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  مقدمه
بار  رانيو ا کايآمر یدولتها یجار کشمکش

 دهيرس یجنگ یبه سطح پروپاگاندا گريد
ادعا  کنند،يم یرجز خوان دولت است. هر دو

 ی"رو یحمله نظام ايجنگ  نهيگز کننديم
" شان قرار گرفته است. هر دو همزمان زيم

جنگ در  تياز عدم مطلوب یخاص ديبا تاک
 شيبا نما کاي. آمرکننديرفع تنش صحبت م

را  رانياز موضع قدرت، ا یجنگ یوگانهانا
اهل مذاکره  یتا اطالع ثانو کندياز موضع ضعف اعالم م راني. اکنديمذاکره دعوت م زيم یبه نشستن پا

پر وارد  یبلکه با دست يا بگروگان بگيرد تا ِدُرن شکار کند و نفتکش منفجر کند خرديوقت م ست،ين
. کاستيو آمر رانيچهل ساله ا شدر کشمک یسودياست اپ انيمذاکره شود. آنچه در هر حال در جر

 افتهيبازتاب  یجنگ ینه چندان دور، در پروپاگاندا یمشابه آن در گذشته ا یمانند نمونه ها یجار سودياپ
مردم، روزمره ما  یمملو از قصاب یدو دولت با کارنامه هائ یجنگ یپروپاگاندا نيماش کهياست. در حال

 ميرژ انيو حام یاسالم یجمهور یبورژائ ونيسيخود قرار داده اند، اپوز یغاتيرا موضوع بمباران تبل
"صلح طلب" شده  یگريجنگ طلب و د یکيروبرو شده اند،  گريکديبا  یمتفاوت تيدر ظرف یاسالم
 است.

 
 اليسوس برالها،يل خواهان،يجمهور ن،يسلطنت طلبان، مجاهد

 هيو هر سا ستيوناليناس یاز كردها یدمکراتها، گروههائ
به  کايآمر یحمله نظام یضمنا حام ايآنها علنا  ینيب نايروشن ب

که تا  -- بظاهر رنگارنگ  شاتيگرا نياند وجه مشترک ا رانيا
 یحام یتلفبدرجات مخ یجنگ یقبل از شروع پروپاگاندا

 سميوناليناس --بودند رانيا هيعل کايآمر یاقتصاد یمهايتحر
 هي، علیاسالم یجمهور هيعل یجنگرا  کايآمر یو چه حمله نظام یاقتصاد های مياست. آنها چه تحر

 کاي" در مقابل آمرراني"ا ۀاز کاربرد واژ ی. اغلب حتکننديم یمعرف ميرژ رييتغ یو برا یاسالم ميرژ
 گريد یدر اطالق اسم کشورها یاصل انيجر یاسيس اتيمتداول ادب رسمه ب نهاياما هم کننديم زيپره

. کننديو ... نم هيروس س،يانگل کا،يدر کاربرد آمر یديترد نيبهنگام خطاب کردن دولت آنها، کوچکتر
از توهم  یتخاصم خاص، بخشا ناش نيدر ا کايدر مقابل اسم آمر رانيآنها در کاربرد اسم ا تيعلت حساس

از  یبا جناح ريناپذ یتخاصم آشت کيوارد  کايدولت آمر نديآنهاست. مدع یبياز عوامفر یعمدتا ناش یول
 کنديتالش م کايآمر نهايا ريشده است. به تعب ،یاسالم یجمهور ميرژ ران،يدار در ا هيطبقه حاکم سرما

 یجمهور نيگزيو .. را جا خواهيسلطنت طلب، مجاهد، جمهور یعنيداران،  هياز سرما گريد یجناح
مخالف  یعني" رانيمخالف "ا کايچون آمر کنندينم یکوتاه کايآمر یبرا یکند. پس در خوشرقص یاسالم

پشت  فيط نياست. رژه ا آن یجناح اسالم ريناپذ یبلكه مخالف آشت ستين رانيدار در ا هيطبقه سرما
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 یآنها در امتداد پروپاگاندا وضعتهوع آور است اما در هر صورت م کايآمر یجنگ یپروپاگاندا نيماش
نفرت  کي یکه اوال رو ليدل نيبا بانهيموضع عوامفر نيو در خدمت به آن جناح است. ا کايآمر یجنگ
 نيماش نيرا با اتکا به بزرگتر یروزيپ ايکرده است و ثان یگذار هيسرما یاسالم یاز جمهور یواقع
نفرت توده  کنديمردم را دارد چرا که تالش م دههر چند محدود تو جيتوان بس دهد،يوعده م ايدن یجنگ

کرده، آن را در بسته  زهيکانال رانيو ا کايآمر یرا در کشمکش جار یاسالم یزحتمکش از جمهور یها
فرا  کاياز آمر تياز آن قالب و آنها را به حما یعاص ۀبه تود یاسالم ميبر سر بود و نبود رژ یجنگ یبند

 بخواند.
 

 یدر قالبها روزيکه تا د یاسالم یجمهور انيحام
 ستيترور ستياز جمله مخالفت با در ل یمتفاوت

 ميقرار گرفتن سپاه پاسداران و سپس اعمال تحر
به اعتراض  یرهبر تيسپاه و ب هيعل یاقتصاد

 جيبس یبرا یامروز محمل مردم پسند خاستند،يبرم
 اکرده اند. آنه دايتوده مردم، خصوصا در غرب، پ

 یمدافع "صلح" معرف خود را مخالف جنگ و
 ميها، عالوه بر عامالن مستق ی. پرو اسالمکننديم

 – یشامل اصالح طلبان، توده ا یاسالم یجمهور
 ستياليضد امپر ستيپرو اسالم یها، چپها یتياکثر

خراب  نهخا یهايتنفر توده مردم از جنگ افروز ی. آنها روشونديکرد م یستهايونالياز ناس یو جناحهائ
 یرانينشاند، در و اهيمردم عراق را به خاک س روزيد که یکائيحساب باز کرده اند، همان آمر کايکن آمر

داعش را کاشت و  یداشت، نطفه ها ینقش قابل توجه هيمطلق مردم سور یدر کشتار و آوراگ ه،يسور
 انيحام یبيدارد. عوامفر تشرک ینظام یهايريدر درگ یبيافغانستان، پاکستان و ل من،يامروز در  نيهم

خصوصا  -- کايخانمان برانداز آمر یهايمردم از جنگ افروز ینفرت واقع کي یرو یاسالم یجمهور
هر چند  جيقدرت بس ليدل نيکرده است و بهم یگذار هيسرما – رانيبا ا یگيدر منطقه و در همسا

عرق وطن  ختنيبرانگ یرو یماسال یجمهور ،یاجتناب از خانماسوز زهيدارد. عالوه بر انگ یمحدود
 حساب باز کرده است. گانهيدر مقابله با تهاجم ب یپرست

 
اول و تز  یدر برخورد او به جنگ جهان نيبدون استناد به موضع لن ايبا  یستيتشکالت کمون اغلب

شد" توده مردم  ی"اگر جنگ ايمخالف جنگ بود و ثان ديکه اوال با کننديم دياش، تاک یانقالب یشکست طلب
 یدتيعق ولدارد و بر اص تيکه در ظاهر حقان یرا سرنگون کنند. موضع یاسالم یالزم است جمهور

موضع  نيپا در هواست. ا ليدل نياست و بهم یمکتب ست،ين یاسيموضع اما س نياست. ا یمتک ستهايکمون
 نيتنش بخدمت گرفته شود. ا یآن را دارد که بنفع هر دو سو ليندارد بلکه پتانس جينه تنها قدرت بس

آشناست و آنرا  یاسالم یجمهور یمقابله با جنگ و سرنگون کيبه مکان کند،ياز اصول آغاز م موضع
از  یريجلوگ یبا توده مردم برا ستهايرابطه کمون کيالکتيبه د یاشاره ا چياما ه کنديم یبدرست هج

 توانيکرد؟ چگونه م یريشگياز بروز جنگ پ تواني. چگونه مکندينم یاسالم یجمهور یسرنگون ايجنگ 
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 راداتيتازه ا نهايکرد؟ ا یسازمانده و جيبس یاسالم یجمهور هيوقوع جنگ، توده مردم را عل یدر فردا
شان اشتباه است. آنها  کي. کل پلمستيبحث شان ن یاما سوراخ ها ستهايبحث است. مشکل کمون

مخالف  ،یستيکمون یا هيافتاده، در آن فضا با اتکا به اصول پا یجنگ یپروپاگاندا یناخواسته بدام فضا
 نياند. ا دهيبتصور خود "موضع سوم" را برگز ستند،ه یاسالم یو مخالف جمهور رانيبه ا کايحمله آمر

در عمل به  چ،يندارد که ه جيندارد. قدرت بس یعمل یاست چرا که مابازا یموضع اما پا درهوا و انتزاع
از تحرکات "صلح طلبانه"  یجزئ هر تالش ضد جنگ، یچرا که از سوئ ديايدرم ريدرگ نيخدمت طرف

 جهياساعه پر شده است، در نت ني" همی"صلح طلب یبحساب خواهد آمد. صندل یاسالم یجمهور انيحام
و  یا هيبشدت حاش یاسالم ی"صلح طلب" جمهور انيدر صف حام یاسالم یپرچم مخالفت با جمهور

شرکت در صفوف  مانديم یبا جنگ" باق تيآنچه از "ضد ،یجار یکمرنگ خواهد بود. در توازن قوا
"، باز یاسالم یجمهور ی"سرنگون گريد یاند. از سو یماسال یجمهور یخواهد بود که حام یکسان

" محو ميبه "رژ کايحمله آمر انيحام یاهويه انيدر م یبالفعل آن در صحنه نباشد، بسادگ یرويمادام که ن
خواهد بود. برخالف دو  کايآمر انيدر صف حام بودن مترادف با قرار گرفتن ميخواهد شد، ضد رژ

صف مستقل  کيتوده ها حول  جيقادر به بس ستهايکمون یموضع جار ،یمو پرو اسال یستيوناليجنبش ناس
 است.  یجنگ یويآن سنار متيچرا که نقطه عز ستين

 
که تنش  یبه معضل توده مردم در هنگام ینيع یپاسخ افتني یبرا
 یاست و خود را به فضا دهيرس یتازه ا یبه اوجها رانيو ا کايآمر

 یهر نسخه ا دنيچيکرده است، الزم است قبل از پ ليجامعه تحم یاسيس
تنش  ديفاصله گرفت. با یجنگ یپروپاگاندا یتوده مردم، از فضا یبرا
ما  یداد. خطا حيباز کرد و توض نهيرا بع یاسالم یو جمهور کايآمر

جنگ  ايکه بدام سوال "آ شوديآغاز م یرابطه از آنجائ نيا حيدر توض
 یبرا رانيحاضر به مداخله در ا یطيتحت چه شرا كاياست: آمر نيسوال ا کهيدر حال ميافتي" مشود؟يم
 است؟ ميرژ رييتغ
 

 یانقالب زشيتوسط خ یاسالم یجمهور یسرنگون كهياست: هنگام نيکوتاه سوال باال به باور من ا جواب
 شده باشد. یقطع رانيمزدبگ
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  ايران و آمريکا روابط چهل سال اخيرکرونولوژی 
  

  1989تا  1979

 در به فلج کارگران شرکت نفتاعتصاب  تاثير بسزای
 سپتامبر 9که از  کشاندن اقتصاد حکومت شاهنشاهی،

 در کنار ) آغاز شده بود،57شهريور  18( 1978
اعتراضات و تجمعات خيابانی روزمره توده ميليونی 
مردم عليه حکومت شاه، حاميان غربی محمد رضا 

قانع کرده بود که شاه رفتنی  در زمستان آنسال پهلوی را
در  یسران چهار کشور بزرگ غرب نشست است.

، در مورد وضعيت 1979ژانويه  7تا  4 ،جزيره گوادلپ
به تصميمی را داشت  بخشيدنحکم رسميت  تنهاايران 

. طی مذاکرات مستقيم و گرفته بود »کار شاه تمام است«از يکماه قبل با فرمول ژيسکاردستن  که آمريکا
- 79فوريه  1 –طی حداقل يکماه منتهی به پرواز خمينی به تهران  ینيخم غير مستقيمی که بين آمريکا و

که اسم  -- کمونيستهاسرکوب  و خمينی بر سر دو موضوع ساق شدند. اول، آمريکاصورت گرفت،  -
اگرچه قول خمينی مبنی بر تداوم صدور نفت  و دوم حفظ ارتش بود. --رمز سرکوب انقالب نيز بود 
باز نکرده  كايبا آمر رابطهحفظ  برای قول او روی یچندان حساب کارتر برای غرب اهميت داشت اما

توسط اسالميون با ريسک زيادی همراه  بخوبی ميدانست که حفظ رابطه با آمريکا . جيمی کارتربود
ايران در متن جنگ سرد بود.  سرکوب انقالب آمريکا اهميت داشت پراگماتيست آنچه برای دولت .است

پيام . در بود آمريکا درباره ايران های صدر جدول نگرانیانقالبيون و در راس آنها کمونيستها  سرکوب
دارد که  یخوب آگاه یليخ رانيارتش ا«، گفته شد رسيدتوسط وارن زيمرمن به خمينی  که ساندرز

 یا حساب شده اتيعمل کيترس آن را دارند که  ها یاند و ارتش مسلحانه کرده اتيدعوت به عمل ها یا توده
ولد همچنين "هار ».ارتش و طرفداران آقا وجود داشته باشد نيب یريو درگ کيتحر یبرا ها یا توسط توده

 ٢٨وزارت امور خارجه بود روز  کيکارتر معاون خاور نزد یجمهور استيساندرز که در دوران ر
 دهند، یاز آنچه در کل به ما نسبت م شتريب«گفت:  ندگانيمجلس نما یروابط خارج تهيبه کم ١٣۵٩بهمن 

جالب : «ديگو یدر ادامه م او .»ميتماس داشت یچه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، با رهبران مذهب
بودند که  یکرد افراد جاديانقالب ا یروزيپس از پ ینيانقالب که خم یشورا یاز اعضا یا عدهاست که 

موضوع اذعان کنند.  نيها دوست ندارند که به ا ها تماس داشتند. آن شش ماه قبلش با آن یط ها يیکايآمر
فراتر از آن است، در  یبلکه گام ست،يفقط تماس ن د،يکن یکه شما به آن اشاره م یزيچ کنم یاما فکر م

 هويزر )2016"(سايت بی بی سی، ژوئن  .»ديبود که به قدرت رس یمرد نيشناختن نماد تيواقع به رسم
در تنها مالقاتش با شاه از او  بود و شده تهران واردژانويه  4همزمان با شروع نشست گودالپ در 

اده د تيقطع ونيـ اسالم یبه مل و تسليم آن مهار ارتش ايران را ترک ميکند. پرسيده بود که او چه موقع
معادالت باالئی ها و به تبع  )بهمن 21- 22فوريه ( 10-11 شد اما قيام پيش بينی نشده و مسلحانه مردم در

بعلت از هم پاشيدگی ارتش و ساير قوای سرکوب که  تغيير داد. آن رابطه جمهوری اسالمی با آمريکا را
 1981ژوئن  19تا  عمال 57انقالب  نتيجه بالفاصله قيام بهمن ماه بود، سرکوب انقالب به تعويق افتاد.
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تا  آغاز شد. آن پس از اين تاريخ بصورت همه جانبهادامه پيدا کرد و سرکوب وحشيانه ) 60(سی خرداد 
کا برميگردد، اين روابط به موازات آنچه در خيابانها و کارخانه ها و مدارس و آنجا که به روابط با آمري

 توسط كايتصرف سفارت آمريزدی بنمايندگی از دولت بازرگان  دانشگاه در جريان بود، متغير شد.
تا چند روز  كايرا فورا خاتمه داد. رابطه دولت بازرگان با آمر )79فوريه  14(1357بهمن  25 در چريکها

در تهران،  كايآمر ريسف وانيگرم بود كه سولبقدری  1358سفارتش در آبان  مجدد از تصرف شيپ
داد.  ليعراق را به آنها تحو ینظام از موقعيت محدود ی هر چنداطالعات ،دولت بازرگانبدرخواست 

 یبا جمهور كايرابطه آمر از سودياپ اولين نيا زده بود. هادر مرز یكاتيدست به تحر اميصدام از همان ا
  . از دولت بازرگان گرفت، انتظام ريعباس ام ،یقربان يک بود كه یاسالم

 
 استيروز ر ني) تا آخر1979نوامبر  4( 1358آبان  13 از

سفارت  یريكه گروگانگ 1981 هيژانو 20كارتر در  یجمهور
رابطه  كيوارد  یاسالم یجمهور ،ادامه داشت آمريکا

بحران ديپلماتيک جمهوری  شد. كايبا آمر كيپلماتيخصمانه د
 منجراسالمی با آمريکا، که به قيمت سقوط دولت بازرگان 

خمينی  یحساب شده آگاهانه و يک تصميم  یشد، نتيجه 
برای سوار شدن به موج انقالب بود. انقالبی که هنوز در 
جريان بود و جناح چپ آن با شعار "بعد از شاه نوبت 

ی که ريگان ساعات اولين در گروگانها را یآزاد یاسالم یجمهوردر خيابانها رژه ميرفت.  آمريکاست"
. عهد نامه الجزاير که توافقی برای آزادی كرد هيهد به او ه،يژانو 20 ،را بدست ميگرفت ديكاخ سف سکان

پس از شروع جنگ با  .شده را بجيب حاکمان اسالمی ريخت منجمدميليارد دالر  8بود، قريب  اهگروگان
ساطت با و کهآمريکائی ه لحاس ديبا خر کايبا آمر یاسالم یرابطه جمهور عراق در سپتامبر همانسال،

دولت پرو  هيافغان را عل نيمجاهد کارتردولت  اميا نيدوباره برقرار شد. در هم بانجام ميرسيد لياسرائ
 یخارج استي. سكرديمجهز م ینظام ميو تعل افغانستان به سالح و مستشار ببرک کارمل در یشورو

متحدين کمربند سبز "که به  انهيدر خاورم ستهايها در تقابل با كمون ستياز اسالم تيكارتر در حما
 یسران اوباش اسالم از . اوافتيادامه  گانيشهرت داشت، در دولت ر نيز "ستهايکمون هيعلاسالمی 

 یگريگر معامله د هيگان توجير یتين مشاور امنيمك فارل 1985. در سال پذيرائی کرد ديكاخ سف درافغان 
كمك به  افتيدر یبرا یثبات اسالم یكمك نكند، حكومت ب رانيبه ا كاياگر آمر گفتيشد. او م رانيبا ا

كنترا  رانيا یماجرا بيترت نين همنظر بود و به ايبا فارل ايسازمان س وقت سي. رئاورديم یرو یشورو
   .شكل گرفت

 
در  یاسالم یجمهورچند روز پس از شروع جنگ با عراق، 

 تالش کرد 1980سوزان در سپتامبر  ريشمش ناموفق اتيعمل
را منهدم کند. عراق  راکياوس یاتمدر حال ساخت  روگاهين

با  1981را در ژوئن  یاسالم یكار ناتمام جمهور لياسرائ
و  یماسال یجمهور یبه اتمام رساند. همكار روگاهيبمباران آن ن
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 یشد. بن یاسالم یجمهور یبرا یكائيآمر ینطام زاتيتجه هيته طهواس اسرائيل. افتيادامه  لياسرائ
ـ  رانيمثلث ا گريرابطه را افشا كرد. بعدها بار د نيا که در اين ايام به مجاهدين نزديک شده بود، صدر
 یاسالم یجمهور نباريفعال شد. ا 1987تا  1985 یسالها نيب ت،يگ رانيا انيدر جر كايـ آمر لياسرائ

 بينترتيشد. با كاراگوئهيدر ن ستهاي" ساندنیستياليدر سركوب دولت "سوس كايآمر یبرا یمال نيمنبع تام
در خارج كشور  ستيكمون نيو ترور فعال رانيدر داخل ا ستهايهم در سركوب كمون یاسالم یجمهور

  شده بود. كايگاو آمر ،كاراگوئهيسركوب چپها در ن یبرا ليكمك اسرائ ابفعال بود و هم 
  

 اقدام ورزيد. آنچه بعدا حزب هللا لبنان شدبه پايه گذاری  یاسالم یانفعالت باال، جمهور فعل و بموازات
نفر از اتباع  104در تهران،  كايكارمندان سفارت آمر یرياز گروگان گ تيبه تبع 1982از سال 

 تي" که مسئولی. گروه دست ساز سپاه بنام "جهاد اسالمه شدندبه گروگان گرفت یغرب یهاکشور
منفجر  یتُن كي یرا با بمب روتيدر ب كايسفارت آمر 1983آپريل را برعهده گرفته بود در  یريگروگانگ

 حامل ونيكام يکهمان سال  اکتبر . درآمريکائی منجر شد 17نفر، از جمله  63که به کشته شدن  كرد
با  و شد وارد بيروتبه مقر نيروی دريائی آمريکا در  هزار کيلو تی ان تی 9 با قدرت انفجاری بمبی

. اين بزرگترين تلفات نظامی کشته شدند زمينی آمريکا –دريائی  مسلح نيروهای نفر 241 انفجار آن
فرانسه را در  نظامی مقر کاميون ديگری دو ساعت بعد آمريکا در يکروز پس از جنگ جهانی دوم بود.

 یجمهور تيو تثبلبنان  عروج حزب هللا یبرا یانفجارها نقطه عطف ني. ارا کشت نفر 58و  لبنان منفجر
باصطالح  یروهايانفجارها، ن نيا جهيشد. در نت ليو اسرائ كايضد آمر تانتيليم یروين بعنوان یاسالم

در  یليـ اسرائ یكائيجنبش ضد آمر ديو فرانسه، از لبنان خارج شدند كه از د کايحافظ صلح، ازجمله آمر
نه تنها آمريکا هيچ اقدام بالفاصله ای عليه جمهوری  اما جالب اينکه. امديبحساب م یروزيپ كيمنطقه 

باعث  داديرخ م گانيررياست جمهوری در زمان  جملگی كه اتيعمل نياز ا كيچيه اسالمی نکرد بلکه
بزير  1987در سال  کند. یخوددار یاسالم یجمهور مورد نيازاسلحه  نياز تام دو سال بعد گانير نشد

کليد  »زيار« واريد یکيدر نزد یلياسرائ ونيرانندهٔ کام کيتوسط  ینيچند کارگر فلسطگرفته شدن 
  انتفاضه اول را زد.

  
 اقدام در دستور کار جمهوری اسالمی قرار گرفت. چند ،1988اوت  22در  جنگ با عراق انيپس از پا

ده دستور قتل عام هزاران زندانی سياسی کمونيست و مجاهد باقيمان ،همزمان با پايان جنگ خمينیاول، 
 هایاعدام بشکل همان ماههای اوت و سپتامبر، درکرد. اين حکم ميالدی را صادر 80دهه  از سرکوب
مدفون  ،که شناخته ترين آنها خاوران است ،در گورهای دسته جمعی و قربانيان باجرا درآمد دسته جمعی

خمينی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد و باين ترتيب  1989چند ماه بعد، در فوريه  دوم، شدند.
همزمان و در ادامه  سوم، کرد. پيدا تنزل مرتد برای قتل يک نويسنده ی"صدور انقالب اسالمی" به حکم

مخالفان خود در خارج  ترور زنجيره ایکشتار دسته جمعی زندانيان سياسی، جمهوری اسالمی دست به 
 اش در ابتدای رياست جمهوری کاهش تنش با غرب از یبرا رفسنجانی عبث تالش چهارم،از ايران زد. 

  آغاز شد.  1989اوت 
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  2002تا  1990

 ش درو بازار آزاد بود، عالوه بر نقش یساز یکه هوادار خصوص اردريليعمامه به سر م اين، رفسنجانی
ليست  خود یستيدر کارنامه ترور ،یالديم 80چپ در دهه  نيمخالف ی قتل عام صد هزار نفره یرهبر

بلند باالئی از ترور مخالفين را دارد. يکماه پيش از رياست جمهوری او، عبدالرحمان قاسملو را در حال 
از جمله  او در ،ری رفسنجانیجمهو استير ايامدر  هوری اسالمی در وين بقتل رساندند.مذاکره با جم

در اوت  اري، ترور شاهپور بخت1989کمانگر در سپتامبر  قيغالم کشاورز و صد یدستور ترورها
عمدتا وابسته به حزب دمکرات  ونيسي، قتل عام اپوز1992فرخزاد در اوت  دوني، ترور فر1991

و  نيبرل در کونوسيدر رستوران م و از جمله دبير آن صادق شرافکندی یاسالم یجمهور کردستان
در سپتامبر سال بعد، ياسر  .شتدا دست 1992در سپتامبر  رسيآ نسيدر بو ليانفجار سفارت اسرائ

  عرفات و اسحاق رابين پيمان اسلو را در واشنگتن امضا کردند.
  

 یشورشها شمسی) 74تا  71(سالهای  1990در اوايل دهه 
 کرمانشاه،اراک،  راز،يمشهد، شاز جمله  در متعددی یشهر

ين ا. تندبوقوع پيوس و اسالمشهر هي، ارومقزوينزاهدان، 
اقدامات دولت  نتايج در عکس العمل به شورشها که

صعودی پنجاه  رفسنجانی در خصوصی سازی، نرخ
"تعديل اقتصادی" نام نهاده  آنچه مجموعدر  تورم و درصدی

در مقابل بشکلی اجتناب ناپذير  ،بوقوع پيوستندشده بود، 
در اعتراضات خود از بانکها تا مراکز قدرت را  توده عاصی. ندگرفت موجوديت جمهوری اسالمی قرار

 .کشيدند آتشبه  را قران یديگر شهردر  و بتصرف درآورده شهر را پادگان مورد كيدر  ،نشانه گرفتند
. سركوب كند یكي یكيرا  زولهيخروشان تخاصم اما منفصل و ا ینهالها نيموفق شد ا یاسالم یجمهور

هاد خاص نظامی "خصوصی سازی" صنايع و منابع دولتی به جابجائی سرمايه از نهاد عام دولت به ن
شد. سپاه و بيت رهبری و از جمله خود رفسنجانی، در طی دوران رياست  سپاه پاسداران ترجمه

 ،توليد ابزار نظامیصنايع  صنايع سنگين، جمهوری اش با در دست گرفتن کنترل نفت، پتروشيمی،
به بزرگترين سرمايه داران ايران تبديل شدند.  مخابراتو  بانکها و نهادهای مالی توليدات زير ساختی،

" توصيف شايد اطالق "مافيای خانوادگی که در ايران شکل گرفت می از سرمايه داریفرباين ترتيب 
ريز و درشت در  تبادل کاالهای توليد و واقعیروبنا باشد چرا که باقرار خودشان، بازار  مناسبی از آن

  .بانجام ميرسد با اهرمهای قدرت ازطريق رابطه معامالت و استو غير قانونی  آن مملکت "زير زمينی"
  

 در انتخاباتی که در اصل "نه" مردم به جمهوری )1997مه  23( 76در دوم خرداد  یپس از انتخاب خاتم
از  دو طرف پهن كرد و ورکيويدر مقر سازمان ملل در ن برای خاتمی یفرش قرمز كايآمر اسالمی بود،
با  یجد یمذاکره ا یکه حت یعاد یاما نه تنها به رابطه ا نهمهيتمدنها" صحبت کردند. ا یلزوم "گفتگو

فصل جديدی در رابطه توده مردم با  1999اعتراضات کوی دانشگاه در ژوئيه  منجر نشد. كايآمر
باز کرد. پس از سرکوب خيزش سرنگون طلبانه دانشجويان، اين جنبش دچار انکشاف جمهوری اسالمی 

"دانشجويان آزادی و برابری"خواه عروج کرد. دانشجويان داب تا  کمونيستی شد و از دل آن گرايش
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بدست  را دانشگاهها هژمونی مخالفت با جمهوری اسالمی در 2009جنبش سبز در  آغاز صباحی پيش از
  .داشتند

  
سفارت آغاز شده  یريدر عکس العمل به گروگان گ 1979 رکه از نوامب کايآمر یاقتصاد نيشيپ ميتحر 

بدليل عمليات  و . اما بار ديگر، آمريکا پس از افشای ايران گيتلغو شد، پس از پايان گروگانگيری بود
مهوری اسالمی را با مختلف نظامی و بعضا تروريستی جمهوری اسالمی در خاورميانه عليه آمريکا، ج

اسالمی به بر اين، دولت بيل کلينتون بخاطر تالش جمهوری . عالوه تحريمهای اقتصادی تنبيه کرد
که  راني. اوضع کردعليه ايران  1995از سال جديدی را  سالح هسته ای، تحريمهای اقتصادی دستيابی به

مداخله کرده و از بخشی  بر سر تصرف قدرت در جنگ داخلی افغانستان بين گروههای مختلف اسالمی
در خصومت دولت حاکم از مخالفين طالبان حمايت ميکرد، پس از تصرف قدرت سياسی توسط طالبان با 

"بداد"  ،1998 ام،يدر همان ا نتونيکلدولت . در آمد یآماده باش جنگ بحالت حديکهتا  مواجه شدافغانستان 
   افغانستان را بمباران کرد. جمهوری اسالمی رسيد،

  
پسا  سياسی زمين لرزهشاهد بزرگترين دهه نود ميالدی 

بلوک انقالب اکتبر بود: سقوط بلوک شرق. در خال 
بمنظور تثبيت آمريکا  شرق، حمله اول آمريکا به عراق

، جنگ داخلی بوقوع پيوست بعنوان تنها ابر قدرت دنيا
در يوگوسالوی و دخالت اسالميون در جنگ بوسنيا چند 
سالی بطول انجاميد، کمشکش اسالميون با نظاميون در 

بين  1994، جنوسايد رواندا در ذاشتبجا گهزار کشته  100 در آنچه دهه سياه نود نام گرفت الجزاير
 1996افغانستان بدست اسالميون افتاد و نهايتا طالبان در سپتامبر  پانصد هزار تا يک ميليون کشته داد.

 يااز جانب ايران  هر يک ، بکمک پاکستان بر رقبای اسالمی اش کهآنکمتر از دو سال پس از تشکيل 
در اواخر دهه نود افغانستان، پس از ايران، بهشت  حمايت ميشدند، غلبه کرد. سعودی عربستان

 عليه بمب گذاریچند عمليات در  ی و حاضرتروريستهای اسالمی از جمله القاعده شد. القاعده ح
در همين مدت تالش آمريکا برای تثبيت خود بعنوان ژاندارم جهان  شرکت کرده بود.آمريکا  تهایرسفا

. نتوانست به بار بنشيندپدر تحت عنوان نظم نوين جهانی بود،  پس از سقوط بلوک شرق، که دکترين بوِش 
. شدروبرو  احزاب دمکرات و جمهوريخواه استراتژيک در آمريکا با يک سردرگمی 2000انتخابات سال 

 پسا ، پس از يک دوره بازسازی زيرساخت کشور90جمهوری اسالمی از اواسط دهه  از سوی ديگر،
 تالش برای ايجاد و توسعه زرادخانه داخلی، تصادی بين سپاه و شرکا وم منابع اق، تقسيجنگ با عراق

اسرائيل بطور کامل از  2000در سال  .ئی برای ساخت سالح هسته ای برداردمخفيانه قدمها سعی کرد
  لنبان خارج شد.

  
کره  دولت آمريکا دليلی برای زيستن يافت. ايران، 2001سپتامبر  11بدنبال حمالت تروريسم اسالمی در 

با ما هستيد يا با عبارت "در متن دکترين بوش که  قرار گرفتند، شمالی و عراق در محور شر جرج بوش
ايران و کره شمالی شتاب  برای دسترسی به بمب اتم درمسابقه تسليحاتی " فرموله شده بود. عليه مايا 
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اراک  نيروگاههای مخفی هسته ایی مجاهدين از پس از افشاگر كايو آمر لياسرائ با رانيا مناقشات يافت.
 یبراطالئی  یفرصتکه  --2003در  عراقبه  كايحمله دوم آمر و در ادامه ،2002در سال  و نطنز

در ادامه، بهار  .ابعاد تازه ای بخود گرفت—فراهم کرد در خاورميانه را جمهوری اسالمی یشرويپ
  دامنه نفوذ جمهوری اسالمی را گسترده تر کرد. 2011عربِی 

  
  

  2019تا  2003

پيش از حمله دوم  عليرغم اينکه جمهوری اسالمی
در اتحاد با سوريه نفوذ قابل  آمريکا به عراق

جنگ باصطالح "اعراب و اسرائيل" ظه ای درحمال
پيدا کرده بود، اما اين  بر سر مسئله فلسطين

کا به دستاوردها در مقايسه با آنچه يورش آمري
 نقاطنبود.  چشمگير عراق برای ايران ميها کرد،

 )1عطف ايندوره برای جمهوری اسالمی شامل 
بفاصله  در لبنان 2006 سی و چهار روزۀ جنگ

کوتاهی پس از سرد شدن انتفاضه دوم که از 
بود. بطول انجاميد،  2005تا فوريه  2000سپتامبر 

گرفت با عقب نشينی اسرائيل از لبنان  لقبنخستين جنگ نيابتی ايران و اسرائيل دوم لبنان که  جنگ
به "جنگ  لقب گرفته بودشيفت آنچه "جنگ اعراب و اسرائيل"  شايد بتوانخاتمه يافت. اين جنگ را 

از مخالفين ايران را داريم که شامل  بلوکی در خاورميانه ايران و اسرائيل" قلمداد کرد. ما از اين پس
ميشود. از سوی  حتی دولت "خودگردان" فلسطين و راتاما قطر، اسرائيل، عربستان سعودی، مصر،

 )2 .ندردعليه بلوک فوق ابراز وجود ميک در مقاطعی حماس)و ( حزب هللا –سوريه  –مثلث ايران  ديگر
 با هر جناح و دسته اش جمهوری اسالمی ،تهراندر  2009در سال  ايران مردمتوده ميليونی اعتراضات 

برآمدند.  تحرک عظيم دو جناح حاکم و مغضوب جمهوری اسالمی در صدد مهار آن هر را شوکه کرد.
ابعاد  کرد تا از درون جنبش تالش و ديگریدست بعمل زد با سرکوب و ارعاب  از روبرو يکی

اش ، عالوه بر سرکوب وحشيانه . جنبش سبزاعتراضات و خواسته های جنبش اعتراضی را مهار کند
طلبی به تناقض رسيد و شکست  اطر باقی ماندن در چارچوب اصالحهايتا بخن جمهوری اسالمی،توسط 

اعتصاب  و در يک مانند شيراز در برخی ديگر از شهرهای ايران 2009 اعتراضاتخورد. اگر چه 
پس از شروع جرقه های  )3 عمومی در کردستان گسترش يافت اما عمدتا محدود به تهران باقی ماند.

با بکارگيری باالترين ظرفيت قساوت  ، ايراندر سوريه عليه حاکميت بشار اسداعتراضات سراسری بر 
خروج نيروهای نظامی  شود.ناجی اسد  انستسپاه قدس اش به رهبری قاسم سليمانی توو دد منشی 

 باز هم بيشتر باز گذاشت.در خاورميانه دست جمهوری اسالمی را  2011آمريکا از عراق در دسامبر 
 در فاصله --ميون و تيپ زينبيون يعنی لشگر فاط -- پاکستان و ستانافغان سپاه قدس در مزدور شعبه های

يا حشد الشعبی که  "بسيج عراق" . در ادامهبوجود آمدندسوريه  درجنگ  ارتباط با در 2012-14 سالهای
 .در تقابل با داعش شکل گرفت 2014بود، در سال  در ايران بسيج جمهوری اسالمی برداری از کپی
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در ايندوره توانست با حوثی ها رابطه  ايران همچنين 
برقرار کرده و به منبع مالی و لجستيکی آنها تبديل 

اين مجموعه ضرورت مهار توانائی هسته ای  شود.
جمهوری اسالمی را به صدر اوليتهای اسرائيل و 

 2013تا  2010کشاند. اسرائيل بين سالهای آمريکا 
ای عليه هسته ای شدن  دست به اقدامات "پيشگيرانه"

 ترور )1که مهمترين آنها شامل  جمهوری اسالمی زد
 )2و هسته ای ايران در داخل خاک ايران  پنج دانشمند

سايبری از طريق نرم افزار استاکس نت به  حمله
 اسرائيل -ايران  بود. درگيريهای لفظی 2011مرکز هسته ای ديمونا و مرکز غنی سازی نطنز در سال 

به  "بنی بر "محو اسرائيل از نقشه جهانرجز خوانی احمدی نژاد م ايندوره به اوجهای تازه ای رسيد.در 
ايران در  به مراکز هسته ای حمله اسرائيل . احتمالِ طح يک پروپاگاندای جنگی دو طرفه ارتقا پيدا کردس

 دستگاهی در غرب سازمانهای چپ ضد امپرياليست و دم و شد. بطور گسترده ای رسانه ای 2012سال 
يعنی يکی از مهره های کارتر در  ،رمزی کالرک در رهبری شبکه "ضد جنگ" خود کسانی مانندکه  –

نگی با جمهوری اسالمی تظاهرات ضد در هماه --، را جا داد1979برقراری ارتباط با خمينی در ژانويه 
 قرار نگرفت. در غرب که هيچگاه مورد استقبال توده مردم حاشيه ای ی، اعتراضاتبراه انداختند جنگ

 2011باقرار علی اکبر صالحی وزير امور خارجه احمدی نژاد، از اواخر سال اما در پشت پرده 
برجام  تعهد مذاکراتی که نهايتا به ود.شده بمذاکرات محرمانه ايران و آمريکا با وساطت عمان آغاز 

اين توافق اما مورد تاييد کليت هيئت حاکمه  شد. منجر 2015(برنامه جامع اقدام مشترک) در ژوئيه 
کنگره آمريکا که اکثريت نمايندگانش جمهويخواه بودند در  ،2015آمريکا نبود. در ماه مارس همان سال، 

ر مورد مسئله ايران سخنرانی د هن کجی به اوباما، مستقيما از نتانياهو دعوت کرد که برای آنهايک د
پس از قطعيت  .کند. نتانياهو در اين سخنرانی "ايران هسته ای" را بزرگترين خطر برای اسرائيل دانست

تحريمها تا حدود  2016شد و از ابتدای سال  ايران توسط اوباما وتو م اقتصادیتحري دادن به برجام،
 با اروپا اقتصادیهای چشمگير صور خود قراردادو بت روپائی گذاشتروحانی تور ا. لغو شدند زيادی
مجلس اسالمی  پس از ديگری به پابوس خامنه ای، روحانی ويکی  جهان دمکراسی مهد . سرانبست
وزرای زن دولتهای  .از خان نعمت بازار بکر ايران عقب بمانند بهره برداری مبادا در مسابقه رفتند

، از زن ايرانی در خيابانهای تهران محجبه تر کردند چادر و چاقچول غرب سکوالر و سوسيال دمکرات
نامحرمی را محجبه کردند مبادا چشم مبارک روحانی به خود مجسمه های "لخت" حتی در ايتاليا  و شدند

   اما توهمی بيش نبود. جنب و جوش اينهمه بيفتد. مجسمه ها
  

ايه داری و شعارهای ضد سرمطنين  با شهر ايران 100کارگران در  )96 ديماه( 2017دسامبر  خيزش
که بار ديگر غرب  ون حکومت اسالمی را بلرزه انداختنه تنها چهار ست خود ضد کليت حکومت اسالمی

 را متوجه "خطر" بالفعل سوسياليسم در ايران کرد. 
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  است؟ چرا آمريکا در مقابل جمهوری اسالمی صبور
  

آمريکا کشوری است که حاکمان آن از هنگام 
هيجدهم استقاللش از انگليس در اواخر قرن 

تا اين لحظه بسختی دورانی را بدون  ميالدی
اعالن جنگ به ديگران پشت سر گذاشته اند. 
آمريکا کشوری است که دولتمردانش از پايان 

بار در  70جنگ دوم جهانی تا کنون بيش از 
ها دخالتهای قهرآميز امور داخلی ساير کشور

کرده اند. دولت ترومن در تالفی به حملۂ 
کشته داد،  64انتحاری ژاپن به پرل هاربر که 

دو شهر هيروشيما و ناگازاکی را با خاک يکسان کرد و صدها هزار نفر را به فجيعترين شکلی قتل عام 
ونيسم بيفتد به منازعه ای کرد. دخالت آمريکا در جنگ کره به صرف اينکه مبادا کره جنوبی بدست کم

آمريکا برای دخالتش در ويتنام صرفا بهانه تراشی  منجر شد که يک و نيم ميليون کشته و زخمی داد.
کرد. دليل واقعی دخالتش در ويتنام امكان تسلط "کمونيستها" بر تمام ويتنام بود. جنگ افروزی دولت 

ت و بيشتر از مجموع بمبهای بکار رفته در دمکرات جانسون بيش از يک ميليون کشته از ويتنام گرف
جنگ دوم جهانی بمب بر سر مردم ويتنام ريخت. آمريکا کشوری است که حكمرانانش بصرف جلوگيری 
از نفوذ کمونيسم، حامی کشتار چند ميليون نفره در اندونزِی سوهارتو شد. دولت آمريکا برای حمله 

تا کنون حداقل نيم ميليون کشته از  2003گی که از سال دومش به عراق به بهانه ای واهی متوسل شد، جن
مردم عراق بجای گذاشته است و پس از جنگ جهانی دوم پر هزينه ترين جنگ، بالغ بر يك تريليون 
دالر، برای آمريکا بوده است. آمريکا کشوری است که دولتمردان دمکراتش، از ترومن تا اوباما، بيشتر 

  .هوريخواهش منشا جنگهای خانماسوز بوده انداز دولتمردان محافظه کار جم
  

چرا آمريکا با چنين کارنامه ای در ميانۂ بحران گروگانگيری از سفارتش در تهران، تجهيزات نظامی به 
نفره نيروی مسلحش در لبنان ميگذرد، نه تنها هيچ تلنگر  250ايران ميفروشد؟ چرا آمريکا از کنار کشتار 

اسالمی نميزند که حتی تجهيزات نطامی به جمهوری اسالمی ميفروشد؟ نظامی به جمهوری  -اقتصادی
آمريکا با کمتر از اين تعداد کشته در پرل هارپر، دو بمب اتمی روی ژاپن ريخت! چرا بقول منصور 

هيچکس حاجى روح هللا خمينى را براى دادن فتواى قتل سلمان رشدى به دادگاه نبرد. تحريک «حکمت 
عروج و افول اسالم سياسی"، مصاحبه منصور حكمت با »("هاى جهان جرم است.به قتل در همه کشور

نفر از نيروی نظامی خود  1000و حداکثر  200مجله پرسش) چرا آمريکا در مقابل کشته شدن حداقل 
 -- نفر است 4500در حاليکه مجموع تلفاتش در آن جنگ کمتر از  –توسط جمهوری اسالمی در عراق 

نشان نداد؟ چرا آمريکا و ساير دولتمردان غربی بالفاصله پس از انجام هر  هيچ عکس العمل جدی
  عمليات تروريستی اسالمی در غرب اعالم ميکنند "اسالم بيگناه است"؟

  



ما  ايران و-آمريکاشمکش ک   12 
 

برای يافتن جواب به اين سواالت بايد نقش و جايگاه اسالم سياسی برای غرب در چهل سال گذشته را 
است روايت خود از اسالم سياسی را مشخص كنيم. مرجع من معين كرد. برای تعيين اين نقش الزم 

اسالم سياسى از نظر من عنوان عمومى آن جنبشى است که اسالم را ابزار اصلى «منصور حكمت است: 
يک بازسازى دست راستى طبقه حاکمه و يک نظام حکومتى عليه چپگرايى در اين جوامع ميداند و به 

ود از قدرت جهانى سرمايه با بخشهاى ديگر و بخصوص با قطبهاى اين اعتبار در رقابت بر سر سهم خ
  (همانجا)» هژمونيک جهان سرمايه دارى کشمکش دارد.

  
چرا اسالم سياسی عروج كرد؟ توضيح منصور حكمت با اين 
مشاهده آغاز ميشود كه روند صنعتی شدن خاورميانه از اوايل 

ان با پروسه قرن بيستم آغاز شد. اين واقعيت را در ايران ميتو
آغاز شد و به رفرمهای  1905ـ  11ای که از انقالب مشروطه 

تجدد طلبانه رضا خان متصل شد، نشان داد. حكمت معتقد است 
روند مدرنيزاسيون صنعتی تا دهه شصت ميالدی ادامه داشت 

 11.5كه باز در مورد ايران ميتوان آنرا در نرخ دو رقمی 
تا  1342درصدی ميانگين ساالنه رشد اقتصادی در دهساله 

اسالم سياسی ... حاصل شکست و يا بهتر بگويم «) مشاهده كرد. حکمت ميافزايد: 1973تا  1963( 1352
عقيم و نيمه کاره ماندن پروژه مدرنيزاسيون غربى در کشورهاى مسلمان نشين خاورميانه از اواخر دهه 

ناسيوناليستى اى بود که مجرى اصلى اين -دى، و همراه آن افول جنبش سکوالرشصت و اوائل هفتاد ميال
مدرنيزاسيون ادارى و اقتصادى و فرهنگى بود. بحران حکومتى و ايدئولوژيکى در منطقه باال گرفت. 
جنبش اسالمى در اين خالء ايدئولوژيک سياسى و سردرگمى بورژوازى بومى اين کشورها بعنوان يک 

هاى راست براى تجديد سازمان حاکميت بورژوايى در مواجهه با چپ و طبقه کارگرى که با از آلترنانيو
در ايران، اين  ١٩٧٨-٧٩عروج کاپيتاليسم رشد پيدا کرده بود به ميدان آمد. با اينحال بدون تحوالت سال 

خود را در يک جريانات بنظر من هنوز شانسى نداشتند و حاشيه اى ميماندند. در ايران بود که اين جنبش 
حکومت سازمان داد و اسالم سياسى را در کل منطقه به يک نيروى قابل اعتنا و مطرح تبديل کرد... 
روند مدرنيزاسيون، سکوالريزاسيون و غربيگرايى در کشورهاى اسالم زده از اوائل قرن بيست آغاز 

بدليل مساله فلسطين، بدليل شده بود و تا دهه شصت ميالدى به نتايج زيادى هم رسيده بود. اما غرب، 
وجود يک کشمکش منطقه اى که سايه اى از يک قطب بندى اساسى جهانى در دوران جنگ سرد بود، 
بدليل اتحاد استراتژيک اش با اسرائيل، کل مساله انتگراسيون کشورها و جوامع عرب نشين و مسلمان 

منتفى تلقى کرد... پروژه توسعه غربى  نشين خاورميانه در اردوى جهانى کاپيتاليسم غربى را ناميسر و
[در اوايل دهه هفتاد ميالدی] به رکود کشيده شد و بحران حکومتى باال گرفت. جنبشهاى استقالل طلبانه 
در خاورميانه در اکثر موارد دولتهاى پرو غرب ايجاد نکرد. سقوط خاندانهاى سلطنتى منجر به پيدايش 

ر جدال شرق و غرب در حيطه نفوذ شوروى قرار گرفتند. دولتهاى نظامى شد که بخش عمده شان د
کاپيتاليسم و صنعت در کشورهاى خاورميانه مجموعا از طريق دولتهاى ناسيوناليست و مستبد اشاعه يافته 
است. يک جامعه مدنى بورژوايى پا نگرفت. ليبراليسم و مدرنيسم بورژوايى جنبشهاى قابل اعتنايى در 
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وناليسم مسلط، چه طرفدار شوروى و چه غربى، مجموعا در يک ائتالف سياسى ناسيخاورميانه نيستند. 
  (همانجا، تاکيد از من).» با اسالم بسر برده است

  
عروج اسالم سياسى ميليتانت در خاورميانه حاصل شکست ناسيوناليسم و «حکمت نتيجه ميگيرد:

ميتوانست و حتى ميرفت اسالميت را سکوالريسم و مدرنيسم بورژوايى در اين کشورهاست که منطقا 
هضم کند. حتى اگر سخنى از پروتستانيسم اسالمى نبود، اين روند ميتوانست اسالم را در اين جوامع در 
حداقل در همان جايگاهى قرار بدهد که کاتوليسيسم در ايرلند دارد. اما شرط اين پيروزى بورژوايى، 

ژى و سرمايه بود که بدليل وجود کشمکش اعراب و اسرائيل رشد کاپيتاليسم، رشد صنعت و انتقال تکنولو
در متن جنگ سرد، غرب تمايلى به آن نداشت. خاورميانه و مردم آن در فرهنگ سياسى غرب، شيطانى 
تصوير شده اند. اين ها از پرسوناژهاى منفى اصلى در فرهنگ سياسى غرب پس از پيدايش اسرائيل 

  (همانجا)» اند.
  

طوالنی باال غرض از نقل قول 
نشاندادن جايگاه ابزاری اسالم سياسی 
و مشخصا جمهوری اسالمی برای 
آمريکا بود. آمريکا با آگاهی کامل از 
پتانسيل ارتجاعی اسالميون در 
ضديتش با آمريکا، مبتکر خروج شاه 
از ايران و جاده صاف کن بقدرت 

ه از عهده اش برنيامده بود باتمام برسانند: رسيدن خمينی شد تنها به اين دليل که اسالميون کاری را که شا
از طريق سرکوب وحشيانه فعالين و سخنگويان چپ آن. ارزش مصرف جمهوری  57سرکوب انقالب 

 57سرکوب انقالب ازطريق  ثبات سياسی ايجاد اسالمی برای بورژوازی داخلی، منطقه ای و جهانی،
و خروج ميليونی توده ناراضی از  فعالين سياسی رهبا اسارت و نهايتا قتل عام صدهزار نف امربود. اين 

ميالدی، موقتا، به فرجام رسيد. بهائی که پراگماتيسم غرب برای اين فونکسيون  80ايران در دهه 
. اسالميون پرداخت کرد خلق هيوالئی بود که عليه آمريکا نيز دست به تحرکات نظامی و تروريستی ميزد

هيچگاه از جمله همين امروز نه تنها منتقد جمهوری اسالمی در سرکوب بايد توجه داشت که آمريکا 
و همچنين سرکوب سيستماتيک روزانه و وحشيانه توده مردم نبوده است، که مشوق آن  57انقالب 

سرکوبها بوده هست. آمريکا وقتی از تروريسم جمهوری اسالمی صحبت ميکند، از نقش سپاه در سوريه، 
يه نيروهای آمريکائی و اسرائيلی حرف ميزند. آمريکا هيچگاه سرکوب توده مردم لبنان، عراق و يمن عل

  در داخل ايران را تروريسم خطاب نکرده است. 
  

ميالدی زده بود به کما فرو رفت، گوئی در  80غرب هنگاميكه جمهوری اسالمی دست به سرکوب دهه 
فرش قرمز زير پای  90درانتهای دهه آمريکا  .ايران بجز جنگ با عراق هيچ اتفاق ديگری نميافتاد

خاتمی پهن کرد، در جريان اعتراضات موسوم به جنبش سبز تا مقطع سرکوب خونين آن در سی خرداد 
) بصورت مشروط حامی جناح اصالح طلب شد اما پس از آغاز سرکوب وسيع 2009ژوئن  20آنسال (
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باينترتيب مهر تاييدی بر سرکوبها زد.  آن تحرک، فتيله گزارشات و اخبار اعتراضات را پائين کشيد و
بايد توجه کرد که اين آمريکا نبود که جنبش اعتراضی در ايران براه انداخت، برعکس، آمريکا سعی کرد 
با استفاده از فرصتی که جنبش اعتراضی فراهم کرده بود "در سمت درست تاريخ"، يعنی حمايت از 

بمحض اينکه سرکوبها آغاز شد، عقب نشست. مسئله  استحاله درونی جمهوری اسالمی، بايستد. اما
آمريکا هيچگاه حمايت از مردم نبوده است، که درست برعکس، آمريکا نيز خواهان خلوت شدن خيابانها 

  .بود
  

اعتراضات روزمره کارگران، بازنشستگان، بيکاران و غارت شدگان و ... در طول يکسال منتهی به 
اين اعتراضات يک کاسه شد، سيلی  96بطور روزمره در جريان بود. در ديماه  )2017(دسامبر  96ديماه 

شهر ايران روانه شد، سيلی از محرومان و کارگران كه در تقابل با سرمايه به ضديت با  100شد که در 
کليت جمهوری اسالمی رسيده، آنرا به چالش طبيدند. در اين فضای اعتراضی بود که دولت ترامپ سعی 

فرصت استفاده كند تا اوال معضل حاد غرب، خصوصا اسرائيل، با جمهوری اسالمی بر سر كرد از 
که عالوه بر  –مسئله هسته ای را حل و فصل کند. ثانيا با باجرا درآوردن تحريم اقتصادی "حداکثری" 

جنبش سوسياليستی  --فشار بر حکومت اسالمی، تحميل هر چه بيشتر فقر و فالکت به کارگران است 
  .ارگری را به استيصال و انفعال بکشاندک
  
) يعنی يکسال پس از آغاز 1397 دی 29( 2019ژانويه  19نمايش نخ نمای "مستند طراحی سوخته" در  

، هنگاميکه تحريمهای اقتصادی آمريکا به مرحله اجرائی رسيده بودند، به "اعترافات" 96خيزش ديماه 
فعالين کارگری اعتراضات هفت تپه  يعنی لی نجاتی،زير شکنجه اسماعيل بخشی، سپيده قليان و ع

خود در حزب کمونيست کارگری ايران "اعتراف" کردند. اين  اختصاص داشت. آنها از جمله به عضويت
نمايش ابدا مصرف درون کشوری نداشت. فردای آن نمايش خيابانهای ايران با به سخره گرفتن "طراحی 

ادی بيقيد و شرط زندانيان بودند. ارزش مصرف "طراحی سوخته" از مردمی پر شد که خواهان آز
سوخته" بهره وری از کارت "ترس غرب از عروج کمونيسم در ايران" بود. جمهوری اسالمی هر گاه 
ميخواهد مردم را از اپوزيسيونش بترساند، از مجاهدين نام ميبرد. اما هر گاه ميخواهد غرب را با خود 

ی را برجسته ميکند. تور جواد ظريف به اروپا و نشست او با وزرای همراه کند، اپوزيسيون کمونيست
خارجه اروپای واحد در فردای اين نمايش از جمله با اين نيت اتفاق افتاد که خطر کمونيسم در ايران و 

  .نقش ابزاری جمهوری اسالمی در سرکوب آنها را به غرب يادآوری کند
  

چه کسی در کاخ سفيد نشسته است، بين ايران و آمريکا در آنچه در چهل سال گذشته، مستقل از اينکه 
جريان بوده است، حل و فصل دو کشمکش بوده است. اول کشمکشی بين بورژازی با جنبش سوسياليستی 
کارگری است. کشمکشی بين طبقه سرمايه دار با طبقه کارگر است. در اين کشمکش آمريکا و جمهوری 

منافع طبقاتی خود متحدانه عليه کارگر عمل ميکنند. هر دو دولت اسالمی همسنگرند. آنها در ظرفيت 
ايران و آمريکا خواهان سرکوب و مهار جنبش سوسياليستی کارگری در ايران اند. هر دو دولت ايران و 
آمريکا آگاهی کاملی از ديناميسم درون طبقه ای دارند، شم منافع طبقاتی شان بدون اينکه آنها را از نظر 

اری، سياسی و حکومتی به يکديگر متصل يا وابسته کرده باشد، در کنار هم قرار ميدهد. ساختار اد
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جمهوری اسالمی بخوبی از نقش ابزاری خود برای آمريکا آگاه است و تا کنون حداکثر استفاده ممکن را 
يکا در از اين موقعيت برده است. بيجهت نيست که بعنوان مثال آقازاده های جمهوری اسالمی سر از آمر

  مياورند. آمريکا "وطن دوم" حکام جمهوری اسالمی است. 
  

کشمکش دوم، مناقشات دو دولت بورژوائی آمريکا و ايران است. از آنجا که نقش ابزاری جمهوری 
نفر از  250اسالمی برای آمريکا در سرکوب جنبش سوسياليستی در ايران بسيار مهمتر از از دست دادن 

نفر ديگر در عراق يا سقوط ِدُرن اش است، آمريکا اين خسارات را بجان  1000نيروهايش در لبنان يا 
ميخرد. غرب ميليونها دالر برای حفاظت رشدی هزينه ميکند، اما حتی اشاره ای به تحت پيگرد قانونی 

باالنس روابطش با جمهوری اسالمی را بهم جرم عليه او قرار دادن خمينی نميکند چرا که حتی اعالن 
ديپلماتيک آمريکا با جمهوری اسالمی بدون خط قرمز نيست. آمريکا و آنهم نه  –د. روابط سياسی ميريز

دولت آمريکا بلکه متحد استراتژيکش، اسرائيل، نميتواند جمهوری اسالمی هسته ای را بغل گوشش تحمل 
  کند. چرا نميتواند؟ 

  
 سرمايه داری در هم تنيدهبه اقتصاد  خاورميانه بايد توجه داشت که اوال غرب از انتگره شدن اقتصاد

دست شسته است اما همزمان محتاج نفت خام خاورميانه است. نفت تنها کاالی حائز اهميتی در  یجهان
با نبض سرمايه ميتپد. اين واقعيت تا  نفتخاورميانه است که در اقتصاد جهانی انتگره شده است، نبض 

بدنبال كنون خود را دوبار در ابعاد جهانی به نمايش گذاشته است. بحران اقتصادی نيمه دهه هفتاد ميالدی 
. محمد رضا پهلوی در سر برون کرده افزايش چهارصد درصدی قيمت نفت تحريم فروش نفت و در ادام

رب را افزايش هم داد. اين تحريم كه بدنبال جنگ يوم كيپور فروش نفت به غ بلکه آن تحريم شركت نكرد
رخ داد نقطه عطفی در حاشيه ای شدن گرايش سكوالر مدرنيستی "جهان عرب" يا همان ناصريسم  1973

توسط سادات از شوروی پس از اين جنگ  بود. مصر كه بزرگترين دولت عرب مخالف اسرائيل بود،
. اسالميون در اين مقطع به كمك عربستان سعودی، كه به "رهبر" به آمريكا نزديك شد و فاصله گرفت

نفتی برخالف  دوم شوك. رانده شدندمتن سياست  سمت تحريم فروش نفت به غرب تبديل شده بود، به
بود. خواست ادامه فروش نفت كه در  57انقالب  ناشی از اعتصاب كارگران نفت در 1973مورد 

مذاكرات كارتر و خمينی مطرح شده بود، بخشا ناشی از يك بحران جاری نفتی در غرب در همان ژانويه 
) توليد و 79(مارس  58دين وربود. خمينی البته بقول خودش در فروش نفت عمل كرد و از فر 1979

بعلت شروع جنگ با عراق، توليد آن متوقف شد صادرات نفت به سطح عادی برگشت تا اينكه بار ديگر 
  و به شوك نفتی در جهان دامن زد وقيمت نفت را يكبار ديگر افزايش داد. 

  
پس، ثانيا، ثبات سياسی خاورميانه تا آنجائی برای غرب اهميت دارد که متضمن صدور بدون وقفه نفت 

ای جنوب و جنوب شرقی که به حوزه کار با خاورميانه، ثبات سياسی در خاور دور، آسي مقايسهباشد. در 
مادامکه نفت مورد نيازش را از ارزان تمام دنيا تبديل شده است اهميت حياتی برای سرمايه داری دارد. 

 ، لبنان و يمن اقتصاد ايران، عراق، سوريه، ليبی درغيابغرب همين امروز  ،کندميخاورميانه دريافت 
اقتصاديش را بدون هيچ دست اندازی ادامه ميدهد اما غرب نميتواند بدون بنگالدش يا اندونزی به  زندگی

جمهوری اسالمی کک دنيا درست به همين دليل "فشار حداکثری" به  حيات جاری اقتصاديش ادامه دهد.
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را در مقايسه با  اين واقعيت ميكند.جبران كمبود توليد نفت ايران را عربستان سعودی  چرا که را نميگزد
نقش اقتصاد يونان در نظر بگيريد. سه سال پيش غرب مدعی شد که جدائی يونان از سرمايه داری 

را به كام بحران عميق اقتصادی  جهاندارد،  با دنيا از ايران كمتریجهانی، كه حجم مبادالت بمراتب 
صه ميشود: سرکوب جنبش فرو ميبرد! فونکسيون دولتهای خاورميانه ای برای غرب در دو چيز خال

سوسياليستی کارگری و تصمين فروش نفت. جنبش سوسياليستی بايد سرکوب شود چرا که اصل و اساس 
نرخ دستمزد را باال ميبرد. بايد توجه كرد كه جذابيت نفت خاورميانه  دستكمسرمايه را بخطر مياندازد يا 

پنج دالری توليد يك بشكه نفت در  ۂزينصرف وجود منابع طبيعی نيست بلكه هزينه توليد آن است. ه
ايران پائين ترين هزينه توليد آن در جهان است. علت اصلی چنين سطح نازلی از هزينه توليد نفت در 

  كار ارزان است.  نيروی ايران، وجود
  

حفظ  مذاکره کارتر با خمينی درست بر سر همين دو موضوع، سركوب ماركسيستها كه از جمله متضمن
كار ارزان ميشود و ثانيا ادامه فروش نفت بود. شرط الزم حمايت غرب از يک دولت در اين نيروی 

منطقه، توانائی سرکوب فعالين سوسياليست کارگری و فروش نفت است. پراگماتيسم غرب درست از 
اسالم سياسی است يا يك دولت  ،همينجا ناشی ميشود. برای غرب مهم نيست که مجری سياستهای فوق

حكومت چكمه پوشان نظامی. اما شرط کافی برای حمايت تام و تمام غرب از يک ر سلطنتی يا سکوال
ن به اين قابليت متعارف بودن آن است. متعارف بود ، برای انتگره کردن آن در اقتصاد جهانی،يک دولت

يت طبقه نباشد که مورد تاييد کل بی ثباتسرنگون طلبانه  یجنبش بدليل وجودمعنا که نه تنها حکومت 
دو شرط نيست. هم با يک جنبش سرنگونی مواجه  ينحاکم نيز باشد. جمهوری اسالمی حائز هيچيک از ا

است و هم گرايشات ديگر سرمايه داری آنرا بخاطر "بی لياقتی" در براه اندازی سرمايه سرزنش ميكنند. 
المی حکومت بحران سياسی ـ حكومتی است. جمهوری اس برایحكومت مطلوبی  جمهوری اسالمی

سرکوب خشن انقالب است. جمهوری اسالمی نه تنها در ايران که در هيچيک از کشورهائی که در آن 
نفوذ پيدا کرده است نميتواند الگو باشد و نيست، نميتواند حاکميت متعارفی برقرار كند. در خود ايران 

سياسی، حكومتی و  –ی ساختار اقتصاد کدام ، جای ديگر پيش كش. آخرمتعارف شود نتوانسته است
خود را جمهوری اسالمی به هر كجا نفوذ كرده است،  ؟امروز آن ميتواند عامل جذب سرمايه باشد اداری

ش بوجود آورده يا مافيای اقتصاديگرش را همراه با سركوب و كپی كرده است: دم و دستگاه فوق خشن
ت و اسالم سياسی جوابی به آن خاورميانه همچنان از بحران حکومتی در رنج اس .صادر کرده است

ادامه همان بحران بشکل ديگری است. نه آمريکا، نه اسرائيل و نه جمهوری اسالمی  بلکه بحران نيست
که هيچ خود  نقش بسزائی درايجاد چنين بحرانهائی  قصد حل بحران حکومتی در خاورميانه را ندارند

ا مشوق خمينی شد، آمريکا مجاهدين افغان که . اسرائيل مشوق حماس در فلسطين بود، آمريکداشته اند
شاخه ای از آن القاعده شد و زمينه را برای بوجود آمدن طالبان فراهم کرد را در کاخ سفيد ساخت. 
آمريکا و ساير دولتهای منطقه، داعش و دهها گروه و فرقه تروريستی را ساختند، برخی را تعطيل 

به محلی ديگرمنتقل کردند تا تعادلی بين اسالم سياسی و  كردند، برخی را حفظ و برخی را از يك محل
صرف برقراری يک صلح پايدار در خاورميانه برابر با مرگ اسالم  قدرتهای منطقه ای بوجود بياورند.

هنگاميکه را  اسالم سياسیهيچكس نميتواند  .سياسی، برابر با پايان علت وجودی جمهوری اسالمی است
است، اسرائيل را هدف قرار داده اسالم سياسی بزرگترين شاخه کنترل کند. وقتی  شدبمب اتم  مجهز به
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جمهوری اسالمی در سرکوب  ی کهآمريكا عليرغم نقش مفيد ديگر ست،خواهان محو آن از نقشه دنيا
، نميتواند جمهوری هسته ای ايران را تحمل كند. بازی ميکند جنبش سوسياليستی و فروش نفت به غرب

اسالمی در منطقه مز غرب با جمهوری اسالمی است. برای غرب حتی دخالتهای جمهوری اين خط قر
هيچگاه آمريکا در خاورميانه اهميت داشت،  برای آمريکا نفوذ جمهوری اسالمی ثانويه است. اگر
  را دو دستی به جمهوری اسالمی هديه نميكرد. کشور آن ،از عراق ج نيروهايشداوطلبانه با خرو

  
از منظر غرب اين تناقض، يعنی هم نياز به جمهوری اسالمی و هم کشيدن زهر هسته ای آن، بايد حل 

سال به تکاپو انداخته  17 به اين سوال آمريکا و اسرائيل را قريب تالش برای يافتن جوابشود. چگونه؟ 
ی و مذاکرات ده است. ترور دانشمندان هسته ای، ارسال ويروس به کامپيوترهای مراکز توليد هسته ا

ساله ای که به تعهد برجام منتهی شد نتوانست جوابگوی اين معما باشد. گزينه نظامی، يعنی بمباران 
در تمام هفده سال گذشته روی ميز آمريکا و اسرائيل بوده است. چرا  اکز هسته ای جمهوری اسالمیمر

از طريق انهدام مراکز هسته ای  ساعت 2آمريکا يا اسرائيل کاری که با يک اقدام ضربتی نظامی ظرف 
سال است با توسل به انواع روشهای ديپلماتيک، تحريم اقتصادی، ترور  17ايران قابل حل است را 

دانشمندان، ويروس کامپيوتری، مذاکره يک دهه ای و تعهدی شکننده، کش و قوس داده اند؟ علت اين 
ا خواهان سرنگون کردن جمهوری اسالمی درجه سعه صدر آمريکا اين واقعيت است که آمريکا نه تنه

نيست که حتی خواهان بی ثبات کردن آن هم نيست. حمله نظامی به مراکز هسته ای جمهوری اسالمی 
ميتواند به گسترش تنش نظامی، بضرر جمهوری اسالمی تمام شود. در صورت چنين واقعه ای، آمريکا 

ابله نظامی با آمريكا ماشين سركوب جمهوری اسالمی لزوما برنده نهائی نخواهد بود. اينكه در هنگامه مق
اينکه توده مردم  شانساحتمالی واقعی است. در اينصورت  ددر تقابلش با مردم به روغن سوزی بيفت

جمهوری اسالمی را در وسط يک تنش ضربتی نظامی با آمريکا هدف قرار داده و سرنگون کنند وجود 
از اما و اگرهای اين احتمال و پاتك های ممكن جمهوری اسالمی ــ مانند مذاكره اخيرش با  فعالدارد. 

چهار حزب ناسيوناليست كرد ــ برای لحظه ای صرفنطر كنيم. سربلند کردن يک جنبش سوسياليستی از 
ی، با دل اين تحرك کابوس آمريکا خواهد بود. آمريکا ترجيح ميدهد بجای بی ثبات کردن جمهوری اسالم

فشار فرسايشی اقتصادی هم توده مردم معترض را از پا درآورد و هم جمهوری اسالمی را به تسليم 
وادار کند. با داده های امروز، آمريکا به جمهوری اسالمی حمله نخواهد کرد. پابوسان حرم ترامپ برای 

  .چندمين بار با اين واقعيت "تلخ" روبرو شدند
  
 بشکلی قهرآميز طور قطع تالش خواهد کرد در تعيين حکومت در ايرانمريکا تنها در يک صورت بآ

دخالت کند. هنگامی که خطر سرنگونی جمهوری اسالمی توسط توده معترض مزدبگير بالفعل شده باشد. 
ا نفوذی در آنصورت آمريکا تالش خواهد کرد "در سمت درست تاريخ" بايستد. اما از آنجا که آمريک

آنچنان که مثال روی شاه ايران يا مبارِک مصر يا بن علِی تونس داشت،  داردروی جمهوری اسالمی ن
دخالت آمريکا در ايران به دخالت آن در ليبِی قذافی شباهت پيدا خواهد کرد. آمريکا حتما با سر و صدای 

يک حمله محدود نظامی  احتماالزياد تالش خواهد کرد در بزنگاه سرنگونی جمهوری اسالمی فضا را با 
به نيروهای جمهوری اسالمی بنفع دخالت خود تغيير داده و در تعيين سرنوشت فردای ايران تاثير گذار 

  .باشد
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که خطر سرنگونی جمهوری اسالمی قطعی نشده باشد، مادام ايران، اما، رابطه بااستراتژی آمريکا در 

آنچه دست راستی برخالف استفاده از ابزار فرسايشی تحريم اقتصادی است. استراتژی تحريم اقتصادی 
قرار نبوده و نيست که توده ناراضی از تحريمها را در يک جنبش سرنگون طلبانه عليه  ها تلقی ميکنند

رژيم جمهوری اسالمی متشکل کند بلکه قرار است آنها را به استيصال و انفعال بکشاند. همزمان، تاثير 
است جمهوری اسالمی را بدون مواجه شدن تحريم های اقتصادی "حداکثری" بر حکومت اسالمی قرار 

با يک طوفان سرنگون طلب به پای ميز مذاکره بکشاند. فراموش نکنيم که علت ارسال ناوگانهای جنگی 
جلوگيری از تهديدات جمهوری اسالمی بود، تهديداتی که بنوبه خود ناشی از  آمريکا بسمت خليج فارس،

اجرائی کردن تحريمهای  ر ارسال ناوگان جنگی جهتبعبارت ديگ تحريم خريد نفت از ايران است.
اقتصادی عليه جمهوری اسالمی بود. علتش مقدمه چينی برای حمله به ايران نبود. پروپاگاندای جنگی که 
بدنبال ارسال ناوگان آبراهام لينکلن بر سر آنتها آمد چاشنی چنين اقدامی بود. پروپاگاندا قرار بود قدر 

 .تخفيف تحريمهای نفتی برخ جمهوری اسالمی بکشد قدرتی و قلدری نظامی آمريکا را در تحميل بدون
همانطور که تا کنون مشاهده کرده ايم تهی بودن بلوف ترامپ در "اگر ايران به منافع آمريکا ضربه بزند 
چنين و چنان ميکنيم" با حمله جمهوری اسالمی به نفتکش های مختلف در خليج فارس، زدن ِدٌرن 

  گليسی رو شد.توقيف نفت کش ان ئی وآمريکا
  

نهايتا، حتی اگر آمريکا و اسرائيل پس از طی کردن تمام مقابله های غير نظامی نتوانند جمهوری اسالمی 
را از ادامه پروژه هسته ايش منصرف کنند، بمباران احتمالی مراکز هسته ای ايران، در آينده ای نه 

در  –ر فشار تحريمهای اقتصادی چندان نزديک، هنگامی باجرا درخواهد آمد که جنبش سرنگونی زي
منفعل يا در هر صورت بی خطر شده باشد.  –شده استگی روزمره توده مردم فلج زمانيکه زند

آمريکا روی سياست  .باينترتيب، بمباران مراکز هسته ای ثبات جمهوری اسالمی را بهم نخواهد زد
  "مهار دوگانه" حساب باز کرده است.

  
  نتيجه گيری

اين در رابطه اش  ماهيتايران نقش بازی ميكند الزم است ما  در تحوالت سياسیمريكا تا هنگاميكه آ
يه ای، آمريكا و جمهوری تحليل پا يک در اوال بايد توجه داشت کهبدقت زير ذره بين ببريم.  را تحوالت
درون طبقه ای دارند، منافع مشترك و دشمن مشترك دارند. مادامكه طبقه كارگر و  ای رابطه اسالمی
گرفته است، اولويت آمريكا در ايران  مقابل جمهوری اسالمی قرار صا جنبش سوسياليستی درخصو

حمايت از جمهوری اسالمی عليه خطر سوسياليسم است. آمريكا در اين ظرفيت نه تنها مخالف رژيم 
در جدال بر سر مهار هسته ای جمهوری ثانيا اسالمی نيست كه حتی حاضر به بی ثباتی آن هم نيست. 

 طرفه مهار جنبش جاری سوسياليستی كارگری در ايران، سياست آمريكا مهار دو همزمان واسالمی 
در آوردن بزانو  و هماز طريق بگروگان گرفتن سفره کارگر يف جنبش سوسياليستی عتضهم است: 

البته نيت آمريكاست. سياست  هااين .جمهوری اسالمی بدون اينكه اولی توان غلبه بر دومی را داشته باشد
  ما در مقابل اين مجموعه چه ميتوانيم بكنيم؟ سوال اين است! ند.تعيين ميكها تعيين نميكنند. عمل را نيت 
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بنظر من، نيروهای سوسيالستی در جامعه الزم است عين واقعيت رابطه دولتهای آمريکا و ايران را رو 
است امكان يافتن راه  به کارگران بازگو کنند. بدون يك شناخت عينی از آنچه در مقابل ما قرار گرفته

حلهای مقابله با آن هم ممكن نيست. الزم است نشان دهيم که دولتهای آمريکا و ايران بخاطر منافع 
 مشترک طبقاتی خود در سرکوب کارگر، در سرکوب جنبش سوسياليستی کارگری متحد يکديگرند.

ه اعتصاب زدند، عمال عکس اين رابطه نيز صادق است. وقتی کارگران نفت عليه حکومت شاه دست ب
 مانند دولت آمريکا سرمايه داری جهانی زدند.هم اقتصاد حکومت شاه را فلج کردند و هم به ضربه ای به 

جمهوری اسالمی و قبل از هر مناقشه ای با جمهوری اسالمی، دشمن جنبش سوسياليستی کارگری در 
رابطه اش با  ميكند و به اين معناه خارجی نگاه نايران است. آمريكا، جمهوری اسالمی را بعنوان يك پديد

برخالف انچه  ، درستنيست یرر حسب "غارت" و چپاول يكی از ديگجمهوری اسالمی رابطه ای ب
نيروهای موسوم به ضد امپرياليست مدعی آن هستند. آنچه هر دو دولت خواهان سهمی از آن هستند، 

وری از كارگر در ايران است. شناخت رابطه دسترنج كارگر است. حكومتی خشن و مستبد الزمه بهره 
درون طبقه ای دولتهای آمريكا و ايران همچنين ما را از مردم فريبی های چپ و راست مصون ميكند. 

با  ميتواند بر سر سرنگونی طلبی منفعت مشترکی ميتواندتصور كه گويا جنبش سوسياليستی پوچی اين 
است اما تا  باثبات رسيدهبارها  ،داف دولتها" بنفع خود استفاده كناز "شك بتوانديا  دولت آمريكا داشته باشد

در ساختار حكومتی در ايران است، توهم پراكنی يا مردم  گذاریتاثير زمانيكه آمريكا بهر شكلی خواهان
  فريبی از اين جنس تداوم خواهد يافت. 

  
تحريم اقتصادی باشيم که سفره  ما الزم است بجای افتادن بدنبال نخود سياه جنگ، اوال مخالف هر نوع

اين وجه مهمی از مبارزه ماست که در حال حاضر عمال در تبليغات  کارگر را هدف قرار داده باشد.
کمونيستها غايب است يا بقدری حاشيه ای است که جلب توجه نميکند. اين حلقه ای است که بشکل 

تا يران گره ميزند. کمونيستها اما ر ابالفاصله کمونيستها را به زندگی اجتماعی و سياسی کارگر د
سرنگون کردن جمهوری  ثانيا .ميسر را اشتباه ميروند ،قرار دارند"اگر جنگ بشود" تله  هنگاميکه در

رابطه ای باشيم  الزم است منتقد جمهوری اسالمیعليه  عالوه بر مبارزه اسالمی فقط بدست ماست. اما
يک راه رسيدن به صلح پايدار و حکومت با كه اسالميون را برای سرمايه جهانی مطلوب كرده است. 

ا با رژيم دعوای ما صرفثبات در خاورميانه اين است که خود توده مردم حکومت را بدست بگيرند. 
را از اپوزيسيونهای بورژوائی  اينکه ما چه ميخواهيم جايگزين جمهوری اسالمی کنيم مااسالمی نيست. 

بلکه  ما بضاعت مخالفت صرف با رژيم اسالمی را نداريم تميز ميدهد. بر خالف اپوزيسيون بورژوائی،
، مبلغ وجه اثباتی مناسبتی كه برای برقراری آن مبارزه ميكنيم باشيم. و اعتراض در كنار نقد الزم است

را كاشتند: خواست حكومت شورائی را نهال چنين گفتمانی كارگران هفت تپه و مشخصا اسماعيل بخشی 
 مطرح كردند. بصورت گسترده ای در جنبش كارگری 


