
   يک استراتژیروز و چشم انداز ترميم سقوط 

در بازار  ن و افزايش مستمر سهم خودساله رژيم اسالمی ايران برای تضمي 41همه شواهد بانگ می زنند که راهبرد 

ن هدف ايگرديده است.  بدفرجامبن بستی  و سهام سود، سرمايه، قدرت و حاکميت سرمايه جهانی دچار شکستی فاحش

دنبال کرده و تا  و نظام سرمايه داری دولتهای دنيا همه که کل بورژوازی بين المللی، استاستراتژی همان چيزی بوده 

با همه وسائل ک بندی سرمايه داری، در هر شرايطی، بلو هر دولت و هرباقی است دنبال خواهد کرد. هر سرمايه دار، 

بسيار  گاه در اين ميان راهبردها متفاوت وسرمايه و حاکميت می کوشد. برای افزايش سهم خود از کل سود،  مقدور

ی کنيم. وقت به اين تمايزات چند سطر بعد اشاره خواهيم کرد اما پيش از اين نکته مهمی را يادآوری .بوده استمختلف 

قی و ديپلوماتيک يم کل سياست ها، استراتژی، راهکارها، جهتگيری های فرهنگی، مدنی، حقواز سرمايه حرف می زن

حساب آورد. سرمايه نه مشتی توليد اضافه ارزش و استحصال سود به  روندرا نيز بايد به عنوان اشکال بسط يافته 

مذهب و ايدئولوژی فرا رسته از شرايط ارزش افزائی که يک رابطه اجتماعی است.  پول يا کال شيئ صنعت، تکنيک،

توسط طبقه سرمايه دار به همان اندازه برای هستی و بقای سرمايه داری  سرمايه يا نبش قبر شده و بازسازی گرديده

يا   ماندگاری آن مهم می باشد، ديپلوماسیافزائی يا دبرای خو ،موضوعيت دارد که هر راهکار و نسخه پيچی اقتصادی

ود باالترين ارقام ستضمين  بورژوازی با تمامی سياليت آن، سرمايه متبلور در قالب مراودات اجتماعی با هدف سياست

است. موضوعی که در رابطه با کل وجوه هستی سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی صدق می کند. در همين راستا 

ای هساختار قدرت سياسی يا اضافه ارزشتر در افزونوقتی از راهبرد اين يا آن قطب سرمايه بين المللی برای سهم خواهی 

لوژی، حقوق بشر، سياست، تروريسم، جنگ افروزی و هر کارکرد ديگر را جزء جهانی صحبت می کنيم، بايد ايدئو

  وارد محاسبات خود سازيم. بدانيم و اليتجزای اين يا آن راهبرد بورژوازی

به کارکرد در اتکاء ، حصول اهداف باالبرای ها  استراتژی سراسری بورژوازی کشورها و قطب تا اوايل قرن بيستم 

گسترش بازار جهانی سرمايه داری، صدور کاال، توسعه سياست  رقابت کوبنده سرمايه ها، سرمايه، عام و قوانين سرشتی

 د.امپرياليستی اين نظام تبلور پيدا می کر فزاينده صادرت غول آسای سرمايه و انکشافجنگهای استعماری، مستعمراتی، 

ن دستاوردهای ای بهره گيری حداکثر از آخريهر کشور با توسل به تمامی راهکارها و امکانات، بر سرمايه اجتماعی

در بازارهای بين المللی، ادغام سرمايه های ديگر در خود ارتقاء بارآوری کار، افزايش قدرت رقابت ، تکنيک و دانش

وندی که ر تر اضافه ارزش های جهانی تقال می کرد.عظيم سهم  دستيابی بهيا آميختن با سرمايه های نيرومندتر و نهايتا 

ی ازو يکه تفزون سرمايه مالی، استعمارگری د روزارش تراستهای مالی و صنعتی،، تشکيل تمرکز روزافزون سرمايه

ان از دام ، جنگ افروزيهای مستمرهای غول پيکر امپرياليستی سرمايه داریعروج و تسلط قطب ،قدرت های استعماری

 ا،هآواره سازيهولوکاست آفرينی ها،  به همهو زير آن  خترد می افرارويکپرچمی که سرمايه در اين متولد گرديدند.  آن

 ود.و مانند اينها ب دموکراسی عه سياسی، جامعه مدنی، حقوق بشر،، توسعه اقتصادی، توسدست می زدو بشرستيزی ها 

ها  يتسبعيه اين عل حتی عاصيان بی خانمان خلع يد شده دنياتوده های کارگر يا هر نفس کشيدن در همه جا، بورژوازی 

کار  تا چشمد و برای در هم کوبيدن آن يو بعدها کمونيسم می کوب تمدن گريزی ،ارتجاع انگ واپسگرائی،را و جنايات 

  جاری می ساخت. سيل خون می کند 

، استقرار کمونيسم کار لنينيست به قدرت رسيدن بورژوازی رگری روسيه در دهه دوم قرن بيستم،انقالب کا با شکست

 بخش سرمايهالگوی تازه ای از راهبرد سهم جوئی انحصاری يک  ،!! و تشکيل اردوگاه جهانی سرمايه داری دولتیمزدی

 شدر ضمن تکيه بر شوروی اردوگاهبه الگوی پيشين اضافه شد. سهام سود، سرمايه، قدرت و حاکميت در بازار  جهانی



ستيزی يسم امپريالنسخه  ،و ساير کارکردهای عام سرمايه هفزايندفن آوری  تکنيک، حيرت زای پيشرفتصنعتی،  شتابان

و برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی سرمايه کنترل انحصاری دولت بر مالکيت  کمونيسم بورژوائی، خلقی،

رقی يباين نسخه پيچی ها را دستيابی به موقعيت برتر در تقسيم سهام سود و قدرت کرد.  هم وارد استراتژی اجتماعی را

ا هبرای حصول هدف های فوق نمود. سالتمدن زائی، حقوق بشر، دموکراسی و جامعه مدنی قطب رقيب،  در مقابل بيرق

، بندی ها، تمامی اين بلوک وتاهمعماری الگوئی ديگر برای حصول همين اهداف را پيش گرفت. سخن کبعد چين راه 

 هایالگوها، راهبردها و برنامه ريزيبا  ،سرمايه دار جهانی استدورنمائی واحد را که دورنمای سرشتی سرمايه و طبقه 

  متمايز دنبال کرده و دنبال می کنند. 

فاشيسم اسالمی بورژوازی به محض سرمايه داری ايران ازهيچ لحاظ، قابل قياس با اين قطبها يا کشورها نيست، اما 

صول بيشترين حصه در مالکيت، سود و حاکميت عروج به اريکه قدرت تمامی دار و ندار و امکاناتش را با هدف ح

اين رژيم از ظرفيت زمينی، بنيه اقتصادی، زيرساخت محکم توليدی يا اجتماعی برای سرمايه بين المللی به کار گرفت. 

ان، روی کار شبه رايگايران به رغم تسلط بر ذخيره اليزال ني سرمايه اجتماعی نقش بازی در اين ميدان برخوردار نبود.

 درجه، ظ متوسط ترکيب آلیلحا بهنفتی،  ارزش های  های طالئی نيروی کار و چشمه جوشان اضافهخ استثمارنر

ً تشکيل دهنده شرايط توليدی، قدرت رقابت در ب کار، مؤلفه های بارآوری ی سهم در اضافه ارزشها ازارهای جهانی و نهايتا

سرمايه  هانیج. موقعيتش در تقسيم کار ين المللی تعلق داردببه بخش ضعيف تر سرمايه کارگر دنيا،  حاصل استثمار توده

می ه اينها رژيم اسالاحتراق آميز است. با هم بسيار وسيع و ی باالمؤلفه ها يری آن با توجه بهحران پذشکننده و دامنه ب

هان استوار ج نامتناهی از قدرت و موقعيت و سود و مالکيت سرمايه دربا عزمی جزم شالوده کارش را بر سهم خواهی 

برخالف در اينجا، ام و کمال سرمايه سرشت بودند، اما به تمنمود. راهکارها و برگهای بازی رژيم برای حصول هدف، 

رؤياها و چشم اندازها در يک سو و استخوان بندی، قوام و ظرفيت  ميانتناسبی  سنخيت وها و قطب های ديگر، دولت

وجود نداشت. امريکا و روسيه به ويژه در سالهای بعد از جنگ امپرياليستی دوم نها آسرمايه اجتماعی ايران برای تحقق 

دند، چين دهه های اخير ن و گه آن حرف اول يا دوم را می زدر کليه عرصه های پيش ريز سرمايه، به تناوب، گه اي

برآيندی  اً هی آنها قهرسهم خواهم همين وضع را داشت. ساير کشورها نيز  19تا  16نيز چنين است. انگليس سده های 

از نقش بازی سرمايه اجتماعی آنها و برنامه ريزی استحصال انتظاراتشان بوده است. در مورد جمهوری اسالمی چنين 

سرمايه داری ايران سوای بخش نفت که مقادير قابل توجهی از اضافه ارزش های تناسب و تجانسی مشاهده نمی شد. 

للی را به حوزه ارزش افزائی خود می بلعيد در غالب قلمروها حالت معکوس داشت، حاصل استثمار پرولتاريای بين الم

نمود.  می ليد و سودآوری سرمايه جهانی پمپاژرا به چرخه توسيل اضافه ارزش مولود کار و استثمار طبقه کارگر ايران 

حضيض می چرخيد و يکايک  ه های انباشت پائين بود، قدرت رقابت سرمايه ها در مداربارآوری کار در تمامی عرص

می با فاشيسم اسالاينها به مثابه سدی بر سر راه سهم طلبی اختاپوسی رژيم از سهام مالکيت و قدرت سنگينی می کرد. 

کار معماری الگوئی خاص شد. به همان راهبردی آويخت که برای  توجه به همه اين مؤلفه ها و زير فشار آن ها دست به

آويخت، راه بهره گيری از همان ساز و  57و  56سری توده های کارگر ايران در سالهای مصادره سبعانه جنبش سرا

برگی را پيش گرفت که برای تسخير قدرت سياسی و نشستن بر سفينه حاکميت سرمايه داری ايران پيش گرفته بود. 

 خيل هرزماندهی فاشيستی ون بود. ساآلياژی واحد داشت و طراحی آن همگسالح رژيم در اين کارزارها و پيروزی ها 

، بهره گيری از قدرت پيکار اين نيروها عاصی توده های ناراضیو  ی شستشوی مغزی شدهلومپن پرولتاريا وسيع ترچه 

در پيشبرد ارتجاعی ترين و بشرستيزترين هدف ها، هسته اصلی کار و راز واقعی تمامی پيروزی های اين جماعت را 

تعيين می کرد. رژيم در استراتژی سراسری خود برای دستيابی به بيشترين سهام سرمايه و سود و قدرت در دنيا نيز 



ايد به سازماندهی فاشيستی هر چه گسترده تر نفرين شدگان آويخت. بمی يا عصای افعی گون  »يد بيضا«الجرم به همين 

اين کار  سرمايه جهانی روی می نهاد. متحد قطب غربی رقيب خود و هایژئوپلتيکی دنيا عليه دولت حساس ترين مناطق

  از جمله: تدارک موفقيت آميز پاره ای پيش شرطها بود. نيازمند

به عقب راند، از درون پوسيده و از بيرون فرسوده سازد،  رکوب کند.س عانه ترجنبش کارگری ايران را هر چه سب – 1

ميدان تاخت و تاز فاشيسم سازمان يافته سنديکاليستی اندرونی گرداند و از هر ميزان جهتگيری راديکال طبقاتی باز دارد. 

، الگوپردازيهای مغاير نامنطبق را حتی االمکان از تمامی رويکردهای ناموافق، نسخه نويسی هایحاکميت ساختار  – 2

  اختالفات مربوط به سياست های منطقه ای و بين المللی پااليش کند.  يامجادالت ايدئولوژيک با انتظارات خود، 

را از چپ تا راست، در داخل يا خارج کشور درهم کوبد، طعمه حمام خون  اپوزيسيوننيروهای همه يا حداکثر  – 3

  نمايد يا زمين گير سازد.

و در هر کجای ديگر، تا هر کجا که امکان دارد، اپوزيسيون های ارتجاعی درون ممالک و در منطقه  سراسر در – 4

نف ک طرف خود جلب نمايد، دربه ويژه نيروهای ابوابجمعی فاشيسم اسالمی را به ، ال جدال با رژيمهای حاکم و رقيبح

همزمان و هماميز با اين کارها  وزش دهد و ميداندار سازد.سازماندهی نمايد، مسلح گرداند، آمدهد، حمايت بی دريغ قرار 

آنها کاری ترين وکوبنده ترين ضربات را بر جنبش کارگری اين جوامع و و به عنوان يک بخش اساسی نتايج حاصل از 

  .ده داری درون طبقه کارگر وارد سازهر نوع جهتگيری راديکال و ضد سرماي

جوامع رقيب، خاورميانه، يکايک  رها شيرازه ثبات را دو به کارگيری اين اهرمنقشه راه  از اين طريق، با اين – 5

دولت های اقمار يا متحد امريکا در منطقه را تيره گون بقای  چشم انداز شمال افريقا يا جاهای ديگر دچار فروپاشی کند،

  .ها را هر چه بی عنان تر دامن زند و شدت بخشدازد. موج اعتراض و عصيان عليه آنس

عدالت اجتماعی، بين الملل اسالمی، دفاع تحقق همه اين کارها را زير بيرق امريکاستيزی، ضديت با امپرياليسم،  – 6

و نوع اينها پيش برند. با اين کارها  ، جنگ با صهيونيسم، مبارزه عليه اشغالگری، آزادسازی قدس!!از آرمان فلسطين

خلقی و  ناهمراه از يک سو حمايت توده های ناراضی عاصی کشورها را به خود جلب نمايند و از سوی ديگر نيروهای

و به حاشيه رانند، در همان حال ضد امپرياليسم ميليتانت خلقی داخل و خارج  چپ درون اين ممالک را منزوی کرده

  و بی وظيفه ای اندازند. » بی رسالتی«کنند و به ورطه  ايران را خلع سالح

ويژه با تضعيف هر به در اين راستا، به ميزان پيروزی اين سياست ها و با استفاده از دستاوردهای اين راهبرد،  – 7

ند، ک زلزلنيز متهای رقيب در منطقه و متزلزل نمودن پايه های قدرت آنها، امنيت و ثبات اسرائيل را  چه مؤثرتر دولت

 ،دنمايش قدرت را از اين رژيم بگير امکان ميدانداری و !!»آزادی بيت المقدس«با افراشتن پرچم ارتجاعی يهودستيزی و 

  و در همين راستا موقعيت امريکا در منطقه را تا هر کجا که امکان دارد تضعيف نمايد.  دخطرات آن را کاهش ده

اين تالش ها، برنامه ريزی ها، پيشبرد و اجرای طرحها، بحران آفرينی ها  هزينه های نجومی و سرسام آور تمامی – 8

  و توطئه پردازيها را تأمين و پرداخت نمايد. 

کليه شعارها و آرمان پردازی هائی که بخش مهمی از هويت نيروهای خلقی، چپ و ضد امپرياليسم ايران يا دنيا  – 9

د، حتی از همان بنمايه بی محتوای تاريخی می بخشي –را تشکيل می دادند و به اين نيروها اعتبار و حيثيت اجتماعی 

ماوراء ارتجاعی آن ها را دستمايه مصادره جنايت آميز شرف د و اشکال تحريف يافته و خلقی خود تهی کند، مسخ نماي

جنبش ضد اشغال توده های کارگر و آواره فلسطين را د، به طور مثال دفاع از کور سازو اعتبار اجتماعی نيروهای مذ

ه ن کاسبکاريهای بشرستيزانحرمتی داشت ابزار کثيف تريکه در جنبش کارگری جهانی و محافل چپ آن ايام شکوه و 



 دستکاری فاشيستی و مصادره بورژوازی را بخشهايی ازد، ضد امپرياليسم خلقی احزاب چپ، توده های دهقان و خود کن

   د. نشينان آواره و گرسنه کشورها سازد و ساز و برگ فريب دوزخ نماي سبعانه

درت بلوک تعيين کننده ق يک جايگاهها، اين برنامه ريزی ها و طرحبا پيشبرد سيستماتيک، رشد يابنده و موفق  –10

، يک نيروی اقتصادی، موقعيتیچنين به اتکاء  ، باسرمايه را در خاورميانه، شمال افريقا، آسيای مرکزی احراز کند

ن کشورها د، ايمن، بحرين و جاهای ديگر شوسياسی، اطالعاتی و ميليتاريستی در ممالکی مانند عراق، لبنان، فلسطين، ي

سهم خود در ساختار قدرت سرمايه بين المللی را افزايش از سرمايه اجتماعی ايران سازد.  را حوزه پيش ريز يک بخش

  دهد و با قطب های ديگر به رقابت پردازد. 

راهم فپيگيری اين نقشه ها و خود را بر داد و ستدهای فاشيسم اسالمی بورژوازی استراتژی سهم طلبی، زيادت جوئی و 

اين پايگاهها و سازماندهی ، بدون فوت وقت شروع به جستجوی همان دقايق نخست ازشروط استوار نمود. سازی اين 

االنه دولتی، ديپلوماسی ، بودجه سنهاد آفرينی هاسياست های اقتصادی، برنامه ريزی های سياسی،  نيروها کرد. اين

 ،کوششهايش مورد دستاورد در .نموددر انسجام تنگاتنگ با اين راهبرد تنظيم  رامنطقه ای، چرخه توليد و همه چيزش 

کم يا بيش و گاه به تفصيل صحبت نموده ايم. در اينجا تيتروار می توان های مختلف به مناسبتو در نوشته های ديگر 

بود. اين جهتگيری اندک، اندک، جمهوری  پربار برای رژيم بسيار رضايتبخش وگفت که نتايج آن در دوره های مختلف 

يا کل آنچه در اين سالها از سوی  طنز کريه تاريخ است که سير حوادثد. منطقه تبديل نمواسالمی را به قدرت فائقه 

به گونه ای  همگیتمامی بخشهای بورژوازی جهانی، از جمله دشمنان و رقبای سرسخت جمهوری اسالمی رخ می داد، 

 و جنگ ايران می صدام بهحمله نظاخود بود!! استراتژی  برای تحققاعجازآميز در راستای هموارسازی راه رژيم 

طالئی ترين فرصت ها و امکانات را در اختيار فاشيسم اسالمی قرار داد تا پروسه  دو کشور، ساله 8وحشت آفرين 

سرکوب جنبش کارگری و حمام خون سراسری نيروهای چپ و سازمان مجاهدين را پيروزمندانه پيش برد. جنگ نخست 

گرداند، ربيک کشور کوچک  تاخت خود دررژيم بعث، اگر آل صباح را فقط به تاج و عليه مريکا و ائتالف بين المللی ا

لشکرکشی بوش دوم به عراق صدها  شمال تا جنوب خاورميانه شد. ازبرای جمهوری اسالمی، کليد فتوحات مستمر 

خ را های انسانی تاري ميليون انسان کارگر منطقه را برای ساليان سال، به خاک سياه نشاند. يکی از عظيم ترين فاجعه

  آفريد و در اين ميان تنها برای جمهوری اسالمی بود که پيروزی پشت سر پيروزی زائيد. 

بخش   توسعه طلبی های منطقه ای و بين المللی خود بر دوش توده های کارگر ايرانهزينه های کهکشانی  رژيم با تحميل

عمله پيشبرد متحد وفاشيستی و ماوراء ارتجاعی منطقه را  های اپوزيسيون غالبمهمی از کل بورژوازی خاورميانه، 

، جمعيت بيداری حشدالشعبی ،حزب هللا، حزب الدعوه، مجلس اعلی، جيش المهدی، انصارهللا فراواناهداف خود نمود. 

يکايک  اين نيروها و بهره گيری از  زير چتر رهبری خود گرد آورد، بارا اسالمی، جمعيت روشنگری اسالمی 

وراء . بورژوازی ماشد منطقهدر فاصله زمانی کوتاهی قدرت مسلط سياسی، ميليتاريستی و تروريستی  دهای باال،رخدا

ارتجاعی حزب هللا را در لبنان سهامدار مهم قدرت سياسی ساخت، بخشی از سرمايه اجتماعی ايران را با شناسنامه 

ری لبنان کرد. اين سرمايه ها را شريک استثمار توده مالکان آريائی يا عرب و سامی وارد پروسه انباشت سرمايه دا

کارگر لبنان نمود. يک جزء مهم قدرت اقتصادی و سياسی لبنان شد. در عراق با سيل اضافه ارزش های آفريده دهها 

ميليون کارگر ايرانی، بذر قدرت بورژوازی حزب الدعوه، مجلس اعلی، جيش المهدی، حشدالشعبی را بارور کرد و در 

 ها، سازماندهی اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک عراق شد. در سوريه با بذل همين اضافه ارزشمهم ن راستا نيروی همي

شکست ، افغان، عرب، به سرکوب توده های عاصی معترض، یفاشيستی هزار، هزار کارگر بيکار و عاصی ايران

نيروهای تحت قيادت آل سعود، اردوغان و بورژوازی غرب پرداخت، دولت اسد را از خطر سقوط حتمی داعش و 



در يمن سوار نجات داد و از اين طريق پايه های قدرت و حاکميت خود را تا ساحل مديترانه بسط داد و مستحکم کرد، 

  . نمودزيادت خواهی و سهم طلبی خود  و حوثی ها را سکوی قدرت، رقابت، شدهای ناراضی موج قهر و طغيان توده 

به طور واقعی يک قدرت نقش آفرين همه جا حاضر در پهنه کارزارها، و جنايت ها با اين کارها جمهوری اسالمی 

 2013وقتی دولت اوباما همراه با همه کشورهای غربی حتی روسيه و چين درسال ها گرديد.  ها و سهم خواهی رقابت

 تر به سویا جمهوری اسالمی را هر چه پرشتابکه پروسه آکنده از تناقض مذاکرات هسته ای ب ميالدی عزم جزم نمودند

فرجام رانند، ترجيع بند کالم دولتمردان، نظريه پردازان و استراتژهای بورژوازی در دنيا اين شد که هدف پايان دادن 

اين تقريبا نيمی از واقعيت بود اما  تمی است!!!اسالمی به بمب ا رژيمبه فعاليت هسته ای ايران و جلوگيری از دستيابی 

بدون گفتن نيمی ديگر نقش بزرگترين دروغ را داشت. نه امريکا، نه هيچ دولت غربی، نه روسيه و چين، نه رژيم درنده 

اسرائيل هيچ کدام هيچ واهمه ای از سالح هسته ای جمهوری اسالمی نداشتند. مگر دولتهای دارای عظيم ترين ذخائر 

به صرف داشتن  منهدم سازندکره مسکونی را  خود، چندين ده بار هسته ایائی که قادرند با زرادخانه های می، دولتهات

سال است نقطه، نقطه کره  100، مگر بورژوازی هار امريکا که ؟!چه خاک عجيبی به سر خويش بيخته اند بمب اتم

ا با اين کارها ر خود کرده است، سعه طلبی امپرياليستیو تو جنايت آفرينی جنگ افروزی، کودتاگری،زمين را ميدان 

است. آنچه امريکا، اروپا، ژاپن، چين، روسيه و  بسيار روشنابتذال اين تصورات  سالح اتمی انجام داده است؟؟!! 

يا  ها ، زيادت جوئیها سهم خواهیدر وهله نخست اسرائيل را به وحشت می انداخت نه سالح اتمی فاشيسم اسالمی که 

ير ممالک مورد تعرض اين زيادت خواهی ها ر وهله دوم واکنش گريزناپذتوسعه طلبی بی عنان جمهوری اسالمی و د

محاسبات بود که معنی دار می شد، اين واقعيت ها و اين  دلفقط در  اسالمی و افزون طلبی ها بود. فعاليت اتمی رژيم

های نفتی دست به کار د تا با بهره گيری از اضافه ارزشارفعاليت ها می توانست کشورهای عرب حوزه خليج را واد

برای هيچ و  به سمت آشوب روزافزون می راندجهانی را  سرمايه مسلطايجاد زرادخانه های اتمی شوند، امری که نظم 

ل حتممخاطرات م ايران نيز اسم رمزی برای» تهديد اتمی«. جار و جنجال کدام از قطب های مسلط سرمايه خوشايند نبود

بود. اسرائيل بيش از همه بلوک های قدرت يا دولت های ديگر خود را زير فشار اين خطر می ديد. » شهرآشوبی«همين 

سوء تعبير نشود، بحث اصال بر سر خطر بمب هسته ای جمهوری اسالمی نبود، سخن از تهديد رقابتهای سهمگين اتمی 

يه يا ساير ممالک طر، ساير کشورهای عرب حاشيه خليج، ترکميان ايران در يک سو و عربستان، امارات، بحرين، ق

آنچه برای بورژوازی امريکا، اروپا، متحدان منطقه ای آنها، چين، روسيه و دولتهای ديگر ، خاورميانه بود. سخن کوتاه

ا و هيچ موضوعيتی نداشت، خطر دستيابی جمهوری اسالمی به بمب هسته ای و آنچه که آغاز تا پايان کل دغدغه ه

های و اضافه ارزشسرمايه  نگرانی ها را تشکيل می داد، سهم خواهی بی عنان فاشيسم اسالمی از ساختار قدرت و مالکيت

  بود.  حاصل استثمار وحشيانه پرولتاريای جهانی

 بود که همه بلوک بندی های نيرومند پی در پی همين موفقيت های سترگفته بود و رژيم تا اينجا بسيار موفق پيش ر

 ،يهروس توافق اروپا، نمود. برنامه ريزی دولت اوباما با سرمايه بين المللی را وادار به چاره انديشی های استراتژيک

يم ای امريکا برای کشاندن رژ منطقه عرب و متحدان ژاپن، چين، بی اعتنائی بدون سابقه آنان به مخالفت شديد اسرائيل

را فصل نخست همين چاره انديشی اضطراری » برجام«وافق موسوم به اسالمی به پای ميز مذاکره و سر هم بندی ت

می را ولو گسسته و بی قوام برای همه اين قطب ها و دولت ها اين بود که جمهوری اسال» برجام«هدف  تشکيل می داد.

ايه داری در شرايطی قرار دهند که چگونگی، حدود و موازين سهم طلبی خود را با معيارهای مستولی نظم جهانی سرم

منطبق سازد. متناسب با حصه سرمايه اجتماعی ايران و جايگاه و موقعيت سرمايه داری اين کشور در تقسيم کار جهانی 

مالکيت و سود داشته باشد. دولت اوباما راه تحقق اين راهبرد را نيز رجوع به همان قوانين  ،سرمايه چشمداشت قدرت



ايران در سرمايه جهانی می ديد. برجام اين هدف را  تر سرمايه اجتماعیسرشتی سرمايه داری و ادغام هر چه ژرف 

 جناح مسلط رژيم، و بخش ديگر يا مورد رضايت بودبخشی از طبقه سرمايه دار ايران  برایدنبال می نمود. چيزی که 

ا ر موفقيتهايش هرمُ  اماانگاشت، اگر چه قبول آن را غلطيدن اجباری به سنگالخی بر سر راه زيادت جوئيهای خود می 

قدرت سرمايه داری وجودش را به عنوان يک نيروی ميدان دار و صاحب نقش  تمامی قطبهایهم بر آن حک می ديد. 

منطقه به رسميت می شناختند، همگی تصريح می نمودند که مخالف اساس سهم خواهيهای او نيستند، خواستار تبعيت اين 

 اما می کردندند، موقعيت ويژه اش در خاورميانه و آسيای مرکزی را قبول هستسرمايه جهانی  حاکمسهم جوئی از نظم 

همه اينها همراه با بندهای  استقرار هرچه محکم تر ثبات سرمايه داری باشد. کمکی به ،که اين موقعيت خواستنذدمی 

رد سهم خواهی بين المللی ديگر توافقنامه حامل چنين پيامهائی بودند. همگی به جمهوری اسالمی نويد می دادند که راهب

  او موفقيت آميز بوده است. 

و تيزپروازترين اقتصاددانان، جامعه شناسان يا فيلسوفانش به هر حال شعور  شعور بورژوازی حتی دورانديش ترين

است. شعور سرمايه در » آدم ها«سرمايه است. زيرا بورژوازی خودش سرمايه تشخص يافته به صورت طبقه ای از 

 .استخرافه ها  سفاهت ها و مرکز پمپاژتناقض ها،  طوفاناسير  ، وارونه، آويزان به جعل واقعيت ها،عليل سرشت خود

بورژوازی تاريخا کور است و قادر به رؤيت هيچ ميزان از کوه تناقضات سرکش آوار بر برنامه ريزی ها و راهبردهای 

با سالخی بی مهار بشريت و تبديل جهان به است. چراغی که  صرفا سود، سود و باز هم سودخود نيست. چراغ راه او 

کوره انسان سوزی، فقرآفرينی، تباهی زائی، فالکت پروری و گرسنه سازی می سوزد. اين حکم در مورد کل بورژوازی 

طائی قرون وسماقبل صدق می کند. در اين ميان تکليف نبش قبرشدگان هم و سوسيال دموکراتش  »کمونيست«از جمله 

 قی بی انتها زير پای خودباتال ،فاشيسم اسالمی در طول اين سالها، در هر گام پيروزیدين ساالرش کامال روشن است. 

 50با افزايش بی عنان نرخ استثمار دهها ميليون کارگر ايران، با حمام خون معيشت  حفر می نمود، در همان لحظه که

هزار کارگران و فرزندانشان، پيروزی، پشت سر پيروزی  10ر، هزا 10ميليون نفوس طبقه کارگر، با کشتار  60تا 

ه ای حادث .حفاری می کردشکست را نيز زير پای خود  گندآب هایدر کارنامه شنيع خود ثبت می کرد، بی انتهاترين 

» انطوف« جنين، »باد کاشتن ها«تمامی تفاق افتد. د و می رفت تا اطی می نمو را که در همه اين سالها پروسه وقوع خود

از جنوب تا می پرورد و اينک ديری است که جنين ها همه با هم هيوالوار و اختاپوس گون بساط تولد پهن کرده اند. 

شمال خاورميانه در تمامی کشورهای عرب و حوزه خليج، بورژوازی متحد و ممزوج رژيم از يک سوی زير فشار قهر 

ند نمی بياز سوی ديگر وجود جمهوری اسالمی را نه فقط قاتق نان  و طغيان توده های گرسنه عاصی قرار گرفته اند و

هم پيمان در ايران  . حرف دل کل اين بورژوازی در نقطه، نقطه منطقه، خطاب به وحوش حاکمپندارد که قاتل جان می

امی يد که سونوجودتان نه مف ديگر» فاخلع نعليک!«ار آنچه انجام داده ايد هستيم، از اين جا به بعد آنست که شکرگز

ها است. فرياد می زنند که قرار بود ما را قدرت مسلط اقتصادی و سياسی سازيد. اين موفقيت حاصل گرديده است، زيان

مدت ها است که هستيد. لطفا به خانه برگرديد! يا بمباران شدن ها باعث طغيان شورش ها از اين به بعد فقط مزاحم و 

عصاره کالم بورژوازی عراق بخشی ازحزب هللا حتی دولت اسد ولو با زبان بی زبانی اين گرديده است. اما اين فقط 

ل صباح و سلسله طويل آل ها در تمامی دقايق اين آماجرا است. آل سعود، آل خليفه، آل ثانی، آل نهيان،  کوتاهديباچه 

يادت خواهی ها و بحران آفرينی های فاشيسم اسالمی زمروز و فردای سهم جوئی ها، سال با خيال به پايان رسيدن ا 40

روزگار گذراندند، هر چه گذشت خود را ژرف تر و سهمگين تر در خطر ديدند. خطرها را تحمل کردند و  ،رقيب

لمللی خود نمودند. همزمان راه دفع اين مخاطرات را شريان استخوان بندی اقتصادی، سياسی، نظامی، امنيتی و بين ا

استراتژی بقای خود را با تدارک رفع تهديدهای اين اختاپوس معماری نمودند. در همين راستا بساط فريبکاری های 



و  بی قرار قبول اتوريته درنده ترين بسيار خود پاک کردند و شيفتهديرينه فلسطين دوستی  را برای هميشه از وجود 

اسرائيل شدند. فرصتی که فاشيسم اسالمی با راهبردهای خويش و گام به گام جنگ افروزترين بخش بورژوازی هار 

ن و ترامپی بيشتري »تیتی پار«و  »ليکود« فاشيسم هولوکاست جویِ نتانياهوها فراهم آورده بود و  برای ،اجرای آنها

سال مفلوک تر،  40اين  اسالمی از کلرژيمامروز  نياز به توصيف نيست کهها را از آن به عمل می آورد. بهره برداري

توليد سرمايه داری ايران در ورطه طوفان بحران کار و چرخه زبون تر، شکست خورده تر و بی آينده تر شده است. 

در درون خود می پيچد، ميليون نفوس توده های کارگر را  60نمی چرخد. بيکاری، گرسنگی، بی خانمانی و فقر کل 

بقه کارگر و جنبش کارگری يگانه نعمتی است که اول سرمايه و بعد رفرميسم سردرگمی و برهوت پوئی ط فروماندگی،

به رژيم ارزانی داشته است و از اين طريق بقای امروز و فردايش را چپ حزب آويز و رفرميسم منحط سنديکاليستی 

شی که متال ستبرجام ديری ااز اين تنها مورد که بگذريم، هيچ چيز بر وفق انتظاراتش نيست.  تضمين کرده است.

که همراه باشد، باز هم برای رژيم » تعامل«گرديده است و احياء آن توسط دولت بايدن حتی با هر سطح از مماشات و 

هيچ چيز برای رژيم به شيوه سابق نيست، هيچ کدام از برگهای  نذير وحشت خواهد بود.اسالمی نه بشير هيچ پيروزی که 

اکره با رقبا در دست ندارد. برخالف هياهوها و جار و جنجال های توخالی برنده چند سال قبل را برای شروع مذ

های راست و چپ داخل يا خارج کشور، معضل رژيم اصال شروط سنگين يا فشار سهمگين امريکا و اتحاديه  اپوزيسيون

، تا همين جا و پيش از هر مذاکره منطقه ای او هم نبوده و نمی باشد. اين سياست ها عمالً اروپا برای مهار سياست های 

يا قرارداد جديدی به اندازه کامل شکست خورده است. سفينه اين راهبردها و سياست ها برای هميشه به گل نشسته و 

  چشم انداز خروج خود از باتالق مرگ را از دست داده است. 

بازی، مقهور و محکوم  فاقد برگِ رده، موجودی از همه لحاظ زبون، شکست خو برجام احتمالی آتیفاشيسم اسالمی در 

به قبول بدترين شروط است. بايد همه تعهدات را بسپارد، بدون آنکه حتی در عرصه لغو تحريم ها چيز چندانی به دست 

بيشترين ميزان اجماع جهانی بورژوازی، نقشه مند، متکی به  ،برجام برای دولت بايدن يک صف آرائی نيرومندد. آر

ساله  40و آموخته های چند دهه، برای مجبور ساختن جمهوری اسالمی به گسست از راهبرد تجارب تمامی مسلح به 

زيادت جويانه خود و انحالل قهری اين رژيم در نظم نسخه پيچی مستولی سرمايه جهانی است. عين همان هدفی که تيم 

ازی ن روز بورژوآنه اخيالبافاز محاسبات پااليش يافتگی آن  ،فعلیو  سابقاوباما دنبال می کرد. تفاوت ميان برجام 

اين را رژيم اسالمی به ويژه مافيای خرد کننده تر آن عليه جمهوری اسالمی است. بسيار امريکا و قدرت تهاجم و تعرض 

فرجام  ژرف و جامع درک کرده اند. خوب می دانند کهها و نيروهای اختاپوسی واليتمدار، سپاه پاسداران، و تمامی باند

ها، سالمی ها، صور خيلی ها، عربده کشی قالی بافبسيار متفاوت خواهد بود. برخالف ت 2015با سال رات برجام مذاک

بی نيازی از برجام به هيچ وجه حکايت رقابت طيف آنها با شرکا برای ربودن   رئيسی ها و خود خامنه ای در مورد

آنها سخت واقفند که زير پايشان به گونه رعب انگيزی خالی است و قرار نيست  !!افتخار يا دستاوردهای برجام نيست

در اين سناريو دستاوردی باشد. اين عربده ها نشانه ای از دورخيز برای پرش مؤثرتر يا سنگين سازی کفه چانه زنی 

هر و معامله گر که با مُ ک  هم همراه ندارد. بسيار توخالی و حديث افالس است. جمهوری اسالمی اين بار نه در مقام ي

ياالت انشان يک نيروی شکست خورده محکوم به پرداخت بيشترين غرامت ها وارد گفتگو می گردد. گفتگوئی که در آن 

، اتحاديه اروپا، انگليس، اسرائيل، عربستان ، امارات، بحرين، عمان، اردن، عراق همه شاکی، مدعی العموم، متحده

منظور حضور مستقيم همه اين کشورها در مذاکرات نيست!!، نيازی به  .ها هستند غرامت با طوالنی ترين ليستقاضی 

روسيه و چين چنين حضور هم ندارند، بدون هيچ حضور هم مطالبات و اعتراضات آنان به اندازه کافی روی ميز است. 

ژيم به قبول کيفرخواست ها را دالل مظلمه برای تخفيفی ناچيز در خسارت ها و متقاعد نمودن ر در بهترين حالت نقش



کالم کل دولت ها و قطب ها اين است که جمهوری اسالمی بايد پرونده سهم خواهی ها و  ترجيع بند بازی می کنند.

قوا يا بسيج فاشيستی نيروهای عاصی درون کشورها را بر بندد، استراتژی زيادت جوئيها، با ساز و برگ سازماندهی 

به نظم ديکته شده قطبهای مسلط سرمايه جهانی يا نظم حاصل توازن  ،را به بايگانی بسپارد ساله خود در اين قلمرو 40

قوای اين قطب ها تن دهد، راه سهم خواهی خويش از مالکيت ها، قدرت ها و حاکميت ها را در اينجا جستجو کند و به 

  اين نظم بياويزد. 

د خواه رژيم چه پيش می آيد. يک پرسش بسيار مهم  ت کهاس ضاع برای جمهوری اسالمی چنين است و در اين راستااو

آينده آن را چگونه می بيند؟ بخشی از  خود چه می کند و دهه چندين استراتژی با ؟راهی را در پيش می گيردکرد و چه 

درون   ديدپاسخ اين سؤال را باالتر آورديم. رژيم مستقل از اين که بخواهد يا نخواهد و جدا از پروسه تصميم گيريهای ج

با شکست راهبردهای منطقه ای و بين المللی خود مواجه گرديده است. امروز ديگر بحث بر سر آن نيست  برجام عمالً 

سال را کنار بگذارد. سخن اين است  40اين  مطابق الگویدر خاورميانه و دنيا  خود که جمهوری اسالمی توسعه طلبی

را از دست داده است. بورژوازی عرب و غيرعرب متحد يا محتاج اين  نونیبه شيوه تا ک که توان پيشبرد اين استراتژی

راه خود را از رژيم جدا کرده و حاضر به ادامه اين احتياج يا همسوئی نيست، نه فقط همسو نيست  راهبرد در خاورميانه

خواهی خود در دنيا و منطقه به سؤال باز گرديم، رژيم با اين شکست چه خواهد نمود و استراتژی سهم که ضد آن است. 

  .را با کدامين تغييرات خواهد آراست؟ باقی مانده پاسخ را در چند نکته زير خالصه می کنيم

جمهوری اسالمی سريع يا کند، پيش شرط های آغاز مذاکرات جديد را تن می دهد اما حتی همين گام را طی يک  – 1

پيشين ادامه ندهد، دولت بايدن و ساير اعضای برجام نيز همين را  می کند که به نقض توافقات. قبول برمی داردپروسه 

برای شروع مذاکرات کافی می بينند. به احتمال قريب به يقين فرانسه، برخی دولت ها از جمله امريکا برای ورود 

ی زند قاومت محتی اسرائيل به پهنه گفتگوها تالش کنند، اما رژيم در مقابل اين کوششها دست به م امارات، عربستان،

ً کردو رقبا را متقاعد به عقب نشينی خواهد   با رجوع به دست کشيدن . برجام بدون الغاء هيچ کدام از تحريم ها و صرفا

   .عربی به حوزه مذاکرات، احياء می گردد ممالکرژيم از ادامه نقض تعهدات قبلی و انصراف رقبا از سماجت بر ورود 

ماشين چانه زنی ها راه می افتد. خواستهای رژيم بسيار سرراست است و در برچيدن تحريم ها خالصه می شود.   – 2

 ليست شرطها و انتظارات رقبا طوالنی است، اما نقطه شروع، رجوع و ختم همه آنها پايان توسعه طلبی ها، سهم خواهيها

چی به نظم نسخه پي استراتژی خود مين رژيم برای آويختنتضجمهوری اسالمی به شيوه تا کنونی و های و زيادت جوئي

  سرمايه جهانی است.  بزرگ قطب ها و قدرت های

آنچه برای فاشيسم اسالمی فاقد هر نوع موضوعيت است پذيرش همگن، زمينی و استراتژيک خواستهای رقبا در  – 3

ً دستاوردها است. از منظر حاکمان اسالمی سرمايه، برجام جدي برخیقبال  جائی برای قبول  د مثل برجام سابق صرفا

ا برای تمديد قو صوری و اضطراری زورگوئی های رقيب نيرومند، با هدف لغو تحريم ها و دستيابی به شرايط مقدور

در اين راستا لغو هر جزء تحريم ها مفری مهم برای معماری محکم تر و نيرومندتر و تداوم سياست های پيشين است. 

  تلقی می گردد.  راهبردهای سابق

سال همه تالش خود را  40پيش تر و در نوشته های ديگر ولو به اجمال توضيح داده ايم که رژيم اسالمی در اين  – 4

به کار گرفته است تا حتی االمکان يک استخوانبندی اقتصادی مالزم و متناظر با استراتژی سهم طلبی بين المللی خود 

سرمايه اجتماعی کشورهائی مانند، عراق، سوريه، لبنان، ترکيه،  را در منطقه و جاهای ديگر پديد آرد. به طور مثال در

تاجيکستان، آذربايجان، ارمنستان، حتی چين و هند شريک شود. در اين ممالک، وسيع يا اندک سرمايه گذاری کند. بخشی 

کت بزرگ از سرمايه اجتماعی ايران را در اين حوزه ها پيش ريز نمايد. در هر کدام اين کشورها صاحب صدها شر



صنعتی و بازرگانی و شبکه های داد و ستد شود. به يمن اين سرمايه گذاری ها تحريم ها را دور بزند، در منطقه و حتی 

متفاوت باشد. با مالکيت تاجيک، ترک، عراقی، ارمنی » ملی«فروشنده با هويت های  دار وخريمزمان ه ،فراتر از آن

خرد و در چهارچوب روابط بازرگانی، يه اجتماعی ايران را از بازار جهانی باحتياجات چرخه توليد و ارزش افزائی سرما

وارد کشور سازد. حتی نفت بفروشد و بهای آن را به صورت دالر يا ساير ارزها بدون نياز به  ،آزاد از قيد تحريم ها

است، سراسر حاشيه شمالی  رعايت قوانين بانکی وارد کشور سازد. رژيم دهه های متمادی است که در اين زمينه کوشيده

 آکنده است. يا اين بخش از چرخه توليد و گرش سرمايه اجتماعی کشور خليج را از اسکله های مورد نياز اين معامالت

اين قرار می دهد که بخش قابل توجهی از اضافه ارزشهای آزاد اساس کار را بر  ،فاشيسم اسالمی در دور جديد برجام

  ساز و کار تحکيم و تقويت همين استخوان بندی اقتصادی سازد. شده از فشار تحريم ها را

ها  اسالمی در پهنه زيادت خواهی ها و توسعه طلبی رژيم ساله 40در اين نوشته چندين بار بر شکست استراتژی  – 5

کست خورده اين را هم اضافه کرديم که اين راهبرد در الگوی تا کنونی خود به طور کامل شتأکيد نموديم. اما همه جا 

است. صريح تر بگوئيم سفينه سهم خواهی های بی عنان فاشيسم اسالمی در سهام سود و قدرت و مالکيت و حاکميت 

کشورها به گل نشسته است. زيرا اين بورژوازی  اپوزيسيونسرمايه بين المللی از طريق تغذيه و تقويت بورژوازی 

ان آور می بيند اما جمهوری اسالمی همين استراتژی تا کنونی را اکنون مراودات خود با رژيم را نه ممد حيات که زي

می تواند دستخوش بازسازی کند، می تواند ريل آن را تغيير دهد و به شکلهای ديگر دنبال نمايد. فراموش نکنيم که کل 

در اختيار او  ،مصالح و ملزومات کارائی اين راهبرد طی چند دهه را به هر حال سرمايه جهانی و نظام سرمايه داری

وجود دهها ميليون کارگر يا لومپن پرولتاريای گرسنه، عاصی، نفرين شده و در حال انفجار در هر کدام  .قرار داده است

ستی و راين انسانها به دار ناسيوناليسم، ارتجاع زهرآگين دينی، قوم پ کشورها، مسخ، شستشوی مغزی، آويختگی شعور

ی راديکال ضد کار مزدی توده های کارگر، مجادالت هميشه جاری و حاد ميان هتگيرنژادساالری، حمام خون هر ج

بخش های مختلف بورژوازی هر کشور بر سر سهام سود و مالکيت و قدرت سرمايه، توسل استيصال آميز و زبونانه 

ه پديده های همه ورژوازی زير فشار توهم و فروماندگی، همه و هماين ب اپوزيسيوناليه هائی از کارگران به بخش های 

دقيقا کل  مثل هر دولت سرمايه داری ديگر، طغيان دنيای سرمايه داری هستند. رژيم اسالمی نيرحال جا رايج و در 

. همدوش و همجوش کرده استمايحتاج پيشبرد استراتژی خود را از همين پديده های آفريده نظام بردگی مزدی تأمين 

جوامع و سوار بر موج قهر و نفرت توده های عاصی گرسنه و آواره وارد ميدان مصاف برای  اپوزيسيونبورژوازی 

. آنچه اينک و در اين چند سال رخ داده است به زيادت جوئی ها و توسعه طلبی ها گرديده استبيشترين باج خواهی ها، 

يه در ايران است اما ساير مؤلفه های فوق ها و پايان نياز آن ها به حاکمان سرما اپوزيسيونقدرت رسيدن برخی از اين 

به وفور و بسيار عظيم تر و سيل آساتر از پيش در همه جای دنيا و بيش از هستند،  که پديده های سرشتی سرمايه داری

د. با توجه به همه اين نکات فاشيسم اسالمی استراتژی نسيای مرکزی، افريقا و جاهای ديگر وجود دارآهمه در خاورميانه، 

هم  زآن خواهد زد. با مدبرانه تر کست خورده خود را راهی بايگانی نخواهد کرد، دست به بازسازی و به روز نمودنش

ا که بتواند برای توصعه طلبی ها و زيادت تا هر کجو  نمودهمان راهبرد را دنبال خواهد  ،در منطقه و ممالک ديگر

  مورد بهره برداری قرار خواهد داد. خواهی ها، 

را ادامه  اعمال حاکميت خوداسالمی از اين طريق و به کمک اين آرايش ها و پيرايش ها همان شيوه های سابق رژيم 

دست می يازد. بر خالف بسياری از پندارها و به هر جنايت و سبعيت و بشرستيزی  بردگی مزدی می دهد و برای بقای

، فاشيسم اسالمی به همين سياق و بر روال آنچه در يداين يا آن اپوزيسون منتظر معجزه کاخ سف مريخی رؤيابافی های

يم ها، کميت خود جلوگيری بنمايد. نفس تحرسال انجام داده است می تواند از فروريزی پايه های قدرت و حا 40اين 



ضربات کوبنده اقتصادی ناشی از محاصره اقتصادی، حتی تحريم های مضاعف احتمالی بين المللی، اين رژيم را از پای 

 ،به سراغ مسأله اساسی يا مطابق معمول پس در نخواهد آورد، کما اينکه در اين چهار دهه از پای در نياورده است.

جنبش کارگری با چه شرايط  ؟اينکه تکليف توده های کارگر چه می شودهدف و غايت واقعی نگارش اين متن برويم. 

ن کارها را بايد برای هميشه دور ريزند و از پويه کارزار کارگران چه بايد بکنند و کدامي ؟تازه ای مواجه می گردد

مذاکرات جديد و برجام احتمالی آتی، مستقل از اينکه کدامين مسير را پيش گيرد، جمهوری  ؟طبقاتی خود جاروب نمايند

ت. فشار استثمار اسام عيار باشد يا به موفقيتهائی دست يابد يا هر آلترناتيو ديگر، يک چيز بسيار بديهی ماسالمی بازنده ت

سرمايه بر توده های کارگر باز هم کوبنده تر و انفجاری تر خواهد شد. وضعيت دارو و درمان، آب آشاميدنی، خورد و 

هشتناک تبعيضات د خوراک و ابتدائی ترين احتياجات معيشتی طبقه کارگر بسيار وخيم تر و هولناک تر خواهد گرديد.

تسليم تيغ مرگ خواهد نمود. انسان های بسيار انبوه تری را  ،يهای زيست محيطیآلودگ جنسيتی روزافزون می گردد،

وه تری توده بسيار انب ،خانمانی، ويرانه نشينی و گورخوابیبرابر می شودد. طاعون گرسنگی، بي شمار کودکان کار چند

از کارگران را در کام خود خواهد بلعيد. هر اندازه موفقيت رژيم در برجام موفقيت سرمايه داران در افزايش سودهای 

نجومی خود و هر شکست فاشيسم اسالمی در مذاکرات دستاويزی برای تهاجم و تطاول وحشيانه تر طبقه سرمايه دار 

خواهد بود. سرنوشت زندگی ما به هيچ وجه و هيچ ميزان هيچ ربطی به نتايج برجام،  رانکارگعليه سفره خالی بدون نان 

رژيم و عروج مافيای ديگر بورژوازی به سفينه ها در ساختار قدرت، حتی سقوط يک هر گونه فراز و فرود جناح

يه و نظام بردگی مزدی حاکميت ندارد. سرنوشت کار و معيشت و زندگی ما فقط و فقط در ميدان کارزار عليه  سرما

  تعيين می گردد. توسط خود ما 

 ،انجام می دهيمچه هر ابراز وجود کنيمشورائی و ضد سرمايه داری  ان يک قدرت سازمان يافته سراسری،ما بايد به عنو

د. را پيش روی قرار ده جهتگيریهر اعتراض، اعتصاب، اجتماع، راهپيمائی، مبارزه و هر گام جدال روز ما بايد اين 

ختانه چنين نيست. ما بيش از تمامی بخش های طبقه کارگر جهانی در حال مبارزه و ببدچيزی که در شرايط حاضر 

دارک گسترده تبسيار ستيز هستيم. هر روز دهها اعتصاب راه می اندازيم. اجتماعات بزرگ تشکيل می دهيم، اعتراضات 

ا می آريم. با اين کارها رژيم را به وحشت می افکنيم. کارهائی پرشکوه دی و آبان را به خيابان هشورش های می بينيم، 

بر سينه بسياری از اپوزيسون های  یکه کارگران ساير کشورها انجام نمی دهند. از اينها هم فراتر، در سطحی و به شکل

و ميدانداريهای فرصت طلب بورژوازی دست رد کوبيده ايم، به آنها اخطار داده ايم که قرار نيست مبارزات، خيزش ها 

ما را ساز و برگ سهم خواهيهای خود در قدرت يا پرش به عرش حاکميت سرمايه سازند، به کارگران امريکا، روسيه 

و جاهای ديگر نگاه کنيم، بيش از حد ذلت آميز، خفت بار و رعب آور است. صدها ميليون کارگر امريکائی به جای 

. در مقابل بخش ديگر هستنديک بخش از بورژوازی درنده اياالت متحده  عمله سنگين سازی کفه قدرت ،مبارزه طبقاتی

وضع کارگران روسيه، کارگرانی که چند نسل پيش آنها، بيرق رهائی انسان بر دوش می کشيدند امروز عمله زبون و 

ک برای کاهش يو پوتين شده اند. کارگران ژاپن » یناوالن«چندش آور رقابت مافياهای مختلف بورژوازی، رقابت ميان 

ريند!! کارگران آلمان، اسکانديناوی و جاهای ديگر وضع بهتری ندارند. ما طبقه کارگر لایر سود سرمايه خون می گ

اين تمايز اندک هيچ دردی از ما دوا نمی کند، به رغم اين تفاوت باز هم، اما ايران ولو ناچيز، گامهائی از اينها جلوتريم، 

عليه سرمايه نمی جنگيم، کامال  عرصه ها در هيچ کدام از .نمی کنيم راديکال طبقاتیمعنای مبارزه ضد سرمايه داری به 

بالعکس در درون البيرنت تيره و تار قبول موجوديت سرمايه داری می چرخيم، از بانی و باعث کل استثمار، فقر، 

نتظارمان ای گرديم!!! آخرين برد گرسنگی، ستمکشی، فرودستی، آوارگی و فالکت خود خواستار ترحم و بهبود زندگی م

مبارزات آنست که از چندين ماه  مزدهای پرداخت نشده، يکی، دو ماه پرداخت شود!!. دستمزد امسال ما از سال  همهدر 



 .بيمه درمان، صدقه دريافت داريمپيش خيلی کمتر نباشد!!، برای هزينه های سهمگين دارو و درمان چند تومانی زير نام 

، حقانيت بقای سرمايه داری، حقانيت استثمار جنايتکارانه خود فقط عتراضات، اين شکل ، تمنياتخواست ها نوع با اين

تحميل تمامی استثمار، گرسنگی، آوارگی،  درتوسط سرمايه، حق سرمايه داران، دولت سرمايه و نظام بردگی مزدی 

و ذيل کارزار ما متقاعد نمودن سرمايه داری به  وقتی صدر .را مهر تأييد می کوبيم خودفالکت، ذلت، بی خانمانی بر 

 ا،هسرچشمه واقعی کل سيه روزيو بقای وجود  ، اساسقبول اين خواسته ها است پس اساس موجوديت و ماندگاری سرمايه

و انسانی  ينی همه اينها آنست که ما به اصالحمورد اعتراض ما نيست. معنای زم ها اصالً  بدبختی ها و انسان ستيزی

و جستج ای مبارزه چنيندر و راه رهائی خود را  نيستيم، حاضر به مبارزه عليه سرمايه باور داريم!!سرمايه داری  شدن

همين در  يزن نمی کنيم. راز واقعی کفن و دفن ما در زير آوار استثمار، گرسنگی، فقر، بی خانمانی، فالکت و گورخوابی

 قاتی و ضد سرمايه داریو جدائی طبقه ما از ريل واقعی پيکار طباست. سراسر قرن بيستم دوران تباهی جنبش ما جا 

به ميدان واقعی جنگ  آنکههيچ چاره ای نداريم جز  بوده است. اين سهمگين ترين فاجعه تاريخ زندگی انسان است و ما

فاف ی بسيار شضد کار مزدی باز گرديم. مسير، محتوا، بيرق، نقشه راه و منشور واقعی مبارزه ضد سرمايه دارطبقاتی 

و عاری از ابهام است. بايد در تمامی عرصه های جدال با بورژوازی و دولتش، در حوزه فروش نيروی کار، بهبود 

های سياسی و حقوق اجتماعی، در قلمرو پيکار عليه و آموزش، در عرصه استيفای آزادی  معيشت و دارو و درمان

شی ، زمينی، جنبهای زيست محيطی، در همه جا و همه شرايط عمالً تبعيضات بربرمنشانه جنسيتی، در ستيز با آلودگی 

جنگ عليه اساس موجوديت سرمايه داری گرديم. به جای مطالبه افزايش سنار و پراکسيس، با تمامی توان موجود وارد 

ود خ به جای آويختن بهبود معيشت»!! نرخ تورم«و سی شاهی دستمزد، به جای قفل کردن بهای نيروی کار خويش به 

مين زخود شويم.  و زندگی کار و توليد حاصلبه اصالح مقررات و قوانين سرمايه داری، به جای اينها خواهان تسلط بر 

 15تا آسمان آمارها، ارقام و داده های اطالعاتی خود رژيم سرمايه داری فرياد می زنند که ما به صورت ميانگين حدود 

، بيمه، يارانه، امکانات آموزشی يا رفاهی!! و مانند »!!حقوق«نام مزد، برابر ارزش هائی که در طول يک سال زير 

درصد آنچه توليد می نمائيم سرمايه  1500برابر اين اقالم کار و توليد می کنيم.  15اينها دريافت می داريم، آری بيش از 

ما توسط ارتش و پليس و  و سود و ثروت و رفاه طبقه سرمايه دار يا هزينه های نظامی و پليسی سرکوب اعتراضات

  سپاه و بسيج و ساير قوای قهر سرمايه می گردد.  

مستمری و زکوة طبقه سرمايه دار  محتاج، مفلوک و آويزان به صدقه، چرا ما بايد خود را مزدبگير، فرودست، زبون،

از  گی خود نشويم؟ چرايا دولت سرمايه ببينيم. چرا محکم و استوار خواهان تسلط کامل بر سرنوشت کار، توليد و زند

گاه اين عزيمت بورژوازیها يا حاکمان چپ و راست  اپوزيسيوناينجا عزيمت نکنيم؟؟!! چرا در سده بيستم در اطاعت از 

شناگران واقعی شط آنگاه بند، بند مبارزه جاری ما عوض خواهد شد.  باز گرديم،به اين آغازگه را رها ساختيم؟!! اگر 

م ديگر رازيافو زندگی پرخروش کارزار طبقاتی ضد کار مزدی خواهيم شد. اگر بيرق تسلط بر سرنوشت کار و توليد 

حصار اين  مع در چهارديواری اين و آن شرکت خشنود نخواهيم ساخت، ديگر با چرخيدن درخود را به اعتصاب و تج

يش را نخواهيم فرسود. بالعکس ديوارها را برخواهيم چيد. به سوی ار طبقاتی خوتمامی قدرت پيک نوع اعتراضات

ند، نيروم بسيار اعتصابات جدا از هم، بی پژواک، شکست آميز، فرساينده را با يک جنبشهمديگر خواهيم شتافت، 

 ينجايگزين خواهيم ساخت. از اين طريق يک قدرت خواهيم شد. ا و ضد کار مزدی سازمان يافته، شورائی، سراسری

يک ماه، دو ماه، شايد هم چند سال انجام نخواهد شد، منوط به اراده و پيگيری و چاره انديشی ما در يک سو و  در کار

شايد سالها طول بکشد اما در اين پروسه و در لحظه، لحظه طی آن  ،قدرت سرکوب و تقابل بورژوازی در سوی ديگر

ال تر و ، راديکچاره انديش تر مندتر از پيش، آگاه تر، تواناتر،، نيروهمواره متحدتر از پيش، سازمان يافته تر از ديروز



ر، متحدتر، شورائی تبسيار  در مقابل طبقه سرمايه دار و دولتش صف خواهيم آراست. با همين قدرت  سرمايه ستيزتر

توان  زرابا اح کرد. ل خواهيميضد سرمايه داری تر خواست های بيشتر، راديکال تر و تعيين کننده تری را بر دشمن تحم

، جامعه فارغ خواهيم کرد و سنگ بنای جامعه توينالزم و آرايش قوای کافی رژيم سرمايه داری را به طور کامل نابود 

در اينجا و در صورت اتخاذ اين ريل، ما به طور واقعی بر   را مستقر خواهيم ساخت. از کار مزدی، دولت و طبقات

دست رد کوبيده ايم، راه مبارزه طبقاتی و کارزار عليه سرمايه را پيش گرفته ايم.  ، همه شکلهای رفرميسمسينه رفرميسم

 د، بالنده است.بشر بر دوش می کش مبارزه ای را آغاز نموده ايم که چشم اندازی روشن پيش روی دارد، بيرق رهائی

زمينی جنگ با سرمايه اين است. در اين جنگ  در هر گام شورائی تر و استوارتر و تواناتر با سرمايه می جنگد. معنای

 لحظه ای از پيکار ،بهبود معيشت ماهيت سرمايه ستيز دارد. خواست همه چيز ضد سرمايه داری است. سرنگونی طلبی

زادی های سياسی افزون تر، حقوق اجتماعی بهتر همگی آشتر، يو درمان بضد کار مزدی است. مبارزه برای دارو 

  بنمايه ضد کار مزدی دارند. 

مبارزه طبقاتی به هيچ وجه امری ايدئولوژيک، حزبی، آويزان به مرام، منشور، برنامه، مسلک، بخشنامه، قطعنامه  

 ، شعارهای»!!کمونيستی«ران نقش و نگار صيقلی شده و آراسته به هزا ،نيست. نوشتن مرامنامه های شسته، رفته

 ، افراشتن بيرق حزب،تکرار طوطی وار مرگ بر سرمايه داری هائی بخش،پرطمطراق کارگری، ايده بافيهای آتشين ر

ً  ،آويختن اين نوع برنامه ها و منشورها به آن ه ويژه و ب نه فقط هيچ نشانی از مبارزه طبقاتی نمی دهد که کل اينها تاريخا

خدمت بورژوازی، عليه کمونيسم پرولتاريا، در ضديت با مبارزه طبقاتی توده های کارگر و در سده بيستم به بعد، در  از

اين را جنبش کارگری جهانی تجربه کرده است هر چند که خدمت ماندگارسازی سرمايه داری به کار گرفته شده است. 

گسست از رفرميسم منحط چپ و راست سرمايه ساالر فرا  تا امروز از اين تجربه هيچ نياموخته و هيچ درسی برای

نگرفته است. مبارزه ضد سرمايه داری بايد دقيقا در هر جنب و جوش روزمره ما، در هر اعتراض برای بهبود معيشت، 

دارو و درمان، آزاديهای سياسی، خواست های رفاهی، در هر شورش عليه فقر و گرسنگی و تبعيضات جنايتکارانه 

ر کمپين عليه کار کودک و هر اعتصاب، عصيان و طغيان ما خود را به حيطی، در هيا آلودگی های زيست م جنسيتی

تمام و کمال در معرض نمايش بگذارد. همه اين اشکال مبارزه بايد سنگرهای پرخروش پيکار عليه اساس سرمايه داری 

ی و سازمان يافته همه آحاد انسانها بر سرنوشت کار، گردند. بايد نقطه عزيمت ما در تمامی اين شکلها تسلط کامل شورائ

در اين مورد ما بسيار شفاف، با تمامی دقايق و جزئيات بحث کرده ايم و بحث خواهيم کرد. بايد  توليد و زندگی باشد.

  شروع کنيم و راه افتيم. 

  ناصر پايدار 
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