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مقدمه
کشمکش جاری دولتهای آمريکا و ايران بار
ديگر به سطح پروپاگاندای جنگی رسيده
است .هر دو دولت رجز خوانی ميکنند ،ادعا
ميکنند گزينه جنگ يا حمله نظامی "روی
ميز" شان قرار گرفته است .هر دو همزمان
با تاکيد خاصی از عدم مطلوبيت جنگ در
رفع تنش صحبت ميکنند .آمريکا با نمايش
ناوگانهای جنگی از موضع قدرت ،ايران را
به نشستن پای ميز مذاکره دعوت ميکند .ايران از موضع ضعف اعﻼم ميکند تا اطﻼع ثانوی اهل مذاکره
نيست ،وقت ميخرد تا د ُِرن شکار کند و نفتکش منفجر کند يا بگروگان بگيرد بلکه با دستی پر وارد
مذاکره شود .آنچه در هر حال در جريان است اپيسودی در کشمکش چهل ساله ايران و آمريکاست.
اپيسود جاری مانند نمونه های مشابه آن در گذشته ای نه چندان دور ،در پروپاگاندای جنگی بازتاب يافته
است .در حاليکه ماشين پروپاگاندای جنگی دو دولت با کارنامه هائی مملو از قصابی مردم ،روزمره ما
را موضوع بمباران تبليغاتی خود قرار داده اند ،اپوزيسيون بورژائی جمهوری اسﻼمی و حاميان رژيم
اسﻼمی در ظرفيت متفاوتی با يکديگر روبرو شده اند ،يکی جنگ طلب و ديگری "صلح طلب" شده
است.
سلطنت طلبان ،مجاهدين ،جمهوريخواهان ،ليبرالها ،سوسيال
دمکراتها ،گروههائی از كردهای ناسيوناليست و هر سايه
روشن بينا بينی آنها علنا يا ضمنا حامی حمله نظامی آمريکا به
ايران اند وجه مشترک اين گرايشات بظاهر رنگارنگ  --که تا
قبل از شروع پروپاگاندای جنگی بدرجات مختلفی حامی
تحريمهای اقتصادی آمريکا عليه ايران بودند --ناسيوناليسم
است .آنها چه تحريم های اقتصادی و چه حمله نظامی آمريکا را جنگی عليه جمهوری اسﻼمی ،عليه
رژيم اسﻼمی و برای تغيير رژيم معرفی ميکنند .اغلب حتی از کاربرد واژۀ "ايران" در مقابل آمريکا
پرهيز ميکنند اما همينها به رسم متداول ادبيات سياسی جريان اصلی در اطﻼق اسم کشورهای ديگر
بهنگام خطاب کردن دولت آنها ،کوچکترين ترديدی در کاربرد آمريکا ،انگليس ،روسيه و  ...نميکنند.
علت حساسيت آنها در کاربرد اسم ايران در مقابل اسم آمريکا در اين تخاصم خاص ،بخشا ناشی از توهم
ولی عمدتا ناشی از عوامفريبی آنهاست .مدعيند دولت آمريکا وارد يک تخاصم آشتی ناپذير با جناحی از
طبقه حاکم سرمايه دار در ايران ،رژيم جمهوری اسﻼمی ،شده است .به تعبير اينها آمريکا تﻼش ميکند
جناحی ديگر از سرمايه داران ،يعنی سلطنت طلب ،مجاهد ،جمهوريخواه و  ..را جايگزين جمهوری
اسﻼمی کند .پس در خوشرقصی برای آمريکا کوتاهی نميکنند چون آمريکا مخالف "ايران" يعنی مخالف
طبقه سرمايه دار در ايران نيست بلكه مخالف آشتی ناپذير جناح اسﻼمی آن است .رژه اين طيف پشت
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ماشين پروپاگاندای جنگی آمريکا تهوع آور است اما در هر صورت موضع آنها در امتداد پروپاگاندای
جنگی آمريکا و در خدمت به آن جناح است .اين موضع عوامفريبانه باين دليل که اوﻻ روی يک نفرت
واقعی از جمهوری اسﻼمی سرمايه گذاری کرده است و ثانيا پيروزی را با اتکا به بزرگترين ماشين
جنگی دنيا وعده ميدهد ،توان بسيج هر چند محدود توده مردم را دارد چرا که تﻼش ميکند نفرت توده
های زحتمکش از جمهوری اسﻼمی را در کشمکش جاری آمريکا و ايران کاناليزه کرده ،آن را در بسته
بندی جنگی بر سر بود و نبود رژيم اسﻼمی به تودۀ عاصی از آن قالب و آنها را به حمايت از آمريکا فرا
بخواند.
حاميان جمهوری اسﻼمی که تا ديروز در قالبهای
متفاوتی از جمله مخالفت با در ليست تروريست
قرار گرفتن سپاه پاسداران و سپس اعمال تحريم
اقتصادی عليه سپاه و بيت رهبری به اعتراض
برميخاستند ،امروز محمل مردم پسندی برای بسيج
توده مردم ،خصوصا در غرب ،پيدا کرده اند .آنها
خود را مخالف جنگ و مدافع "صلح" معرفی
ميکنند .پرو اسﻼمی ها ،عﻼوه بر عامﻼن مستقيم
جمهوری اسﻼمی شامل اصﻼح طلبان ،توده ای –
اکثريتی ها ،چپهای پرو اسﻼميست ضد امپرياليست
و جناحهائی از ناسيوناليستهای کرد ميشوند .آنها روی تنفر توده مردم از جنگ افروزيهای خانه خراب
کن آمريکا حساب باز کرده اند ،همان آمريکائی که ديروز مردم عراق را به خاک سياه نشاند ،در ويرانی
سوريه ،در کشتار و آوراگی مطلق مردم سوريه نقش قابل توجهی داشت ،نطفه های داعش را کاشت و
همين امروز در يمن ،افغانستان ،پاکستان و ليبی در درگيريهای نظامی شرکت دارد .عوامفريبی حاميان
جمهوری اسﻼمی روی يک نفرت واقعی مردم از جنگ افروزيهای خانمان برانداز آمريکا  --خصوصا
در منطقه و در همسايگی با ايران – سرمايه گذاری کرده است و بهمين دليل قدرت بسيج هر چند
محدودی دارد .عﻼوه بر انگيزه اجتناب از خانماسوزی ،جمهوری اسﻼمی روی برانگيختن عرق وطن
پرستی در مقابله با تهاجم بيگانه حساب باز کرده است.
اغلب تشکﻼت کمونيستی با يا بدون استناد به موضع لنين در برخورد او به جنگ جهانی اول و تز
شکست طلبی انقﻼبی اش ،تاکيد ميکنند که اوﻻ بايد مخالف جنگ بود و ثانيا "اگر جنگی شد" توده مردم
ﻻزم است جمهوری اسﻼمی را سرنگون کنند .موضعی که در ظاهر حقانيت دارد و بر اصول عقيدتی
کمونيستها متکی است .اين موضع اما سياسی نيست ،مکتبی است و بهمين دليل پا در هواست .اين موضع
نه تنها قدرت بسيج ندارد بلکه پتانسيل آن را دارد که بنفع هر دو سوی تنش بخدمت گرفته شود .اين
موضع از اصول آغاز ميکند ،به مکانيک مقابله با جنگ و سرنگونی جمهوری اسﻼمی آشناست و آنرا
بدرست هجی ميکند اما هيچ اشاره ای به ديالکتيک رابطه کمونيستها با توده مردم برای جلوگيری از
جنگ يا سرنگونی جمهوری اسﻼمی نميکند .چگونه ميتوان از بروز جنگ پيشگيری کرد؟ چگونه ميتوان
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در فردای وقوع جنگ ،توده مردم را عليه جمهوری اسﻼمی بسيج و سازماندهی کرد؟ اينها تازه ايرادات
بحث است .مشکل کمونيستها اما سوراخ های بحث شان نيست .کل پلميک شان اشتباه است .آنها
ناخواسته بدام فضای پروپاگاندای جنگی افتاده ،در آن فضا با اتکا به اصول پايه ای کمونيستی ،مخالف
حمله آمريکا به ايران و مخالف جمهوری اسﻼمی هستند ،بتصور خود "موضع سوم" را برگزيده اند .اين
موضع اما پا درهوا و انتزاعی است چرا که مابازای عملی ندارد .قدرت بسيج ندارد که هيچ ،در عمل به
خدمت طرفين درگير درميايد چرا که از سوئی هر تﻼش ضد جنگ ،جزئی از تحرکات "صلح طلبانه"
حاميان جمهوری اسﻼمی بحساب خواهد آمد .صندلی "صلح طلبی" همين اساعه پر شده است ،در نتيجه
پرچم مخالفت با جمهوری اسﻼمی در صف حاميان "صلح طلب" جمهوری اسﻼمی بشدت حاشيه ای و
کمرنگ خواهد بود .در توازن قوای جاری ،آنچه از "ضديت با جنگ" باقی ميماند شرکت در صفوف
کسانی خواهد بود که حامی جمهوری اسﻼمی اند .از سوی ديگر "سرنگونی جمهوری اسﻼمی" ،باز
مادام که نيروی بالفعل آن در صحنه نباشد ،بسادگی در ميان هياهوی حاميان حمله آمريکا به "رژيم" محو
خواهد شد ،ضد رژيم بودن مترادف با قرار گرفتن در صف حاميان آمريکا خواهد بود .برخﻼف دو
جنبش ناسيوناليستی و پرو اسﻼمی ،موضع جاری کمونيستها قادر به بسيج توده ها حول يک صف مستقل
نيست چرا که نقطه عزيمت آن سناريوی جنگی است.
برای يافتن پاسخی عينی به معضل توده مردم در هنگامی که تنش
آمريکا و ايران به اوجهای تازه ای رسيده است و خود را به فضای
سياسی جامعه تحميل کرده است ،ﻻزم است قبل از پيچيدن هر نسخه ای
برای توده مردم ،از فضای پروپاگاندای جنگی فاصله گرفت .بايد تنش
آمريکا و جمهوری اسﻼمی را بعينه باز کرد و توضيح داد .خطای ما
در توضيح اين رابطه از آنجائی آغاز ميشود که بدام سوال "آيا جنگ
ميشود؟" ميافتيم در حاليکه سوال اين است :آمريكا تحت چه شرايطی حاضر به مداخله در ايران برای
تغيير رژيم است؟
جواب کوتاه سوال باﻻ به باور من اين است :هنگاميكه سرنگونی جمهوری اسﻼمی توسط خيزش انقﻼبی
مزدبگيران قطعی شده باشد.
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کرونولوژی روابط چهل سال اخير ايران و آمريکا
 1979تا 1989

تاثير بسزای اعتصاب کارگران شرکت نفت در به فلج
کشاندن اقتصاد حکومت شاهنشاهی ،که از  9سپتامبر
 18) 1978شهريور  (57آغاز شده بود ،در کنار
اعتراضات و تجمعات خيابانی روزمره توده ميليونی
مردم عليه حکومت شاه ،حاميان غربی محمد رضا
پهلوی را در زمستان آنسال قانع کرده بود که شاه رفتنی
است .نشست سران چهار کشور بزرگ غربی در
جزيره گوادلپ 4 ،تا  7ژانويه  ،1979در مورد وضعيت
ايران تنها حکم رسميت بخشيدن به تصميمی را داشت
که آمريکا از يکماه قبل با فرمول ژيسکاردستن »کار شاه تمام است« گرفته بود .طی مذاکرات مستقيم و
غير مستقيمی که بين آمريکا و خمينی طی حداقل يکماه منتهی به پرواز خمينی به تهران –  1فوريه - 79
 صورت گرفت ،آمريکا و خمينی بر سر دو موضوع ساق شدند .اول ،سرکوب کمونيستها  --که اسمرمز سرکوب انقﻼب نيز بود  --و دوم حفظ ارتش بود .اگرچه قول خمينی مبنی بر تداوم صدور نفت
برای غرب اهميت داشت اما کارتر حساب چندانی روی قول او برای حفظ رابطه با آمريكا باز نکرده
بود .جيمی کارتر بخوبی ميدانست که حفظ رابطه با آمريکا توسط اسﻼميون با ريسک زيادی همراه
است .آنچه برای دولت پراگماتيست آمريکا اهميت داشت سرکوب انقﻼب ايران در متن جنگ سرد بود.
سرکوب انقﻼبيون و در راس آنها کمونيستها صدر جدول نگرانی های آمريکا درباره ايران بود .در پيام
ساندرز که توسط وارن زيمرمن به خمينی رسيد ،گفته شد »ارتش ايران خيلی خوب آگاهی دارد که
تودهایها دعوت به عمليات مسلحانه کردهاند و ارتشیها ترس آن را دارند که يک عمليات حساب شدهای
توسط تودهایها برای تحريک و درگيری بين ارتش و طرفداران آقا وجود داشته باشد« .همچنين "هارولد
ساندرز که در دوران رياست جمهوری کارتر معاون خاور نزديک وزارت امور خارجه بود روز ٢٨
بهمن  ١٣۵٩به کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان گفت» :بيشتر از آنچه در کل به ما نسبت میدهند،
چه قبل از انقﻼب و چه بعد از انقﻼب ،با رهبران مذهبی تماس داشتيم« .او در ادامه میگويد» :جالب
است که عدهای از اعضای شورای انقﻼب که خمينی پس از پيروزی انقﻼب ايجاد کرد افرادی بودند که
آمريکايیها طی شش ماه قبلش با آنها تماس داشتند .آنها دوست ندارند که به اين موضوع اذعان کنند.
اما فکر میکنم چيزی که شما به آن اشاره میکنيد ،فقط تماس نيست ،بلکه گامی فراتر از آن است ،در
واقع به رسميت شناختن نمادين مردی بود که به قدرت رسيد«)" .سايت بی بی سی ،ژوئن  (2016هويزر
همزمان با شروع نشست گودالپ در  4ژانويه وارد تهران شده بود و در تنها مﻼقاتش با شاه از او
پرسيده بود که او چه موقع ايران را ترک ميکند .مهار ارتش و تسليم آن به ملی ـ اسﻼميون قطعيت داده
شد اما قيام پيش بينی نشده و مسلحانه مردم در  10-11فوريه ) 21-22بهمن( معادﻻت باﻻئی ها و به تبع
آن رابطه جمهوری اسﻼمی با آمريکا را تغيير داد .بعلت از هم پاشيدگی ارتش و ساير قوای سرکوب که
نتيجه بﻼفاصله قيام بهمن ماه بود ،سرکوب انقﻼب به تعويق افتاد .انقﻼب  57عمﻼ تا  19ژوئن 1981
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)سی خرداد  (60ادامه پيدا کرد و سرکوب وحشيانه آن پس از اين تاريخ بصورت همه جانبه آغاز شد .تا
آنجا که به روابط با آمريکا برميگردد ،اين روابط به موازات آنچه در خيابانها و کارخانه ها و مدارس و
دانشگاه در جريان بود ،متغير شد .يزدی بنمايندگی از دولت بازرگان تصرف سفارت آمريكا توسط
چريکها در  25بهمن  14)1357فوريه  (79را فورا خاتمه داد .رابطه دولت بازرگان با آمريكا تا چند روز
پيش از تصرف مجدد سفارتش در آبان  1358بقدری گرم بود كه سوليوان سفير آمريكا در تهران،
بدرخواست دولت بازرگان ،اطﻼعاتی هر چند محدود از موقعيت نظامی عراق را به آنها تحويل داد.
صدام از همان ايام دست به تحريكاتی در مرزها زده بود .اين اولين اپيسود از رابطه آمريكا با جمهوری
اسﻼمی بود كه يک قربانی ،عباس امير انتظام ،از دولت بازرگان گرفت.
از  13آبان  4) 1358نوامبر  (1979تا آخرين روز رياست
جمهوری كارتر در  20ژانويه  1981كه گروگانگيری سفارت
آمريکا ادامه داشت ،جمهوری اسﻼمی وارد يك رابطه
خصمانه ديپلماتيك با آمريكا شد .بحران ديپلماتيک جمهوری
اسﻼمی با آمريکا ،که به قيمت سقوط دولت بازرگان منجر
شد ،نتيجه ی يک تصميم آگاهانه و حساب شده ی خمينی
برای سوار شدن به موج انقﻼب بود .انقﻼبی که هنوز در
جريان بود و جناح چپ آن با شعار "بعد از شاه نوبت
آمريکاست" در خيابانها رژه ميرفت .جمهوری اسﻼمی آزادی گروگانها را در اولين ساعاتی که ريگان
سکان كاخ سفيد را بدست ميگرفت 20 ،ژانويه ،به او هديه كرد .عهد نامه الجزاير که توافقی برای آزادی
گروگانها بود ،قريب  8ميليارد دﻻر منجمد شده را بجيب حاکمان اسﻼمی ريخت .پس از شروع جنگ با
عراق در سپتامبر همانسال ،رابطه جمهوری اسﻼمی با آمريکا با خريد اسلحه آمريکائی که با وساطت
اسرائيل بانجام ميرسيد دوباره برقرار شد .در همين ايام دولت کارتر مجاهدين افغان را عليه دولت پرو
شوروی ببرک کارمل در افغانستان به سﻼح و مستشار و تعليم نظامی مجهز ميكرد .سياست خارجی
كارتر در حمايت از اسﻼميست ها در تقابل با كمونيستها در خاورميانه که به "کمربند سبز متحدين
اسﻼمی عليه کمونيستها" نيز شهرت داشت ،در دولت ريگان ادامه يافت .او از سران اوباش اسﻼمی
افغان در كاخ سفيد پذيرائی کرد .در سال  1985مك فارلين مشاور امنيتی ريگان توجيه گر معامله ديگری
با ايران شد .او ميگفت اگر آمريكا به ايران كمك نكند ،حكومت بی ثبات اسﻼمی برای دريافت كمك به
شوروی روی مياورد .رئيس وقت سازمان سيا با فارلين همنظر بود و به اين ترتيب ماجرای ايران كنترا
شكل گرفت .
چند روز پس از شروع جنگ با عراق ،جمهوری اسﻼمی در
عمليات ناموفق شمشير سوزان در سپتامبر  1980تﻼش کرد
نيروگاه در حال ساخت اتمی اوسيراک عراق را منهدم کند.
اسرائيل كار ناتمام جمهوری اسﻼمی را در ژوئن  1981با
بمباران آن نيروگاه به اتمام رساند .همكاری جمهوری اسﻼمی و
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اسرائيل ادامه يافت .اسرائيل واسطه تهيه تجهيزات نطامی آمريكائی برای جمهوری اسﻼمی شد .بنی
صدر که در اين ايام به مجاهدين نزديک شده بود ،اين رابطه را افشا كرد .بعدها بار ديگر مثلث ايران ـ
اسرائيل ـ آمريكا در جريان ايران گيت ،بين سالهای  1985تا  1987فعال شد .اينبار جمهوری اسﻼمی
منبع تامين مالی برای آمريكا در سركوب دولت "سوسياليستی" ساندنيستها در نيكاراگوئه شد .باينترتيب
جمهوری اسﻼمی هم در سركوب كمونيستها در داخل ايران و ترور فعالين كمونيست در خارج كشور
فعال بود و هم با كمك اسرائيل برای سركوب چپها در نيكاراگوئه ،گاو آمريكا شده بود.
بموازات فعل و انفعﻼت باﻻ ،جمهوری اسﻼمی به پايه گذاری آنچه بعدا حزب ﷲ لبنان شد اقدام ورزيد.
از سال  1982به تبعيت از گروگان گيری كارمندان سفارت آمريكا در تهران 104 ،نفر از اتباع
کشورهای غربی به گروگان گرفته شدند .گروه دست ساز سپاه بنام "جهاد اسﻼمی" که مسئوليت
گروگانگيری را برعهده گرفته بود در آپريل  1983سفارت آمريكا در بيروت را با بمبی يك تُنی منفجر
كرد که به کشته شدن  63نفر ،از جمله  17آمريکائی منجر شد .در اکتبر همان سال يک كاميون حامل
بمبی با قدرت انفجاری  9هزار کيلو تی ان تی به مقر نيروی دريائی آمريکا در بيروت وارد شد و با
انفجار آن  241نفر نيروهای مسلح دريائی – زمينی آمريکا کشته شدند .اين بزرگترين تلفات نظامی
آمريکا در يکروز پس از جنگ جهانی دوم بود .کاميون ديگری دو ساعت بعد مقر نظامی فرانسه را در
لبنان منفجر و  58نفر را کشت .اين انفجارها نقطه عطفی برای عروج حزب ﷲ لبنان و تثبيت جمهوری
اسﻼمی بعنوان نيروی ميليتانت ضد آمريكا و اسرائيل شد .در نتيجه اين انفجارها ،نيروهای باصطﻼح
حافظ صلح ،ازجمله آمريکا و فرانسه ،از لبنان خارج شدند كه از ديد جنبش ضد آمريكائی ـ اسرائيلی در
منطقه يك پيروزی بحساب ميامد .اما جالب اينکه نه تنها آمريکا هيچ اقدام بﻼفاصله ای عليه جمهوری
اسﻼمی نکرد بلکه هيچيك از اين عمليات كه جملگی در زمان رياست جمهوری ريگان رخ ميداد باعث
نشد ريگان دو سال بعد از تامين اسلحه مورد نياز جمهوری اسﻼمی خودداری کند .در سال  1987بزير
راننده کاميون اسرائيلی در نزديکی ديوار »اريز« کليد
گرفته شدن چند کارگر فلسطينی توسط يک
ٔ
انتفاضه اول را زد.
پس از پايان جنگ با عراق در  22اوت  ،1988چند اقدام در دستور کار جمهوری اسﻼمی قرار گرفت.
اول ،خمينی همزمان با پايان جنگ ،دستور قتل عام هزاران زندانی سياسی کمونيست و مجاهد باقيمانده
از سرکوب دهه  80ميﻼدی را صادرکرد .اين حکم در همان ماههای اوت و سپتامبر ،بشکل اعدامهای
دسته جمعی باجرا درآمد و قربانيان در گورهای دسته جمعی ،که شناخته ترين آنها خاوران است ،مدفون
شدند .دوم ،چند ماه بعد ،در فوريه  1989خمينی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد و باين ترتيب
"صدور انقﻼب اسﻼمی" به حکمی برای قتل يک نويسنده مرتد تنزل پيدا کرد .سوم ،همزمان و در ادامه
کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی ،جمهوری اسﻼمی دست به ترور زنجيره ای مخالفان خود در خارج
از ايران زد .چهارم ،تﻼش عبث رفسنجانی برای کاهش تنش با غرب از ابتدای رياست جمهوری اش در
اوت  1989آغاز شد.
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رفسنجانی ،اين عمامه به سر ميلياردر که هوادار خصوصی سازی و بازار آزاد بود ،عﻼوه بر نقشش در
رهبری قتل عام صد هزار نفره ی مخالفين چپ در دهه  80ميﻼدی ،در کارنامه تروريستی خود ليست
بلند باﻻئی از ترور مخالفين را دارد .يکماه پيش از رياست جمهوری او ،عبدالرحمان قاسملو را در حال
مذاکره با جمهوری اسﻼمی در وين بقتل رساندند .در ايام رياست جمهوری رفسنجانی ،او در از جمله
دستور ترورهای غﻼم کشاورز و صديق کمانگر در سپتامبر  ،1989ترور شاهپور بختيار در اوت
 ،1991ترور فريدون فرخزاد در اوت  ،1992قتل عام اپوزيسيون عمدتا وابسته به حزب دمکرات
کردستان جمهوری اسﻼمی و از جمله دبير آن صادق شرافکندی در رستوران ميکونوس در برلين و
انفجار سفارت اسرائيل در بوينس آيرس در سپتامبر  1992دست داشت .در سپتامبر سال بعد ،ياسر
عرفات و اسحاق رابين پيمان اسلو را در واشنگتن امضا کردند.
در اوايل دهه ) 1990سالهای  71تا  74شمسی( شورشهای
شهری متعددی در از جمله مشهد ،شيراز ،اراک ،کرمانشاه،
زاهدان ،قزوين ،اروميه و اسﻼمشهر بوقوع پيوستند .اين
شورشها که در عکس العمل به نتايج اقدامات دولت
رفسنجانی در خصوصی سازی ،نرخ صعودی پنجاه
درصدی تورم و در مجموع آنچه "تعديل اقتصادی" نام نهاده
شده بود ،بوقوع پيوستند ،بشکلی اجتناب ناپذير در مقابل
موجوديت جمهوری اسﻼمی قرار گرفتند .توده عاصی در اعتراضات خود از بانکها تا مراکز قدرت را
نشانه گرفتند ،در يك مورد پادگان شهر را بتصرف درآورده و در شهر ديگری قران را به آتش کشيدند.
جمهوری اسﻼمی موفق شد اين نهالهای خروشان تخاصم اما منفصل و ايزوله را يكی يكی سركوب كند.
"خصوصی سازی" صنايع و منابع دولتی به جابجائی سرمايه از نهاد عام دولت به نهاد خاص نظامی
سپاه پاسداران ترجمه شد .سپاه و بيت رهبری و از جمله خود رفسنجانی ،در طی دوران رياست
جمهوری اش با در دست گرفتن کنترل نفت ،پتروشيمی ،صنايع سنگين ،صنايع توليد ابزار نظامی،
توليدات زير ساختی ،بانکها و نهادهای مالی و مخابرات به بزرگترين سرمايه داران ايران تبديل شدند.
باين ترتيب فرمی از سرمايه داری در ايران شکل گرفت که شايد اطﻼق "مافيای خانوادگی" توصيف
مناسبی از آن روبنا باشد چرا که باقرار خودشان ،بازار واقعی توليد و تبادل کاﻻهای ريز و درشت در
آن مملکت "زير زمينی" و غير قانونی است و معامﻼت ازطريق رابطه با اهرمهای قدرت بانجام ميرسد.
پس از انتخاب خاتمی در دوم خرداد  23) 76مه  (1997در انتخاباتی که در اصل "نه" مردم به جمهوری
اسﻼمی بود ،آمريكا فرش قرمزی برای خاتمی در مقر سازمان ملل در نيويورک پهن كرد و دو طرف از
لزوم "گفتگوی تمدنها" صحبت کردند .اينهمه اما نه تنها به رابطه ای عادی که حتی مذاکره ای جدی با
آمريكا منجر نشد .اعتراضات کوی دانشگاه در ژوئيه  1999فصل جديدی در رابطه توده مردم با
جمهوری اسﻼمی باز کرد .پس از سرکوب خيزش سرنگون طلبانه دانشجويان ،اين جنبش دچار انکشاف
شد و از دل آن گرايش کمونيستی "دانشجويان آزادی و برابری"خواه عروج کرد .دانشجويان داب تا
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صباحی پيش از آغاز جنبش سبز در
داشتند.

2009

هژمونی مخالفت با جمهوری اسﻼمی در دانشگاهها را بدست

تحريم پيشين اقتصادی آمريکا که از نوامبر  1979در عکس العمل به گروگان گيری سفارت آغاز شده
بود ،پس از پايان گروگانگيری لغو شد .اما بار ديگر ،آمريکا پس از افشای ايران گيت و بدليل عمليات
مختلف نظامی و بعضا تروريستی جمهوری اسﻼمی در خاورميانه عليه آمريکا ،جمهوری اسﻼمی را با
تحريمهای اقتصادی تنبيه کرد .عﻼوه بر اين ،دولت بيل کلينتون بخاطر تﻼش جمهوری اسﻼمی به
دستيابی به سﻼح هسته ای ،تحريمهای اقتصادی جديدی را از سال  1995عليه ايران وضع کرد .ايران که
در جنگ داخلی افغانستان بين گروههای مختلف اسﻼمی بر سر تصرف قدرت مداخله کرده و از بخشی
از مخالفين طالبان حمايت ميکرد ،پس از تصرف قدرت سياسی توسط طالبان با خصومت دولت حاکم در
افغانستان مواجه شد تا حديکه بحالت آماده باش جنگی در آمد .دولت کلينتون در همان ايام" ،1998 ،بداد"
جمهوری اسﻼمی رسيد ،افغانستان را بمباران کرد.
دهه نود ميﻼدی شاهد بزرگترين زمين لرزه سياسی پسا
انقﻼب اکتبر بود :سقوط بلوک شرق .در خﻼ بلوک
شرق ،حمله اول آمريکا به عراق بمنظور تثبيت آمريکا
بعنوان تنها ابر قدرت دنيا بوقوع پيوست ،جنگ داخلی
در يوگوسﻼوی و دخالت اسﻼميون در جنگ بوسنيا چند
سالی بطول انجاميد ،کمشکش اسﻼميون با نظاميون در
الجزاير در آنچه دهه سياه نود نام گرفت  100هزار کشته بجا گذاشت ،جنوسايد رواندا در  1994بين
پانصد هزار تا يک ميليون کشته داد .افغانستان بدست اسﻼميون افتاد و نهايتا طالبان در سپتامبر 1996
کمتر از دو سال پس از تشکيل آن ،بکمک پاکستان بر رقبای اسﻼمی اش که هر يک از جانب ايران يا
عربستان سعودی حمايت ميشدند ،غلبه کرد .در اواخر دهه نود افغانستان ،پس از ايران ،بهشت
تروريستهای اسﻼمی از جمله القاعده شد .القاعده حی و حاضر در چند عمليات بمب گذاری عليه
سفارتهای آمريکا شرکت کرده بود .در همين مدت تﻼش آمريکا برای تثبيت خود بعنوان ژاندارم جهان
بوش پدر تحت عنوان نظم نوين جهانی بود ،نتوانست به بار بنشيند.
پس از سقوط بلوک شرق ،که دکترين ِ
انتخابات سال  2000در آمريکا با يک سردرگمی استراتژيک احزاب دمکرات و جمهوريخواه روبرو شد.
از سوی ديگر ،جمهوری اسﻼمی از اواسط دهه  ،90پس از يک دوره بازسازی زيرساخت کشور پسا
جنگ با عراق ،تقسيم منابع اقتصادی بين سپاه و شرکا و تﻼش برای ايجاد و توسعه زرادخانه داخلی،
سعی کرد مخفيانه قدمهائی برای ساخت سﻼح هسته ای بردارد .در سال  2000اسرائيل بطور کامل از
لنبان خارج شد.
بدنبال حمﻼت تروريسم اسﻼمی در  11سپتامبر  2001دولت آمريکا دليلی برای زيستن يافت .ايران ،کره
شمالی و عراق در محور شر جرج بوش قرار گرفتند ،که در متن دکترين بوش با عبارت "يا با ما هستيد
يا عليه ما" فرموله شده بود .مسابقه تسليحاتی برای دسترسی به بمب اتم در ايران و کره شمالی شتاب
8

کشمکش آمريکا-ايران و ما

يافت .مناقشات ايران با اسرائيل و آمريكا پس از افشاگری مجاهدين از نيروگاههای مخفی هسته ای اراک
و نطنز در سال  ،2002و در ادامه حمله دوم آمريكا به عراق در  --2003که فرصتی طﻼئی برای
پيشروی جمهوری اسﻼمی در خاورميانه را فراهم کرد—ابعاد تازه ای بخود گرفت .در ادامه ،بهار
عربی  2011دامنه نفوذ جمهوری اسﻼمی را گسترده تر کرد.
ِ

 2003تا 2019

عليرغم اينکه جمهوری اسﻼمی پيش از حمله دوم
آمريکا به عراق در اتحاد با سوريه نفوذ قابل
مﻼحظه ای درجنگ باصطﻼح "اعراب و اسرائيل"
بر سر مسئله فلسطين پيدا کرده بود ،اما اين
دستاوردها در مقايسه با آنچه يورش آمريکا به
عراق برای ايران ميها کرد ،چشمگير نبود .نقاط
عطف ايندوره برای جمهوری اسﻼمی شامل (1
جنگ سی و چهار روزۀ  2006در لبنان بفاصله
کوتاهی پس از سرد شدن انتفاضه دوم که از
سپتامبر  2000تا فوريه  2005بطول انجاميد ،بود.
جنگ دوم لبنان که نخستين جنگ نيابتی ايران و اسرائيل لقب گرفت با عقب نشينی اسرائيل از لبنان
خاتمه يافت .اين جنگ را شايد بتوان شيفت آنچه "جنگ اعراب و اسرائيل" لقب گرفته بود به "جنگ
ايران و اسرائيل" قلمداد کرد .ما از اين پس در خاورميانه بلوکی از مخالفين ايران را داريم که شامل
اسرائيل ،عربستان سعودی ،مصر ،قطر ،امارات و حتی دولت "خودگردان" فلسطين ميشود .از سوی
ديگر مثلث ايران – سوريه – حزب ﷲ )و در مقاطعی حماس( عليه بلوک فوق ابراز وجود ميکردند(2 .
اعتراضات ميليونی توده مردم ايران در سال  2009در تهران ،جمهوری اسﻼمی با هر جناح و دسته اش
را شوکه کرد .هر دو جناح حاکم و مغضوب جمهوری اسﻼمی در صدد مهار آن تحرک عظيم برآمدند.
يکی از روبرو با سرکوب و ارعاب دست بعمل زد و ديگری تﻼش کرد تا از درون جنبش ابعاد
اعتراضات و خواسته های جنبش اعتراضی را مهار کند .جنبش سبز ،عﻼوه بر سرکوب وحشيانه اش
توسط جمهوری اسﻼمی ،نهايتا بخاطر باقی ماندن در چارچوب اصﻼح طلبی به تناقض رسيد و شکست
خورد .اگر چه اعتراضات  2009در برخی ديگر از شهرهای ايران مانند شيراز و در يک اعتصاب
عمومی در کردستان گسترش يافت اما عمدتا محدود به تهران باقی ماند (3 .پس از شروع جرقه های
اعتراضات سراسری بر عليه حاکميت بشار اسد در سوريه ،ايران با بکارگيری باﻻترين ظرفيت قساوت
و دد منشی سپاه قدس اش به رهبری قاسم سليمانی توانست ناجی اسد شود .خروج نيروهای نظامی
آمريکا از عراق در دسامبر  2011دست جمهوری اسﻼمی را در خاورميانه باز هم بيشتر باز گذاشت.
شعبه های مزدور سپاه قدس در افغانستان و پاکستان  --يعنی لشگر فاطميون و تيپ زينبيون  --در فاصله
سالهای  2012-14در ارتباط با جنگ در سوريه بوجود آمدند .در ادامه "بسيج عراق" يا حشد الشعبی که
کپی برداری از بسيج جمهوری اسﻼمی در ايران بود ،در سال  2014در تقابل با داعش شکل گرفت.
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همچنين ايران در ايندوره توانست با حوثی ها رابطه
برقرار کرده و به منبع مالی و لجستيکی آنها تبديل
شود .اين مجموعه ضرورت مهار توانائی هسته ای
جمهوری اسﻼمی را به صدر اوليتهای اسرائيل و
آمريکا کشاند .اسرائيل بين سالهای  2010تا 2013
دست به اقدامات "پيشگيرانه" ای عليه هسته ای شدن
جمهوری اسﻼمی زد که مهمترين آنها شامل  (1ترور
پنج دانشمند هسته ای ايران در داخل خاک ايران و (2
حمله سايبری از طريق نرم افزار استاکس نت به
مرکز هسته ای ديمونا و مرکز غنی سازی نطنز در سال  2011بود .درگيريهای لفظی ايران  -اسرائيل
در ايندوره به اوجهای تازه ای رسيد .رجز خوانی احمدی نژاد مبنی بر "محو اسرائيل از نقشه جهان" به
سطح يک پروپاگاندای جنگی دو طرفه ارتقا پيدا کرد .احتما ِل حمله اسرائيل به مراکز هسته ای ايران در
سال  2012بطور گسترده ای رسانه ای شد .سازمانهای چپ ضد امپرياليست و دم و دستگاهی در غرب
– که در رهبری شبکه "ضد جنگ" خود کسانی مانند رمزی کﻼرک ،يعنی يکی از مهره های کارتر در
برقراری ارتباط با خمينی در ژانويه  ،1979را جا داد --در هماهنگی با جمهوری اسﻼمی تظاهرات ضد
جنگ براه انداختند ،اعتراضاتی حاشيه ای که هيچگاه مورد استقبال توده مردم در غرب قرار نگرفت.
در پشت پرده اما باقرار علی اکبر صالحی وزير امور خارجه احمدی نژاد ،از اواخر سال 2011
مذاکرات محرمانه ايران و آمريکا با وساطت عمان آغاز شده بود .مذاکراتی که نهايتا به تعهد برجام
)برنامه جامع اقدام مشترک( در ژوئيه  2015منجر شد .اين توافق اما مورد تاييد کليت هيئت حاکمه
آمريکا نبود .در ماه مارس همان سال ،2015 ،کنگره آمريکا که اکثريت نمايندگانش جمهويخواه بودند در
يک دهن کجی به اوباما ،مستقيما از نتانياهو دعوت کرد که برای آنها در مورد مسئله ايران سخنرانی
کند .نتانياهو در اين سخنرانی "ايران هسته ای" را بزرگترين خطر برای اسرائيل دانست .پس از قطعيت
دادن به برجام ،تحريم اقتصادی ايران توسط اوباما وتو شد و از ابتدای سال  2016تحريمها تا حدود
زيادی لغو شدند .روحانی تور اروپائی گذاشت و بتصور خود قراردادهای چشمگير اقتصادی با اروپا
بست .سران مهد دمکراسی جهان يکی پس از ديگری به پابوس خامنه ای ،روحانی و مجلس اسﻼمی
رفتند مبادا در مسابقه بهره برداری از خان نعمت بازار بکر ايران عقب بمانند .وزرای زن دولتهای
سکوﻻر و سوسيال دمکرات غرب چادر و چاقچول کردند ،از زن ايرانی در خيابانهای تهران محجبه تر
شدند و در ايتاليا حتی مجسمه های "لخت" خود را محجبه کردند مبادا چشم مبارک روحانی به نامحرمی
مجسمه ها بيفتد .اينهمه جنب و جوش اما توهمی بيش نبود.
خيزش دسامبر ) 2017ديماه  (96کارگران در  100شهر ايران با طنين شعارهای ضد سرمايه داری و
ضد کليت حکومت اسﻼمی خود نه تنها چهار ستون حکومت اسﻼمی را بلرزه انداخت که بار ديگر غرب
را متوجه "خطر" بالفعل سوسياليسم در ايران کرد.
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چرا آمريکا در مقابل جمهوری اسﻼمی صبور است؟
آمريکا کشوری است که حاکمان آن از هنگام
استقﻼلش از انگليس در اواخر قرن هيجدهم
ميﻼدی تا اين لحظه بسختی دورانی را بدون
اعﻼن جنگ به ديگران پشت سر گذاشته اند.
آمريکا کشوری است که دولتمردانش از پايان
جنگ دوم جهانی تا کنون بيش از  70بار در
امور داخلی ساير کشورها دخالتهای قهرآميز
کرده اند .دولت ترومن در تﻼفی به حملۂ
انتحاری ژاپن به پرل هاربر که  64کشته داد،
دو شهر هيروشيما و ناگازاکی را با خاک يکسان کرد و صدها هزار نفر را به فجيعترين شکلی قتل عام
کرد .دخالت آمريکا در جنگ کره به صرف اينکه مبادا کره جنوبی بدست کمونيسم بيفتد به منازعه ای
منجر شد که يک و نيم ميليون کشته و زخمی داد .آمريکا برای دخالتش در ويتنام صرفا بهانه تراشی
کرد .دليل واقعی دخالتش در ويتنام امكان تسلط "کمونيستها" بر تمام ويتنام بود .جنگ افروزی دولت
دمکرات جانسون بيش از يک ميليون کشته از ويتنام گرفت و بيشتر از مجموع بمبهای بکار رفته در
جنگ دوم جهانی بمب بر سر مردم ويتنام ريخت .آمريکا کشوری است که حكمرانانش بصرف جلوگيری
اندونزی سوهارتو شد .دولت آمريکا برای حمله
از نفوذ کمونيسم ،حامی کشتار چند ميليون نفره در
ِ
دومش به عراق به بهانه ای واهی متوسل شد ،جنگی که از سال  2003تا کنون حداقل نيم ميليون کشته از
مردم عراق بجای گذاشته است و پس از جنگ جهانی دوم پر هزينه ترين جنگ ،بالغ بر يك تريليون
دﻻر ،برای آمريکا بوده است .آمريکا کشوری است که دولتمردان دمکراتش ،از ترومن تا اوباما ،بيشتر
از دولتمردان محافظه کار جمهوريخواهش منشا جنگهای خانماسوز بوده اند.
چرا آمريکا با چنين کارنامه ای در ميانۂ بحران گروگانگيری از سفارتش در تهران ،تجهيزات نظامی به
ايران ميفروشد؟ چرا آمريکا از کنار کشتار  250نفره نيروی مسلحش در لبنان ميگذرد ،نه تنها هيچ تلنگر
اقتصادی -نظامی به جمهوری اسﻼمی نميزند که حتی تجهيزات نطامی به جمهوری اسﻼمی ميفروشد؟
آمريکا با کمتر از اين تعداد کشته در پرل هارپر ،دو بمب اتمی روی ژاپن ريخت! چرا بقول منصور
حکمت » هيچکس حاجى روح ﷲ خمينى را براى دادن فتواى قتل سلمان رشدى به دادگاه نبرد .تحريک
به قتل در همه کشورهاى جهان جرم است")«.عروج و افول اسﻼم سياسی" ،مصاحبه منصور حكمت با
مجله پرسش( چرا آمريکا در مقابل کشته شدن حداقل  200و حداکثر  1000نفر از نيروی نظامی خود
توسط جمهوری اسﻼمی در عراق – در حاليکه مجموع تلفاتش در آن جنگ کمتر از  4500نفر است--
هيچ عکس العمل جدی نشان نداد؟ چرا آمريکا و ساير دولتمردان غربی بﻼفاصله پس از انجام هر
عمليات تروريستی اسﻼمی در غرب اعﻼم ميکنند "اسﻼم بيگناه است"؟

11

کشمکش آمريکا-ايران و ما

برای يافتن جواب به اين سواﻻت بايد نقش و جايگاه اسﻼم سياسی برای غرب در چهل سال گذشته را
معين كرد .برای تعيين اين نقش ﻻزم است روايت خود از اسﻼم سياسی را مشخص كنيم .مرجع من
منصور حكمت است » :اسﻼم سياسى از نظر من عنوان عمومى آن جنبشى است که اسﻼم را ابزار اصلى
يک بازسازى دست راستى طبقه حاکمه و يک نظام حکومتى عليه چپگرايى در اين جوامع ميداند و به
اين اعتبار در رقابت بر سر سهم خود از قدرت جهانى سرمايه با بخشهاى ديگر و بخصوص با قطبهاى
هژمونيک جهان سرمايه دارى کشمکش دارد) «.همانجا(
چرا اسﻼم سياسی عروج كرد؟ توضيح منصور حكمت با اين
مشاهده آغاز ميشود كه روند صنعتی شدن خاورميانه از اوايل
قرن بيستم آغاز شد .اين واقعيت را در ايران ميتوان با پروسه
ای که از انقﻼب مشروطه  11ـ  1905آغاز شد و به رفرمهای
تجدد طلبانه رضا خان متصل شد ،نشان داد .حكمت معتقد است
روند مدرنيزاسيون صنعتی تا دهه شصت ميﻼدی ادامه داشت
كه باز در مورد ايران ميتوان آنرا در نرخ دو رقمی 11.5
درصدی ميانگين ساﻻنه رشد اقتصادی در دهساله  1342تا
 1963) 1352تا  (1973مشاهده كرد .حکمت ميافزايد» :اسﻼم سياسی  ...حاصل شکست و يا بهتر بگويم
عقيم و نيمه کاره ماندن پروژه مدرنيزاسيون غربى در کشورهاى مسلمان نشين خاورميانه از اواخر دهه
شصت و اوائل هفتاد ميﻼدى ،و همراه آن افول جنبش سکوﻻر-ناسيوناليستى اى بود که مجرى اصلى اين
مدرنيزاسيون ادارى و اقتصادى و فرهنگى بود .بحران حکومتى و ايدئولوژيکى در منطقه باﻻ گرفت.
جنبش اسﻼمى در اين خﻼء ايدئولوژيک سياسى و سردرگمى بورژوازى بومى اين کشورها بعنوان يک
از آلترنانيوهاى راست براى تجديد سازمان حاکميت بورژوايى در مواجهه با چپ و طبقه کارگرى که با
عروج کاپيتاليسم رشد پيدا کرده بود به ميدان آمد .با اينحال بدون تحوﻻت سال  ١٩٧٨-٧٩در ايران ،اين
جريانات بنظر من هنوز شانسى نداشتند و حاشيه اى ميماندند .در ايران بود که اين جنبش خود را در يک
حکومت سازمان داد و اسﻼم سياسى را در کل منطقه به يک نيروى قابل اعتنا و مطرح تبديل کرد...
روند مدرنيزاسيون ،سکوﻻريزاسيون و غربيگرايى در کشورهاى اسﻼم زده از اوائل قرن بيست آغاز
شده بود و تا دهه شصت ميﻼدى به نتايج زيادى هم رسيده بود .اما غرب ،بدليل مساله فلسطين ،بدليل
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
نشين خاورميانه در اردوى جهانى کاپيتاليسم غربى را ناميسر و منتفى تلقى کرد ...پروژه توسعه غربى
]در اوايل دهه هفتاد ميﻼدی[ به رکود کشيده شد و بحران حکومتى باﻻ گرفت .جنبشهاى استقﻼل طلبانه
در خاورميانه در اکثر موارد دولتهاى پرو غرب ايجاد نکرد .سقوط خاندانهاى سلطنتى منجر به پيدايش
دولتهاى نظامى شد که بخش عمده شان در جدال شرق و غرب در حيطه نفوذ شوروى قرار گرفتند.
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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خاورميانه نيستند .ناسيوناليسم مسلط ،چه طرفدار شوروى و چه غربى ،مجموعا در يک ائتﻼف سياسى
با اسﻼم بسر برده است) «.همانجا ،تاکيد از من(
حکمت نتيجه ميگيرد»:عروج اسﻼم سياسى ميليتانت در خاورميانه حاصل شکست ناسيوناليسم و
سکوﻻريسم و مدرنيسم بورژوايى در اين کشورهاست که منطقا ميتوانست و حتى ميرفت اسﻼميت را
هضم کند .حتى اگر سخنى از پروتستانيسم اسﻼمى نبود ،اين روند ميتوانست اسﻼم را در اين جوامع در
حداقل در همان جايگاهى قرار بدهد که کاتوليسيسم در ايرلند دارد .اما شرط اين پيروزى بورژوايى،
رشد کاپيتاليسم ،رشد صنعت و انتقال تکنولوژى و سرمايه بود که بدليل وجود کشمکش اعراب و اسرائيل
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
اند) «.همانجا(
غرض از نقل قول طوﻻنی باﻻ
نشاندادن جايگاه ابزاری اسﻼم سياسی
و مشخصا جمهوری اسﻼمی برای
آمريکا بود .آمريکا با آگاهی کامل از
پتانسيل ارتجاعی اسﻼميون در
ضديتش با آمريکا ،مبتکر خروج شاه
از ايران و جاده صاف کن بقدرت
رسيدن خمينی شد تنها به اين دليل که اسﻼميون کاری را که شاه از عهده اش برنيامده بود باتمام برسانند:
سرکوب انقﻼب  57از طريق سرکوب وحشيانه فعالين و سخنگويان چپ آن .ارزش مصرف جمهوری
اسﻼمی برای بورژوازی داخلی ،منطقه ای و جهانی ،ايجاد ثبات سياسی ازطريق سرکوب انقﻼب 57
بود .اين امر با اسارت و نهايتا قتل عام صدهزار نفره فعالين سياسی و خروج ميليونی توده ناراضی از
ايران در دهه  80ميﻼدی ،موقتا ،به فرجام رسيد .بهائی که پراگماتيسم غرب برای اين فونکسيون
اسﻼميون پرداخت کرد خلق هيوﻻئی بود که عليه آمريکا نيز دست به تحرکات نظامی و تروريستی ميزد.
بايد توجه داشت که آمريکا هيچگاه از جمله همين امروز نه تنها منتقد جمهوری اسﻼمی در سرکوب
انقﻼب  57و همچنين سرکوب سيستماتيک روزانه و وحشيانه توده مردم نبوده است ،که مشوق آن
سرکوبها بوده هست .آمريکا وقتی از تروريسم جمهوری اسﻼمی صحبت ميکند ،از نقش سپاه در سوريه،
لبنان ،عراق و يمن عليه نيروهای آمريکائی و اسرائيلی حرف ميزند .آمريکا هيچگاه سرکوب توده مردم
در داخل ايران را تروريسم خطاب نکرده است.
غرب هنگاميكه جمهوری اسﻼمی دست به سرکوب دهه  80ميﻼدی زده بود به کما فرو رفت ،گوئی در
ايران بجز جنگ با عراق هيچ اتفاق ديگری نميافتاد .آمريکا درانتهای دهه  90فرش قرمز زير پای
خاتمی پهن کرد ،در جريان اعتراضات موسوم به جنبش سبز تا مقطع سرکوب خونين آن در سی خرداد
آنسال ) 20ژوئن  (2009بصورت مشروط حامی جناح اصﻼح طلب شد اما پس از آغاز سرکوب وسيع
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آن تحرک ،فتيله گزارشات و اخبار اعتراضات را پائين کشيد و باينترتيب مهر تاييدی بر سرکوبها زد.
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
استحاله درونی جمهوری اسﻼمی ،بايستد .اما بمحض اينکه سرکوبها آغاز شد ،عقب نشست .مسئله
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
ديماه ) 96دسامبر  (2017بطور روزمره در جريان بود .در ديماه  96اين اعتراضات يک کاسه شد ،سيلی
شد که در  100شهر ايران روانه شد ،سيلی از محرومان و کارگران كه در تقابل با سرمايه به ضديت با
کليت جمهوری اسﻼمی رسيده ،آنرا به چالش طبيدند .در اين فضای اعتراضی بود که دولت ترامپ سعی
كرد از فرصت استفاده كند تا اوﻻ معضل حاد غرب ،خصوصا اسرائيل ،با جمهوری اسﻼمی بر سر
مسئله هسته ای را حل و فصل کند .ثانيا با باجرا درآوردن تحريم اقتصادی "حداکثری" – که عﻼوه بر
فشار بر حکومت اسﻼمی ،تحميل هر چه بيشتر فقر و فﻼکت به کارگران است  --جنبش سوسياليستی
کارگری را به استيصال و انفعال بکشاند.
نمايش نخ نمای "مستند طراحی سوخته" در  19ژانويه  29) 2019دی  (1397يعنی يکسال پس از آغاز
خيزش ديماه  ،96هنگاميکه تحريمهای اقتصادی آمريکا به مرحله اجرائی رسيده بودند ،به "اعترافات"
زير شکنجه اسماعيل بخشی ،سپيده قليان و علی نجاتی ،يعنی فعالين کارگری اعتراضات هفت تپه
اختصاص داشت .آنها از جمله به عضويت خود در حزب کمونيست کارگری ايران "اعتراف" کردند .اين
نمايش ابدا مصرف درون کشوری نداشت .فردای آن نمايش خيابانهای ايران با به سخره گرفتن "طراحی
سوخته" از مردمی پر شد که خواهان آزادی بيقيد و شرط زندانيان بودند .ارزش مصرف "طراحی
سوخته" بهره وری از کارت "ترس غرب از عروج کمونيسم در ايران" بود .جمهوری اسﻼمی هر گاه
ميخواهد مردم را از اپوزيسيونش بترساند ،از مجاهدين نام ميبرد .اما هر گاه ميخواهد غرب را با خود
همراه کند ،اپوزيسيون کمونيستی را برجسته ميکند .تور جواد ظريف به اروپا و نشست او با وزرای
خارجه اروپای واحد در فردای اين نمايش از جمله با اين نيت اتفاق افتاد که خطر کمونيسم در ايران و
نقش ابزاری جمهوری اسﻼمی در سرکوب آنها را به غرب يادآوری کند.
آنچه در چهل سال گذشته ،مستقل از اينکه چه کسی در کاخ سفيد نشسته است ،بين ايران و آمريکا در
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
اسﻼمی همسنگرند .آنها در ظرفيت منافع طبقاتی خود متحدانه عليه کارگر عمل ميکنند .هر دو دولت
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
ساختار اداری ،سياسی و حکومتی به يکديگر متصل يا وابسته کرده باشد ،در کنار هم قرار ميدهد.
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جمهوری اسﻼمی بخوبی از نقش ابزاری خود برای آمريکا آگاه است و تا کنون حداکثر استفاده ممکن را
از اين موقعيت برده است .بيجهت نيست که بعنوان مثال آقازاده های جمهوری اسﻼمی سر از آمريکا در
مياورند .آمريکا "وطن دوم" حکام جمهوری اسﻼمی است.
کشمکش دوم ،مناقشات دو دولت بورژوائی آمريکا و ايران است .از آنجا که نقش ابزاری جمهوری
اسﻼمی برای آمريکا در سرکوب جنبش سوسياليستی در ايران بسيار مهمتر از از دست دادن  250نفر از
نيروهايش در لبنان يا  1000نفر ديگر در عراق يا سقوط د ُِرن اش است ،آمريکا اين خسارات را بجان
ميخرد .غرب ميليونها دﻻر برای حفاظت رشدی هزينه ميکند ،اما حتی اشاره ای به تحت پيگرد قانونی
قرار دادن خمينی نميکند چرا که حتی اعﻼن جرم عليه او باﻻنس روابطش با جمهوری اسﻼمی را بهم
ميريزد .روابط سياسی – ديپلماتيک آمريکا با جمهوری اسﻼمی بدون خط قرمز نيست .آمريکا و آنهم نه
دولت آمريکا بلکه متحد استراتژيکش ،اسرائيل ،نميتواند جمهوری اسﻼمی هسته ای را بغل گوشش تحمل
کند .چرا نميتواند؟
بايد توجه داشت که اوﻻ غرب از انتگره شدن اقتصاد خاورميانه به اقتصاد در هم تنيده سرمايه داری
جهانی دست شسته است اما همزمان محتاج نفت خام خاورميانه است .نفت تنها کاﻻی حائز اهميتی در
خاورميانه است که در اقتصاد جهانی انتگره شده است ،نبض نفت با نبض سرمايه ميتپد .اين واقعيت تا
كنون خود را دوبار در ابعاد جهانی به نمايش گذاشته است .بحران اقتصادی نيمه دهه هفتاد ميﻼدی بدنبال
تحريم فروش نفت و در ادامه افزايش چهارصد درصدی قيمت نفت سر برون کرد .محمد رضا پهلوی در
آن تحريم شركت نكرد بلکه فروش نفت به غرب را افزايش هم داد .اين تحريم كه بدنبال جنگ يوم كيپور
 1973رخ داد نقطه عطفی در حاشيه ای شدن گرايش سكوﻻر مدرنيستی "جهان عرب" يا همان ناصريسم
بود .مصر كه بزرگترين دولت عرب مخالف اسرائيل بود ،پس از اين جنگ توسط سادات از شوروی
فاصله گرفت و به آمريكا نزديك شد .اسﻼميون در اين مقطع به كمك عربستان سعودی ،كه به "رهبر"
تحريم فروش نفت به غرب تبديل شده بود ،به سمت متن سياست رانده شدند .شوك دوم نفتی برخﻼف
مورد  1973ناشی از اعتصاب كارگران نفت در انقﻼب  57بود .خواست ادامه فروش نفت كه در
مذاكرات كارتر و خمينی مطرح شده بود ،بخشا ناشی از يك بحران جاری نفتی در غرب در همان ژانويه
 1979بود .خمينی البته بقول خودش در فروش نفت عمل كرد و از فروردين ) 58مارس  (79توليد و
صادرات نفت به سطح عادی برگشت تا اينكه بار ديگر بعلت شروع جنگ با عراق ،توليد آن متوقف شد
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
باشد .در مقايسه با خاورميانه ،ثبات سياسی در خاور دور ،آسيای جنوب و جنوب شرقی که به حوزه کار
ارزان تمام دنيا تبديل شده است اهميت حياتی برای سرمايه داری دارد .مادامکه نفت مورد نيازش را از
خاورميانه دريافت ميکند ،غرب همين امروز درغياب اقتصاد ايران ،عراق ،سوريه ،ليبی  ،لبنان و يمن
زندگی اقتصاديش را بدون هيچ دست اندازی ادامه ميدهد اما غرب نميتواند بدون بنگﻼدش يا اندونزی به
حيات جاری اقتصاديش ادامه دهد .درست به همين دليل "فشار حداکثری" به جمهوری اسﻼمی کک دنيا
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را نميگزد چرا که عربستان سعودی كمبود توليد نفت ايران را جبران ميكند .اين واقعيت را در مقايسه با
نقش اقتصاد يونان در نظر بگيريد .سه سال پيش غرب مدعی شد که جدائی يونان از سرمايه داری
جهانی ،كه حجم مبادﻻت بمراتب كمتری از ايران با دنيا دارد ،جهان را به كام بحران عميق اقتصادی
فرو ميبرد! فونکسيون دولتهای خاورميانه ای برای غرب در دو چيز خﻼصه ميشود :سرکوب جنبش
سوسياليستی کارگری و تصمين فروش نفت .جنبش سوسياليستی بايد سرکوب شود چرا که اصل و اساس
سرمايه را بخطر مياندازد يا دستكم نرخ دستمزد را باﻻ ميبرد .بايد توجه كرد كه جذابيت نفت خاورميانه
صرف وجود منابع طبيعی نيست بلكه هزينه توليد آن است .هزينۂ پنج دﻻری توليد يك بشكه نفت در
ايران پائين ترين هزينه توليد آن در جهان است .علت اصلی چنين سطح نازلی از هزينه توليد نفت در
ايران ،وجود نيروی كار ارزان است.
مذاکره کارتر با خمينی درست بر سر همين دو موضوع ،سركوب ماركسيستها كه از جمله متضمن حفظ
نيروی كار ارزان ميشود و ثانيا ادامه فروش نفت بود .شرط ﻻزم حمايت غرب از يک دولت در اين
منطقه ،توانائی سرکوب فعالين سوسياليست کارگری و فروش نفت است .پراگماتيسم غرب درست از
همينجا ناشی ميشود .برای غرب مهم نيست که مجری سياستهای فوق ،اسﻼم سياسی است يا يك دولت
سکوﻻر سلطنتی يا يک حكومت چكمه پوشان نظامی .اما شرط کافی برای حمايت تام و تمام غرب از
يک دولت ،برای انتگره کردن آن در اقتصاد جهانی ،قابليت متعارف بودن آن است .متعارف بودن به اين
معنا که نه تنها حکومت بدليل وجود جنبشی سرنگون طلبانه بی ثبات نباشد که مورد تاييد کليت طبقه
حاکم نيز باشد .جمهوری اسﻼمی حائز هيچيک از اين دو شرط نيست .هم با يک جنبش سرنگونی مواجه
است و هم گرايشات ديگر سرمايه داری آنرا بخاطر "بی لياقتی" در براه اندازی سرمايه سرزنش ميكنند.
جمهوری اسﻼمی حكومت مطلوبی برای بحران سياسی ـ حكومتی است .جمهوری اسﻼمی حکومت
سرکوب خشن انقﻼب است .جمهوری اسﻼمی 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
نتوانسته است متعارف شود ،جای ديگر پيش كش .آخر کدام ساختار اقتصادی – سياسی ،حكومتی و
اداری امروز آن ميتواند عامل جذب سرمايه باشد؟ جمهوری اسﻼمی به هر كجا نفوذ كرده است ،خود را
كپی كرده است :دم و دستگاه فوق خشن و سركوبگرش را همراه با مافيای اقتصاديش بوجود آورده يا
صادر کرده است .خاورميانه همچنان از بحران حکومتی در رنج است و اسﻼم سياسی جوابی به آن
بحران نيست بلکه ادامه همان بحران بشکل ديگری است .نه آمريکا ،نه اسرائيل و نه جمهوری اسﻼمی
قصد حل بحران حکومتی در خاورميانه را ندارند که هيچ خود نقش بسزائی درايجاد چنين بحرانهائی
داشته اند .اسرائيل مشوق حماس در فلسطين بود ،آمريکا مشوق خمينی شد ،آمريکا مجاهدين افغان که
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
كردند ،برخی را حفظ و برخی را از يك محل به محلی ديگرمنتقل کردند تا تعادلی بين اسﻼم سياسی و
قدرتهای منطقه ای بوجود بياورند .صرف برقراری يک صلح پايدار در خاورميانه برابر با مرگ اسﻼم
سياسی ،برابر با پايان علت وجودی جمهوری اسﻼمی است .هيچكس نميتواند اسﻼم سياسی را هنگاميکه
مجهز به بمب اتم شد کنترل کند .وقتی بزرگترين شاخه اسﻼم سياسی اسرائيل را هدف قرار داده است،
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خواهان محو آن از نقشه دنياست ،ديگر آمريكا عليرغم نقش مفيدی که جمهوری اسﻼمی در سرکوب
جنبش سوسياليستی و فروش نفت به غرب بازی ميکند ،نميتواند جمهوری هسته ای ايران را تحمل كند.
اين خط قرمز غرب با جمهوری اسﻼمی است .برای غرب حتی دخالتهای جمهوری اسﻼمی در منطقه
ثانويه است .اگر نفوذ جمهوری اسﻼمی برای آمريکا در خاورميانه اهميت داشت ،آمريکا هيچگاه
داوطلبانه با خروج نيروهايش از عراق ،آن کشور را دو دستی به جمهوری اسﻼمی هديه نميكرد.
از منظر غرب اين تناقض ،يعنی هم نياز به جمهوری اسﻼمی و هم کشيدن زهر هسته ای آن ،بايد حل
شود .چگونه؟ تﻼش برای يافتن جواب اين سوال آمريکا و اسرائيل را قريب به  17سال به تکاپو انداخته
است .ترور دانشمندان هسته ای ،ارسال ويروس به کامپيوترهای مراکز توليد هسته ای و مذاکرات ده
ساله ای که به تعهد برجام منتهی شد نتوانست جوابگوی اين معما باشد .گزينه نظامی ،يعنی بمباران
مراکز هسته ای جمهوری اسﻼمی در تمام هفده سال گذشته روی ميز آمريکا و اسرائيل بوده است .چرا
آمريکا يا اسرائيل کاری که با يک اقدام ضربتی نظامی ظرف  2ساعت از طريق انهدام مراکز هسته ای
ايران قابل حل است را  17سال است با توسل به انواع روشهای ديپلماتيک ،تحريم اقتصادی ،ترور
دانشمندان ،ويروس کامپيوتری ،مذاکره يک دهه ای و تعهدی شکننده ،کش و قوس داده اند؟ علت اين
درجه سعه صدر آمريکا اين واقعيت است که آمريکا نه تنها خواهان سرنگون کردن جمهوری اسﻼمی
نيست که حتی خواهان بی ثبات کردن آن هم نيست .حمله نظامی به مراکز هسته ای جمهوری اسﻼمی
ميتواند به گسترش تنش نظامی ،بضرر جمهوری اسﻼمی تمام شود .در صورت چنين واقعه ای ،آمريکا
لزوما برنده نهائی نخواهد بود .اينكه در هنگامه مقابله نظامی با آمريكا ماشين سركوب جمهوری اسﻼمی
در تقابلش با مردم به روغن سوزی بيفتد احتمالی واقعی است .در اينصورت شانس اينکه توده مردم
جمهوری اسﻼمی را در وسط يک تنش ضربتی نظامی با آمريکا هدف قرار داده و سرنگون کنند وجود
دارد .فعﻼ از اما و اگرهای اين احتمال و پاتك های ممكن جمهوری اسﻼمی ــ مانند مذاكره اخيرش با
چهار حزب ناسيوناليست كرد ــ برای لحظه ای صرفنطر كنيم .سربلند کردن يک جنبش سوسياليستی از
دل اين تحرك کابوس آمريکا خواهد بود .آمريکا ترجيح ميدهد بجای بی ثبات کردن جمهوری اسﻼمی ،با
فشار فرسايشی اقتصادی هم توده مردم معترض را از پا درآورد و هم جمهوری اسﻼمی را به تسليم
وادار کند .با داده های امروز ،آمريکا به جمهوری اسﻼمی حمله نخواهد کرد .پابوسان حرم ترامپ برای
چندمين بار با اين واقعيت "تلخ" روبرو شدند.
آمريکا تنها در يک صورت بطور قطع تﻼش خواهد کرد در تعيين حکومت در ايران بشکلی قهرآميز
دخالت کند .هنگامی که خطر سرنگونی جمهوری اسﻼمی توسط توده معترض مزدبگير بالفعل شده باشد.
در آنصورت آمريکا تﻼش خواهد کرد "در سمت درست تاريخ" بايستد .اما از آنجا که آمريکا نفوذی
علی تونس داشت،
مبارک مصر يا بن
روی جمهوری اسﻼمی ندارد آنچنان که مثﻼ روی شاه ايران يا
ِ
ِ
ليبی قذافی شباهت پيدا خواهد کرد .آمريکا حتما با سر و صدای
دخالت آمريکا در ايران به دخالت آن در ِ
زياد تﻼش خواهد کرد در بزنگاه سرنگونی جمهوری اسﻼمی فضا را با احتماﻻ يک حمله محدود نظامی
به نيروهای جمهوری اسﻼمی بنفع دخالت خود تغيير داده و در تعيين سرنوشت فردای ايران تاثير گذار
باشد.
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استراتژی آمريکا در رابطه با ايران ،اما ،مادامکه خطر سرنگونی جمهوری اسﻼمی قطعی نشده باشد،
استفاده از ابزار فرسايشی تحريم اقتصادی است .استراتژی تحريم اقتصادی برخﻼف آنچه دست راستی
ها تلقی ميکنند قرار نبوده و نيست که توده ناراضی از تحريمها را در يک جنبش سرنگون طلبانه عليه
رژيم جمهوری اسﻼمی متشکل کند بلکه قرار است آنها را به استيصال و انفعال بکشاند .همزمان ،تاثير
تحريم های اقتصادی "حداکثری" بر حکومت اسﻼمی قرار است جمهوری اسﻼمی را بدون مواجه شدن
با يک طوفان سرنگون طلب به پای ميز مذاکره بکشاند .فراموش نکنيم که علت ارسال ناوگانهای جنگی
آمريکا بسمت خليج فارس ،جلوگيری از تهديدات جمهوری اسﻼمی بود ،تهديداتی که بنوبه خود ناشی از
تحريم خريد نفت از ايران است .بعبارت ديگر ارسال ناوگان جنگی جهت اجرائی کردن تحريمهای
اقتصادی عليه جمهوری اسﻼمی 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
قدرتی و قلدری نظامی آمريکا را در تحميل بدون تخفيف تحريمهای نفتی برخ جمهوری اسﻼمی بکشد.
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 اسﻼمی به نفتکش های مختلف در خليج فارس ،زدن د ٌِرن
آمريکائی و توقيف نفت کش انگليسی رو شد.
نهايتا ،حتی اگر آمريکا و اسرائيل پس از طی کردن تمام مقابله های غير نظامی نتوانند جمهوری اسﻼمی
را از ادامه پروژه هسته ايش منصرف کنند ،بمباران احتمالی مراکز هسته ای ايران ،در آينده ای نه
چندان نزديک ،هنگامی باجرا درخواهد آمد که جنبش سرنگونی زير فشار تحريمهای اقتصادی – در
زمانيکه زندگی روزمره توده مردم فلج شده است– منفعل يا در هر صورت بی خطر شده باشد.
باينترتيب ،بمباران مراکز هسته ای ثبات جمهوری اسﻼمی را بهم نخواهد زد .آمريکا روی سياست
"مهار دوگانه" حساب باز کرده است.
نتيجه گيری
تا هنگاميكه آمريكا در تحوﻻت سياسی ايران نقش بازی ميكند ﻻزم است ما ماهيت رابطه اش در اين
تحوﻻت را بدقت زير ذره بين ببريم .بايد توجه داشت که اوﻻ در يک تحليل پايه ای ،آمريكا و جمهوری
اسﻼمی رابطه ای درون طبقه ای دارند ،منافع مشترك و دشمن مشترك دارند .مادامكه طبقه كارگر و
خصوصا جنبش سوسياليستی در مقابل جمهوری اسﻼمی قرار گرفته است ،اولويت آمريكا در ايران
حمايت از جمهوری اسﻼمی عليه خطر سوسياليسم است .آمريكا در اين ظرفيت نه تنها مخالف رژيم
اسﻼمی نيست كه حتی حاضر به بی ثباتی آن هم نيست .ثانيا در جدال بر سر مهار هسته ای جمهوری
اسﻼمی و همزمان مهار جنبش جاری سوسياليستی كارگری در ايران ،سياست آمريكا مهار دو طرفه
است :هم تضعيف جنبش سوسياليستی از طريق بگروگان گرفتن سفره کارگر و هم بزانو در آوردن
جمهوری اسﻼمی بدون اينكه اولی توان غلبه بر دومی را داشته باشد .اينها البته نيت آمريكاست .سياست
را نيت ها تعيين نميكنند .عمل تعيين ميكند .ما در مقابل اين مجموعه چه ميتوانيم بكنيم؟ سوال اين است!
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بنظر من ،نيروهای سوسيالستی در جامعه ﻻزم است عين واقعيت رابطه دولتهای آمريکا و ايران را رو
به کارگران بازگو کنند .بدون يك شناخت عينی از آنچه در مقابل ما قرار گرفته است امكان يافتن راه
حلهای مقابله با آن هم ممكن نيست .ﻻزم است نشان دهيم که دولتهای آمريکا و ايران بخاطر منافع
مشترک طبقاتی خود در سرکوب کارگر ،در سرکوب جنبش سوسياليستی کارگری متحد يکديگرند.
عکس اين رابطه نيز صادق است .وقتی کارگران نفت عليه حکومت شاه دست به اعتصاب زدند ،عمﻼ
هم اقتصاد حکومت شاه را فلج کردند و هم به ضربه ای به سرمايه داری جهانی زدند .دولت آمريکا مانند
جمهوری اسﻼمی و قبل از هر مناقشه ای با جمهوری اسﻼمی ،دشمن جنبش سوسياليستی کارگری در
ايران است .آمريكا ،جمهوری اسﻼمی را بعنوان يك پديده خارجی نگاه نميكند و به اين معنا رابطه اش با
جمهوری اسﻼمی رابطه ای بر حسب "غارت" و چپاول يكی از ديگری نيست ،درست برخﻼف انچه
نيروهای موسوم به ضد امپرياليست مدعی آن هستند .آنچه هر دو دولت خواهان سهمی از آن هستند،
دسترنج كارگر است .حكومتی خشن و مستبد ﻻزمه بهره وری از كارگر در ايران است .شناخت رابطه
درون طبقه ای دولتهای آمريكا و ايران همچنين ما را از مردم فريبی های چپ و راست مصون ميكند.
پوچی اين تصور كه گويا جنبش سوسياليستی ميتواند ميتواند بر سر سرنگونی طلبی منفعت مشترکی با
دولت آمريكا داشته باشد يا بتواند از "شكاف دولتها" بنفع خود استفاده كند ،بارها باثبات رسيده است اما تا
زمانيكه آمريكا بهر شكلی خواهان تاثيرگذاری در ساختار حكومتی در ايران است ،توهم پراكنی يا مردم
فريبی از اين جنس تداوم خواهد يافت.
ما ﻻزم است بجای افتادن بدنبال نخود سياه جنگ ،اوﻻ مخالف هر نوع تحريم اقتصادی باشيم که سفره
کارگر را هدف قرار داده باشد .اين وجه مهمی از مبارزه ماست که در حال حاضر عمﻼ در تبليغات
کمونيستها غايب است يا بقدری حاشيه ای است که جلب توجه نميکند .اين حلقه ای است که بشکل
بﻼفاصله کمونيستها را به زندگی اجتماعی و سياسی کارگر در ايران گره ميزند .کمونيستها اما تا
هنگاميکه در تله "اگر جنگ بشود" قرار دارند ،ميسر را اشتباه ميروند .ثانيا سرنگون کردن جمهوری
اسﻼمی فقط بدست ماست .اما عﻼوه بر مبارزه عليه جمهوری اسﻼمی ﻻزم است منتقد رابطه ای باشيم
كه اسﻼميون را برای سرمايه جهانی مطلوب كرده است .يک راه رسيدن به صلح پايدار و حکومت با
ثبات در خاورميانه اين است که خود توده مردم حکومت را بدست بگيرند .دعوای ما صرفا با رژيم
اسﻼمی نيست .اينکه ما چه ميخواهيم جايگزين جمهوری اسﻼمی کنيم ما را از اپوزيسيونهای بورژوائی
تميز ميدهد .بر خﻼف اپوزيسيون بورژوائی ،ما بضاعت مخالفت صرف با رژيم اسﻼمی را نداريم بلکه
ﻻزم است در كنار نقد و اعتراض ،مبلغ وجه اثباتی مناسبتی كه برای برقراری آن مبارزه ميكنيم باشيم.
كارگران هفت تپه و مشخصا اسماعيل بخشی نهال چنين گفتمانی را كاشتند :خواست حكومت شورائی را
بصورت گسترده ای در جنبش كارگری مطرح كردند.
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