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طبقه ى بورژوازى جهانى، هم چون بورژوازى 
قشرها  و  الیه ها  از  متشکل  کشور،  هر 
کدام  هر  که  است  رژیم ها) یى  و  (دولت ها 
و  سیاست ها  انتظارات،  افق ها،  روى کردها، 
راه بُردهاى خاص خود را دارند. همان گونه 
فرادست،  قشرهاى  و  الیه ها  میان  جدال  که 
هر  در  ــورژوازى  ب طبقه ى  ُخرد  و  میانى 
و  مناقشات  بازتاب  سرمایه دارى،  جامعه ى 
منازعات آن ها بر سر طول و عرض حوزه هاى 
پیش ریز سرمایه، شرایط و مولفه هاى دخیل 
سودها،  تقسیم  سرمایه ها،  ســوداورى  در 
ساختار  در  آن ها  جایگاه  و  مالکیت  سهام 
قدرت سیاسى و در یک جمله: توزیع اضافه 
کارگر  توده هاى  استثمار  حاصل  ارزش هاى 
چنین  نیز  بین المللى  عرصه ى  در  است، 
بخش هاى  اگر  ُحکم فرماست.  وضعیتى 
اعمال  براى  کشور  هر  بــورژوازى  مختلف 
سیاست ها و نوع برنامه ریزى نظم اقتصادى، 
سیاسى، اجتماعى و حقوقى مورد نظر خود 
دست  کارگر  طبقه ى  بر  آن ها  تحمیل  و 
پروپاگاندا،  ائتالف،  توطئه چینى،  کودتا،  به 
دست  این  از  اقداماتى  و  انتخاباتى  مبارزات 
روابط  عرصه ى  در  مى زنند،  یک دیگر  علیه 
میان  مرزى  برون  مناسبات  و  بین الملل 
کشورها نیز این اشکال از روابط را مى�توان 

مشاهده کرد. 
از  اعم   - بورژوازى  قطب هاى  و  دولت ها 
رژیم ها یا تراست ها و انحصارات غول پیکر 
اجتماعى  سرمایه ى  یا  دنیا  صنعتى  و  مالى 
با  متناسب  غول ها-  این  صاحبان  ممالک 
موقعیت خود در تقسیم کار جهانى سرمایه، 
و  اقتصادى  توان  با  متناظر  مراتب  سلسله 
میلیتاریستى و سهمى که از اضافه ارزش هاى 
جهان  کارگر  توده هاى  استثمار  حاصل 
و  خارجى  سیاست  مى سازند،  خود  نصیب 
مناسبات بین المللى خود را شکل داده و پیش 
پیمان هاى  منطقه اى،  ائتالف هاى  مى برند. 
قاره اى،  بین  اتحادهاى  امنیتى،  و  نظامى 
سازمان هاى  تشکیل  اقتصادى،  قراردادهاى 
بین المللى، مداخالت «بشردوستانه»، جنگ ها، 
و...  صلح  معاهدات  دولت ها،  کردن  ساقط 
و  سیاست ها  روى کردها،  انعکاس  همگى 
استراتژى هاى منطقه اى و بین المللى رژیم ها 
ــورژوازى  ب جهانى  قــدرت  قطب هاى  و 
هستند که حول حوزه هاى پیش ریز سرمایه، 
دست یابى به نیروى کار شبه رایگان توده هاى 
پیش ریز،  حــوزه ى  کشورهاى  در  کارگر 
سرمایه،  سودآورى  کننده ى  تعیین  عناصر 
بازتقسیم سودها و حوزه هاى انباشت، مکان 

سیاسى،  اقتصادى،  قدرت  ساختار  در  آن ها 
نظامى و امنیتى جهانى شکل مى گیرند، فرو 
پیدا  تداوم  و  مى شوند،  بازسازى  مى پاشند، 
بین الملل،  روابط  عرصه ى  اساسا  مى کنند. 
سرمایه دارى  مناسبات  از  بزرگ ترى  ماکت 
است.  بورژوازى  دولت هاى  و  جوامع  میان 
هم چون  مناسبات،  این  بر  حاکم  منطق 
سرزمینى  مرزهاى  درون  در  مسلط  روابط 
یا  سرمایه  منطق  سرمایه دارى،  جامعه ى  هر 
پویه ى تولید اضافه ارزش و کسب بیش ترین 
«انسان مدار»،  ایدئولوژى هاى  است.  سودها 
«حقوق بشر» کاپیتالیستى، «صلح جهانى»، و 
«معاهدات مربوط به منع استفاد از سالح هاى 
کشتار جمعى» و... تنها تا جایى اعتبار دارند 
که یا زمینه ى دست یابى به حوزه هاى جدید 
شبه رایگان  و  ارزان  کار  نیروى  انباشت، 
ارتقا  و  سودها  نرخ  باالترین  کارگر،  توده ى 
به سطح فوقانى قدرت، حاکمیت و هژمونى 
در عرصه ى بین المللى را فراهم سازند و یا 
مانعى بر سر حصول این اهداف نباشند. در 
غیر این صورت، تاریخ مصرف آن ها منقضى 

خواهد شد. 
جوامع  ُرخ دادهاى  سیر  به  مارکسى  نگاه  در 
میان  روابط  بر  حاکم  منطق  و  سرمایه دارى 
هر  که  است  مفروض  نکته  این  ــا،  آن ه
شده  پیش ریز  سرمایه هاى  منفرد،  سرمایه ى 
در یک قلمرو معین، سرمایه هاى یک جامعه 
را  ارزشى  اضافه  همان  دنیا،  بخش  یک  یا 
انباشت  حوزه ى  در  که  نمى آورند  چنگ  به 
تولید  کارگر  توده هاى  توسط  آن ها  مستقیم 
سرمایه،  از  بخشى  هر  بالعکس،  است.  شده 
ارزش هاى  اضافه  ُکل  از  مقدارى  و  حجم 
را  جهانى  کارگر  طبقه ى  استثمار  حاصل 
ُکل  دیگر،  عبارت  به  مى کند.  خود  نصیب 
تقسیم  سرمایه ها  ُکل  میان  ارزش ها  اضافه 
سرمایه ى  یا  منفرد  سرمایه هاى  مى شود. 
را  خود  محصوالت  کشور،  یک  اجتماعى 
وارد بازار مى کنند، به رقابت مى پردازند و هر 
که توان رقابت افزون تر دارد، دیگران را از 
میدان بیرون مى راند. براى داشتن توان رقابت 
شرایط  از  تولید،  حوزه ى  در  باید  بیش تر 
مدرن تر،  تکنیک  مساعدتر،  و  برتر  تولیدى 
باالتر  کار  بارآورى  و  مجهزتر  ماشین آالت 
پایین  را  تولید  هزینه ى  باید  بود؛  برخوردار 
آورد و محصوالت را با کیفیت و مرغوبیت و 
بازارپسندى بیش تر به دست مشترى رساند. 
هر  و  هستند  رقابت  سالح  این ها  همه ى 
یا  سرمایه دارى  تراست  هر  سرمایه اى،  تک 
سرمایه ى اجتماعى هر کشور، حداکثر تالش 
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و  کند  کسب  را  سالح ها  این  تا  مى کند  را 
این  دارندگان  دارد.  نگه  خود  انحصار  در 
سالح ها، بازار فروش گسترده ترى به چنگ 
مى آورند، کاالها را ارزان تر و مرغوب تر تولید 
مى کنند، و به قیمت کم تر عرضه مى نمایند. 
کاالهاى  وسیع،  سطحى  در  تولیدات شان 
سرمایه اى و در واقع سرمایه است. کاالهایى 
که به صورت سرمایه ى ثابت در قلمروهاى 
مختلف، در سراسر جهان، پیش ریز مى شود 
تولید  چرخه ى  براى  مختلف  کشورهاى  و 
تشکیل  براى  و  خود  اجتماعى  سرمایه ى 
بخش ثابت آن، محتاج خرید و تهیه ى آن ها 
سود  نرخ  تعیین  در  سرمایه ها  این  هستند. 
عمومى بازارهاى داخلى و بین المللى، نقش 
مسلط ایفا مى کنند و با این شاخص ها سهم 
به  را  جهانى  ارزش هاى  اضافه  از  بیش ترى 
چند  اجتماعى  سرمایه ى  مى آورند.  تصرف 
آمریکاى  و  غربى  و  شمالى  اروپاى  کشور 
که  حالى  در  دارند؛  وضعى  چنین  شمالى 
این  فاقد  جوامع  از  بسیارى  سرمایه هاى 
موقعیت اند، بارآورى کار در حوزه ى تولید 
و  نازل تر  تولیدى  شرایط  است،  پایین  آن ها 
بدتر دارند، قدرت رقابت آن ها بسیار پایین تر 
است و سهمى که از اضافه ارزش هاى جهانى 
عوامل  مى باشد.  کم تر  مى کنند،  تصاحب 
بخش  یک  دست  اوال:  فوق،  اشاره ى  مورد 
حجم  به  دست یابى  در  را  جهانى  سرمایه ى 
عظیم تر اضافه ارزش ها باز مى گذارد؛ ثانیا: 
این بخش با این که به دلیل ترکیب ارگانیک 
بسیار باالتر، اساسا بحران خیزتر است، اما این 
ظرفیت را دارد که بار بحران ها را در سطحى 
وسیع و در هیات کاال- سرمایه به سوى بخش 
یا بخش هاى دیگر سرمایه ى بین المللى منتقل 
کند. سرمایه در سرشت خود، مکانیسم انجام 
پارامتر  دو  طریق  از  را  انتقال ها  و  نقل  این 

عرضه و تقاضا دارا است. 
از  بسیارى  شمار  و  ایــران،  سرمایه دارى 
جوامع مشابه، براى تحقق پروسه ى بازتولید 
تشکیل  براى  خود،  اجتماعى  سرمایه ى 
روزمره ى بخش ثابت آن، مشتریان اجبارى 
بخش  توسط  شده  تولید  کاال - سرمایه هاى 
اول هستند. انبوه محصوالتى که این بخش 
به صورت ابزار کار و ماشین آالت و قطعات 
نیم ساخته و وسایل یدکى و نوع این ها تولید 
مى کند، در چرخه ى ارزش افزایى سرمایه ى 
سرمایه ى  صورت  به  دوم  جوامع  اجتماعى 
ثابت وارد مى شود و سرمایه داران این ممالک 
باید به صورت مستمر آن ها را تهیه کنند. به 
کشورهاى  اجتماعى  سرمایه ى  ترتیب،  این 

اخیر عظیم ترین بازار خرید یا تقاضا را در 
غول هاى  و  انحصارات  و  تراست ها  اختیار 
عظیم مالى و ُکال سرمایه ى اجتماعى حوزه ى 
نخست قرار مى دهند. و همین امر، به نوبه ى 
توسط  قیمت ها  تعیین  روند  روى  بر  خود، 
آن ها و انتقال سیل آساى اضافه ارزش ها به 
سوى آن ها تاثیر بارز دارد. سهم قابل توجهى 
از انتقال بحران ها نیز از همین طریق و در 
همین مجارى صورت مى گیرد. با مالحظه ى 
شاخص هاى فوق، مشاهده مى کنیم که سهم 
ارزش هاى  اضافه  عظیم  دنیاى  از  نامعلومى 
تولید شده توسط طبقه ى کارگر جوامعى مانند 
ایران، در پروسه ى طبیعى سامان پذیرى ُکل 
سرمایه ى جهانى وارد چرخه ى ارزش افزایى 
دنیا  صنعتى  و  مالى  غول پیکر  تراست هاى 
این  صاحبان  ممالک  اجتماعى  سرمایه ى  یا 
توده هاى  دیگر،  سخن  به  مى شود.  غول ها 
هم راه  باید  جهان  بخش  وسیع ترین  کارگر 
با تولید سودهاى نجومى براى سرمایه داران 
خویش،  کار  نیروى  فروش  محل  جامعه ى 
سر  سرمایه هاى  سود  از  باالیى  درصــد 
تراست ها،  در  متراکم  کشیده ى  فلک  به 
شرکت ها و موسسات بین المللى را هم تولید 
نمایند. همین امر باعث مى شود، که طبقه ى 
خاطر  به  ایران  مانند  جامعه اى  سرمایه دار 
جبران اضافه ارزش هایى که تسلیم شرکاى 
سطح  جنایت بارترین  است،  ساخته  جهانى 
توده هاى  بر  را  زندگى  امکانات  و  معیشت 
کارگر تحمیل کند. و در همین راستا، براى 
وحشیانه ترین  به  کارگرى  جنبش  سرکوب 
نوع دیکتاتورى پلیسى توسل جوید. روى کرد 
خود  همسایگان  با  بورژوازى  اسالمى  رژیم 
قطب هاى  با  آن  مناسبات  منطقه،  سطح  در 
ُکلى  طور  به  و  سرمایه دارى  جهانى  قدرت 
را  آن  بین المللى  روابط  و  خارجى  سیاست 
نیز باید از این منظر کاوید. در ادامه به این 
موضوع خواهیم پرداخت، اما قبل از آن الزم 
زمان  از  که  کنیم  اشاره  نکته  این  به  است 
در  «وستفالى»  به  موسوم  معاهده ى  انعقاد 
1648 و در طول دوره ى موسوم به «جنگ 
سرد» تاکنون، حرف و حدیث هاى فراوانى 
پیرامون روابط بین الملل، مولفه هاى تاثیرگذار 
بر رفتار کشورها در سطح منطقه اى و جهانى، 
دکترین هاى  بین المللى،  بازى گران  نقش 
روابط بین الملل، علل و عوامل شکل گیرى 
ائتالف ها و هم گرایى ها، قراردادهاى صلح، 
جنگ  بین المللى،  حقوق  و  کنوانسیون ها 
قطب هاى  نظامى  مداخله ى  کشورها،  میان 
جابه جایى هاى  و  تغییرات  جهانى،  قدرت 

رشد  سرزمینى،  الحاق  و  تجزیه  ژئوپلتیکى، 
سیاسى  اسالم  خیزش  و  اسالمى  بنیادگرایى 
و رادیکال در عرصه ى بین المللى و... مطرح 
مبادرت  ــورژوازى  ب هم زمان،  است.  شده 
پژوهش کده ها  موسسات،  نهادها،  ایجاد  به 
طور  به  که  است  نموده  اندیش کده هایى  و 
مشخص به مطالعه و بررسى سیاست خارجى 
و روابط بین المللى مى پردازند؛ بخش قابل 
توجهى از اضافه ارزش هاى حاصل استثمار 
توده هاى کارگر را ساالنه به برپایى و استقرار 
و  افکار  تولید  و  موسسات  و  نهادها  این 
طراحى استراتژى توسط آنان اختصاص داده 
و میان آن ها با وزارت امور خارجه و دستگاه 
برقرار  تنگاتنگ  ارتباط  رژیم ها  دیپلماسى 
دست  گوناگونى  اندیش وران  است.  ساخته 
استراتژى آفرینى  و  تئورى پردازى  کار  به 
در  آن ها  از  بسیارى  و  شده  عرصه  این  در 
گشته اند.  رسم  و  اسم  صاحب  حوزه  این 
هم چون  بى شمارى  تئورى هاى  و  مکاتب 
ساختارگرایى،  واقع گرایى،  نو  واقع گرایى، 
نهادگرایى  لیسم،  لیبرا یى،  پساساختارگرا
نولیبرال، نهادگرایى امنیت محور، سازه انگارى 
مناسبات  و  خارجى  سیاست  حول   . . و.
مفاهیم  گرفته اند.  شکل  کشورها  بین المللى 
منافع  قدرت،  حاکمیت،  قبیل  از  متعددى 
ملى، بلوك هاى قدرت، بازى گران غیردولتى، 
ایدئولوژیک  ُکنش هاى  متقابل،  وابستگى 
تحوالت  و  کشورها  رفتار  درك  براى  و... 
همه ى  اما  گردیده اند،  مطرح  بین المللى 
آن ها با پرده انداختن بر واقعیت ها و مخفى 
نگاه داشتن ریشه هاى واقعى و مادى روابط 
بین ملت ها، ُرخ دادها و تحوالت جارى در 
و  بنیادى  مولفه هاى  و  بین الملل  صحنه ى 
رژیم هاى  خارجى  سیاست  کننده ى  تعیین 
سیاست  طراحى  و  توجیه  به  یا  موجود، 
خارجى دولت هاى سرمایه دارى و قطب هاى 
قدرت جهانى بورژوازى پرداخته اند یا تنها به 

توصیف آن اشتغال داشته اند. 
به  توجه  با  و  موضوع  این  اهمیت  به  نظر 
در  خلیج  و  خاورمیانه  منطقه ى  گرفتن  قرار 
کانون تحوالت بین المللى و سیاست خارجى 
قطب هاى قدرت جهانى بورژوازى، ما در این 
مقاله به بررسى کارنامه ى چهل ساله ى رژیم 
بین المللى،  عرصه ى  در  بورژوازى  اسالمى 
جهت گیرى هاى سیاست خارجى و مراودات 
آن با کشورها در سطح منطقه و جهان خواهیم 
پرداخت. مرور کارنامه ى رژیم در حوزه هاى 

مذکور از سه جهت حائز اهمیت است: 
- نخست، نقش مهم و تعیین کننده اى که 
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رژیم اسالمى در آرایش اوضاع و تحوالت 
اخیر  دهه  چهار  طى  خلیج  و  خاورمیانه 

داشته است؛ 
و  راه بُرد  که  انکارناپذیرى  تاثیر  دوم،   -
استراتژى سیاست خارجى آن بر معادالت 
تغییرات  و  جهانى  قــدرت  قطب هاى 

ژئوپلتیکى منطقه بر جاى نهاده است؛ 
از  نقشى که  مهم تر،  از همه  سوم، و  - و 
عنوان  به  خود  عوامل  جایگزینى  طریق 
کشورهاى  ــورژوازى  ب اپوزیسیون هاى 
و  سوریه  عراق،  در  ویژه  به   - همسایه 
یک  هیات  در  خود  تحمیل  و  لبنان - 
در  کشورها،  این  درونى  اثرگذار  نیروى 
جبهه پردازى، مقاومت گردانى، به انحراف 
کشاندن، فرسایش و سرکوب و سالخى تام 
و تمام جنبش هاى کارگرى و غیر کارگرى 

در این کشورها ایفا نموده است. 

شکل گیرى جمهورى اسالمى و جابه جایى 
در معادالت منطقه اى

ایران،  در  اسالمى  جمهورى  رژیم  استقرار 
 57 بهمن  قیام  فاجعه بار  شکست  محصول 
در  خورشیدى،   1357 سال  در  آن چه  بود. 
فاصله ى زمانى قبل و بعد از قیام بهمن روى 
داد، برآیند مبارزه ى طوالنى مدت طبقاتى و 
و  عناصر  تناقض آمیز  و  اجتناب ناپذیر  تاثیر 
بر  مبارزه  این  متضاد  و  متفاوت  مولفه هاى 
یک دیگر بود. به طور بسیار خالصه و تیتروار 
شکست  در  را  اساسى  عامل  چهار  مى توان 
قیام و شکل گیرى و تثبیت جمهورى اسالمى 

ذکر کرد: 
و  سلطنتى  بورژوازى  هار  دیکتاتورى   -1
کمونیسم ستیزى تمام عیار آن، که هر جنب 
ضد  و  بورژوایى  شکل  در  ولو  جوشى  و 

سرکوب  و  شکار  را  توده  حزب  کارگرى 
مى ساخت؛ 

و  رفرمیستى  روى کردهاى  سلطه ى   -2
کمونیسم بورژوازى و اردوگاهى نوع حزب 
توده بر جنبش سرمایه ستیز طبقه ى کارگر؛ 
3- هموارسازى راه فعالیت آزادانه و بدون 
هیچ مانع ارتجاعى ترین الیه هاى بورژوازى 
توسط رژیم شاه با هدف کمونیسم ستیزى و 
سرکوب جنبش ضد سرمایه دارى کارگران؛
و 4- خطر سقوط چرخه ى ارزش افزایى 
سرمایه ى اجتماعى ایران و ضرورت هاى 
بورژوازى  فاشیسم  سکان دارى  از  ناشى 

براى نجات آن از ورطه ى فروپاشى. 
رژیم  ساله ى  چهل  کارنامه ى  بررسى  براى 
سیاست  عرصه ى  در  اسالمى  جمهورى 
بین المللى  و  منطقه اى  مناسبات  و  خارجى 
کرد.  شروع  آخر  عامل  همین  از  مى توان 

رونق  دوره ى  یک  از  پس  بحران،  بازگشت 
چرخه ى  فروپاشى  خطر  و  انباشت  طالیى 
ارزش افزایى سرمایه طى سال هاى 55 تا 57، 
بورژوازى  صدرنشین  الیه هاى  تا  شد  سبب 
تا  گرفته  ساواك  و  ارتش  و  دربار  از  ایران 
غول پیکر  بنگاه هاى  و  تراست ها  صاحبان 
ساختار  حاشیه ى  و  درون  عناصر  تا  سرمایه 
و  چاره جویى ها  گرداب  در  سیاسى،  قدرت 
یافتن راه حلى براى نجات سرمایه از ورطه ى 
سقوط اسیر شوند. مناقشات درون بورژوازى 
و  جنگ  و  گردید  کننده اى  تعیین  فاز  وارد 
این  مختلف  الیه هاى  و  قشرها  میان  جدال 
طبقه براى خروج از ورطه ى بحران و تحمیل 
برنامه ریزى نظم تولیدى مورد نظر خود براى 
نجات چرخه ى ارزش افزایى سرمایه از خطر 
فروپاشى، بیش از پیش شدت یافت. هم زمان، 

خیزش توده هاى کارگر و موج اعتصابات و 
و  سقوط  تصویر  لحظه  هر  آن ها  مبارزات 
فروپاشى سرمایه را پیش چشم آن ها ترسیم 
مى کرد. قطب هاى قدرت جهانى بورژوازى 
و امپریالیست هاى غربى شریک با بورژوازى 
سرمایه ى  حتا المقدور  حفظ  براى  نیز  ایران 
اجتماعى ایران و جایگاه خود در این بخش 
بسیار مهم و استراتژیک سرمایه ى جهانى، دفع 
خطر کمونیسم طبقه ى کارگر و الزمات ناشى 
بورژوازى،  شرقى  قدرت  قطب  با  رقابت  از 
به هر راه بُردى چنگ مى زدند. و از سیاست 
«مشت آهنین» گرفته تا «طرح مذاکره و سازش 
میان اپوزیسیون هاى مشروطه خواه و لیبرال با 
طیف مذهبى بورژوازى» را آزمون مى کردند. 
اما بحران به توفندگى خود ادامه مى داد و ُکل 
چاره جویى هاى شاه، دربار، ارتش، ساواك، 
در  و  جهانى  بورژوازى  غربى  قدرت  قطب 

راس آن ایاالت متحده ى آمریکا و هم چنین 
اپوزیسیون لیبرال - ناسیونالیست درون ساختار 
قدرت سیاسى سرمایه را سترون مى ساخت. 
در این میان تنها یک راه وجود داشت: این که 
براى جلوگیرى از فروپاشى چرخه ى بازتولید 
سرکوب  براى  ایران،  اجتماعى  سرمایه ى 
هر  دفع  و  کارگر  توده هاى  جنبش  مهار  و 
سرمایه ستیز  کمونیسم  از  ناشى  خطر  گونه 
یکى از مرتجع ترین و  دامان  آنان، دست به 
فاشیست ترین نیروهاى تاریخ بورژوازى شد. 
البته زمینه هاى بالندگى و رشد این نیروها را 
پیش تر خود رژیم شاه فراهم ساخته بود. این 
بخش بورژوازى اگر چه در حاشیه ى ساختار 
داشت،  قرار  سرمایه  روز  سیاسى  قدرت 
سرمایه ى  از  عمده اى  بخش  مالکیت  اما 
در  مذکور  الیه ى  بود.  دارا  نیز  را  اجتماعى 

شکل گیرى  بین المللى  و  داخلى  زمینه هاى 
منظر  ز  ا بایست  مى  ا  ر اسالمى  جمهورى 
و  بازانباشت  مختل  پویه ى  ضــرورت هــاى 
ارزش افزایى سرمایه ى اجتماعى ایران، موقعیت 
و مکان آن در تقسیم کار جهانى سرمایه، مالحظات 
مربوط به استراتژى خاورمیانه اى دو قطب قدرت 
روز بورژوازى جهانى، تکاپو براى یافتن حوزه هاى 
سهام  و  سود  میزان  سر  بر  رقابت  پیش ریز، 
سرزمینى،  مرزهاى  از  خارج  در  قدرت  و  مالکیت 
سهم افزون تر از اضافه ارزش هاى حاصل استثمار 
توده هاى کارگر در قیاس با شرکاى بین المللى و 
لزوم سرکوب و مهار جنبش کارگرى در منطقه ى 
خاورمیانه و خلیج و هم چنین بخش هایى از جهان 

نگریست. 
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پشت شعارها و اپوزیسیون نمایى هاى خود، 
نه تنها هیچ مشکلى با سیاست ها و روى کرد 
توده ى  قتل عام  و  سرکوب  قبال  در  رژیم 
کارگر و دیگر نیروهاى مخالف سیاسى - به 
آن  چریکى  بزرگ  سازمان  دو  اعضاى  ویژه 
انسان ستیزى  حیث  از  بلکه  نداشت،  روز- 
نژادى  و  جنسى  تبعیضات  وسطایى،  قرون 
از  بیش  تشدید  به  باور  عقیدتى،  و  قومى  و 
پیش استثمار توده هاى کارگر و تحمیل انواع 
توده ها،  به  اسالمى  ارتجاعى  ماوراى  قوانین 
دست هر جرثومه ى وحشت و تباهى را نیز 
از پشت مى بست. اختالف واقعى این بخش 
با رقباى فرادست طبقاتى، نه حول این موارد، 
ارزش هاى  اضافه  از  آن  کم تر  سهم  به  که 
نشینى  حاشیه  ن،  کارگرا استثمار  حاصل 
نقش آفرینى  و  سیاسى  قدرت  ساختار  در 
هجوم  و  سرمایه  نظم  برنامه ریزى  در  کم تر 
امپریالیستى سرمایه هاى خارجى به حوزه ى 
انباشت داخلى و حریم سودآورى سرمایه هاى 
تحت مالکیت آن ها برمى گشت. همان گونه 
که اشاره شد، رژیم شاه با سرکوب و کشتار 
برآمدن  راه  کمونیستى،  انفعال  و  فعل  هر 
آن ها در هیات اپوزیسیون(!) واقعى رژیم را 
رفرمیستى  روى کرد  بود.  ساخته  هموار  قبال 
توده،  حزب  نوع  اردوگاهى  ــورژوازى  ب و 
هر  از  کارگرى  جنبش  تخلیه ى  زمینه هاى 
مهیا  را  سرمایه ستیز  و  رادیکال  پتانسیل  نوع 
کرده بود. سطح نازل آگاهى و شکست هاى 
فاجعه بار گذشته نیز توده هاى کارگر ایران را 
از شناخت موقعیت طبقاتى و تعیین تکلیف 
کمونیسم  رفرمیستى،  روى کردهاى  ُکل  با 
اردوگاهى و اپوزیسیون نماى بورژوازى دور 
نموده بود. بنابراین، همه ى شرایط الزم براى 
میدان دارى و درو کردن توهم توده ها براى 
این  توسط  سیاسى  قدرت  عرش  به  عروج 
الیه ى فاشیست بورژوازى آماده بود. این ها 
تا قبل از وقوع قیام بهمن 57، الیه هاى ُخرد 
مى دادند.  شکل  را  ایران  بورژوازى  میانى  و 
آن  دهنده ى  تشکیل  نیروهاى  و  عناصر  و 
شمار  به  هم گونى  و  متحد  طیف  چه  اگر 
ساحل  یک  بر  آن ها  همگى  اما  نمى آمدند، 
مشترك لنگراندازى مى کردند؛ ُکل عناصر و 
قشرهاى تشکیل دهنده ى الیه ى میانى و ُخرد 
هم زمان،  بودند.  کمونیسم ستیز  بورژوازى، 
بالندگى  و  کارگر  توده هاى  خیزش  خطر 
هار  بورژوازى  آن ها،  سرمایه ستیز  جنبش 
حامى  آمریکایى  امپریالیست هاى  و  سلطنتى 
او را وامى داشت تا به موازات سرکوب هر 
فعل و انفعال کمونیستى، به اپوزیسیون سازى 

بزرگ  سازمان  دو  سرکوب  با  آورند؛  روى 
چریکى آن روز و درس گرفتن از تجربه ى 
آن ها، مسیر مبارزه ى توده ها را مین گذارى 
کمونیسم  نفوذ  از  جلوگیرى  براى  و  نمایند 
باتالق  در  را  آن  ایران،  کارگرى  جنبش  در 
ارتجاع اسالمى مدفون سازند. به این ترتیب، 
رژیم شاه بستر مناسب و حاشیه ى امن کافى 
فراهم،  را  دین مدار  بورژوازى  فعالیت  براى 
شرایط الزم براى اپوزیسیون نمایى قشرهاى 
میانى و پایین بورژوازى را مهیا نمود، و راه 
را  کارگران  کمونیستى  و  سرمایه ستیز  پیکار 
به سوى ُگم راهه ى پان اسالمیسم بورژوازى 

منحرف ساخت. 
بر خالف وارونه بافى هاى نمایندگان فکرى 
و  تئورى پردازان  و  ــورژوازى  ب سیاسى  و 
تاریخ نگاران آن، روى کرد شاه در قبال فعالیت 
اسالمى، هیچ  بورژوازى دین مدار و ارتجاع 
ربطى به منش مذهبى او نداشت، بلکه اقتضاى 
شروط  از  یکى  و  ایران  سرمایه دارى  روز 
کارگرى  جنبش  فرسایش  و  مهار  براى  الزم 
و کمونیسم ستیزى، حتا رفع خطر کمونیسم 
اردوگاهى، بود. به این ترتیب بود، که نیروهاى 
مختلف طیف مذکور از اواسط دهه ى 1340 
سازمان یابى  براى  را  گسترده اى  تالش هاى 
و  شهرها  سرتاسر  در  آوردند.  عمل  به  خود 
روستاها، کانون تبلیغات اسالمى، انجمن هاى 
دینى، مدارس خصوصى مذهبى، مراکز چاپ 
هیات هاى  خیریه،  سازمان هاى  آثار،  نشر  و 
حسینیه ها،  بهاییت،  و  مسیحیت  با  مبارزه 
مساجد، تکایا و جمعیت هاى عدیده ى دیگر 
و  مختلف  عناصر  که  این  با  کردند.  تاسیس 
متنوعى از سرمایه دار صنعتى صاحب کارخانه 
و کارگاه، بازارى، دولت مرد، مدیر، مشاور یا 
افراد  دولتى،  بوروکراسى  صدر  سرمایه داران 
نظامى  پلیسى،  نهادهاى  و  مسلح  نیروهاى 
و  روحانیون  دانش گاهیان،  رژیم،  امنیتى  و 
مختلف  طیف هاى  عناصر  کالم:  یک  در 
اقشار میانى و پایین بورژوازى در بسیارى از 
هیات رییسه هاى جمعیت ها عضو و هم کار 
بودند، اما محوریت آن ها بنا بر ملزومات روز 
نفوذ  خطر  دفع  اولویت  ایران،  سرمایه دارى 
اسیر  و  ایران  کارگرى  جنبش  در  کمونیسم 
ساختن آن در باتالق اپوزیسیون نمایى رژیم، با 
الیه ى شریعت مدار و فقاهت ساالر بورژوازى 
بود. اتخاذ ایدئولوژى شیعى و اتحاد نیروهاى 
تشکیل دهنده ى جمهورى اسالمى حول این 
نگاه  مى بایست  منظر  این  از  را  ایدئولوژى 
کرد. همین بخش بورژوازى بود که توانست 
با سوار شدن بر موج توهم توده هاى عاصى، 

هر جست و خیز خودپوى کمونیستى و آگاهى 
رویکردها  عفونى  باتالق  در  را  آن  با  متناظر 
اجتماعى،  سیاسى،  نظم  برنامه ریزى  نوع  و 
حقوقى، مدنى و ایدئولوژیک خود فلج سازد؛ 
با سازمان دهى وسیع لومپن پرولتاریا، میدان 
را از دست  رقباى لیبرال بگیرد و با قبضه ى 
ماشین دولتى سرمایه بعد از قیام بهمن، خود 
روز  سیاسى  صحنه ى  بالمنازع  حاکم  را 
شریعت مدار،  بورژوازى  طیف  نماید.  ایران 
برعکس سایرین، همه چیز داشت. شبکه هاى 
درهم  انجمن هاى  اجتماعى،  نفوذ  وسیع 
تنیده ى سراسرى، منابع عظیم مالى و پولى، 
استیصال آمیز  حمایت  تبلیغاتى،  بلندگوهاى 
بورژوازى  لیبرال  اپوزیسیون هاى  همه ى 
سرمایه دارى  شرقى  قطب  حمایت  خود،  از 
و  توده  حزب  نفرت بار  سرسپردگى  جهانى، 
همه  از  و  خویش،  مقابل  در  توده اى  طیف 
این ها مهم تر: ذخایر سرشار و کم زوال توهم 
جمعیت هاى ناراضى، همه و همه به اندازه ى 

کافى در خزانه اش انبار شده بود. 
که  مى دادند  نشان  شده،  ذکر  مولفه هاى 
طیف مذکور برنده ى اصلى ُرخ دادهاى روز 
خواهد بود. به طور ُکلى، زمینه هاى داخلى و 
را  اسالمى  جمهورى  شکل گیرى  بین المللى 
مى بایست از منظر ضرورت هاى پویه ى مختل 
بازانباشت و ارزش افزایى سرمایه ى اجتماعى 
کار  تقسیم  در  آن  مکان  و  موقعیت  ایران، 
جهانى سرمایه، مالحظات مربوط به استراتژى 
خاورمیانه اى دو قطب قدرت روز بورژوازى 
جهانى، تکاپو براى یافتن حوزه هاى پیش ریز، 
رقابت بر سر میزان سود و سهام مالکیت و 
قدرت در خارج از مرزهاى سرزمینى، سهم 
افزون تر از اضافه ارزش هاى حاصل استثمار 
توده هاى کارگر در قیاس با شرکاى بین المللى 
در  کارگرى  جنبش  مهار  و  و لزوم سرکوب 
هم چنین  و  خلیج  و  خاورمیانه  منطقه ى 
بخش هایى از جهان نگریست. همین مولفه ها 
رژیم،  تثبیت  و  استقرار  از  پس  که  بودند 
روى کرد سیاست خارجى و حدود مراودات 
جهان  و  منطقه  سطح  در  را  آن  بین المللى 
تعیین مى کردند. این بر خالف وارونه پردازى 
از  بــورژوازى  سیاسى  و  فکرى  نمایندگان 
تا  گرفته  پان اسالمیستى  ارتجاعى  جریانات 
ناسیونالیستى، رفرمیسم چپ و راست، طیف 
چپ نماى ناسیونالیست و احزاب و جریانات 
امپریالیست ستیز  و  سرنگونى طلب  میلیتانت 
و  خارجى  سیاست  که  است،  ــورژوازى  ب
محور  بر  را  رژیــم  لمللى  بین ا مناسبات 
تضادهاى ایدئولوژیک با غرب، آرمان گرایى 
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آمریکاستیزى  ملى،  منافع  با  ضدیت  شیعى، 
اسالمى،  ستیزى  لیست  مپریا ا نتیستى،  رما
مى کنند.  تفسیر  و  تحلیل  این ها  نظایر  و 
موقعیت  با  متناسب  سرمایه دارى  رژیم  هر 
خود در تقسیم کار جهانى سرمایه و سهمى 
استثمار  حاصل  ــاى  ارزش ه اضافه  از  که 
مى سازد،  خود  نصیب  جهان  کارگر  توده ى 
براى  تازه اى  حوزه هاى  جست وجوى  در 
پیش ریز سرمایه ها، یافتن نیروى کار ارزان تر، 
به دست آوردن نرخ هاى سود باالتر، کسب 
سیاسى  قدرت  ساختار  در  برتر  موقعیت 
جهانى و ایفاى نقش تعیین کننده در معادالت 
هر  بورژوازى  برمى آید.  بین المللى  جارى 
رجوع  با  و  اهداف  این  تحقق  براى  کشور 
اقتصادى،  قدرت  هم چون  مولفه هایى  به 
مختصات  تکنولوژیکى،  و  نظامى  تــوان 
در  سعى  خود  ژئواستراتژیک  و  ژئوپلتیکى 
جهان،  و  منطقه  سطح  در  متحدانى  یافتن 
بین المللى  جارى  معادالت  بر  گذاشتن  تاثیر 
و ادغام رقبا در نظم خود مى نماید. در همین 
و  کارگرى  جنبش  سد  از  عبور  براى  حال، 
به  خود  خارجى  سیاست  راه بُردهاى  القاى 
عنوان عالى ترین و انسان مدارترین راه بُردها، 
توجیه پردازى ها  و  توهم آفرینى ها  انواع  به 
متوسل مى شود؛ جنگ علیه توده هاى کارگر 
مداخله ى  را  سرزمین ها  و  مناطق  دیگر 
«بشردوستانه» نام گذارى مى کند؛ بمب باران، 
را  حمام خون  ــدازى  راه ان و  اتش آفروزى 
مى دارد؛  اعالم  خود  ملى  امنیت  مالحظات 
از  جمعى  کشتار  سالح هاى  به  دست یابى 
تا  گرفته  شیمیایى  بمب هاى  مخوف ترین 
بازدارندگى  توان  را  هسته اى  و  هیدروژنى 
قلمداد  جهانى  صلح  حفظ  راستاى  در  خود 
جهان،  مختلف  نقاط  به  لشکرکشى  مى کند؛ 
انهدام محل سکونت توده هاى کارگر، قتل عام 
و آواره کردن آن ها را مبارزه با تروریسم دولتى 
و بین المللى نام مى نهد؛ جنگ و ستیز با رقبا 
و اتحاد با شرکاى منطقه اى و بین المللى بر 
استثمار  و  انباشت  حوزه هاى  بازتقسیم  سر 
توده هاى کارگر براى کسب بیش ترین اضافه 
پیگیرى  را  سودها  نرخ  باالترین  و  ارزش ها 
براى  و  مى نماید؛  عنوان  ملى  منافع  تامین  و 
براى  تازه اى  هویت  اهداف،  این  حصول 
دینى  هویت  احیاى  از  مى کند.  جعل  خود 
حرف به میان مى آورد؛ روایتى از اسالم یا هر 
مذهب دیگرى را در زیر انبوهى از خرافه و 
جعل به خورد توده ها مى دهد. از قعر تاریخ 
ضد  و  عفونى  باتالقى  عمق  از  و  برده دارى 
انسان ها  رهایى  گوهر  اسالمى،  فقه  بشرى 

را استخراج و بمباران و آوارگى و گرسنگى 
و سیه روزى توده هاى کارگر در هر نقطه از 
ناجى  رجعت  براى  خود  ماموریت  را  جهان 
بشریت اعالم مى دارد. از این نظر، هیچ تفاوتى 
میان رژیم هایى با ساختار سیاسى لیبرالیستى، 
و  فاشیستى  مذهبى،  پادشاهى،  مشروطه 
میلیتاریستى وجود ندارد. همه ى آن ها اهدافى 
واحد با سازوکارهایى متفاوت را در عرصه ى 
روابط بین الملل و در پویه ى استثمار طبقه ى 
کارگر جهانى دنبال مى کنند. جمهورى اسالمى 
قعر  از  سرمایه دارى  دیگر  رژیم  هر  مثل  نیز 
رژیم،  این  استقرار  برآورد.  سر  پویه  همین 
ارزش افزایى  چرخه ى  فروپاشى  به  پاسخى 
مطلوب  بدیل  و  ایران  اجتماعى  سرمایه ى 
سرمایه براى تداوم استیال بر طبقه ى کارگر، 
سرکوب و قتل عام جنبش کارگرى و بازتولید 

مناسبات سرمایه دارى بود. 
ابتداى  همان  از  اسالمى  جمهورى  دولت 
تاسیس، ویژگى هاى یک دولت سرمایه دارى 
و  تشکیل  پروسه ى  در  درگیر  و  متشتت 
انسجام و آرایش در شرایط بى ثبات بعد از 
مى داد.  بازتاب  را  سراسرى  قیام  یک  وقوع 
نقش  و  رسالت  که  ــورژوازى  ب دولت  یک 
جنبش  بر  تمام  و  تام  استیالى  اوال:  روزش، 
کارگرى و نیروهاى مخالف؛ و ثانیا: بازسازى 
اجتماعى  حقوقى،  سیاسى،  اقتصادى،  نظم 
بخش  دو  بود.  سرمایه دارى  ایدئولوژیک  و 
بورژوازى در این ساختار، نوعى تقسیم کار 
بودند.  آورده  پدید  خود  میان  در  را  نانوشته 
که  مى شد،  نیروهایى  ُکل  شامل  بخش  یک 
در آغاز حزب جمهورى اسالمى را تشکیل 
مى دادند. این نیروها در مراحل بعد، کارگزاران 
سازندگى و جناح راست و کمى این طرف تر 
طویلى  لیست  و  اصول گرا  و  اصالح طلب 
دیگر  بخش  و  گرفتند؛  نام  اسامى  این  از 
نظم  ریخته ى  درهم  شیرازه ى  تا  مى کوشید 
اخیر،  بخش  بازگرداند.  را  سرمایه  تولیدى 
شامل بقایاى بورژوازى مشروطه خواه لیبرال 
دولت  سکان  که  آزادى،  نهضت  عناصر  و 
موقت را در دست داشتند، از همان ابتدا تالش 
قطب  با  روابط  بازسازى  ضمن  تا  مى کردند 
قدرت غربى بورژوازى جهانى و در راس آن 
دولت بورژوازى آمریکا، در نظم مطلوب آن 
ادغام شده و از این طریق برنامه ریزى نظم 
مطلوب اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، حقوقى، 
نجات  براى  را  خود  ایدئولوژیک  و  مدنى 
اجتماعى  سرمایه ى  ارزش افزایى  چرخه ى 
آن  سامان پذیرى  و  فروپاشى  خطر  از  ایران 
در سرمایه ى جهانى به پیش برند. در همین 

مالقاتى   ،1358 آبان  دهم  در  که  بود  راستا 
مشاور  برژینسکى،  با  یزدى  و  بازرگان  میان 
امنیت ملى کارتر، در الجزایر صورت گرفت. 
هم  قبال  بورژوازى،  بخش  این  روى کرد  اما 
با  جدال  عرصه ى  در  خود  کامل  سترونى 
روز  موقعیت  بود.  داده  نشان  طبقاتى  رقباى 
کامل  فروپاشى  خطر  و  ایران  سرمایه دارى 
که  مى زد  بانگ  آن  ارزش افزایى  چرخه ى 
ُکل  و  آزادى  نهضت  طیف  بازرگان،  دولت 
لیبرال- مذهبى  و  مشروطه خواه  بورژوازى 
مى بایست دیر یا زود جاى خود را به دولتى 
قتل عام  و  سرکوب  عهده ى  از  که  بسپارند 
توده هاى کارگر و هر نیروى مخالف دیگرى 
شکل بندى  ماموریت،  این  انجام  برآید. 
میلیتاریستى،  سیاسى،  ساختار  یک  ارگانیک 
بوروکراتیک و مخوف پلیسى را بیش از پیش 
و  خمینى  صحابه ى  مى ساخت.  ضرورى 
طیف فقاهت ساالر و شریعت مدار بورژوازى، 
گرد  اسالمى  جمهورى  حزب  حول  که 
ماموریتى  چنین  انجام  آماده ى  بودند،  آمده 
بعد  بالفاصله  و  راستا،  همین  در  بودند. 
برژینسکى،  با  بازرگان  مالقات  افشاى  از 
و  آوردند  دست  به  را  الزم  بهانه ى  آن ها 
در  گروگان گیرى  به  دست  اقدام  اولین  در 
این  با  مذکور  طیف  زدند.  آمریکا  سفارت 
کار، چهار هدف اصلى را دنبال مى کرد: اوال، 
از شر رقباى طبقاتى خود به ویژه کمونیسم 
خلقى و میلیتانت امپریالیسم ستیز بورژوازى 
شعارهاى  دادن  سر  با  ثانیا،  مى شد؛  خالص 
از  «دفاع  و  «استکبارستیزى»  فریب کارانه ى 
را  کارگر  توده هاى  توهم  جهان»  محرومان 
وثیقه ى دخالت جویى ها و توسعه طلبى هاى 
منطقه اى و جهانى خود مى کرد؛ ثالثا، قطب 
با  مقابله  براى  را  بورژوازى  شرقى  قدرت 
آن  راس  در  و  غربى  قطب  هژمونى طلبى 
امپریالیست آمریکا، و نیز یافتن جاى پایى در 
جهانى، با خود  جارى منطقه اى و  معادالت 
گروگان ها  آزادى  رابعا،  مى ساخت؛  هم راه 
را به جابه جایى احتمالى در ساختار قدرت 
سیاسى روز بورژوازى آمریکا، روى کار آمدن 
بخش محافظه کار بورژوازى در آن کشور و 
کسب امتیازات الزم از آن ها در زمان مقتضى 

مرتبط مى نمود. 
غربى»،  نه  شرقى،  «نه  فریب کارانه ى  شعار 
در  بورژوازى  اسالمى  رژیم  اولیه ى  راه بُرد 
گرفتن  قرار  براى  تالش  و  خارجى  سیاست 
جهانى  و  منطقه اى  رقابت هاى  میانه ى  در 
مصون  جهانى،  ــورژوازى  ب روز  قطب  دو 
ماندن از خطر تعرض پیش بینى نشده ى هر 
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یک  عاجل تر  چه  هر  تثبیت  آن ها،  از  کدام 
بازسازى  براى  فاشیستى- اسالمى  هار  رژیم 
مهار  و  سرمایه  ــزایــى  ارزش اف چرخه ى 
بود.  کارگر  طبقه ى  سرمایه ستیز  کمونیسم 
رژیم از این حیث به بسیارى از اهداف خود 
دست یافت. دو قطب قدرت روز بورژوازى 
متفاوت،  منظر  دو  از  را  اوضاع  نیز  جهانى 
قطب  مى کردند.  نظاره  واحد  اهدافى  با  اما 
آن  توده اى  نمایندگان  و  بورژوازى  شرقى 
ضمن هم راهى «اصولى» با رژیم اسالمى، هر 
نوع کمک اطالعاتى و سیاسى را که الزمه ى 
شکار و سرکوب هر فعل و انفعال کمونیستى 
و سرمایه ستیز کارگرى بود، در اختیار وحوش 
قرار  رژیم  اطالعاتى  و  کمیته چى  و  پاسدار 
مى داد. هم زمان، ماجراى اشغال سفارت را با 
شور و شوق فراوان دنبال مى کرد و به موازات 
نزدیک  عناصر  تعبیه ى  به  هم  نیم نگاهى  آن 
به خود در ساختار قدرت سیاسى روز رژیم 
دیگر،  سوى  در  داشت.  بورژوازى  اسالمى 
براى قطب قدرت غربى بورژوازى و در راس 
آن ایاالت متحده، پذیرش سقوط رژیم شاه و 
از دست دادن یک متحد استراتژیک تا حدود 
اصلى  قرارگاه  شاه  رژیم  بود.  دشوار  زیادى 
منطقه ى  در  آمریکا  دولت  قدرت  و  حضور 
خلیج، خاورمیانه و آسیاى میانه بود و دفاع 
از آن جزء تفکیک ناپذیر استراتژى بین المللى 
بورژوازى ایاالت متحده به حساب مى آمد. 
موقعیت خاص ژئوپولتیکى کشور نیز اهمیت 
 1600 ایران  مى کرد.  چندان  دو  را  مساله 
مشترك  مرز  روز  آن  «شوروى»  با  کیلومتر 
سرمایه دارى  متوجه  خطرى  هر  و  داشت 
این نقطه از جهان مى شد، دامنه ى آن را تا 
درون مرزهاى قدرت غربى بورژوازى توسعه 
دیگرى  کننده ى  تعیین  مولفه هاى  مى داد. 
عنوان  به  ایران  راه بُردى  موقعیت  جمله  از 
یک کشور کامال مهم صادر کننده ى نفت و 
گاز در دنیا، مسلط بر یکى از حساس ترین 
عظیم ترین  داراى  و  بین المللى  آب راه هاى 
اهمیت  بر  کدام  هر  فسیلى،  انرژى  ذخانر 
بورژوازى  حال،  این  با  مى افزودند.  موضوع 
آمریکا از این که اکنون رژیمى بر سر کار است 
سرمایه  سر  از  را  کارگرى  جنبش  خطر  که 
بااهمیت ترین  و  بحرانى ترین  از  یکى  در 
رضایت  احساس  نموده،  دفع  جهان  مناطق 
و خشنودى مى کرد. در عین حال، پیش بینى 
مى کرد که با گذشت زمان و هم راه با تشدید 
از  ناشى  تب  نمودن  فروکش  و  بحران ها 
بخش  دست  به  امور  زمام  «انقالبى گرى»، 
را  خود  که  افتد  ایران  بورژوازى  از  دیگرى 

آماده ى ادغام در نظم مورد نظر آمریکا ببیند. 
در  متحده  ایاالت  روى کرد  دلیل،  همین  به 
نظامى  رویارویى  نه  اسالمى  جمهورى  قبال 
 ،32 مرداد  هشتم  و  بیست  نوع  از  کودتا  یا 
بلکه عمدتا حول آزادى گروگان ها، هشدار 
بین المللى  و  دیپلماتیک  عواقب  به  نسبت 
اشغال سفارت و اعمال تحریم ها دور مى زد. 
خاورمیانه اى  استراتژى  در  دیگر،  عبارت  به 
ایاالت متحده، جایگزینى یک رژیم فاشسیت 
انفعال  و  فعل  نوع  هر  برابر  در  که  اسالمى 
کارگر  توده هاى  سرمایه ستیز  و  کمونیستى 
حمام خون جارى کند و با تحمیل نظم قرون 
وسطایى، ثبات الزم در این بخش بحران زاى 
رابطه ى  که  این  ولو  سازد،  برقرار  را  جهان 
«دیپلماتیک» با آن نداشته باشد، دستاورد مهمى 
به شمار مى رفت. در مقابل، رژیم اسالمى تا 
منطقه اى  معادالت  داشت،  امکان  که  جایى 
را  بورژوازى  جهانى  قدرت  قطب  دو  میان 
به سود خود و در جهت تحکیم پایه هایش 
تغییر داد. در گام نخست، هر جنب و جوش 
توده هاى کارگر و نیروهاى سیاسى مخالف را 
شکار نمود؛ اپوزیسیون بورژوازى و میلیتانت 
مستقر در نواحى مرزى را سرکوب کرد؛ نظم 
سیاسى، اجتماعى، حقوقى و ایدئولوژیک خود 
سایه ى  ساخت؛  برقرار  جامعه  درون  در  را 
شوم وحشت و مرگ را بر هر کوى و برزن 
گسترانید؛ اما هم زمان براى نجات چرخه ى 
در حال فروپاشى سرمایه ى اجتماعى ایران، 
خود را با مشکالت عدیده اى مواجه یافت. 

سرمایه دارى  معین  مولفه هاى  به  رجوع  با 
و  سیاسى  اقتصادى،  بحران هاى  ــران،  ای
اجتماعى ناشى از فروپاشى رژیم شاه و مقارن 
با آن بحران جهانى سرمایه، مشاهده مى کرد 
که نرخ سود با سرعت سیر نزولى مى پیماید. 
کاهش صادرات نفت و اضافه ارزش هاى نفتى 
نیز مزید بر علت مى شد. بنابراین، براى خروج 
حتاالمقدور  بازسازى  بحران،  ورطه ى  از 
اجتماعى،  سرمایه ى  ارزش افزایى  چرخه ى 
دفع خطر عروج و بالندگى جنبش کارگرى 
دو  میان  جارى  معادالت  در  نقش آفرینى  و 
سوار  راه  منطقه،  در  جهانى  قدرت  قطب 
شدن بر موج توهم توده هاى عاصى در لبنان، 
حوزه ى  عرب  کشورهاى  برخى  فلسطین، 
خلیج و بخش هایى از شمال آفریقا را در پیش 
سرمایه  روز  اقتضاى  روى کرد،  این  گرفت. 
دین  و  ُکفر  عربده هاى  به  ربطى  هیچ  بود. 
ارتجاع بورژوازى و اسالم اسالم کردن هاى 
خمینى و صحابه ى میلیتاریست و فاشیست 
او نداشت. اگر رژیم شاه، راه دست یابى به 

اضافه ارزش هاى مورد نیاز چرخه ى بازتولید 
سرمایه ى اجتماعى ایران را ایفاى نقش ژاندارم 
قطب قدرت غربى بورژوازى و سرکوب هر 
فعل و انفعال کمونیستى در خاورمیانه، خلیج 
و مناطقى از شمال آفریقا مى دید، براى رژیم 
نوپاى فاشیستى - اسالمى بورژوازى، حصول 
این اهداف در آشوب افکنى، برهم زدن نظم 
گذشته، دمیدن در آتش فرقه گرایى و تبعیضات 
نژادى و قومى و عقیدتى تعریف مى شد. براى 
این منظور، مى بایست بر روى توهم توده هاى 
کارگر کشورهاى حوزه ى خلیج و منطقه ى 
خاورمیانه حساب ویژه اى باز مى کرد؛ آتش 
الیه هاى  میان  قومى  و  فرقه اى  اختالفات 
مختلف توده ى کارگر را شعله ور مى نمود؛ 
عقب مانده ترین الیه هاى طبقه ى کارگر این 
و  شبه نظامى  فاشیستى،  هیات  در  را  مناطق 
مذهبى مورد نظر خود سازمان دهى مى کرد؛ 
استثمار وحشیانه ى توده ها و سرکوب قرون 
وسطایى آن ها توسط بورژوازى این کشورها 
را وثیقه ى پذیرش رهبرى و سیادت جمهورى 
تقالى  مى ساخت؛  آن  عوامل  و  اسالمى 
در  سیاسى  قدرت  ساختار  حاشیه ى  عناصر 
این کشورها براى عروج به عرش قدرت را 
نشانده ى  دست  نیروهاى  و  عوامل  پشتوانه 
خود قرار مى داد؛ نیروهایى که در گام نخست، 
به اپوزیسیون بورژوازى و در مراحل بعد به 
الیه هاى حاکم بورژوازى در این کشورها و 
نیروهاى تعیین کننده در ساختار قدرت سیاسى 
تبدیل مى شدند. شرط الزم براى تحقق این 
اهداف، معمارى یک رژیم فاشیستى - اسالمى 
سرمایه ى  عمده ى  بخش  که  بود،  داخل  در 
اجتماعى را به مالکیت یک ساختار سیاسى، 
میلیتاریستى، بوروکراتیک و پلیسى در آورده 
و شکل حقوقى مالکیت سرمایه ها را متناظر 
با اهداف توسعه طلبانه ى فاشیستى خود در 
ترسیم  و...  آفریقا  شمال  خلیج،  خاورمیانه، 
این  پروپاگانداى  و  تبلیغى  پایه ى  نماید. 
«اسراییل  بر  چیز  هر  از  قبل  نیز  استراتژى 
قرار  صهیونیست ها»  با  «دشمنى  و  ستیزى» 
توسط  توده ها  تبلیغاتى  بمباران  مى گرفت. 
دستگاه هاى شست وشوى مغزى و مهندسى 
عقب  الیه ى  فاشیستى  سازمان دهى  و  افکار 
مانده ى طبقه ى کارگر علیه بخش هاى دیگر 
این طبقه، بستر اجتماعى الزم را براى پیش بُرد 

این استراتژى فراهم مى ساخت. 
جمهورى  استقرار  از  کوتاهى  فاصله ى  در 
اصلى  محور  به  اسراییل  با  دشمنى  اسالمى، 
ُکل رویکردهاى سیاست خارجى بدل گشت. 
کوبیدن بر طبل دشمنى با صهیونیسم و تهدید 
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منافع بورژوازى اسراییل از چند جهت براى 
رژیم اهمیت اساسى داشت. اوال: جنگ میان 
بین  تاریخى  مناقشه ى  و  اسراییل  و  اعراب 
بورژوازى فلسطین و دولت بورژوازى اسراییل 
راه بُردهاى  و  استراتژى ها  تاثیر  تحت  را 
این  به  مى داد.  قرار  خود  توسعه طلبانه ى 
سازمان هایى  تشکیل  به  کمک  با  که  معنى 
هم چون «حزب اهللا» و «جهاد اسالمى» و در 
بر  شدن  سوار  نیز  و  «حماس»  بعد  مراحل 
موج توهم توده هاى کارگر لبنانى و فلسطینى، 
منافع  طریق  این  و  اسراییل  بورژوازى  منافع 
استراتژیک ایاالت متحده را در منطقه به طور 
اهمیت  دلیل  به  ثانیا:  مى کرد؛  تهدید  جدى 
ژئواستراتژیک اسراییل و دولت راسیست دینى 
آن براى قطب قدرت غربى بورژوازى و در 
راس آن ایاالت متحده، این بخش بورژوازى 
جهان را نسبت به پذیرش شروط خود براى 

به  منطقه  جارى  معادالت  در  گرفتن  قرار 
تامل وامى داشت؛ ثالثا: و در صورت حصول 
این اهداف، جایگاه خود را نه به عنوان یک 
قدرت خارجى، بلکه به صورت نیروى اثرگذار 
این  بورژوازى  از  بخشى  واقع  در  و  درونى 
کشورها تثبیت نموده و نظم مطلوب سیاسى، 
خود -یعنى  ایدئولوژیک  و  مدنى  اجتماعى، 
سرکوب و سالخى توده هاى کارگر، قصاص 
و سنگ سار و تبعیضات جنسى، قومى، نژادى، 
ُکهن ترین  با  مطابق  را  فرقه اى -  و  عقیدتى 
شیوه هاى رایج قرون وسطایى و بدون هیچ 

مزاحمتى به مورد اجرا مى نهاد. 
اسالمى،  رژیم  شکل گیرى  از  پیش  تا  اگر 
استراتژى خاورمیانه اى قطب غربى بورژوازى 
حول  متحده،  ایاالت  آن  راس  در  و  جهانى 
و  میلیتاریستى  درنده ى  رژیم هاى  استقرار 
سرمایه  نیاز  مورد  ثبات  و  امنیت  واگذارى 

در بخش هاى مختلف خاورمیانه و خلیج به 
این رژیم ها تعیین مى شد، با روى کار آمدن 
دچار  مذکور  استراتژى  اسالمى،  جمهورى 
برخى تغییرات و جابه جایى ها گردید. سرکشى 
نمودن بحران جهانى سرمایه و موقعیت معین 
سرمایه دارى کشورهاى حوزه ى خاورمیانه و 
خلیج در تقسیم کار جهانى سرمایه، چشم انداز 
بقا و پایدارى دیکتاتورى هاى درنده ى مستقر 
قدرت  قطب هاى  نزد  را  کشورها  این  در 
جهانى بورژوازى تیره و تار مى کرد. خیزش 
خطر  و  مناطق  این  در  کارگرى  جنبش هاى 
نفوذ کمونیسم سرماى ستیز در این جنبش ها 
نیز مهار آن توسط قطب غربى بورژوازى را با 
تردیدهاى جدى مواجه مى ساخت. بنابراین، 
الگوى فاشیست اسالمى ایران به طور موقت 
متحده   ایاالت  مطلوب  بدیل  مى توانست 
براى نجات چرخه ى ارزش افزایى سرمایه ى 

اجتماعى این کشورها و منحرف ساختن مسیر 
این  کارگر  طبقه ى  سرمایه دارى  ضد  پیکار 
مناطق به سوى باتالق ارتجاع دینى بورژوازى 
استراتژى  این  پیش بُرد  براى  شود.  قلمداد 
ارتجاعى ترین  ولد  و  زاد  بستر  مى بایست 
این  بــورژوازى  الیه هاى  فاشیستى ترین  و 
لباس  را  برخى  نمود؛  مهیا  را  کشورها 
کمونیستى پوشاند و برخى دیگر را در شکل 
و شمایل «استکبارستیز» و «امپریالیست ستیز» 
در  نقش  ایفاى  و  حضور  آماده ى  اسالمى 
صحنه کرد. در همین حال، چشم به عروج و 
خاورمیانه  بورژوازى  از  بخش هایى  بالندگى 
فروماندگى،  و  بحران  فشار  زیر  که  داشت 
خود را آماده ى ادغام در نظم مورد نظر قطب 
قدرت غربى بورژوازى و امپریالیست آمریکا 
مى ساختند. جنگ ارتجاعى میان رژیم بعثى 
عراق و جمهورى اسالمى، دست کم تا مدت 

زمانى، دست یابى به این افق ها و حصول این 
چشم اندازها را براى بورژوازى ایاالت متحده 
و بخش ها یا محافلى از بورژوازى خاورمیانه 

ناممکن کرد.

جنگ ارتجاعى با عراق و تغییر در روى کرد 
سیاست خارجى ایران 

کار  روى  از  قبل  تا  ایران  به  نظامى  حمله ى 
آمدن رژیم اسالمى بورژوازى به خاطر توانایى 
برتر نظامى آن نه تنها غیرممکن بود، بلکه به 
ژاندارم  عنوان  به  شاه  رژیم  نقش  واسطه ى 
جانبه ى  همه  حمایت  مورد  که   - منطقه 
قطب قدرت غربى بورژوازى بود- ضرروتى 
نداشت. بورژوازى درنده ى سلطنتى، قدرت 
پى گیرى راه بُرد ترسیم خط تالوگ در اروند 
رود و تسلط بر جزایر سه گانه را دارا بود. در 
کنار این ها، حمایت ایاالت متحده و اسراییل 

کردهاى  لجستیکى  و  مالى  تقویت  براى 
کشور  این  بر  حاکم  بورژوازى  علیه  عراق 
چنین  تحت  داشت.  خود  پشتوانه ى  نیز  را 
علیه  نظامى  تحرك  از  سطحى  هر  شرایطى، 
عراق  سرمایه دارى  دولت  مى توانست  ایران 
را با پیامدها پیش بینى نشده ى واکنش ایران 
و حمایت همه جانبه ى ایاالت متحده از آن 
پهلوى،  رژیم  فروپاشى  با  اما  سازد.  مواجه 
سیاست  روى کرد  تاثیر  تحت  معادالت  این 
برخى  دچار  اسالمى  جمهورى  خارجى 
اسالمى  رژیم  استقرار  گردید.  جابه جایى ها 
در ایران، این فرصت را به صدام مى داد تا به 
صورت نگهبان دروازه ى شرقى مناطق عربى 
مولفه هاى  میان،  این  در  نماید.  نقش آفرینى 
اصلى استراتژى خاورمیانه اى دو قطب روز 
میان  مناسبات  پیرامون  جهانى  بــورژوازى 
متفاوت  عناصرى  چند  هر  را  ایران  و  عراق 

جنگ میان رژیم بعث عراق و جمهورى اسالمى 
قبل از هر چیز هراس بخش هایى از بورژوازى عرب 
و خاورمیانه از خطرات توسعه طلبى و زیادت خواهى 
حمله ى  مى ساخت.  آشکار  را  اسالمى  رژیم 
به  معطوف  که  آن  از  بیش تر  ایران  به  صدام 
باشد،  او  دیرین  آرزوهاى  تحقق  و  بلندپروازى ها 
نفوذ  دامنه ى  گسترش  از  وى  وحشت  نشانه ى 
رقیب فاشیست اسالمى خود به شمار مى رفت. 
ایران  با  جنگ  آماده ى  که  آن  ضمن  صدام 
مى شد، نسبت به تهدیدات جدى رژیم اسالمى 
و  مى داد.  هشدار  تهدیدات  این  دامن گیرى  و 
بخش هاى مختلف بورژوازى عرب را به ایجاد یک 

جبهه ى متحد علیه ایران دعوت مى کرد. 
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و متضاد تشکیل مى دادند، اما همگى بر یک 
ساحل مشترك لنگر مى انداختند. قطب غربى 
سرمایه دارى، امیدوار بود تا با فروپاشى هر 
چه افزون تر چرخه ى ارزش افزایى سرمایه ى 
اجتماعى ایران، بخش هایى از بورژوازى این 
رویکردهاى  در  تغییر  به  مجبور  را  کشور 
اپوزیسیون  نماید؛  خود  خارجى  سیاست 
رژیم  حمایت  مورد  و  بورژوازى  فاشیست 
در لبنان، سوریه، عراق، بحرین و بخش هاى 
طیف هاى  برابر  در  را  خاورمیانه  از  دیگرى 
مورد حمایت خود تضعیف کند. و در عین 
حال، تعادل میان این نیروها را برقرار سازد. 
به عبارت دیگر، در حالى که هیچ چشم انداز 
تحت  پیشین  نظم  بازسازى  براى  روشنى 
سلطه ى یک رژیم واحد وجود نداشت، راه بُرد 
ایاالت متحده عمدتا حول موازنه ى قوا میان 
ارتجاع دینى بورژوازى از یک سو و بورژوازى 
آماده ى ادغام در نظم مورد نظر آن از سوى 
دیگر شکل مى گرفت. در سوى شرقى قطب 
سیاست  اصلى  محور  سرمایه دارى،  قدرت 
رژیم  حمایت  چتر  گسترش  حول  خارجى 
بورژوازى عراق بر روى کشورهاى حوزه ى 
شرق خاورمیانه و خلیج و توسعه ى شبکه ى 
نظامى و اطالعاتى شوروى در این کشورها، 
به منظور چالش هم زمان هژمونى طلبى قطب 
غربى و سد کردن راه نفوذ جمهورى اسالمى 
آن  حمایت  مورد  دینى  بورژوازى  ارتجاع  و 
در این مناطق دور مى زد. با این همه، را بُرد 
قطب  این  نصیب  را  مطلوبى  نتایج  شوروى 
همان  در  نساخت.  جهانى  بورژوازى  قدرت 
حال که جنگ میان بورژوازى عراق و ایران 
جریان داشت، جمهورى اسالمى مشغول سر 
و  بورژوازى  دینى  ارتجاع  به  دادن  سامان  و 
اپوزیسیون پردازى فاشیستى مطابق با الگوى 
عرب  کشورهاى  در  خویش  مطلوب  نظم 
حوزه ى خاورمیانه و خلیج بود؛ با سازمان دهى 
عقب مانده ترین الیه هاى طبقه ى کارگر این 
کشورها و پیش ریز اضافه ارزش هاى حاصل 
استثمار توده هاى کارگر ایرانى در این مناطق، 
اپوزیسیون  گرفتن  نضج  براى  الزم  بستر 
بورژوازى شیعه ساالر را فراهم مى ساخت؛ با 
دمیدن در آتش اختالفات قومى و فرقه اى و 
شست وشوى مغزى توده هاى کارگر توسط 
متخصصین مهندسى افکار و ماموران عقیدتى 
و فرهنگى خود، نیروى مورد نیازش را گزینش 
مى نمود؛ و با جبهه پردازى و مقاومت گردانى، 
بورژوازى ارتجاع دینى را آماده ى میدان دارى 
و ایفاى نقش تاثیرگذار در تحوالت احتمالى 

آینده مى کرد. 

جمهورى  و  عراق  بعث  رژیم  میان  جنگ 
بخش هایى  هراس  چیز  هر  از  قبل  اسالمى 
خطرات  از  خاورمیانه  و  عرب  بورژوازى  از 
اسالمى  رژیم  زیادت خواهى  و  توسعه طلبى 
را آشکار مى ساخت. حمله ى صدام به ایران 
بلندپروازى ها  به  معطوف  که  آن  از  بیش تر 
نشانه ى  باشد،  او  دیرین  آرزوهاى  تحقق  و 
وحشت وى - و نیز کشورهاى تحت حمایت 
دامنه ى  گسترش  از  عــراق -  بعث  رژیــم 
شمار  به  خود  اسالمى  فاشیست  رقیب  نفوذ 
مى رفت. صدام ضمن آن که آماده ى جنگ با 
ایران مى شد، نسبت به تهدیدات جدى رژیم 
هشدار  تهدیدات  این  دامن گیرى  و  اسالمى 
مى داد. و بخش هاى مختلف بورژوازى عرب 
ایران  علیه  متحد  جبهه ى  یک  ایجاد  به  را 
دعوت مى کرد. در همان حال، سعى داشت 
حوزه ى  عرب  کشورهاى  میان  اختالفات  تا 
خاورمیانه و خلیج را تحت تاثیر ضرورت هاى 
ناشى از دفع خطر جمهورى اسالمى، به نوعى 
هم گرایى تبدیل کرده و خود نقش محورى 
کنار  در  عامل  این  نماید.  ایفا  آن ها  میان 
ترکش هاى آزاردهنده ى ناشى از فعالیت هاى 
آشوب طلبانه ى جمهورى اسالمى، بورژوازى 
عرب منطقه از جمله عربستان سعودى، قطر، 
را  عربى  متحده  امارات  و  کویت  بحرین، 
ُمجاب ساخت تا خطر نفوذ جمهورى اسالمى 
در مناطق تحت کنترل خود را جدى بگیرند. 
قدرت  قطب هاى  میان  جارى  معادالت  در 
جهانى سرمایه دارى، روى کرد رژیم اسالمى 
ایران هر چند سد محکمى بر سر راه رشد و 
بالندگى جنبش کمونیستى کارگران به شمار 
کوتاه  منافع  که  جهت  این  از  اما  مى رفت، 
بورژوازى  از  بخش هایى  و  شوروى  مدت 
عرب متحد آن را هم مورد تهدید قرار مى داد، 
نیازمند برخى چالش ها بود. با همه ى این ها، 
جمهورى  و  عراق  بعثى  رژیم  میان  جنگ 
اسالمى، فرصت هایى را نصیب هر دو دولت 
به  کرد.  متحده  ایاالت  و  ایران  سرمایه دارى 
حکومت ایران این امکان را داد تا به بهانه ى 
و  فعل  هر  جنگى،  شرایط  در  داشتن  قرار 
انفعال کارگرى را با  حمام خون پاسخ دهد؛ 
نماید؛  خفه  نطفه  در  را  مخالفى  صداى  هر 
لومپن پرولتاریا را در سپاه و لشکرهاى چند 
هزارنفرى به صف کند و فرمان دهى آن ها را 
به دست فاشیست ترین عناصر خود بسپارد. 
بخش هاى مختلف توده ى کارگر را روانه ى 
جبهه هاى جنگ بسازد و نواى کاروان شهادت 
را بدرقه ى راه آن ها بگرداند؛ با هر شکستى 
فریاد مظلومیت سر بدهد و با موفقیت در هر 

جاى  بر  کشته  هزاران  که  آن  ولو  عملیاتى، 
گذاشته باشد، مدال فتح بر سینه ى سرداران 
و  عصمت  مقام  کند؛  آویزان  خود  فاشیست 
نزدیک  که  کند  جعل  کسانى  براى  طهارت 
به یک دهه، سپر کردن کارگر ایرانى و نشانه 
آن ها  اصلى  کار  عراقى  کارگر  سینه ى  رفتن 
رژیم  اختیار  در  را  فرصت  این  جنگ  بود. 
قرار داد تا بر موج توهم توده هاى سرگردان 
شعارهاى  شود.  سوار  آگاهى  فاقد  و  بى افق 
و  «استکبارستیزى»  پوچ  و  فریب کارانه 
پود  و  تار  بر  را  خود  «صهیونیست ستیزى» 
جذب  یُمن  به  و  نماید  حک  آن ها  ذهن 
ظرفیت  آن ها،  ــزون  روزاف سازمان دهى  و 
بیش ترى براى جدال با بورژوازى امپریالیست 
چالش  آمریکا و موقعیت مطلوب ترى براى 
رقبا و چانه زنى بر سر سود و سهام مالکیت 
و  منطقه  جــارى  معادالت  در  ــدرت  ق و 
قابل  فرصت هاى  جنگ  نماید.  کسب  جهان 
ایاالت  بورژوازى  نصیب  هم  را  مالحظه اى 
گروگان ها،  آزادى  سواى  مى کرد.  متحده 
برقرارى رابطه ى مخفیانه با دولت نژادپرست 
دینى اسراییل و خرید سالح از آن ها، تحمل 
رسوایى معروف به «ایران ُکنترا» و تن دادن 
به معاهدات مختلف با آمریکا و قطب غربى 
بورژوازى، جنگ با عراق، جمهورى اسالمى 
را مجبور مى ساخت تا به بازنگرى در برخى 
فشار  زیر  و  بپردازد.  خود  سیاست هاى 
و  بخش ها  جنگ،  ادامه ى  از  فروماندگى 
محافلى از بورژوازى ایران راه «عقالنیت» و 
«مصلحت» در پیش گیرند و مرحله به مرحله 
اکراه خود از ادامه ى جنگ را آشکار سازند. 
این قسمت از تبعات جنگ، مهم ترین دستاورد 
از  بود.  آمریکا  امپریالیست  بورژوازى  براى 
را  ایران  بورژوازى  از  بخش هایى  یک سو، 
آماده ى پذیرش شروط آمریکا و نظم مطلوب 
آن مى کرد. و از سوى دیگر، نقطه ى پایانى 
بر جار و جنجال هاى پوچ «آمریکاستیزى» و 
«امپریالیست ستیزى» ارتجاع دینى بورژوازى 
اسالمى  رژیــم  صدرنشینان  مى گذاشت. 
بورژوازى از خمینى گرفته تا ُکل عناصر درون 
و حاشیه ى ساختار قدرت سیاسى، زیر فشار 
ملزومات روز سرمایه دارى، ناتوانى از ادامه ى 
ارزش افزایى  چرخه ى  فروپاشى  و  جنگ 
پذیرش  جز  راهــى  اجتماعى،  سرمایه ى 
قرارداد موسوم به «قطع نامه ى 598» در پیش 
«اصالح طلب»  طیف  نمى دیدند.  خود  پاى 
اصلى  معماران  که  رژیم  «عمل گرا» ى  و 
واقعى  طراحان  سیاسى،  قدرت  ساختار 
«امپریالیست ستیزى» اسالمى و جبهه پردازان 
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شیعى  بورژوازى  ارتجاع  مقاومت گردانان  و 
عادى سازى  اول  صف  در  بودند،  منطقه  در 
مطلوب  نظم  در  انحالل  و  غرب  با  روابط 
آمریکا  با  ارتباط  بهبود  گرفتند.  قرار  آمریکا 
و کشورهاى غربى، جزء ضرورى استراتژى 
نجات سرمایه ى اجتماعى ایران و پیش شرط 
اصلى براى سرازیر شدن سرمایه هاى خارجى 
به حوزه ى انباشت داخلى، چالش موانع سر 
راه ادغام هر چه عمیق تر برنامه ریزى کار و 
تولید سرمایه ى اجتماعى ایران در تقسیم کار 
جهانى سرمایه و همه ى مسایل دیگر مربوط 

به آن را تعیین مى کرد. 
هموار  با  تا  داشت  سعى  اسالمى  جمهورى 
به  خارجى  سرمایه هاى  ورود  راه  کردن 
حوزه ى انباشت داخلى خود، اوال: چرخه ى 
در حال فروپاشى سرمایه ى اجتماعى را که 
هشت  جنگ  و   57 سال  ُرخ دادهــاى  پیامد 
ساله با عراق، بر سرعت آن هر لحظه افزوده 
مى شد، نجات دهد؛ و ثانیا: از راه دست یابى 
به اضافه ارزش هاى حاصل استثمار کارگران 
و نرخ سودهاى طالیى، به پیش بُرد پروژه ى 
تازه  حوزه هاى  یافتن  منطقه،  در  خود  نفوذ 
هاى  شبکه  تقویت   ، ها سرمایه  ریز  پیش 
اختاپوسى ارتجاع بورژوازى شیعى و تحصیل 
سهام قدرت و مالکیت در حوزه ى خاورمیانه 
و خلیج ادامه دهد. حدفاصل سال هاى میانى 
ایران،  و  عراق  جنگ  پایان  تا   1360 دهه ى 
پروژه  این  تکمیل  در  اسالمى  جمهورى 
از  ویژه  به   - موانع  و  مشکالت  برخى  با 
مواجه  سعودى -  عربستان  بورژوازى  سوى 
گردید. با این همه، تا جایى که امکان داشت 
اختالفات فرقه اى و عقیدتى و نژادى را هر 
چه بیش تر شعله ور نمود و بر بلنداى توهم 
مقاومت گردانى  و  جبهه آفرینى  به  توده ها 
داخلى  بحران  چالش  نظر  نقطه  از  پرداخت. 
سرمایه دارى و پیش بُرد پروسه ى بازانباشت 
سرمایه ى اجتماعى، سیاست ها و راه بُردهاى 
را  خود  ناتوانى  سریع  بسیار  رفسنجانى  تیم 
اقتصادى  مشکالت  گشایش  عرصه ى  در 
ساختار  داد.  نشان  ایران  سرمایه دارى  روز 
که  ایران،  بورژوازى  بر  حاکم  الیگارشیک 
مراحل توسعه و تکامل خود را سپرى مى کرد، 
سواى سرکوب و قتل عام معیشت توده هاى 
ورشکستگى  اسیر  موارد  سایر  در  کارگر، 
جلب  به  قادر  تنها  نه  و  بود.  درماندگى  و 
توافق نسبى طیف هاى سیاسى طبقه ى خود 
براى بازسازى اقتصاد سرمایه دارى نشد، که 
مجادالت مافیایى و کشمکش هاى حاد میان 
سهام  سر  بر  بورژوازى  مختلف  بخش هاى 

مالکیت سرمایه ها و بازتقسیم سودها را سخت 
دامن زد. هرچند روابط خود را با بورژوازى 
عربستان سعودى و برخى دولت هاى عرب 
در  همه  این  با  بخشید،  بهبود  خلیج  حوزه 
بین المللى  چالش هاى  فصل  و  حل  زمینه ى 
چشم گیرى  موفقیت  هیچ  به  سرمایه دارى 
خارجى  سیاست  روى کــرد  نیافت.  دست 
رژیم که از دل راه بُردها و چاره جویى هاى 
الیگارشى متشتت سر برمى آورد، ناهم گونى 
نمایش  به  مختلف  عرصه هاى  در  را  خود 

مى نهاد. 
بحران اقتصاد جهانى سرمایه نیز به طور مستمر 
بر  آن  بار  شدن  سرریز  و  مى نمود  سرکشى 
ایران  اجتماعى  سرمایه ى  بازتولید  چرخه ى 
سال هاى  در  مى یافت.  شدت  پیش  از  بیش 
آغازین دهه ى 90 میالدى، لشکرکشى صدام 
اردوگاه  فروپاشى  و  خلیج  جنگ  کویت،  به 
در  را  فرصت ها  برخى  سرمایه دارى،  شرقى 
اختیار جمهورى اسالمى قرار داد. اما تنگناهاى 
بین المللى سرمایه دارى و فشارهاى ناشى از 
بودند،  آن  از  بیش  داخلى  سرمایه ى  بحران 
را  خود  مطلوب  روى کرد  بتواند  رژیم  که 
نماید.  پى گیرى  جهان  و  منطقه  سطوح  در 
شوروى،  فروپاشى  و  خلیج  جنگ  بالعکس، 
در  را  منطقه  در  آمریکا  بورژوازى  موقعیت 
قیاس با نخستین دهه ى بعد از سقوط رژیم 
پهلوى بهبود مى بخشید. اوال: در غیاب یک 
وزنه ى قابل اطمینان، نقش ژاندارم منطقه و 
مسلط بر یکى از مهم ترین آب راه هاى جهان 
را خود بر عهده مى گرفت؛ ثانیا: قطب قدرت 
شرقى سرمایه دارى را در موقعیتى انفعالى تر 
از  بخش هایى  ثالثا:  و  مى داد؛  قرار  قبل  از 
بورژوازى عرب حوزه ى خلیج را، که آماده ى 
ادغام در نظم مورد نظر آمریکا بودند، تقویت 
مقابل  نقطه ى  در  که  روى کردى  مى کرد. 
جهت گیرى هاى توسعه طلبانه ى رژیم اسالمى 
طیف هاى  و  جناح ها  همه ى  داشت.  قرار 
جمهورى  سیاسى  قدرت  ساختار  درون 
ارتجاع  اپوزیسیون  تقویت  آرزوى  اسالمى، 
حوزه ى  در  بــورژوازى  شیعه مدار  و  دینى 
شمال  قفقاز،  و  مرکزى  آسیاى  خاورمیانه، 
آفریقا و بخش هایى از اروپاى شرقى را در 
سر مى پروراندند. اما جنگ خلیج و محوریت 
و  منطقه  در  متحده  ایاالت  بیش تر  هرچه 
نقشى که در جابه جایى هاى ژئوپلتیک بعدى 
اسالمى  رژیم  خارجى  سیاست  مى کرد،  ایفا 
و جهت گیرى آن در قبال برخى کشورهاى 
عرب حوزه ى خلیج را دچار تغییراتى نمود. 
بهبود مناسبات با بورژوازى عربستان، گشایش 

مرزها در برابر برخى توده هاى جنگ زده ى 
و  محافل  به  سیگنال هایى  فرستادن  کویتى، 
بخش هایى از بورژوازى امارات متحده، قطر 
و بحرین و کوشش براى بازسازى و ارتقاى 
حتاالمقدور روابط با این کشورها، نشانه هاى 
تغییر روى کرد رژیم بودند. جمهورى اسالمى 
توسعه ى  پیرامون  عمان  با  توافق  کنار  در 
چندین  ساحلى،  گازى  میدان هاى  مشترك 
امضاء  رژیم  این  با  را  امنیتى  موافقت نامه ى 
نمود. با این همه، دستاوردها چشم گیر نبودند. 
پویه ى مختل ارزش افزایى سرمایه ى اجتماعى 
مى رفت  فروپاشى  به  رو  سرعت  با  ایران 
پیش بُرد  براى  رژیم  توان  از  عامل  همین  و 
مى کاست.  خود  جهانى  و  منطقه اى  اهداف 
اختالل در روند تولید و صدور نفت عراق و 
کویت، هر چند برخى چشم اندازها را براى 
پیش  نفتى  ارزش هاى  اضافه  به  دست یابى 
بُرد  اما  مى داد،  قرار  ایران  بورژوازى  روى 
جواب گوى  که  نبود  به گونه اى  آن  تاثیرات 
چرخه ى  نجات  براى  طبقه  این  انتظارات 

بازتولید سرمایه دارى شود. 
بحران به سرکشى خود ادامه مى داد تا این که 
فروپاشى قطب قدرت شرقى سرمایه دارى و 
متعاقب آن، فروپاشى کامل چرخه ى بازتولید 
را  اسالمى  رژیم  عراق،  اجتماعى  سرمایه ى 
براى بیرون رفتن از ورطه ى بحران امیدوارتر 
کرد. رژیم بعث عراق، پیامد شکست از آمریکا 
و متحدان آن، دست به کار تغییراتى در ساختار 
بخش هایى  و  محافل  نظر  جلب  و  سیاسى 
جابه جایى ها،  این  شد.  عراق  بورژوازى  از 
ایاالت  حمله ى  با  هم زمان  و  بعد  سال ها 
نطفه ى  صدام،  سقوط  و  عراق  به  متحده 
یکه تازى جمهورى اسالمى در این کشور و 
نواحى مجاور آن را پى ریزى نمود. در این 
با  کرد.  خواهیم  صحبت  پایین تر  کمى  باره 
تجزیه ى اردوگاه شوروى، قطب قدرت غربى 
استراتژى  آمریکا،  آن  راس  در  و  بورژوازى 
چه  هر  ادغام  حول  را  خود  خاورمیانه اى 
خاورمیانه  بورژوازى  از  بخش هایى  بیش تر 
و خلیج از شمال غربى آسیا تا آسیاى میانه و 
جنوبى در نظم نسخه پیچى آن، سهم افزون تر 
حوزه هاى  یافتن  نفتى،  ارزش هاى  اضافه  از 
تازه پیش ریز سرمایه و دست یابى به نیروى 
کشورها  این  کارگر  توده ى  شبه رایگان  کار 
و هژمونى بر ساختار قدرت و حاکمیت این 
منطقه از جهان، امیدوارانه تر از قبل پى گیرى 

نمود. 
جمهورى اسالمى با مالحظه ى این تغییرات 
و چشم انداز ژئوپلیتیکى خاورمیانه، سیاست 
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خارجى خود را بیش تر به مناطقى معطوف 
کرد که در نتیجه ى فروپاشى اردوگاه، تحت 
یافته ى  استقالل  تازه  «جمهورى هاى  نام 
این  در  اگر  مى شدند.  متولد  ــوروى»  ش
در  را  خود  منافع  آمریکا  بــورژوازى  زمان 
جمهورى هاى بالتیک و اسالو تعقیب مى کرد، 
روى کرد رژیم اسالمى حول یافتن جاى پایى 
در جمهورى هاى قفقاز و آسیاى مرکزى تحت 
راه بُرد «ژئوکالچر» و پیوندهاى ملى و دینى 
دور مى زد. در همین حال، رشد و توسعه ى 
روسیه  تالش  و  چین  سرمایه دارى  اقتصاد 
براى نقش آفرینى بیش تر در منطقه، مقدمات 
روى کرد «نگاه به شرق» را در سیاست خارجى 
کاالها  مى نمود.  پى ریزى  اسالمى  جمهورى 
در  که  چینى  قیمت  ارزان  سرمایه هاى  و 
نتیجه ى استثمار دختران خردسال بنگالدشى، 
اندونزیایى، سنگاپورى و کار روزانه شانزده 
افزوده  آن  حجم  بر  لحظه  هر  آن ها  ساعت 
مى شد، بازارها و حوزه هاى تازه اى را براى 
و  ارزش ها  اضافه  به  دست یابى  و  پیش ریز 
نرخ هاى طالیى سود جست وجو مى کردند. 
روسیه نیز با همین هدف و بازسازى موقعیت 
خود در ساختار حاکمیت و قدرت منطقه و 
بورژوازى  با  رقابت  در  بیش تر  نقش آفرینى 
متحده،  ایاالت  مشخص  طور  به  و  غربى 
درهم رفتگى  و  اسالمى  رژیم  نزدیکى  مسیر 
را  سرمایه دارى  کشور  دو  این  با  آن  منافع 
شرقى  قطب  فروپاشى  مى ساخت.  هموارتر 
را  متحده  ایاالت  بورژوازى  سرمایه دارى، 
براى تحقق آرزوى خود حول برقراى «نظم 
کشور  این  هژمونى  تجدید  و  جهانى»  نوین 
امیدوارتر  بین المللى  مناسبات  عرصه ى  در 
مى ساخت. بخش هایى از محافل بورژوازى 
شوروى،  فروپاشى  مشاهده ى  با  آمریکا 
شکل گیرى دولت هاى تازه و وضعیت جدید 
این  خلیج،  و  خاورمیانه  منطقه ى  بر  حاکم 
تصور را داشتند که مى توان هم چون اواسط 
دهه ى 40 و پایان جنگ دوم امپریالیستى، به 
بر  کشور  این  سلطه ى  و  هژمونى  بازسازى 
منطقه اى  سطوح  در  کشورها  میان  مناسبات 
سرشتى  تناقضات  اما  پرداخت.  جهانى  و 
هر  را  اهداف  این  به  دست یابى  سرمایه، 
لحظه از دست رس بورژوازى آمریکا دورتر 
بــورژوازى  یکه تازى  دوره ى  مى ساخت. 
آمریکا و بازگشت به زمانى که با راه اندازى 
جنگ و حمام خون یا کودتا مى توانست ُمهر 
خود را بر ُرخ دادهاى بین المللى بکوبد، تاریخا 
افسانه اى  توسعه ى  یُمن  به  بود.  شده  تمام 
تا   1986 سال هاى  حدفاصل  در  انباشت 

جدیدى  سرمایه دارى هاى  میالدى،   1996
و  شده  متولد  جنوبى  کره  و  هند  چین،  مثل 
آسیایى،  اروپایى،  کشورهاى  داخلى  بازار 
آفریقایى و حتا آمریکا را قرق گاه خود ساخته 
بودند. در همین حال، سرمایه دارى چین بر 
نقش خود در رویدادهاى منطقه اى و جهانى 
مولفه هاى  به  رجوع  با  نیز  روسیه  مى افزود. 
خاص استراتژیکى و ژئوپلیتیکى خود، نقش 
و  خاورمیانه اى  استراتژى  در  کننده  تعیین 
موقعیت  مى کرد.  ایفا  متحده  ایاالت  جهانى 
ایران در منطقه نیز آن را در کانون معادالت 
این  مى داد.  قرار  خلیج  و  خاورمیانه  جارى 
سیر  تا  مى دادند  هم  دست  به  دست  عوامل 
آن  از  بیش  جهانى  و  منطقه اى  ُرخ دادهاى 
انعکاس  برود،  پیش  آمریکا  میل  مطابق  که 
رویکردها و جهت گیرى هاى روسیه، چین و 
ایران شود. در واکنش به این ترتیبات جدید، 
ایاالت متحده استراتژى گسترش ناتو به شرق 
و هم چنین قرار دادن دریاى خزر در قلمرو 
مسئولیت «ستکام» (فرمان دهى مرکزى ارتش 
آمریکا در خاورمیانه) را در دستور کار خود 
هر  درهم رفتگى  به  رویکردها  این  داد.  قرار 
چه بیش تر منافع چین و روسیه انجامید. در 
نگاه این دو کشور، ایران نقشى راه بُردى در 
چانه زنى با آمریکا و کشورهاى غربى حول 
دست یابى به اضافه ارزش هاى حاصل استثمار 
ارتقاى  و  خلیج  و  خاورمیانه  کارگر  توده ى 
سود و سهام مالکیت و قدرت در این مناطق 
ایفا مى کرد. ایران جایى بود که ترکیه را به 
چین و هند وصل مى کرد، به واسطه ى قرار 
گرفتن در شمال خلیج، تنگه ى هرمز، دریاى 
عمان و مجاورت با دریاى خزر از موقعیت 
این ها  بود.  برخوردار  نظیرى  کم  دریایى 
بورژوازى  چشم  از  که  بودند،  موضوعاتى 
تغییرى  هر  نمى ماند.  پنهان  متحده  ایاالت 
بر  مستقیم  طور  به  ترکیه  با  ایران  روابط  در 
رابطه ى آمریکا و متحدانش با ترکیه، به عنوان 
منطقه اى  معادالت  در  راه بُردى  محیط  یک 
ایاالت متحده و مرکز ثقل فعالیت هاى ناتو، 
تاثیر مى گذاشت. ایاالت متحده با مالحظه ى 
خود  خاورمیانه اى  استراتژى  ویژگى ها،  این 
را بر افزایش فشار بر ایران متمرکز ساخت. 
اعمال  و  به «داماتو»  موسوم  قانون  اجراى  با 
منطقه اى  شرکاى  و  ایران  علیه  تحریم ها 
اسالمى  رژیم  کرد  سعى  آن  فرا منطقه اى  و 
شروط  پذیرش  به  مجبور  را  ــورژوازى  ب
اقتصاد  سازد.  خود  نظم  در  ادغام  و  آمریکا 
فروپاشیده ى جنگى، پویه ى مختل بازانباشت، 
و  عاصى  کارگر  توده هاى  وسیع  خیزش 

ارزش افزایى  چرخه ى  سقوط  چشم انداز 
تحریم ها  فشار  با  که  اجتماعى  سرمایه ى 
به  را  اسالمى  رژیم  بقاى  نیز  مى شد  تشدید 
مخاطره مى انداخت. بنابراین، راهى جز قبول 
محتاطانه ى  شروع  و  متحده  ایاالت  شروط 
آمریکا  نظر  مورد  نظم  در  ادغام  نخست  فاز 
بورژوازى  روى  پیش  آن  غربى  متحدان  و 
اصالح طلبى  روى کرد  نداشت.  قرار  ایران 
در  «غرب گرایانه»  جهت گیرى  و  داخل  در 
ملزومات  بالفصل  پیامد  خارجى،  سیاست 
میان  جارى  معادالت  و  سرمایه دارى  روز 
در  جهانى  ــورژوازى  ب مختلف  بخش هاى 

منطقه ى خاورمیانه و خلیج بود.

روى کـــرد  و  داخــلــى  بــحــران  از  خـــروج 
سیاست  در  میلیتاریستى - فاشیستى 

خارجى
با اتمام دوره ى رفسنجانى، طیف اصالح طلب 
دست  در  را  قدرت  خاتمى  پیش آهنگى  با 
کارنامه ى  در  بورژوازى  بخش  این  گرفت. 
اسراییل»  با  «ضدیت  «آمریکاستیزى»،  خود 
و جبهه آفرینى در منطقه با محوریت ارتجاع 
فشار  زیر  اما  داشت،  را  بــورژوازى  شیعى 
پویه ى مختل بازانباشت سرمایه ى اجتماعى 
چرخه ى  عاجل  نجات  ضــرورت  ــران،  ای
ملزومات  و  فروپاشى  خطر  از  ارزش افزایى 
و  علم  برافراشتن  با  جهانى،  سرمایه ى  روز 
خود  آمادگى  تمدن ها»،  «گفت وگوى  ُکتل 
بورژوازى  نظر  مورد  نظم  در  ادغام  براى  را 
غربى و در راس آن ایاالت متحده هم راه با 
عقیدتى(!)  و  دینى  بومى،  مالحظات  برخى 
با  را  قبل  دولت  مسیر  خاتمى،  نمود.  اعالم 
به  جهت گیرى  این  مخالفان  دادن  داللت 
کوبنده ى  امواج  و  کارگرى  جنبش  خیزش 
طبقه ى  و  اجتماعى  سرمایه ى  پیکر  بر  آن 
حوزه هاى  بر  تاکید  با  اما  ایران،  سرمایه دار 
مدنى ادامه داد.  سیاسى، فرهنگى و  مختلف 
جهت گیرى اصالح طلبان در سیاست خارجى، 
سواى اختالفات و تمایزاتى که با بخش هاى 
جز  چیزى  داشتند،  اسالمى  بورژوازى  دیگر 
چاره جویى یک الیه ى بورژوازى براى خروج 
مدنیت پردازى  و  توهم آفرینى  بحران،  از 
جنبش  مهار  و  فرسایش  براى  ــورژوازى  ب
جهت  هر  از  مذکور  رویکرد  نبود.  کارگرى 
از  بخش هایى  بود.  متحده  ایاالت  مطلوب 
محافل بورژوازى و الیه هایى در درون ساختار 
قدرت سیاسى روز آمریکا، آن را تحقق آرزوى 
که  آرزویى  مى دیدند.  خود  ساله ى  بیست 
که  همان گونه  شد.  آب  بر  نقش  زود  خیلى 
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قبال اشاره شد، عامل بنیادى در پایه ریزى و 
شکست این جهت گیرى ها را بیش از هر چیز 
مى بایست در متن توسعه ى افسانه اى انباشت 
سرمایه جست وجو کرد. طى این دوره، اقتصاد 
آمریکا و کشورهاى غربى دگرسانى هایى را در 
حوزه ى بارآورى کار تجربه کردند؛ تغییراتى 
خارجى  سیاست  راه بُردهاى  هم زمان  که 
ایاالت متحده و به تبع آن، جهت گیرى هاى 
را  اسالمى  جمهورى  جهانى  و  منطقه اى 

تحت الشعاع خود قرار مى داد. 
آغازین  سال هاى  تا   70 دهه ى  اواخر  از 
سرمایه هاى  هجوم  خورشیدى،   80 دهه ى 
زمینه ساز  داخلى،  انباشت  بازار  به  خارجى 
انعقاد قراردادهاى کم سابقه اى میان جمهورى 
عظیم  انحصارات  یا  دولت ها  و  اسالمى 
بین المللى گردید. کشورهاى اروپایى، روسیه، 
تصاحب  براى  کدام  هر  هند،  و  کانادا  چین، 
طبقه ى  استثمار  حاصل  ارزش هاى  اضافه 
نرخ هاى  به  دست یابى  و  ایران  کارگران 
سرمایه ها  پیش ریز  به  شروع  سود،  طالیى 
و سرمایه گذارى در حوزه هاى مختلف کار 
دولتى  از  اعم  سرمایه ها  نمودند.  تولید  و 
پُر  به  خارجى،  و  داخلى  یا  خصوصى،  و 
سودترین عرصه ها سرازیر شدند. بخش هایى 
اتوموبیل  پتروشیمى،  گاز،  نفت،  قبیل  از 
و  نظامى  صنایع  صنعت ها،  و  کشت  سازى، 
منابع پُر سود معدنى در صدر جدول انباشت 
قرار گرفتند. متقابال بازار داخلى کره جنوبى، 
عربستان، تایوان، تایلند، مالزى، ترکیه، چین، 
تاثیر  تحت  هند،  و  انگلیس  ایتالیا،  کویت، 
محصوالتى قرار گرفت که با دست مزد نازل 
در  کارگران  کار  نیروى  رایگان  شبه  بهاى  و 
ایران تولید مى شدند. ارزش مبادالت جارى 
نخست  سال هاى  طى  ایران  داخلى  بازار  در 
دهه ى 80 خورشیدى به حدود پنجاه میلیارد 
دالر رسید. رقمى که چشم انداز یک دوره ى 
طالیى انباشت را پیش روى بورژوازى ایران 
کوتاه  رونق  دوره ى  ُعمر  اما  مى داد.  قرار 
گاز،  نفت،  نظیر  حوزه ها  برخى  سواى  بود. 
نظامى،  صنایع  و  خودروسازى  پتروشیمى، 
بسیارى از بخش هاى صنعت مانند نساجى، 
پوشاك، قند و شکر، موادغذایى، کفش، کاغذ 
و... نه تنها قادر به جذب سرمایه نشدند، بلکه 
بعضا به ورطه ى تعطیلى و فروپاشى افتادند. 
سرمایه دارى  اعتالى  با  بحث،  مورد  دوره ى 
چین در بازار جهانى مصادف گردید. کاالهاى 
ارزان قیمت چینى، مالزیایى یا سنگاپورى که با 
استثمار نیروى کار شبه رایگان توده ى کارگر 
این کشورها تولید مى شد، بازار ایران و حتا 

آمریکا را تحت تاثیر کامل خود قرار مى داد. 
بنابراین، با خارج کردن میدان رقابت از دست 
سرمایه هاى این جوامع، صنایع زیادى را به 
مى داد.  سوق  تعطیلى  و  ورشکستگى  سمت 
با این حال، سرمایه داران متحمل هیچ زیانى 
نمى شدند. آن ها با مشاهده ى سودآورى کم 
در حوزه هاى مذکور، سرمایه هاى خود را به 
عرصه هاى دیگر پیش ریز مى نمودند؛ بسیارى 
راه شراکت در فعالیت هاى پُر سود تجارت 
راهى  مى گرفتند،  پیش  در  را  بین المللى 
در  و  مى شدند  مالى  ستد  و  داد  عرصه هاى 
هر حال سهم افزون ترى از اضافه ارزش هاى 
حاصل استثمار توده ى کارگران ایران و جهان 
را در قیاس با گذشته نصیب خود مى کردند. 
مولفه هاى  به  رجوع  با  ایران  سرمایه دارى 
متناظر با موقعیت و مکان آن در تقسیم کار 
شکل  لحاظ  از  را  تغییراتى  سرمایه،  جهانى 
دوره  این  در  مالکیت  صورى  و  حقوقى 
تجربه نمود. تغییراتى که هم جهت گیرى هاى 
منطقه اى و جهانى رژیم و هم آرایش اوضاع 
تحت تاثیر  را  خاورمیانه  سیاسى  معادالت  و 
بحث،  مورد  دوره ى  طى  مى داد.  قرار  خود 
بر طول و عرض طبقه ى سرمایه دار ایران به 
نحو قابل مالحظه اى افزوده شد. سرمایه داران 
جدیدى به خیل سرمایه داران قبلى پیوستند. 
دوره ى رونق، هر چند کوتاه، موجب شد تا 
مجادالت مافیایى بر سر میزان سود و سهام 
بورژوازى  مختلف  بخش هاى  میان  مالکیت 
قدرت  ساختار  حاشیه ى  و  درون  عناصر  و 
سیاسى بیش از پیش شدت یابد. نماى حقوقى 
اساس  و  ایران  اجتماعى  سرمایه ى  مالکیت 
و  حقوقى  اجتماعى،  سیاسى،  تولیدى،  نظم 
ایدئولوژیک آن، که در پى قیام بهمن 57 با 
نقشه اى الیگارشیک طراحى مى شد، پس از 
مالکیت ها»  «واگذارى  پروسه ى  ناتمام  طى 
در دوره ى موسوم به «سازندگى»، به صورت 
قتصادى،  ا سیاسى،  کامل  لیگارشى  ا یک 
میلیتاریستى در آمد. به تبع آن، جهت گیرى 
رژیم در سیاست خارجى، استراتژى منطقه اى 
و جهانى آن براى افزایش میزان سود و سهام 
مالکیت و قدرت و روى کرد آن در مواجهه 
با رقباى بین المللى هر چه بیش تر فاشیستى 
عناصر  رهبرى،  بیت  گردید.  میلیتاریستى  و 
و  نظامى  نیروهاى  سپاهى،  نفوذ  صاحب 
دولت مردان  و  بسیج  و  اطالعاتى  و  انتظامى 
امنیتى،  و  پلیسى  نظامى،  پیشینه ى  داراى 
اجتماعى  سرمایه ى  عمده ى  بخش  مالکیت 
را به خود اختصاص دادند. و به یُمن رونق 
دوباره ى انباشت، بر حدود تملک سرمایه ها 

و سهام خود افزودند؛ عالوه بر تملک انفرادى 
بنگاه هاى  و  تراست ها  مالکیت  سرمایه ها، 
عظیم صنعتى، مالى و تجارى نیز در انحصار 
اجراى  گرفت؛  قرار  بــورژوازى  بخش  این 
پتروشیمى،  و  گاز  و  نفت  عظیم  پروژه هاى 
و  هوایى  و  دریایى  نقل  و  حمل  راه سازى، 
بنادر،  و  اسکله  تاسیس  مخابرات،  زمینى، 
شد.  آن  انحصارى  سهم  نیز  و...  سدسازى 
توسط  جدیدى  مالى  و  صنعتى  موسسات 
وجود  به  سرمایه دار  طبقه ى  بخش  این 
پیش ریز  براى  تازه اى  حوزه هاى  و  آمدند 
سرمایه ها و حصول سهم افزون تر از اضافه 
در  کارگران  استثمار  حاصل  ــاى  ارزش ه
بورژوازى  روى  پیش  جهان  و  منطقه  سطح 
میلیتاریستى - فاشیستى اسالمى قرار گرفت. 

این  اسالمى،  جمهورى  آمدن  کار  روى  با 
سئوال بارها مطرح شده است که چرا رژیم 
براى خروج از بحران هاى مداوم خود حاضر 
به پذیرش قواعد متعارف بین المللى و ادغام 
آن  راس  در  و  غربى  ــورژوازى  ب نظم  در 
ایاالت متحده نیست؟ چرا به جاى هم گرایى 
غرب  با  ستیزه جویى  مسیر  کشورها،  این  با 
را  چین  و  روسیه  منافع  با  درهم رفتگى  و 
که  است  سئواالتى  این ها  مى کند؟  انتخاب 
بورژوازى  از  بخش هایى  میان  در  تنها  نه 
گرفته  حکومتى  اصالح طلب  طیف  از  ایران 
تا ملى - مذهبى، لیبرال و نهضت آزادى، بلکه 
در بین الیه هاى مختلف طبقه ى کارگر ایران 
نیز مدام طرح مى شود. بسیارى از نمایندگان 
فکرى و سیاسى بورژوازى با دست گذاشتن 
در  سعى  مشترك،  پرسش هاى  همین  روى 
دارند  توهم پردازى  و  وارونه بافى  این  القاى 
طیف هاى  و  کارگر  طبقه ى  منافع  گویا  که 
سر  به  کامل  اشتراك  در  هم  با  نیز  مذکور 
سرمایه دارى  موقعیت  به  رجوع  با  مى برند! 
در  آن  مکان  با  متناظر  مولفه هاى  و  ایران 
دریافت  مى توان  سرمایه،  جهانى  کار  تقسیم 
که سرمایه ى اجتماعى جوامعى مانند ایران به 
طور معمول حوزه ى سرریز بار بحران هاى 
عظیم ترین  هستند.  سرمایه دارى  بین المللى 
بخش تشکیل دهنده ى اجزاى ثابت سرمایه ى 
کاال- سرمایه هایى  کشورها،  این  اجتماعى 
هستند که در پروسه ى سامان پذیرى سرمایه ى 
انحصارات  و  تراست ها  سوى  از  بین المللى 
عظیم صنعتى و مالى به مالکیت سرمایه داران 
یا دولت سرمایه دارى ایران منتقل مى گردند. 
اجتماعى  سرمایه ى  ارزش افزایى  حوزه ى 
انتقال،  جذب،  بازار  مشابه،  جوامع  و  ایران 
انباشت و ارزش افزا شدن این سرمایه ها است؛ 
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کننده ى  تولید  جوامع  براى  که  سرمایه هایى 
و  غیرسودآور  و  آزاد  سرمایه ى  نقش  آن ها 
بحران زا را بازى مى کنند. این سرمایه ها در 
پروسه ى انتقال بازار، تقاضاى وسیعى را در 
اختیار جوامع و تراست هاى عظیم تولید کننده 
قرار داده و در همین حال روند قیمت ها را در 
کنترل آن ها قرار مى دهد. به این ترتیب، سهم 
ارزش هاى  اضافه  عظیم  دنیاى  از  نامعلومى 
تولید شده توسط طبقه ى کارگر جوامعى مانند 
ایران، در پروسه ى طبیعى سامان پذیرى ُکل 
سرمایه ى جهانى وارد چرخه ى ارزش افزایى 
دنیا  صنعتى  و  مالى  غول پیکر  تراست هاى 
این  صاحبان  ممالک  اجتماعى  سرمایه ى  یا 
توده هاى  دیگر،  سخن  به  مى شود.  غول ها 
هم راه  باید  جهان  بخش  وسیع ترین  کارگر 
با تولید سودهاى نجومى براى سرمایه داران 
خویش،  کار  نیروى  فروش  محل  جامعه ى 

درصد باالیى از سود سرمایه هاى سر به فلک 
شرکت ها  تراست ها،  در  متراکم  کشیده ى 
نمایند.  تولید  هم  را  بین المللى  موسسات  و 
همین امر باعث مى شود که طبقه سرمایه دار 
جامعه اى مانند ایران به خاطر جبران اضافه 
ارزش هایى که تسلیم شرکاى جهانى ساخته 
و  معیشت  سطح  جنایت بارترین  اســت، 
کارگر  توده هاى  بر  را  زندگى  امکانات 
به  کارگرى  جنبش  سرکوب  براى  و  تحمیل 
وحشیانه ترین نوع دیکتاتورى پلیسى توسل 
میلیتاریستى - فاشیستى  بورژوازى  جوید. 
مشاهده  فوق  مولفه هاى  مالحظه ى  با  ایران 
و  متحده  ایاالت  نظم  در  ادغام  که  مى کرد 
بورژوازى غربى، فروپاشى چرخه ى بازتولید 
سرمایه دارى، خطر خیزش توده هاى کارگر و 
سقوط رژیم اسالمى را در پى خواهد داشت. 
و  میلیتاریستى  استراتژى  خاطر،  همین  به 

فاشیستى خود را هم در عرصه ى داخلى و 
هم در مناسبات منطقه اى پیگیرى و تالش کرد 
تا ضمن برهم زدن نظم جهانى مطلوب آمریکا 
و به شکست کشاندن استراتژى خاورمیانه اى 
با  کامل  اشتراك  و  منافع  درهم رفتگى  آن، 
جهت گیرى هاى روسیه و چین در حوزه ى 
را  منطقه  اقتصادى  و  نظامى  امنیتى،  ترتیبات 
متحده  ایاالت  رابطه  عادى سازى  جایگزین 
بر  سازد.  آن  هم پیمان  غربى  قدرت هاى  و 
همین اساس، بورژوازى میلیتاریست اسالمى 
برنامه ریزى  براى  آن  مختلف  طیف هاى  و 
چرخه ى کار سرمایه دارى ایران، تعیین مکان 
و حدود و درجه ى ادغام سرمایه ى اجتماعى 
و  سرمایه دارى  جهانى  کار  تقسیم  در  کشور 
چگونگى تنظیم مناسبات اقتصادى و سیاسى 
و دیپلوماتیک خویش با دولت ها یا قطب هاى 
الگوهاى  بین المللى،  ــورژوازى  ب مختلف 

خاص و راه بُردهاى ویژه ى خود را داشتند. 
میلیتاریزه کردن مالکیت سرمایه ى اجتماعى و 
واگذارى موسسات صنعتى، شبکه هاى بانکى 
و مالى، طرح هاى استراتژیک اقتصادى و... به 
الیگارشى صنعتى و مالى سپاه و سرمایه داران 
شریک با آن، محور اصلى این استراتژى بود. 
صورت بندى ُکل دستگاه ها و نهادهاى تشکیل 
دهند ى ساختار دولت یا حکومت، هم راه با 
تفکیک صورى و اسمى آن ها از بخش اجرایى 
نهادهاى  تا  گرفته  قضایى  و  قانون گذارى  و 
ولى  دستگاه  و  امنیتى  و  پلیسى  و  اطالعاتى 
فاشیستى،  و  میلیتاریستى  قالب  یک  در  فقیه 
بود.  نوپا  سرمایه داران  استراتژى  دیگر  فاز 
ساختار  در  جدید  ترتیبات  حال،  عین  در 
قدرت سیاسى و توسعه ى روزافزون مالکیت 
بر  سپاه  میلیتاریستى - فاشیستى  الیگارشى 
این  میان  اختالفاتى  به  اجتماعى،  سرمایه ى 

بخش و طیف اصالح طلب بورژوازى دامن 
روز  سیاسى  معادالت  بر  که  تمایزاتى  زد؛ 
خارجى  سیاست  راه بُردهاى  و  خاورمیانه 
جاى  بر  کننده اى  تعیین  تاثیرات  رژیــم، 
عمدتا  اختالفات  میان،  این  در  مى نهادند. 
اجتماعى  سرمایه ى  موقعیت  به  نگاه  حول 
کشور در تقسیم کار جهانى سرمایه، مناسبات 
دیپلماتیک با دولت ها و راه بُردهاى سیاست 
خارجى رژیم در زمینه ى پى گیرى و تحقق 

اهداف بین المللى دور مى زد. 
رتجاع  ا هیاهوى  و  ها  جنجال  و  جــار 
شکست  حــول  ــورژوازى  بـ اصالح طلب 
استراتژى رقیب و «لزوم عدم دخالت نظامیان 
در سیاست» هم ره به جایى نمى برد. با این 
مذکور  طیف  میان  نانوشته اى  توافق  حال، 
وجود  میلیتاریستى- فاشیستى  الیگارشى  با 
داشت؛ این که زیر فشار دولت ها یا قطب هاى 

قدرت جهانى بورژوازى و به مجرد سرکشى 
چرخه ى  فروپاشى  خطر  و  بحران  نمودن 
و  انتخابات  بساط  سرمایه،  ارزش افزایى 
قوه ى  در  حضور  با  و  کرده  پهن  مشارکت 
مجریه و فرستادن برخى عناصر خود به مجلس 
اسالمى بورژوازى، ضمن سوار شدن بر موج 
کنند.  کم  استیصال  شدت  از  توده ها،  توهم 
قطب هاى  سوى  از  همه  از  بیش  که  توافقى 
قدرت غربى بورژوازى، به ویژه محافلى در 
مى شد  گرفته  جدى  آمریکا،  متحده  ایاالت 
مى پروراندند.  سر  در  را  آن  دوام  آرزوى  و 
آمریکا  جنایت کارانه ى  لشکرکشى  با  اما 
در  عــراق،  و  افغانستان  به  آن  متحدان  و 
سال هاى 2001 و 2003، این آرزوى دیرین 
نقش بر آب شد. بالعکس موقعیت بورژوازى 
اسالمى  جمهورى  میلیتاریستى - فاشیستى 
گردید.  تقویت  گذشته  از  بیش  منطقه  در 

با  ایران  میلیتاریستى - فاشیستى  بورژوازى 
مى کرد  مشاهده  فوق  مولفه هاى  مالحظه ى 
که ادغام در نظم ایاالت متحده و بورژوازى غربى، 
خطر  سرمایه دارى،  بازتولید  چرخه ى  فروپاشى 
خیزش توده هاى کارگر و سقوط رژیم اسالمى را 
در پى خواهد داشت. به همین خاطر... تالش کرد 
تا ضمن برهم زدن نظم جهانى مطلوب آمریکا 
و به شکست کشاندن استراتژى خاورمیانه اى 
با  کامل  اشتراك  و  منافع  درهم رفتگى  آن، 
حوزه ى  در  چین  و  روسیه  جهت گیرى هاى 
ترتیبات امنیتى، نظامى و اقتصادى منطقه را 
و  متحده  ایاالت  رابطه  عادى سازى  جایگزین 

قدرت هاى غربى هم پیمان آن سازد.
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که  شیعه ساالر،  و  دینى  بورژوازى  ارتجاع 
بود،  شده  متولد  اسالمى  جمهورى  بطن  از 
دیگر نقش اپوزیسیون را بازى نمى کرد، بلکه 
عراق،  بر  حاکم  بورژوازى  از  بخشى  خود 
این  سیاسى  قدرت  ساختار  در  اصلى  محور 
کشور، و نیز نیروى تعیین کننده در معادالت 
بــورژوازى  قدرت  قطب هاى  میان  جارى 
بورژوازى  مى داد.  تشکیل  را  افغانستان  در 
و  مالى  تقویت  راه  از  اسالمى  میلیتاریست 
سیاسى  فشارهاى  کردن  وارد  یا  لجستیکى 
اپوزیسیون  و  معارض  نیروهاى  به  نظامى  و 
بورژوازى ترکیه و پاکستان، که در مجاورت 
روى کرد  مى کردند،  فعالیت  ایران  مرزهاى 
سیاست خارجى این دو کشور را تحت تاثیر 
استراتژى خود در خاورمیانه و رویارویى با 
قرار  خلیج  حوزه ى  عرب  کشورهاى  برخى 
داده و با کمک هاى نجومى مالى و نظامى و 
امنیتى به اقلیم کردستان، سرمایه داران حاکم 
منطقه اى  جهت گیرى هاى  ُکل  در  را  آن  بر 
مربوط به معادالت جارى عراق با خود هم راه 
ساخت. در یمن، نیروهاى طرف دار رژیم طى 
چند مرحله تا مرز کسب کامل قدرت پیش 
رفتند. اپوزیسیون بورژوازى شیعه مدار بحرین 
با حمایت بورژوازى میلیتاریست اسالمى و 
جامعه،  عاصى  توده هاى  توهم  پشتوانه ى 
یک نیروى تاثیرگذار بر ُرخ دادهاى بحرین و 
نقش آفرین در معادالت جارى میان بورژوازى 
این کشور و عربستان سعودى و برخى دیگر 
از کشورهاى عرب حاشیه ى خلیج به حساب 
مى آید. کم تر نقطه اى در خاورمیانه و خلیج 
مى توان یافت، که از گزند آتش افروزى ها و 
زیادت خواهى هاى رژیم در امان باشد. هیچ 
انسان  صدها  یا  ده ها  که  نیست،  لحظه اى 
کارگر در عراق، افغانستان، غزه و نقاط دیگر 
خاورمیانه، طعمه ى بمب گذارى ها، حمالت 
انتحارى و آتش پراکنى ها نشوند و جمهورى 
دینى  ارتجاع  اختاپوس  با  هم راه  اسالمى 

بورژوازى نقشى در آن نداشته باشند. 
اضافه  حصول  یُمن  به  اسالمى  جمهورى 
در  رونق،  دوره ى  غول آساى  ارزش هــاى 
تا   70 دهــه ى  آخر  سال هاى  فاصل  حد 
موازات  به  و  خورشیدى،  دهه ى 80  اواسط 
اجتماعى،  سیاسى،  ایده ال  نظم  شکل گیرى 
و  عراق  در  خود  ایدئولوژیک  و  حقوقى 
در  نقش آفرینى  و  یکه تازى  به  افغانستان، 
جهانى  قدرت  قطب هاى  جارى  معادالت 
سرمایه  پیش ریز  تازه  حوزه هاى  پرداخت؛ 
سرمایه هاى  جوالن گاه  را  کشورها  این  در 
توده هاى  وحشیانه ى  استثمار  با  کرد؛  خود 

کارگر ایرانى، عراقى، لبنانى، سورى و افغان، 
و  افزود  خود  ارزش هــاى  اضافه  حجم  بر 
سود،  طالیى  نرخ هاى  به  دست یابى  براى 
یا  التین  آمریکاى  کشور  چند  داخلى  بازار 
قرقیزستان،  ترکمنستان،  ارمنستان،  ممالک 
را  میانه  آسیاى  دیگر  جوامع  و  تاجیکستان 
ساخت.  خود  سرمایه هاى  انباشت  حوزه ى 
راه بُردهاى  در  ــورژوازى  ب اسالمى  رژیم 
میلیتاریستى و فاشیستى خود، سه هدف اصلى 

را دنبال مى کرد. 
- اوال: از طریق چالش نظم جهانى مورد نظر 
آمریکا در خاورمیانه و خلیج، موقعیت خود 
در کشورهاى تحت نفوذ را حفظ نماید؛

- ثانیا: از راه استثمار وحشیانه ى توده هاى 
پاکستانى،  سورى،  لبنانى،  عراقى،  کارگر 
تاجیکستانى و افغان در شراکت با بورژوازى 
اضافه  حجم  بر  کشورها،  این  بر  حاکم 
پیش ریز  با  و  افــزوده  خود  ــاى  ارزش ه
قفقاز  در  آن ها  سرمایه گذارى  و  نمودن 
جنوبى، برخى کشورهاى آمریکاى جنوبى 
دل خواه  سود  آفریقا،  شمال  از  مناطقى  و 

خود را کسب نماید؛ 
- ثالثا: در هنگام مواجهه با بحران و به خطر 
سرمایه ى  ارزش افزایى  چرخه ى  افتادن 
کوبنده ى  فشار  زیر  و  کشور  اجتماعى 
تحریم ها، با تکیه بر سرمایه هاى پیش ریز 
و  جهان  مختلف  نقاط  در  خود  شده ى 
حصول اضافه ارزش هاى حاصل استثمار 
نیاز  مورد  سود  مختلف،  مناطق  کارگران 
کسب  را  سرمایه  ارزش افزایى  چرخه ى 

نماید. 
دولت احمدى نژاد در نخستین سال زمام دارى، 
بیش از 390 میلیون دالر به پیش ریز سرمایه 
در چند کشور خاورمیانه و آفریقا اختصاص 
داد. حجم این سرمایه ها تا پیش از شروع کار 
دولت روحانى، بر اساس گزارش مدیرعامل 
«سازمان سرمایه گذارى خارجى ایران»، از مرز 
گذشت.  دالر  میلیون  یک صد  و  میلیارد  پنج 
کردستان،  اقلیم  عراق،  سوریه،  پاکستان، 
گوئه،  نیکارا تاجیکستان،  بوسنى،  لبنان، 
اکوادور،  وینست،  سنت  بولیوى،  سریالنکا، 
گامبیا،  نامیبیا،  تانزانیا،  کومور،  افغانستان، 
روز  اولویت هاى  صدر  در  اتیوپى،  و  کنیا 
اسالمى  میلیتاریستى - فاشیستى  بورژوازى 
براى انباشت سرمایه قرار داشته اند. از ارقام 
تراست هاى  توسط  پیش ریز  سرمایه هاى 
صنعتى و مالى تحت مالکیت سپاه و دولت 
اطالع  مذکور  مناطق  به  ایران  سرمایه دارى 
دقیقى در دست نیست، اما همین آمار موجود 

نشان دهنده ى حجم نجومى انباشت سرمایه 
توسط  سرمایه گذارى  حجم  از  وقتى  است. 
مناطق  در  اسالمى  میلیتاریست  بــورژوازى 
تحت نفوذ آن صحبت مى کنیم، منظور نشان 
دادن این نیست که چه میزان سود نصیب این 
بخش بورژوازى یا ُکل بورژوازى اسالمى و 
شرکاى منطقه اى آن مى شود. این نکته بدیهى 
جریان  در  جهانى،  بورژوازى  ُکل  که  است 
وحشیانه ترین  اعمال  با  سرمایه،  دورپیمایى 
معیشت  سالخى  شیوه ها،  بشرستیزترین  و 
انداختن  راه  به  جنگ افروزى،  توده ها، 
حمام خون و انهدام هست و نیست آن ها... 
به هرحال سهم خود را از اضافه ارزش هاى 
حاصل استثمار طبقه ى کارگر جهانى به دست 
مى آورند و متناسب با مکان و موقعیت خود در 
تقسیم کار بین المللى سرمایه، سود مورد نیاز 
را کسب مى کنند. بحث بر این است، که حجم 
عظیم سرمایه هاى پیش ریز توسط بورژوازى 
میلیتاریست اسالمى صرفا با هدف کسب سود 
صورت نمى گیرد. در مقایسه با سرمایه هاى 
پیش ریز توسط بورژوازى آمریکا و سهمى که 
از اضافه ارزش هاى حاصل استثمار کارگران 
آن  نصیب  خلیج  و  خاورمیانه  منطقه ى  در 
مى شود، سرمایه هاى جمهورى اسالمى اساسا 
بورژوازى  اصلى  راه بُرد  نمى آید.  چشم  به 
روى کرد  و  اسالمى  میلیتاریستى - فاشیستى 
سرمایه گذارى  با  متناظر  خارجى  سیاست 
در مناطق ذکر شده، این است که بخشى از 
یا  حاکم  بورژوازى  و  اجتماعى  سرمایه ى 
ساختار  در  باشد؛  کشورها  این  اپوزیسیون 
تعیین  نقش  حتاالمقدر  آن ها  سیاسى  قدرت 
کننده ایفا نماید و در جهت گیرى هاى احتمالى 
آینده و قرار گرفتن این کشورها در معادالت 
محوریت  جهانى،  قدرت  قطب هاى  جارى 
کامل داشته باشد. این هاست که خطوط اصلى 
سیاست خارجى رژیم در خاورمیانه، برخى 
از  مناطقى  خزر،  دریاى  حوزه ى  کشورهاى 
شمال آفریقا و بخش هایى از آمریکاى التین 
کنار  در  مذکور  روى کرد  مى کند.  ترسیم  را 
بین المللى،  کننده ى  تعیین  مولفه هاى  برخى 
بیش ترین تضاد را با منافع بورژوازى آمریکا 

و استراتژى خاورمیانه اى آن داشته است. 
جنگ هاى جنایت کارانه ى آمریکا در افغانستان 
و عراق، شکست فاحش آن در هر دو جنگ، 
پیش بینى  تغییرات  اعمال  از  آن  درماندگى 
متحده  ایاالت  ناکامى  نتایج  تبدیل  و  شده 
در  اسالمى  رژیم  کننده ى  تقویت  عناصر  به 
منطقه، چشم انداز انحالل بورژوازى اسالمى 
کرد.  تار  و  تیره  را  آمریکا  مطلوب  نظم  در 
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اصالح طلب  طیف  بیش تر  چه  هر  تضعیف 
و تسلط کامل بورژوازى میلیتاریست اسالمى 
بر اهرم هاى قدرت و موقعیت خدشه ناپذیر 
اجتماعى  سرمایه ى  نظم  برنامه ریزى  در  آن 
افق  ایران،  سرمایه دارى  حاکمیت  ساختار  و 
بورژوازى  ساخت.  محو  اساسا  را  مذکور 
بر  آن  بین المللى  شرکاى  و  متحده  ایاالت 
خالف پندارهاى رایج، نه تنها با موجودیت 
این  هژمونى  با  حتا  که  اسالمى،  جمهورى 
رژیم در خاورمیانه هم، هیچ تعارضى ندارند. 
مشکل پایه اى آمریکا با بورژوازى میلیتاریست 
اسالمى، در این است که آن ها روى کرد رژیم 
را در تعارض با نظم مطلوب خود مى بینند. 
امپریالیست هاى آمریکایى براى حفظ موقعیت 
خویش  افزون تر  سهم  جهان،  در  خود  برتر 
در اضافه ارزش ها و موقعیت برتر در سلسله 
رویکرد  جهان،  حاکمیت  و  قدرت  مراتب 
موجود خاورمیانه اى رژیم ایران را برنمى تابند 
و حاضر به تحمل آن نمى باشند. بحث اساسى 
بر سر حضور تعیین کننده ى اقتصادى، سیاسى 
بزرگ  کشور  چند  در  رژیم  میلیتاریستى  و 
که  است،  آن  محورى  مشکل  نیست.  منطقه 
رژیم مى خواهد حفظ موقعیت خود در این 
ممالک را خارج از دایره ى نظم جهانى تعیین 
با  چالش  در  آمریکا،  بورژوازى  توسط  شده 
این نظم و به مثابه ابزارى براى باج خواهى و 
زیادت طلبى پى گیرد. این جاست که برخورد 
نظم  شاکله ى  زیرا  مى شود؛  اجتناب ناپذیر 
تدوین شده از سوى بورژوازى ایاالت متحده 
درون  معادالت  و  جهانى  سرمایه دارى  براى 
در  مى گردد.  اختالل  دچار  چهارچوب  این 
این باره که محاسبات دولت آمریکا پیرامون 
چه  خود  بین المللى  استراتژى  سرنوشت 
سمت و سویى پیدا خواهد کرد و در این میان 
ایفا  نقشى  چه  ایران  میلیتاریست  بورژوازى 
مى کند، به برخى مولفه ها مى توان اشاره کرد:
1- جمهورى اسالمى در عرصه ى توزیع 
استثمار  از  که  سهمى  و  ارزش ها  اضافه 
توده ى کارگر جهانى نصیب خود مى سازد، 
هیچ رقیبى براى بورژوازى ایاالت متحده به 
شمار نمى رود. سرمایه دارى ایران به جز دو 
دوره ى بسیار کوتاه، همواره در دل بحران 
گرفتار بوده است. در عین حال، چرخه ى 
آن،  اجتماعى  سرمایه ى  ارزش افزایى 
حوزه ى سرریز بار بحران هاى بین المللى 
سرمایه دارى است. در مورد انباشت سرمایه 
در  اسالمى  میلیتاریست  بورژوازى  توسط 
یا  سوریه  و  عراق  لبنان،  نظیر  کشورهایى 
جاهاى دیگر، همان گونه که قبال هم اشاره 

شد، سهم سود این سرمایه ها در قیاس با 
سرمایه هاى ایاالت متحده و ممالک غربى 
خاص  موقعیت  اما  نیست.  باال  چندان 
ژئوپلتیکى ایران و جایگاه آن در استراتژى 
از  آن  کم تر  سهم  آمریکا،  خاورمیانه اى 
قابل  نحو  به  را  سودها  و  ارزش ها  اضافه 
گرفتن  قرار  مى دهد.  پوشش  مالحظه اى 
هرمز،  تنگه ى  خلیج،  شمالى  قسمت  در 
خزر،  دریاى  با  مجاورت  و  عمان  دریاى 
وجود بیش از سه هزار کیلومتر مرز آبى، 
سایر  و  گاز  و  نفت  سرشار  ذخایر  وجود 
با  هم جوارى  قاره،  فالت  در  معدنى  مواد 
جنوب  مرزهاى  در  افغانستان  و  پاکستان 
آزاد  آب هــاى  به  دست رسى  و  شرقى 
گسترش  براى  را  ایران  ژئوپلتیک  جهان، 
مبادالت منطقه اى و بین المللى در جایگاه 
با  متحده  ایاالت  است.  داده  قرار  ویژه اى 
رجوع به این مولفه ها، پیش بُرد استراتژى 
انحالل  به  مشروط  را  خود  خاورمیانه اى 
نظم  در  اسالمى  میلیتاریست  بورژوازى 
آمریکا  اساسى  معضل  است.  ساخته  خود 
جاست؛  همین  در  اسالمى  جمهورى  با 
براى  آمریکا  استراتژى  نظم  رژیم،  که  این 
بازتقسیم اضافه ارزش هاى حاصل استثمار 
مختلف  بخش هاى  میان  دنیا  کارگران 
بیش تر  هرچه  سهم  و  جهانى  بورژوازى 
ایاالت متحده و شرکاى غربى از این اضافه 
با  و  آینده  سال هاى  طول  در  را  ارزش ها 
رجوع به مولفه هاى تعیین کننده ى دیگر به 
مخاطره مى اندازد. براى بورژوازى آمریکا، 
نظم  دایره ى  از  خارج  که  رژیمى  تحمل 
نسخه پیچى آن، چشم انداز حصول اضافه 
ارزش هاى و موقعیت آن در سلسله مراتب 
قدرت و حاکمیت دنیا را دست خوش خطر 
سازد، در هیچ شرایطى قابل قبول نیست. 
این امر در شرایط روز سرمایه دارى جهانى 
و فاز انفجارى بحران ها و تشدید روزافزون 
آن ها پیش از هر زمان دیگرى تحمل ناپذیر 

جلوه مى کند.
2- شعور بورژوازى حتا زمانى که بلندترین 
مى کند  فتح  را  توسعه  و  رشد  قله هاى 
خدمت  به  را  بشرى  دستاوردهاى  ُکل  و 
مى گیرد، نه تنها ذره اى از ارتجاع و انجماد 
و عقب ماندگى تاریخى خود نمى کاهد، که 
بالعکس بر دامنه ى توهم بافى ها و وارونه 
خود  طبقاتى  اجتناب ناپذیر  پردازى هاى 
هر چه بیش تر مى افزاید. هیچ سرمایه دار، 
فکرى  نماینده ى  هیچ  و  دولت مرد  هیچ 
که  نیست،  قادر  بورژوازى  اقتصاددان  و 

فاجعه ى انحطاط و عالج ناپذیرى تناقضات 
سرشتى سرمایه دارى را آن گونه که هست 
و الزمه ى بقاى اوست درك کند و اعتراف 
نماید. نمایندگان فکرى و سیاسى سرمایه، 
وقتى از امپریالیسم بورژوازى در موقعیت 
میان  به  حرف  جهانى  سرمایه دارى  روز 
و  واقعیت  این  گرفتن  ُسخره  با  مى آید، 
از  بخشى  را  آن  امپریالیسم،  انکار  اساسا 
تکاپوى سرمایه دارى در طول قرون هجده 
و  بشر  تعالى  و  رشد  الزمه ى  و  نوزده،  و 
خالص شدن از شر کلیساى قرون وسطى 
همین  این ها،  همه ى  با  مى زنند!  جار 
نمایندگان  و  دولت مردان  سرمایه داران، 
خوب  بسیار  سرمایه  سیاسى  و  فکرى 
حاضر  فاز  در  سرمایه دارى  که  مى دانند 
تازیانه ى  زیر  در  خود،  ذاتى  تناقضات 
بحران هاى کوبنده اى که بى امان شیرازه ى 
شرایط  در  و  مى کوبند  را  نظام  هستى 
و  کوبنده تر  هم  باز  بحران هاى  باردارى 
غیرقابل مهارتر براى این که امروز خود را 
فردا کند، باید: اوال، وحشیانه ترین تعرضات 
را علیه حداقل معیشت و امکانات اولیه ى 
زیستى توده هاى کارگر دنیا سازمان دهد؛ 
درون  در  جدال ها  بشرستیزترین  به  ثانیا، 
خود و میان قطب هاى رقیب درونى خود 
بر سر تقسیم اضافه ارزش ها دست یازد. 
وضعیت زمین گیر جنبش ضد سرمایه دارى 
طبقه ى کارگر بین المللى، تنها برگ برنده ى 
به  امروز  کردن  موکول  براى  سرمایه دارى 
طبقاتى  مبارزه ى  ناپختگى  فرداهاست. 
و  ساز  نبودن  فراهم  و  کارگر  توده هاى 
برگ هاى الزم براى یک کارزار سراسرى 
روزنه ى  تنها  مزدى،  بردگى  نظام  علیه 
است.  نظام  این  بقاى  براى  سرمایه  امید 
طول  در  آن چه  دنبال  به  کارگرى  جنبش 
قرن بیستم ُرخ داد، در وضعیت استیصال 
به سر مى برد. در همین حال، موج قهر و 
خشم توده هاى عاصى در سراسر دنیا، این 
نظام را آماج خود قرار داده است، اما در 
غیاب یک جنبش رادیکال ضد کار مزدى، 
و  راست  منحط  رفرمیسم  باتالق  در  مدام 
چپ گرفتار مى شود. در دوره اى از تاریخ 
دنیا،  از  گوشه هایى  در  و  سرمایه دارى 
بخش هایى از بورژوازى این ظرفیت را در 
خود مى دیدند که براى مقابله با موج بحران 
و اسیر کردن جنبش کارگرى در بند قانون 
و قرار و مدنیت و انتخابات و دمکراسى و 
این زنجیرهاى سرمایه، به برخى خواست ها 
و حرف هاى رفرمیسم درون جنبش عمل 
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کنند. اما سرمایه سالیان متمادى است به ُکل 
بورژوازى آموخته است، که دوره ى عقب 
است.  شده  طى  کاسب کارانه  نشینى هاى 
هر لحظه تقابل با موج اعتراضات کارگران، 
حمام خون هاست.  و  جنگ ها  محتاج 
امپریالیست هاى آمریکایى مثل همیشه در 
این گذر، پیش گام هستند. انحالل همه ى 
آن،  مطلوب  نظم  در  سرمایه  روز  ارکان 
اجرایى کردن راه بُردهاى امنیت جهانى آن 
و برقرارى یک سکوت مرگ بار در سراسر 
دنیا، جزء الینفک استراتژى بین المللى آن 
به شمار مى رود. در همین راستا است، که 
میلیتاریست  بورژوازى  با  تکلیف  تعیین 
اسالمى و تسویه حساب با جهت گیرى هاى 
آمریکا  استراتژى  چهارچوب  از  خارج 

اهمیت اساسى مى یابد.
فقط  متحده  ایاالت  بورژوازى  مشکل   -3
کارگرى  عظیم  مبارزات  امواج  بازگشت 
نیست. سرمایه دارى از آغاز قرن بیستم به 
فاشیسم  ولد  و  زاد  حال  در  مدام  سو  این 
درنده ترین  و  مرتجع ترین  است.  بوده 
نوع  از  جهانى  بـــورژوازى  بخش هاى 
با  حساب  تسویه  راه  اسالمى،  جمهورى 
رقباى طبقاتى، دست یابى به سهام افزون تر 
در سلسله مراتب  ارتقا  و  مالکیت  و  سود 
قدرت و حاکمیت سرمایه را در بهره گیرى 
از گرسنگى و فقر و فالکت و محرومیت 
عاصى،  انسان  توده ى  میلیاردها  مرز  بى 
معمارى سبُعانه ى نارضایى ها و قهر اینان 
و  بشرستیزانه  فاشیستى  سازمان دهى  و 
است.  دیده  جمعیت  این  نابودگرایانه ى 
عروج فاشیسم در ساختار قدرت سیاسى 
سرمایه دارى جهانى، اگر چه یک ضرورت 
روز سرمایه براى چالش بحران و تقابل با 
جنبش کارگرى است، در همان حال نظم 
نسخه پیچى امپریالیسم بورژوازى و در راس 

آن آمریکا را نیز به خطر مى اندازد.
چین  سرمایه دارى  روزافزون  اعتالى   -4
درون  بین المللى  رقابت  عرصه ى  در 
براى  آمریکا  مشکالت  جهانى،  سرمایه ى 
دست یابى به سهم غالب تر اضافه ارزش ها 
را بیش تر مى کند. چین به لحاظ تسلط بر 
مکانیسم هاى افزایش بارآورى کار اجتماعى، 
قدرت رقابت کاالها و سرمایه هاى خود در 
بازار جهانى از توسعه ى دانش و تکنیک و 
تحقیقات گرفته تا همه ى مسایل دیگر با 
سرمایه دارى ایاالت متحده، فاصله ى قابل 
مالحظه اى دارد. سهم ساالنه ى سرمایه ى 
کارگر  طبقه ى  استثمار  در  چین  اجتماعى 

توده ى  میلیون  صدها  جمله  از  جهانى 
کارگر چینى با همه ى رشد و افزایش هاى 
سهم  نصف  به  هم  هنوز  اخیر،  سال  چند 
با  نمى رسد.  آمریکا  اجتماعى  سرمایه ى 
همه ى این ها باید در نظر داشت، که چین 
از اواخر دهه ى 70 به بعد همواره یکى از 
باالترین رشدهاى اقتصادى را در دنیا داشته  
است. بر 10,5 درصد و بین سال هاى 2007 
رشد  درصدهاى  مجموع  معادل   2011 تا 
(هفت  هفت»  «گروه  کشورهاى  اقتصادى 
کشور بزرگ صنعتى دنیا) بوده  است. نصف 
بازار  در  موجود  الکترونیکى  محصوالت 
و  مى شود  تولید  چین  در  سرمایه  جهانى 
سرمایه هاى چینى مدت هاست در آمریکاى 
التین، در معادن مس شیلى و پرو، در سنگ 
آهن برزیل، در پرورش دام و طیور و تهیه 
گوشت این کشور و سایر حوزه ها، عرصه 
را بر تراست هاى مالى و صنعتى آمریکایى و 
اروپایى تنگ ساخته است و نزدیک نیمى از 
سرمایه گذارى خارجى این قاره را به خود 
شریک  چین  امروز  است.  داده  اختصاص 
اقتصادى شماره ى یک برخى از بزرگ ترین 
و  است  التین  آمریکاى  منطقه  اقتصادهاى 
بانک  از  بیش  چین،  توسعه ى  بانک هاى 
به  آمریکایى،  توسعه ى  بانک  یا  جهانى 
این منطقه پول تزریق مى کنند. بورژوازى 
به  موسوم  توافق  چهارچوب  در  چین 
«سالك» (مجمع کشورهاى آمریکاى التین 
اقتصادى  مبادالت  داده  وعده  کاراییب)  و 
میلیارد  تا 500  را  التین  آمریکاى  با  خود 
دالر افزایش داده و در دهه ى آینده تا 250 
میلیارد دالر در این کشورها سرمایه گذارى 
کند. همه ى این داده ها نشان مى دهد چین، 
تعیین  نقش  آینده،  سال هاى  در  ویژه  به 
متحده  ایاالت  سهم  چالش  در  کننده اى 
استثمار  حاصل  ارزش هاى  اضافه  ُکل  از 
به  دست یابى  و  جهانى  کارگر  طبقه ى 
بورژوازى  با  قیاس  در  افزون تر  سودهاى 

آمریکا بازى خواهد کرد.
5- مشکل آمریکا به لحاظ چالش موانع بر 
سر راه توزیع مطلوب اضافه ارزش ها، فقط 
چین نیست. از سال 2001 زمزمه هایى مبنى 
بر ایجاد قطب تازه اى به نام «بریکس» در 
میان پنج غول بزرگ و کوچک سرمایه ى 
هند،  برزیل،  جنوبى،  آفریقاى   - جهانى 
این  است.  شده  مطرح  چین -  و  روسیه 
کشورها بنا به آمار بانک جهانى با در دست 
داشتن چهل درصد از منابع مالى جهان و 
پانزده درصد تجارت  جهانى و بیست و پنج 

در حال  اجتماعى،  ساالنه ى  تولید  درصد 
پیشى گرفتن از هفت کشور صنعتى جهان 
مى باشند و اگر یک مجموعه در نظر گرفته 
بورژوازى  عضو  ثروت مندترین  شوند، 
کشورهاى  مى آیند.  حساب  به  جهانى 
مذکور تاکنون اجالس هاى متعددى برگزار 
و  تدوین  مشخصى  راه بُردهاى  کرده اند؛ 
سرمایه هاى فراوانى را براى حصول هدف، 
پیش ریز نموده اند. محور همه ى اهداف و 
راه بُردهاى آن ها را افزایش مبادالت تجارى 
با یک دیگر، هم کارى ارزى، خارج شدن 
از زیر سایه ى بورژوازى ایاالت متحده و 
اعضاى  میان  توسعه  بانک  تاسیس  طرح 
جهت گیرى،  مى دهد.  تشکیل  «بریکس» 
دستور  در  راه کارهاى  و  راه بُرد  دورنما، 
کنونى  سهم  براى  تهدیدى  همگى  آن ها، 
اضافه  عظیم  حجم  از  آمریکا  بورژوازى 
جهان  سطح  در  که  است  ارزش هایى 
توسط طبقه ى کارگر تولید مى گردد. پنج 
کشور عضو «بریکس» متفق القولند، که باید 
صندوق  و  جهانى  بانک  قدرت  پایه هاى 
بین المللى پول را متزلزل سازند. در راه بُرد 
آن ها، این یک شرط ضرورى براى کاهش 
ارزش ها،  اضافه  از  متحده  ایاالت  سهم 
ایاالت  سرمایه هاى  برتر  موقعیت  چالش 
کشیدن  زیر  به  جهانى،  بازار  در  متحده 
و  قدرت  مراتب  سلسله  در  آمریکا  دولت 
حاکمیت جهان و اختصاص دستاوردهاى 
حاصل از سقوط مرتبه ى ایاالت متحده به 
افزایش سهم خود قلمداد مى شود. واکنش 
اخیر ترامپ در تقابل با سازمان تجارت آزاد 
اولویت  که  این  و  (نفتا)  شمالى  آمریکاى 
خود را آمریکا کرده است، نشان دهنده ى 
خطرى است که بورژوازى ایاالت متحده و 
دولت روز آن  از جانب اعضاى «بریکس» 

احساس مى کند.
6- در میان اعضاى «بریکس»، چالش هایى 
که از جانب روسیه پیش روى بورژوازى 
ایاالت متحده و حاکمان روز آن قرار دارد، 
از  کم تر  اقتصادى  نظر  نقطه  از  چه  اگر 
چین است، اما به لحاظ توان میلیتاریستى 
و موقعیت خاص ژئوپلتیکى به مراتب از 
است.  عمیق تر  دیگر  کشورهاى  و  چین 
از  بعد  نخست  سال  چند  جز  به  روسیه 
سقوط اردوگاه، همواره به عنوان مهم ترین 
نظم  استراتژى  در  متحده  ایاالت  رقیب 
منطقه اى و جهانى آن محسوب مى شود. در 
فضاى کشمکش ها و مجادالت روزافزون 
میان بخش هاى مختلف بورژوازى جهانى 
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اضافه  بیش تر  چه  هر  حصول  سر  بر 
پیش ریز،  حوزه هاى  بر  تسلط  ارزش ها، 
عروج  و  مالکیت  و  سود  افزون تر  سهم 
در ساختار قدرت و حاکمیت دنیا، داشتن 
و  موشکى  هاى  زرادخانه  ترین  عظیم 
جنگ افزارهاى  مدرن ترین  از  بهره گیرى 
نظامى، آمادگى براى تسلیح هر چه بیش تر 
متحدان در برابر رقبا، موقعیت بین المللى و 
توان جابه جایى قطب بندى ها، مولفه هایى 
هستند که نقش تعیین کننده اى در مختل 
کردن پویه ى توزیع اضافه ارزش ها به سود 
خود و به زیان حریفان بازى مى کنند. از این 
نظر، روسیه جایگاه ویژه اى در محاسبات 

استراتژیک آمریکا و نظم جهانى آن دارد.
مخاطرات  مى توانند  شد،  ذکر  که  مواردى 
در  جهانى  سرمایه ى  روى  پیش  اساسى 
حوزه هاى  و  ارزش ها  اضافه  تقسیم  پویه ى 
ایاالت  بورژوازى  شوند.  محسوب  پیش ریز 
مقابله  و  مخاطرات  این  چالش  براى  متحده 
نیازمند  منتظره اى  غیر  ُرخ داد  گونه  هر  با 
تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه و پیش بُرد 
استراتژى متناظر با نظم مطلوب آن در منطقه 
نه  اسالمى،  میلیتاریست  بــورژوازى  است. 
تنها مزاحم راه تضمین این موقعیت به شمار 
زیادت  و  یکه تازى ها  ادامه ى  که  مى رود، 
در  قدرت  موازنه ى  مى تواند  جویى هایش 
برهم  متحده  ایاالت  زیان  به  را  خاورمیانه 
زند. جمهورى اسالمى رابطه ى تنگاتنگى با 
تمامى پنج کشور عضو «بریکس» دارد. حجم 
مبادالت اقتصادى ساالنه ى رژیم با چین بیش 
از سى میلیارد دالر است. این رقم سه برابر 
ُکل داد و ستدهاى بازرگانى میان ایران و سه 
و  آلمان  انگلیس،   - اروپایى  بزرگ  کشور 
فرانسه - است. ایران با روسیه، هند، آفریقاى 
جنوبى و برزیل نیز بیش ترین میزان مبادالت 
تجارى را دارد. روسیه تکیه گاه اصلى ایران 
در تهیه سالح و پیش بُرد برنامه ى هسته اى 
موثرى  بسیار  نقش  چین  با  هم راه  و  است 
بر  آمریکا  بیش تر  فشار  از  جلوگیرى  براى 
ملل،  سازمان  امنیت  شوراى  طریق  از  ایران، 
عربستان  کشورهاى  دیگر،  طرف  از  دارد. 
عربى،  متحده  امارات  قطر،  کویت،  سعودى، 
بحرین، اردن، ترکیه، اسراییل و مصر، متحدین 
سنتى دهه هاى اخیر آمریکا در خاورمیانه و 
منطقه ى خلیج مى باشند. از میان این جوامع، 
توسعه  و  یکه تازى ها  نخست  کشور  پنج 
طلبى هاى جمهورى اسالمى - به ویژه نقش 
سرنوشت ساز سیاسى، اقتصادى و نظامى آن 
در سوریه، عراق و لبنان - را مهم ترین تهدید 

براى خود تلقى مى کنند. احساس هراس این 
پنج دولت از آن چه رژیم ایران در منطقه انجام 
مى دهد، در حدى است که آن ها ایفاى نقش 
خویش در دایره ى نظم ایاالت متحده براى 
خاورمیانه را به چالش موثر توسعه طلبى هاى 
مى بینند.  منوط  آمریکا  حاکمان  توسط  ایران 
این را هم باید اشاره کرد، که برخى از این 
با  امارات،  و  قطر  و  عربستان  مانند  کشورها 
فاصله گرفتن از گذشته هاى دور خود اکنون 
مالک سهم چشم گیرى از سرمایه ى جهانى 
آمریکا،  از جمله  در برخى جوامع  هستند و 
انگلیس و جاهاى دیگر، سرمایه داران داخلى 
نیرومندى به حساب مى آیند. افزون بر نصف 
صادرات نفت و گاز اوپک به متعلق به این 
از  یکى  سعودى  عربستان  است.  کشور  سه 
است.  آمریکایى  تسلیحات  مقاصد  مهم ترین 
صادرات  سهم  درصد  سه  و  سى  آمریکا 
جهانى سالح را بین سال هاى 2011 تا 2015 
به  سال ها  این  طى  آمریکا  داشت.  اختیار  در 
96 کشور سالح فروخته است؛ چهل و یک 
درصد صادرات سالح آمریکا به غرب آسیا 
صورت گرفته که بیست و هفت درصد آن به 
عربستان منتقل شد. عربستان سعودى با 9,7 
درصد بزرگ ترین کشور وارد کننده ى سالح 
مجموع  بود.  زمانى  بازه  این  طى  آمریکا  از 
واردات سالح عربستان از آمریکا طى سال هاى 
2011 تا 2015 در مقایسه با سال هاى 2006 
تا 2010 تا 275 درصد افزایش داشته است. 
قرارداد امضا شده میان آمریکا و عربستان در 
سفر دونالد ترامپ به ریاض، به صورت آنى 
110 میلیارد دالر و به صورت درازمدت طى 
یک دهه حدود 350 میلیارد دالر ارزش دارد. 
هزینه هاى  لحاظ  به  عربستان  که  طورى  به 
دفاعى، ساالنه در سطح جهانى بعد از آمریکا 
پنج  است.  کرده  احراز  را  سوم  مقام  چین  و 
تمامى  به  رجوع  با  گفت وگو  مورد  کشور 
و  خود  منافع  تضمین  به  مربوط  مولفه هاى 
خطراتى که از سوى رژیم میلیتاریست ایران 
چه  هر  افزایش  خواهان  مى کنند،  احساس 
بیش تر فشارها بر ایران از سوى آمریکا هستند. 
چندانى  بحث  به  نیاز  اسراییل  با  ارتباط  در 
از  حاضر  حال  در  نیز  ترکیه  و  مصر  نیست. 
موقعیت گذشته براى قرار گرفتن در دایره ى 
نظم آمریکا و استحکام اقتدار و استیالى آن 

در خاورمیانه برخوردار نیستند. 
مى توان  داده ها،  این  تمامى  مالحظه ى  با 
دریافت که تسلط بر خاورمیانه تا چه میزان 
نیاز  ساختن  برآورده  در  کننده  تعیین  نقش 
جبرى سرمایه هاى آمریکایى و اروپایى براى 

حفظ سهم خود در اضافه ارزش هاى جهانى 
مراتب  سلسله  در  آن ها  موقعیت  تضمین   ،
قدرت و حاکیمت دنیا و هژمونى نظم مطلوب 
ایاالت متحده براى سرمایه ى بین المللى دارد.

که  متحده،  ایاالت  بورژوازى  از  بخش هایى 
مى شوند،  محسوب  آن ها  دوراندیش ترین 
درهم رفتگى استراتژى خاورمیانه اى آمریکا، 
چشم اندازها و ملزومات این استراتژى را با 
موقعیت حال حاضر رژیم تحت هیچ شرایطى 
نگاه  رژیمى  به  آن ها  نمى گیرند.  دست کم 
رذیالنه ترین  نتیجه ى  آن،  تولد  که  مى کنند 
نطفه هاى سرمایه بوده است؛ یک قیام عظیم 
توده اى را در آستان بقاى بردگى مزدى سر 
بریده است؛ از یک جنگ فرساینده ى ارتجاعى 
با سپر کردن توده هاى کارگر ایرانى و نشانه 
رفتن سینه ى کارگران عراقى، به سالمت عبور 
کرده است؛ بر تپه هاى ساخته شده از اجساد 
توده ها، فریاد پیروزى حق بر باطل سر داده 
است؛ هر فعالیت کمونیستى و هر نفس مخالفى 
را شکار نموده است؛ با سازمان دهى فاشیستى 
لومپن پرولتاریا و سپردن زمام امور به دست 
آن ها، سایه ى شوم خود را همه جا پهن کرده 
است؛ با قاپیدن شعارهاى ضد امپریالیستى از 
و  استکبارستیزى  منادى  را  خود  رقبا،  دهان 
حمایت از محرومان جهان جاى زده است؛ 
طیف گسترده و نیرومند مخالفان را از پاى در 
آورده و بر موج توهم توده هاى منطقه سوار 
شده و خود را به عرش قدرت رسانیده است؛ 
مدنیت  و  کرده  متالشى  را  کارگرى  جنبش 
اسالمى سرمایه را به جاى آن بر پاى داشته 
است؛ زیر کوبنده ترین تحریم ها بوده، اما با 
انداختن عوارض آن به جان توده ها، خود جان 
به سالمت برده است. رژیمى که زمین گیرى 
اشتباه  هر  رقبا،  ضعف  هر  کارگرى،  جنبش 
شرکا، هر جنگ افروزى حریفان، همه و همه 
را ساز و برگ قدرت خود کرده است؛ زیر 
آوار تحریم ها، بزرگ ترین زرادخانه ها را بر 
پاى داشته و دست و پاى اختاپوس ارتجاع 
دینى بورژوازى را به همه جا باز کرده و با 
بورژوازى،  ارتجاع  اختاپوس  همین  بر  تکیه 
شرکاى  و  اسراییل  آمریکا،  محاسبات  ُکل 
ریخته  بهم  را  آن ها  بین المللى  و  منطقه اى 
نمى تواند  آمریکا  درنده ى  بورژوازى  است. 
استراتژى  پیش برد  در  را  رژیم  مخل  نقش 
طول  در  بگیرد.  نادیده  خود  خاورمیانه اى 
همه ى سال هایى که از ُعمر جمهورى اسالمى 
میلیتاریستى - فاشیستى  بورژوازى  مى گذرد، 
اسالمى نظم ایاالت متحده براى توزیع اضافه 
ارزش ها و سودها را برهم زده است. و در 
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مقابل، حاکمان ایاالت متحده در ادوار مختلف 
تحریم هاى  اعمال  ضمن  کرده اند  سعى 
حفظ  با  سازند  متقاعد  را  رژیم  ویران گر، 
همه ى ارکان میلیتاریستى، فاشیستى و اسالمى 
خود، حلقه اى از این نظم باشد. براى طیفى 
از ارتجاع بورژوازى، از احزاب جبهه ى ملى 
موسوم  جریانات  و  آزادى  نهضت  تا  گرفته 
اعتدال گرا  و  اصالح طلب  ملى - مذهبى،  به 
و نیروهاى مشابه، هر سطحى از انحالل در 
نظم نسخه پیچى ایاالت متحده، یک آرزو و در 
صورت تحقق، یک رویکرد حیاتى استراتژیک 
قلمداد مى شود. در مقابل، میلیتاریست اسالمى 
و طیف سرمایه داران سپاهى و بیت رهبرى، 
و  قدرت  اهرم هاى  غالب  بر  کنترل  دلیل  به 
حاکمیت نظم سرمایه و با رجوع به موقعیت 
بحران زاى سرمایه ى اجتماعى ایران در تقسیم 
کار جهانى سرمایه، ترجیح داده اند روى کرد 

خود در منطقه را خارج از دایره ى نظم ایاالت 
متحده پى گیرى نمایند. ُکل مناقشه بورژوازى 
سال  چهل  طول  در  اسالمى  رژیم  با  آمریکا 
انحالل  عدم  یا  ادغام  همین  حول  گذشته، 
چرخ زده است. هر تفسیرى جز این تنها خط 
بورژوازى  وارونه بافى  و  واقعیت  بر  کشیدن 
است. در همین ارتباط، سناریوى موسوم به 
«مذاکرات هسته اى»، آخرین فاز این رویارویى 

و کشمکش ها را تعیین مى کرد.

سناریوى مذاکرات هسته اى و موقعیت 
رژیم در معادالت جارى قطب هاى قدرت 

سرمایه دارى
عنوان  تحت  اخیر  سال هاى  طى  آن چــه 
و  ایران  «گفت گوهاى  هسته اى»،  «مذاکرات 
5+1»، «توافق هسته اى»، «قرارداد برجام» و... 
نقل محافل بورژوازى و ورد زبان نمایندگان 

از  فارغ  است،  گردیده  آن  سیاسى  و  فکرى 
موضوعیت آن و صرف نظر از چهارچوب هاى 
مندرج در متن این مناقشه، سناریویى ساخته 
تعیین  براى  متحده  ایــاالت  پرداخته ى  و 
تقابل  طریق  از  فیمابین  مناقشات  سرنوشت 
دیپلوماتیک میان بورژوازى دو کشور آمریکا 
نخست  فاز  شروع  البته  است.  بوده  ایران  و 
این سناریو، ریشه در انتظارات رژیم اسالمى 
حول فعالیت هاى اتمى اش داشت. جمهورى 
اسالمى بر آن بود با توسل به این طرح و در 
فعالیت هاى  ساختن  فاش  با  لزوم  صورت 
فشار  اهرم  یک  عنوان  به  آن  از  خود،  اتمى 
بر  خویش  خواست هاى  تحمیل  براى  موثر 
گیرد.  بهره  آن  منطقه اى  متحدان  و  آمریکا 
نطفه بندى  لحظه ى  همان  از  طرح  این  اما 
ایاالت  ــورژوازى  ب حاکمان  توسط  خود، 
و  شد  خارج  اسالمى  رژیم  چنگ  از  متحده 

اسالمى  جمهورى  علیه  معکوس  صورت  به 
به کار رفت. دولت مردان آمریکا ُکل امکانات 
موسسات  ظرفیت  متحدان شان،  و  خود 
جهانى سرمایه دارى و تمامى اهرم هاى فشار 
بین المللى را بسیج کردند تا جمهورى اسالمى 
متقاعد  خود  استراتژى  در  انحالل  براى  را 
و  متحده  ایاالت  بورژوازى  نظر  از  سازند. 
صدرنشینان ساختار قدرت سیاسى روز این 
راه بُردهاى  در  اسالمى  رژیم  ادغام  کشور، 
منطقه اى آمریکا هیچ منافاتى با جهت گیرى 
در  آن  بشرى  ضد  و  میلیتاریستى  فاشیستى، 
منطقه نداشت. صرف قرار گرفتن جمهورى 
اسالمى در دایره ى نظم ایاالت متحده براى 
آن  فاشیستى - اسالمى  تعلقات  همه ى  قبول 
کافى بود. همین جا باید تاکید کرد وقتى از 
دستاویز بودن مناقشات هسته اى حرف به میان 
مى آید، منظور نفى کامل اهمیت این موضوع 

در کشمکش هاى فیمابین ایران و قطب هاى 
قدرت جهانى نیست؛ چرا که به هر حال بر 
آن  سر  بر  بحث  مى افزاید.  جارى  مناقشات 
است، که مساله ى هسته اى پوششى است که 
منطقه اى،  مهم  مسایل  از  انبوهى  آن  زیر  در 
بده بستان ها، سازش ها، معادالت و راه بُردها 
و  هسته اى  موضوع  آن چه  مى شود.  مطرح 
مشخص  طور  به  را  رژیم  اتمى  فعالیت هاى 
به محور اصلى مجادالت و گفت وگوها بین 
ایران و پنج قطب قدرت دنیا تبدیل مى کرد، 
نه خطر دست یابى جمهورى اسالمى به بمب 
هسته اى، که ریشه در بازگشت بحران جهانى 
رژیم  فرومانده ى  موقعیت  سرمایه دارى، 
اسالمى در تقسیم کار جهانى سرمایه و قرار 
گرفتن خاورمیانه در صدر اولویت این قطب ها 
و  افزون تر  ارزش هاى  اضافه  حصول  براى 
دست یابى به نرخ سودهاى بیش تر به منظور 

چالش موفق تر بحران داشت. 
همان گونه که بارها اشاره شد، خاورمیانه جزء 
الیتجزایى از استراتژى بین المللى بورژوازى 
آمریکا و متحدان آن به شمار مى رود. حجم 
از  نقطه  این  در  موجود  ارزش هاى  اضافه 
جهان و موقعیت تعیین کننده ى آن در سلسله 
سال هاى  از  دنیا،  حاکمیت  و  قدرت  مراتب 
بعد از جنگ دوم امپریالیستى به بعد، همواره 
آن را در کانون تالقى و تصادم قطب قدرت 
تسلط  است.  داده  قرار  سرمایه دارى  جهانى 
بر خاورمیانه و پیش بُرد نظم مطلوب ایاالت 
اهداف  استراتژیک،  منطقه ى  این  در  متحده 
به  را  غربى  متحدان  و  آمریکا  ــورژوازى  ب
به  دست یابى  از طریق  چالش بحران  منظور 
اضافه ارزش هاى افزون تر، نرخ هاى طالیى 
سود و موقعیت برتر در سلسله مراتب قدرت 
هم زمان،  مى ساخت.  محقق  حاکمیت  و 

بین المللى  استراتژى  از  الیتجزایى  جزء  خاورمیانه 
مى رود.  شمار  به  آن  متحدان  و  آمریکا  بورژوازى 
از  نقطه  این  در  موجود  ارزش هــاى  اضافه  حجم 
قطب  تصادم  و  تالقى  کانون  در  را  آن  و...  جهان 
قدرت جهانى سرمایه دارى قرار داده است. تسلط 
بر خاورمیانه و پیش بُرد نظم مطلوب ایاالت متحده 
در این منطقه، اهداف بورژوازى آمریکا و متحدان 
غربى را به منظور چالش بحران از طریق دست یابى 
حاکمیت  و...  افزون تر  ــاى  ارزش ه اضافه  به 
بورژوازى  روى کرد  هم زمان،  مى ساخت.  محقق 
میلیتاریست اسالمى، این استراتژى خاورمیانه اى 
آمریکا را دچار اختالل مى کرد. بنابراین، مى بایست 

راهى براى مهار عاجل تر آن پیدا مى نمود. 
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اسالمى،  میلیتاریست  بورژوازى  روى کرد 
دچار  را  آمریکا  خاورمیانه اى  استراتژى  این 
راهى  مى بایست  بنابراین،  مى کرد.  اختالل 
براى مهار عاجل تر آن پیدا مى نمود. از سوى 
دیگر، بحران سال 2009 سرمایه ى جهانى بر 
ُعمر دوره ى رونق سرمایه دارى ایران هم نقطه 
پایان مى نهاد. هرچند دلیل بروز مجدد بحران 
در چرخه ى ارزش افزایى سرمایه ى اجتماعى 
سرمایه ى  اقتصادى  بحران  سرریز  در  ایران 
جهانى خالصه نمى شد. سرمایه دارى ایران در 
نیمه ى دوم دهه ى 1370 و نیمه ى اول دهه ى 
1380، یک منحنى صعودى ترکیب ارگانیک را 
پشت سر نهاد. دوره ى رونق اقتصادى تا قبل 
از نیمه ى دوم دهه 80 خورشیدى، به گونه اى 
قهرى و اجتناب ناپذیر، تولید افراطى سرمایه را 
به دنبال آورد. همین روند، در عین حال روند 
ارگانیک  ترکیب  متوسط  شتاب  پُر  افزایش 
مربوط  داده هاى  بود.  اجتماعى  سرمایه ى 
و  سرمایه  ارگانیک  ترکیب  صعودى  سیر  به 
گرایش رو به افت نرخ سود، رد پاى واقعى 
بالندگى زمینه هاى داخلى بحران نیمه ى دوم 
دهه ى 80 را آشکار مى ساخت. این مولفه ها 
مناقشه ى  تا  مى دادند  هم  دست  به  دست 
هسته اى به محور فشارها بر ایران تبدیل شود. 
تیم اوباما، اجراى این استراتژى را با چند تغییر 
در روابط منطقه اى ایاالت متحده با بورژوازى 
در  خود  عرب  متحدان  و  اسراییل  راسیست 
که  حال  همان  در  و  نمود.  پى گیرى  خلیج 
کشورهاى عضو اتحادیه ى اروپا، موسسات و 
نهادهاى بین المللى و تراست هاى عظیم مالى 
و تجارى را براى اعمال تحریم هاى ویران گر 
علیه رژیم اسالمى راضى مى کرد، قول ها و 
موازاتى  به  مى داد.  رژیم  به  هم  پیشنهاداتى 
که مجارى سرریز بار بحران جهانى سرمایه 
را به سوى خاورمیانه و سرمایه ى اجتماعى 
جوامع عرب حاشیه ى خلیج حفارى مى نمود، 
در  که  مى کرد  تشویق  را  اسالمى  جمهورى 
صورت پذیرش شروط آمریکا مبنى بر انحالل 
با  مى تواند  آن،  خاورمیانه اى  استراتژى  در 
حفظ همه ى تعلقات فاشیستى، میلیتاریستى 
و ضد بشرى اش، قدرت فائقه ى منطقه باشد. 
استراتژى اوباما براى متقاعد ساختن جمهورى 
اسالمى، هیچ به مذاق متحدان عرب ایاالت 
اسراییل  دینى  نژادپرست  دولت  و  متحده 
خوش نمى آمد. آن ها مى دانستند که پذیرش 
احتمالى شروط آمریکا از جانب ایران، نه تنها 
منجر به تضعیف موقعیت جمهورى اسالمى 
در منطقه نخواهد شد، که استیالى این رژیم را 
با همه ى جهت گیرى هاى فاشیستى، اسالمى 

و بربرمنشانه ى آن در پى خواهد داشت. به 
همین خاطر، بارها به طور جداگانه، مشترك 
یا در قالب «شوراى هم کارى خلیج» نارضایتى 
خود را از سیاست هاى منطقه اى آمریکا در 
قبال جمهورى اسالمى اعالم کردند؛ نسبت به 
دخالت ها و زیادت جویى هاى رژیم در مناطق 
تحت کنترل و نفوذ خود هشدار دادند؛ و براى 
تحریک هر چه بیش تر کاخ سفید نسبت به 
جهت گیرى هاى رژیم ایران، ژست حمله ى 
سوریه  لبنان،  در  آن  پایگاه هاى  به  نظامى 
بورژوازى  عرب  متحدان  گرفتند.  عراق  و 
من جمله   - خلیج  و  خاورمیانه  در  آمریکا 
قطر،  کویت،  سعودى،  عربستان  کشورهاى 
امارات و بحرین - براى فاصله انداختن میان 
ایاالت متحده و جمهورى اسالمى پیشنهادهاى 
وسوسه انگیز نفتى، تجارى و نظامى را روى 
همه،  این  با  دادند.  قرار  او  تیم  و  اوباما  میز 
اولویت  به  عطف  با  سفید  کاخ  استراتژى 
متحده،  ایاالت  نظم  در  اسالمى  رژیم  ادغام 
و  تهدیدها  مجادالت،  این  به  کم ترى  توجه 
مرز  تا  آن  جاى  به  مى داد.  نشان  پیشنهادات 
بورژوازى  با  شیعى  و  دینى  اشتراکات  اعالم 
اوباما  رفت.  پیش  هم  اسالمى  میلیتاریست 
کارها  این  همه ى  آمریکایى  دولت مردان  و 
داخل  براى  را  رژیم  بلکه  دادند،  انجام  را 
شدن به دایره ى نظم خود متقاعد سازند، اما 
ریاست  سال  هشت  طول  در  مذاکرات  این 
بورژوازى  تسلط  و  احمدى نژاد  جمهورى 
اهرم هاى  تمامى  بر  اسالمى  میلیتاریست 
قدرت، بیش تر به نمایشى مضحک مى ماند؛ 
زیرا رژیم اسالمى بورژوازى به رغم تحمل 
همه ى  یا  تحریم ها  فرساینده ى  بسیار  فشار 
در  انحالل  براى  اراده اى  دیگر،  مشکالت 
نظم مطلوب آمریکا براى خاورمیانه و جهان 
نداشت. تا این جاى کار، دستاورد دولت مردان 
«نقصان  حدیث  متحده،  ایاالت  قدرت  روز 
مایه و شماتت همسایه» بود. با همه ى این ها، 
آمریکا در طول دوره اى که تحریم هاى کوبنده 
داشت،  جریان  هسته اى»  «مذاکرات  با  توام 
برنده ى سیر ُرخ دادها بود. آن چه در ارزیابى 
ایاالت متحده پیرامون این مذاکرات اهمیت 
بیش ترى داشت، این بود که على رغم همه ى 
در  متفاوت  روى کردهاى  و  اختالف نظرها 
بین متحدان استراتژیک این کشور، سناریوى 
جمهورى  علیه  فشار  محور  به  را  هسته اى 
جهت گیرى هاى  مشترك  فصل  و  اسالمى 
اتحادیه ى اروپا، شوراى امنیت سازمان ملل، 
عرب  رژیم هاى  و  اسراییل  چین،  و  روسیه 
بورژوازى  از  وسیعى  بخش هاى  و  منطقه 

بین المللى تبدیل کرده بود. آمریکا پیش بینى 
مى کرد، که فشار تحریم ها و اثرات کوبنده ى 
آن بر پیکر سرمایه دارى ایران در نهایت رژیم 
را وادار مى نماید براى حل عاجل تر مناقشات 
و خروج از زیر بار فرساینده ى تحریم ها تن به 
مذاکره دهد. قبول ریاست جمهورى روحانى 
و طیف هاى حامى او از سوى سرمایه داران 
سپاهى، بیت رهبرى و بورژوازى میلیتاریست 
اسالمى با برخى قید و بندها و ترسیم خطوط 
قرمزها، از میزان استیصال و درماندگى رژیم 
تحقق  و  فشارها  سنگین  سایه ى  زیر  در 
از  داشت.  حکایت  متحده  ایاالت  انتظارات 
این جا به بعد دیگر نیازى به گفت وگوهاى 
و  آمدها  و  رفت  بستان ها،  بده  پرده،  پشت 
خبرنگاران،  دید  از  خارج  واسطه گرى هاى 
جاسوسان  و  اطالعاتى  عناصر  و  رسانه ها 
رقیب وجود نداشت. گفت وگوهاى موسوم 
به «مذاکرات ایران و 5+1» به صورت کامال 
رسمى و آشکار جریان پیدا مى کرد و وزیران 
خارجه آمریکا و ایران شانه به شانه یک دیگر 
از این هتل به آن هتل مى رفتند. محور تمامى 
این گفت وگوها را، همان گونه که قبال اشاره 
جمهورى  اتمى  فعالیت هاى  صرف  نه  شد، 
اسالمى، بلکه جهت گیرى هاى منطقه اى آن، 
ارزیابى  سوریه،  و  عراق  لبنان،  در  ویژه  به 
موقعیت رژیم براى شرکت در نظم مورد نظر 
مناقشات  سرنوشت  تعیین  و  متحده  ایاالت 
سالیان دراز گذشته تشکیل مى داد. با انعقاد 
قرارداد موسوم به «برجام»، رژیم اسالمى به 
یُمن دست یابى به برخى مجارى بین المللى 
براى  کانال هایى  شدن  باز  سرمایه،  انباشت 
بانکى،  و  مالى  حساب هاى  شدن  جارى 
براى  بین المللى  محدودیت هاى  برخى  رفع 
ارزش هاى  اضافه  حصول  معامالت،  انجام 
از  پیش  دوره ى  با  قیاس  در  بیش تر  نفتى 
براى  تازه اى  چشم اندازهاى  یافتن  و  برجام 
سرمایه گذارى از سوى کشورهاى اروپایى و 
تراست هاى عظیم صنعتى جهان، تا حدى از 
زیر فشار کوبنده ى تحریم ها خارج شد. اما 
چیزى  آن  از  کم تر  برجام  دستاوردهاى  بُرد 
اعتدال گراى  و  اصالح طلب  طیف  که  بود 
آن  هیاهوى  از  را  جامعه  سراسر  بورژوازى، 
پُر کرده بودند. بورژوازى ایران با رجوع به 
مولفه هاى درونى و موقعیت و مکان خود در 
براى  افقى  هیچ  سرمایه،  جهانى  کار  تقسیم 
بازگشت دوره ى طالیى انباشت و خروج از 
نمى یافت.  خود  روى  پیش  بحران  ورطه ى 
مجادالت میان بخش هاى مختلف بورژوازى 
بر سر میزان سود و سهام مالکیت و قدرت نیز 
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بر وخامت اوضاع مى افزود. رژیم هار اسالمى 
هر  سالخى  در  را  نجات  راه  تنها  بورژوازى 
انتقال  کارگر،  توده هاى  معیشت  بیش تر  چه 
عوارض ناشى از تحریم و بحران به زندگى 
خیزش  هر  وحشیانه تر  سرکوب  و  آن ها 
چنین  با  رژیمى  چنین  مى دید.  جنبشى  و 
موقعیتى  نمى توانست جهت گیرى منطقه اى 
خود را حداقل در دوره ى مورد بحث، مطابق 
با خواست ایاالت متحده تغییر دهد. بورژوازى 
میلیتاریست اسالمى هم چنان به نقش آافرینى 
خود در منطقه ادامه داد؛ صدها هزار کارگر 
سورى را به کمک رژیم بورژوازى سوریه و 
شرکاى منطقه اى و بین المللى آن از دم تیغ 
گذراند؛ تا جایى که به قتل عام زنان و کودکان 
بیش ترین  مى شد،  مربوط  اسد  مخالفان  و 
هم راهى و هم آهنگى را با داعش نشان داد؛ 
عقب مانده ترین الیه هاى کارگر خاورمیانه را 
در گردان ها و تیپ هاى موسوم به «فاطمیون» 
و «زینبیون» براى پیش بُرد اهداف سلطه جویانه 
و زیادت طلبانه ى خود سازمان دهى کرد؛ از 
هیچ تالشى براى برهم زدن هر توافقى، که 
موقعیت اسد را در سوریه تضعیف مى کرد، 
دریغ نورزید؛ تصمیمات رقباى منطقه اى خود 
را با کمک روسیه، قبل از آن که به مرحله ى 
عمل برسد، نکول ساخت؛ استراتژى خود را 
«دفاع از حرم» و «محور مقاومت» نام گذارى 
نمود و زمانى که تجاوز داعش به حریم اش 
را مخاطره آمیز دید، پایگاه هاى هوایى خود 
در داخل را به روسیه سپرد تا تکلیف آن را 
رویکرد  هم  لبنان  و  عراق  در  نماید.  روشن 
رژیم اسالمى نه فقط تفاوتى با گذشته نکرد، 
که میلیتاریستى تر از قبل ادامه یافت. اختاپوس 
اعالى  «مجلس  قالب  در  رژیم  دینى  ارتجاع 
«میلیشیاى  «حزب الدعوه»،  عراق»،  اسالمى 
سپاه بدر»، «عصائب اهل حق»، «حشد الشعبى»، 
روز  «تیپ  عــراق»،  حزب اهللا  «گردان هاى 
موعود» و... بر یکه تازى ها و جنایت هاى خود 
پشتیبانى  وعده ى  بحرین  شیعیان  به  افزود؛ 
براى هموار کردن راه انقالب اسالمى در آن 
چه  هر  تجهیز  و  سازمان دهى  به  داد؛  کشور 
سومالى  سودان،  در  ترور  گروه هاى  بیش تر 
شیعیان  و  پرداخت  آفریقا  شما  از  مناطقى  و 

حوثى در یمن را تقویت کرد. 
براى  الزم  پیش شرط هاى  و  شرایط  همه ى 
سرمایه دارى  را  وضعیتى  چنین  شکل گیرى 
از  بخش هایى  بود.  ساخته  فراهم  قبل  از 
این  همه ى  در  که  بــورژوازى،  هار  ارتجاع 
کشورها در تقالى جبران سهم کم تر اضافه 
ارزش ها و موقعیت نازل تر خود در ساختار 

قدرت سیاسى است، میلیون ها انسان محروم 
و تحقیر شده اى که در خرافه هاى دینى ماقبل 
قرون وسطایى دست و پا مى زنند، ذخیره ى 
براى  پرولتاریا  لمپن  از  عظیم  لشکر  یک 
سازمان دهى بسیار وسیع فاشیستى در منطقه، 
به عالوه برخى مولفه هاى بین المللى دیگر، به 
رژیم اسالمى بورژوازى براى پیش بُرد اهداف 
خود و ادامه ى جهت گیرى هاى منطقه اى و 
جهانى اش یارى مى رساند. رژیم با تکیه بر 
این داشته ها، معادالت جارى میان قطب هاى 
قدرت سرمایه دارى را دست خوش بسیارى 
تغییرات نموده و به شرکاى بین المللى خود 
در منطقه، از جمله چین و روسیه، نشان داده 
موازنه ى  چالش  براى  اتکا  قابل  نیرویى  که 
ایاالت  مطلوب  نظم  زدن  برهم  قــدرت، 
متحده و هژمونى میلیتاریستى - فاشیستى در 

خاورمیانه خواهد بود. 
فاشیسم  عروج  و  ترامپ  آمدن  کار  روى  با 
بورژوازى در ساختار قدرت سیاسى ایاالت 
متحده، متحدان عرب سنتى این کشور و دولت 
از  تا  شدند  امیدوار  اسراییل  دینى  راسیست 
یکه تازى ها و زیادت خواهى هاى جمهورى 
اسالمى در منطقه پیش گیرى کنند. ترامپ در 
در  و  برجام  از  خروج  وعده ى  آغاز،  همان 
به  را  ایران  به  نظامى  حمله ى  لزوم  صورت 
گوش بورژوازى میلیتاریست اسالمى رساند؛ 
و  منطقه  عرب  کشورهاى  با  خود  مناسبات 
اسراییل را از نو بازسازى نمود؛ قراردادهاى 
و  جانبه  دو  معاهدات  و  تسلیحاتى  بزرگ 
و  کرد؛  امضاء  آن ها  با  امنیتى  جانبه ى  چند 
از این ره گذر، به حجم قابل مالحظه اى از 
اضافه ارزش ها و سودها دست یافت. اما در 
برقرارى اجماع نسبى میان متحدان غربى خود 
توفیق چندانى حاصل نکرد. تشتت در میان 
در  و  آمریکا  بورژوازى  مختلف  بخش هاى 
آمریکا  دولت  مشکالت  بر  ترامپ،  تیم  میان 
برابر  در  واحد  استراتژى  یک  تدوین  براى 
ایران مى افزود. براى رفع این موانع، ترامپ 
روسیه،  با  نزدیکى  ضمن  است  کرده  سعى 
به  نسبت  بى اعتنایى  و  چین  بر  فشار  اعمال 
اتحادیه ى  با  متحده  ایاالت  اقتصادى  روابط 
دیپلماتیک  مناسبات  سطح  کاهش  و  اروپا 
با کشورهاى عضو این اتحادیه، همه ى این 
استراتژى  از  پیروى  به  مجبور  را  قطب ها 
خاورمیانه اى خود سازد. اما سیر حوادث تا 
این جاى کار چندان مطابق خواست بورژوازى 
ایاالت متحده پیش نرفته است. راه بُرد ترامپ 
و تیم او بیش از آن که برآیند یک چشم انداز 
امیدوارکننده براى آمریکا باشد، نوعى واکنش 

و  منطقه  ُرخ دادهاى  سیر  به  استیصال گونه 
جهان، موقعیت متزلزل آن در سلسله مراتب 
قدرت و حاکمت دنیا و فاز انفجارآمیز انحطاط 
سرمایه دارى است. بر خالف تصور ترامپ و 
دولت مردان آمریکا، شرایط چین به گونه اى 
نیست که زیر فشار تحریم ها یا مسدود ساختن 
برخى مجارى بین المللى انباشت بر روى آن، 
دچار تزلزل شود. بورژوازى روسیه با داشتن 
عظیم ترین زرادخانه هاى تسلیحاتى و با رجوع 
به موقعیت خاص ژئوپلتیکى اش، از شرایط با 
ثبات منطقه اى و جهانى برخوردار است. پس 
از خروج آمریکا از برجام، کشورهاى عضو 
اتحادیه ى اروپا با ابراز نگرانى خود از اقدام 
آمریکا، جار و جنجال پیرامون مخدوش شدن 
روح برجام(!)، هشدار نسبت به واکنش رژیم 
اتمى  فعالیت هاى  ادامه ى  بر  مبنى  اسالمى 
کردند  تالش  دست،  این  از  عباراتى  و  خود 
ضمن حفظ روابط خود با جمهورى اسالمى 
براى پیش ریز کردن سرمایه ها در بازار داخلى 
افزون تر  ارزش هاى  اضافه  حصول  و  ایران 
توده ى  استثمار  از  بیش تر  سودهاى  نرخ  و 
را  ترامپ  خاورمیانه اى  راه بُرد  ایران،  کارگر 
حتاالمقدور با این چشم اندازها تلفیق نمایند. 
همه ى نمایندگان فکرى و سیاسى بورژوازى 
اتحادیه ى  عضو  کشورهاى  که  متفق القولند 
اروپا به واسطه ى حجم معامالت تجارى و 
مالى خود با ایاالت متحده، بى ثباتى سیاسى 
براى  کافى  امنیت  وجود  عدم  ــران،  ای در 
منافع  درهم رفتگى  خارجى،  سرمایه گذارى 
اقتصادى اتحادیه ى اروپا با بورژوازى آمریکا، 
موقعیت برتر آن در سلسله مراتب قدرت و 
حاکمیت دنیا و این قبیل حرف ها، در نهایت 
به  یک  و  داد  خواهند  ترامپ  اراده ى  به  تن 
خواهند  فاصله  اسالمى  جمهورى  از  یک 
به  درست  شاید  حرف ها  این  ظاهر  گرفت. 
خط  و  وارونه بافى  اساس  از  اما  بیاید.  نظر 
حال  وضعیت  در  است.  واقعیت  بر  کشیدن 
حاضر سرمایه ى جهانى و با رجوع به موقعیت 
جهانى  کار  تقسیم  در  ایران  سرمایه دارى 
فاصله  دریافت  مى توان  سادگى  به  سرمایه، 
مالى  تراست هاى  غربى،  کشورهاى  گرفتن 
سرمایه دارى  عظیم  انحصارات  و  تجارى  و 
بین المللى از ایران، نه در موقعیت تزلزل ناپذیر 
و تعیین کننده ى ایاالت متحده، که ریشه در 
فروماندگى چرخه ى ارزش افزایى سرمایه ى 
اجتماعى ایران و نبود هیچ چشم اندازى براى 
نرخ  و  افزون تر  ارزش هاى  اضافه  حصول 
سرمایه دارى  دارد.  بیش تر  طالیى  سودهاى 
ایران از سال ها قبل به این سو، یک دوره ى 
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بازتولید  چرخه ى  فروپاشى  برگشت ناپذیر 
انباشت و ارزش افزایى سرمایه را آغاز کرده 
ترکیب  صعودى  سیر  گرفتن  سرعت  است. 
نرخ  افت  به  رو  گرایش  و  سرمایه  ارگانیک 
را  ایران  سرمایه دارى  سقوط  خطر  سود، 
ــورژوازى  ب روى  پیش  زمــان  هر  از  بیش 
قرار  طبقه  این  مختلف  الیه هاى  و  اسالمى 
خیزش هاى  و  مبارزات  موج  است.  داده 
عین  در  ایران،  کارگر  توده ى  بى گاه  و  گاه 
تفرق و درماندگى هاى حى و حاضرش، هم 
گوش  در  بیش تر  چه  هر  را  فروپاشى  طنین 
اسالمى  میلیتاریستى - فاشیستى  بورژوازى 
جنبش  سرکوب  معمول،  طبق  مى کند.  نجوا 
آوار  و  مخالفى  نفس  هر  بریدن  کارگرى، 
کردن ُکل عوارض بحران بر معیشت توده ها 
راه  تنها  آن ها،  نیست  و  هست  سالخى  و 
چاره ى بورژوازى اسالمى است. تیم ترامپ 
با همه ى تشتت هاى درونى و اختالف نظر 
با بخش هاى دیگر بورژوازى ایاالت متحده، 
کرده  درك  خوبى  به  را  رژیم  موقعیت  این 
است. اگر اسالف او چشم به راه عروج طیف 
اصالح طلب و آماده ى ادغام در نظم آمریکا، 
بساط گفت وگو و مذاکره و معامله را با این 
مى کردند،  پهن  ــورژوازى  ب ارتجاع  بخش 
ترامپ و تیم سیاست خارجى او بدون تفکیک 
رژیم  مختلف  بخش هاى  میان  شدن  قایل 
بورژوازى اسالمى، تالش مى کنند در همین 
انجام  رژیم  با  را  الزم  حساب  تسویه  دوره 
حساب  تسویه  از  وقتى  نشود.  اشتباه  دهند. 
حرف به میان مى آید، منظور این نیست که 
دولت مردان آمریکا قرار است بساط رژیم را 
دیگر  رژیمى  یا  برچینند  نزدیک  آینده ى  در 
آمریکا  روز  استراتژى  کنند!  آن  جایگزین  را 
با همه ى تفاوت هاى ظاهرى، ادامه ى همان 
قبال  در  کشور  این  گذشته ى  راه بُردهاى 
وادار  که  راه بُردى  است.  اسالمى  جمهورى 
کردن رژیم ایران به شرکت در نظم مورد نظر 
دایره ى  در  آن  گرفتن  قرار  و  متحده  ایاالت 
استراتژى خاورمیانه اى آمریکا و متحدانش، 
کانون هر نوع مناقشه اى - از اعمال تحریم 
گرفته تا تهدید نظامى - را تشکیل مى دهد. 
شرایط  به  که  جایى  تا  روز  ُرخ دادهاى  سیر 
مى شود،  مربوط  ایران  سرمایه دارى  داخلى 
گویاى شدت یافتن بحران، درماندگى رژیم 
از پیدا کردن راهى براى نجات چرخه ى در 
حال فروپاشى سرمایه ى اجتماعى و تشدید 
تحمیل  براى  ــورژوازى  ب درون  مناقشات 
میان  جدال  و  سرمایه  نظم  برنامه ریزى 
مالکیت  سهام  آن بر سر  بخش هاى مختلف 

و قدرت خواهد بود. در عین حال، روى کرد 
و  قبل  شیوه ى  به  نه  اگر  منطقه،  در  رژیم 
در  اما  اخیر،  سالیان  یکه تازى هاى  همان  با 
و  میلیتاریستى - فاشیستى  چهارچوب  همان 
با شدت و ضعف در نقاط مختلف خاورمیانه 
ادامه خواهد یافت. اجرایى شدن فاز تازه ى 
تحریم هاى نفتى، خروج سرمایه هاى خارجى 
و انسداد مجارى بانکى و مالى رژیم در سطح 
بــورژوازى  روى کــرد  بر  قطعا  بین المللى، 
مراودات  و  منطقه  در  اسالمى  میلیتاریست 
در  اما  گذاشت.  خواهد  تاثیر  ان  بین المللى 
موج  بازگشت  که  کرد  تاکید  باید  جا  همین 
تسلیم  با  مترادف  لزوما  تحریم ها،  کوبنده ى 
آمریکا  بورژوازى  شروط  پذیرش  و  رژیم 
یا حتا سقوط آن نیست. اساسا هیچ رژیمى 
فرساینده  که  این  ولو  تحریم ها،  فشار  زیر 
پاشید.  نخواهد  فرو  باشند،  هم  ویران گر  و 
این نه خواست بورژوازى جهانى در شرایط 
روز است و نه چشم اندازى براى آن متصور 
درهم رفتگى  پشتوانه ى  به  رژیــم  اســت. 
سرمایه ى  مختلف  بخش هاى  با  خود  منافع 
اضافه  از  سهمى  به  دست یابى  بین المللى، 
کارگر  توده هاى  استثمار  حاصل  ارزش هاى 
جان  بر  تحریم  عــوارض  انداختن  و  دنیا 
توده ى کارگر ایران، تا مدت زمان نامعلومى 
عین  در  بود.  خواهد  بحران  چالش  به  قادر 
حال، هر گونه احتمالى براى هر سطحى از 
یا  سیاسى  قدرت  ساختار  در  تغییرات هاى 
حتا جابه جایى هاى ایدئولوژیک وجود دارد. 
بورژوازى میلیتاریست اسالمى نشان داده است 
براى بقاى خود نه تنها با ایاالت متحده، که حتا 
با اسراییل هم به طور رسمى سازش خواهد 
اما  دارد،  وجود  احتماالت  این  همه ى  کرد. 
آن چه مهم است نه استراتژى ایاالت متحده 
سیاست  در  رژیم  روى کرد  نه  منطقه،  در 
خارجى، نه جهت گیرى هاى روسیه و چین 
له یا علیه جمهورى اسالمى، نه ماندگارى یا 
سقوط رژیم، که موقعیت روز جنبش کارگرى 
ایران و جهان است. قرن هاست که بورژوازى 
با تزریق سموم خود و با القاى منافع طبقه ى 
جهان  کارگران  ملى  منافع  عنوان  به  خود 
کرده  اسیر  وارونه پردازى ها  باتالق  در  را 
است؛ براى حصول سهم افزون تر از اضافه 
مراتب  سلسله  در  بهتر  موقعیت  و  ارزش ها 
را  جهان  کارگران  دنیا،  حاکمیت  و  قدرت 
علیه هم زنجیران خود به صف نموده است؛ 
توده هاى  علیه  جنایت کارانه  جنگ هاى 
و  نموده  اعالم  ملى  امنیت  اصول  را  کارگر 
مرزبندى هاى شوم نژادى، قومى، فرقه اى و 

عقیدتى را پیش شرط «اعتالى ملت» جار زده 
است. این صف بندى ها و لشکرآرایى ها فقط 
و فقط به جارى ساختن حمام خون ها، سقوط 
هر چه بیش تر هستى کارگران و ارزش هاى 
فاحش تر  چه  هر  درماندگى  آنان،  انسانى 
کارگر،  طبقه ى  سرمایه دارى  ضد  جنبش 
زاد و ولد فاشیسم و عروج بى مهار آن در 
ساختار قدرت سیاسى روز بورژوازى جهانى 
ختم شده است. طبقه ى کارگر براى خالص 
شدن از شر تمامى این بربریت هاى بورژوازى، 
راهى ندارد سواى این که علیه اساس سرمایه 
به پا خیزد. اعتراضات این جا و آن جا بر ضد 
سیاست هاى بین المللى یا مداخله جویى هاى 
بورژوازى  محافظه کار  رژیم  این  منطقه اى 
هیچ  سرمایه دارى،  فاشیستى  دولت  آن  یا 
دردى از دردهاى بى شمار کارگران را درمان 
و  راست  رفرمیسم  اعجاز  به  امید  نمى کند. 
چپ بورژوازى، تغییر ریل سیاست بین المللى 
امپریالیست ستیز  چپ نماى  احزاب  توسط 
سیاست بازان  سر  پشت  در  سنگربندى  و 
بورژوایى از نوع کوربین، ساندرز، مالنشون، 
جنگ ها  به  دادن  خاتمه  براى  و...  چامسکى 
بین المللى،  عرصه ى  در  صلح  برقرارى  یا 
تنها و تنها به فرسایش هر چه بیش تر جنبش 
الیه ى  عروج  و  کارگر  طبقه ى  سرمایه ستیز 
دیگرى از بورژوازى به عرش قدرت سیاسى 

سرمایه خواهد انجامید.
انحطاط آمیزترین  سرمایه دارى،  کنونى  فاز 
هیچ  سرمایه  براى  است.  آن  تاریخى  فاز 
در  آن  بقاى  ــدارد.  ن وجود  بازگشتى  راه 
مزدى  بردگان  توده ى  بى مهار  سالخى  گرو 
و  زاد  و  بمباران ها  جنگ افروزى ها،  است. 
القاعده،  داعش،  نظیر  موجوداتى  کردن  ولد 
طالبان، بوکوحرام، جبهه النصره، حزب اهللا و... 
تنها بخشى از استراتژى سرمایه براى فرار از 
ورطه ى انحطاط است. همه ى این ها از قعر 
و  خرید  پویه ى  بطن  از  و  توده ها  استثمار 
فروش نیروى کار، انفصال از کار و سرنوشت 
بیرون  سر  سرنوشت  تعیین  حق  و  کار 
مى آورند. و جزء تفکیک ناپذیر ارزش افزایى 
سرمایه هستند. تنها راه چاره ى طبقه ى کارگر 
جهان، این است که بر هر شکلى از رابطه ى 
خرید و فروش نیروى کار و ارزش افزایى خط 
بطالن بکشد؛ خود را هر چه بیش تر در شکل 
شورایى سازمان یابى نماید و طومار بورژوازى 
و سیاست خارجى و راه بُردهاى بشرستیز آن 

را در تمامى عرصه ها درهم پیچد.   
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