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تأثيرات انتخاب اوباما بر وضعيت جنبش کارگری ايران
پس از پيروزی اوباما در دور دوم انتخابات رياست جمھوری آمريکا ،ديگر صدای »طبل ھای جنگ« کاخ سفيد کمتر به
گوش می رسد .باراک اوباما ،رئيس جمھور اياالت متحده ،بالفاصله پس از پيروزی انتخاباتی اظھار داشت که به زودی
»تحرکات ديپلماتيک جديدی را برای پايان دادن مناقشه بر سر برنامۀ اتمی ايران آغاز خواھد کرد« .او طی مصاحبه ای با
خبرنگاران در کاخ سفيد گفت که ھنوز فرصت برای پايان دادن مسالمت آميز به اين مناقشه باقی است .آقای اوباما به روال
ساليان گذشته در سخنانش تأکيد کرد که آمريکا با دستيابی ايران به سالح اتمی مخالف است.
باراک اوباما ادامه داد» :قبل از مبارزات انتخاباتی گفته بودم ،در طول مبارزات گفتم و حاال ھم می گويم که ما اجازه
نخواھيم داد که ايران به سالح اتمی دست پيدا کند .اما ھنوز يک محدودۀ زمانی وجود دارد که اين مسأله را به طور
ديپلماتيک حل کنيم«.
به گفتۀ باراک اوباما »بايد راھی برای بھره گيری ايران از انرژی صلح آميز ھسته ای وجود داشته باشد« که مغاير با
تعھدات بين المللی اين کشور نباشد.
در عين حال سرگئی ريابکوف ،نمايندۀ روسيه در اين گفتوگوھا نيز گفته است که کرملين از گفت و گوی مستقيم ميان
تھران و واشنگتن حمايت خواھد کرد .دولت اسرائيل نيز دست از تھديد برداشته و تمرکز اصلی را بر سازماندھی حملۀ
نظامی و کشتار مردم بی دفاع در غزه گذاشته است.
از سوی ديگر ،سران رژيم ھم چراغ سبز خود را نشان داده اند .اخيراً برخی مقام ھای ايرانی ،از امکان مذاکره با آمريکا
سخن گفته اند .مثالً محمد جواد الريجانی ،رئيس ستاد حقوق بشر ايران ،گفته است که »اگر منافع نظام ايجاب کند ،با آمريکا
و حتی در قعر جھنم ھم با ھمه مذاکره می کنيم« .الريجانی ھمچنين گفته است »مذاکره با آمريکا تابو نيست که ممنوع باشد«
و به انتقاد از »اصالح طلبانی« پرداخته است که به گفتۀ او در اوايل انقالب »مذاکره با آمريکا را تابو می دانستند« و بعداً
تغيير عقيده دادند؛ پيشتر ،محمود احمدی نژاد نيز ،در مصاحبه با برخی رسانه ھای آمريکايی گفته بود »چرا توان خود را
صرف تعامل با يکديگر نکنيم؟«.
از سوی ديگر ،صادق الريجانی ،رئيس قوۀ قضاييۀ ايران ھم ،مذاکره با آمريکا را رد نکرده ،اما گفته است از سرگيری
چنين رابطه ای »يک شبه ممکن نيست« .او اعالم کرده است» :آمريکايیھا گمان نکنند که با آمدن پشت ميز مذاکره با
ايران ،میتوانند از ملت ما باج بگيرند«.
مارکسيست ھای انقالبی ،ھمواره درطول چند سال گذشته ،و برخالف جرياناتی که با عمده کردن موضوع جنگ عمالً ّ
خط
سازش طبقاتی را توجيه و تبليغ می کردند ،به کرّ ات بر احتمال پايين بروز جنگ ميان رژيم و دولت ھای آمريکا و
اسرائيل ،تأکيد داشته اند .در عين حال موضعشان اين بوده است که در صورت بروز جنگ ،تدارک برای ايجاد و تقويت
يک »جبھۀ سوم« ،به مفھوم تدارک برای انقالب در راستای سرنگونی رژيم »جمھوری اسالمی« و کوتاه کردن دست ھای
امپرياليزم از ايران ،ضروری است .اما ،در صورت توفيق مذاکرات و توافقات ميان نظام سرمايه داری ايران و امپرياليزم
بايد ھمچنان از ھم اکنون بررسی کرد که از حيث تداوم مبارزات ضد سرمايه داری ،چه افقی در مقابل جنبش کارگری
گشوده خواھد شد .بحث و تبادل نظر در مورد افق مبارزاتی آتی ،می تواند مارکسيست ھای انقالبی و طبقۀ کارگر را برای
تدارک مبارزات آتی طبقۀ کارگر در راستای استقرار يک حکومت کارگری پس از سرنگونی رژيم آماده سازد.
چنان چه مذاکرات در راستای توافق دولت ھای امپرياليستی و دولت »جمھوری اسالمی« به ثمر رسد ،بديھی است که
تحوالت نوينی در صحنۀ سياسی و مشخصا ً جنبش کارگری وجود خواھد داشت.
بايد تأکيد کرد که از زمان تثبيت »جمھوری اسالمی« در فردای انقالب ،ھمواره گرايشاتی در آن وجود داشتند که خواھان
ازسرگيری مج ّدد روابط با سرمايه داری جھانی ،تعامل بيشتر با غرب ،و خالصه تبديل ايران به يک الگوی سرمايه داری
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ليبرال غربی ،منتھا با يک چھرۀ »اسالمی« ،بودند .برخی سران رژيم نظير بازرگان ،بنی صدر ،و بعدھا رفسنجانی و
خاتمی و ھم اينک احمدی نژاد )برخالف تصور رايجی که پيش از »انتخاب« او وجود داشت( از جمله عناصر اين گرايش
درونی رژيم بوده اند .جالب است که در طول ساليان گذشته برخی ديگر از چھره ھای بهاصطالح »تندرو« و »محافظه
کاری« که ظاھراً در تقابل با اين گرايش قرار داشته اند نيز به اين صفوف وارد شده اند.

ايجاد يک نظام سرمايه داری نسبتا ً »مدرن« )از حيث ھمخوانی با معيارھای جھانی سرمايه داری( و مرتبط با سياست ھای
بانک ھای جھانی و نظام سرمايه داری جھانی ،نھايتا ً به مفھوم حلّ نسبی وضعيت بحران اقتصادی کنونی ،يعنی تعادل ارز
و بازگشايی بانک ھای ايران در سطح بينالمللی و برداشتن تحريم ھا ،و ھمچنين به دنبال آن گشودن راه ھا برای ورود
سرمايه ھای خارجی و ھمچنين ارزھای سرمايه داران ايرانی مقيم خارج به ايران ،خواھد بود .سرمايه دارھای خارجی که
سال ھا در انتظار سرمايه گذاری ھای کالن در برخی صنايع ايران بوده و به علت عدم تضمين سرمايه از سوی رژيم،
سرمايه ھای خود را در خارج از مرزھای ايران متمرکز کرده بودند ،در دورۀ آتی با وارد کردن وسايل يدکی ،تعليم دادن
تکنيسين ھا و تکنوکرات ھا ،مديران حرفه ای ،وارد صحنۀ بکر اقتصادی ايران خواھند شد.
اين امر از نقطه نظر رژيم سرمايه داری ايران ،به معنای ايجاد فرصت ھای »اشتغال« ،افزايش »سرمايه گذاری خارجی«،
راه اندازی و تأسيس کارخانه ھا ،رشد »توليد« و »صادرات« و به طور کلی »رونق« اقتصادی خواھد بود .اما اين روند به
اين جا ختم نخواھد شد .از يک سو ،اين سرمايه داری نوپا و مدرن که سال ھای سال به دليل عوامل مختلفی نظير جنگ،
سرکوب ،اختالفات درونی ،سياست ھای اشتباه اقتصادی ،فساد باال در تمامی عرصه ھای حکومتی و ندانمکاری ھای سران
رژيم ،از معرکه عقب افتاده است ،برای جبران عقب افتادگی ،مجبور به افزايش شدت »کار« ،يعنی استثمار نيروی کار،
خواھد شد .ماشين آالت نوين و پيشرفته ،مديران تحصيلکرده و وارد به امور مديريت ،برنامه ريزی ھای »عقاليی«
اقتصادی ،شدت کار را در ميان کارگران افزايش خواھد داد و در نتيجه کارگران را محکوم به تحمل استثمار مضاعف
خواھد کرد.
اما از سوی ديگر ،رژيم برای جلب سرمايه ھای خارجی ،ناگزير بايد »امنيت سرمايه« را تأمين کند .منطق سرمايه،
»سود« است؛ و درجايی که ناامنی و بی ثباتی سياسی -مثالً اعتراضات مردمی ،اعتصابات کارگری و غيره -وجود داشته
باشد ،سرمايه داران تمايل ناچيزی به سرمايه گذاری و انتقال کل يا بخشی از پروسۀ توليد خود خواھند داشت .بنابراين
سرمايه داری برای تأمين »امنيت« سرمايه ،به اجبار ميزان نظارت بر کار را باال خواھد برد .در کشورھای اروپايی ،اين
وظيفه -يعنی نظارت و چانه زنی با نمايندگان کارگران برای جلوگيری از وقوع اعتصابات و برھم خوردن »امنيت« و
»آرامش« سرمايه -سال ھا به بھترين شکل از طريق اتحاديه ھای زرد و دولتی انجام می گرفت .اما اکنون که سرمايه داری
جھانی با بدترين و حادترين بحران خود رو به رو است ،به نظر می رسد که تاريخ مصرف اين قبيل اتحاديه ھا به اتمام
رسيده و در نتيجه سرمايه داری به اِعمال سرکوب وحشيانه و بسيار عريان روی آورده است .اما در کشوری مانند ايران که
ھمواره کوچکترين مجرايی برای اعتراض کارگران ،با سرکوب و قلع و قمع رو به می شده است ،احتماالً رژيم وادار
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خواھد شد تا ابتدا مطابق با استانداردھای بين المللی سرمايه داری -مراکزی نظير »آی ال او«  -اتحاديه ھايی را به عنوان
»سوپاپ اطمينان« راه اندازی کند .يعنی ضمن آن که کارگران ايران با استثمار مضاعف رو به رو خواھند شد ،احتماالً
امتيازاتی کوچک ،نظير سازماندھی در اتحاديه ھای زير نفوذ حکومت ھم دريافت خواھند کرد.
در صورت بروز چنين سناريويی ،برای نخستين بار ،در بيش از سه دھه حاکميت سرمايه داری ،تضاد »کار« و »سرمايه«
به شکل ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاھر می گردد .ھمچنين روش کار ،ھم برای سرمايه داران و ھم کارگران نيز
تغيير خواھد کرد .اگر در گذشته تحميل يک »قانون کار« قرون وسطی ای ھمراه با سرکوب عريان کارگران بخشی از
سياست رژيم بود؛ در دوره آتی» ،قانون کار« نوينی ظاھراً مترداف با قوانين و عرف ھای بين المللی تدوين می گردد .به
سخن ديگر ،اگر در دورۀ پيش ،گردن کارگران را از دم »تيغ« می گذراندند ،در دورۀ آتی سر کارگران را با »پنبه«
خواھند بريد .ھمان طور که مختصراً اشاره شد ،روش کار سرمايه داران برای اعمال استثمار مضاعف ،ايجاد نھاد ھا و
قوانينی است که مورد پذيرش بانک ھای بين المللی و دولت ھای سرمايه داری جھانی قرار گيرد .البته ،در دورۀ خاتمی
تدارک ايجاد چنين روندی زمينه ريزی شد که میتواند مجدداً مورد استفادۀ سران رژيم قرار گيرد .برای نمونه »باز سازی
تشکيالتی خانۀ کارگر«؛ فعال شدن »خانۀ کارگر« در مورد مسائل کارگری؛ تشکيل و برجسته کردن »حزب اسالمی کار«
و »کانون عالی شوراھای اسالمی«؛ بازتاب دادن شعارھای محوری کارگران؛ طرح و توضيح ضرورت »اعتصاب
کارگری« در نشريۀ »کار و کارگر« در پيش و غيره ،ھمه می توانند در دورۀ آتی شرايط را برای زمينه ريزی دورۀ نوينی
از استثمار کارگران به شکل جديدی فراھم آورد؛ يعنی در بستر يک نظام سرمايه داری »مدرن« طرفدار امپرياليزم.
بديھی است که در صورت تحقق چنين سناريويی ،طبقۀ کارگر از ھماکنون می بايستی سالح ھای خود را تيز تر کند و خود
را برای وضعيت نوين آتی و مبارزات در ابعاد مشخص تری آماده سازد .فارغ از اين که جزئيات اين سناريو دقيقا ً چگونه و
چه زمانی اجرا خواھد شد -حتی اگر اين سناريو تا حدی ناقص بماند -امر مبرم و عاجل ،تدارک تشکيالتی و نظری طبقۀ
کارگر برای شکست دادن برنامه ھا و حمالت بورژوازی است که مدت ھاست در دستور روز قرار گرفته.
برای آماده سازی و مقابله با چنين وضعيتی ،ساختن يک حزب پيشتاز کارگری بايد در مرکز توجه کارگران پيشرو قرار
داشته باشد .تجربۀ بيش از سه دھه حاکميت جناح ھای مختلف ھيئت حاکم )چه اصول گرا و چه اصالح طلب( نشان داده
است که طبقۀ کارگر بدون داشتن حزب خود ،قادر به تدارک حتی ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری و اتحاديه ھا و
سنديکاھای کارگری نيرومند نخواھد بود .وضعيت اختناق آميز جامعۀ ايران نشان داده است که بدون سازماندھی
تشکيالتی ،تدارک طبقۀ کارگر برای مقابله با نظام سرمايه داری محدود و يا کامالً ناچيز خواھد بود .از اين رو برای آماده
کردن طبقۀ کارگر برای تغييرات احتمالی دورۀ آتی ،وظيفۀ اساسی پيشرُوی کارگری و مارکسيست ھای انقالبی ،تدارک
ايجاد حزب پيشتاز کارگری متکی بر تجارب بينالمللی کارگری است.
قدم اول در اين راه ،تدارک ھسته ھای کارگری-سوسياليستی است ،ھسته ھايی مخفی که ھم از روش ھای مخفی و ھم نيمه
علنی برای سازماندھی مبارزات در بين پايه ھای طبقۀ کارگر استفاده کنند ،و فرای افت و خيزھای کل جنبش کارگری،
درس ھا ،دستاوردھا و آگاھی طبقاتی و سوسياليستی را برای فاز بعدی مبارزه مصون نگه دارند .تداوم بخشيدن به اين
گنجينۀ سنن مبارزاتی طبقۀ کارگر ،مستلزم ايجاد ھسته ھای منسجم و منضبط )از لحاظ تشکيالتی( و دموکراتيک )از لحاظ
تحمل اختالف نظری( می باشد .اين است قدم اول راه برون رفت طبقۀ کارگر از بحران فعلی خود ،فارغ از اين که کدام
سناريوی بورژوازی در نھايت محقق خواھد شد.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
آبان ماه ١٣٩١

٤

آيا »ضديت با جنگ« بايد به معنای »حمايت از رژيم« باشد؟
باری ديگر ،امپرياليست ھا مشغول تشديد جنگ سرد خود عليه رژيم ايران ھستند؛ و باری ديگر نيز شاھديم که بسياری از
"ضد امپرياليست ھا" و به اصطالح "تروتسکيست" ھای سردرگم ،به ھمراه "تروتسکيست" ھای سابق و طيف وسيعی از
پاسفيست ھا ،مصلحان ناشی و راديکال ھای خرده بورژوا ،سراسيمه به برگزاری کمپين ھای خود با عناوين "جنگ را
متوقف سازيد" و حتی "دفاع از ايران" پرداخته اند.
کامالً قابل مشاھده است که بخش اعظم اين فعالين را افرادی خيرخواه ،ولی فاقد تحليل طبقاتی روشن از ارتباط موجود ميان
پيگری ايجاد ظرفيت توليد سالح ھای ھسته ای از سوی رژيم ايران ،جاه طلبی ھای تاريخی بورژوازی ايران در منطقه،
تحريم ھای امپرياليستی و سرکوب شديد کنونی در کشور ،تشکيل می دھند؛ با اين وجود ،ناتوانی سکت ھای خرده
بورژوايی مانند حزب کارگران سوسياليست ) (SWPدر مرتبط کردن سياست ھای داخلی و خارجی يک حکومت استبدادی
مذھبی -نظامی که بر پايۀ شکست خونين انقالب بھمن  ٥٧حيات خود را آغاز کرده ،اشتباھيست غيرقابل بخشش.
اگر نمايندگان حزب کارگر در پارلمان ،يعنی رفرميست ھايی که در مجلس امپرياليسم بريتانيا نشسته اند ،قادرند تا با تحريم
ھا و "به صدا درآمدن طبل ھای جنگ" ،مقابله و در عين حال از حقوق کارگری و ساير حقوق دموکراتيک در ايران دفاع
کنند ،بايد پرسيد پس چرا اين به اصطالح "تروتسکيست" ھای ما از درک اين دو مفھوم عاجزند؟! تاکنون جان مک دانل و
جرمی کوربين خود به طور مداوم از کمپين ھای مختلفی که در حمايت از آرمان طبقۀ کارگر ،توده ھای تحت ستم و
استثمار در يکی از خشن ترين اشکال حاکميت استبدادی در جھان به فعاليت درآمده است ،پشتيبانی نموده اند.
با اين حال وقتی به رھبران  SWPو اعضای "ائتالف جنگ را متوقف سازيد" ) (SWCنگاه می کنيم ،تنھا چيزی که
مشاھده می کنيم ،قصور کامل در انجام وظيفه از سوی کسانی است که خود را "مارکسيست" يا "تروتسکيست" معرفی می
کنند .البته اين موضوع به ھيچ رو تصادفی نيست! اين پاپ ھای اعظم راديکاليسم خرده بورژوايی ،خيانت خود به طبقۀ
کارگر ايران و تمامی کشورھايی که اکثريت آن را مسلمانان تشکيل می دھند" ،تئوريزه" کرده اند.

اکنون که تحريم ھای اقتصادی ،عمليات پنھانی و تبليغات عليه جمھوری اسالمی به باالترين سطوح خود می رسند ،شاھديم
که اين "تئوری" ساده لوحانه ،بسياری را به پرتگاه دفاع آشکار و علنی از يک حاکميت استبدادی ،تماما ً ارتجاعی و آغشته
به خون می کشاند.
روز  ٢٨ژانويه ،ائتالف "جنگ را متوقف سازيد" کمپينی را با عنوان "به ايران حمله نکنيد" به راه انداخت .در جايی که
نمايندگان حزب کارگر در پارلمان بريتانيا باری ديگر نسبت به وضعيت کارگران و حقوق دموکراتيک در ايران ابراز
نگرانی کردند ،افرادی نظير جان ريس -رھبر  SWPو رئيس بخش ملی ائتالف -مجدداً رويکرد ملی "تروتسکيست ھا" در
قبال مسأله ای که زندگی کارگران و زحمتکشان سراسر خاورميانه را تحت تأثير قرار می دھد ،به نمايش گذاشتند.
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به عالوه ،کمپين "به ايران حمله نکنيد" قرارست تا در تاريخ  ١١فوريه ،يعنی سالگرد پيروزی انقالب ايران ،مراسمی را با
عنوان "روز آکسيون ملی :به ايران حمله نکنيد" برگزار کند! حتی  SWPھم انکار نمی کند که اين انقالب ،انقالبی بود که
کارگران نقش مھمی را در آن ايفا کردند .با اين وجود ،ترجيح می دھند نسبت به سقوط و انحراف اين انقالب به دست رژيم
اسالمی سکوت اختيار کنند!

چنين اقدامی نمی توانسته است بدون نفوذ "کمپين مخالفت با تحريم ھا و مداخلۀ نظامی در ايران" ) ،(CASMIبه مثابۀ يک
کمپين حامی رژيم ،صورت پذيرد .کمپين موسوم به  ،CASMIگروھی است که به وسيلۀ عباس عدالت" ،تروتسکيست"
اسبق ،بنيان گذاشته شده و روابط نزديکی با باند احمدی نژاد دارد! وظيفۀ  ،CASMIنه فقط توقف )يا لغو( تحريم ھا و
حمالت نظامی عليه رژيم ايران ،که ھمچنين حمايت از رژيم و ناديده گرفتن پايمال شدن ابتدايی ترين حقوق به شکل
سيستماتيک و گسترده در ايران است که پس از "انتخابات" خرداد  ٨٨به نقطۀ اوج جديدی رسيد.
در بستر اين انحراف آگاھانه يا غيرآگاھانۀ نيروھای "ضد امپرياليست"" ،تروتسکيست" و "تروتسکيست سابق" به سوی
دفاع از جاه طلبی ھای بورژوازی ايران در منطقه است که ما توجه خوانندگان را به سوی مطلبی در مورد توجيھات SWP
برای حمايت از بنيادگرايی اسالمی جلب می کنيم.
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ١٥ ،بھمن ١٣٩٠
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در صورت حملۀ نظامی اياالت متحده-اسرائيل به ايران ،موضع ما چه بايد باشد؟
مازيار رازی و مراد شيرين
ھرچند در گذشته پرسش فوق بارھا از سوی ما پاسخ داده شده است ،اما ھنوز سازمان ھای ”تروتسکيستی“ بيشماری وجود
دارند که موضع ما را تنھا به خاطر منطبق نبودن با ”ھنجارھا“ی سنتی جنبش تروتسکيستی ،به باد انتقاد گرفته اند.
جديدترين انتقاد علنی از موضع ما در نوشته ای به قلم مايکل پروبستينگ ،از اعضای سازمان کمونيستی انقالبی برای
رھايی ) (RKOPانعکاس يافته است؛ در اين مطلب ،وی ما را به عنوان گرايشی ”اپورتونيست“ متھم می کند که ”آشکارا
از دفاع از ايران در مقابل حملۀ تھديدآميز اياالت متحده/اسرائيل/بريتانيا امتناع می ورزد“! )مقدمه ای بر مطلب چه نوع
بين الملل پنجمی مورد نياز ماست؟(
در اين مقالۀ کوتاه سعی خواھيم کرد تا به منظور روشن ساختن مجدد موضع خود ،به منشأ و خاستگاه اين موضع بپردازيم
و در عين حال ،تناقضات موجود در مواضع احزاب و سازمان ھای تروتسکيستی سنتی را نيز نشان دھيم )برای توضيح
بيشتر ،رجوع کنيد به سند سلطۀ امپرياليسم مدرن و بنيادگرايی اسالمی؛ سندی که برای بحث در کنگرۀ سال  ٢٠٠٨سازمان
گرايش بين المللی مارکسيستی تھيه و ارائه گرديد(.
اصل و منشأ موضع ما
موضع گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران ،به تجربۀ سال ھای  ١٣۵۶تا  ١٣۵٩بازمی گردد.
در اين سال ھا تالش ما بر آن بود تا با پديدۀ ضدانقالب اسالمی مقابله نماييم که با ھدف درھم کوبيدن انقالب ،ظاھری ”ضد
امپرياليستی“ به خود گرفته بود .اين جريان تالش داشت تا با اتخاذ چنين روشی ،رھبری انقالب را به چنگ آورد ،و
بالفاصله پس از نائل شدن به اين ھدف ،اقدام به درھم کوبيدن جنبشی توده ای کرد که بالغ بر  ١٠ميليون نفر -يک چھارم
جمعيت کشور در آن زمان -را بسيج کرده بود.
نيروی اصلی در درون اين جنبش ،طبقۀ کارگر بود .طی يک دورۀ چند ماھه ،جنبش کارگری توانست تا چندين دھه شکست
و رکود در دوران ديکتاتوری شاھنشاھی را جبران کند :اعتصاب سياسی کارگران نفت ،کنترل توليد و توزيع به وسيلۀ
شوراھای کارگری و غيره .تمامی اين دستاوردھا به دليل ناتوانی چپ استالينيست و مائوئيست در تشخيص ”گرگ پنھان در
لباس ميش“ درھم شکسته شد.
از ھمان ابتدا ،اسالمگرايان تاکتيک ھايی را اتخاذ کردند که به ظاھر راديکال يا حتی چپ به نظر می رسيد ،اما در حقيقت
اين تاکتيک ھا ھيچ چيز به جز تضعيف جنبش کارگری نبود .در بحبوحۀ جنبشی که طبقۀ کارگر ،به ويژه کارگران صنعت
نفت ،نقشی کليدی را در آن ايفا می کردند ،اسالمگرايان به اشغال سفارت و منحرف کردن کارگران و بسياری از فعالين به
سوی ژست سياسی و سردادن شعارھايی در بيرون از سفارت ،پرداختند .در زمانی که کارگران مشغول تشکيل شوراھای
کارگری در بسياری از مناطق ،و کنترل توليد و حتی توزيع در برخی موارد بودند ،شماری از گروه ھای مھم چريکی و
استالينيستی ،اھميت کنترل کارگری و شوراھای کارگری را درک نکردند .در واقع آن ھا از نقشی انقالبی که جنبش ھای
مستقل زنان و اقليت ھای ملی می توانستند ايفا کنند ،غافل ماندند.
ضدانقالب که با چھرۀ ”انقالبی“ به ميدان آمده بود ،از سنت ھای مذھبی و فرھنگی توده ھا نھايت بھره برداری را کرد و،
البته ،برای وارد آوردن ضربه ای مھلک به جنبش -که اثرات آن پس از چندين دھه ھمچنان باقی مانده است -از حمايت
امپرياليسم نيز برخوردار گرديد.
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در ھمان حال که چپ عموما ً ايدئولوژی اسالمی را يکسره قرون وسطايی و ارتجاعی می دانست ،١بخش عظيمی از آن-
من جمله چپ بين المللی -بر آن گمان بود که رژيم خمينی به طور عينی يا تجربی يا حتی ناآگاھانه )!( ،رژيمی ”ضد
امپرياليستی“ و ”انقالبی“ است .اين طرز تلقی نادرست ،فاجعه بار بودن خود را به تمامی گروه ھای استالينيست،
مائوئيست ،سانتريست و سايرين نشان داد و حتی موجب ايجاد شکاف در ميان تروتسکيست ھا نيز گرديد؛ به طوری که
نيمی از گروه جانب خمينی را گرفت .متأسفانه رھبری دبيرخانۀ بين الملل چھارم ) (USFIبه جای فاصله گرفتن از گروھی
که سياست سازش طبقاتی را پيش گرفته بود ،از گروه مدافع استقالل طبقۀ کارگر دوری جست!
اما اين رويداد غم انگيز در تاريخ ما تنھا به اين جا ختم نگرديد .از خالل پذيرش اين استراتژی ،جنبش ناگزير می بايد بارھا
با تکرار کمدی -تراژدی آن رو به رو شود .بسياری از گروه ھايی که در طول انقالب ديگران را به دليل مواضع حمايت
آميز از خمينی مورد نقد قرار داده بودند ،اين بار در موضوع “دفاع از ايران“ در صورت تشديد نزاع ميان دولت ھای
آمريکا و ايران ،گوی سبقت را از يکديگر ربودند.
مواضع و شعارھای مشابه ديگری نيز به دنبال جنبش مطرح بوده اند” :ما از ليبی پشتيبانی می کنيم“ )آوريل ،(١٩٨۶
”پيروز باد عراق!“ ) (١٩٩١و ”ھمۀ ما اکنون حزب ﷲ ھستيم“ ) (٢٠٠٧و غيره ،که گاه تند و گاه آھسته ،از سوی طيف
گسترده ای از سازمان ھای مدعی ”تروتسکيسم“ به گوش رسيده است .اين مواضع ميان طيف وسيعی از سازمان ھا -از
سازمان ھای بسيار کوچک ،حاشيه ای و سکت ھای خرده بورژوايی گرفته تا احزاب بزرگ با ريشه ھای قوی کارگری-
مشترک است.
از آن جا که جنبش تاکنون بسيار بيشتر از آن چه حق او بوده است ،از افراد و سازمان ھای شارالن يا حتی صادق و
خيرخواه ،ولی گيج و مبھوت ،ضربه خورده است ،به اعتقاد ما تا زمانی که يک قطب نظری در برابر چنين مواضعی وجود
نداشته باشد ،تکرار اين دست اشتباھات اجتناب ناپذير خواھد بود.
موضع ما نخست در ارتباط با رژيم ايران شکل گرفت و سپس طی جنگ خليج )در جزوه ای زير عنوان ”جنگ خليج و
سوسياليسم انقالبی“( تکميل گرديد .در سال  ،١٩٩٠-٩١ما در تقابل با امپرياليسم ،در جبھۀ رژيم بعثی قرار نگرفتيم .بلکه
از توده ھای عراقی عليه امپرياليسم و آلت دست آن در منطقه دفاع نموديم .خيزش کردھا و شيعه ھا عليه رژيم نشان داد که
اين خط سياسی به ھيچ وجه خيال بافانه )يوتوپيايی( نبوده است .اما متأسفانه چپ جھانی تالشی برای پيشبرد و بسط اين
مشی سياسی نکرد.
موضع ما :جبھۀ سوم
با درنظر داشتن اين که شرايط مشخص تاريخی و وضعيت اقتصادی در تمامی کشورھای تحت سلطه ،دستخوش تغييرات
فاحشی شده ،بورژوازی ملی مايل به حفظ “منافع ملی“ بوده و سلطۀ امپرياليسم شکل جديدی به خود گرفته است ،ما بر اين
باوريم که سه اصل کمينترن )بين الملل سوم( -با کمی اصالح و تعديل -ھمچنان قابليت انطباق خود را حفظ کرده است.
مھمترين فاکتور برای مارکسيست ھا بايستی توسعۀ مبارزۀ طبقاتی ،به ويژه مبارزۀ پرولتاريا ،باشد .طبقۀ کارگر در اين
کشورھا به مدت چندين دھه به اعتصابات توده ای يا حتی اعتصابات عمومی دست زده ،تالش نموده تا اتحاديه ھای کارگری
و سازمان ھای مستقل خود را ايجاد کند ،شوراھای کارگری را تشکيل داده ،توليد را کنترل کرده است و غيره.
با توجه به مسير استقالل اين کشورھا -استقالل از نقطه نظر قلمروی يک مستعمره که شامل مليت ھای متنوعی می شد-
مواردی ھمچون ستم ملی از سوی يک گروه قومی )مذھبی( مسلط و درگيری ميان دولت ھای محلی با دولت مرکزی ،پديده
ای قابل مالحظه بوده است” .منافع ملی“ يک دولت -ملت ،در تقابل با ابتدايی ترين حقوق مليت ھا و ھم چنين کارگران قرار
دارد.
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به ھمين خاطر است که به عنوان مثال ،شکست رژيم بعثی در سال  ١٩٩١عالمتی بود به شمار عظيمی از کردھا و شيعه
ھا تا عليه حاکميت شورش کنند .ھرچند درست است که رھبری ھر دو جنبش مذکور ضد انقالبی بود؛ به عالوه با وجود اين
که توده ھا نيز توھمات زيادی به وعده ھای امپرياليسم آمريکا داشتند ،اما نشان دادند که در صورت حضور يک رھبری
انقالبی ،فضای بالقوۀ بزرگی برای تشکيل يک جبھۀ سوم وجود دارد.
بنابراين در کشورھايی نظير عراق يا ايران ،طبقۀ کارگر بايد توده ھا را به سمت تشکيل يک جبھۀ سوم مستقل -بدون
حضور بورژوازی ”خود“ در دفاع از “منافع ملی“ و بدون امپرياليسم -ھدايت کند .اين يک جبھۀ متحد کارگران و تمامی
زحمتکشان و اقشار تحت ستم جامعه است که نه فقط بايد ضد امپرياليستی باشد ،بلکه ھمچنين بايد برای سرنگونی سرمايه
داری از طريق مطرح کردن مطالبات انتقالی مانند کنترل کارگری ،مبارزه کند.
اين جبھۀ مستقل و حقيقتا ً انقالبی از تمامی سازمان ھای چپ يا مترقی جھان خواھد خواست که با حمايت از آن ھا ،اين جبھه
را به يک آلترناتيو واقعی در مقابل دو گروه ديگر تبديل کنند .مارکسيست ھا به جای فراخواندن مردم به پيوستن به ارتش
بورژوازی دست نشانده و ارتجاعی ،بايد از تمامی کارگرانی که به ارتش اعزام شده اند بخواھند که سالح ھای خود را به
سوی افسرانشان بگيرند ،شورای سربازان را تشکيل دھند ،توده ھا را برای دفاع از کارخانجات و ھم محلی ھای خود به
سالح مجھز سازند ،مھارت ھای نظامی را در سطحی باال به توده ھا تعليم دھند و جنگی انقالبی را عليه امپرياليسم و
بورژوازی کشور خود ھدايت کنند.
اين راه واقعی مقابله با امپرياليسم و شکست آن ،و صدالبته يک مطالبۀ دشوار و غيرمعمول است .اما بايد درنظر داشت که
تدارک برای انقالب ،خود يک رويداد معمول و ساده نيست .اين وظيفۀ ماست .اين که آيا چنين جبھه ای در عمل شکل می
گيرد يا خير ،به تدارک نظری و عملی پيشين و اقدام مصمم ما در به دست آوردن توانايی رھبری توده ھا به سوی اين ھدف
به محض آغاز منازعات بستگی دارد.
موضع ”متعارف“ سازمان ھای تروتسکيستی سنتی
ھرچند موضع گيری بسيار از افراد در درون جنبش ”تروتسکيستی“ نسبت به کشورھای مختلف -آن ھم بدون ھيچ گونه
دانش کافی به جز آن چه در مطبوعات و رسانه ھای بورژوايی اروپا خوانده و شنيده اند -به يک امر متداول تبديل شده
است ،ولی يک خطای بزرگ تر نيز وجود دارد و آن تقليد از موضع کمينترن يا تروتسکی بدون درک منطق پشت آن ،می
باشد.
اگر ما به موضع تروتسکی پيرامون جنگ ميان امپرياليسم آمريکا و اتيوپی نگاه کنيم ،درمی يابيم که توجه اصلی به اين
موضوع معطوف شده است که شکست کشور امپرياليست توازن قوای بين المللی را بيشتر به نفع پرولتاريا تغيير خواھد داد
و به استقالل کشورھای توسعه نيافته منجر خواھد شد .تروتسکی می گويد” :البته ما مدافع شکست ايتاليا و پيروزی اتيوپی
ھستيم…“ و سپس به درستی اضافه می کند ”ما می خواھيم روی اين نکته انگشت بگذاريم که اين مبارزه نه عليه فاشيسم،
بلکه عليه امپرياليسم ھدايت می شود .وقتی جنگ صورت می گيرد ،پرسش پيش روی ما اين نيست که چه کسی ”بھتر“
است :نجاشی )امپراتور اتيوپی ،معرّ ب کلمۀ نگوس( يا موسولينی؛ بالعکس ،مسألۀ رابطۀ طبقات و مبارزۀ يک ملت توسعه
نيافته برای استقالل خود از امپرياليسم مطرح است) “.تروتسکی ،نزاع ايتاليا-اتيوپی ،نوشته ھای لئون تروتسکی١٩٣۵- ،
 ،٣۶ص(۴١ .
واضح است که در جھان کنونی” ،مسألۀ ارتباط طبقات“ تنھا به طبقات اجتماعی در کشور امپرياليستی محدود نمی گردد،
بلکه به ھمان اندازه )يا حتی بيشتر( بر موضع کارگران در درون کشور تحت سلطه نيز تأکيد می ورزد .بنابراين “مبارزۀ
يک ملت توسعه نيافته برای استقالل خود از امپرياليسم“ از نظر تاريخی اکنون ديگر امری بی ربط است.
تروتسکی حتی می توانست چنين موضعی را نسبت به برزيل در اواخر دھۀ  ١٩٣٠اتخاذ کند:
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“در حال حاضر در برزيل يک رژيم شبه فاشيستی وجود دارد؛ رژيمی که تمامی انقالبيون تنھا می توانند با نفرت به آن
نگاه کنند .فرض کنيد که ھمين فردا ،انگلستان وارد درگيری نظامی با برزيل می شود .من از شما می پرسم که طبقۀ کارگر
طرف کدام جبھۀ نبرد قرار خواھد گرفت؟ من به شخصه پاسخ خواھم داد :در اين مورد ،من جانب برزيل ”فاشيست“ را در
مقابل بريتانيای ”دموکراتيک“ خواھم گرفت .اما چرا؟ چرا که در اين درگيری ميان آن ھا ،مسأله بر سر دموکراسی يا
فاشيسم نخواھد بود .اگر انگلستان پيروز باشد ،رژيم فاشيستی ديگری در ريو دو ژانيرو مستقر و زنجيرھای برزيل را
دوچندان خواھد کرد .اگر بالعکس برزيل پيروز باشد ،انگيزه ای نيرومند به آگاھی ملی و دموکراتيک کشور خواھد بخشيد و
به سرنگونی ديکتاتوری وارگاس منجر خواھد شد .شکست انگلستان ھمزمان ضربه ای به امپرياليسم بريتانيا خواھد بود و
به جنبش انقالبی پرولتاريای بريتانيا انگيزه خواھد بخشيد )تروتسکی ،مبارزۀ ضد امپرياليستی راھنمای رھايی است ،نوشته
ھای لئون تروتسکی ،١٩٣٨-٣٩ ،صص(٣١-٣۶ .
موضع تروتسکی پيرامون جنگ مابين ايتاليای فاشيست و اتيوپی ،و تھديدھای بريتانيا نسبت به رژيم شبه فاشيستی برزيل،
مشابه موضع مارکس در مثالً جنگ روسيه -دولت عثمانی ) (١٨٧٨است .علت اين موضوع آنست که شرايط طی سال ھای
 ١٨٧٨و  ١٩٣۵يا  ١٩٣٨دستخوش دگرگونی و تغييری اساسی نشده بود .آھنگ توسعه در طول آن  ۶٠سال به گونه ای
بود که تغييری کيفی در ساختار طبقاتی اين جوامع ايجاد نکرد.
تروتسکی با کشورھای پيشا-سرمايه داری يا کشورھای سرمايه داری بسيار ضعيف رو به رو بود که در ھيچ يک از آن ھا
جنبش طبقۀ کارگر قابل مالحظه نبود؛ به ھمين خاطرست که او به پرولتاريای ”بريتانيا“ و نه ”برزيل“ اشاره می کند .اما
اگر قرار باشد تا مثالً يک قدرت امپرياليستی بنابر داليلی برزيل را تھديد کند ،آيا می توان بازھم چنين موضعی را اتخاذ
کرد؟ آيا مارکسيست ھا می توانند اين حقيقت را از نظر دور دارند که سرمايه داری برزيل در طول  ٧٠سال گذشته با
رشدی بسيار سريع توسعه يافته است؟ که اختالفات طبقاتی و نابرابری ھای اجتماعی در ميان اين طبقات افزايش داشته
است؟ که طبقۀ کارگر مبارزات بسياری را از سر گذرانده و تا حدی بالغ گرديده که يک دولت کارگری رفرميست و
شوراھای کارخانه را تجربه کرده است؟ که بخش ھای ديگری از جامعه -مانند سياھپوستان -ھم درگير جنبش ھای توده ای
مھم شده اند؟
در برزيل کنونی” ،مسألۀ ارتباط طبقات“ بايد بر طبقۀ کارگر برزيل و به ويژه عناصری که حول شوراھای کارخانه و
جناح چپ حزب کارگر قرار داند ،متمرکز شود .بنابراين بايد خصوصيت تاريخی يک تحليل ،موضع يا اصل را ھمواره
درنظر داشت.
دفاع از ”ايران“ به چه معناست؟
ھرچند تروتسکيست ھای سنتی نسبت به اين ”اصل انقالبی“ به شدت حساس ھستند )تا جايی که ما را به دليل عدم پذيرش
آن ،بدون ھيچ گونه مدرکی ”اپورتونيست ”خطاب می کنند( ،ولی ھميشه نسبت به مفھوم و معنای »دفاع از ”ايران“« مبھم،
کلی و سربسته برخورد کرده اند )به خصوص در عمل(.
آن ھا صرفا ً می گويند که در صورت وقوع حمله ای نظامی از سوی آمريکا-اسرائيل ،انقالبيون بايد ”از ايران دفاع کنند“!
اما ھيچ گونه توضيحی نسبت به ماھيت طبقاتی ”ايران“ نمی دھند .چرا که تصور آن ھا از ”ايران” ،ھفت دھه عقب است!
در اين مدل کھنه ،ھيچ چيز در مورد طبقۀ سرمايه دار حاکم و ماھيت دولت؛ طبقۀ کارگر و نقش محوری آن در حيات
اقتصادی ”ايران“ و توان بالقوۀ آن به عنوان رھبر تمامی طبقات و اقشار تحت ستم و استثمار در مبارزه برای سرنگونی
سرمايه داری؛ و ”جايگاه دوم“ زنان در جامعه و غيره ،وجود ندارد” .کوری طبقاتی“ واضح در اين موضع گيری ،جداً
درخور تأمل است!
تنھا جايی که عبارت ”دفاع از ايران“ می تواند برای ما مفھوم داشته باشد ،استفاده از آن در چارچوب تالش برای حفظ
”تماميت ارضی“ است .اين در واقع ھمان قلمروی ”ايران“ است و ھيچ چيز به جز زندان مليت ھای مختلف نيست که از
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خالل فتح سرزمين گروه ھای نژادی مختلف به دست امپراتوری پارسيان و از دست دادن بخش ھايی از آن در طول رقابت
ميان امپراتوری ھای بريتانيا و تزار ،به وجود آمده است .بنابراين حتی قلمروی ”ايران“ ھم يک پديدۀ ثابث و تغييرناپذير
نيست و محصول جنگ ھای صورت گرفته ميان طبقات حاکمۀ ايران ،بريتانيا و روسيه ،و شورش ھای طبقات تحت ستم
منطقه می باشد.
دفاع از شکل و ترکيب دقيق قلمروی يک ”ايران“ سرمايه داری که تحت سلطۀ امپرياليسم قرار دارد ،نگرانی و دغدغۀ
اصلی کارگران ايران نيست .در حال حاضر ،نگرانی اصلی آن ھا حفظ معيشت است .بلکه فراتر از اين ،وظيفۀ تاريخی
مھم آن ھا کسب قدرت است .بنابراين دغدغۀ اصلی ما نيز بايد ،فارغ از مرزھای ايران و کشورھای ھمسايۀ آن ،سرنگونی
طبقۀ سرمايه دار ”ايران“ و تشکيل جمھوری شورايی باشد .اين می تواند نخستين گام به سوی تشکيل فدراسيون دولت ھای
کارگری در کشورھای ھمسايه و بھترين راه برای مقابله با ھرگونه طرح امپرياليستی حمله در منطقه باشد.
بنابراين واژۀ ”ايران“ برای مارکسيست ھای انقالبی بی معناست ،مگر آن که به طور مشخص در قالب زمان و طبقه مورد
استفاده قرار گيرد .دفاع تروتسکی از برزيل يا اتيوپی ،دفاع از دولت ھای بورژوايی اين کشورھا در مقابل تھاجم
امپرياليستی بود -آن ھم در مقطعی که چنين دولتی يک پيشرفت نوين محسوب می شد .اما وقتی سازمان ھای
”تروتسکيستی“ کنونی از استدالالت لنين و تروتسکی در صد سال پيش يا حتی در دھۀ  ١٩٣٠در ارتباط با ”بورژوازی
ملی“ استفاده می کنند ،شرم دارند که بگويند آن ھا از حاکميت تماما ً ارتجاعی ايران در مقابل تھاجم امپرياليستی دفاع می
نمايند .به ھمين دليل ،تنھا واژۀ ”ايران“ برای تقليل اين شرم مورد استفاده قرار می گيرد! اين بی ترديد يک رويکرد
“اپورتونيستی“ نسبت به چنين مقولۀ مھمی است.

 ٢۵ژانويۀ  ۵) ٢٠١٢بھمن(١٣٩٠
ترجمه از متن انگليسی :کيوان نوفرستی
***
 - ١البته به استثنای سازمان مجاھدين خلق )که حتی پس از پذيريش رسمی و سازمانی مارکسيسم نيز ھم چنان نظری مثبت
به اسالم و تشيع داشت( و حزب تودۀ ايران که آشکارا قائل به ”اسالم انقالبی“ )در تقابل با اسالم ضدانقالبی ،درباری و
ارتجاعی( و روحانيت مترقی بود .مورد اخير نه فقط در نشريات و روزنامه ھای حزب )مانند جزوۀ ”ما و روحانيت مترقی
و چند مقالۀ ديگر“ ،نوشتۀ احسان طبری و نور الدين کيانوری ،انتشارات حزب تودۀ ايران ،سال  ،(١٣۵٧که در عملکرد
آنان نيز کامالً مشھود و منعکس بود.
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تحريم نفتی ،تھديد به بستن تنگۀ ھرمز و پيامدھای آن :آيا گزينۀ حملۀ نظامی جدّی است؟
آرمان پويان ١٥ ،دی ماه ١٣٩٠
مق ّدمه
اقدام رژيم ايران به برگزاری مانور ده روزه در تنگۀ ھرمز )رزمايش مدافعان واليت  ،(٩٠به دنبال رويدادھای مھم ديگری
نظير آغاز دور جديد تحريم ھا با محوريت بانک مرکزی و صنايع نفتی -پتروشيمی جمھوری اسالمی ،انفجار تأسيسات
نظامی سپاه در بيدگنه و وقوع انفجاری مشابه در اصفھان ،حمله به سفارت بريتانيا ،اعالم تصرف ھواپيمای جاسوسی آر
کيو  ١٧٠آمريکا در ايران ،ترور دانشمندان صنايع ھسته ای و غيره ،از سوی افراد بسياری -چه مردمی که يک بار طعم
تلخ ويرانی ھای ناشی از جنگ را چشيده اند ،چه شيفتگان و مبلغين صدور "دمکراسی" و مداخلۀ بشردوستانه در ايران و
چه بسياری از نيروھای اجتماعی مترقی در ايران و جھان -يک نشانۀ آشکار از تشديد تنش ھا و نھايتا ً حملۀ نظامی به ايران
دانسته شده است.
مسلما ً مسألۀ احتمال بروز حملۀ نظامی عليه ايران ،نه فقط از حيث نابودی ثروت ھای اجتماعی و زندگی ميليون ھا نفر از
مردم و تغيير جغرافيای سياسی منطقه به سود امپرياليسم در نتيجۀ جنگ ،بلکه ھمچنين از نظر تبديل بالقوۀ آن به بھانه ای
در جھت اتخاذ سياست ھای مقطعی "سازش طبقاتی" با رژيم سرمايه داری حاکم ،برای نيروھای مارکسيست انقالبی از
اھميت بسزايی برخوردار است.
اما به باور من ،اين اقدام رژيم ،با درنظر داشتن ساير رويدادھای چند ماه گذشته ،تا حد بسيار زيادی از نشانه ھای جنگ
سرد ميان امپرياليسم غرب )و متحدين آن در منطقه( از يک سو ،و چين و روسيه )به ھمراه ايران( در سوی ديگر است .من
در اين جا تالش می کنم تا با داشتن نگاھی فشرده به نوع واکنش و تحرکات غرب و متحدين آن در قبال تھديد ايران به بستن
تنگۀ ھرمز ،ميزان جديت خطر بروز جنگ را برآورد کنم و سپس از آن جا گريزی به تبعات تحريم ھای نفتی و اقدامات
امپرياليسم برای طبقۀ کارگر و اقشار زحمتکش ايران بزنم و نھايتا ً بديلی را که می توان در چنين شرايطی معرفی و تبليغ
کرد ،مطرح سازم.
اھميت ژئوپلتيک تنگۀ ھرمز
طبق آخرين برآوردھای موجود ،کشورھای حوزۀ خليج فارس )يعنی ايران ،بحرين ،عراق ،کويت ،قطر ،عربستان سعودی
و امارات متحدۀ عربی( مجموعا ً قريب به  ٣٠درصد کل نفت جھان را در سال  ٢٠١٠توليد کرده اند و در عين حال حدوداً
 ٥٣.٥درصد کل ذخاير نفتی جھان را )معادل تقريبا ً  ٧٤٢ميليارد بشکه( در اختيار دارند.
در اين ميان تخمين زده می شود که در سال  ،٢٠١٠سھم ايران از ذخاير نفت جھان به تنھايی  ٩.٩درصد ،يعنی معادل
 ١٣٧ميليارد بشکه ،و از کل ذخاير گازی دنيا  ١٥.٨درصد )يعنی چيزی در حدود  ٢٩.٦تريليون متر مکعب( بوده است.
) (١وجود ذخاير نفتی گسترده در ايران ،اين کشور را پس از بهترتيب عربستان سعودی ،ونزوئال و کانادا در رتبۀ چھارم
)(٢
جھان قرار داده است.
نام کشور

سھم کشور از کل توليد نفت
جھان )(%

ميزان ذخاير نفتی
)ميليارد بشکه(

سھم کشور از کل ذخاير
نفتی جھان )(%

ايران

٥.٢

١٣٧

٩.٩

عراق

٣.١

١١٥

٨.٣

کويت

٣.١

١٠١.٥

٧.٣

١٢

قطر

١.٧

٢٥.٩

١.٩

عربستان سعودی

١٢

٢٦٤.٥

١٩.١

امارات متحدۀ عربی

٣.٣

٩٧.٨

٧.١

)Source: BP Statistical Review of World Energy (June 2011
اھميت تنگۀ ھرمز نيز به مثابۀ آبراھی که دريای عمان را به خليج فارس متصل می کند ،در آنست که تقريباً  ٢٠درصد کل
صادرات نفتی جھان از آن عبور می کند ).(٣

طبق گزارش وزارتخانۀ اطالعات انرژی اياالت متحده امريکا ،جريان روزانۀ عبور نفت از اين تنگه طی سال ٢٠١١
نزديک به  ١٧ميليون بشکه بوده است )اين رقم برای سال  ٢٠٠٩تا  ،٢٠١٠بين  ١٥.٥تا  ١٦ميليون بشکه بود( .به عالوه
در ھمين سال ،روزانه به طور متوسط  ١٤تانکر نفت خام از تنگه عبور می کرده و بالغ بر  ٨٥درصد اين صادرات نفت
خام به بازارھای آسيا -به ويژه ژاپن ،ھند ،کرۀ جنوبی و چين -منتقل می شده است (٤) .بنابراين اھميت خاص اين آبراه ،نه
فقط برای ايران ،که برای امپرياليسم غرب و ھمچنين بازارھای به اصطالح "نوظھور" مانند چين و ھند به عنوان رقبای
غرب در منطقه کامالً روشن است .ضمنا ً وجود تراز بازرگانی منفی باالی ايران طی سال جاری با کشورھای چين،
عربستان سعودی ،عمان و به خصوص امارات متحدۀ عربی ،بيانگر نياز وارداتی ايران از اين کشورھا می باشد .در اين
بين ،طبق گزارش تراز بازرگانی فرودين تا دی ماه ) ٩٠گمرک جمھوری اسالمی( ،تراز بازرگانی ايران با کشورھای
)(٥
قطر ،عراق ،کويت و ھند مثبت بوده است.
تراز بازرگانی ايران )فروردين تا دی ماه  -(٩٠ارقام به دالر
نام کشور

تراز بازرگانی ايران

چين

-1,282,119,271

عربستان سعودی

-55,132,700

عمان

-286,037,295

١٣

امارات متحدۀ عربی

-12,656,152,952

قطر

48,526,777

عراق

3,809,482,042

کويت

18,331,166

ھند

1,253,475,626

مانور در تنگۀ ھرمز
در واکنش به افزايش موج تحريم ھا عليه ايران ،رژيم از تاريخ سوم دی ماه مانوری را تحت عنوان "رزمايش دريايی
واليت  "٩٠به مدت ده روز و در محدودۀ آب ھای جنوب شرقی کشور از تنگۀ ھرمز تا شمال اقيانوس ھند )مدار ٢٠
درجه( در بُعد عملياتی و تا مدار  ١٠درجۀ شمالی در بُعد اطالعاتی ،برگزار کرد .به عالوه طی اين مانور عالوه بر
موشک ھای نور ،قادر و نصر ،موشک رادارگريز محراب نيز آزمايش شد ) .(٦با اين وجود ،دريادار حبيب ﷲ سياری که
پيش از آغاز مانور ،بستن تنگۀ ھرمز را منوط به تصميم "بزرگان" و به راحتی "آب خوردن" دانسته بود ،در جريان
رزمايش اعالم کرد که جمھوری اسالمی واقعا ً قصد بستن تنگه را ندارد .در حقيقت اين "انعطاف" ناگھانی در مواضع
رژيم ،بی شباھت به موضع گيری پيشين دولت به دنبال حمله به سفارت بريتانيا در تھران )سه شنبه  ٨آذر  (٩٠نبوده است.
عالوه بر اين ،بايد درنظر داشت که تھديد به مسدود کردن تنگۀ ھرمز برای نخستين بار نيست که از سوی جمھوری اسالمی
صورت گرفته و در سال ھای نخست انقالب نيز مطرح گرديده است ).(٧

روزنامۀ کيھان ،دوم مھرماه ١٣٥٩
بنابراين عمده کردن اين موضوع در رسانه ھای انحصاری جھان ،و تبديل کردن مانور نظامی ايران به يک خطر بالقوه و
تھديد بسيار جدی )و متعاقباً نيازمند برخورد قاطعانه تر( مشخصا ً مقاصد سياسی خاص را دنبال می کرد و در ھمين سطح،
اظھارات "تند" اوليۀ مقامات جمھوری اسالمی نيز چيزی بيش از تقال برای نشستن بر سر ميز مذاکره جھت کسب امتيازات
بيش تر نبوده است )اين موضوعيست که صحت يا سقم آن را دورۀ پيش رو نشان خواھد داد(.
واکنش متحدين منطقه ای امپرياليسم غرب
ھمان طور که در ابتدای مقاله مختصراً اشاره کردم ،نوع واکنش غرب و کشورھای عربی متحد آن به مانور نظامی در تنگه
)البته عموما ً در بلندمدت و نه کوتاه مدت( معياری است که می توان با آن احتمال طرح گزينۀ حمۀ نظامی را تا درجه ای
بررسی کرد.

١٤

به عنوان مثال ،مقامات امارات متحدۀ عربی اطالع دادند که خط لوله ای که برای صادرات نفت استخراجی از سکوھای
ساحل شرقی اين کشور بدون نياز به عبور از تنگۀ ھرمز ساخته شده ،ظرف چند ماه آتی مورد بھره برداری قرار خواھد
گرفت.

اين خط لولۀ  ٣۶٠کيلومتری ،که آغاز ساخت آن به سال  ٢٠٠٨بازمی گردد ،نفت توليدی در شرق ابوظبی را از منطقۀ
َحبشان به بندر فُجيره در ساحل دريای عمان منتقل می کند و به اين ترتيب نياز امارات به انتقال نفت توليدی در ابوظبی از
طريق نفتکش و از مسير تنگه ھرمز ،رفع می شود .در ھمين ارتباط ،محمد بن ضاعن الھاملی ،وزير انرژی امارات ،در
تاريخ  ٩ژانويه ) ١٩دی( گفت که ظرفيت انتقال اين خط لوله ،بين  ١/۵تا  ١/٨ميليون بشکه در روز خواھد بود ).(٨
در ھمين راستا ،برخی ديگر از کشورھای عضو اوپک نيز از افزايش توليد نفت خام خود صحبت کرده اند .حسين
شھرستانی ،معاون وزير عراق در امور انرژی اطالع داد که روزانه  ٥٠٠ھزار بشکه به توليد نفت خام عراق اضافه شده
است .وزير نفت کويت نيز اعالم کرد که از ماه دسامبر  ،٢٠١١پانصد ھزار بشکه به توليد نفت خام کشورش اضافه خواھد
شد .عبدالرحمن بن زيده ،وزير نفت ليبی "جديد" نيز از تمايل اين کشور برای افزايش توليد روزانه به  ٦٠٠ھزار بشکه
خبر داد .ھمين افزايش توليد ،در مورد عربستان ھم صادق است ).(٩
بنابراين نوع برخورد متحدين غرب برای خنثی کردن تھديد به بسته شدن تنگۀ ھرمز -از افزايش سقف توليد گرفته تا ساخت
خط لوله ای برای ددور زدن تنگه -احتمال مطرح بودن گزينۀ نظامی را در اين مورد بسيار پايين می آورد.
چند نتيجه
آغاز خيزش ھای مردمی سال گذشته در منطقۀ خاورميانه ،امپرياليسم غرب را وادار به دخالت برای کاناليزه کردن جريان
تحوالت سياسی -اجتماعی به سوی تغيير جغرافيای سياسی خاورميانه مطابق با طرح ھای بلندمدت خود کرده است .دخالت
کامالً عريان در ليبی و فشارھای کنونی به سوريه و ايران نيز مؤيد ھمين موضوع است .از سوی ديگر ،رشد نفوذ چين و
روسيه در منطقه ،قدرت غرب را به چالش گرفته است .بنابراين آن چه فی المثل در مورد ايران می بينيم يک جنگ نيابتی
) (Proxy Warميان اين دو "قطب" به نظر می رسد که خود را به شکل يک جنگ سرد جديد نشان داده است .در اين
مقطع زمانی ،دو گرايش خطرناک در سطح جامعه ظاھر گرديده .بخشی از جامعه ،تحت تأثير بمباران تبليغاتی رسانه ھای
دست راستی جھان از يک سو و فشارھای سيستم ارتجاعی داخلی از سوی ديگر ،چنين می پندارد که بروز ھرگونه حملۀ
نظامی عليه ايران ،صرفا ً به دليل "تھديدھا" و "جاه طلبی ھسته ای" حکومت و "تقابل با غرب" است و متعاقبا ً در صورت
بروز يک حملۀ نظامی ،نيروی مداخله گر را عمالً در موضع مشروع و قانونی قرار خواھد داد ،و در واقع ناآگاھانه از او
"دعوت به مداخله" خواھد کرد .در نقطۀ مقابل ،نگرانی از ويرانی ھای ناشی از جنگ ،بخش ديگری از جامعه را به سوی
سازش طبقاتی موقت با سيستم حاکم و حمايت از آن در صورت وقوع حمله سوق خواھد داد .در چنين برھۀ حساسی ،يکی

١٥

١٦

- برای ايجاد يک جبھۀ سوم،از وظايف مارکسيست ھای انقالبی آنست که ضمن افشای اين دو گرايش اجتماعی خطرناک
. تالش کنند-چه از نظر ذھنی و چه عينی
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(2) International Energy Outlook (2011); p. 38, Table. 5.
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جنگ لفظی يا جنگ نظامی؟

مصاحبه ميليتانت با مازيار رازی
ميليتانت :رفيق مازيار ،امروز سه شنبه مورخ  ١٣دی  ٣) ١٣٩٠ژانويه ،(٢٠١٢رسانه ھای داخلی جمھوری اسالمی
اظھارات سرلشکر عطاء ﷲ صالحی -فرمانده کل ارتش -را گزارش کردند که با اشاره به خروج يک ناو ھواپيمابر
آمريکايی از منطقه خليج فارس گفته است" :به آن ھا توصيه ،ھشدار و تذکر می دھيم که اين ناو به منطقۀ سابق خود در
خليج فارس برنگردد؛ چرا که ما عادت نداريم تذکر را تکرار کنيم و فقط يک بار تذکر می دھيم ".آيا به نظر شما اين ھشدار
در واقع به معنای آغاز يک جنگ نظامی ميان دول ايران و آمريکا است؟
مازيار رازی :اين "توصيه ،ھشدار و تذکر" امروز از سوی مقامات جمھوری اسالمی به دولت آمريکا داده شده است.
حرکت ناو ھواپيمابر استنيس با آغاز رزمايش نيروی دريايی ارتش ايران در شرق تنگه ھرمز و ھمچنين ھشدار معاون
رئيس جمھوری ايران در مورد اقدام احتمالی در بستن تنگه ھرمز در صورت تحريم نفتی ايران ،ھمزمان بود.
فرمانده کل ارتش ،ھمچنان با آب و تاب از حضور شناورھای نيروی دريايی در خليج عدن و دريای سرخ و درگيری با
دزدان دريايی ،به عنوان تجربه ھای بزرگی ياد کرده که باعث ارتقای توان رزمی اين نيرو شده است .سرلشکر صالحی در
مورد رزمايش اخير نيروی دريايی ارتش گفته است که در رزمايش اخير ،تسليحات و تجھيزات مختلف از جمله سامانۀ
پدافند ھوايی "محراب" مورد آزمايش قرار گرفت.
ھمزمان با اين مانورھا ،محمود احمدی نژاد به آمريکای جنوبی سفر خواھد کرد .دفتر محمود احمدی نژاد اعالم کرد که
رئيس جمھوری در نيمۀ دوم دی ماه به ونزوئال ،نيکاراگوئه ،کوبا و اکوادور خواھد رفت .اين اقدام نيز برای تقويت يک
جبھۀ ض ّد آمريکايی طراحی شده است و احمدی نژاد قصد دارد تا با اين سفرھا ،موضع دولت ايران را در مقابل دولت
آمريکا تقويت کند.
اما ،آن چه بايد توجه شود اين است که اين وقايع ،برای نخستين بار نيست که رخ می دھند .در واقع ،اين برخوردھا سال
ھاست که صورت گرفته است .ھمان طور که در مصاحبۀ پيشين خود با ميليتانت ذکر کردم ،اين ھا ھمه نشانی از جنگ
سرد ميان اين دو رژيم )و در واقع بايد گفت روسيه و چين از يک سو ،و آمريکا و متحدين آن در سوی ديگر( است .اين ھا
ھمه "جنگ لفظی "برای امتياز گيری و چانه زنی با غرب است.
ميليتانت :توضيح دھيد چرا دول غربی وارد "جنگ سرد" با رژيم می شوند؟

١٧

مازيار رازی :علت اصلی اين جنگ سرد و جدل ھای ھسته ای بين دولت احمدی نژاد و دول غربی ،ريشه در بحران
اقصادی ايران در طول سه دھۀ گذشته دارد .جنگ  ٨ساله با عراق و محاصرۀ اقتصادی ايران به مدت بيش از دو دھه،
اقتصاد ايران را چنان دستخوش دگرگونی کرد که دولت خطر از دست دادن قدرت خود را چند سال پيش درک و جھت
گيری به سوی غرب را آغاز کرد .مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  ١٣٨١چراغ سبز را به دول غربی برای سرمايه
گذاری در ايران نشان داد.
قابل ذکر است که سرمايه داری جھانی از روز نخست سقوط نظام سرمايه داری "شاھنشاھی" در ايران و انقالب بھمن
 ،١٣۵٧در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با قوانين سرمايه داری جھانی بوده است .تحريم ھای اقتصادی،
جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سالح ھای سبک ،سنگين و شيميايی در اختيار دولت
وی برای مقابله با ايران ،تقويت جناح ھای به اصطالح "معتدل" -به ويژه "اصالح طلب" -در درون ھيئت حاکم و غيره،
ھمه دال بر اجرای سياست فوق بوده است .آن چه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن را ھمواره به تعويق می
انداخت ،ناھماھنگی جناح "اصولگرا" با ديگر جناح ھا بود .با تقويت سياسی اقتدارگرايان و سرکوب اعتراضات مردمی دو
سال پيش و کاھش نفوذ "اصالح طلبان" ،اين سد اساسی از سر راه کنار رفت .سرمايه داری جھانی برای انتقال سرمايه
ھای خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران ،ھمواره امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را
طلب می کند.
ميليتانت :چرا در وضعيت کنونی ،چنين اتفاقی ،با چنين سطحی از تبليغات رژيم ھمراه بوده است؟
مازيار رازی :علتی که اين ماجرای ادامه دار ،امروز بسيار برجسته شده است ،اختالفات درونی رژيم در تب و تاب
انتخابات آتی مجلس است .رژيم با اين حربه ،نه تنھا می خواھد سياست ھای چانه زنی پيشين خود را ادامه دھد ،بلکه در
تالش است که وحدتی ميان گرايشات درونی خود برای انتخابات ايجاد و به شکلی رقبای خود را منزوی کند و مردم را در
حمايت از خود متحد نمايد )کما اين که به وضوح می بينيم به دنبال تبليغات جنگی ،بسياری از مردمی عادی که سابقا ً طعم
تلخ خسارات ناشی از جنگ را يک بار چشيده اند و ضمنا ً کوچکترين توھم و اعتقادی ھم به رژيم حاکم ندارند ،می گويند که
در صورت بروز حملۀ نظامی از "کشور" دفاع می کنند (،و در عين حال فشارھای ناشی از محاصرۀ اقتصادی و تضعيف
نرخ ﷼ نسبت به دالر را بدين وسيله در اذھان عمومی خنثی کند .رژيم با اين سروصداھای تبليغاتی ،قصد دارد خود را در
اين منازعه مظلوم جلوه دھد و تناسب قوای بين المللی را به نفع خود تغيير دھد .البته انزوای رژيم در سطح بين المللی و
فشارھای روز افزون قدرت ھای امپرياليستی چنان است که موفق به رسيدن به اين ھدف نخواھد شد .يکی از متحدان اصلی
رژيم در سطح منطقه رژيم سوريه است که از يک سو خود دچار بحران عميق سياسی است و وضعيت نامساعدی دارد ،و
از سوی ديگر تحت فشار شديد از سوی نيروھای ناتو می باشد.
ميليلتانت :شما می گوييد رژيم در سطح بين المللی منزوی شده است ،در صورتی که ھمان طور که خودتان اشاره کرديد
سفر احمدی نژاد به کشورھای آمريکای التين می تواند او را از اين وضعيت انزوا خارج کند .نظرتان در مورد اين روابط
چيست؟
مازيار رازی :بله اين روابط ،ھمان طور که اشاره کردم ،بين اين دولت ھا برقرار بوده است .برخی از دولت ھای آمريکای
التين ،به ويژه دولت چاوز در ونزوئال ،از حاميان رژيم بوده است .سفر آتی محمود احمدی نژاد به پايتخت ونزوئال،
چھارمين سفر وی به اين کشور خواھد بود .آخرين ديدار احمدی نژاد و چاوز در مھر ماه سال گذشته در تھران صورت
گرفت ،مالقاتی که به امضای چندين قرارداد ھمکاری در بخش انرژی انجاميد .ھم اکنون خبر سفر محمود احمدی نژاد به
آمريکای جنوبی در شرايطی منتشر می شود که کنگرۀ آمريکا افزايش تحريم ھا عليه ايران را در دستور کار دارد .اين
اقدامات در جھت خنثی سازی فشار ھای دولت آمريکا بر ايران طراحی شده است .در عين حال دول آمريکای التين که خود
تحوالت و جنبش ھای اجتماعی نوينی را تجربه می کنند ،مورد تھاجم سياسی و اقتصادی امپرياليسم آمريکا قرار گرفته اند-
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به ويژه اين امر در مورد ونزوئال صادق است .در نتيجه ،اين دولت ھا نيز برای تقويت جبھۀ ض ّد امپرياليستی خود ،به
اشتباه ،دست ھمکاری به سوی رژيم ايران دراز کرده اند.
اما ،در تحليل نھايی ،اين قبيل مانورھا قادر نيست تا رژيم جمھوری اسالمی را از انزوا خارج کند .به محض زدوبندھای اين
رژيم با امپرياليزم ،دول آمريکای التين بالفاصله از آن فاصله خواھند گرفت.
ميليتانت :آيا شما از اين سياست کشورھای آمريکای التين حمايت می کنيد؟
مازيار رازی :به ھيچ وجه! ما ھمواره طی سال ھای اخير يک موضع دوگانه در مورد کشورھايی نظير ونزوئال داشته ايم.
از يک سو ،از اصالحات و تحوالتی که به نفع توده ھای مردم زحمتکش ونزوئال است ،حمايت کرده و در مقابل حمالت
اقتصادی و احتما ْ
ال نظامی آمريکا به اين کشور ،از آن دفاع کرده ايم .اما در عين حال سياست ھای خارجی اين دولت ھا ،به
ويژه دولت چاوز را مورد انتقاد شديد قرار داده و حمايت وی از دولت احمدی نژاد را محکوم کرده ايم .ما در ونزوئال به
وسيلۀ متحدان انقالبی خود اقدام به برگزاری آکسيون ھايی اعتراضی در مقابل سفارت جمھوری اسالمی کرديم و چند مورد
نامۀ سرگشاده نيز خطاب به مردم زحمتکش ونزوئال در محکوميت نوع رابطۀ نظام جمھوری اسالمی و دولت چاوز نوشتيم
و در ونزوئال توزيع کرديم.
ميليتانت :می گوئيد اين يک جنگ لفظی است و نه جنگ نظامی .اما چنان چه يک حملۀ نظامی از سوی آمريکا عليه ايران
رخ دھد ،در آن صورت چه موضعی خواھيد داشت؟
مازيار رازی :امکان و گزينۀ حمله نظامی به ايران توسط آمريکا و يا اسرائيل ھميشه می تواند مطرح باشد .اما اين حمالت
نظامی بستگی به تناسب قوای بين المللی دارد .اگر دولت آمريکا در موقعيتی باشد که چنين اقدامی را عملی کند ،چنين
خواھد کرد .مسأله اينست که در وضعيت کنونی ،تناسب قوا در سطح بين المللی به نفع آمريکا نيست .درگيری آن در عراق
و افغانستان کماکان به درجات مختلف ادامه دارد .وضعيت وخيم اقتصادی گريبان گير اقشار زيادی از مردم آمريکا شده
است .اعتراضات ض ّد سرمايه داری در آمريکا باال گرفته است .دولت اوباما تضعيف گشته است و برای انتخابات دورۀ دوم
تقال می کند .به عالوه ،آمريکا برای تغيير نقشۀ جغرافيای سياسی منطقۀ خاورميانه ،به مداخلۀ پرھزينه در ليبی ،مصر،
تونس و غيره مشغول است .در چنين وضعيتی حملۀ نظامی به ايران بعيد به نظر می رسد .اما ،حتی در صورت بروز چنين
اتفاقی ،کارگران و زحمتکشان ايران به ھيچ وجه از حملۀ نظامی غرب به ايران نفعی نخواھند برد .امپرياليزم و به ويژه
امپرياليزم آمريکا ،ھيچ گاه برای به ارمغان آوردن "آزادی و دموکراسی" به کشورھای جھان حمله نکرده است .اشغال
عراق و مداخلۀ اخير در ليبی تجربه ھای دردناکی از سياست ھا و مداخالت "بشر دوستانۀ" دولت ھای بوش و اوباما در
منطقه می باشند .وضعيت مردم زحمتکش عراق روز به روز رو به وخامت گذاشته است ،و ليبی ھم پس از ويرانی تمامی
زيرساخت ھای اقتصادی و اجتماعی خود و تلفات سنگين ،شاھد بروز تنش ھای مجدد در درون جامعه می باشد .در
صورت بروز چنين اتفاقی ،کارگران ايران به ساختن يک جبھه سوم در مقابل دولت سرمايه داری ايران از يکسو و
امپرياليزم از سوی ديگر مبادرت می کنند .برای کارگران ايران ،مبارزات ض ّد سرمايه داری از مبارزات ض ّد امپرياليستی
جدا نيست .دولت سرمايه داری ايران ،بخشی از نظام سرمايه داری جھانی است که با وجود جنگ ھای زرگری و بی
ارتباط با منافع کارگران ميان آنان ،نھايتا ً با يکديگر سازش خواھند کرد.
 ١٣دی ١٣٩٠
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در مورد حملۀ احتمالی آمريکا به ايران

مصاحبه ميليتانت با مازيار رازی
ميليتانت شمارۀ ۴٨
ميليتانت :رفيق مازيار ،تھديدات نظامی اخير اسرائيل به مراکز ھسته ای ايران به يکی از موضوعات روز در سطح جھانی
و به ويژه ميان نيروھای اپوزيسيون مبدل شده است .آيا شما تصور میکنيد که اين تھديدات توسط اسرائيل جدی است؟
مازيار رازی :به اعتقاد من تھديدات اخير اسرائيل بيشتر جنبه تبليغاتی دارد تا يک تھديد جدی برای حمله نظامی به
مراکزھسته ای ايران .بديھی است که چنانچه اسرائيل قصد يک حمله نظامی را می داشت ،آنرا علناْ اعالم نمی کرد و صرفاْ
آن را به مورد اجرا قرار می داد.
ھمانطور که چند سال پيش حمله به مرکز اتمی سوريه و پيش از آن عراق را انجام داد .بايد توجه داشت که عدم حمله
نظامی و يا عدم توفيق در مذاکرات ھسته ای ميان دول غربی و جمھوری اسالمی الزاما ً به مفھوم آغاز جنگ با دول غربی
و يا تھاجم نظامی به ايران نمی باشد .در واقع سياست ايران و دول غربی )به ويژه اياالت متحده آمريکا( تفاوت کيفی ای در
طی سال ھای گذشته نداشته است .دولت آمريکا )و غرب( به علت نداشتن يک بديل واقعی برای جايگزينی نظام کنونی ،در
صدد از ميان برداشتن دولت احمدی نژاد نمی باشد .درست برعکس آنھا خواھان رسيدن به توافق و تفاھم با رژيم ايران
ھستند .البته ھر يک برای گرفتن امتيازات بيشتر تالش کرده و در نتيجه چانه زنی ادامه يافته است .بديھی است که ھر چانه
زنی حامل نوعی »جنگ« نيز می باشد .اما اين يک جنگ نظامی نيست؛ بلکه يک »جنگ سرد« است .اقدامی که فشارھا
را برای گرفتن امتيازات بيشتر در معامالت و توافقات افزايش می دھد.
ميليتانت :آيا می توانيد نمونه ھای از اين »جنگ سرد« بدھيد؟
مازيار رازی:ھمانند جنگ سرد ميان شوروی و آمريکا در سالھای پيش از فروپاشی شوروی؛ »جنگ سرد« ميان دول
ايران و آمريکا نيز شامل عوارض مشابه ای است .به قتل رساندن مھره ھا طرفين بدون اعتراف به آن و توطئه و لطمه زنی
به يکديگر .اين اقدامات از مشخصات جنگ سرد ميان دولت ايران )متحدان حزب ﷲ آن( و دولت آمريکا )متحد اصلی آن
اسرائيل( است ،که نقدا سالھاست که آغاز گشته است.
ْ
ظاھرا مرکز موشک ھای دور دست سپاه
برای نمونه ،چند روز پيش انفجار يکی از پادگان پاسداران که
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پاسداران در بيد گنه نزديک کرج ،يکی از اين اقدامات دوره »جنگ سرد« ميان دول آمريکا و اسرائيل با دولت ايران است.
سال پيش نيز انفجار مشابه ای در تاسسيات شھاب در جنوب غربی ايران رخ داد .ھمچنين ترور مسعود علی محمدی ،استاد
فيزيک دانشگاه تھران ،بخشی از ھمين »جنگ سرد« است .از سوی ديگر از جانب رژيم ايران نيز عمليات تروريستی
مشابه ای در کشورھای ديگر مانند طرح اخير به قتل رساندن ديپلمات عربستان سعودی در آمريکا ،صورت گرفته است.
ھمچنين ،مجيد شھرياری و فريدون عباسی دوانی ،استادان فيزيک دانشگاه شھيد بھشتی تھران روز  ٨آذر  ١٣٨٩توسط
مھاجمان موتورسوار و از طريق اتصال بمب به بدنه خودروھايشان مورد سوء قصد قرار گرفتند .اين حمالت به کشته شدن
آقای شھرياری و جراحت آقای عباسی دوانی و ھمسران اين دو انجاميد.
پيش از آن نيز ،دستگيری برخی از کارمندان سازمان انرژی اتمی در سال  ،١٣٨۴اعالم متالشی شدن شبکه جاسوسی
اسرائيل توسط سرلشکر محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه پاسداران ايران در سال  ١٣٨٧و غيره ،نشانه ھايی از اين
رويارويی است .اواسط بھمن  ١٣٨۵روزنامه ھای رسمی ايران اعالم کردن يکی از دانشمندان اصلی برنامه ھسته ای
ايران؛ اردشير حسن پور؛ به طور مشکوکی »مسموم« شده است .اين خبر توسط شبکه اطالعاتی »استراتفور« و سپس
»ساندی تايمز« لندن ھمان ھفته به عنوان يک قتل عامدانه توسط »موساد« ماموران اطالعاتی اسرائيل؛ طرح گشت.
البته بايد توجه شود که اين قبيل عمليات از سوی موساد در کشورھای ديگر نيز رخ داده است .در سال  ١٩٩٠دانشمند
کانادايی» ،جرالد بوول« سازنده »سوپر توپ« صدام حسين که با ھدف بمباران اسرائيل طراحی شده بود؛ توسط موساد
کشته شد .فوريه  ١٩٩٢مأموران اطالعاتی اسرائيل عباس موسوی )رھبر حزب ﷲ( را کشتند .درست يکماه پس از اين
واقعه سفارت اسرائل در بوينس آيرس )آرژانتين( بم گذاری شد .ژوئيه ١٩٩۴نيروھای ضربت اسرائيلی چند تن از اعضای
حزب ﷲ را در يکی از مقرھای تعليمات نظامی شان به قتل رساندند ٨ .روز پس از اين واقعه تھاجمی عليه مرکز يھوديان
در بوينس آيرس و سفارت اسرائيل و مرکز يھوديان در لندن صورت گرفت .مارس  ١٩٩۵وزارت اطالعات دولت ايران
در واکنش به قتل رسيدن يکی از اعضايش؛ به کنسولگری آمريکا در کراچی پاکستان حمله کرد و دو تن از آمريکائيان
کشته شدند.
بديھی است زمانی که خامنه ای در نطق خود می گويد :پاسخ ھر حمله دولتی به ايران را با مشتی بر صورت آنھا خواھد داد
و يا اينکه » ...دشمنان خوب می دانند که ھرگونه تعرض ،عکس العمل ھمه جانبه ملت ايران را نسبت به متعرضان و منافع
آنھا در ھمه نقاط جھان به دنبال خواھد داشت «.منظورش اين نوع عمليات است و نه الزاماْ جنگ تمام عيار در مقابل ارتش
آمريکا.
ميليتانت :توضيح دھيد چرا دول غربی وارد »جنگ سرد« با رژيم می شوند؟
مازيار رازی :علت اصلی اين جنگ سرد و جدل ھای ھسته ای بين دولت احمدی نژاد و دول غربی ريشه در بحران
اقصادی ايران در سه دھه پيش دارد .جنگ  ٨ساله با عراق و محاصره اقتصادی بيش از دو دھه ،اقتصاد ايران را چنان
دگرگون کرد که دولت خطر از دست دادن قدرت خود را چند سال پيش درک و روال جھت گيری به غرب را آغاز کرد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  ١٣٨١چراغ سبز را به دول غربی برای سرمايه گذاری در ايران نشان داد.
قابل ذکر است که سرمايه داری جھانی از روز نخست سقوط نظام سرمايه داری »شاھنشاھی« در ايران و انقالب بھمن
 ،١٣۵٧در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با قوانين سرمايه داری جھانی بوده است .تحريم ھای اقتصادی،
جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سالح ھای سبک ،سنگين و شيميايی در اختيار دولت
وی برای مقابله با ايران ،تقويت جناح ھای »معتدل«» ،اصالح طلب« در درون ھيئت حاکم و غيره ،ھمه دال بر سياست
فوق بوده است .آنچه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن را ھمواره به تعويق می انداخت ،نا ھم آھنگی جناح
»اصولگرا« با ديگر جناح بود .با تقويت سياسی اقتدارگرايان و سرکوب اعتراضات مردمی دو سال پيش و کاھش نفوذ
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»اصالح طلبان« ،اين سد اساسی از سر راه کنار رفت .سرمايه داری جھانی برای انتقال سرمايه ھای خود به ايران و اعمال
استثمار مضاعف بر کارگران ،امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند.
ميليتانت :شما می گوئيد که دول غربی »اصول گرايان« را به »اصالح طلبان« ترجيح می دھند؟
مازيار رازی :نه الزاماْ ،آنھا تالش کرده و می کنند که »اصالح طلبان« بر مصدر قدرت حاکم گردند ،زيرا تمايالت بيشتری
به غرب داشته و توافقات با سھولت بيشتری پيش می رود .اما در نھايت؛ بديھی است که دول امپرياليستی برای سرمايه
گذاری در ايران و چپاول منابع نفتی و استفاده از نيروی کار ارزان؛ برايشان تفاوتی نمی کند که کدام يک از باندھای
حکومتی در قدرت باشد ،تا مادامی که منافع آنھا تضمين گردد .با روی کار آمدن احمدی نژاد و تحريکات وی اين روند کند
شد .اما؛ »اصالح طلبان« که غرب )و مردم ايران( نشان دادند که قادر به سازماندھی و مقابله با اصول گرايان نيستند.
از سوی ديگر ،پس از تجربه فاجعه آميز در عراق و افعانستان تناسب قوا به ضرر غرب تغيير کرده است و يک حمله
نظامی توسط آمريکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار قرار گيرد .دولت آمريکا برای مدت طوالنی مجبور است در
افغانستان )وعراق( باقی بماند و باندازه کافی توان يک حمله نظامی به ايران را ندارد.
در واقع می توان اذعان داشت که در سطح جھانی تناسب قوا به ضرر امپرياليزم آمريکا تغيير کرده است .اقدامات ضد
امپرياليستی در آمريکای التين :پيروزی چاوز در ونزوئال و اوو مورالس در بليوی ،اورتيگا در نيکاراگوئه و غيره ھمه
نشانگر به بن بست رسيدن سياست ھای دولت بوش برای »حل مشکالت جھان« و استقرار به اصطالح »دموکراسی« است.
ميليتانت:برخی نيروھا مدتھاست که در مقابل حمله نظامی آمريکا و اسرائيل به ايران ھشدار داده اند .پس ارزيابی آنان
اشتباه بوده است؟
مازيار رازی :به نظر من اگر آمريکا و متحدان اروپايی اش توان حمله نظامی و تغيير رژيم را داشته و بديل قابل اعتمادی
می داشتند حتما ً اين را کار انجام می دادند .مسئله اين است که نه توان آنرا را داشته و نه بديل قابل اعتمادی در مقابل رژيم
کنونی ،دارند .بنابراين ،بر خالف برخی از نيروھای اپوزيسيون که حمله نظامی آمريکا را واقعی دانسته و برخی ديگر
فرجی در راستای رھايی از ّشر دولت کنونی می دانند ،اين اقدام بنا بر وضعيت کنونی غير محتمل است.
ميليتانت :اگر چنين حمله نظامی ای رخ دھد چه؟
مازيار رازی :حتی در صورت بروز چنين اتفاقی ،کارگران و زحمتکشان ايران بھيجوجه از حمله نظامی غرب به ايران
نفعی نخواھند برد .امپرياليزم و به ويژه امپرياليزم آمريکا ھيچگاه برای به ارمغان آوردن »آزادی و دموکراسی« به
کشورھای جھان حمله نکرده است .اشغال عراق تجربه بسيار خوبی از سياست ھای »انسان دوستانه«! دولت بوش و اوباما
در منطقه است .وضعيت مردم زحمتکش عراق روز به روز رو به وخامت گرويده است .در صورت بروز چنين اتفاقی،
کارگران ايران به ساختن يک جبھه سوم در مقابل دولت سرمايه داری ايران از يکسو و امپرياليزم از سوی ديگر مبادرت
می کنند .برای کارگران ايران مبارزات ضد سرمايه داری از مبارزات ضد امپرياليستی جدا نيست .دولت سرمايه داری
ايران بخشی از نظام سرمايه داری جھانی است که با وجود جنگ ھای زرگری و بی ارتباط با منافع کارگران ميان آنان،
نھايتا ً با يکديگر سازش خواھند کرد.
بيست و پنج آبان ١٣٩٠
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اول(
مارکسيست ھا و حملۀ نظامی آمريکا به ايران )بخش ّ
متن پيادۀ شدۀ سخنرانی رفيق مازيار رازی در اتاق پالتاک »احيای مارکسيزم« در تاريخ  ٩فوريه ٢٠١٢
با سالم ،من در بحث امشب سعی می کنم تا بر پايۀ تحليل ھا و برداشت گرايش متبوع خود ،به  ٣پرسش مرتبط با عنوان اين
مطلب در باال پاسخ دھم.
پرسش اول اين است که آيا اصوالً امکان بروز يک حملۀ نظامی و جنگ تمام عيار ،با توجه به تمام تبليغاتی که امروز در
اين باره می شود ،وجود دارد يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است ،اين احتمال تا چه ميزان مطرح می باشد؟ اين سؤال از اين
جھت حائز اھميت است که بسياری از مردم ،چه آن ھايی که يک بار طعم تلخ قحطی و ويرانی ھای ناشی از جنگ را
چشيده اند و چه نسل جوانی که تنھا شرح اين رويدادھا را در ذھن خود دارد ،دچار نگرانی شده اند و جامعۀ ايران در کليت
خود به شدت ملتھب گرديده است .بنابراين از نقطه نظر ما الزم است تا برخورد مشخصی نسبت به اين پرسش داشته باشيم
و اوضاع سياسی فعلی را در جايگاه و ابعاد خودش مورد بررسی قرار دھيم.
پرسش دوم ھم اين است که موضع ما به عنوان مارکسيست ھای انقالبی در صورت بروز چنين جنگی چه خواھد بود و ما
در چه جبھه ای قرار خواھيم گرفت؟
و اما پرسش سوم :مشکالت پيش رو ،اشتباھات و انحرافات نيروھای چپ و مارکسيست در صورت وقوع جنگ چه خواھد
بود و اين اشتباھات چه در سطح ملی و چه در سطح بين المللی کدام ھستند؟ بنابراين امشب در اين بحث کوشش می کنم تا
حول اين  ٣پرسش کليدی صحبت کنم و پس از آن می توانيم در ھر مورد ،وارد جزئيات نيز بشويم.
سؤال نخست:
در مورد احتمال بروز جنگ بايد اشاره بکنم که درواقع کوبيدن بر طبل ھای جنگ در سطح بين المللی شروع شده و
باألخص در يکی دو ھفتۀ گذشته پرطنين تر گشته است؛ از اين زاويه ما بايد بتوانيم توضيح بدھيم که در چه وضعيت و
موقعيتی قرار داريم؟ آيا ما واقعا ً از طريق نيروھای ضربتی اسرائيل و يا امريکا درحال وارد شدن به يک جنگ تمام عيار
و يا حداقل خفيف و کوتاه مدت ھستيم؟ و يا اصوالً مسائل ديگری در اين بين درجريان است؟
در ابتدا بايد ذکر کنم که در مجموع اين "کوبيدن بر طبل جنگ" تازگی ندارد و به واقع از يک دھۀ پيش شروع شده است؛
يعنی از زمانی که جرج بوش )يا بھتر است بگوييم اجماع واشنگتن( با ترسيم "محور شرارت" و قرار دادن ايران در کانون
آن ،تالش کرد تا برای تغيير جغرافيای سياسی خاورميانه ،اين بار زير عنوان "مبارزه با تروريسم" و "صدور دموکراسی"
وانمود کند که مھم ترين تھديد جھانی ،برنامه ھای ھسته ای جمھوری اسالمی ايران است.
در زمان جرج بوش يعنی حدود  ٨سال پيش ھم تھديدات بسياری صورت گرفت و ادامه پيدا کرد ،بخصوص پس از واقعۀ
 ١١سپتامبر در امريکا يکی از محورھای اين تھديدات به غير از القاعده و رژيم صدام حسين ،مشخصا ً متوجه ايران بود.
بنابراين کوبيدن طبل ھای جنگ اصوالً تازگی ندارد و اين مسأله ايست که بايد مورد توجه قرار داد .اما اين روزھا ھياھوی
بيش تری به راه افتاده و واضح است که تھديدات ھم واقعی تر به نظر می آيند.
در اين جا برای اين که نظر خودم را از اين وضعيت روشن تر بيان کنم ،مثالی در اين مورد می آورم؛ بازی تخته نرد را
که ھمه با آن آشنايی دارند .در کنار اين بازی ،مھم تر از خود بازیُ ،کر ُکری خواندن است که ربط مستقيمی ھم به بازی
ندارد .يعنی اين که ھر يک از طرفين بازی از طريق کرکری خواندن کوشش دارد طرف مقابل خود را تضعيف کند تا اين
که لغزش و خطايی از او سر زند و بازی به نفع طرف مقابل بچرخد و نھايتا ً او برنده شود .ترجمۀ "کرکری خواندن" در
سطح ديپلماسی بين المللی ،ھمان جنگ سرد است.
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در مورد جنگ سرد ما تجارب تاريخی زيادی داريم ،در واقع جنگ سرد طوالنی مدتی بين شوروی سابق ،يعنی
بوروکراسی شوروی و امپرياليزم امريکا ،درجريان بود .جنگ سرد ھم عالئم خاص خودش را دارد .به اين ترتيب که
افراد ،عناصر و مھره ھايی در اين جا و آن جا حذف و ترور می شوند ،بدون آن که سازمان ھای اطالعاتی يا گروه ھای
مشخصی آن را به عھده بگيرند و مسئوليت انجام آن را بپذيرند .حتی رويدادھايی لحظه ای رخ می دھد که در ظاھر امر
عالمت و نشانۀ قاطع آغاز جنگ به نظر می رسد؛ به عنوان مثال ،ھنگامی که کوبا در سال  ١٩۶١اقدام به استقرار موشک
ھای بالستيک قاره پيمای شوروی در خاک اين شبه جزيره نمود ،اين اقدام به به عنوان آغاز جنگ جھانی سوم تصور شد.
در حالی که اين رويدا ِد موسوم به "بحران موشکی" ،نھايتا ً با برچيده شدن موشک ھا به وسيلۀ خروشچف خاتمه پيدا کرد.
در مورد ايران ھم حمله به سفارت بريتانيا در تاريخ  ٨آذر  ١٣٩٠يک مورد از خروارھا نمونۀ موجود است.
بنابراين جنگ سرد ،ھمۀ اين عالئم و نشانه ھا را به دنبال خود دارد :ترور ،بمب گذاری ،انتشار اطالعات جعلی و تنش
ھايی که از ديد جھانيان به عنوان آغاز جنگ و حملۀ نظامی دانسته می شود .جنگ ايران و امريکا ھم بايد در چارچوب اين
فضا ،يعنی جنگ سرد و جنگ روانی در قالب تھديداتی که طی دھۀ صورت گرفته است ،ارزيابی شود .تمامی مشخصات و
ويژگی ھای اين جنگ سرد ھم تا به امروز چه از طرف ايران و چه از طرف اسرائيل و امريکا ديده شده است .به ھرحال
مرحله ای پيش خواھد آمد که تھديدات ،بسيار جدی به نظر خواھند رسيد و اين تھديدات جدی در واقع خود را به صورت
انجام يک سری عمليات خاص از سوی دو طرف نشان خواھند داد .ھم اکنون ،يعنی در عرض ھمين  ٢الی  ٣ھفتۀ گذشته،
اگر ما به وضعيت جاری از نزديک نگاه بکنيم ،می بينيم که کارزار و ھياھوی به راه افتاده نه عالمتی از جنگ واقعی را
نشان می دھد و نه اين که اصوالً شرايطی را برای وقوع چنين جنگی آماده کرده است.
برای اين که اين تناقضات را بھتر نشان دھم به چند نمونه اکتفا می کنم؛ تقريبا ً ده -دوازده روز پيش وزير دفاع امريکا لئون
پانهتا مشخصا ً اعالم کرد که به زودی جنگی از طرف اسرائيل شروع خواھد شد و حتی تا جايی پيش رفت که تاريخ آن را
ھم اعالم کند .او گفت بين ماه ھای آوريل تا ژوئن اين سگ ھاری که ما به گردن آن قالده بسته ايم و تا حاال آن را کنترل
کرده ايم ،يعنی اسرائيل ،در اين چند ماه دندان ھايش را نشان خواھد داد و گازی از ايران خواھد گرفت .يعنی به طور
ضمنی حتی تاريخ اين حملۀ نظامی را ھم مطرح کرد .در صورتی که حدود  ١٠روز بعد از اين اظھارات ،يعنی  ٢روز
پيش ،اوباما در يک مصاحبه تمام اين مسائل را تکذيب کرد و اعالم کرد که خير ،ما خواھان مذاکره ھستيم و اصوالً
اسرائيل آمادگی اين حمله را ندارد و نمی خواھد چنين نمايد و نظاير اين ھا.
بنابراين اين تناقضات نه فقط در سطح رھبری دولت امريکا ،که ھمچنين در خود اسرائيل نيز قابل مشاھده است؛ به طوری
که ايھود باراک وزير دفاع اسرائيل چند وقت پيش اعالم کرد که حملۀ نظامی ،قريب الوقوع است؛ اما پس از دوره ای
حرفشان را پس گرفتند و دو روز پيش نتان ياھو ،نخست وزير اسرائيل ،اعالم کرد که خير ،اين وراجی ھا را قطع نماييد و
اين حرف ھا وجود ندارد و غيره ...و امروز ھم آقای سارکوزی به طور علنی و رسمی اعالم کرد که ھرگونه حملۀ نظامی
به ايران محکوم است و بايد از طريق محاصرۀ اقتصادی و مذاکره و غيره ،مسأله را فيصله داد.
بنابراين می بينيم اين انشقاقی که در سطح بين المللی به وجود آمده -حتی در شرايطی که دارند جدی برخورد می کنند و به
طور واقعی طبل ھای جنگ را به صدا درمی آورند -و اين تناقض ھا ،کامالً آشکارا ديده می شود .از طرف ايران نيز يک
چنين عقب نشينی آشکاری بارھا وجود داشته است .دولت ايران بالفاصله به دنبال زمزمه ھای تحريم نفت ،تھديد کرد که
تنگۀ ھرمز را خواھد بست؛ ولی چند روز بعد ،دريادار حبيب ﷲ سياری که پيش از آغاز مانور ،بستن تنگۀ ھرمز را منوط
به تصميم "بزرگان "و به راحتی "آب خوردن "دانسته بود ،در جريان رزمايش اعالم کرد که جمھوری اسالمی واقعا ً قصد
بستن تنگه را ندارد .بعد بالفاصله خودشان اعالم کردند که يک جانبه فروش نفت به بعضی کشورھای اروپايی را قطع
خواھند کرد و بعد معلوم شد که يک چنين کاری را ھم نمی خواھند انجام دھند!
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از طرف ديگر کشورھای اروپايی ھم در يک تصميم بسيار جدی قصد داشتند تا صنايع نفتی ايران را تحريم کنند و سپس اين
"تصميم جدی" را موکول کردند به  ۶ماه بعد )با اين بھانه که اسپانيا و ايتاليا و يونان در شرايطی نيستند که به اين اقدام فوراً
ترتيب اثر دھند(.
بنابراين درواقع اين تناقض گويی ھا از طرف رژيم ھايی که درگير "کوبيدن بر طبل جنگ" ھستند ،بار ديگر نشان می دھد
که ھدف اصلی آن ھا آغاز يک جنگ نيست ،ھدف اصلی بمباران نيست ،ھدف اصلی فشار مضاعف بر رژيم ايران است که
به پای ميز مذاکره بيايد )اين بار از موضعی پايين تر( .زيرا در تحليل نھايی از نقطه نظر محاسباتی که اين ھا می کنند
رژيم ايران ھم جزئی از نظام سرمايه داری بين المللی است و ھمچنين اين ھا متمايل ھستند که نھايتا ً با رژيم ايران سازش
کنند .از طرف ديگر سال ھای سال کوشيده اند که بديلی برای اين رژيم پيدا نمايند )پروسۀ "تغيير رژيم" و "انقالب
رنگی"( ،ولی تاکنون اين کار را نتوانسته اند انجام دھند ،يعنی بديل ھای موجود در سطح بين المللی -مانند احزاب راست
ايرانی -ھيچ کدام در مقامی نيستند که منافع کامل امپرياليزم را در ايران و در منطقه حفظ کنند و اتفاقا ً رژيم ايران برای اين
که سياست ھای امپرياليزم در منطقه را پيش ببرد ،بھترين گزينه است .به ھرحال وضعيت به شکلی است که از نقطه نظر
امپرياليزم امريکا ،مسألۀ تناسب قوا ھم مطرح است؛ يعنی واضح است که تاريخ امپرياليزم بر اساس جنگ طلبی و
انحصارگرايی بين المللی و ھمچنين سلطه جويی بنا شده و اگر از نقطه نظر اذھان عمومی کشور خودش در شرايط و
موقعيتی باشد که بتواند جنگی راه بياندازد ،اين کار را خواھد کرد .منتھا امروزه -برخالف مورد عراق که به واسطۀ
اطالعات جعلی ،بمباران تبليغاتی و در يک کالم شستشوی مغزی جامعه در ابتدا تاحدودی حمايت افکار عمومی کشور خود
را به ھمراه داشت -در چنين مقامی نيست.
اين تھديدات در شرايطی صورت می گيرد که تمامی سياست ھای امريکا در افغانستان و عراق به ِگل نشسته است و
افکارعمومی کالً پشتيبان يک جنگ تمام عيار نيست .درواقع برخالف زمانی که جرج بوش به بھانۀ  ١١سپتامبر توانست از
حمايت توده ای در سطح امريکا برای حملۀ نظامی برخوردار شود و افکار عمومی آمادۀ جنگ بود ،امروز يک چنين
وضعيت و شرايطی وجود ندارد .ولی به ھرحال با تمام اين اوصاف ما اين را نبايد از محاسبات خود کنار بگذاريم که امکان
دارد به دليل اشتباه و يا لغزشی از طرف دو جريان کامالً راست گرای مذھبی ،مانند نتان ياھو در اسرائيل و خامنه ای در
ايران ،جنگ مقطعی و محدودی از طريق بمباران ھا و فرستادن موشک از سوی طرفين صورت گيرد.
به ھرحال اگر چنين وضعی صورت بگيرد به ضرر ھر دو دولت خواھد بود ،زيرا که ھيچ کدام از اين دو دولت اکنون در
وضعيتی نيستند که يک جنگ تمام عيار و بلندمدت با يکديگر را تحمل کنند و پايه ھای توده ای ھم در اين کشورھا کامالً
متزلزل ھستند .امروز مصاحبه ای از شبکۀ "سی ان ان" با بعضی از شھروندان اسرائيلی پخش شد که نشان می داد اين ھا
اصوالً مخالف چنين جنگی ھستند و از جنگ خسته شده اند ،چرا که  ۴٠سال است در اسرائيل جنگ ھای متعددی صورت
می گيرد و بنابراين مردم عادی خوھان اين نيستند که جنگ ديگری از طرف اسرائيل با ايران صورت بگيرد .مسألۀ حمايت
حزب ﷲ در لبنان و سازمان حماس نيز در يک طرف ديگر ،تماما ً محاسباتی ھستند که بايد برای شروع يک جنگ تمام
عيار انجام دھند و توده ھای مردم ،به طور اعم ،اصوالً از چنين اقدامی راضی نيستند.
ولی به ھرحال اگر چنين جنگی رخ داد و اين حرکت ھای تھديد آميز به خصوص از طرف اين دو جريان منجر به آغاز
جنگی گردد ،در آن صورت موضع مارکسيست ھای انقالبی چه بايد باشد؟
اين سؤال دومی است که می خواستم به آن برخورد کنم و نکاتی را در مورد آن يادآور شوم.
در اين جا پيش از اين که به مواضع مارکسيست ھا اشاره بشود ،درواقع بايد جبھه ھای درگير در جنگ را روشن کنيم و
تشخيص بدھيم ،يعنی اين که چه جبھه ھايی درگير اين جنگ خواھند شد؟
واضح است که از يک طرف دولت امپرياليستی امريکا است با متحدينش مانند اسرائيل و دول اروپايی که از متحدين
ھميشگی امريکا بوده و در ھر جنگی که اخيراً انجام شده ،مانند عراق و افغانستان و ليبی و کشورھای ديگر ،درگير بوده
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اند .و از طرف ديگر ھم واضح است که ايران است با متحدين خودش مانند حماس و حزب ﷲ و غيره )البته جالب است که
جمھوری اسالمی در مورد ليبی به طور کامل ھمسو بودن و ھمکاری خود با امپرياليسم غرب را نشان داد و حتی
مجروحين "انقالب ناتو" در ليبی را ھم به بيمارستان ھای ميالد و چمران در تھران منتقل کرد!(
معموالً جرايد و رسانه ھای عمومی در سطح بين المللی به محض ورود دو کشور به جنگ ،تمايزی ميان دولت مستقر در
رأس ھر کشور و مردم آن قائل نمی شوند .ھمان طور که می بينيم و در روزنامه ھا می خوانيم ،به عنوان مثال از جنگ بين
"اسرائيل" و "ايران" صحبت می شود .صحبت از ايران است و ھيچ گاه "دولت ايران" سخنی به ميان نمی آيد .يعنی فرض
را بر اين می گذارند )يا به مخاطب حُقنه می کنند( که يک دولتی ھست که با برگزاری "انتخابات" بخش زيادی از مردم
ھوادار و طرفدار خود را نمايندگی می کند؛ بنابراين با اتکا به آراء جميع مردم و اکثريت آن ھاست که اين دولت وارد جنگ
می شود .در مورد امريکا ھم ھمين طور می باشد و تصورشان اين است.
بنابراين اين تمايز را ھيچ وقت قائل نمی شوند و اين تمايز است که از نقطه نظر تحليل ھای مارکسيستی مورد اھميت است.
وقتی که ما می خواھيم وارد مقولۀ جنگ شويم ،مسألۀ دولت را از مسألۀ مردمی که در اين مملکت وجود دارند تفکيک می
کنيم و فراتر از آن ،تقسيم طبقاتی خود اين "مردم" را ھم لحاظ می کنيم -به ويژه طبقۀ کارگری که در اين جوامع وجود دارد
و تحت استثمار و ستم است و ساير اقشار ناراضی از دولت و حاکميت.
البته اين عدم تمايز و ارزيابی می تواند در بعضی از موارد درست باشد ،مثالً دورۀ جرج بوش ،يکی از دوره ھايی بود که
رئيس جمھور توانست پايۀ اجتماعی نسبتاً بزرگی در جامعه ايجاد کند .بدين ترتيب وقتی حملۀ نظامی به افغانستان را شروع
کرد ،چيزی نزديک به  ٧٠الی  ٨٠درصد آرای مردم را با خود داشت .نظير ھمين موضوع در ايران نيز وجود داشته
است ،يعنی ھنگامی که جنگ با عراق شروع شد ،درواقع توھمات نسبت خمينی ھنوز زياد بود و جنگی که از طريق صدام
حسين با پشتيبانی امريکا به ايران تحميل شده بود ،داوطلبان زيادی داشت -بخصوص در بخش کارگری زياد بودند کسانی
که تمايل داشتند به جنگ بروند و تحت سياست ھای ارتش خمينی ،عليه رژيم صدام بجنگند.
از اين نقطه نظر تحت شرايط خاصی دولت و توده ھا يک سياست مشترک را اتخاذ و توده ھا از سياست دولت حمايت می
کنند؛ ولی اين دوران بسيار موقتی است و ھميشگی و دائمی نيست .در شرايط کنونی حتی در امريکا اين مسأله وجود ندارد،
يعنی امروز حتی اوباما از اکثريت آراء برای اعالم يک جنگ برخوردار نيست و جبھه ای که در امريکا به وجود خواھد
آمد ،تعداد زيادی از ناراضيان وضع موجود را )که بسياری شان امروز در قالب جنبش اشغال وال استريت به خيابان ھا
آمده اند( دربر خواھد گرفت .بحران اقتصادی وجود دارد و اتفاقی نيست که جناب اوباما در نطق پيشا انتخاباتی خود ھمين
ديروز اعالم کرد که ما خواھان جنگ با ايران نيستيم ،بلکه به دنبال مذاکره ھستيم.
در واقع آرای انتخاباتی )به مثابۀ يک ويترين( برای اين سيستم مھم است و به ھمين جھت تالش می شود تا آن را بسازند؛
چنان چه اين تمايالت توده ای در حمايت از جنگ ايجاد و تقويت شود )يعنی آمادگی ذھنی و جوّ روانی مساعد ايجاد گردد(،
آن وقت قويا ً طبل ھای جنگ ھا را به صدا درمی آورند و به احتمال قوی اين جنگ را انجام می دھند .ولی در حال حاضر
چنين نيست و زمانی که اوباما ھم صحبت از مذاکره می کند ،نشان می دھد که نيروھای طرفدار جنگ به شدت کاھش پيدا
کرده اند ،حاال ممکن است ھنوز  ٢٠الی  ٣٠درصد جامعه يعنی جريانات شديداً راست گرای مذھبی ھنوز وجود داشته باشند
که متمايل به جنگ باشند ،مثل ھمين آقای ميت رامنی که يکی از رقبای اوباما است و اعالم کرده که خواھان جنگ با ايران
می باشد و پشتيبانان او ھمين مورمون ھا و جريانات راست گرای مذھبی ھستند .ولی به ھرحال در شرايط کنونی در داخل
امريکا ھم اگر بخواھند اين جنگ را سازمان دھند ،واقعيت اينست که اين تناسب قوا به نفع آنان وجود ندارد و از حمايت
توده ای برخوردار نيستند.
در داخل اسرائيل ھم ھمين طور ،اگر اخبار اسرائيل را در طول يکی دو روز گذشته دنبال کرده باشيد ،مشاھده می کنيد که
ھمين ديروز اعتصاب عمومی صورت گرفته و اعتصاب کارگران در تمام بخش ھای خدمات و غيره کامالً اقتصاد اسرائيل
را مختل کرده بود؛ اين ھا ھمگی دالّ بر بحران عميق اقتصادی اين کشور است و اين موضوع خود يکی از داليل تبليغ
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جنگ عليه ايران در اسرائيل به شمار می رود .چرا که دولت می خواھد توجه اين نارضايتی عمومی در داخل اسرائيل را
متوجه جنگ با ايران و حزب ﷲ و غيره بکند .اين اعتصاب عمومی که ديروز در اسرائيل صورت گرفت ،اولين اعتصاب
عمومی بعد از  ۵سال بود و ھمين چند ماه پيش نيز عليه سياست ھای رياضتی دولت و بحران اقتصادی ،اعتراضات عمومی
در اسرائيل و در بسياری از شھرھا صورت گرفت.
به ھرحال ھم اسرائيل و ھم امريکا به يمن دموکراسی صوری )بورژوايی( ،آرايی دارند؛ اگر مشاھدۀ شکاف ميان دولت و
مردم جامعه در امريکا برای برخی نياز به مداقه داشته باشد ،دست کم در ايران به طور کامل و شفاف ديده می شود و نياز
به بررسی خاصی ندارد .در داخل ايران بخش وسيع جامعه ،شايد  ٨۵درصد و شايد ھم بيشتر ،عميقا ً از دولت و رژيم
کنونی منزجر ھستند و واقعيت اين است که اگر جنگی ھم رخ دھد ،تمايلی نخواھند داشت که داوطلبانه از اين دولت در
مقابل امريکا و يا اسرائيل دفاع بکنند .بنابراين مسأله در داخل ايران اينست که يک جبھۀ سوم بسيار نيرومند ايجاد می شود،
يعنی غير از جبھۀ امپرياليست ھا و متحدينش و جبھۀ دولت ايران؛ يک جبھۀ سومی در داخل ايران يقينا ً شکل خواھد گرفت
و نقداً ھم شکل گرفته ،فقط اين جبھه غيرمتمرکز است و غير متشکل ،و کمی سرخورده .در جريان حوادث پس از انتخابات
 ١٣٨٨جامعه در کليت خود به شدت مورد سرکوب قرار گرفت و طبقۀ کارگر با وجود اين که اعتصابات متعددی داشت
)اعتصاباتی که ھنوز ھم ادامه دارد( تا حدودی ارعاب گرديد و رھبران اين طبقه دستگير شدند؛ ولی کماکان اين جبھۀ سوم
در داخل ايران وجود دارد و در صورت بروز جنگ واضح است که اين جبھۀ سوم نقش بسيار تعيين کننده ای ايفا خواھد
کرد.
ما به عنوان مارکسيست ھای انقالبی گرچه ھميشه مدافع حقوق دموکراتيک در جامعه ھستيم )از قبيل آزادی ،سکوالريزم،
حق بيان ،حق اعتصاب ،و مدافع تمام حقوقی که در جامعۀ کنونی مورد تھاجم قرار گرفته است( ،ولی مسألۀ ما صرفا ً مسألۀ
تحقق حقوق دموکراتيک نيست و ما خواھان فراتر رفتن از اين ھا ھستيم و بر اساس بنيادھای فکری خود اين تجربه را
آموخته ايم :مسألۀ ما نظام سرمايه داری ايران است که خود متکی به نظام سرمايه داری بين المللی است و از اين نقطه نظر
مسألۀ ما در داخل ايران اين است که در صورت بروز جنگ اين جبھۀ سوم را به يک جنگ طبقاتی ،جنگی که به سرنگونی
رژيم منجر می شود ،مبدل کنيم و از اين نقطه نظر بسيار مھم است که اين جبھۀ سومی که در جامعه ايجاد شده تقويت گردد
و ھم اين که در راستای مبارزه برای سرنگونی اين رژيم تحقق پيدا کند .اين مسألۀ بسيار مھم و کليدی است که در تحليل
ھای ما جای دارد.
افرادی ايراد می گيرند که فرضا ً اگر جنگی رخ دھد ،متعاقبا ً در سطح جامعه سربازگيری خواھد شد و واضح است که
جوانان و بسياری از نيروھايی که به ھرحال ارتباطی با سپاه پاسداران و بسيج و نظاير اين ھا ندارند ،برای جنگ با نيروی
خارجی بسيج خواھند شد و از اين نقطه نظر نيروھايی که در سطح جامعه حضور دارند باألجبار موظف می شوند که سالح
به دست بگيرند و برای دفاع از تماميت ارضی ،مثالً در ارتش شرکت نمايند؛ در نتيجه ،بنا به استدالل اين گروه ،اگر ما
توجه خودمان را به اين جبھۀ سوم معطوف کنيم ،عمالً به شکلی رژيم را تقويت کرده ايم .به نظر من اين استدالل کامالً
نادرست است؛ به مثال ھای خيلی مشخصی که ھمين امروز ديده می شوند توجه کنيد .در سوريه می بينيم که ھنوز ھيچ
نيروی بين المللی )برخالف مورد ليبی( برای مداخلۀ نظامی به ميدان نيامده و يا ھواپيماھای ناتو ھنوز جايی را بمباران
نکرده اند ،ولی کماکان می بينيم که انشقاقی در ارتش به وجود آمده و بخش عمده ای از گرايش ھای سنی مذھب در ارتش،
به ارتش مستقل عليه بشار اسد و دولت ملحق شده اند .بنابراين انشقاق در ارتش بخصوص در دوران جنگ درواقع پيش
شرط ھا و پيش زمينه ھای انقالب را فراھم می آورد.
در روسيه در جريان انقالب اکتبر نيز ھمين اتفاق افتاد ،يعنی نيروھای مسلح درواقع سربازان و افسران مسلحی بودند که به
انقالب و ارتش سرخ ملحق شدند ،بلشويک ھا از طريق ھمين سربازان و افسرانی که تا چند ماه پيش در ارتش تزار و در
ارتش دولت سرمايه داری نقش داشتند ،توانستند اين افراد را جلب انقالب بکنند.

٢٧

در داخل ايران ھم چنين خواھد شد و اين گونه نيست که وقتی نيروھايی بسيج و مسلح می شوند و در ارتش جای می گيرند،
محققا ً ھمه از ھواداران و طرفداران رژيم اختناق در ايران باشند و بدون کوچکترين برخوردی با رژيم ،مبارزه با امپرياليزم
را تا به آخر انجام دھند .بالعکس اگر جنگی رخ دھد ،اين جبھۀ سوم ضمن اين که نيروھا را متوجه مبارزه با امپرياليزم می
کند ،در عين حال به تمرّ د و سرپيچی دست خواھد زد و می تواند مبارزه را ھم زمان با رژيم استبدادی در ايران آغاز کند و
پس از عقب راندن امپرياليزم ،قادر می شود تا اين رژيم را ھم ساقط کند و دولت کارگری و دولت شورايی را بنا نھد.
از اين نقطه نظر اھميت تقويت جبھۀ سوم درک می شود ،يعنی جبھۀ سوم در شرايط بروز جنگ ،جبھۀ سوم با چشم انداز
انقالب ،با چشم انداز تبديل جنگ امپرياليستی عليه رژيم اسالمی به يک جنگ طبقاتی و اين يکی از وجوه تمايز موضع
مارکسيست ھای انقالبی با مواضع ساير جريانات است.
سؤال سوم اين است که وضعيت بين المللی و وضعيت داخلی در ميان مارکسيست ھا و جريانات چپ در صورت وقوع
جنگ چگونه خواھد شد؟
در اين جا دو انحراف بسيار مشخص وجود دارد و نقداً بروز کرده است .يک انحراف اين است که درواقع با اتکا به تجارب
عراق ،می توان به استقالل قومی دست يافت؛ اين انحراف مشخصا ً از سوی برخی رھبران و سازمان ھای ُکرد سر زده و
می زند؛ و به زعم آن ھا ،تجربۀ عراق نشان داده است که اگر به شکلی از امريکا حمايت کنند ،شرايطی آماده می شود که
می توانند بخش ُکرد نشين عراق را مستقل و خودمختار کنند .از اين نقطه نظر گرايش ھای مختلفی از کردھای ايران ھم می
توانند به اين نتيجه برسند که شايد اين تاکتيک خوبی باشد که در جنگ بين امريکا و ايران ما ھم متمايل به امريکا گرديم و
به يُمن مداخلۀ امريکا شرايطی آماده شود که ما ھم به حق تعيين سرنوشت خود برسيم.
از طرف ديگر ھم بسياری از نيروھای سانتريستی در اين جبھه قرار گرفتند ،يا تلويحا ً و يا علناً◌ً  ،حاال شايد به طور
مشخص اعالم نکنند که ما برای سرنگونی نظام جمھوری اسالمی طرفدار امريکا ھستيم ،ولی در بسياری از موارد در
مقاالتشان ديده شده است که برخی از نيروھايی که خودشان را مارکسيست و لنينيست و کمونيست و کارگری و غيره جا می
زنند ،چندان ھم از حملۀ نظامی احتمالی به ايران ناراحت نيستند و در واقع گوشه چشمی ھم به آن نشان می دھند .تصور
کودکانۀ آن ھا اينست اگر اسرائيل با بھره گيری از قدرت نظامی و حمايت از سوی امريکا به ايران حمله ،رژيم ايران
سرنگون می شود و از آن جايی که تنھا حزب موجود در ايران که می تواند قدرت را در دست بگيرد حزب آنان است ،می
توانند انقالب را تحت رھبری خود ھدايت کنند و قدرت بگيرند!
اين تمايالت در ايران ديده می شود؛ به تازگی ھم در داخل ايران يکی از نمايندگان و سخنگويان يکی از جريانات به
اصطالح چپ )در حقيقت بايد گفت اولترا راست در پوستين چپ( مشخصا ً اعالم کرده که بد فکری نيست ناتو ھواپيماھايش
را بياورد و بمباران بکند و از اين طريق ما ،مانند ليبی" ،آزاد" شويم ،و سرنوشت خودمان را دردست بگيريم!
بنابراين يک چنين انحرافاتی در درون جنبش چپ ،در ميان کسانی که خود را متأسفانه راديکال و مارکسيست ھم می دانند،
به وجود آمده است؛ اين خطای فاحشی است که ماھيت واقعی امپرياليزم امريکا را کامالً ناديده می گيرد و در عين حال
ابتدايی ترين اصول مارکسيزم را تحريف می کند و زيرپا می گذارد؛ در نتيجه از رژيم ھای سلطه گرايی که ھيچ چيز جز
منافع امپرياليزم را تأمين نمی کنند ،رسما ً دعوت به مداخله برای به ارمغان آوردن "دموکراسی" می شود ،يعنی مفھومی که
از ماھيت طبقاتی خود تھی می شود و صرفا ً به چيزھايی تقليل پيدا می کند که حتی در خود کشورھای "مھد دموکراسی"
ھم ،من جمله امريکا ،نقض می گردند.
در امريکا مدتی پس از آغاز و فراگير شدن بحران اقتصادی سال  ،٢٠٠٨جنبشی تحت عنوان "جنبش  ٩٩درصدی ھا"،
يعنی جنبش  ٩٩درصد از مردم ،پاگرفت .در داخل امريکا دولت در دولت اعمال می شود ،يعنی در يک سو دولتی وجود
دارد به نام وال استريت که تمام اجزای تصميم گيری ھا و تمام مسائل مشخص من جمله انتخابات رياست جمھوری را تعيين
می کند.
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در داخل اسرائيل ھم ھمين طور ،باند مشخصی وجود دارد که به جريان نتان ياھو و جريانات مذھبی افراطی وابسته است و
با اتکا به آن ھا در حکومت قرار گرفته است؛ جالبست که در خود اسرائيل ،جامعه روز به روز بيش تر در تقابل با اين باند
قرار می گيرد ،با اين حال برخی جرياناتی که خود را بی شرمانه "چپ" ،يعنی مخالف وضع وجود و نظام سرمايه داری-
امپرياليزم می دانند ،به اسرائيل يا امريکا دل می بندند.
بنابراين قرار گرفتن در جبھۀ امپرياليزم با ھر توجيھی و تحت ھر لوايی ،چه ضمنی و چه مشخص ،صريحا ً خيانت به منافع
توده ھای مردم در داخل ايران است .از اين نقطه نظر بايد کامالً روشن ساخت که اين سياست ھا ،جھت گيری ھا و توھم ھا
که از طريق برخی نيروھای ظاھراً چپ )بايد گفت چپ ھای ساختۀ سی آی ای( صورت می گيرد ،در جبھۀ مخالف منافع
توده ھا قرار دارد.
نقطۀ مقابل اين انحراف ،انحراف ديگری است که عمدتاً از سوی نيروھای بين المللی با برچسب مارکسيست و تروتسکيست
و جريانات مشابه آن ھا صورت می گيرد و آن ھم اين است که با آوردن چند نقل قول از مارکس و لنين و تروتسکی ،اعالم
می کنند که ما مارکسيست ھا بايد در مقابل تھاجم امپرياليستی از بورژوازی ملی ،ولو ارتجاعی ،دفاع نظامی کنيم ،زيرا اگر
امپرياليزم پيروز گردد ،وضعيت در سطح جھانی و در آن مملکت کامالً بدتر از آن چيزی می شود که در گذشته بوده است.
اما موضعی که آن زمان لنين و تروتسکی گرفتند ،در حدود صد سال پيش ،کامالً متفاوت است با شرايطی که امروز وجود
دارد .اين دوستان ،رفقای سابق که به ھرحال به خود تروتسکيست می گويند ،تصور می کنند که با آوردن چند نقل قول به
عنوان "سند" از کتاب ھای تروتسکی و لنين می توانند خودشان را در مقامی ببينند که جبھه گيری را به سمت و سوی
تقويت يک رژيم ارتجاعی سوق بدھند ،يعنی بسياری از اين گروه ھا متأسفانه امروز در صف مدافعين جمھوری اسالمی
ايستاده اند و از اين نقطه نظر اين ھا به وضوح در صف ضدانقالب جای گرفته اند و در مخالفت با منافع توده ھای ايران
ايستاده اند .زيرا که رژيم ايران يک رژيم کامالً مرتجع است و از پايۀ اجتماعی توده ای برخوردار نيست.
حی و حاضر در داخل ايران وجود دارد ،سابقۀ مبارزات طوالنی به ھمراه خود دارد و در به زير کشيدن و
طبقۀ کارگرّ ،
سرنگونی يکی از رژيم ھای اختناق آميز تاريخ ،يعنی رژيم شاھنشاھی ،به طور مؤثر شرکت داشته است؛ به عالوه تجربۀ
شوراھای کارگری و شوراھای محالت و سربازان نيز در داخل ايران وجود داشته و اين وضعيت با شرايط صد سال پيش
يک کشوری مانند اتيوپی و يا مثالً برزيل )که در يکی از مثال ھای بحث تروتسکی آمده است( از زمين تا آسمان متفاوت
است؛ آن ھا گمان می کنند که به اجبار بايد بين دو جبھۀ امريکا و ايران دست به انتخاب بزنند و سپس استناد می کنند که ما
از ايران حمايت می کنيم ،بدون اين که روشن بکنند حمايت از ايران به چه مفھوم است .ھرچند ما يک مفھوم به اسم تماميت
ارضی ايران داريم ،ولی مسلما ً ما از دشت و دمن در مقابل امپرياليزم حمايت نمی کنيم ،در ايران طبقات مردمی وجود
دارند ،در ايران يک رژيم سرکوبگر وجود دارد که توده ھای وسيع مردم را سرکوب و ارعاب کرده است و می کند .تحت
ھيچ شرايطی ،ھيچ مارکسيستی که امروز خائن به منافع طبقۀ کارگر خود نباشد نمی تواند از اين رژيم حمايت بکند ،حتی
در صورت بروز جنگ.
اين انحرافی که امروز ھم در سطح بين المللی وجود دارد ،کامالً بايد افشا و طرد گردد و به مدافعين آن ھشدار داده شود که
در آينده به عنوان خائنين به جنبش کارگری و مردم شناخته خواھند شد؛ موضع گيری ھای کنونی آن ھاست که آنان را در
صف انقالب و يا ضدانقالب قرار می دھد و نه نقل قول ھای مارکس و سخنرانی ھای آتشين.
به ھرحال در شرايط کنونی امکانات يک جنگ تمام عيار وجود ندارد و در مجموع شرايط جنگ سرد است ،با اين وجود
ممکن است در شرايطی که دو سگ ھار در مقابل ھم قرار گرفته اند ،قالده رھا شود و يک جنگ محدود و مقطعی شروع
گردد؛ زمانی که چنين جنگی به وقوع بپيوندد ،به طور واضح و روشن گرايش مارکسيست ھای انقالبی در کنار توده ھای
طبقۀ کارگر و زحمتکشان و زنان و مليت ھای تحت ستم قرار خواھند گرفت و نه در کنار رژيم جمھوری اسالمی و يا
امپرياليزم؛ از نقطه نظر تشکيالت و مبارزات کوشش می کنند و تدارکی می بينند برای ايجاد يک جبھۀ سوم متشکل و مسلح
درجھت مبارزه با امپرياليزم و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و تحقق يک نظام عادالنه متکی به اکثريت جامعه.

٢٩

مارکسيست ھا و حملۀ نظامی آمريکا به ايران )بخش دوم(
بخش دوم متن پياده شدۀ سخنرانی رفيق مازيار رازی در اتاق پالتاک احيای مارکسيزم در تاريخ  ٩فوريه ٢٠١٢
سؤال سوم اين است که وضعيت بين المللی و وضعيت داخلی در ميان مارکسيست ھا و جريانات چپ در صورت وقوع
جنگ چگونه خواھد شد؟
در اين جا دو انحراف بسيار مشخص وجود دارد و نقداً بروز کرده است  .يک انحراف اين است که درواقع با اتکا به
تجارب عراق ،می توان به استقالل قومی دست يافت؛ اين انحراف مشخصا ً از سوی برخی رھبران و سازمان ھای ُکرد سر
زده و می زند؛ و به زعم آن ھا ،تجربۀ عراق نشان داده است که اگر به شکلی از آمريکا حمايت کنند ،شرايطی آماده می
شود که می توانند بخش ُکرد نشين عراق را مستقل و خودمختار کنند .از اين نقطه نظر گرايش ھای مختلفی از کردھای
ايران ھم می توانند به اين نتيجه برسند که شايد اين تاکتيک خوبی باشد که در جنگ بين آمريکا و ايران ما ھم متمايل به
آمريکا گرديم و به يُمن مداخلۀ آمريکا شرايطی آماده شود که ما ھم به حق تعيين سرنوشت خود برسيم.
از طرف ديگر ھم بسياری از نيروھای سانتريستی در اين جبھه قرار گرفتند ،يا تلويحا ً و يا علناً ،حاال شايد به طور مشخص
اعالم نکنند که ما برای سرنگونی نظام جمھوری اسالمی طرفدار آمريکا ھستيم ،ولی در بسياری از موارد در مقاالتشان
ديده شده است که برخی از نيروھايی که خودشان را مارکسيست و لنينيست و کمونيست و کارگری و غيره جا می زنند،
چندان ھم از حملۀ نظامی احتمالی به ايران ناراحت نيستند و در واقع گوشه چشمی ھم به آن نشان می دھند .تصور کودکانۀ
آن ھا اينست اگر اسرائيل با بھره گيری از قدرت نظامی و حمايت از سوی آمريکا به ايران حمله ،رژيم ايران سرنگون می
شود و از آن جايی که تنھا حزب موجود در ايران که می تواند قدرت را در دست بگيرد حزب آنان است ،می توانند انقالب
را تحت رھبری خود ھدايت کنند و قدرت بگيرند!
اين تمايالت در ميان اين سازمان ھا و احزاب به اصطالح چپ ايرانی ديده می شود؛ به تازگی ھم در داخل ايران يکی از
نمايندگان و سخنگويان يکی از جريانات به اصطالح چپ مشخصا ً اعالم کرده که بد فکری نيست ناتو ھواپيماھايش را
بياورد و بمباران بکند و از اين طريق ما ،مانند ليبی" ،آزاد" شويم ،و سرنوشت خودمان را دردست بگيريم!
بنابراين يک چنين انحرافاتی در درون جنبش چپ ،در ميان کسانی که خود را متأسفانه راديکال و مارکسيست ھم می دانند،
به وجود آمده است؛ اين خطای فاحشی است که ماھيت واقعی امپرياليزم آمريکا را کامالً ناديده می گيرد و در عين حال
ابتدايی ترين اصول مارکسيزم را تحريف می کند و زيرپا می گذارد؛ در نتيجه از رژيم ھای سلطه گرايی که ھيچ چيز جز
منافع امپرياليزم را تأمين نمی کنند ،رسما ً دعوت به مداخله برای به ارمغان آوردن "دموکراسی "می شود ،يعنی مفھومی که
از ماھيت طبقاتی خود تھی می شود و صرفا ً به چيزھايی تقليل پيدا می کند که حتی در خود کشورھای "مھد دموکراسی "
ھم ،من جمله آمريکا ،نقض می گردند.
در آمريکا مدتی پس از آغاز و فراگير شدن بحران اقتصادی سال  ،٢٠٠٨جنبشی تحت عنوان "جنبش  ٩٩درصدی ھا"،
يعنی جنبش  ٩٩درصد از مردم ،پاگرفت .در داخل آمريکا دولت در دولت اعمال می شود ،يعنی در يک سو دولتی وجود
دارد به نام وال استريت که تمام اجزای تصميم گيری ھا و تمام مسائل مشخص من جمله انتخابات رياست جمھوری را تعيين
می کند .
در داخل اسرائيل ھم ھمين طور ،باند مشخصی وجود دارد که به جريان نتان ياھو و جريانات مذھبی افراطی وابسته است و
با اتکا به آن ھا در حکومت قرار گرفته است؛ جالبست که در خود اسرائيل ،جامعه روز به روز بيش تر در تقابل با اين باند
قرار می گيرد ،با اين حال برخی جرياناتی که خود را بی شرمانه "چپ" ،يعنی مخالف وضع وجود و نظام سرمايه داری-
امپرياليزم می دانند ،به اسرائيل يا آمريکا دل می بندند.
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بنابراين قرار گرفتن در جبھۀ امپرياليزم با ھر توجيھی و تحت ھر لوايی ،چه ضمنی و چه مشخص ،صريحا ً خيانت به منافع
توده ھای مردم در داخل ايران است .از اين نقطه نظر بايد کامالً روشن ساخت که اين سياست ھا ،جھت گيری ھا و توھم ھا
که از طريق برخی نيروھای ظاھراً چپ صورت می گيرد ،در جبھۀ مخالف منافع توده ھا قرار دارد .
نقطۀ مقابل اين انحراف ،انحراف ديگری است که عمدتاً از سوی نيروھای بين المللی با برچسب مارکسيست و تروتسکيست
و جريانات مشابه آن ھا صورت می گيرد و آن ھم اين است که با آوردن چند نقل قول از مارکس و لنين و تروتسکی ،اعالم
می کنند که "ما مارکسيست ھا بايد در مقابل تھاجم امپرياليستی از بورژوازی ملی ،ولو ارتجاعی ،دفاع نظامی کنيم ،زيرا
اگر امپرياليزم پيروز گردد ،وضعيت در سطح جھانی و در آن مملکت کامالً بدتر از آن چيزی می شود که در گذشته بوده
است".
اما موضعی که آن زمان لنين و تروتسکی گرفتند ،در حدود صد سال پيش ،کامالً متفاوت است با شرايطی که امروز وجود
دارد .اين دوستان ،رفقای سابق که به ھرحال به خود تروتسکيست می گويند ،تصور می کنند که با آوردن چند نقل قول به
عنوان "سند "از کتاب ھای تروتسکی و لنين می توانند خودشان را در مقامی ببينند که جبھه گيری را به سمت و سوی
تقويت يک رژيم ارتجاعی سوق بدھند ،يعنی بسياری از اين گروه ھا متأسفانه امروز در صف مدافعين جمھوری اسالمی
ايستاده اند و از اين نقطه نظر اين ھا به وضوح در صف ضدانقالب جای گرفته اند و در مخالفت با منافع توده ھای ايران
ايستاده اند .زيرا که رژيم ايران يک رژيم کامالً مرتجع است و از پايۀ اجتماعی توده ای برخوردار نيست.
حی و حاضر در داخل ايران وجود دارد ،سابقۀ مبارزات طوالنی به ھمراه خود دارد و در به زير کشيدن و
طبقۀ کارگرّ ،
سرنگونی يکی از رژيم ھای اختناق آميز تاريخ ،يعنی رژيم شاھنشاھی ،به طور مؤثر شرکت داشته است؛ به عالوه تجربۀ
شوراھای کارگری و شوراھای محالت و سربازان نيز در داخل ايران وجود داشته و اين وضعيت با شرايط صد سال پيش
يک کشوری مانند اتيوپی و يا مثالً )برزيل که در يکی از مثال ھای بحث تروتسکی آمده است( از زمين تا آسمان متفاوت
است؛ آن ھا گمان می کنند که به اجبار بايد بين دو جبھۀ آمريکا و ايران دست به انتخاب بزنند و سپس استناد می کنند که ما
از ايران حمايت می کنيم ،بدون اين که روشن بکنند حمايت از ايران به چه مفھوم است .ھرچند ما يک مفھوم به اسم تماميت
ارضی ايران داريم ،ولی مسلما ً ما از دشت و دمن در مقابل امپرياليزم حمايت نمی کنيم ،در ايران طبقات مردمی وجود
دارند ،در ايران يک رژيم سرکوبگر وجود دارد که توده ھای وسيع مردم را سرکوب و ارعاب کرده است و می کند .تحت
ھيچ شرايطی ،ھيچ مارکسيستی که امروز خائن به منافع طبقۀ کارگر خود نباشد نمی تواند از اين رژيم حمايت بکند ،حتی
در صورت بروز جنگ.
اين انحرافی که امروز ھم در سطح بين المللی وجود دارد ،کامالً بايد افشا و طرد گردد و به مدافعين آن ھشدار داده شود که
در آينده به عنوان خائنين به جنبش کارگری و مردم شناخته خواھند شد؛ موضع گيری ھای کنونی آن ھاست که آنان را در
صف انقالب و يا ضدانقالب قرار می دھد و نه نقل قول ھای مارکس و سخنرانی ھای آتشين.
به ھرحال در شرايط کنونی امکانات يک جنگ تمام عيار وجود ندارد و در مجموع شرايط جنگ سرد است ،با اين وجود
ممکن است در شرايطی که دو سگ ھار در مقابل ھم قرار گرفته اند ،قالده رھا شود و يک جنگ محدود و مقطعی شروع
گردد؛ زمانی که چنين جنگی به وقوع بپيوندد ،به طور واضح و روشن گرايش مارکسيست ھای انقالبی در کنار توده ھای
طبقۀ کارگر و زحمتکشان و زنان و مليت ھای تحت ستم قرار خواھند گرفت و نه در کنار رژيم جمھوری اسالمی و يا
امپرياليزم؛ از نقطه نظر تشکيالت و مبارزات کوشش می کنند و تدارکی می بينند برای ايجاد يک جبھۀ سوم متشکل و مسلح
درجھت مبارزه با امپرياليزم و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و تحقق يک نظام عادالنه متکی به اکثريت جامعه.
با تشکر از وقتی که در اختيار من قرار داديد.
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نگاھی به ايران در پس سرخط اخبار
مراد شيرين ١٢ ،مارس ٢٠١٢
ترجمه :کيوان نوفرستی
با وجود بحران عميق يورو و سرکوب شديد در سوريه ،اخبار مرتبط با برنامۀ ھسته ای ايران به شکل قابل مالحظه ای در
رسانه ھای اروپا و جھان ظاھر شده است.
ھرچند بخش عمدۀ اين پوشش خبری به تشديد تحريم ھا و احتمال حمالت نظامی محدود شده است ،اما در اين بين گزارش
چندانی از وخامت اوضاع کارگران و زحمتکشان ايران به عنوان پيامد فساد ،ارتشا ،سوء مديريت اقتصادی و ھم اکنون
تحريم ھای بيش تر ،به چشم نمی خورد .تقريبا ً ھيچ يک از آژانس ھای خبری اشاره ای به موقعيت کارگران ايران نداشته
اند و با درنظر داشتن ماھيت يک چنين رسانه ھايی ،اين امر خود کامالً قابل درک است.
طبل ھای جنگ ...يا "صحبت درمانی"؟
با وجود آن که طی چند ھفتۀ گذشته فھرست بلندی از مقامات سياسی ،نظامی و اطالعاتی امريکا ،اسرائيل ،بريتانيا و فرانسه
در گفتن سخنان "تند و شديد" عليه رژيم ايران مشغول رقابت با يک ديگر بودند ،ولی درحال حاضر ھمۀ آن ھا لحن خود را
تاحدود زيادی ماليم کرده اند و اين روزھا ترجيع بند "حملۀ نظامی" کم تر به گوش می رسد .اين موضوع را می توان در
اظھارات باراک اوباما ديد که ھفتۀ قبل در نشست ساالنۀ کميتۀ روابط عمومی امريکا -اسرائيل يا ھمان ايپاک )(AIPAC
که در حقيقت چيزی جز البی ھای حامی اسرائيل در امريکا نيست ،گفته بود" :تا پيش از اين صحبت ھای نه چندان دقيق
بسياری در مورد جنگ وجود داشته است" و سپس اضافه کرده بود که "طی چند ھفتۀ گذشته ،اين قبيل صحبت ھا با باال
بردن قيمت نفت ،يعنی چيزی که ايران برای تأمين مالی برنامۀ ھسته ای خود به آن متکی است ،فقط به نفع دولت ايران تمام
شده است".
پس از اين ،نوبت بنيامين نتانياھو بود که خطاب به ايپاک سخنرانی کند .او در صحبت ھای خود اشاره کرد که جنگ ،مسأله
ای غيرقابل اجتناب نيست .به دنبال اين موضع گيری ھا ،شور و اشتياق ناگھانی برای "ديپلماسی" در بين ديگر کشورھای
امپرياليستی نيز بازتاب يافت؛ به طوری که پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل به ھمراه کشور آلمان )گروه موسوم
به  (۵+١ھم آمادگی خود را برای پذيرش پيشنھاد مذاکره از سوی رژيم ايران نشان دادند.
سپس در تاريخ  ٨مارس ،خامنه ای طی حرکتی بی سابقه از تالش ھای اوباما برای کاھش جوّ جنگ عليه ايران قدردانی
کرد! بنابراين بايد پرسيد چه چيزی در پشت اين "پيشرفت ھای اخير" وجود دارد؟ آيا ھر دو گروه به ناگھان صلح طلب شده
اند؟
نخست بايد به ياد بياوريم که ھيچ گونه اختالف جدی ايدئولوژيک ميان رژيم ايران و قدرت ھای امپرياليستی وجود ندارد.
رژيم ايران پس از ژست ھای سياسی "ضد امپرياليستی" مرتجعين اسالمی قدرت گرفت و با به دست گرفتن رھبری انقالب
ايران ،جنبش باشکوه کارگران و ستمديدگان را به خاک و خون کشيد.
دوم ،ريشۀ تفاوت ھای موجود ميان رژيم ايران با قدرت ھای امپرياليستی ،به جايگاه دولت ايران در توازن قوای منطقه
ارتباط دارد .در واقع رژيم ايران به ظرفيت توسعۀ سالح ھای ھسته ای به عنوان ضامن اصلی جايگاه خود در قدرت منطقه
ای نگاه می کند .اين موضوع در واقع ھمان تداوم جاه طلبی ھای تاريخی بورژوازی ايران است و نتيجۀ آن ،چيزی جز
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تقويت موقعيت رژيم کنونی در سرکوب سيستماتيک کارگران و تمامی اقشار تحت استثمار ايران و ھم چنين کل منطقه،
١
نخواھد بود.
سوم ،رژيم ايران علی رغم ژست ھای ضد سرمايه داری و ضدامپرياليستی ،خود در حال اجرا و تکميل سياست ھای
نئوليبرالی مانند کاھش و نھايتا ً حذف سوبسيد اقالم ضروری مورد نياز کارگران و فقرا ،دريافت ماليات بر ارزش افزوده،
خصوصی سازی و نظاير اين ھاست.
چھارم ،تحريم ھای اخير ،شديدترين تحريم ھا در طول تاريخ حيات جمھوری اسالمی است که تاکنون تأثيرات منفی عظيمی
برجای گذاشته و در آينده نيز به دنبال اجرايی شدن تحريم ھای نفتی از سوی اتحاديۀ اروپا در ماه ژوئيه تبعات بدتری خواھد
داشت.
سوبسيدھا
در سال  ،١٩٨٠يعنی پس از شروع حملۀ نظامی عراق به ايران ،رژيم ايران نظام پرداخت سوبسيد به سوخت ،مواد غذايی،
دارو و اقالم ضروری و مايحتاج مردم را آغاز نمود .به گفتۀ دولت ايران ،پرداخت اين سوبسيدھا تا سال  ٢٠٠٩ساالنه
حدود  ١٠٠ميليارد دالر يا  ٢۵درصد توليد ناخالص داخلی برای دولت ھزينه داشته است٢ .به عالوه ھرچند رؤسای جمھور
اسبق ايران مانند رفسنجانی و خاتمی از ضرورت اتمام پرداخت سوبسيدھا صحبت کرده اند ،ولی ھيچ يک از آن ھا جرأت
انجام اين سياست را نداشتند.
در سال  ،٢٠١٠محمود احمدی نژاد طرح حذف تدريجی سوبسيدھای دولتی را اعالم کرد .در عوض قرار شد تا به جای
پرداخت سوبسيد ،ماھانه مبلغ  ٣٨دالر به صورت نقد پرداخت گردد .اما در واقعيت اين رقم ھرگز تکافوی افزايش قيمت
اقالم غيرسوبسيدی را نمی دھد ،به ويژه آن ھم در شرايطی که قيمت برق ،آب و گاز طبيعی سه برابر شده است!
به عالوه درحال حاضر نرخ تورم در حدود  ٢١درصد قرار دارد؛ بھای ھر ليتر شير  ۶۵سنت است و قيمت برنج داخلی و
وارداتی ھر دو افزايش قابل توجھی داشته اند .اين ھا نمونه ای از افزايش قيمت ھستند که حتی بسياری از کارمندان ھم از
پس آن برنمی آيند ،چه رسد به بيکاران جامعه )نرخ رسمی بيکاری  ١١.٨درصد اعالم شده است(.

١ضمنا ً ھرچند اسرائيل به عنوان متحد امپرياليسم امريکا در منطقه ،خود دارای کالھک ھای ھسته ای است ،اما مارکسيست
ھای انقالبی به جای افتادن در دام دفاع از حق دست يابی يک کشور به سالح ھسته ای ،بايد ضمن افشا کردن تناقض جدی
اين به اصطالح رژيم ھای "حامی دموکراسی" ،عليه ھرگونه سالح ھسته ای که آيندۀ بشريت را به خطر می اندازد بايستند.
به عالوه ،مسألۀ انرژی ھسته ای -که حساسيت و محدوديت ھای آن را می توان به خوبی در حوادث پس از وقوع سونامی و
زلزله در ژاپن مشاھده کرد -تنھا زمانی قابل دفاع است که تحت نظارت دموکراتيک کامل از سوی جامعه باشد؛ موضوعی
که نه فقط در ايران ،بلکه در ھيچ يک از کشورھای سرمايه داری وجود ندارد .به ھمين خاطر تبديل کردن بحث انرژی
ھسته ای در ايران به يک "مسألۀ ملی" يا دفاع از توسعۀ سالح ھای ھسته ای در اين کشور به بھانۀ برخورداری ساير
کشورھای منطقه و جھان از آن ،نتيجه ای جز افتادن در دام پيش گفته را ندارد.
٢البته نيازی به گفتن ندارد که در آمارھای ارائه شده از سوی دولت ايران و مشوق ھای اصلی آن يعنی بانک جھانی و
صندوق بين المللی پول ،که در راستای توجيه طرح ھدفمند سازی يارانه ھا منتشر می شود ،بايد با ترديدھای فراوان نگاه
کرد.
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تحريم ھای بيش تر
عالوه بر تحريم ھای بسياری که در طول چند سال گذشته عليه رژيم ايران صورت گرفته است ،اين بار دو ابزار جديد ديگر
نيز معرفی شده است.
نخستين ابزار در  ٣١دسامبر  ٢٠١١اعالم شد؛ باراک اوباما قانونی را به امضا رسانيد که به موجب آن ارتباط بانک
مرکزی ايران با سيستم مالی جھانی از طريق جريمه کردن نھادھای مالی در صورت ھمکاری با دولت ايران ،قطع می
گرديد.
بانک مرکزی ايران مھم ترين کانال دولت برای معامالت نفتی است ،چرا که صادرات نفت و محصوالت پتروشيمی ايران
بين  ۵٠تا  ٧٠درصد از درآمدھای دولت را تشکيل می دھد .به ھمين دليل است که ﷼ بيش از نيمی از ارزش خود را از
ماه دسامبر سال گذشته به اين سو از دست داده است و رژيم ايران با نھايت استيصال تالش ھای بسياری برای باال بردن اين
ارزش ازدست رفته انجام می دھد.
ابزار دوم در  ٢٣ژانويۀ سال جاری ،يعنی پس از آن که اتحاديۀ اروپا آغاز تحريم نفتی ايران از ماه ژوئيۀ  ٢٠١٢را اعالم
کرد ،معرفی گرديد .مقص ِد  ٢٠درصد از صادرات نفتی ايران )معادل  ۶٠٠ھزار بشکه در روز( اتحاديۀ اروپا است .به
ھمين خاطر رژيم تالش می کند تا مشتريان عمدۀ بازار نفت خود را -يعنی چين ،ھند ،کرۀ جنوبی و ژاپن -حفظ و خريد آن
ھا را تضمين کند.
احمدی نژاد به روال ساليان گذشته تالش کرد تا با لفاظی صورت مسأله را پاک کند و گفت" :اين غرب است که به نفت
ايران نياز دارد و ملت ايران بازندۀ اين تحريم ھا نيست"٣ .اما گزارش ھای داخلی به ھر حال نشان دھندۀ کمبود مواد غذايی
و کاھش سرمايه گذاری است.
بار سنگين سرمايه داری عقب ماندۀ ايران که به لحاظ ساختاری تحت سلطۀ امپرياليسم قرار دارد و درحال حاضر به دست
مقامات فاسد و بی کفايت اداره می گردد ،بر دوش کارگران ،زحمتکشان و فقرا قرار گرفته است.
مبارزات کارگری
به دليل ماھيت سلطه طلب و سرکوبگر بورژوازی ايران ،جنبش کارگری اين کشور شاھد دوره ھای بسياری از رشد و
پيشرفت آھسته ،و حتی سال ھايی از توسعۀ سريع بوده است .ھرچند استدالل می شود که دستاوردھای آغاز شده از سال
 ١٩٩٧نھايتاً به دنبال موج سرکوب شديد پس از انتخابات رياست جمھوری ژوئن  ٢٠٠٩پايان گرفت ،ولی قاطعانه بايد گفت
که ما به دورۀ "نبود مبارزه" و "شکست" بازنگشته ايم.
مبارزه عليه تعطيلی کارخانجات و اخراج ھای گسترده ،و برای دريافت حقوق معوقه و قراردادھای دائم و غيره ادامه دارد.
از آن جا که اتحاديه ھای کارگری ايران ھم چنان غيرقانونی ھستند ،بسياری از رھبران کارگری به زندان می افتند؛ برای
نمونه :ابراھيم مددی و رضا شھابی )از سنديکای شرکت واحد( ،شاھرخ زمانی ،محمد جراحی و بسياری ديگر.
با اين وجود اعتصابات بسيار -به ھمراه اعتصاب ھای غيرقانونی -و ساير اعتراضاتی که صورت می گيرند ،گواھی است
بر اين مدعا که روحيۀ مبارزۀ کارگران درھم نشکسته است .پيروزی اخير ھزاران نفر از کارگران مجتمع پتروشيمی
بندرامام ،به ھمراه اعتراضاتی که عليه تغيير قانون کار صورت گرفت ،ھمگی به وضوح نشان دھندۀ تداوم مبارزه تا زمان
درھم شکستن ابزار سرکوب رژيم و محقق شدن مطالبات کارگران می باشد.
 ٣البته رسانه ھای جھانی برای نشان دادن ابعاد "تأثير" اين قبيل تحريم ھا به گزارش ھا و داده ھای جعلی ھم روی می
آورند )مانند خبر آغاز قريب الوقوع قحطی در ايران(.
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تاريخچۀ اجمالی جبھۀ واحد کارگری
مازيار رازی
مسألۀ وحدت نيروھای مختلف درگير مبارزۀ مشترک عملی ،از مھم ترين مسائل تاکتيکی کمونيست ھا در قرن حاضر بوده
است .ضرورت وحدت ،از نياز عينی پيشرفت مبارزۀ طبقاتی ناشی می شود؛ در عين حال اين که وحدت در چه شکلی به
مؤثرترين وجه ،اين پيشرفت را تسھيل می کند و در چه صورت می تواند نتيجۀ معکوس به بار آورد ،به کجروی و شکست
مبارزه بيانجامد ،بخشی از غنی ترين بحث ھا و دستاوردھای جنبش انقالبی پرولتری بوده است.
سابقۀ تاريخی اين مسأله به دوره ای باز می گردد که از يک سو ،شاھد رشد رفرميزم در جنبش کارگری کشورھای
امپرياليستی ،انحطاط اکثريت احزاب بين الملل دوم و خيانت آشکار اين احزاب به منافع طبقۀ کارگر در جنگ جھانی اول
بود؛ و از سوی ديگر انشعاب انقالبيون از رفرميست ھا و بنيان گذاشتن احزاب نوين انقالبی کارگری اجتناب ناپذير و
ضروری شد.
تا قبل از اين تاريخ احزاب سوسيال دمکرات از ھژمونی تقريبا ً مطلق بر کل جنبش سازمان يافتۀ کارگری ،چه در اتحاديه
ھای کارگری و چه در سطح سازمان سياسی طبقه ،برخوردار بودند و بدين ترتيب مسألۀ وحدت سازمان ھای مختلف
کارگری در مبارزۀ مشترک مطرح نبود .به ھمين خاطر ھم می بينيم که فقط با بنيان گذاری بين الملل سوم و شروع به
ساختن احزاب کمونيست بود که برای نخستين بار بحث سيستماتيک پيرامون اين مسأله شروع شد .حتی در دورۀ اوليۀ
ساختن احزاب جديد نيز اين مسأله ھنوز مطرح نبود .چه ،در اين دوره احزاب کمونيست ھنوز گروه ھای کوچک تبليغاتی،
بدون پايۀ وسيع توده ای ،بودند و مھم ترين وظيفۀ آن ھا در اين دورۀ ابتدايی روشن کردن برنامه و تربيت سياسی کادرھای
خود در مبارزه عليه رفرميزم و انقطاع کامل و روشن از سوسيال دمکراسی منحط شده ،و شروع به کسب پايۀ توده ای بود.
فقط پس از گذشتن از اين دورۀ اوليه بود که مسألۀ وحدت احزاب کمونيست با احزاب سوسيال دمکرات ،به شکلی عملی و
واقعی مطرح شد.
واقعيت اين بود که بخش اعظمی از کارگران سازمان يافته ،ھنوز از سوسيال دمکراسی پيروی می کردند .تودۀ عظيم
کارگران حاضر نبودند که يک روزه و به پيروی از تبليغات آگاه ترين قشر طبقه ،فوراً سازمان ھای سنتی خود را که طی
چندين دھه مبارزه ساخته بودند ،رھا کنند و به کمونيست ھا بپيوندند.
يک چنين رويکردی از سوی طبقۀ کارگر ،در دورۀ کنونی نيز مصداق دارد .اين اقشار وسيع کارگری ،فقط از تجربۀ
مبارزاتی خود به ورشکستگی رفرميزم پی خواھند برد و به پيشگامان کمونيست خواھند پيوست .ولی اتحاد کل طبقه در
مبارزه عليه کليت بورژوازی نمی تواند موکول به بريدن اين اقشار از سوسيال دمکراسی شود .چه در شرايط "عادی "
جامعۀ بورژوايی ،يعنی در مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر برای حفظ دستاوردھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی اش ،و به
خصوص در شرايط بحران اجتماعی و تشديد مبارزۀ طبقاتی و تھاجم بورژوازی عليه طبقۀ کارگر ،وحدت طبقۀ کارگر در
مبارزه عليه بورژوازی )که از وحدت عينی منافع کل طبقه در اين مبارزه ناشی می شود( صرف نظر از انشقاق آن ،مابين
سازمان ھای سياسی مختلف الزم می شود.
عالوه بر اين ،در دورۀ بحران ھای اجتماعی ،توده ھايی که قبالً سازمان يافته نبودند نيز بيدار می گردند ،درگير مبارزه می
شوند و غريزۀ طبقاتی آن ھا ھمگی در جھت وحدت مبارزه شان است .دقيقا ً در چنين دوره ھايی است که به روشن ترين
شکلی ،برنامۀ سياسی رفرميزم برای کارگرانی که ھنوز گرفتار اوھام رفرميستی اند در بوتۀ عمل به آزمايش گذاشته می
شود ،زيرا که در چنين دوره ھايی ھر کنش جدی طبقۀ کارگر -حتی اگر نقطۀ آغاز آن مطالبات جزئی باشد -به سرعت توده
ھا را به طرح مسائل اساسی انقالب سوق می دھد و کمونيست ھا در بھترين شرايط قرار خواھند داشت تا ورشکستگی
رفرميزم و برتری برنامۀ خود را در عمل نشان دھند .ولی موفقيت کمونيست ھا در اين امر مشروط به اتخاذ صحيح تاکتيک
ھای مبارزاتی است ،يعنی درک صحيح از ھر دو جنبۀ تاکتيک جبھۀ واحد پرولتری :
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از يک سو اتحاد در عمل مشترک ،در مبارزۀ مشترک )بنا به ضرورتی که مبارزۀ طبقاتی ايجاب می کند( با کليۀ کارگران
سوسيال دمکرات و غيرمتشکل که درگير مبارزه اند؛ و از سوی ديگر حفظ کامل استقالل سياسی و تشکيالتی خود
کمونيست ھا و مبارزۀ سياسی دائمی در درون جبھۀ واحد عليه رھبران رفرميست طبقۀ کارگر؛ در مقابل اين برخورد با
مسألۀ وحدت ،چه در آن زمان و چه از آن دوره تا به حال ،دوگونه انحراف وجود داشته است.
يکی سکتاريزم و چپ گرايی کودکانه ای که بريدن توده ھای وسيع از اوھام رفرميستی شان را "پيش شرط "اتحاد در عمل
قرار می دھد و ديگری فرصت طلبی راست روانه که در لفافۀ وحدت حاضر به فدا کردن منافع طبقاتی کارگران است و در
مقابل پيروی آنان از رھبران سنتی خود تسليم می شود .اين شکل دوم ،ھم به صورت تسليم در مقابل سوسيال دمکراسی و
ھم به صورت تسليم در مقابل جناحی از بورژوازی می تواند نمايان شود؛ يعنی در شرايطی که بورژوازی دارای اختالفات
درونی و جناحی است ،اتحاد بخشی از طبقۀ کارگر با يک بخش از بورژوازی عليه بخش ديگر آن را جايگزين اتحاد کل
طبقۀ کارگر عليه کل بورژوازی کند )نظراتی که به صورت تبليغ طرفداری از "بلوک چپ "در سال ھای  ١٩٢١- ٢٢در
جنبش کارگری فرانسه وجود داشت و به شکل تعميم يافته ترش در سياست "جبھۀ خلقی "کمينترن در دھه ھای  ١٩٣٠و
 ١٩۴٠دوباره ظھور کرد(.
ھمين مسألۀ وحدت به شکلی ديگر در مبارزات ضدامپرياليستی در کشورھای مستعمره و شبه مستعمره مطرح بوده است.
از اوايل قرن بيستم به بعد ،مبارزات ضدامپرياليستی خود انگيخته در اين کشورھا وجود داشته ،به خصوص در سال ھای
اوليۀ بنيان گذاری بين الملل سوم ،احزاب کمونيست در اين کشورھا سازمان ھای جوان و کوچکی بودند که به ھيچ وجه بر
جنبش توده ای ضدامپرياليستی ھژمونی نداشتند ،در عين حال در اين دوره از مبارزات ضدامپرياليستی ،بخش عمده ای از
جنبش تحت رھبری بورژوازی و خرده بورژوازی ای بود که به خاطر منافع طبقاتی خود درگير مبارزه عليه بورژوازی
امپرياليستی شده بود .کمونيست ھا نمی توانستند و نمی بايد به توده ھايی که برای نخستين بار به زندگی سياسی قدم می
نھادند و در ابتدايی ترين شکل درگيری خود تحت رھبری بورژوازی و خرده بورژوازی ناسيوناليست وارد مبارزۀ
ضدامپرياليستی می شدند پشت کنند ،و صرفا ً آنان را به پيروی از لوای کمونيزم فراخوانند .الزم بود که اين توده ھا از
تجربۀ مبارزاتی خود بياموزند که "بورژوازی بومی "قادر به رھبری اين مبارزات تا به آخر و تحقق مطالبات آن ھا نيست؛
و چنين آموزشی امکان نمی داشت مگر آن که کمونيست ھا شانه به شانۀ توده ھای ناسيوناليست در اين مبارزات و افشای
رھبری ھای بورژوائی و خرده بورژوائی در طی اين مبارزات شرکت کنند.
با تکيه بر تجربۀ جبھۀ واحد در جنبش کارگری کشورھای امپرياليستی ،تزھای چھارمين کنگرۀ بين الملل کمونيست
دربارۀ مسأله ی شرق ،تاکتيک جبھۀ واحد ضدامپرياليستی را مطرح می کند .در اين تزھا صريحا ً تأکيد شده است که جنبش
کارگری در کشورھای مستعمره و شبه مستعمره می بايد نخست موضع مستقل انقالبی خود را محکم کند و فقط در آن
صورت است که توافق ھايی موقتی با نيروھای بورژوايی درگير مبارزه مجاز و ضروری است .ھدف از اين توافق ھای
موقتی بر سر مطالبات مشخص نيز ،نظير ھدف جبھۀ واحد پرولتری ،درگيری توده ھای وسيع در مبارزه مشترک ،کمک
به انکشاف آگاھی طبقاتی توده ھای زحمتکش و افشای نوسانات سازمان ھای بورژوا ناسيوناليست بود.
به ھمين دليل مکرراً بر استقالل کامل سياسی و تشکيالتی احزاب کمونيست تأکيد می شد و نظير جبھۀ واحد پرولتری اين
توافقات موقتی برای مبارزه در راه تحقق مطالبات مشخص و جلب پايه ھای توده ای نيروھای بورژوايی بود و نه ،آن طور
که بعدھا مفھوم جبھه ضدامپرياليستی استحاله يافت ،به منظور استقرار حکومت ھای بورژوايی در مرحلۀ انقالب
دمکراتيک؛ يعنی اين جبھۀ ضدامپرياليستی ،وحدت برنامه ای نداشت و عالوه بر اين در رابطه با آن دسته از نيروھای
بورژوائی مطرح می شد که واقعا ً درگير برخی مبارزات و به دليل اين مبارزات ھر چند جزئی از ھژمونی بر بخشی از
جنبش ضدامپرياليستی برخوردار بودند ،و نه در رابطه با نيروھای تخيلی "بورژوازی ملی "که وجود و مبارزاتش صرفا ً
در چارچوب الگوھای ساختگی و غلط واقعيت دارد.
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با انحطاط استالينيستی دولت شوروی و بين الملل کمونيست ،اين دستاورد گران بھای جنبش جھانی کارگری نيز نظير بسيار
ديگر از اندوخته ھای مارکسيزم به اشکال گوناگون تحريف و تخريب شد و در عمل به شکست ھای متعدد جنبش ھای
کارگری و ضدامپرياليستی منجر گشت.
در اولين تجربۀ مھم انقالب  ١٩٢۵- ٢٧چين بود که انحالل کامل حزب کمونيست چين در سازمان بورژوائی کومين تانگ
شکست عظيم  ١٩٢٧را به بار آورد؛ پس از آن در چپ گرايی "دورۀ سوم "اتحاد با ھر نيروی غيرکمونيست ،راست روی
اعالم شد .مبارزات طبقۀ کارگر عليه فاشيزم در حال رشد پراکنده و بی اثر ماند و با پيروزی ھيتلر در ژانويۀ ١٩٣٣
بزرگ ترين ضربۀ ضدانقالبی تا آن زمان بر جنبش متشکل کارگری وارد آمد .آن گاه در عکس العمل به اين شکست،
سياست تشکيل جبھه ھای خلقی با جناح "دمکراتيک "بورژوازی امپرياليستی مطرح شد .برخالف جبھۀ واحد پرولتری،
ھدف تشکيل اين جبھه ھا پيشبرد مبارزۀ طبقاتی تا به سرانجام کسب قدرت پرولتری نبود؛ ھدف "حفظ "بورژوا دمکراسی
در مقابل فاشيزم بود .ولی برای "حفظ "بورژوا دمکراسی الزم می بود که جلوی مبارزۀ طبقاتی )که در اين دوران بحران
عميق اجتماعی و قطبی شدن شديد جامعه تشديد شده بود( از "حد مشخصی به بعد "گرفته شود ،احزاب کمونيست از
نفوذشان بر جنبش کارگری استفاده کنند و با جلوگيری از انقالب اجتماعی ،بورژوازی "دمکراتيک "را از تسليم به فاشيزم
بر حذر دارند.
بدين ترتيب اين جبھۀ خلقی ،برخالف جبھۀ واحد پرولتری ،به حفظ وحدت برنامه ای با بورژوازی "دمکراتيک "مقيد شده و
ھدف آن به جای وحدت کل طبقه کارگر عليه بورژوازی ،وحدت طبقه کارگر با بخشی از بورژوازی گشته بود .در مقابل
اين سياست ،اپوزيسيون چپ تاکتيک تشکيل "کميته ھای آکسيون "را پيشنھاد کرد .از طريق تشکيل اين کميته ھا ،کليۀ
اقشاری که عليه فاشيزم بيدار شده بودند -چه اقشار سازمان يافته در تشکيالت رفرميست و چه اقشار تازه به حرکت در
آمده -می توانستند در مبارزۀ مشترک متحد شوند ،و حتی اگر افراد يا اقشاری از بورژوازی قصد شرکت در مبارزه عليه
فاشيزم را داشتند ،می توانستند با شرکت در اين کميته ھا واقعا ً در بوتۀ عمل آزمايش شوند و نه اين که در پشت سر توده ھا
با توافق با رھبران رفرميست و استالينيست از جنبش توده ای برای منافع خود استفاده نمايند.
شکست مبارزات ضد فاشيستی ،به خصوص در فرانسه و اسپانيا" ،ارزش انقالبی "سياست جبھۀ خلقی را نشان داد .پس از
جنگ جھانی دوم نيز پيروی از اين سياست به شکست ھای موج انقالبی پس از جنگ در اروپا و بسياری از کشورھای
مستعمره و شبه مستعمره انجاميد؛ يک نمونه اش ھمان شرکت رھبران حزب توده در کابينۀ قوام و ساير سياست ھای سازش
طبقاتی حزب در اين دوره بود که عمالً سد راه مبارزه به سوی جلو قرار گرفت و ھدف آن جلوگيری و تخفيف مبارزۀ
طبقاتی بود و نه پيشرفت آن.
در دوران پس از جنگ جھانی دوم تا به امروز ،نه تنھا از اھميت مسألۀ وحدت نيروھای درگير مبارزۀ مشترک و شکل
صحيح اين وحدت کاسته نشده ،بلکه به علت انکشاف مشخص سياسی جنبش ھای کارگری و ضدامپرياليستی در اين دوره،
به شکل حادتری خود را نشان می دھد .با آغاز دورۀ انحطاط و متالشی شدن استالينيزم ،ظھور گرايش ھای مائوئيستی،
بحران و انشعاب اين گرايش ھا ،و ظھور گرايش ھای متعدد سانتريست ،بر انشقاق جنبش کارگری افزوده شده است .در
ھمين دوره ،خيانت احزاب استالينيست به جنبش ضد امپرياليستی ،منجر به رشد و ھژمونی نيروھای بورژوا-ناسيوناليستی
در بسياری از کشورھای مستعمره و شبه مستعمره شد؛ ولی محدوديت اين نيروھا در پاسخ به نيازھا و مطالبات توده ھای
زحمتکش ،منجر به بحران اين سازمان ھا و پيدايش گرايش ھای "ناسيوناليست چپ" و حتی "سانتريست" و چپ در
کشورھای شبه مستعمره شد .در اين شرايط ،انشقاق جنبش ھای کارگری و ضدامپرياليستی ،بار ديگر مسأله وحدت را در
اغلب کشورھا و مبارزات مطرح کرده است .عدم درک صحيح از اين مسأله می تواند منجر به اشتباھات تاکتيکی ای شود
که نه تنھا قادر به شکستن ھژمونی رھبران سنتی نباشد ،بلکه برعکس به منزوی شدن نيروھای انقالبی از جنبش توده ای و
فروکش دست کم موقتی اين جنبش بيانجامد.
ژانويه ٢٠١٢
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انترناسيوناليست ھا در دورۀ جنگ
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ترجمه :پوريا مزدک
مارتين مورات که با نام پل ويدلين ھم شناخته می شود ،يک تروتسکيست آلمانی بود که تالش کرد با دوستی با سربازان
آلمانی در بلژيک تحت اشغال نازی ھا ،ھسته ھای انقالبی به وجود آورد.
ويدلين در سال  ١٩١٣در آلمان متولد شد و در  ١۵سالگی شروع به فعاليت در ھاشومر ھاتزائير ، ٤يک جنبش جوانان
سوسياليست-صھيونيست ،کرد .به عنوان يک يھودی و سمپات حزب کمونيست آلمان ،ويدلين يکی از اھداف مسلم برای
گشتاپو بود که با به قدرت رسيدن نازی ھا ،تشکيل شده بود .بنابراين ويدلين اقدام به مھاجرت به بلژيک نمود.
در بلژيک به تروتسکيسم روی آورد .او خيلی زود به عضويت کميتۀ اجرايی شاخۀ اروپای سازمان بين المللی تروتسکيست
ھا )انترناسيونال چھارم( در آمد.
وقتی که جنگ آغاز شد ،او به سازماندھی مأموريت ويژه ای به منظور دوستی و نزديکی ميان کارگران بلژيکی و فرانسوی
و نيروھای اشغالگر نازی گماشته شد .در مه  ١٩۴٣ويدلين برای کار کردن با حزب کارگران انترناسيوناليست ٥و ھم چنين
رھبری گروه تروتسکيستی آلمانی ،به پاريس فرستاده شد.
روی ھم رفته ،سوسيال دموکرات ھا و بعدھا در پی اشغال قسمتی از شوروی به دست آلمانی ھا در ژوئن ،١٩۴١
استالينيست ھا ،اين ايده را که جنگ جھانی دوم جنگی مابين نيروھای »دموکراسی« و »فاشيسم« است ،پذيرفتند .نتيجتاً
حزب کمونيست فرانسه ) (PCFضمن شناسايی ھمۀ سربازان آلمانی به عنوان »نازيست« ،مجوز حملۀ تروريستی به تک
تک قوای آلمان را صادر کرد .سياست تروتسکيست ھا بر خالف ديگر کمونيست ھا تأکيد بر اين نکته بود که اين جنگ،
رويارويی دو نيروی امپرياليست رقيب با يکديگر بود.
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جورج برايتمن در نشريۀ ميليتانت که ارگان حزب کارگران سوسياليست آمريکا ) (SWPمی باشد ،می نويسد » :آن ھا بر
خالف استالينيست ھا و سوسياليست ھا ،با عامالن متفقين حول محور شعار ناسيوناليستی مرگ بر بوش ) - (Bocheواژه
ای توھين آميز برای ناميدن سربازان آلمانی -متحد نشدند ،بلکه بالعکس ،ويدلين و ديگر ھمکارانش در تمامی کشورھا به
دنبال راھی برای متحد کردن توده ھای کشورھای اشغالی با سربازان آلمانی به منظور ايجاد يک نبرد مشترک بر ضد
سرکوبگران مشترکشان شدند .ايجاد دوستی را به عنوان متدشان برگزيدند ،زيرا که می دانستند که تنھا از اين راه است که
مبارزه عليه "ھيتلريسم" به يک پايان انقالبی ختم می شود .در نتيجه ،گشتاپو قيمت باالتری نسبت به ديگر ژنرال ھای
متفقين برای سر ويدلين تعيين کرد«.
ويدلين شروع به انتشار روزنامه ای ويژه برای سربازان آلمانی به نام کارگر و سرباز ) (Arbeiter und Soldatنمود.
بنابه گفتۀ برايتمن کسانی که اين روزنامه را در اختيار داشتند ،در صورت دستگيری به شکنجۀ طاقت فرسا و مرگ قطعی
دچار می شدند .ولی به ھر روی اين نشريه از فرانسه ،از نقطه ای که به صورت زير زمينی چاپ می شد ،به سوی بلژيک
و خود آلمان و حتی پادگان ھای سربازان آلمانی در دور دست ترين نقاط ايتاليا پخش شد.
نشريه از ژوئيۀ  ١٩۴٣شروع به انتشار يافت و اگرچه موقتا ً به وسيلۀ گشتاپو سرکوب گشت ،بعد از چند ماه در آوريل
 ١٩۴۴به عنوان ارگان بخش آلمان انترناسيونال چھارم ظاھر گشت.
ويدلين در به وجود آوردن يک ھستۀ سربازان آلمانی در برست ھمکاری داشت .مقامات نازی آن قدر در مورد اين مسأله
نگرانی داشتند که زمانی که گشتاپو يکی از ميتينگ ھای اين ھسته را در سال  ١٩۴٣کشف کرد ١٧ ،سرباز آلمانی و يک
تروتسکيست فرانسوی به نام رابرت کرو را تيرباران نمود.
در ژوئيۀ  ،١٩۴۴ويدلين و يکی از رفقايش به نام مارگريت باژه ،به وسيلۀ بريگادھای ويژۀ فرانسه  -نيروھای مزدور پليس
فرانسه که مسئوليت پيگرد »دشمنان داخلی« را داشتند -دستگير شدند .بعد از تحت شکنجه قرار گرفتن ،تحويل گشتاپو داده
شد و در  ٢٢ژوئيه به قتل رسيد.
در سال  ،١٩۴۶باژه ضمن اشاره به روحيۀ انترناسيوناليستی ويدلين و ھم چنين جنبش تروتسکيستی زمان جنگ ،نوشت:
»چه سمبولی! ويدلين آلمانی ،به وسيلۀ گشتاپوی فرانسوی زير يوغ آلمان ،شکنجه و دستگير شد«.
ميکائيل مک اوين  ۵-دسامبر ٢٠١٢
مقالۀ فوق اولين بار در وبسايت آزادی کارگران منتشر شد.

٣٩

دوراھی خونين در سوريه
لِ ِونت توپراک
مترجم :کيوان نوفرستی
از اواخر ماه ژوئيه به اين سو ،تغييرات مھمی در رويدادھای کنونی سوريه درحال وقوع بوده است .می توان به راحتی
شاھد شدتگيری خونريزی و خشونت به شکلی ملموس بود .روندی نگران کننده در اين مسير به چشم می خورد که
قرارست اختالفات گروه ھای نژادی ،مذھبی و فرقهای را به وسيله ای برای افشاندن بذرھای خصومت و کينه ،گسترش
تأثيرات اين روند در سطح منطقه ،و تشديد عمومی ابتکاراتعمل امپرياليسم و قدرت ھای منطقهای تبديل کند .اين تغييرات،
در کليت خود ،نشان می دھد که ما در حال عبور از يک برھۀ حساس جديد در بستر روند شورش ھای سوريه ھستيم.
مادام که ابتکار عمل مستقل و نيرومندی از جانب زحمتکشان سوريه مطرح نباشد ،ما با خبر بزرگ ويرانی سوريه رو به
رو خواھيم بود که حتی در صورت سرنگونی رژيم بعثی نيز تا چندين سال باقی خواھد ماند .تصوير کلی وضعيت سوريه،
اين را به ذھن متبادر می کند که مسير رويدادھا ،به دروازه ھای ھرجومرج و جنگ داخلی خونينی شبيه به لبنان رسيده
است و تا چندين سال به درازا خواھد کشيد .اين وضعيت ،طبقۀ کارگر ترکيه را نيز شديداً نگران کرده است و به ھمين دليل
بايد با دقت بيشتری نگاه شود.
روند انحطاط شورش ھا
واضح ترين جنبۀ روند کنونی سوريه در دورۀ اخير ،صحنه ھای بھتآور خشونتی است که از سوی نيروھای شورشی
اعمال می شده و ھمچنان نيز می شود .از بريدن گلو در برابر دوربين ھا گرفته تا قطع سر ،حلقآويز کردن مردم از سقف و
اعدام زن و کودک .اين اقدامات ھمگی جزئی از پديده ای رو به رشد در سوريه ھستند .در کنار چنين اقداماتی ،نفوذ اسالم
نيز در شورش ھا در حال قدرتگيری است .نظاميان اسالمی که از بيرون آورده می شوند ،بيش از پيش دست باال را در
ميان نيروھای شورشی پيدا می کنند ،و جنبش توده ای ،تظاھرات و غيره که در ابتدا قابل توجه بودند ،عقب نشسته اند.

دستگيری دو افسر پليس به دست ارتش آزاد سوريه در حلب
اين که چگونه شورش در سوريه به عنوان بخشی از شورش عمومی مردمان عرب در منطقه به چنين نقطه ای رسيد ،مسأله
ايست که بايد به خوبی درک گردد.
يکی از داليل اصلی اين موضوع آنست که شورش در سوريه ،پيش از آن که تناقضات داخلی اين کشور به بلوغ و نضج
دست يافته باشد ،آغاز شد .به دنبال تأثير آغاز شورش در تونس ،که در مصر ادامه يافت و در سرتاسر کشورھای عربی
گسترش پيدا کرد ،جوانان سوری نيز ھمين روال را پی گرفتند و به خيابان ھا ريختند .اما معترضان سوری ،ھنوز در ھمان
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سطح مردم معترض در تونس يا مصر قرار نداشتند .جنبه ھای خاصّ رژيم سوريه از يک سو ،و ايجاد انتظاراتی برای
اِعمال رفرم در جامعه از سوی اسد تا پيش از فوران شورش ھا از سوی ديگر ،در اين مورد اثرگذار بودند .بنابراين فرايند
شورشی که منطقه را درنورديد ،توده ھای زحمتکش سوريه را در موقعيتی قرار داد که از لحاظ روانی ،نسبتا ً غيرآماده
بودند .با اين حال توده ھا تحت تأثير موجی که مردمان منطقه را درنورديده بود ،طی دوره ای نسبتا ً کوتاه حرکت کردند و
در اين مقطع ما شاھد شورش ھای توده ای بسياری در شھرھای مختلف کشور بوديم .اما اقدامات خشونتآميزی که
بالفاصله از سوی رژيم برای سرکوب جنبش به کار گفته شد ،تبعاتی منفی برجای گذاشت .شورش در ماه مارس ٢٠١١
آغاز شد و در اواخر تابستان به اوج خود رسيد؛ پس از اين مرحله ما شاھد يک تنزل عمومی ،ھرچند ھمراه با افت و
خيرھايی ،بوده ايم .در اوايل سال  ٢٠١٢نيز يک نقطۀ اوج در تظاھرات توده ای وجود داشت ،اما آن ھم چندان طول
نکشيد.
قدرت و توانايی نسبی دستگاه دولتی سوريه ،نقش مھمی در اين ميان ايفا کرد؛ اما اين موضوع که بخش قابل توجّھی از
مردم جامعه به دليل ترس از يک حکومت اسالمی ،پشت رژيم قرار گرفتند نيز در اين جا مؤثر واقع شد .در مرحلۀ فعلی،
عواملی مانند دخالت خارجی در فرايند شورش و جلوآمدن عناصر اسالمگرا ،اين توده ھا را از گسست از رژيم کنونی
بازداشته است.
علوی ھا ،مسيحيان ،درزی ھا ،ارامنه و ھمچنين بسياری از مسلمانان سنی ميانهرو ،از ترس يک رژيم اسالمی سرکوبگر
در کنار رژيم قرار گرفته اند .اين که اسالمگرايان بيش از پيش به خطّ مقدم نيروھای شورشی می آيند ،و از شعارھايی
استفاده می کنند که سرشار از کينه و نفرت است ،به ھمراه خشونت ھايی که از سوی آن ھا اعمال شده ،ھمگی عواملی
ھستند که باعث شده اند بخش ھايی از جامعه به سمت پروپاگاندای "ايجاد ھول و ھراس" رژيم تمايل نشان دھند .اين حقيقت
که نيروھای شورشی به وضوح در رابطۀ نزديک با امپرياليست ھا قرار دارند و اين که سوريه مورد حمالت سبعانۀ
امپرياليست ھاست ،مردم بسياری را به سمت جناح رژيم ھل می دھد .بعد از مشاھدۀ تجربۀ عراق ،چه کسی می تواند اين
مردم را مقصر بداند؟
در دورۀ نخست شورش ،شعارھايی که بر وحدت و برادری مردم سوريه در مقابل رژيم تأکيد داشتند ،در رأس شعارھا
بودند .اما اکنون شعارھای خصمانه ای وجود دارد که ھدف از آن دشمنتراشی و سلطه بر ديگران است .کسانی که چنين
شعارھايی را مطرح می کنند ،مبارزه را به عنوان "جھاد عليه کارفران" توصيف می کنند و به اين ترتيب مثالً می توانند به
علوی ھا حمله ببرند.
بنابراين شورشی که با تظاھرات ھای توده ای و با محتوای دموکراتيک آغاز شد ،به مسيری جديد رسيد که در آن مبارزۀ
نظامی به سرعت به دليل سرکوب سنگين و فشار نيروھای اسالمگرا و قدرت ھای خارجی ،غالب شد .اين موضوع باعث
شد که جنبش توده ای از يک سو عقبنشينی ج ّدی ای را تجربه کند و از سوی ديگر به موقعيت انفعالی و نظارهگر درگيری
ھای نظامی تبديل شود .اين موضوع به صورت يک عامل منفی و مضر برای محتوای دموکراتيک شورش در برابر رژيم
ارتجاعی و سرکوبگر بعثی ،ظاھر شد .به عالوه ،ما می توانيم بگوييم که فرايند مبارزه به طور کلی دستخوش انحطاط ھايی
شده است که بايد آن ھا را به دقت بررسی کرد.
در اين برھه ،سرنگونی رژيم بعثی نمی تواند از نقطه نظر توده ھای زحمتکش وسيع سوريه به معنای يک حرکت مثبت به
جلو باشد .ھمان طور که در باال اشاره شد ،مسير رويدادھا کشور را به لبۀ پرتگاه يک جنگ داخلی و آشوب کشانده است که
مصائب بسياری برای مردمان سوريه منجر خواھد شد .اما اين ھشدار ،مطلقا ً به اين معنی نيست که رژيم بعثی فعلی ،شرّ
کمتر است يا بايد مورد حمايت قرار گيرد؛ اين ھشدار ھرگز به معنای اعالم ھمدردی با رژيم اسد نيز نيست .می دانيم که در
حال حاضر چنين جوّ ی بر بخش نسبتا ً وسيعی از چپ حکمفرماست ،ھرچند که به وضوح اعالم نمی شود .اما نبايد به چنين
دامی افتاد .رويکرد صحيح ،دفاع از يک خط مستقل مبارزه عليه ارتجاع رژيم بعثی و ساير نيروھای ارتجاعی بورژايی
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است که ممکن است جايگزين اولی شوند .توده ھای زحمتکش نه از رژيم بعثی منتفع می شوند و نه ساير نيروھايی
بورژوايی دستپروردۀ امپرياليست ھا و ساير قدرت ھای ارتجاعی منطقهای.
نگرانی ھای امپرياليست ھا
امپرياليست ھای غربی و اسرائيل ،نگران اين موضوع ھستند که مبارزه عليه رژيم بعثی در سوريه ،عالئمی از انحطاط در
امتداد صفوف اسالمگرايان بنيادگرا را نشان می دھد و اين که رژيم بعثی از آن چه که انتظار می رفت ،قوی تر است.
بازديد اخير کلينتون از ترکيه را بايد اساسا ً در چنين چارچوبی نگاه کرد.
نفوذ روبهرشد نظاميان اسالمگرا و اين که آن ھا تماما ً تحت کنترل نيستند )ھمان طور که به نظر می رسد( ،منشأ يک مشکل
برای امپرياليست ھاست .جنايات خشونتآميزی که اين نظاميان اسالمگرا مرتکب شدند ،تصوير "مبارزان آزادی" را
مخدوش می کند و امور را برای اتحاد امپرياليسم غرب ،به طور کلی ،دشوارتر می سازد .چرا که ارائۀ چنين تصويری به
به افکار عمومی غرب به سختی می تواند صورت بگيرد و به عالوه موانع جدی بیشماری را پيش پای تالش ھای ممکن
برای مداخلۀ مستقيم قرار خواھد داد.
ظاھراً اتحاد امپرياليسم غرب ،به سمت حرکت جديدی برای غلبه بر اين مانع سوق داده شده است .بيانيه ھای کلينتون در
ديدار خود از ترکيه به وضوح از ھدف افزايش نظارت بر نيروھای منطقهای و متفرق پرده برمی دارد .به عالوه پيامی ھم
وجود داشت مبنی بر اين که آن ھا برای افزايش امکان مداخلۀ مستقيم بيشتر دست به کار خواھند شد؛ کلينتون می گويد" :از
زمان آغاز درگيری ھا ،ھميشه ھمکاری ھايی بين ما ]ترکيه و اياالت متحده[ وجود داشته است .مراکز اطالعاتی و ارتش
ما ،مسئوليت عظيمی دارند و برای به انجام رسانيدن آن ،ما يک گروه مطالعاتی را آغاز کرديم" .کيلنتون ھمراه با وزير
خارجۀ ترکيه بر "تسريع روند کنارهگيری اسد" و "آماده شدن برای دورۀ پس از اسد" تأکيد کردند و در عين حال اعالم
کردند که آن ھا شورای ملی سوريه و ارتش آزاد را تقويت خواھند کرد و کمک ھای مستقيم بيشتر به ھمراه تجھيزات الزم
برای افزايش قابليت مرکزی کنترل ،به آن ھا اعطا خواھد شد.

سخنرانی مطبوعاتی کلينتون پس از کنفرانس وزرای امور خارجه در استانبول ١ ،آوريل ٢٠١٢
اين پيام ھا نشان می دھد که اتحاد امپرياليسم غرب گمان می کند که از نقطه نظر توازن قوای کنونی در سوريه ،خلع يد اسد
زمان بيشتری خواھد گرفت؛ آن ھا نگران ھرجومرجی شبيه به وضعيت افغانستان يا لبنان ھستند .بنابراين قابل فھم است که
آن ھا برای جلوگيری از اين احتماالت ،برای مداخلۀ بيشتر در امور نيروھای شورشی تدارک خواھند ديد .آن ھای سعی
خواھند که نظارت خود بر نيروھای شورشی را سفت و سختتر کنند؛ عناصر متفرق و کنترلنشده را نظم و ترتيب دھند و
غيره .مضاف بر اين ،احساس می شوند که آن ھا قصد دارند که برای ايفای نقشی به مراتب مستقيمتر ،يک "منطقۀ حائل"
) (Buffer Zoneايجاد کنند.
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دردسر ترکيه
ترکيه نقشی حياتی در کلّ اين فرايند بازی می کند .ترکيه درحالی که خود را به عنوان حامی مردم سوريه به تصوير می
کشد ،از يک سو نقش کشوری دلرحم را بازی می کند که پذيرای پناھندگان است ،و از سوی ديگر ھمراه با امريکا،
عربستان سعودی و قطر ،از ھيچ نوع حمايتی در قبال نيروھای مسلح شورشی دريغ نمی ورزد .اين "راز"ی است که ھمه
از آن آگاھند .وجود کمپ ھای ميزبان عناصر مسلح ،در کنار کمپ ھايی برای اسکان پناھندگان ،موضوعيست که به
روشنی به وسيلۀ مطبوعات بين المللی افشا گرديده است .اين که چندی پيش برخی اعضای "حزب جمھوری خواه مردم"
) (CHPدر پارلمان پس از تالش برای بازديد از کمپ آپایدين ) (Apaydinدر ھاتای ،اجازۀ ورود به آن جا را نيافتند،
يکی از شواھد قابل توجه اين موضوع است .نشانه ھای ديگری ھم در اين ميان وجود دارد .مثالً در وب سايت ارتش آزاد
سوريه ،ھاتای )ترکيه( به عنوان مقر اصلی معرفی شده و شمارۀ تلفنی که در ترکسل ) (Turkcellثبت شده ،شمارۀ تماس
ذکر شده است.
دولت حزب عدالت و توسعه ،به قماری خطرناک در مورد سوريه وارد شده است و ظاھراً از انجام آن کمی مضطرب به
نظر می رسد .ترکيه اکنون به کشوری خردهامپرياليست تبديل شده و رؤيای مب ّدل شدن به يک قدرت منطقه ای را درسر می
پروراند .اين موضوع به تفصيل در مقاالت سازمان "نگرش مارکسيستی" تحليل شده است )نگاه کنيد به اليف چاقلی ،دربارۀ
خرده امپرياليسم :ترکيه به عنوان يک قدرت منطقهای( .ترکيه تالش کرد که به واسطۀ ابزارھای اقتصادی ،تجاری و
ديپلماتيک ،و ھمچنين استفاده از موقعيت خود در کمپ غرب )عضويت در ناتو و سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی؛
کانديد عضويت در اتحاديۀ اروپا و غيره( تا زمان آغاز شورش ھای مردم عرب ،به اين ھدف دست يابد .بنابراين زمانی که
شورش توده ای آغاز شد ،ترکيه از مناسبات نزديک و منافع مشترک با رژيم ھای موجود برخوردار بود .در ليبی ،اين
وضعيت بسيار مشھود بود ،به طوری که ترکيه را وادار ساخت تا در ديپلماسی خود ،دست به زيگزاگ ھای مفتضحانه ای
بزند .ترکيه ابتدا مخالف مداخلۀ امپرياليستی بود ،اما وقتی مشخص شد که سرنگونی قذافی حتمی است ،برای به ح ّداقل
رساندن زيان خود و داشتن سھمی از اين چپاول ،کامالً چرخش کرد .اما برای جبران کلّ خسارت ،بيش از حد دير شده بود.

اردوغان و اسد
ت به مراتب بيشتری دچار زيگزاگ شد؛ زيرا از
زمانی که موج شورش به سوريه رسيد ،اين بار طبقۀ حاکم ترکيه با سرع ِ
يک سو بيم گسترش شورش در سراسر ترکيه حول مسألۀ کردھا و متعاقبا ً پويايی و تحرّکی جديد در جنبش کردھا می رفت؛
و از سوی ديگر ترکيه حرص و ولع زيادی داشت تا مبادا از چپاول و غارت دور بيفتد و بتواند جاهطلبی ھای توسعهطلبانۀ
خود را احيا کند .اردوغان تقريبا ً يک شبه از دوستی صميمی با اسد به دشمنی خونين با او رسيد .بنابراين ترکيه نسبتا ً زودتر
ت تماما ً متجاوزانه که از سوی دولت
به نزاع در سوريه وارد شد تا بلکه بتواند سھم بيشتری را به دست آورد .اين سياس ِ
حزب عدالت و توسعه دنبال می شود ،قطعا ً يک قمار است.
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اين که سرنگونی رژيم اسد آن قدرھا ھم که در ابتدا گمان می رفت ،ساده نبود؛ و به عالوه جنبش کردھا به موقعيت ھای
جديدی در سوريه دست يافت ،عواملی ھستند که حزب عدالت و توسعه را با مشکل رو به رو ساخته اند .در اين ميان
ريسک ديگری ظاھر شد؛ موضع خصمانه ای که ترکيه در روابط خود با کشورھای سوريه ،ايران و روسيه اتخاذ کرده،
ممکن است به انجام عملياتی از سوی اين کشورھا برای بیثبات کردن ترکيه بينجامد .از طرف ديگر ،حزب عدالت و
توسعه ھنوز نتوانسته است توجيھاتی کافی برای انجام مداخلۀ نظامی عليه سوريه بتراشد ،که البته اين موضوع از نقطه نظر
امکان تقويت جنبش ض ّد جنگ ،مثبت و مطلوب است .ضمنا ً توده ھای وسيع زحمتکشان به جنگ عليه سوريه متقاعد نشده
اند .حزب عدالت و توسعه از اين منظر با مشکل رو به رو شده و اين يکی از جنبه ھای مخاطرهآميز سياست توسعهطلبانه
ای است که حزب عدالت و توسعه را ھم وامی دارد تا شعارھای بیپروای خود در گذشته را بدتر و خشن تر سازد .بنابراين
دولت در مواجھه با انتقاداتی که به آن وارد می شود ،به بحثی مزوّ رانه وارد می شود و با پستی تمام ،به منتقدين برچسب
حمايت از بعثی ھا را می زند.
اين روزھا ترکيه و اياالت متحده مشغول ھمکاری ھای نزديک برای مطرح کردن مسألۀ پناھندگان در سطح بينالمللی بوده
اند تا از اين طريق ،زمينه را برای ايجاد منطقۀ حائل فراھم سازند .تالش خاصی وجود دارد که تعداد پناھندگان به بيش از
 ١٠٠ھزار نفر برسد .به اين ترتيب ترکيه از اين موضوع به عنوان يک حربۀ روانی استفاده خواھد کرد تا نھايتا ً به آوردن
اين بھانه که "ما ديگر نمی توانيم ميزبان اين تعداد از مردم در خاک کشور خود باشيم" ،برای ايجاد منطقۀ حائل در درون
قلمرو سوريه فشار بياورد.
از طرف ديگر ،پناھندگانی که در استان ھای مرز جنوبی ترکيه اسکان می يابند ،خود در حال تبديل شدن به يک مشکل
داخلی ھستند .جنگجويانی که در ميان پناھندگان حضور دارند ،با تکيه بر چک سفيدی که از دولت دريافت کرده اند ،اآلن
در حال شاخوشانه کشيدن برای مردم محلی ھستند؛ و چنان اسلحهبهدست در آن جا قدم می زنند که گويی اربابان اين استان
ھا ھستند .اما دولت ترجيح می دھد که اين اقدامات را نتيجۀ سياست خود نبيند ،و ھمين امر به افزايش نارضايتی و تنش از
سوی مردم محلی می انجامد .از اين نظر" ،ھاتای" در شرايط بحرانی و حا ّدی به سر می برد .دولت اکنون درحال انتقال
پناھندگان ھاتای به ساير شھرھاست که اين اقدام خود به معنای اعتراف به وجود وضعيت حاد است.
بنابراين ضمن آن که روند رويدادھای سوريه چندان برای اردوگاه امپرياليسم غرب -از جمله ترکيه -اميدبخش نيست ،به
ميزان ريسک ھای ترکيه و حزب عدالت و توسعه افزوده می شود.
ھرچند واضح است که رژيم بعثی سوريه در بلندمدت شانس اندکی برای بقا دارد ،اما اين که در کوتاه مدت چه چيزی رخ
خواھد داد ،روشن نيست .ھمان طور که در باال اشاره شد ،گرايشات ارتجاعی روبه رشد در جناح شورشی ھا ،موجب شد
که بسياری از علوی ھا ،مسيحيان ،درزی ھا و سنی ھای ميانه رو از صفوف شورشی ھا فاصله بگيرند و نھايتا ً خودشان را
در حال پارو زدن در ھمان قايق رژيم بعثی بيابند .بنابراين درگيری در جھتی است که به تدريج از يک نزاع ميان صرفا ً
دولت و مردم ،فاصله بگيرد و به نزاع ميان قوميت ھا ،فرقه ھای مذھبی و غيره تبديل شود .ھمچنين جنبش کردھا ،ھرچند
در اين نزاع در جبھۀ رژيم بعثی قرار نگرفته است ،در صفوف جبھۀ شورشی ھا شرکت نمی کند .به عالوه آن ھا نيروھای
شورشی را يک خطر ج ّدی تلقی می کنند.
حتی اگر رژيم بعثی سرنگون شود ،وضعيت کنونی احتماالً به جدايی ميان گروه ھای متنوعی که در بخش ھای مختلف
کشور متمرکز گشته اند ،پاک سازی ھای قومی ،مذھبی و فرقه ای ،قتل عام ھا ،جنگ داخلی ،و تشکيل دولت ھای درگير با
يکديگر در بخش مختلف ،منجر خواھد شد .تا زمانی که يک آلترناتيو انقالبی نيرومند و مستقل بر پايۀ طبقۀ کارگر شکل
نگيرد ،متأسفانه بايد گفت که اين سناريوی ھرجومرج ،بزرگترين احتمال ممکن در آينده به نظر می رسد .بيش از ١٠٠
گروه مختلف وجود دارند که زير چتر ارتش آزاد سوريه به مبارزۀ مسلحانه دست می زنند ،ھر يک اساسا ً به طور مستقل
عمل می کنند و ارتباط ھای بسيار سست و بیقاعده ای ميان آن ھا وجود دارد .بنابراين کامالً محتمل است که دوره ای از
آشوب فرابرسد و اين گروه ھای نظامی به ھمراه شبهنظاميان اسالمگرای تندرو در کلّ کشور تاخت و تاز نمايند.
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بنابراين در بستر سوريه ،بايد يک رويکرد روشن عليه رژيم بعثی ارتجاعی ،و به ھمان ميزان عليه عناصر ارتجاعی در
ميان گروه ھای اپوزيسيون ،وجود داشته باشد ،و برای ايجاد ساختاری که قادر به پاسخگويی به مطالبات دموکراتيک و
اجتماعی زحمتکشان سوريه باشد ،تالش گردد .اين ساختار الزاما ً بايد مطالبات بهحق ،مشروع و دموکراتيک اقليت ھای
قومی ،مذھبی و فرقهای در سوريه را پاسخ دھد .در اين رويکرد ،مسألۀ مرزھا نيز بايد لحاظ شود .وظيفۀ مارکسيست ھا
تق ّدس بخشيدن به مرزھايی نيست که صد سال پيش بنا به ميل و ارادۀ امپرياليست ھا ترسيم شده است؛ آن ھم مرزھايی که در
بسياری موارد ،ھمخوانی و تناسبی با گروه ھای مختلف مردم ساکن در اين کشور ندارد .ار نقطه نظر مبارزۀ انقالبی،
مرزھا تنھا تا جايی قانونی و مشروع ھستند که بنا به ارادۀ دموکراتيک مردم ترسيم شده باشند .بنابراين اگر مثالً مردم کرد
در سوريه خواستار حق تعيين سرنوشت و تشکيل دولت خود باشند ،ھيچ کس بر پايۀ اين بستر انقالبی ،حق اعتراض به
چنين خواسته ای را ندارد.

تظاھرات عظيم ض ّد جنگ در استانبول ،اکتبر ٢٠١٢
از طرف ديگر ،اھميتی ندارد که ترکيه تا چه حد سخت برای تضمين "تماميت ارضی سوريه" و "يک گذار باثبات" تالش
می کند؛ چرا که چنين چيزی به زحمت می تواند در آينده اتفاق بيفتد .در واقع ،ترکيه با سياست ھای متجاوزکارانه و تفرقه
انداز خود ،به ايجاد "باتالق سوريه" کمک می کند و خود را ھم به سوی اين باتالق می کشد .اگر چنين وضعيتی در سوريه
ظاھر شود ،کامالً محتمل است که پيامدھايی جانبی نيز در ترکيه داشته باشد؛ مثالً افزايش تنش ھای فرقهای ،انفجار بمب و
تشديد جنگ ناعادالنه عليه مردم ُکرد.
در اين جوّ حاد ،وظيفۀ طبقۀ کارگر ترکيه اين است که مبارزه عليه ميليتاريسم و جنگ امپرياليستی را گسترش دھد .توده
ھای وسيع مردم به جنگ سوريه متقاعد نشده اند و اين يک عامل مثبت ،از نظر فرصت ھای ممکن برای چنين جنگی ،به
شمار می رود .در طول جنگ عراق ،يک بسيج مردمی قابل تو ّجه در ترکيه عليه جنگ صورت گرفت؛ اکنون نيز چنين
مبارزه ای ممکن و ضروری است .در اين بستر ،اتخاذ يک موضع انترناسيوناليستی برای وحدت طبقۀ کارگر و برادری
ميان مردم مختلف در برابر سياست خارجی متجاوزکارانه ،توسعهطلبانه ،فرقهگرايانه ،شووينيستی و ميليتاريستی ،الزم و
ضروری است.
سپتامبر ٢٠١٢
http://en.marksist.net/levent_toprak/bloody_dilemmas_in_syria.htm
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»خطر جنگ« يا سازش طبقاتی

اراده خردمند
»...خطر جنگ ھمچنان بر فراز جامعۀ ما سايۀ شوم خود را حفظ کرده است) «...بھروز کريمی زاده ،نشريۀ خاک ،شمارۀ
 ١٨ ،٢٥ارديبھشت (١٣٦٨
موضع اعالم شدۀ دوست گرامی بھروز کريمی زاده در مقاله اش )خطر جنگ و خطر قوم پرستان در جامعه(؛ شباھت بی
اندازه ای به مواضع دوست عزيز کورش مدرسی دارد .توجه کنيد:
» ...در صحنۀ دنيای واقعی خطر جنگی را باالی سر مردم ايران گرفته است که در آن کل پايه ھای اقتصادی و صنعتی و
بخش اعظم نيروی انسانی صنايع آن کشور از کارگر صنعتی گرفته تا تکنسين ھا را به نابودی بکشند ...قرار است تراژدی
را در ايران تکرار کنند که عراق در برابرش نمونۀ کوچکی بيش نباشد .شايد عظيم ترين تراژدی قرن بيست و بيست و يکم
را می خواھند در ايران اجرا کنند) «.سخنرانی کورش مدرسی -آمريکا ،جمھوری اسالمی و صف بندی جديد در
اپوزيسيون -سمينار پالتاک ٦ ،ارديبھشت (٨٦
اين که کدام يک از اين دوستان تحت تأثير يکديگر قرار گرفته اند ،من اطالعی ندارم .اما از آن جا که کورش مدرسی
استدالل ھای خود را مشخص تر از بھروز کريمی زاده ارائه داده است ،دراين نوشته به موضع او می پردازم .که چنان چه
کريمی زاده نيز در مقاالت خود در پاسخ به رفيق مانی روشن ھمان استدالل ھا را ارائه دھد ،موضع خود را در قبال نکات
من نيز پاسخ دھد.
دوست عزيز کورش مدرسی در سخنرانی خود در اساس ھمان مواضع  ١٢سال پيش »منصور حکمت« در »سناريوی
سياه ،سناريوی سفيد«) ،انترناسيونال ،شمارۀ  ،١٨تير  (١٣٧٤را تکرار می کند که گويا خطر »از ھم گسيختگی زندگی
مدنی ما« بر اساس حملۀ نظامی آمريکا و »با قدرتمند شدن جريانات فاشيست و در مقابل آن ھا جريانات اسالمی ،امکان
جنگ داخلی و ھرج و مرج و عراقيزه کردن ايران زياد خواھد شد« .از اين رو بايد به يک جبھه يا »سنگر« )سناريوی
سفيد( درست کرد .او می گويد» :به اعتقاد ما می توان چنين سنگری را درست کرد .به اين شرط که تعداد ھر چه بيشتری
از نيروھای سياسی ،شخصيت ھا و آدم ھايی که در ادامۀ حيات جمھوری اسالمی ،در تحقق سناريوی ازھم پاشيدن بنيادھای
مدنی جامعه ،در گسترش قومپرستی و شکاف ھای قومی و مذھبی ،در وقوع جنگ در آن منطقه سھيم نيستند و بالعکس،
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خودشان را الاقل در سطح آرمانشان به ھر اعتباری ،طرفدار آزادی و رھايی مردم ايران می دانند اين سنگر را ببندند«.
)ھمان جا(
مواضعی که »ليدر«ھای حزب کمونيست کارگری )و اکنون حکمتيست ھا( ارائه داده اند ،برخالف نظر رفيق »مانی
روشن« در مقاله اش )در ھمين پست( تنھا »تحليل ھای ھيجان زده برخی از سازمان ھای خرده بورژوا در خارج از کشور
قرار گرفته« نيست! بلکه يک سياست حساب شدۀ سازش طبقاتی است .سناريوی سفيد و سياه منصور حکمت ) ١٢سال
پيش( و مواضع کنونی دوست عزيز کورش مدرسی و ھمچنين مقالۀ شتابزده )و کپی برداری شده از ھمان مواضع( دوست
گرامی بھروز کريمی زاده ،ھمه برای منحرف کردن طبقۀ کارگر از به قدرت رسيدن متکی بر نيروی خود است.
اين دوستان حزب و تشکالت خود را ساخته اند و انتظار دارند که قدرت سياسی را توسط حزب شان به دست گيرند )زھی
خيال باطل( .بزرگ کردن خطر حملۀ نظامی )آن ھم زمانی که رژيم و دولت ايران برای نخسيتن بار پس از  ٢٧سال وارد
مذاکرۀ رودررو با ھم شده اند( و اغراق کردن در مورد افتراق ھای قومی و به مخاطره افتادن شيرازۀ مدنيت؛ فرصتی
برای اين حزب به وجود می آورد ،تا برای مشارکت در دولتی پس از سرنگونی رژيم ،متحدان خود را پيدا کند .و آن
متحدان نيز به قول منصور حکمت »ناسيونال رفرميست ھای توده ای ،راه کارگری و اکثريتی؛ ناسيوناليست ھای جمھوری
خواه؛ بخشی از خرده بورژوازی؛ سلطنت طلبان و مدافعان و طرفداران رژيم سابق ،و احزاب خودمختارطلب کردستان«
)طيف »سفيد«( خواھند بود! البته دوست گرامی کورش مدرسی ھمانند منصور حکمت با صراحت اين متحدان را نمی
شمارد و زير لوای ساختن »سنگر« و »نور افکن« )!( موضع  ١٢سال پيش منصور حکمت را پوشيده تکرار می کند؛ اما
با ھمان مضمون.
به زعم اين دوستان ،انکشاف انقالب در دو مرحله صورت می گيرد :مرحلۀ نخست جلوگيری از »تخريب چھار چوب مدنی
و جامعه« يا »از ھم گسيختن شيرازۀ کلی جامعه« و »احيای مدنيت« در »اتحاد« يا در يک »سنگر« با نيروھای جبھۀ
»سفيد« براساس توافق »حداقلی از اصول سياسی«؛ و مرحلۀ دوم ،در حين و پس از جلوگيری از پيروزی جبھۀ »سياه«
افراطيون قومی و حملۀ نظامی آمريکا يا »عراقيزه کردن ايران« و افشای »ماھيت« و ناپيگيری ساير نيروھای »سفيد« به
»مردم« و »بسيج نيروی سوسياليسم«» ،برقراری حکومت کارگری« برای »خاتمه« به »وحشت و توحش« است .زيرا که
»حکومت کارگری جامع ترين و کامل ترين نمونۀ آن رژيم سياسی مدرن و سکوالر و آزادی است«؛ و البته برای رسيدن به
اين حکومت» ،فراخوان« آن ھا به »مردم کارگر و زحمتکش« اينست که به »حزب کمونيست کارگری -حکمتيست«
بپيوندند!

بر خالف نظر سازش طبقاتی حکمتيست ھا ،چشم انداز »واقعی« ،يک چشم انداز انقالب کارگری متکی به شوراھای
کارگران و زحمتکشان است .وظيفۀ اساسی کمونيست ھا جھت گيری سياسی به سوی قشر پيشروی کارگری در راستای
تدارک انقالب آتی خواھد بود .تدارک انقالبی نيز شامل فعاليت مشخص در درون و ھمراه با اين قشر برای فراھم آوردن
زمينۀ مناسب برای تسخير قدرت و جايگزينی دولت بورژوايی با يک دولت کارگری است .از زاويۀ منافع طبقۀ کارگر ،تنھا
چشم انداز سياسی» ،انقالب« است .انقالب در راستای تسخير قدرت و برقراری حکومت کارگری است .در ايران ،در
مقابل جبھۀ »سياه« تنھا يک سناريو وجود دارد و آن ھم سناريوی انقالب سرخ است .سناريويی که ھر کمونيست راسخ بايد
تحت ھر وضعيتی )حتی در اوج فروپاشی مدنيت( از آن حمايت و در امر پيشبرد آن با متحدان طبقۀ کارگر مبادرت کند.
 ٢٨اسفند ١٣٨٦
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يک تحليل نادرست و چند پيشنھاد ناروشن به »چپ راديکال«
مالحظه ای به مقالۀ رفيق بھروز کريمی زاده )نشريۀ خاک شمارۀ (٢٥
مانی روشن
در مقاله »خطوط عمدۀ حرکت چپ راديکال در شرايط حال حاضر ايران« )نشريۀ خاک شمارۀ  ٢٥ازديبھشت (١٣٨٦؛
رفيق بھروز کريمی زاده تحليل می کند که در وضعيتی که »...خطر جنگ ھمچنان بر فراز جامعۀ ما سايۀ شوم خود را
حفظ کرده است ،«...وظايف »چپ راديکال« بايد چنين باشد -١» :نفی و رد قطعی ھر گونه دخالتگری )امپرياليستی(-٢...
تأکيد بر جنبش از پايين ..در جنبش ھای اجتماعی دانشجويان؛ زنان و پرستاران)...و اين که( در اين حرکت چپ راديکال
احتياج دارد به سمت خطوط نظری خود حول ديدگاه ھای مارکس ،انگلس و لنين )رود(.«...
نخست در مورد »تحليل« رفيق بھروز کريمی زاده از »خطر جنگ« .موضع ايشان متأسفانه با واقعيت ھا انطباق نداشته و
تحت تأثير »تحليل«ھای ھيجان زدۀ برخی از سازمان ھای خرده بورژوا در خارج از کشور قرار گرفته است .رفيق بھروز
کريمی زاده ،بر اساس چه داده ھايی به اين نتيجه رسيده است که »....خطر جنگ ھمچنان بر فراز جامعۀ ما سايۀ شوم خود
را حفظ کرده است«؟ به نظر من درست بر عکس نظر ايشان ،ما در اين دوره شاھد نه يک جنگ گرم )نظامی( ،بلکه يک
جنگ سرد )چانه زنی دولت احمدی نژاد با امپرياليسم( ھستيم.
در مورد جنگ سرد
عوارض جنگ سرد را ما ،ھمانند جنگ سرد ميان شوروی و آمريکا در دورۀ پپيش؛ ميان دول ايران و آمريکا مشاھده می
کنيم .به قتل رساندن مھره ھای طرفين بدون اعتراف به آن و توطئه و لطمه زنی به يکديگراز جملۀ اين عوارض است .اين
اقدامات از مشخصات جنگ سرد ميان دولت ايران )متحدان حزب ﷲ آن( و دولت آمريکا )متحد اصلی آن اسرائيل( است،
که چند سالی است آغاز گشته .برای نمونه اواسط دی ماه  ١٣٨٥روزنامه ھای رسمی ايران اعالم کردند که يکی از
دانشمندان اصلی برنامۀ ھسته ای ايران؛ اردشير حسن پور؛ به طور مشکوکی »مسموم« شده است .اين خبر توسط شبکۀ
اطالعاتی »استراتفور« و سپس »ساندی تايمز« لندن ھمان ھفته به عنوان يک قتل عامدانه توسط »موساد« مأموران
اطالعاتی اسرائيل؛ طرح گشت )موساد دو دھه پيش عمليات مشابھث را عليه دولت عراق انجام داده بود .در سال ١٩٩٠
دانشمند کانادايی» ،جرالد بوول« سازندۀ »سوپر توپ« صدام حسين که با ھدف بمباران اسرائيل طراحی شده بود ،توسط
موساد کشته شد(.
اما؛ بر خالف نظريۀ رفيق بھروز کريمی زاده ،علت اصلی جدل ھای ھسته ای بين دولت احمدی نژاد و دول غربی ريشه
در توطئۀ حمله توسط امپرياليسم به خاک ايران ندارد؛ بلکه مسأله ای است که دو دھۀ پيش آغاز شده است .جنگ  ٨ساله با
عراق و محاصرۀ اقتصادی بيش از دو دھه ،اقتصاد ايران را چنان دگرگون کرد که دولت خطر از دست دادن قدرت خود را
چند سال پيش درک و روال جھت گيری به غرب را آغاز کرد.
البته قابل ذکر است که سرمايه داری جھانی از روز نخست سقوط نظام سرمايه داری »شاھنشاھی« در ايران و انقالب بھمن
 ،١٣٥٧در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با قوانين سرمايه داری جھانی بوده است .تحريم ھای
اقتصادی ،جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سالح ھای سبک ،سنگين و شيميايی در
اختيار دولت وی برای مقابله با ايران ،تقويت جناح ھای »معتدل«» ،اصالح طلب« در درون ھيئت حاکم و غيره ،ھمه دال
بر سياست فوق بوده است .آن چه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن را ھمواره به تعويق می انداخت ،نا ھماھنگی
جناح »اقتدارگرا« با ديگر جناح ھا بود .با تقويت سياسی اقتدارگرايان و يک پارچه شدن دولت ،اين سد اساسی از سر راه
کنار رفت .سرمايه داری جھانی برای انتقال سرمايه ھای خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران ،امنيت
سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند .تدارک برای اين زمينه سازی ھا و تسھيالت ،از سال ھای پيش
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آغاز شده ،و در اجالس  ٢٧خرداد  ١٣٨١سران  ١٥کشور اتحاديۀ اروپا در لوکزامبورگ ،رسميت يافت و دورۀ اول
مذاکرات رسمی از دسامبر  ٢٠٠٢آغاز شد .تا به امروز بسياری ازشرکت ھای اروپايی در ايران سرمايه گذاری کرده اند.
از سوی ديگر ،پس از تجربۀ فاجعه آميز در عراق تناسب قوا به ضرر غرب تغيير کرده است و يک حملۀ نظامی توسط
آمريکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار قرار گيرد .دولت آمريکا برای مدت طوالنی مجبور است در عراق باقی بماند و
به اندازۀ کافی توان يک حملۀ نظامی به ايران را ندارد .اعزام بيش از  ٢٠ھزار نيروی آمريکايی به عراق ھيچ مسأله ای
را حل نخواھد کرد .ضمن اين که اعضای مجلس نمايندگان آمريکا بر ضد تصميم جورج بوش ،برای اعزام نيروی بيشتر به
عراق رأی داده اند .در قطعنامۀ غيرالزام آوری که اعضای اين مجلس تصويب کردند ،آمده است استراتژی تازه جورج
بوش برای عراق دارای ايراد جدی است و باعث بروز خشونت بيشتر در منطقۀ خاورميانه شده است .اين طرح با ٢٤٦
رأی موافق در مقابل  ١٨٢رأی مخالف تصويب شد و ھفده تن از اعضای حزب جمھوریخواه جورج بوش نيز از آن
حمايت کردند .اضافه بر آن؛ حمايت مردم آمريکا از جورج بوش در اشغال عراق به شدت کاھش يافته است )بی بی سی ٢٨
بھمن .(١٣٨٥
در واقع می توان اذعان داشت که در سطح جھانی تناسب قوا به ضرر امپرياليسم آمريکا تغيير کرده است .اقدامات ضد
امپرياليستی در آمريکای التين ،پيروزی چاوز در ونزوئال و اوو مورالس در بوليوی ،اورتيگا در نيکاراگوئه و رافائل
کورئا در اکوادور و غيره ھمه نشانگر به بن بست رسيدن سياست ھای دولت بوش برای »حل مشکالت جھان« و استقرار
به اصطالح »دموکراسی« است.
بر خالف برخی از نيروھای اپوزيسيون ،که حملۀ نظامی آمريکا را واقعی دانسته )و برخی ديگر فرجی در راستای رھايی
از شرّ دولت کنونی می دانند( ،اين اقدام بنا بر وضعيت کنونی غير محتمل است .اما حتی در صورت بروز چنين اتفاقی،
کارگران و زحمتکشان ايران به ھيج وجه از حمله نظامی غرب به ايران نفعی نخواھند برد .امپرياليسم و به ويژه امپرياليسم
آمريکا ھيچ گاه برای به ارمغان آوردن »آزادی و دموکراسی« به کشورھای جھان حمله نکرده است .اشغال عراق تجربۀ
بسيار خوبی از سياست ھای »انسان دوستانه« )!( دولت بوش در منطقه است .وضعيت مردم زحمتکش عراق روز به روز
رو به وخامت گرويده است .در صورت بروز چنين اتفاقی ،کارگران ايران به ساختن يک جبھۀ سوم در مقابل دولت سرمايه
داری ايران از يک سو و امپرياليزم از سوی ديگر مبادرت می کنند .برای کارگران ايران مبارزات ضد سرمايه داری از
مبارزات ضد امپرياليستی جدا نيست .دولت سرمايه داری ايران بخشی از نظام سرمايه داری جھانی است که با وجود جنگ
ھای زرگری و بی ارتباط با منافع کارگران ميان آنان ،نھايتا ً با يکديگر سازش خواھند کرد.
اغراق آميز جلوه دادن خطر جنگ مانند نوشتن اين که...» :خطر جنگ ھمچنان بر فراز جامعۀ ما سايۀ شوم خود را حفظ
کرده است «...بديھی است که متکی بر يک تحليل نادرست از وضعيت کنونی است .منطق چنين موضعی نيز اين است که
به جای سازماندھی کارگران و دانشجويان با ھدف مبارزۀ قاطع با سرمايه داری و ايجاد تشکيالت سراسری مستقل کارگری
و ايجاد حزب طبقۀ کارگر؛ توجه را به حملۀ نظامی و به مخاطره افتادن »شيرازۀ مدنيت«! جلب می کند ،و يک سری
وظايف بی ارتباط و کلی را برای چپ راديکال ترسيم می کند .اين کلی گويی ھا را رفيق بھروز کريمی زاده در مقاله خود
دامن زده است.
در مورد وظايف چپ راديکال
رھنمود رفيق بھروز کريمی زاده به »چپ راديکال« اين است که:
» -١نفی و رد قطعی ھر گونه دخالتگری )امپرياليستی(« .دخالتگری که ھنوز معلوم نيست کی و چه زمانی صورت می
گيرد؟ تمام شواھد نشان می دھد که سازماندھی به محور اين موضع يک کار بی ارتباط به وضعيت ما در ايران و در سطح
جھانی است .جارو جنجال بی ربط در اين مورد مبارزات کارگری و دانشجويی را از مسير اصلی منحرف می کند.
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» -٢تأکيد بر جنبش از پايين...در جنبش ھای اجتماعی دانشجويان؛ زنان و پرستاران .«...اين رھنمود ھم آن قدر کلی است
که گفتن آن نشان دھندۀ بی برنامگی رفيق بھروز کريمی زاده است .زيرا ،اوالً مگر کسی در امر دخالتگری در جنبش ھای
از پائين ترديدی دارد؟ مگر دانشجويان و کارگران و زنان ھمه اين اقدامات را بدون توصيه رفيق بھروز کريمی زاده تا
کنون انجام نداده اند؟ چه قشر اجتماعی و در چه زمانی وارد سازش از باال با دولت سرمايه داری شده است که رفيق بھروز
کريمی زاده اين توصيه را به عنوان يک وظيفه اصلی معرفی می کند؟ کارگران سنديکای شرکت واحد؛ فعاالن کارگری
اول ماه مه )از  ٣سال پيش تا کنون(؛ زنان و معلمان و دانشجويان مگر غير از اين کرده اند؟ اگر پاسخ مثبت است پرسيدنی
است که پس چرا رفيق بھروز کريمی زاده چنين مطالبه ای را در وضعيت کنونی به عنوان يک مطالبه محوری برای »چپ
راديکال« طرح می کند؟
و ) -٣اين که( »در اين حرکت چپ راديکال احتياج دارد به سمت خطوط نظری خود حول ديدگاه ھای مارکس ،انگلس و
لنين )رود( «...اين چه پيشنھاد کنکرتی است؟ چپ بايد با نظريات مارکس انگلس و لنين خود را آشنا کند؟ مگر قرار بود
چپ راديکال خود را با چه نظرياتی آشنا کند؟ آدام اسميت و ريکاردو؟ اين چه مسألۀ مھمی است که رفيق بھروز کريمی
زاده به عنوان يک مسألۀ مرکزی به آن استناد می کند؟ اين نظر يکی از مسايل بديھی است که خط سياسی و چشم انداز ما
را نمی تواند ترسيم کند.
تمام نکات ياد شده از بديھياتی است که ھر چپ راديکالی آن ھا را بدون يادآوری و دستورالعمل تشکيالتی و از باال توسط
روشنفکران ،اجرا می کند و نويسندۀ اين مقاله نيز با تمام آن ھا موافق است .اما مسأله بر سر کلی گويی ھا )و به ويژه در
وضعيت کنونی( نيست .مسأله بر سر يافتن حلقۀ رابط بين سازماندھی کنونی و سازماندھی آتی است .اين حلقۀ رابط در
بحث و رھنمودھای رفيق بھروز کريمی زاده غايب است .زيرا ايشان اصوالً چشم انداز روشنی برای سازماندھی در نظر
ندارد .سخنان رفيق بھروز کريمی زاده مرا به ياد دستور العمل ھای بوروکرات ھای احزاب سنتی می اندازد که از آن ا که
حزب و تشکيالت خود را از پيش ساخته اند ،ديگر نيازی برای سازماندھی خود قشرھای پيشرو نمی بينند و آن ھا را به
دنبال نخود سياه می فرستند!
اما آن حلقۀ رابط چيست؟
مسألۀ محوری »چپ راديکال« )يا پيشروان عملی و نظری جنبش دانشجويی( اينست که بر افتراق و پراکندگی کنونی فائق
آمده و خود و جنبش دانشجويی را از بحران کنونی خالص کنند .بنابراين محوری ترين اقدام چپ راديکال ايجاد يک قطب
سوسياليستی به دور يک نشريۀ واحد است .ايجاد اتحاد عمل ھای سراسری ض ّد سرمايه داری ھمراه با متحدانمان )کارگران
و مليت ھای تحت ستم( و تبادل نظر با ھم در مورد ھمان پايه ھای تئوريکی که مارکس و انگلس و لنين از آن سخن به ميان
آورده اند؛ تنھا راه و تنھا محور عملی چپ راديکال است .ھر چه عده ای مانند رفيق بھروز کريمی زاده به انتشار نشريات
خاص روشنفکرانه و بی ارتباط اصرار کرده و آن را به جای نشريۀ جنبش دانشجويی معرفی کنند و ھر چه دستورالعمل
ھای بوروکراتيک صادر گردد؛ افتراق و پراکندگی شدت می يابد و مبارزۀ واحد عليه سرمايه داری به تعويق می افتد.
اما يکی ديگر از حلقه ھای رابط ،تشکيل يک حزب پيشتاز انقالبی است .حزبی که امروز در درون ما وجود ندارد .مبارزۀ
سياسی و تبادل نظر در راستای افشای احزاب سنتی بی ارتباط ،و تأسيس يک حزب سراسری انقالبی؛ امروز به عنوان
استراتژی چپ راديکال است .افرادی که بدون تبادل نظر با پيشروان کارگری و دانشجويی به صورت غير اصولی و آن ھم
در خارج کشور احزاب »خود -ساخته« تأسيس کرده و در ميان جوانان مشغول سربازگيری برای »ليدرھا«ی خارج
کشورنشين ھستند ،خودشان به عامل بازدارنده در راستای حل مشکالت چپ راديکال مبدل می گردند.
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