�ت ک��دام م��ردم را خط��اب ق��رار دهی��م؟ ج�واب ای�ن
سوال، بمنزله آخرین تکه پازل کسب ق��درت سیاس��ی، توس��ط حکم��ت در "آی��ا کمونیس��م در ای��ران

پیروز میشود؟" داده میشود.
 

ض�عف دیگ�ر، جنب�ش نس�بتا  توس�عه نی�افته ک�ارگرى اس�ت. ای��ن ض�عف خیل�ى بزرگ�ى اس�ت. کمونیس�م«
میخواهد در کشورى به قدرت برسد که جنبش کارگرى اش اشکال حتى مق��دماتى از تش��کل و اع�تراض

اگر شما بروید آمریکاى لتین مى بینید ک��ه ره��بران ک��ارگرى ره��بران اجتماعى را به دست نداده است.
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شناخته ش�ده هس��تند در س�طح ش�هردار ش�هر و وکی��ل مجل�س. ره�بر فلن س�ندیکاى ک�ارگرى و اتح�ادیه
کارگرى یک آدم سرشناس جامعه است. در ای��ران ک�ارگر هم�ان تص�ویر "ک�ارگر آوردی��م دیوارم�ان را
تیغه بکشد"، اس�ت. ک�ارگرى ک��ه آوردن��د ی�ک ک�ار ب��ه او میدهن��د و او ه�م انج�ام میده��د و م�زد میگی��رد.
کارگر هنوز نتوانسته در جامعه ایران به عنوان یکى از پاهاى بحث اقتصادى، پاى بحث سیاسى، پ��اى
بح��ث دمکراس��ى و حق��وق م��دنى، ب��ا نماین��دگانش و شخص��یتهایش و س��ازمانهایش حض��ور به��م برس��اند.
آمریک��اى لتی��ن همیش��ه اینط��ور ب��وده اس��ت. ح��زب چ��پ ب��ه اتح��ادیه ه��اى ک��ارگرى نزدی��ک میش��ود،
رهبرانشان با هم ح�رف میزنن��د و ق�رار میگذارن��د ک�ه ب�ه ح�زب چ�پ راى بدهن��د و کم�ک کنن��د ک�ه آنه�ا

. در ای��ران ک��ارگر منف��رد و اتمی��زه اس��ت. س��اختارهاى مب��ارزه ص��نفى نداش��ته و مب��ارزهس��رکار بیاین��د
دفاعى را نتوانسته سازمان بدهد. در نتیجه یک حفره بزرگ پشت سر کمونیستها بجا میگذارد. میروى
جلو براى اینک��ه ی��ک حرک�ت اساس�ى بکن��ى، می بین��ى طبقه اى ک��ه حرک�ت دارد ب��ه ن�امش و ی�ا لاق��ل از

ب��راى دوره کوت��اهى طرفش صورت میگیرد، خودش معلوم نیست ب��ا چ��ه اس��تحکامى در ص��حنه اس�ت.
میآین��د در ص��حنه. معلمی��ن، دانش��جویان، زن��ان ب��ه ط��ور کل��ى ممک��ن اس��ت ی��ک جنب��ش ط��ولنى م��دت
اعتراضى سیاسى داشته باشند و یا روشنفکران و ادبا بخصوص. ولى کارگر ای��ن بخ�ت و آزادى عم��ل

س�ر و ت�ه ای�ن پروس�ه در س�ه را ندارد که دو سال، سه سال در قلمرو سیاسى پرسه بزند. ب�الخره بای��د
آن ماه هم بیاید. بیرون این سه ماه ما کارگران را به صورت نیروى زنده فعال حامى این خ��ط ن��داریم.

سه ماه داریم، آن س��ه م�اه قی��ام و ش�ورش و ش�وراهاى خودبخ��ودى و اتح��ادیه و مج�امع عم�ومى اى ک��ه
کارگران دارند مشت گره میکنند و سخنرانى میکنند را همه ما دیده ایم و آن هس��ت، ول�ى ت��ا آن س�ه م�اه
مانده به کسب قدرت، و در غی�اب ی�ک جنب�ش اع�تراض ک�ارگرى ش�کل ی��افته ک�ه آگاه�انه از ای�ن چپه�ا

دفاع کند، این خط چکار میتواند بکند؟
 

جنبش اتحادیه اى در انگلستان مشکل ندارد که بگوی��د طرف��دار چ��ه حزب��ى اس��ت. میگوی��د. میگوی��د مل��ت
بروید به حزب کمونیست یا به حزب لیبر اینجا راى بدهید. اولین خاصیتى که جنبش ک��ارگرى از چ��پ

حاشیه نشین تحت تاثیر اختناق گرفته این است که خود را غیرسیاسى وانمود کند.
 

در نتیجه حتى اگر به صحنه هم بیاید به آن سرعت به نیروى ذخیره و به اص��طلح ب��ه یک��ى از ارک��ان
این جنبش که میخواهد قدرت را بگیرد تبدیل نمیشود.

 
بنظر من نقاط مثبتى که بخصوص الن باید روى آن مکث کرد دو رکن اساسى در جامعه است.

 
. به نظر من هر جری��انى ک��ه ب��ه ج��اى جمه��ورى اس��لمى س�ر ک��ار بیای��د- یکى مسأله سکولریسم است

باید یک جریان سکولریست باشد. باید ضد دی��ن باش��د. و ح��تى ب��ه نظ�ر م��ن سکولریس�م ک�افى نیس��ت،
باید ضد دین باشد. با یک موج برگشت علی��ه م��ذهب روب��رو هس��تیم ک��ه ه��ر چ��ه جل��وتر ب��رود، وس��یعتر

 نف�ر را ب�ا دس�ت خ�ودش کش��ته١٨میشود. چون فردا آخون�د را میگیرن��د و میگوین��د ای�ن آق�ا را میبینی��د، 
است. آن وقت بای��د ببینی��د چن��د نف�ر از آن تتمه اى ک��ه در ده�ات ی��ک ج�ائى نم�از میخوانن��د، نمازش�ان را
کنار میگذارند. این پروسه به نفع اس��لم پی��ش نمی��رود. ای��ن پروس��ه دارد ب��ه ض�رر اس��لم پی��ش می��رود.
جنبشى که ضد مذهب باشد یک پایش را گذاشته لى در ق��درت سیاس��ى و الن ک��ه نگ��اه میکنی��د میبینی��د
فق��ط کمونیس��م ک��ارگرى، کمونیس��م رادیک��ال ک��ارگرى اس��ت ک��ه آش��کارا و علن��ا  و بص��ورت اعلم ش��ده

خودش را علیه مذهب تعریف کرده است.
 
و ن�ه فق�ط زن�ان نص�ف ج��امعه هس��تند، بلک�ه از نص�ف نص�ف ج�امعه اس�ت .مسأله بعدى زنان هس��تند -

یک پلتفرم مه��م کمونیس��تها ک��ه ممک��ن دیگر جامعه هم بخش زیادشان طرفدار برابرى است. در نتیجه
است مردم ب�ا آن بیاین��د مس�أله زن اس��ت. چ��ون انقلب��ى ک��ه میش��ود، میتوان��د خیل��ى زن��انه باش��د. اک��ثریت

اکثریت عظیم همین طورى با تو هستند. چون عظیم میتواند به این معنى به تو راى بدهد و با تو باشد.
زن هس��تند، ب�ا ت��و هس��تند. در ن��تیجه کمونیس�م ک�ارگرى ب�ه نظ�ر م��ن س�ر مس�أله م��ذهب و مس�أله زن دو

ض��د م���ذهبى پش��توانه در آن ج��امعه دارد ک��ه هیچک��دام از جنبش��هاى دیگ��ر از آن برخ��وردار نیس���تند.
گرى اش و دفاع از حقوق زنان. مدرنیسم، سکولریسم و غیره تبعات اینها اس��ت. اگ��ر مدرنیس��م حزب��ى
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در چیزى ترجمه شود، ضد اسلمى گرى اش، ضد دینى گرى اش، دفاعش از حق�وق زن�ان، و خلص�ى
اخلقى براى جوانان است. جنبشى است ک�ه ب�راى مث�ال ب�ا فرهنگ�ى ک��ه ی�ک ج�وان ایران��ى بای��د در آن
زن��دگى کن��د، ب�ا خواس�ت میلیونه��ا آدم�ى ک�ه میخواهن��د بیاین��د در ص�حنه ج�امعه و زندگى ش�ان را تجرب�ه

کنند، کامل خوانایى دارد.
 

. اشتباه اس��ت اگ��راینها به نظر من نقاط مثبت و منفى جنبش کمونیسم کارگرى در چنین بزنگاهى است
فکر کنیم که این جنبشها میآیند و نقاط مثبت و منفى را در یک تابلو میگذارند و مردم انتخ��اب میکنن��د.
طبعا  اینطور نیست. باید شرایط تبدیل شود به ش�رایطى ک�ه ق�درت دس�ت ب�ه دس�ت بش�ود. وق�تى ش�رایط
اینطور شد مردم بین مشخصه هاى عمومى ترى انتخاب میکنن��د. ب��ه نظ��رم م��ردم اساس��ا  در ی��ک چنی��ن
تحولى، بین چپ و راست یکى را انتخاب میکنند، نه فقط مردمى که بای��د یک��ى از اینه��ا را قب��ول کنن��د،
بلکه مردمى ه�م ک�ه بای��د ب�ه می��دان برون��د بای��د بی��ن چ�پ و راس�ت یک�ى را انتخ�اب کنن��د. ی�ا میروی�د در

2001 صف راستها یا در صف چپها میایستید.» حکمت، "آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود؟"،
 

حکمت ب��دلیل بس��یار غری��بی جنب��ش ک��ارگری را نقط��ه ض��عف جنب��ش کمونیس��م ک��ارگری معرف��ی
میکند و آن دلیل فقدان ابزار و س��نتهای دخ��التگری ک��ارگران در سیاس��ت اس��ت. ام��ا آی��ا رف��ع ای��ن
موان��ع بعه��ده ح��زب کمونیس��ت ک��ارگری نیس��ت؟ خصوص��ا آنک��ه ای��ن ح��زب خ��ودش را اینگ��ونه

معرفی میکند:

«به نظر من ما به نسبت بیست سال قبل این پیشرفت را کردیم که خ��ود را ب��ه عن��وان بخش��ى از تاری��خ
جامعه، بعنوان گوشه اى از عنصر ذهنى انقلب کارگرى به رسمیت ش��ناختیم، بج��اى مت��دلوژى "تاری��خ
چ��ه میخواه��د"، م��ا مت��د "م��ا چ��ه میخ��واهیم" را گذاش��تیم و فق��ط ب��راى پاس��خ ب��ه منش��ویکهایى ک��ه اته��ام
ولونتاریسم به ما میزدند، اشاره کردیم که ما خود محصول تاریخیم، این عصر انقلب پرولترى اس�ت،

ب��از ه��م در ب��اره ش��عار جمه��ورى و "م��ا چ��ه میخ��واهیم" ات��وپى نیس��ت، عینی ��ت دارد و قاب��ل تحق��ق اس��ت.»
98سوسیالیستى ایران، 

 

چرا حزبی که معتقد است به "گوشه ای از عنص��ر ذهن��ی انقلب" تب��دیل ش��ده اس��ت، ک�ه خ��ود را
، چ��رامحصول تاریخ میداند، "ما چه میخ��واهیم" را ج��ایگزین "تاری��خ چ�ه میخواه��د" ک��رده اس��ت

این حزب، یعنی همان ابزار کارگران برای دخالت در سیاس��ت، ناگه��ان تص��ور میکن��د ک��ارگران
باید به شکل معجزه آسائی موانع دخالت در سیاست را بدون دخالت این حزب از میان بردارند؟

 ن��ود درص��د ج��امعه هس��تند. اگ��ر "اک��ثریت عظی��م ح��داقلاگر زنان نصف جامعه هس��تند ک��ارگران
[زنان] همین طورى با تو هستند. چون زن هستند، با تو هستند." اک��ثریت عظی��م ک��ارگران چ��ون

 باشند. اما خیر جنبش کارگری تا اطلع ث��انوی، کمونیست کارگری،کارگر هستند میتوانند با تو
(تا سه ماه آخر دوره انقلبی) بایگانی میشود و آنچ�ه ک��ه میت��وان روی آن ب��رای انقلب در دوره

 و براب��ری طل��بی --ی��ا غلیظ��تر ض��دیت ش��دید ب��ا م��ذهب۔۔ انقلب��ی حس��اب ب��از ک��رد سکولریس��م 
مطلق زن و مرد است چون در ظاهر امر این جنبشها در صحنه سیاس��ی ای��ران فعالن��د و ک��ارگر

.»معلوم نیست با چه استحکامى در صحنه است«
 

پیش��تر نش��ان دادم حکم��ت در "جنب��ش س��لبی و اثب��اتی" سوسیالیس��م را از جنب��ش کمونیس��تی و در
دوره انقلبی بایگانی میکند. حال او در "آیا کمونیسم در ایران پیروز میش��ود؟" طبق��ه ک��ارگر را
در دوره انقلب��ی، درس��ت در پروس��ه کس��ب ق��درت سیاس��ی (مگ��ر آن س��ه م��اه آخ��ر) از جنب��ش
کمونیسم ک��ارگری و تح��رک انقلب��ی آن��دوره ح��ذف میکن��د. اگ��ر ق��رار باش��د ه�م سوسیالیس��م و ه��م
ک��ارگر را از کمونیس��م ک��ارگری ح��ذف کنی��م دقیق��ا چ��ه چی��زی از جنب��ش کمونیس��م ک��ارگری ب��اقی

یعن��ی سکولریس��م، براب��ری۔۔خواهد ماند؟ جریانی سرنگون طلب که خواهان برقراری مدرنیسم 
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 است. معلوم نیست تفاوت جنبش کمونیسم کارگری اخته۔۔زن و مرد و خلصی فرهنگی جوانان
شده با جنبش بورژوازی سکولریست، تجدد خ��واه، فمینیس��ت و لی��برال ب��ا س��ابقه ای ت��اریخی در
برقراری سکولریسم (هر چند نیم بند)، کشف حجاب و خلص��ی فرهنگ��ی جوان��ان دقیق��ا چیس��ت
و چ��را "م��ردم" بای��د ب��ه کمونیس��م ک��ارگری ب��رای ای��ن خواس��تها اقت��دا کنن��د؟ خلص��ه کن��م منظ��ور

حکمت از "مردم" در این بحث "آتئیستها، زنان و جوانان" است، کارگران نیست.
 
 نشان داد کارگر با چه استحکامی در صحنه است و نش��ان داد جنب��ش ش��ورائی٩٦خیزش دیماه  

 مهر باطلی بر ارزیابی حکمت از آنچه او جنبش سرنگونی مینامی��د،٩٦دیماه  در او زنده است،
نیروهای تعیین کننده در آن جنبش، متد سلبی اثباتی و کاربرد متد سلبی اثباتی در آن جنبش زد.

 
حمی���د تق���وائی و ادع���ای بهب���ود ش���رایط زن���دگی م���ردم توس���ط جمه���وری  «    یادداش���ت هنگ���امیکه
منتش�����ر ک�����ردم تص�����ورش را ه�����م نمیک�����ردم ک�����ه ب�����ا عک�����س ٩٦ در اس�����فند م�����اه »  اس�����لمی
هیستریک کادرهای استخوان خرد کرده ح��زب کمونیس��ت ک��ارگری ای��ران (حکک��ا) بشدت العمل

افشای مواضع ضد ک��ارگری حمی��د تق��وائی در ای��ن یادداشت روبرو شوم. هدف من از انتشار آن
:جملت او در یک سخنرانی در انجمن مارکس سوئد بود

 
«امروز یک�ی از مس�ئله پ��ایه ای فق�ر اس�ت. فق�ر و فلک�ت و مب�ارزه م�ردم ب�ا همی��ن ش�عار ش�روع ش��د،
وقتی ما به مذهب و مسئله زن اشاره میکنیم بنظرم یک بحث س�اختاری ت��ر، پ��ایه ای ت�ر، هوی�تی ت�ر و
جمهوری اسلمی را هدف قرار میدهیم. منظورم این نیست که جبهه های دیگری وجود ندارن��د ی��ا فق��ر

جمه��وری اس�لمی رس��ما پ��ای ب�ی حق�وقی زن�ان و م��ذهب و فلکت ب��ی اهمی��ت اس��ت. منظ��ورم این��ه ک�ه
ایستاده است، پای فقر نایستاده. جمهوری اسلمی مخالف بهبود شرایط مردم نیست. زورش نمی رسد،
بحران دارد، ایت ا های میلیاردی اجازه نمیدهند ولی رسما و قانونن از م�ذهب دف�اع میکن��د. رس�ما و
ق��انونن از ب��ی حق��وقی زن دف��اع میکن��د، بهمی��ن خ��اطر پاش��نه ٱش��یل اش هس��تت. ش��ما ب��رای فق��ر بجنگی��د
حکومت ممکن است نصف مجلسش هم بیاید در خیاب�ان کن��ار ش��ما راه ب��رود ول�ی علی��ه م��ذهب بجنگی��د
ببینید چند نفر میٱین��د.... ش�ما میگویی��د ب�ر علی��ه فق�ر روح�انی ه�م میگوی��د "لعن�ت ب�ر فق�ر، م�ن ه�م علی��ه

. می�اردش ت�و اونفقرم، اینها نمیگذارند تعامل اقتصادی با غرب داشته باشیم ک��ه فق�رت را ج�واب ب��دم"
کانال. مبارزات قط�بی نمیش��ود. بنظ�ر می��اد نص�ف حک�ومت ه�م ب�ا ج�امعه هم�راه س�ت علی�ه فق�ر، علی�ه

فلکت ولی علیه مذهب به هیچ وجه» (تاكیدات از من)

«حكك��ا در بی��ش از ی��ك و نی��م ده��ه گذش��ته ه��ر چ��ه بیش��تر از س��نتهای علیرغ�م اینک�ه در آن یادداش�ت گفت�ه ب�ودم
سوسیالیستی ك��ارگری فاص��له گرفت��ه ب��ود (ك��ه عل��ت آن ب��ا فق��دان منص��ور حكم��ت قاب��ل توض��یح نیس��ت). حكك��ا خ��ود را ی��ك
"ح��زب س��رنگون طل��ب" معرف��ی میكن��د ك��ه ظ��اهرا شیش��ه عم��ر جمه��وری اس��لمی را در اس��تقرار سكولریس��م از طری��ق
"انقلب زنانه" میداند. به این ترتیب حككا با هر كس و هر چیز و هر پدیده و هر طبقه ای ك��ه همنظ��رش در "سكولریس��م
و انقلب زنانه" نباشد، وداع میكند. توجه كنید كه تاكنون انشعاب یا جدائی ای بر سر مخالفت با "یك دنیای بهتر"، برنام���ۀ
حككا پیش نیامده است. اختلفات بر سر سیاستهای روز این حزب است. خیرش اخیر كارگری در ایران كه ب��ر بس��تر فق��ر
و فلكت بینظیر و تحمیل��ی ب��ه ك��ارگران، علی��ه ای��ن پدی��ده خانمانس��وز بپ��ا ش��د، حكك��ا را ب��ه مص��اف طلبی��د چ��را ك��ه معض��ل
كارگر استقرار سكولریسم از طریق انقلب زنانه نبود، فقر بود. پس حمید تقوائی برای توجیه و "تث��بیت" خ��ط "خ��داحافظ
كارگر" در "انجمن ماركس" میگوید روحانی و نیم��ی از مجل��س اس��لمی در مخ��الفت ب��ا فق��ر ب��ا م��ردم هم��راه هس��تند، دق��ت

كنید، این حرفها در "انجمن ماركس" زده میشود!»
 

نشده ب�ود. مس�ئله ای�ن نب�ود ک�ه حمی�د برایم روشن برای حککا 96 ابعاد عواقب خیزش اما هنوز 
جمه�وری اس�لمی گرفت�ه ب�ود، عل�ت برخ�ورد ح�تی پ�رو تقوائی ناشیانه مواضع ض�د ک�ارگری و

هیستریک کادرهای حککا ص�رفا ناش�ی از افش�ای ی�ک س�خنرانی دس�ت راس�تی حمی�د نب�ود بلک�ه
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بمنزل�ه خ�الی ش�دن زی�ر پایش�ان 96 آنها نیز متوجه شده بودند که اعتراف به ماهیت خیزش دیماه
نه تنها خط بطلنی روی ی�ک خ�ط مش�ی در سیاس�تهای عمل�ی حکک�ا کش�یده ب�ود ٩٦ است. دیماه

ک���ه نش���اندهنده ابط���ال اس���تراتژی ای ک���ه ق���دمتش ب���ه بح���ث "جنب���ش س���لبی – اثب���اتی" میرس���ید
بزرگ���ترین خی���زش عم���ومی در ط���ول حی���ات جمه���وری ٩٦ دیم���اه اعتراض���ات ک���ارگری ب���ود.

ش�هر، ب�ود ک�ه هس�تی و نیس�تی حک�ومت اس�لمی را ب�ا ش�عار "اص�لح ١٠٠ اسلمی، در بیش از
طلب اصول گرا دیگ�ه تم�ومه م�اجرا" بمص�اف طلبی�ده ب�ود. ای�ن اع�تراض ک�ارگران ب�ود، مس�ئله
محوریش فقر بود و بخش پیشرو و آگاه این خیزش شعار "نه شاه میخ��وایم، ن�ه مل، فق��ط تش��کیل
شورا" را "اثبات�ا" ط�رح ک�رد. ای�ن خی�زش تاکتی�ک و اس�تراتژی ای ک�ه حکک�ا ط�ی قری�ب ب�ه دو
ده��ه فعالیته��ایش را ح��ول آن س��ازماندهی ک��رده ب��ود، دود ک��رد و ب��ه ه��وا ب��رد. منص��ور حکم��ت
علیرغم اینکه نظریه پرداز استراتژی "س�رنگونی جمه�وری اس�لمی ب�ا اتک�ا ب�ه زن�ان و آتئیس�ت
ه��ا و جوان��ان" ب��ود، خ��ود پ��س از م��دت کوت��اهی از ارائه بح��ث "آی��ا کمونیس��م در ای��ران پی��روز
میشود؟" و پیش از تراژدی مرگ نابهنگامش به دو دلیل نقش چن�دانی در اج�رای ای�ن اس�تراتژی
نداش��ت: یک��ی بعل��ت بیم��اری س��رطان و دیگ��ری بخ��اطر حمل��ه تروریس��تی اس��لمیون در ی��ازده
سپتامبر، حمله ای که عواقب آن دنیا را برای چند سالی تحت الشعاع ق��رار داد. دو س��ال و ان��دی
پ��س از م��رگ حکم��ت، ک��ورش مدرس��ی و قری��ب نیم��ی از اعض��ای حکک��ا ب��ا پرچ��م "سوسیالیس��م

حمید تقوائی که حال سکان حکک�ا را ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٤ مردم را رم میدهد" از حککا جدا شدند. بین
در نقش لیدر بدست گرفت�ه ب�ود تلش میک�رد ح�زب را پ�س از م�رگ حکم�ت و انش�عاب اخی�رش
روی آب نگه دارد. حککا کادری از تهیه کنندگان تلویزیون کانال جدید را تربیت کرد و تق��وائی

س��اعته ک��ه ح��ال 24 کج��دار و مری��ز ام��ور ح��زب را رت��ق و فت��ق میک��رد. تلویزی��ون م��اهواره ای
آنه�ا روی ماهواره پربیینده ای فعال شده بود بتدریج کادر ره�بری را دچ�ار ت�وهم ک�رد ط�وریکه

در ای��ران را میلیونه��ا نف��ر ب��رآورد کردن��د! ای��ن ذهنی��ت اغ��راق آمی��ز فع��ال کان��ال جدی��د بینن��دگان
ه��ر چ��ه بیش��تر از واقعی��ت مت��وهم ک��ه هی��چ معی��ار قاب��ل شمارش��ی ب��رای ادع��ایش ارائه نمی��داد، و

و بدرس�ت در ن�امه ١٩٩٨ فاصله میگرفت. پیش از ادامه نکته ای را اضافه کنم. حکمت در س�ال
 ای به حمید تقوائی گفته بود:

 
«به نظر من ما به نسبت بیست سال قبل این پیشرفت را کردیم که خ��ود را ب��ه عن��وان بخش��ى از تاری��خ
جامعه، بعنوان گوشه اى از عنصر ذهنى انقلب کارگرى به رسمیت ش��ناختیم، بج��اى مت��دلوژى "تاری��خ
چ��ه میخواه��د"، م��ا مت��د "م��ا چ��ه میخ��واهیم" را گذاش��تیم و فق��ط ب��راى پاس��خ ب��ه منش��ویکهایى ک��ه اته��ام
ولونتاریسم به ما میزدند، اشاره کردیم که ما خود محصول تاریخیم، این عصر انقلب پرولترى اس�ت،

و "ما چه میخواهیم" اتوپى نیست، عینی ت دارد و قابل تحقق است.»
 

م��دعی میش��ود ک��ه ب��ا کارن��امه ای ض��عیف در ره��بری ک��ردن ح��زب حمی��د تق��وائی ده س��ال بع��د
تم��ام عنص��ر ذهن��ی انقلب "گوش��ه ای از عنص��ر ذهن��ی انقلب ک��ارگری" نیس��ت بلک��ه حکک��ا

است. این ادعا اوج توهمی بود که رهبری حککا در مورد نف��وذ کان��ال جدی��د در ای��ران کارگری
داشت:

 
«یک حزب و فقط یک حزب هست که با سوسیالیسم و انقلب شناخته می شود. حزبی که نه تنها می 

عام�ل ای�ن گوید می شود و ممکن است و بای��د ای�ن ک�ار را ک��رد و ف�وری ه�م هس�ت بلک�ه م�ی گوی��د ک�ه
٢٠٠٨ .» حمید تقوائی، حزب و قدرت دوگانه، دسامبرتحول خود حزب[حککا] است
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) پ��وچی و ابط��ال "ح��زب و ق��درت٢٠٠٩ (ژوئن١٣٨٨ ش��ش م��اه بع��د ب��ا ش��روع اعتراض��ات س��ال
دوگانه" حمید تقوائی بعینه ثابت شد. حککا این درس را به این شرح آموخت: ت��وهم مالیخولی��ائی
"کان���ال میلی���ون ببین���ده جدی���د" اص���غر کریم���ی را بص���رافت ان���داخت ت���ا در اولی���ن روزه���ای

در برنامه زنده تلویزی�ون کان�ال جدی�د فراخ��وانی از ط�رف حکک�ا ب�رای تجم�ع ١٣٨٨ اعتراضات
اعتراضی علیه جمهوری اسلمی در تهران بدهد. برای اطمینان از مهر حککا بر این فراخ��وان

 حمید تقوائی را در تجمعشان بلند کنند. این فراخ��وان هی��چتصویراو از شرکت کنندگان خواست 
پاسخی نگرفت. "شوک" غیبت "میلیونها" بیینده کانال جدید، م�وقعیت و جایگ�اه حکک�ا را بش�دت
متزلزل کرد. موقعیتی که حککا برای خروج از آن دست به اقدامات تدافعی زد. با تغییر ص�د و
هشتاد درج�ه ای موض�ع بش�دت مص�لحت ان�دیش ش�د. ره�بری حکک�ا تص�میم گرف�ت بج�ای ایج�اد
صف و پرچم مستقل و کمونیس�تی در اعتراض�ات، ب�ا موس�وی کش�تی نگی�رد. ره�بری حکک�ا در
ادام�ه ب�ه ای�ن ن�تیجه رس�ید ک�ه سوسیالیس�م م�ردم را رم میده�د و خواه�ان "حک�ومت انس�انی" ش�د.

" حککا را هر چه بیشتر قانع کرد که روی استراتژی "آتئیس�تها، زن�ان و جوان�ان"١٣٨٨ "انقلب
کن�د. میگ�ویم "رس�انه ای" ب�ه ای�ن دلی�ل ک�ه علیرغ�م تم�ام ادعاهایش�ان، رس�انه ای س�رمایه گ�ذاری

حککا هیچگاه نتوانست بواقع نقشی در جنبش اعتراضی زنان داشته باشد. در عرص�ه فعالیته�ای
ض�د م�ذهبی خ�رده دس��تاوردهائی داش�ت ام�ا ای�ن دس��تاوردها ن�تیجه مم�اس ش�دن اعتراض�ات ض�د
اسلمی حککا با گروهه�ای فش�ار دس�ت راس�تی و دم و دس�تگاهی در غ�رب ب�ود. از دی�د حکک�ا،

 جنب�ش ک�ارگری م�ترادف ب�ا ت�وده ک�ارگران قرب�انی ای ب�ود ک�ه٢٠١٨ ت�ا ٢٠٠٩ در حد فاص�ل بی�ن
حزب با دست و دلبازی از آنها حمایت میکرد. اطلعیه صادر میکرد، شکایت و گله شان را به
دست این و آن مرجع میرساند. باید توجه داشت که حزبی که خود را "تمام عنصر ذهنی انقلب
کارگری" میدانست مدعی میشود که توده کارگران نمیتوانند نماینده منافع کارگری باشند. از دید
حککا جنبش کارگری نماینده منافع کارگری نبود بلکه این حککا بود ک�ه نماین��ده من��افع ک��ارگری
ب��ود و ت��ازه در خ��ود حکک��ا ای��ن ره��بری ح��زب و در جم��ع ره��بری، لی��در ح��زب ب��ود ک��ه تعیی��ن
میکرد من�افع ک�ارگری چیس�ت. ای�ن ذهنی�ت ره�بری حکک�ا را بای�د در نظ�ر داش�ت ت�ا مت�وجه ش�د
چرا اصغر کریمی صرف کاربرد "دیکتاتوری پرولتاریا" را به تمسخر میگرفت. این ذهنیت را
در کنار تز "سرنگونی جمهوری اسلمی ب�ا آتئیس�م، فمینیس�م و خلص�ی فرهنگ�ی" ق�رار دهی�د و
تازه اینجاست که متوجه میشویم چرا حمید تقوائی در جلسه انجمن مارکس در سوئد، درس��ت در

«جمهوری اسلمی رسما پای بی حق��وقی ، برآشفته و مستاصل گفت96 حال و هوای اعتراضات سال
زنان و مذهب ایستاده است، پای فقر نایستاده. جمهوری اسلمی مخالف بهبود شرایط مردم نیس��ت. زورش نم��ی
رسد، بحران دارد، ای�ت ا ه�ای میلی�اردی اج�ازه نمیدهن��د ول�ی رس�ما و ق�انونن از م��ذهب دف�اع میکن��د. رس�ما و
ق��انونن از ب��ی حق��وقی زن دف��اع میکن��د، بهمی��ن خ��اطر پاش��نه ٱش��یل اش هس��تت. ش��ما ب��رای فق��ر بجنگی��د حک��ومت
ممک��ن اس��ت نص��ف مجلس��ش ه��م بیای��د در خیاب��ان کن��ار ش��ما راه ب��رود ول��ی علی��ه م��ذهب بجنگی��د ببینی��د چن��د نف��ر
میٱیند.... شما میگویید بر علیه فقر روحانی هم میگوید "لعنت بر فقر، من هم علیه فقرم، اینه��ا نمیگذارن��د تعام��ل

  اقتصادی با غرب داشته باشیم که فقرت را جواب بدم".»
 

 نرس��یده بودن��د.انتقوائی و پیش از او کوروش مدرسی با بح��ث س��لبی اثب��اتی ب��ه مواض��ع جاریش��
رهبری جاری حککا همانطور که حکمت پیش از مرگ�ش گفت�ه ب�ود هیچگ�اه روی خ�ط کمونیس�م
کارگری سوار نبود که حال از آن جدا شده باشد. آنچه که بنظر من واقع��ی ت�ر مینمای�د ای�ن اس�ت

حکم�ت ،که نه تنها حکمت نتوانست آنها را روی خط کمونیسم کارگری مس�لط کن�د ک�ه برعک�س
متاثر از این خط، به بح�ث س�لبی اثب�اتی کش�یده ش�د. اینک�ه حکم�ت تح�ت ت�اثیر کادره�ای ره�بری
حکک�ا دچ�ار چنی�ن لغزش�ی ش�ده باش�د البت�ه تع�بیر م�ن اس�ت و میتوان�د نادرس�ت باش�د. آنچ�ه مس�لم

بر سر مسئله محوری فق�ر، خ�ط ٩٦ است اینکه خیزش ضد جمهوری اسلمی کارگران در دیماه
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بطلن��ی روی مت��د "جنب��ش س��لبی اثب��اتی" در "جنب��ش س��رنگونی" ک��ه اجزای��ش آتئیس��تها، زن��ان و
نشانداد که عامل تعیی��ن کنن��ده ٩٨ و در پی آن خیزش کارگری آبانماه ٩٦ دیماه جوانان بود کشید.

 ن��ه برآین��د ش��رکت کنن��دگان در جنبش��هایکارگرانن��د در کسب قدرت سیاسی بنفع توده زحمتکش،
نه تنها پایه های حکومت جمه��وری اس��لمی ٩٦ ضد مذهبی و زنان و خلصی فرهنگی. خیزش

حکک��ا ب��رای ج��بران خل را بل��رزه ان��داخت ک��ه اس��تراتژی حکک��ا را نی��ز باط��ل ش��ده اعلم ک��رد.
استراتژیک خود به سرنگونی طلبی مطلق روی آورد تا تمام "ن��ه ب��ه جمه��وری اس��لمی" گوی��ان
را شامل شود. از این پ�س "هم�ه ب�ا ه�م" ب�ه معن��ای بس��یار ج�امع و دقی��ق کلم�ه جانش�ین مجم�وعه
"آتئیستها، زنان و جوانان" شد. هر کس با هر دید و نگرشی و با هر منفع��ت طبق��اتی میتوان��د ب��ه
عض��ویت کل��وپ "ن��ه ب��ه جمه��وری اس��لمی" در آی��د. ه��م مس��یح علین��ژاد و پ��ومپئو و ترام��پ و
چهارده نفره ها و نوری زاده در کلوپ س��رنگونی خ��ودی محس��وب میش��وند و ه�م ک��ارگرانی ک�ه
خواهان سرنگونی جمهوری اس��لمی هس��تند. بازگش��ت "ک��ارگر" و "سوسیالیس��م" در ادبی��ات ای�ن
ح��زب، در مت��ن س��رنگونی محق��ق ش��د و ب��س. ح��ال ک��ه نق��ش مح��وری ک��ارگر در مب��ارزه علی��ه
جمهوری اسلمی انکار ناپذیر شده است و حتی رسانه های آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلی��س

را ب��ه کل��وپ "جنب��ش ک��ارگران س��رنگون طل��ب نی��ز ناچارن���د آن��را منعک��س کنن��د، حکک��ا نی��ز
سرنگونی" راه میدهد. همانطور که مسیح علینژاد و نوری زاده خودی محسوب میشوند، کارگر

به اعتبار "نه به جمهوری اسلمی" خودی محس��وب میش��وند. و "سوسیالیستهای سرنگون طلب"
نقش ج��اری جنب��ش ک��ارگری در ادبی��ات حکک�ا، اعتب��ار ک��ارگر بعن��وان طبق�ه ای مس��تقل و ن��اجی

جامعه نیست بلکه او نیز عضوی از جنبش سرنگونی بحساب میاید.
 

. جایگاه مبارزه سوسیالیستی3
همانطور که منص��ور حکم��ت اذع��ان میکن��د "در س��لب، اثب��اتى نهفت��ه اس��ت". آنچ��ه ب��التر در نق��د
"جنبش سرنگونی متشکل از آتئیستها، زنان و جوانان" مطرح شد بیان اثباتی خود را چه تلویح��ا

و چه با صراحت در لبلی نقد بیان کرده است.
 

اول استراتژی ای که به هر دلیل طبقه کارگر را از یک جدال اجتماعی ح��ذف میکن��د ب��ه جنب��ش
. نمیت��وان در غی��ابک��ارگری و ب��ه طری��ق اول��ی ب��ه گرای��ش سوسیالیس��تی ک��ارگری تعل��ق ن��دارد

کارگر ادعای نمایندگی منافع کارگر را داش��ت. ای�ن ادع�ا از نقط�ه نظ��ر مارکسیس��تی پ��وچ و مت��د
ناظر بر آن متافیزیکی است چرا که ذهنیت بر عینیت اولویت پیدا ک��رده اس��ت. ادع��ای نماین��دگی
منافع کارگر در غیاب کارگر به تعابیر خطرن��اکی نظی��ر اول��ویت تش��کل حزب��ی ب��ر طبق�ه ک��ارگر

سازمان سیاسی بر منافع طبقه کارگر ارجحیت می یابد. از منافع منجر میشود که در اینصورت
اینجا تا "لیدر حزب معین میکند منافع طبقه کارگر چیست" فاصله زیادی نیست.

 
ثانیا نقد سوسیالیستی کارگری به سرمایه داری این گرایش را از س��ایر گرایش��ات غی��ر ک��ارگری
چ�ه در درون و چ��ه بی��رون از جنب��ش ک��ارگری تمی��ز میده��د. سوسیالیس��م مبن��ای نق��د گرایش��ی در
جنبش کارگری است که خواهان برچیدن روابط سرمایه داری، کارمزدی و خل��ع ی��د از م��الکیت
خصوص��ی ب��ر اب��زار تولی��د، از کان��ال خل��ع ی��د از ماش��ین س��رکوب دول��تی و برق��راری حک��ومت

.کارگری است
 

ثالثا مبارزه بر سر حقوق مدنی، مانند مبارزه با تبعیض نژادی، ستم مل��ی و تبعی��ض جنس��ی تنه��ا
هنگامی که از طرف گرایش سوسیالیستی کارگری نمایندگی ش��ود میتوان��د ح��افظ من��افع ک��ارگری
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باشد. انگلس بدرست گفته است که طبقه کارگر برای رهائی خود ناچار است ج��امعه را از تم��ام
ستمهای اجتماعی رها کند. اگر این اصل مبنای دخالتگری ک��ارگر در مب��ارزه ب��ا ن��ابرابری ه��ای
اجتم��اعی باش��د، منفع��ت او ج��دا از منفع��ت س��ایر زحمتکش��ان و س��تمدیدگان ج��امعه نخواه��د ب��ود.
منفعت کارگر الزاما در تضاد با هر نوع تبعیضی است که به هر کس روا شود. پس تا آنج��ا ک��ه
ب���ه سوسیالیس���م ک���ارگری مرب���وط میش���ود م���ا در مب���ارزه ب���رای رف���ع تبعی���ض ب���ه زن جنب���ش

 در مبارزه برای رفع تبعی��ض ن��ژادی جنب��ش براب��ری طل��ب سوسیالیس��تی،سوسیالیستی زن داریم
ن��ه تنه��ا نق��د م��ا ب��ه ن��ژاد داری��م و در مب��ارزه ب��رای رف��ع س��تم مل��ی راه ح��ل سوسیالیس��تی داری��م.

پرستی، ستم ملی و تبعیض به زن متفاوت از نقد غیر کارگری ب��ه همی��ن معضلهاس��ت ک��ه اب��زار
و ظروف مبارزاتی و همچنین خواستهای ما متفاوت از ابزار و ظروف مبارزاتی و خواس��تهای

.غیر کارگری بر سر حقوق مدنی است
 

رابعا از نقطه نظر مارکسیستی تا هنگامیکه که جامعه متشکل از طبقات متضاد المنفع��ه اس��ت و
لذا تاریخ جوامع انسانی تاری��خ مب��ارزه طبق��اتی اس��ت م��ا جنب��ش خنث��ائی بن��ام "جنب��ش س��رنگونی"

. سرنگونی بمنظور حذف دول��ت از ج��امعهنداریم. "سرنگونی" امری مطلق و فرا طبقاتی نیست
یا ایجاد خل قدرت در جامعه طبقاتی براه نمیافت��د. در انته��ای پروس��ه س��رنگونی دول��تی دیگ��ر ب��ا
هویت طبقاتی معین جانشین دولت قبلی میشود. در این روند و تا آنجا که ب��ه من��افع طبق��ه ک��ارگر

گرایش سوسیالیستی کارگری برای سرنگونی حک��ومت س��رمایه و همزم��ان برق��راری برمیگردد
در ای��ن مس��یر م��ا مب��ارزه مرحل��ه ای ن��داریم، مرحل��ه اول س��لب .حکومت کارگری مبارزه میکند

مانع بلفاص��له گرای��ش سوسیالیس��تی ک��ارگری .دولت اثباتی نداریمبرقراری دولت و مرحله دوم 
 سرمایه داری است. این واقعیت چه در دانمارک و چهاكمیت سیاسیدر برقراری سوسیالیسم ح

. تاکتیکه��ای کس��ب ق��درت سیاس��ی توس��ط ک��ارگران در این��دو کش��وردر ایران یکسان عمل میکن��د
ام��ا ای�ن ادع��ای رفرمیس��تی ک��ه دره��م شکس��تن ماش��ین دول��تی در دانم��ارک بمعن��ای قطعا متفاوتن��د

س��رنگونی دول��ت نیس��ت چ��را ک��ه دانم��ارک ب��رخلف ای��ران روبن��ائی لیبرالیس��تی دارد و میت��وان
اول اینک�ه اگ��ر چ�ه .دولت را از طریق صندوق رای گیری بدست گرف��ت ادع��ایی ب��ی پ�ایه اس�ت

ش��رکت در مب��ارزات پارلم��انی ف��ی نفس��ه و مطلق��ا م��ردود نیس��ت ام��ا در هی��چ کش��ور دمکراس��ی
. ب��رلی��برالی م��ا ت��ا بح��ال ش��اهد گ��ذار مس��المت آمی��ز از س��رمایه داری ب��ه سوسیالیس��م نب��وده ای��م

مدعیانی نظیر حمید تقوائی که سرنگون ک��ردن دول��ت را ص��رفا ب��ه حکومته��ای اس��تبدادی خلف
محدود میکنند و دیکتاتوری را به عمد و به نادرست بجای استبداد بکار میبرند، تا بح��ال در ه��ر
دمکراس��ی لی��برالی ای (بخ��وان دیکت��اتوری س��رمایه) ک��ه ک��ارگران تلش ک��رده ان��د ق��درت را از
طری����ق ص����ندوقهای رای بدس���ت بگیرن����د ب���ا س���رکوب و قه���ر ت���ام و تم���ام م���واجه ش���ده ان���د.

نمونه هایی آش��نا از ای��ن دس��ت هس��تند. گرای��ش سوسیالیس��تی ک��ارگری ١٩٧٣ شیلی و ١٩٦٧ یونان
برای درهم شکستن ماشین دول��تی در س��طوح مختل��ف و ت��ا س��رنگونی دول��ت مب��ارزه میکن��د. دوم

مب��ارزه ب��رای س��رنگونی دول�ت .اینکه مبارزه برای کسب قدرت سیاسی نبردی همه ج��انبه اس�ت
س��ال شورش��های ش��هری در ای��ران گ��واه ای��ن ٤٢ .مب��ارزه ای ص��رفا در پهن��ای خیابانه��ا نیس��ت

واقعیت است که علوه بر اعتراضات خیابانی، کارگر لزم است در ظرفیت طبقاتی خود ظاهر
شود و شریان اقتصادی حکومت را در یک انقلب علیه حاکمیت سرمایه داری ببرد.

 
 ک��ه ازیآتئیس��ت – ک�ه م��ارکس آنه��ا را کودک��ان ی��دک کش��یدن عن��وان خامسا کمونیستها نی��ازی ب�ه

لولوخور خوره نمیترسند توصیف کرد – برای بیان موضع ضد مذهبی خود ندارن��د. مارکسیس��م
ب��رخلف آتئیس��م نق��د ریش��ه ای ب�ه م��ذهب اس��ت و درس��ت بهمی��ن دلی��ل تم��ام م��ذاهب خص��لت ض��د
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مذهبی مارکسیسم را برجسته کرده و به ج��امعه شناس��انده ان��د. ح��زب اله��ی ه��ا روی در و دی��وار
مینوشتند "کمونیست = خدا نیست".

 
مب��ارزه ک��ارگر ب��ا س��رمایه داری، گ��اه آش��کار و گ��اه پنه��ان، در تم��ام عرص��ه ه��ای اقتص��ادی -

 مب��ارزات ک��ارگران در مت�ن جنب��ش عم��ومی.سیاس��ی- اجتم��اعی – فرهنگ��ی تعطی��ل ناپ��ذیر اس�ت
کارگری به اشکال مختلف و در سطوح مختلف س��ازماندهی ش��ده ب��ه اج��را درمیاین��د. سوسیالیس��م
ک��ارگری گرایش��ی در درون جنب��ش ک��ارگری اس��ت ک��ه بمنظ��ور برق��راری سوسیالیس��م از طری��ق
انقلب وارد عرص��ه ه��ای متن��وع مب��ارزاتی ب��ا ح��اکمیت س��رمایه داری میش��ود. در هیچی��ک از
عرص��ه ه��ای مب��ارزاتی خ��واه طبق��اتی خ��واه م��دنی سوسیالیس��م را نمیت��وان ب��ه بخش��های "س��لبی و

اثباتی" تجزیه کرد. سوسیالیسم تواما ابزار سلب و اثبات است.
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یبرالیسم نئولدر نقد تز

 ک��هیش�ی و گرایبرالیس�م نئولی��ه مختل��ف نظری��ای اس�ت ک�ه از زوای ص�وتیل فایک و یادداشت شامل سه یرمتن ز
 ق�راری و عمل�یاس�ی سی��ک، ک�رده اس�ت م�ورد نق��د تئوریل تب��دیش خ�ویاسی سیت را به هویبرالیسم با نئولیتضد
ی تئوری ب��ر مبن��ای��ر در چن��د ده��ه اخی ک��ارگری ب��ه دس��تاوردهای��ورش ی��ل تلش ش��ده اس��ت دلی��ن﮳ همچنیده��دم

﮳  داده شوندیحارزش مارکس توض

مقدمه
از معدود کاربردهای آکادمیک اواخر ق��رن ن��وزده و اوای��ل ق��ران بیس��تم نئولیبرالیس��م ک��ه بگ��ذریم
این واژه از دهه هفتاد میلدی قرن گذشته در محافل روشنفکری چ��پ اس��پانیائی زب��ان آمریک��ای
لتین پ��س از کودت��ای پینوش��ه در ش��یلی بک��ار گرفت��ه ش��د. پ��س از آن محاف��ل آکادمی��ک چ��پ غی��ر
کارگری غرب نئولیبرالیسم را بمعنای بازگشت بازار آزاد در ف��ردای اس��تقرار دول�ت رف��اه بک�ار
برن��د. نئولیبرالیس��م ب��ه تع��بیر منتق��دینش هم��ان لیبرالیس��م اقتص��ادی ق��رن هیج��ده، ن��وزده و بیس��تم
میلدی اس��ت، هم��ان م��دل ب��ازار آزاد ی��ا م��دل کلس��یک اقتص��ادی س��رمایه داری اس��ت. پی��ش از
اینکه مختص��ات نئولیبرالیس��م را ج��ز ب�ه ج��ز بررس��ی کنی��م ت�وجه داش��ته باش��ید ک�ه لیبرالیس��م ی�ک
مدل، یک فرم، یکی از آرایشهای روابط سرمایه داری اس��ت ام��ا محت��وای رواب��ط س��رمایه داری
نیست. سرمایه داری یک رابطه اجتم��اعی اس��ت ک��ه در ی�ک س��وی آن ک��ار و در س��وی دیگ��رش
س��رمایه ق��رار دارد. ش��اخص تعیی��ن رابط��ه س��رمایه داری م��الکیت خصوص��ی ب��ر اب��زار تولی��د و
کارمزدی است. سرمایه داری میتواند در قالبهای گوناگونی از جمل��ه م��دل لی��برالی ب��ازار آزاد و
مدل سرمایه داری دولتی نوع بلوک ش��رق س��ابق ب��اجرا درآی��د ی�ا میتوان��د در ق�الب "دول��ت رف��اه"
پسا جنگ دوم جهانی بر بخش��ی از جه��ان حکمفرم��ا ش��ود. پ�س اولی��ن س��وال در م��ورد واژه “نئو
لیبرالیسم” این است که اگر نئولیبرالیسم همان لیبرالیسم اقتصادی اس��ت، اگ��ر ای��ن م��دل اقتص��ادی
پیشتر باجرا درآمده و مدل کلسیک بازار آزاد است چرا پیشوند “نئو” -- که از زبان یونانی ب��ه

 ب�ه لیبرالیس��م"نئو"معنی جدید گرفته شده است-- را به آن اضافه ک��رده ان��د؟ دلی��ل س��نجاق ک��ردن 
بنظر من سیاسی است، اقتصادی نیست. سرمایه داری در غرب از دهه هفتاد میلدی بتدریج از
یک قالب مسلط که با عنوان دولت رفاه شناخته میشد به قالب مسلط دیگری تغییر شکل داد. این

ک�ه دول��ت موس��وم ب�ه رف��اه چ��را دگرگونی تغییری ساختاری در ماهیت رابطه سرمایه داری نداد
مدل جرح و تعدیل شده لیبرالی ب��ازار آزاد ب��ود. ح�تی آرای��ش س��رمایه داری دس��ت نخ��ورده ب��اقی

 اقتص��ادی ب��ود. اگ��ر در ای��ن جابج��ائی یک��ی ازاج��رائیمان��د، آنچ��ه تغیی��ر ک��رد سیاس��تهای خ��اص 
سیاستهای اقتصادی شایسته لقب “نئو” میبود آن سیاستها ب��دون ش�ک سیاس��تهای دول��ت رف��اه ب��ود.

 اص��لحات طل��بی ب��ورژوائی اس��ت. جن��اح چ��پی از نظری��هنظری��ه نئولیبرالیس��م عک��س برگردان��
ب��ورژوازی ک��ه خ��ود مبتک��ر رواج نظری��ه نئولیبرالیس��م ب��وده اس��ت ب��ا نف��ی نئولیبرالیس��م مع��ترض
حذف دولت رفاه است به این دلیل که بزعم او رفرم لزم��ه ی ثب��ات س��رمایه داریس��ت. ای��ن چ��پ
بهمراه میلیاردرهای صدقه پرداز ن�ه تنه��ا خواه��ان الغ��ا س��رمایه داری نیس��ت ک�ه خ��ود را ض��امن

 برای ش��ناخت آنچ�ه ب�ه نئولیبرالیس��م منتس��ب ش�ده اس��ت لزم اس�ت کم��ی درحفظ و بقایش میداند.
.مورد دولت رفاه مکث کنیم
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ظهور و سقوط دولت رفاه
فاشیسم عکس العمل سرمایه داری وحشت زده در ایتالیا ب��ه گس��ترش نف��وذ و محب��وبیت کمونیس��م

 آن کشور بود. محبوبیت کمونیسم مدیون اعتبار دولت تازه به قدرت رس��یده١٩٢٠در اویل دهه 
کارگری در ش��وروی در ف��ردای جن��گ جه��انی اول ب��ود. پ��س از آغ��از جن��گ دوم جه��انی ض��من
اینک�ه نحل�ه ه��ائی از س��رمایه داری نی��ز در تقاب�ل ب��ا فاشیس��م ایتالی��ا و نازیس��م آلم�ان ق��رار گرفتن��د
نهایتا شکست فاشیسم هیتلری مدیون مبارزه کمونیستها در اروپا و همچنین شکست ارت��ش آلم��ان
در شوروی بود. اگر بند و بستهای استالین در کنفرانس یالتا نبود به احتمال زی��اد ق��درت سیاس��ی
در ایتالیا، فرانسه و حتی آلمان توسط کمونیستها تسخیرمیشد. این اتفاق نیفت��اد ام��ا نف��وذ کمونیس��م
در میان طبقه کارگر جوامع اروپای غربی قوی بود و لجرم احزاب کمونیستی جایگاه قرص و
محکمی در پارلمانهای کشورهای غربی پی��دا کردن��د. بخ�ش قاب��ل ت��وجهی از جنب��ش ک��ارگری در
ای��ن کش��ورها اج��رای مطالب��ات رف��اهیش را در ق��الب پی��اده ک��ردن م��دل اقتص��ادی “کمونیس��تی”
شوروی تصور میكرد. این واقعیت زنگ خطری برای سرمایه داری در اروپ��ای غرب��ی ب��ود ت��ا
برای مقابله با این گرایش، بکمک جن��اح چ��پ خ��ود ب��ه تقل افت��اده زی��ر فش��ار جنب��ش سوسیالس��تی

كارگری دست به اصلحاتی بنفع کارگران بزند.

دس��تاوردهای ک��ارگری در غ��رب در ح��ول و ح��وش جن��گ دوم جه��انی ب��دون ح��اکمیت سیاس��ی
ک��ارگران ب��ه دولته��ای ب��ورژوائی تحمی��ل ش��دند. ای��ن واقعی��ت ک��ه دول��ت س��رمایه دار موظ��ف ب��ه
اجرای خواستهای کارگری میشد، به تغییرات��ی در س��اختار دول��ت منج��ر ش��د ک�ه بع��دها ب��ا عن�وان
دول��ت رف��اه ش��ناخته میش��د. یک��ی از ای��ن تغیی��رات افزای��ش نهاده��ای دول��ت ب��ود. ب��رای اج��رای
اصلحات دولتهای غربی ناچار به تاسیس وزارتخ��انه ه��ای ک��ار، بهداش��ت و درم��ان، آم��وزش و
پرورش و خ��دمات اجتم��اعی ش��دند. دم و دس��تگاه اداری دول��ت ب��زرگ ش��د. علوه برای��ن، دول��ت
ناچار ب��ود بمنظ��ور اج��رای پ��روژه ه��ای خ��دمات اجتم��اعیش اب��زار تولی��د را در برخ��ی ح��وزه ه��ا
بدست بگیرد. برای متحقق کردن آموزش و درم��ان رایگ��ان، دول��ت میباس��ت ص��احب اب��زار ک��ار
از جمله املک و قوه ک��ار در م��دارس، دانش��گاهها، موسس��ات آموزش��ی و همچنی��ن بیمارس��تانها،
مراکز درمانی و دستگاههای گران قیمت درمانی میشد. دولته��ای غرب��ی ب��رای ب��ال ب��ردن س��طح
استاندارد مسکن ناچار شدند به مالکین قابل توجهی در مستغلت ارتق��ا پی��دا کنن��د ت��ا ب��ا س��اخت و
نگه��داری س��اختمانهای مس��کونی سوبس��ید ش��ده دول��تی، اس��تانداردها را ارتق��ا دهن��د. دول��ت مس��ول
اجرای خدمات متنوع اجتماعی به س��المندان، معل��ولین، کودک��ان و غی��ر آن ش��د. همچنی��ن، دولته��ا
در پ��روژه ه��ای تولی��دی بس��یاری س��رمایه گ��ذاری کردن��د ت��ا قیمته��ا را کن��ترل کنن��د. ب��این ترتی��ب
بخشی از دم و دستگاه دولت موسوم به رفاه بدلیل تحمیل اصلحات تحمیل شده به آن به م��دیران
تامین خدمات اجتماعی تبدیل شد. منب��ع اص��لی درآم��د دول��ت رف��رم ش�ده ب��رای ت�امین هزین��ه ه��ای
خدمات اجتماعی مالیات بود ک��ه بخش��ی از آن توس��ط مالی��ات ب��ر س��رمایه ت��امین میش��د. چه��ارمین
مشخصه دولت رفاه، قوانینی بود که بر کارکرد بازار تولی��د و توزی��ع داخل��ی و تج��ارت خ��ارجی
نظارت میکرد. بخشی از این قوانین بطور غی�ر مس��تقیم در ب��البردن س�طح زن��دگی عم��وم م��ردم
نقش داش��تند. بعن�وان مث�ال، نظ��ارت ب��ر رع�ایت ام�ر بهداش��ت در تولی��د م��واد خ��وراکی ی�ا ق��وانین
متع��ددی در س��اخت وس��ائل نقلی��ه. پنجمی��ن مشخص��ه دول��ت رف��اه، برس��میت ش��ناختن تش��کلت
کارگری بعنوان طرف حساب دولت یا مالکین خصوصی صنایع بود. دوره رون��ق اقتص��ادی ک�ه
در فردای جنگ دوم جهانی بعلت بازسازی اروپا آغاز شد تا دهه هفتاد ادامه داش��ت. ای�ن رون��ق
امکان پرداخت هزینه های بر شمرده دولت رفاه را بدون اینک�ه خلل�ی در انباش�ت س��رمایه ایج��اد

شود، تامین میکرد.

41



در رجعت به مارکس 

ب��ا اف��ت رون��ق اقتص��ادی پس��ا جن��گ دوم جه��انی س��رمایه داری دچ��ار رک��ود و آنچ��ه بح��ران نف��تی
 میلدی هج��وم گس��ترده ای ب��ه١٩٧٠نامیدن��د، ش��د. ب��رای خ��روج از ای��ن رک��ود در اواس��ط ده��ه 
 ش��دت ی��افت و ب��ا مق��اومت جنب��ش١٩٨٠دستاوردهای کارگری سازماندهی آغاز شد که در ده��ه 

کارگری مواجه ش�د. تلش ب��رای ب��ال ب��ردن ن�رخ س��ود از طری��ق تش��دید اس��تثمار، بیكارس��ازی و
انتق��ال ص��نایع ب��ه ح��وزه ه��ای ك��ار ارزان، اق��داماتی بودن��د ك��ه م��اركس در ق��رن ن��وزدهم آنه��ا را
مقابله با گرایش نزولی نرخ سود توصیف كرده بود. این اقدامات میتوانستند سرمایه داری را از

 ت��ا١٩٧٠فرورفتن در یك بحران همه جانبه اقتصادی نجات دهند. مزدبگیران از نیم��ه دوم ده��ه 
كنون، یعنی با قریب به نیم قرن سیاستهای مداوم تهاجمی ب��ه دستاوردهایش��ان دس��ت و پنج��ه ن��رم
ک��رده ان��د، اق��داماتی ک��ه نهایت��ا بمنظ��ور افزای��ش ن��رخ س��ود ب��ه مرحل��ه اج��را درآمدن��د. ی��ورش ب��ه
دستاوردهای کارگری به یک هنجار س��رمایه تب��دیل ش��ده، پ��س از فروپاش��ی بل��وک ش��رق ب��ه اوج
خ��ود رس��ید و علیرغ��م مق��اومت ک��ارگران، عق�ب نش��ینی بزرگ��ی ب�ه آنه��ا تحمی��ل ش��د. همزم��ان ب��ا
افزایش نرخ سود، سطح زندگی مزدبگیران بشدت تنزل پی��دا ک��رد، امنی��ت ش��غلی ک��ارگران عمل
محو شده است، دستمزدهای واقع��ی ک��اهش پی��دا ک��رده ان��د و س��ازمانهای ص��نفی ک��ارگران بش��دت
ضعیف شده اند. آموزش عالی رایگان در اکثر کشورهای غربی به رویا مبدل شده ان��د، خ��دمات
درم��انی رایگ��ان در کش��ورهای مختل��ف ب��ه درج��ات مختلف��ی ب��ازپس گرفت��ه ش��ده ان��د. خ��دمات
اجتماعی بشدت کاهش یافته یا بطور کل محو شده اند و مخ�ارج مس�کن س��ر ب�ه فل�ک زده اس�ت.
این یورش در اولین قدم خ��ود ب�ا بیکارس��ازی وس��یع و همزم�ان انتق�ال ص��نایع ب�ه کش��ورهائی ک�ه
ح��وزه ک��ار ارزان محس��وب میش��وند پ��ا ب��ه عرص��ه وج��ود گذاش��ت. بیکارس��ازیهای وس��یع، ایج��اد

 كاهش نرخ دس��تمزد ب��ا ه��دف غ��ائی افزای��ش ن��رخدر نهایترقابت بین كارگران برای اشتغال و 
ده��ه هفت��ادانته��ای  سود باجرا در آمدن��د. ب��از ش��دن دربه��ای ب��ازار ک��ار ارزان چی��ن ب��ه غ��رب در

انتق�ال ص��نایع ب�ه کش��ورهای ح��وزه ک�ار ارزان در آس��یای جن��وب ش��رقی و ب�الخره رف��ع میلدی
. اج��زا مختلف��ی از ی��ک رون��د واح��د بودن��د. م٩٠خط��ر “کمونیس��م” ب��ورژوائی ش��وروی در ده��ه 

برخ��ورد ت��دافعی اتح��ادیه ه��ای س��ر ب��ه اح��زاب سوس��یال دمک��رات، مق��اومت در مقاب��ل ی��ورش ب��ه
دستاوردهای کارگری را ضعیف كرد. ش��تاب سیاس��تهای ریاض��ت اقتص��ادی ك��ه ش��امل مجم��وعه
ای از اقدامات برای تشدید كار، پائین بردن نرخ قوه ك��ار و ح��ذف امكان��ات رف��اهی ب��ود روز ب��ه
روز افزایش یافت. رشد تکنولوژی نقل و انتقالت هوانوردی به کاهش قیمت حمل و نقل کال و
انس��ان منج��ر ش��د ک��ه در کن��ار امکان��ات مخ��ابراتی ک��امپیوتریزه ش��ده، ه��ر س��ه ج��ز لزم ب��رای
دگرگ��ونی س��ازماندهی تولی��د را فراه��م ک��رد. انتق��ال س��ریع پ��ول، ک��ال، اب��زار و ق��وه ك��ار امك��ان
انتگره شدن تجارت خارجی در س��ازماندهی جه��انی خ��ط تولی��د و توزی��ع را فراه��م ك��رد. تج��ارت
خ��ارجی انتگ��ره ش��ده ه��م از ارزش س��رمایه ث��ابت میكاس��ت و ه��م امك��ان خ��ارج ش��دن بخش��ی از
سرمایه از پروسه تولید را تسهیل میك��رد. اق��دامات ف��وق ک�ه ب��انگیزه افزای��ش ن��رخ س��ود بعرص��ه
عمل درآمدند که باعث محو دولت رفاه شد. چپ غیر کارگری اما ب��رای توض��یح پروس��ه ای ک�ه

در بال برشمرده شد  از نظریه نئولیبرالیسم استفاده میکند.

مدلهای اقتصادی، مبارزه طبقاتی
مدلهای اقتصادی پایدار، نیمه پای��دار و ناپای��دار س��رمایه داری از جمل�ه لیبرالیس��م، س��رمایه داری
دولتی بلوک شرق، نازیس��م، دول��ت رف�اه غرب�ی، م��دل مافی��ائی س��رمایه داری دوران گ��ذار بل�وک
شرق به بازار آزاد، مدل بی ثبات و نامتع��ارف اس��لم سیاس��ی، م��دل نیم�ه س��نتی نیم�ه نظ��امی در
مصر، مدل عشیره ای سرمایه داری در عربستان سعودی و مدلهای دیگر بسته بندیهای حاض��ر
و آماده در سوپرمارکت “مدل فروش��ی اقتص��ادی” نیس��تند. ب��رخلف تلقی��ات چ��پ غی��ر ک��ارگری،
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م��دلهای اقتص��ادی مت��اثر از مب��ارزه طبق��اتی ع��روج میکنن��د و تث��بیت میش��وند. در تم��ام م��دلهای
نامبرده وجود رابطه سرمایه داری فرض است ام��ا آرای��ش خ��اص آن ت��ابعی از ش��رایط مش��خص
سیاسی در یک جغرافیای سیاسی اس��ت، ش��رایطی ك�ه در تحلی��ل نه��ائی حاص��ل مب��ارزه و ت��وازن
طبق��اتی در ه��ر مقط��ع و در ه��ر كش��وری اس��ت. س��رمایه داری در غ��رب در ف��ردای جن��گ دوم
جهانی دچار کمبود م��دل اقتص��ادی نب��ود. عل�ت مقب��ولیت نظ��رات کین��ز در جوام��ع غرب��ی برت��ری
نظ��ری او ب��ر همت��ایش های��ک، ک��ه ی��ک م��دافع س��ر س��خت ب��ازار آزاد ب��ود، نب��ود، علت��ش خط��ر
کمونیسم بود. خطر كمونیسم كفه توازن را بنفع جنبش سوسیالیستی كارگری در مب��ارزه طبق��اتی
اش با سرمایه داری سنگین میكرد. بورژوازی غربی برای مقابله با شراکت کمونیسم در قدرت
سیاسی به اصلحات احتیاج داشت. کینز کاندید مناسب چنین شرایطی بود. باید تاکید کرد ک��ه از
منظر مارکس، تئوری بر عمل تقدم ندارد. سرمایه داری مدل از پیش آماده ای را دست نگرفت��ه
است که با سنجاق ب�ه کش��وری ف��رو کن��د بلک�ه بس��یار پراگماتیس��ت م��دل مطل�وب اقتص��ادی را ب�ر
حسب توازن قوای طبقاتی انتخاب میکند. اگر دستاوردهای رفاهی کارگران ش��یلی درده��ه هفت��اد
مورد هجوم وحشیانه قرار گرفت علت��ش ج��ذابیت “دک��ترین ش��وک” میلت��ون فری��دمن نب��ود، علت��ش
جن�گ س��رد ب��ود ك�ه ب�ه برخ��ورد ت��دافعی دول��ت آلن��ده و متعاقب��ا برخ��ورد ت��دافعی جنب��ش ك��ارگری
منج��ر ش��د و زمین��ه كودت��ای پینوش��ه و بازپس��گیری اص��لحات دوره آلن��ده را فراه��م ك��رد. خط��ر
کمونیس��م در غ��رب ب��ا اص��لحات و دول��ت رف��اه پاس��خ گرف��ت و هم��ان خط��ر در ش��یلی ب��ا گل��وله،
زندان، بمباران و ریاضت اقتصادی پاسخ گرفت چون ت��وازن ق��وای طبق��اتی در ه��ر م��ورد حک��م

جداگانه ای صادر میکرد.

نئولیبرالیسم چیست؟
 رفرمیس��ت ای��ده ی��کنئولیبرالیسم توضیح رفرمیست از روند اضمحلل دولت رفاه است. از دی��د

 برعک��س،و ن��ابودی دول��ت رف��اه ش��د منج��ر ب��هه��ای های��ک و فری��دمن و تص��میم ت��اچر و ریگ��ان 
 کین��ز و تص��میمات روزول��ت و تروم��ن ب��ود. ح��تی اگ��ر م��ا ه��ایبرقراری دول��ت رف��اه ن��تیجه ای�ده

ع ک��ار "نئولیبرالیس��م" باش��د چ��را ک�هو موض�� نمیتوان��دهمین ذهنیت را بپذیریم هنوز اقتصاد ایران
است که حال سیاستهای منتسب به نئولیبرالیس��م ب��رای را بخود ندیده  هیچ دولت رفاهایران رنگ

 ال��زام پی��دا ک��رده باش��ند. خرگ��وش "سیاس��تهای نئولیبرالیس��تی" آرای��ش حکوم��تیعق��ب ران��دن آن
 از کله خ��ارج میش��ود ت�ا تنه�ابعنوان محم��ل نف�وذ "س��رمایه داری جه��انی و گلوبالیس��م" ب�ه ای�ران

تس��لط "نئولیبرالیس��م جه��انی" ب��ه جمه��وری اس��لمی را گوش��زد کن��د. ت��وده ایس��م ک��ه ملغم��ه ای از
گرای��ش رفرمیس��تی ب�ا ت��اریخچه اخی��ری از همس��وئی سیاس��ی و همک��اری داوطلب��انه ب��ا جمه��وری

ازمشخص��ا اسلمی است مدعی است نئولیبرالیسم از طریق سازمانهای مالی و تج��اری جه��انی، 
طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نفوذ خود را بر ای��ران اعم��ال میکن��د، ب��ه "ای��ران"
دستور میدهن��د خصوص��ی س��ازی ک�ن، ق��انون زدائی ک�ن و جمه��وری "بیچ�اره" اس��لمی بن��اگزیر

 ش��ده مج��ری سیاس��تهای نئولی��برالی در ای��ران میش��ود! ب��هنهاده��ای بی��ن الملل��ی م��الیتس��لیم نهی��ب 
اینترتیب ت��وده ایس�ت م��ا ب��ا ک��اربرد "نئولیبرالیس��م" بعن��وان ی�ک عام��ل خ��ارجی -- درس��ت بهم��ان

جمه��وری اس��لمی راتلش میکن��د شکلی ک�ه مفه��وم امپریالیس��م را درک ک��رده و بک��ار می��برد – 
 مقص��ر را موه��ومی بن��ام کن��د وتحمی��ل چه��ار ده�ه فق��ر و فلک��ت ب�ه ک��ارگر ت��برئهبعن��وان عام�ل 

"نئولیبرالیسم"، "امپریالیسم" و "ش��یطان ب��زرگ" معرف��ی كن��د. ت��وده ایس��ت ب��ا "نئو ام��ام" متح��د و
اینبار نه فقط در موضعگیری یکسان سیاسی که در تزهای یکسان اقتصادی یکصدا میشود. ای��ن

 تا آنجا که به وص��له ن��اجور نئولیبرالیس��م برمیگ��ردد ربط��ی ب��ه ویژگیه��ای س��رمایه داری درادعا
ایران ندارد. شاید به همین دلیل فعال چپی که خواسته یا ناخواسته مت��اثر از تبلیغ��ات ت��وده ایس��تی
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است در توصیف نئولیبرالیسم دچار سکسکه میشود و حتی فرمولنب��دی اش ق��الب عجی��ب غری��بی
پی��دا میکن��د، خواه��ان “س��رنگونی نئولیبرالیس��م” میش��ود! برف��رض پ��ذیرش نظری��ه نئولیبرالیس��م،
میت��وان خواه��ان الغ��ا سیاس��تهای نئولیبرالیس��تی و ن��ه س��رنگونی آن ش��د. نئولیبرالیس��م ی��ک رژی��م
سیاسی نیست که بتوان آنرا سرنگون کرد، یک ایده است. علت سردرگمی چپ ایران ب��ا نظری��ه
نئولیبرالیسم ای�ن واقعی��ت اس��ت ک��ه ای�ن نظری��ه عینی�ت ن��دارد، هی��چ جایگ��اهی در اقتص��اد سیاس��ی
ای���ران و متعاقب���ا ادبی���ات سیاس���ی سوسیالیس���م ک���ارگری نداش���ته اس���ت. حقیق���ت آنک���ه، نظری���ه

نئولیبرالیسم، مانند نظریه اتر در فیزیك، در مهد تولدش نیز پا درهواست.

II . نئولیبرالیسم چه هست و چه نیست - ٢٠١٩فایل صوتی. دسامبر

IIIنقد کارگر در مقابل نقد ضد نئولیبرالیستی از خصوصی سازی .

مبارزات حدودا دو دهه اخی��ر ک��ارگران ای�ران ب�ر س��ر حق��وق مع�وقه، افزای��ش دس��تمزد، مزای��ا و
همچنی��ن ح��ق تش��کل و اعتص��اب در ص��نایع تولی��دی و خ��دماتی گون��اگون از جمل��ه ص��نایع ف��ولد
اهواز، هپکو اراک، مجتمع هفت تپه شوش، خودروس��ازیها، رانن��دگان ش��رکت واح��د و ک��امیون،
پرس��تاران و معلم��ان بخش��های درم��انی و آموزش��ی بم��وازات پدی��ده ای اتف��اق افت��اد ک��ه جمه��وری
اسلمی آنرا "خصوصی سازی" نامید. آنچ��ه در ای��ران اتف��اق افت��اد ام��ا خصوص��ی س��ازی بمعن��ی
جابجائی مالکیت دولتی به بخش خصوصی نب��ود. ای��ن واقعی��ت را ن��ه تنه��ا م��ا ک�ه بخش��ی از ب��دنه

 ق��انون اساس��ی٤٤جمهوری اسلمی با اطلق کردن “خصولتی” به آن اذعان میکند. تفسیر م��اده 
توسط علی خامنه ای او را با پوشش "ستاد اجرائی امام" سهامدار و یا مس��تقیما مال��ک ص��نایع و
مراکز توزیعی عظیم الجثه ای کرد. سپاه پاسداران مال��ک ی��ا س��هامدار عم��ده تقریب��ا تم��ام ص��نایع
مادر و سنگین کشور شد ک�ه ش�امل ص��نایع نظ��امی و پایگاهه��ای هس�ته ای، ص��نایع نف�ت، گ��از و
پتروش��یمی، راه و س��اختمان، مخ��ابرات، ص��نایع هوان��وردی، کش��تیرانی و خودروس��ازی میش��ود.
علوه ب��ر اینه��ا مراک��ز عم��ده توزی��ع ک��ال تح��ت عن��وان تع��اونی ه��ا بدس��ت س��پاه افت��اد و همچنی��ن

سیستم بانکی کشور اساسا توسط سپاه و اعوان و انصار حکومت گردانده میشود.

 44

https://www.youtube.com/watch?v=34nBYYSdNrA
https://www.youtube.com/watch?v=34nBYYSdNrA


در رجعت به مارکس 

جابج��ائی س��ند م��الکیت مراک��ز تولی��دی و خ��دماتی از نهاده��ای غی��ر نظ��امی دول��تی ب��ه نهاده��ای
نظ��امی دول��تی و بان��دهای حکوم��تی تح��ت عن��وان خصوص��ی س��ازی بانج��ام رس��ید ک��ه در ن��تیجه
کارگران نیز این پدیده را با همین نام میشناسند. لزم به یادآوری است ک��ه جمه��وری اس��لمی ت��ا

 که لزمه خصوص��ی س��ازی اس�ت کلنکنون بدلیل عدم ثبات سیاسی خود قادر به جذب سرمایه
، ران��ت ه��ای ب��زرگنش��ده اس��ت. حک��ومت نامتع��ارف اس��لمی ن��اتوان در جل��ب اعتم��اد س��رمایه

خ��واری را ب��ه انگی��زه ای ب��رای مش��ارکت در اقتص��اد مایش��ائی اش تب��دیل ک��رد. چ��ه ف��رم اقتص��اد
مایش��ائی جمه��وری اس��لمی را "مافی��ائی" بخ��وانیم –ک��ه بواق��ع ش��رکای ص��نعت جه��انی تولی��د و
قاچاق مواد مخدر نیز هستند-- چه آنرا اقتصاد بناپارتیستی بنامیم ما با اقتص��اد متع��ارف س��رمایه

 نیس��تیم ک��ه ح��ال ب��ا دس��ت بدس��ت ش��دن حق��وقی م��الکیت از نه��اد دول��ت ب��هروب��روداری در ایران 
بخش خصوصی شیفت قابل ت��وجهی در م��الکیت حق��وقی اب��زار تولی��د ص��ورت گرفت��ه باش��د چ�ون
اصول بخش خصوصی در این معادله غایب است. اقتصاد جمه��وری اس��لمی ب��ه ش��ومی تحمی��ل
بردگی و بی حقوقی مطلق به کارگر و همچنی��ن ب��ی حق��وقی ش��هروندان ع��ادی کش��ور، اقتص��ادی
اول متکی به سرکوب صرف و خشن پلیسی است. ثانیا اقتصادی مبتنی بر ران��ت خ��واری اس��ت
ک��ه ن��تیجه بلفص��لش فس��اد، ارتش��ا، غ��ارت، ب��اج گی��ری و دزدی عی��ان و آش��کار اس��ت. اقتص��اد
جمه���وری اس���لمی اقتص���اد ب���ه ت���اراج ب���ردن علن���ی هس���تی و نیس���تی زحمتکش���ان، فرزن���دان و

سالمندانش است، اقتصاد سلطین دزد میلیارد دلری ها است.

نقطه عزیمت کارگر در اعتراضاتش برای دریافت حقوق معوقه و افزایش دستمزد تلشی برای
بقا و بهبود زندگی است. در این جدال کارفرما بلفاصله در مقابل او قرار میگی��رد. ک��ارگر پ�س
از عدم پاسخ گرفتن به ابتدائی ترین خواستهای قانونی اش ب��ه ای��ن ن��تیجه میرس��د ک��ه ح��ل مش��کل
در گرو تغییر شیوه اداره محل کارش است. او مشاهده کرده است که دست بدست شدن م��الکیت
بهانه ای برای عدم پرداخت حقوقش شد. در نتیجه آنچه دست بدست شدن م��الکیت ب��رای ک��ارگر
تداعی میکند وخیمتر شدن شرایط زندگی اوست. پس طبیعی است که کارگر در قدم بعد بدرست
خواهان خل��ع ی��د از آنچ��ه بخ��ش خصوص��ی نامی��ده میش��ود باش��د. در ه��ر ص��ورت، چ��ه ک��ارگر ب��ا
دولت طرف باشد چه با بخش خصوصی محک او در قضاوت کارفرما وخامت یا بهبود ش��رایط
زن��دگی اش اس��ت. اگ��ر مال��ک جدی��د حق��وقش را بموق��ع پرداخ��ت میک��رد و در مقایس��ه ب��ا دول��ت
نرمش بیشتری در افزایش دستمزد و مزایا به او نشان میداد کارگر دلیلی برای خواس��ت خل�ع ی�د
از بخش خصوصی نداشت. همچنین هیچ کارگری در هفت تپه، هپکو و فولد از غور کردن به
مف��اهیم ع��ام نظ��ری ب�ه ای��ن ن��تیجه نمیرس��د ک��ه "بخ��ش خصوص��ی در اس��اس ب��د و م��الکیت دول��تی

خوب است" بلکه معیاراو بهبود شرایط زندگی اش است.

م��ا در چن��د س��ال گذش��ته ش��اهد تلش آگاه��انه طی��ف متل��ونی از گرایش��ات چ��پ غی��ر ک��ارگری ب��ه
الگوسازی برای توضیح نظری اعتراض��ات ک��ارگران علی��ه خصوص��ی س��ازی ب��ودیم. بخش��ی از
این طیف مدعی است نظریه ای بنام نئولیبرالیسم عامل خصوصی س��ازی در ای��ران ب��وده اس��ت،
نتیجه میگیرد که باید با این "ایدئولوژی" مخ��رب جنگی��د. ص��رفنظر از اینک��ه نقط��ه عزیم��ت ای��ن
گرایش داده های ذهنی آن است، که تلش میکند آنچه در سر دارد را ب��ه آنچ��ه در ک��ف کارخ��انه
درجریان است وص��له پین�ه کن��د، مش��کل اص��لی م��ا ب��ا ای�ن گرای��ش ب��ر س��ر بیربط��ی تم��ام و کم��ال

نظریش با مختصات سرمایه داری درایران است.
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وقتی ما به منتقدین و تئوریسین های چپ ضد نئولیبرالیسم رجوع کنیم، متوجه میش��ویم ک��ه ادع��ا
 ص��نایعرفتن��د،جنگ آنچه دول��ت رف��اه نامی��ده میش��د در دهه هشتاد میلدی بمیكنند تاچر و ریگان 

، مالیات بر درآمد ثروتمن��دان و بم��وازات آن ب��ودجهرا خصوصی کردندبزرگ و سنگین کشور 
بیم��ه ه��ای اجتم��اعی و امکان��ات رف��اهی ج��امعه را بش��دت ک��اهش دادن��د و از ب��ازار ق��انون زدائی
کردن���د. ای���ن س���ه اص���ل "طلئی" سیاس���تهای نئولیبرالیس���تی م���ورد تواف���ق تم���امی منتق���دین چ���پ
نئولیبرالیسم است. وقتی به مضمون وقایعی که رفرمیست س��عی میکن��د آنه��ا را دس��تاویزی ب��رای
بس��ته بن��دی ک��ردن تئوری نئولیبرالیس��م کن��د دقی��ق ش��ویم نمیت��وانیم منک��ر ش��ویم ک��ه بخش��ی از آنه��ا
شامل یورش گسترده به دستاوردهای کارگری بوده است. قطعا توضیح این وقایع از منظ��ر ی�ک
سوسیالیست کارگری متف��اوت از توض��یحی اس�ت ک�ه ی�ک آکادمیس��ین رفرمیس��ت از هم�ان وق��ایع
میدهد. برای یک رفرمیست تئوری نئولیبرالیسم قرار است پاس��خگوی ی��ک معض��ل واقع��ی باش��د
ب��دون اینک��ه مقص��ر را س��رمایه داری معرف��ی کن��د. ض��دیت او ب��ا نئولیبرالیس��م عک��س برگ��ردان

سوس��یال دمکراس��ی اس��ت. ب��ه ای��ن معن��ا توض��یح آنچ��ه بوق��وعمنتس��ب ب��ه ت��وافقش ب��ا دول��ت رف��اه 
پیوست تحت پوشش نئولیبرالیسم سپر تئوریکی رفرمیست برای درک وق��ایعی اس��ت ک��ه در ک��ف
خیابان و در کریدورهای دولت اتفاق میافتن��د. رفرمیس��ت ب��ا ض��دیت ب��ا نئولیبرالیس��م در اص��ل از
ایده آلش، از دولت رفاهش دفاع میکند. این دفاع با هر نقد بجائی که ما به اص��ل و نس�ب نظری��ه

نئولیبرالیسم داشته باشیم، واهی نیست، زمینه مادی دارد.

در ایران چه؟
ک��دام "دول��ت رف��اه" در ای��ران ح��اکم ب��وده اس��ت ک��ه ح��ال سیاس��تهای موس��وم ب��ه نئولیبرالیس��تی
قرارباش��د آن را از ق��درت برکن��ار کن��د؟ ک��دام رف�اه؟ جن�گ چن�د ده�ه اخی��ر ک��ارگر ب��رای دری��افت
حقوق معوقه اش با دست بدست شدن مالکیت دول��تی ب��ه "بخ��ش خصوص��ی" آغ��از نش��ده ب��ود، ب��ا

 جمهوری اسلمی آغاز شد. از همان ماههای نخست بقدرت رسیدنشضد کارگرحاکمیت دولت 
کارخانه ها را تعطیل میکرد تا تشکل کارگری را منحل کند، کارگران بیکار را به گلوله بس��ت.
فع��الین ک��ارگری را بط��ور سیس��تماتیک زن��دان، ش��کنجه و اع��دام ک��رد. میلیونه��ا ک��ارگر مه��اجر
افغانستانی را به بردگی مطلق کشاند. عدم امنی��ت ش��غلی را ب��ه ک��ارگر تحمی��ل ک��رد، من��اطق آزاد
تجاری بوجود آورد، ق��رارداد س��فید امض��ا را اخ��تراع ک��رد، دس��تمزد واقع��ی ک��ارگر را ط��ی ده��ه
شصت به پائین ترین سطح در دو دهه قبلش رساند. حال بمنظ��ور تش��دید ب��از ه��م بیش��تر اس��تثمار
کارگر، صنایعی که مستقیما تحت کنترل داشت را ب��ه س��پاه و اع��وان و انص��ارش واگ��ذار ک��رده،
آنرا خصوصی سازی مینامد. بنامد، به خودش مربوط است. آنچه مس��لم اس��ت اینک��ه "سیاس��تهای

 جمه��وری اس��لمی٦٠نئولیبرالیس��تی" ص��دها س��ال ن��وری از ی��ک قل��م سیاس��تهای س��رکوب ده��ه 
، ازف��رود آوردکرن��ش س��ر  جمه��وری اس��لمی  ت��وحشعق��ب ترن��د. نئولیبرالیس��م بای��د در مقاب��ل

جمهوری اسلمی آموزش ببیند. شوخی بی مزه "سیاستهای نئولیبرالیستی" که عم�دتا توس��ط خ��ط
ت��وده ایس��تی در محاف��ل چ��پ ب��اد زده میش��ود هدفمن��د اس��ت. مقاص��د سیاس��ی دارد. ه��دفش ت��برئه
جمهوری اسلمی بعنوان عامل فلکت کارگر است تا باین ترتیب جمهوری ضد كارگر اس��لمی
را از خش��م و گزن��د ک��ارگر برهان��د. ه��ر چ��ه باش��د اتح��اد نامقدس��ش ب��ا جمه��وری اس��لمی علی��ه
"امپریالیسم آمریکا" هنوز که هنوز است برایش حکم اکس��یژن دارد، اکس��یژنی ک��ه ب��رای کس��بش

حاضر است چشم بسته کارگر و منافعش را بحراج بگذارد.
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IVمختصری در نقد نظریه نئولیبرالیسم .

پروسه تولید كال یا پروسه توزیع ثروت
دیوید هاروی، نویسنده تاریخ نئولیبرالیسم، مدعیست نئولیبرالیسم مجموعه ای از ای�ده هاس��ت ك�ه
توسط طبقه حاكم با توجیه ایج��اد ش��رایط زیس��تی به��تر ب��رای آح��اد ج�امعه از طری��ق ب��از گذاش��تن

خصوص��ی س��ازی م��الكیت،) ١دست سرمایه گذاران با ای��ن اق��دامات مح��وری ب�ه اج��را در میای��د 
یعنی جابجائی حقوقی مالکیت بورژوائی از دولت به بخ��ش خصوص��ی. بعب��ارت دیگ��ر جابج��ائی
مالکیت ثروت بدون اینکه نفس م��الکیت ب��ورژوائی زی��ر س��وال رفت��ه باش��د. ای��ن جابج��ائی بش��کل

كوچ��ك) ٢مبادله ای در بازار بسرانجام میرسد که خود مثالی از دست بدست شدن ثروت است. 
شدن دستگاه دولتی از طری��ق ح��ذف پ��روژه ه�ای رف��اهی ك�ه ب�ا مح��دودیت ك�ردن س�رمایه، یعن��ی
مقررات و مالیات بر سرمایه ب�ه اج��را در میاین��د. مالی��ات پ��س از متحق��ق ش��دن س��ود، در پروس��ه

ب��ازار و تج��ارت آزاد از طری��ق مق��ررات زدائی در ب��ازار.) ٣توزی��ع ث��روت پرداخ��ت میش��ود. 
بازار محل خرید و فروش است، محل مبادله ثروت است.

.سیاستهای نئولیبرالیستی در متن مبادله ثروت متحقق میشوند  یاد شده   هر سه ویژگی 

خروجی منتقد نئولیبرالیسم چه در سطح نظ��ری و چ��ه در س��طح سیاس��ی و عمل��ی ج��رح و تع��دیل
 س��رمایه ی��اتوزیع ثروت در خدمت "توزیع عادلنه ثروت" ی��ا هم��ان س��رمایه داری اص��لح ش��ده

داری با چهره انسانی یا دول��ت رف��اه اس��ت. نقط��ه عزیم��ت نق��د م��ارکس ب��ه س��رمایه داری ام��ا نق��د
پروسه تولید كال در متن تئوری ارزش است. استنتاج نقد ماركسیستی نفی سرمایه داری است.

 معاصری داریه سرمایستیقد مارکس
 ب�ه انباش��ت ازیه س��رمای��از از نی الزام��ا ناش��ی ک��ارگری تهاجم ب�ه دس��تاوردهایستی مارکسید داز
 ح��ذفی�زه. پ�س انگیش��ود است که ارزش اضافه در آن خل��ق می سود در پروسه ایش افزایقطر

 از کاهش نرخ سود بوده است. ن��رخ س��ود بن��ابریری لجرم جلوگیلدی م٨٠دولت رفاه در دهه 
 ق��انونی��ن نکت��ه در ای��ک. ت��وجه ب��ه یکن��د می طیرنزولی سیشه نرخ سود همولی نزیشقانون گرا
 آن��رایعن��ی ینام�د، ق��انون می�ک ن��رخ س��ود را ی نزول��یر س�ی اس�ت. م��ارکس از س��وئی�تح��ائز اهم

ی�ل تمای�ک آن��را یعنی یخواند میش آنرا گرایگر دی و از سویداند محتوم و مطلق می، قطعیریس
ی�ن م��ارکس ایح. توض��یکن��د نق�ض غ�رض جل��وه می��ک یجه" در ن��تی�ش. "ق��انون گرایكن��د میمعرف

ی�زان ام��ا میاب��د ی قطع��ا ک��اهش م�یهاست که نرخ سود در محور زم�ان و بص��رف انباش�ت س��رما
 ش��تابی��انه مق��ابله جوی ب��ا اق��داماتیتوان��د دار میه چ��ون س��رمایس��ت نیشتاب کاهش نرخ سود قطع

یت��وان ک��رد ام��ا می مطلقا خن��ثمیتوان نرخ سود را نی نزولیبکاهش نرخ سود را کنند کند﮳ پس ش
 ث��روتی��ع ناعادلنه ب��ودن توزیا ی نابرابریجه را نتی داریه بحران سرمایسمآنرا کنند کرد. رفرم

 ک��ال را در ب��ازاری ناع��ادلنه ث��روت ت��وازن عرض��ه و تقاض��ایم تقس��یس��ت﮳ بزع��م رفرمیدان��دم
﮳یش��ود می داریه س��رماح��ران بیجه و در ن��تی��دبضرر تقاضا مختل کرده موجب بحران اض��افه تول

یعن��ی یه، ک��ارکرد س��رمای تض��اد درون��ی نرخ سود اما ب��ا دس��ت گذاش��تن روی نزولیشقانون گرا
ی��د از دی داریه بح��ران س��رمای��ل ثابت و كاهش نرخ سود، دلیه سرمایش متضاد افزایریجهت گ
﮳یدهد میح را توضیستیمارکس
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 نرخ سود رای نزولیش با گرایانه اقدام مقابله جو٦ یه  فصل چهاردهم جلد سوم سرما در مارکس
) ک��اهش دس��تمزد٢ اس��تثمار ید) تش��د١. یکن��د میس��ت لیش��ود دار بک��ار گرفت��ه میهک�ه توس��ط س��رما
)٤ ث��ابت یه عناصر س��رمای) ارزان ساز٣ قوه کار ی نازلتر از ارزش واقعیکارگران به سطح

The موه��وم (یه س��رمای��ا س��هام یه س��رمای�ش) افزا٦ و ی) تج��ارت خ��ارج٥ جمعی�ت ی نس�بی��ادازد

Increase Of Stock Capital( 

ی ارزش م��ارکس اب��زار لزم و ک��افی از س��قوط دول��ت رف��اه، تئوریبرالیس��تی نئولیر تع��ببرخلف
﮳یده�د م��ا ق��رار می��ار را در اختی ک��ارگری ب�ه دس��تاوردهای داریه س��رمای��ورش یابی یشه ریبرا
 ن��رخ س��ودی نزول��ی��ش از گرایری جل��وگی ب��رای داریه اق��دام س��رماین و مهم��ترین موثرترین،اول
 وق��ت ویم��ه مش�اغل نیت ن��رخ اس��تثمار اس��ت﮳ بعن��وان مث��ال، تث��بی��ش افزایعنی ، شدت کاریشافزا

 موس��وم ب��هیع مش��اغل ص��نای��را و اخprecarious_jobs ب��ا دس��تمزد ن��ازل در غ��رب یق��رارداد
 داش��تند مص��داقی بموازات حذف مش��اغل ام�ن ک�ه دس��تمزد ب��الترgig_economy یگاقتصاد گ

 ق�وه ک��ار اس�ت﮳ی ن��ازلتر از ارزش واقع��ی س��طحب�ه کار و ک��اهش دس��تمزد ک��ارگران ید تشدیقدق
 ح��وزه ک��ار ارزان و خصوص��ای ب�ه کش��ورهای ش��مالیکای از اروپا و آمری صنعتیهانتقال سرما

 ن��ازلتر از ارزشی مصداق کاهش دستمزد ک��ارگران ب��ه س��طحیز نی و جنوب شرقی شرقیایآس
ی��زه از انگیک��ی ک��ار رآوری ب��ال رفت��ن ب��ایل ب��دلی��د قوه کار اس��ت﮳ س��قوط ارزش اب��زار تولیواقع
 ب��وده اس��ت﮳ی و خ��دماتیعی ت��وزی��دی، مختل��ف تولیع در ص��نایکی ت��داوم انقلب��ات انفورم��اتیه��ا
ی س��ازماندهی��ا ب�ه ح��وزه ک��ار ارزان و یع ک��ار، انتق�ال ص��نای از بال رفتن ب��ارآوری ناشیکاریب

 بن��وبه خ��ودک�ه یش��ود می�ت جمعی نس�بی��اد م��وجب ازدی�د، تولی محلی سازماندهی بجاید تولیجهان
 ف��روش ق��وه ک��ارش و ک�اهش ن�رخ دس��تمزدی کار، رقابت کارگر ب�رایره ارتش ذخیشباعث افزا

 و ه��م ارزش اقلمیش��ود ثابت منجر میه هم به کاهش ارزش سرمای﮳ پنجم، تجارت خارجیشودم
 نرخ سود عم��لی نزولیش در گرای به عنوان مانعیجه و در نتیدهد قوه کار را کاهش میمصرف

یل رابطه است که از جمله خود را در تب��دین مصداق ایکا با آمرین چی﮳ نقش رابطه تجاریکندم
ی بعن��وان فروش��گاههایک��ا" در آمری دلری��ک وال م��ارت و "ی ای��ره زنجیش��دن فروش��گاهها

 رابط�هی ص�دمه ج�دی��ا ک�رده ان��د﮳ قط��ع یت تثبی آبیقه روزمره کارگران یازهای ارزاق و نینتام
ی برایکا داران در آمریه با سرمای را بلفاصله به تقابلیکا کارگران آمرین، با چیکا آمریتجار
ی در م��ورد بن��د شش��م مق��ابله ب��ا ن��رخ نزول��ی چن��دانیح﮳ م��ارکس توض��یکش��اند دس��تمزد می��شافزا
 س��هام در ب��ازار ب��ورس در زم��انیه و عملک��رد س��رمایگ��اه﮳ وزن، حج��م، جایده��د س��ود نمی��شگرا
﮳ ام��ایکن��د می��ان جمل��ه اش بی��ن نکت��ه را در هم��ان اولی��ن﮳ م��ارکس ایرنبود م��ارکس چش��مگی��اتح

ی��ش در تقاب��ل ب��ا گرایش��ین ب��ر پن��ج اق��دام پی را بعن��وان مکمل��موه��وم یه س��رمایونم��ارکس فونکس��
 س��ودش در محاس��بهین ب��ا ن��رخ پ��ائی رب��ائیه س��رمایگوید﮳ او میشناسد میت نرخ سود برسمینزول

یه اف��زوده ش�دن ب�ه س��رمای بج��ایه س��رمات از انباش��ی﮳ بخش��یش��ود سود بکار برده نمینرخ عموم
 بطور کام��ل از پروس��هی ربائیه بشکل سرمایشود،ثابت که بنوبه خود موجب کاهش نرخ سود م

 و اقتص��اد دانینام��د می��ز موه��وم نیه که مارکس آنرا سرمایه شکل از سرماین﮳ ایشود جدا میدتول
financialization یننشالیزیش���ین را فایه س���رمای���د اش از چرخ���ه ب���از تولیب���ورژوا پروس���ه ج���دائ

 موه��وم در ب��ازاریه بخ��ود گرفت��ه اس��ت﮳ حج��م س��رمایک��ری ام��روزه ابع��اد غ��ول پیکن��د،خط��اب م
 دری و بش��كل رب��ائ دلر  یلی��ون   تر٢٨٠   ، در ب��ازار املك و مس��تغلت دلر  یلی��ون   تر٩٠ب��ورس 
 دلر  یلی��ون   تر٤٠ ب��ه ی��ب پ��ول قری به گزارش صندوق جه��انیاتی امن مالیر جزای بانکیحسابها

 ناخ��الصی��د موه��وم پن��ج براب��ر تولی دلریلیون چهارصد تریه مجموع سرمایگراست. بعبارت د
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 از پروس��هیه بخ��ش از س��رمای��ن ای اس��ت. ج��دائ٢٠١٩ جه��ان در س��ال ی   دلر  یلی��ون   تر٨٣ یمل��
﮳یکند می سود را بازی ثابت کاسته، نقش مقابله با نرخ نزولیه كال، از حجم سرمایدتول

 م��واجهی م��الی مختلف بورس  و با بحرانه��ای قرن گذشته با سقوط بازارهایم جهان در ناقتصاد
 شده است. با سقوطیدهشده است، با ركود منفصل و متصل در گوشه و كنار جهان به چالش كش

 م�دت ب�هی�ن ای س��ود در ط��ی و جه�انی م��واجه ش��ده اس��ت﮳ ن�رخ عم�ومیس��مبلوک موسوم به کمون
 نرخ س��ودی نزولیش فاكتها اثبات قانون گراین كرده است. ایدا كاهش پدحول و حوش سه درص

 دچ��اریچگ��اه ق��رن گذش��ته هی��م نی ب��ازار آزاد ط��ی داریهاس��ت. بل��وک ش��رق س��ابق بکن��ار، س��رما
 ده�هی بح��ران انته��ای��ر انباشت، نظی رشد منفیا قابل شمارش انقباض یار با معی،بحران اقتصاد

 دار ب��ایه س��رمای��انه اق��دامات مق��ابله جویر ت��اثی��انگر بی��ز نیق��ت حقی��ن قرن گذشته نشده است. ایس
 م��وثریتوانن��د می تنه��ا هنگ��امی داریه س��رمایانه نرخ سود است. اقدامات مقابله جوی نزولیشگرا

 ق��رار گرفت��ه باش��د.ی ت��دافعی��تیواقع شود و از سقوط نرخ س��ود اجتن��اب كن��د ك��ه ك��ارگر در موقع
 رای جنبش ك��ارگریم مستقیر و غیم بود كه مستقی لرزه جهانین زمینسقوط بلوك شرق بزرگتر

 قاب��ل ان��دازهی فتح��ی ك��ارگریالیستی جنبش سوسیكه كشاند. بنظر من تا هنگامی تدافعیبه موضع
ی همچن��ان در موض��ع ت��دافعی اش��ل جه��انی��ك نداشته باشد، ك��ارگر در یا از دنی در گوشه ایریگ
ی�چ و هی از عمق ته��یبرالیسم تحت عنوان نئولی جناح چپ بورژوائی اقتصادیر. تفسیماند میباق

 رای داریه ن��دارد بلك��ه عمل س��رمایه ك��اركرد س��رمایح ارزش ماركس در توضی با تئوریقرابت
 دس��امبر١٩   در   ی   ه��ارو  یوی��د  د ك��ه یس��ت نیجه��ت. بیده��د را كور جل��وه میالیسمجاودانه وافق سوس

یه از س��قوط رواب��ط س��رمای��د ك��ه بات   ممكن اس  یر   غ  ی   دار  یه   نه تنها الغا سرما  یكند   اعلم م٢٠١٩
 بلک��هیس��ت نی داریه س��رمایاس��ی ب��ه اقتص��اد سی نقدیبرالیسم با نئولیت كرد! ضدیری جلوگیدار

 در پن�ج ده�هی داریه ب�ه ک��ارکرد س��رمای ب��ورژوائی درونیشات از گرای مجموعه ایچتر انتقاد
یون – م��ذهبی مل��آن راس��ت یه علی و در منتهیستها مجموعه رفرمین است. در سمت چپ ایراخ

 قرار دارند.یتوسعه طلب خط امام

ی قرن بدون بحران اقتصادنیم
 ق��رن گذش��تهی��م در نی داریه" سرمای "بحران ساختاریك از یبی عجیر تصویبرالیسم نئولمنتقدین
ی بح��ران دائم��ی��ك ت��ا كن��ون در ١٩٧٠ درست از وسط ده��ه ی داریه سرمایند. مدعیدهندبدست م
 م��دت، بج��ز دوی��ن در همی در اش��ل جه��انیه انباش��ت س��رمای ن��رخ عم��ومیکه در ح��الی��بردبس��ر م

یت��ال مثبت بوده است﮳ م��اركس در مق��دمه فص��ل چه��اردهم جل��د س��وم كاپهمیشهمورد کوتاه مدت، 
ی��ره خی��ش از آن -- ك��ه ب��ه افزایش سال پ٣٠ كار در ی بارآوریش كه با توجه به افزایكند میدتاك

 س��قوطیدتر و شدیعتر سریار بسیز نرخ سود نیرفت ثابت منجر شده بود-- انتظار میهكننده سرما
ی��ن عل��ل آن ب�ه تک��اپو افتادن��د ودرس��ت بهمی��افتن ی اقتص��اد دان�ان ب��رانتیجهكند كه نكرده بود. در 

یه س��رمایگ��ر. بعب��ارت دی��د ن��رخ س��ود برگزی ق��انون نزول��ی" را برایش مارکس صفت "گرایلدل
 ب�ه بح�ران هم�هینك�ه ق�رن در مقاب�ل ن��زول ن�رخ س��ود مق��اومت كن�د ب��دون ایم نی حتیتواند میدار

 بمان��د چ�ونی ب��اقی ق��رن در بح��ران اقتص��ادی��م نیتوان��د  نمایه دچار شود ام�ا س��رمیجانبه اقتصاد
یاس��ی، متع��دد سی ام��روز خ��الق بحرانه��ای داریه انباش��ت اس��ت﮳ س��رمایه س��رمایتاس��اس فع��ال

 ب��وده اس��ت ام��ا ت��ا آنج��ا ك��ه باقتص��ادی و حكوم��تی اجتم��اعی، فرهنگ��یس��تی، بهزیس��تی،اكولوژ
 چند دهه گذشته از سر گذرانده اس��ت دوران رش��د ش��کننده ام��ای طی داریه آنچه سرمایگرددبرم

ی نزولیش کند کردن گرای برای داریه سرمایانه بوده است. اقدامات مقابله جویه سرماینابحران
 ب��ر وج��ودیل�ی ک��ارگر دلیش��تی کش�انده اس��ت﮳ بح��ران معیش��تینرخ سود، ک��ارگر را ب�ه بح�ران مع
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در رجعت به مارکس 

یه رش��د س��رمای ب��راگر اس��ت ک��ه ک��اری ایل��ی بلکه صورتحس��اب تحمیست نی داریهبحران سرما
یه رش��د س��رمای ن�رخ منف�ی��ا را تنه�ا در ع�دم انباش�ت ی داریه پرداخته اس��ت﮳ بح�ران س��رمایدار
٢٠٢٠ سال ین و همچن٢٠٠٩ در سال ی کوتاهیار بسیود که بجز در پری نشان داد، اتفاقیتوانم

زیس��تی دو م��ورد، بح��ران بهی��ن از ایک��ی در یه اس��ت﮳ ت��ازه عل��ت انقب��اض س��رمایوس��تهبوق��وع نپ
 علت��ش بح��ران اخ��صیگ��ر﮳ بعب��ارت دیه س��رمای کرون��ا ب��ود، ن��ه تناقض��ات درون��یوع از ش��یناش��

ی داریه از ک��ارکرد نظ��ام س��رمای را بدرس��ت ناش��یس��تی اگ��ر م��ا بح��ران بهزی نب��ود ح��تیاقتصاد
﮳یمبدان

جمعبندی
 از هم��انیبرالیس��تی کج��ا ب��ا نق��د نئولی��چ در هی داریه س��رمای ج��اریت از م��وقعیس��تی مارکسنق��د

 ازی ق��انون زدائی، ب��ورژوائیت ش��دن م��الکی دول��تی��ا و ی. خصوص��یکن��د نمی��دا پی تلق��یتوض��ع
ی تبعات آن مانند كوچك و بزرگ شدن دول��ت ب��ورژوائی و حتیه بر سرمایاتبازار و کاهش مال
 عملک��ردیح اق��دامات ن�ه بواق��ع توض��ین از ایچیک چرا كه هیست نیه به سرمایمشغله نقد کارگر

 من��افعی��ه از زاوی داریه كنن��ده نق��د س��رمای��ان ارزش اس��ت و ن��ه بی در مت��ن تئوری داریهس��رما
 چ��هی��ات اول مالیس��ت؟ مش��غله ک��ارگر نیه بر س��رمایات شود چرا مالیده پرسید است﮳ شایكارگر

 ازی از دس��تمزد ک��ارگر پرداخ��ت ش��ود بخش��یما و چ�ه مس�تقد دار پرداخ��ت ش��ویهاز طرف س��رما
 دول��تی ک��ارگر مش��اور اقتص��ادی��ا ک��رده اس��ت﮳ ثانی��د) اس��ت ک��ه ک��ارگر تولیارزش (اض��افه ا

 دریی مش��اورت ب��ا دول��ت ب��ورژوای��دان﮳ وارد ش��دن ب��ه میس��ت ب��ودجه آن نیم تنظی برایبورژوائ
﮳یکند بودجه" در اساس اشتباه است﮳ کارگر صرفا مطالباتش را مطرح میص منبع تخصیافتن"

 اس��ت دری داریه ث��روت در س��رمای��ع ح��الت نق��د پروس��ه توزی��ن در مطل��وب تریبرالیس��م نئولنق��د
 س��طح اختلفی��ن تری ایه پ��ای��ن كالس��ت. ای��د در پروس��ه تولیه نق��د س��رمایس��م مارکسیکهح��ال

 ازیس��ت درك رفرمیبرالیس��م نئولی�ه اس�ت. نظری داریه دو نقد متف��اوت ب�ه س��رماین ایکمتدولوژ
ی ح��الت، خص��لت نم��این در به��تریبرالیس��تی، رف��اه اس��ت. نق��د ض��د نئولول��ت از دی��دپروس��ه خل��ع 
 پرچ��می اس��ت﮳ اول��ی داریه س��رمای نف��ی خص��لت نم��ایس��تی و نق��د ماركسی داریهاص��لح س��رما

 است.ی كارگریالیسم پرچم سوسی و دومیسمرفرم
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