
  سناريوی هسته ای قطب ها و جديد قوای  شآراي خاورميانه،

دهه  سه .گرديده استتهوع آورتر  قهراسياست سرمايه نيز  شده است، ند انحطاط سرمايه داری شتابناک ترهر چه فراي

 تمیمسأله ا ازاين کشورها رسانه های همه چين، روسيه، اسرائيل، ، اتحاديه اروپا، ژاپن، استراليا، که اياالت متحده است

، !کشورها »نمايندگان«در طول اين چند دهه . را جار می زنند اسالمی رژيمبحران آفرينی می گويند، بليه ايران  شدن

اطالعاتی، امنيتی دنيا، مراکز تحقيقاتی، نظامی، فن آوری،  مؤسساتنهادهای تابعه،  و ها، سازمان ملل دولت اجتماع

 ؟است آيا واقعاً چنين اختصاص داده اند. اين مسأله خود را به هش، پژوهشدار، گفتگوبخشی از ها، بلوک بندي استراتژيک

رژيم درنده اسالمی ايران در حال توليد بمب هسته ای است، از ؟! فرض کنيم می گوينداست که اينان و ماجرا در حدی 

بناست ه آنست ک سؤالهای اتمی آراسته است. کالهکخانه خوفناکی از که چندين بمب آفريده و زراد قبول نمائيماين فراتر، 

قرار دهد؟! مگر اسرائيل با  اتمیچگونه دنيا را درمعرض تهديد  ا، زرادخانه ای هسته ای چه کند؟هکهها، کالبا اين بمب

با حکومتی اشغالگر، جنگ افروز، مورد خشم و قهر بخش وسيعی قدرت امريکا، کالهک هسته ای، متکی به  90حداقل 

سالحهای اتمی خود چه کرده است، چند نقطه دنيا را با ، رژيم هاپاره ای  باسياسی متعارف  مراودهفاقد  سکنه دنيا، از

در کدام جنگها، از اين های اتمی قرار داده است، د کشور مخالف را آماج شليک کالهکاست؟ چننموده بمباران هسته ای 

  کالهک ها استفاده کرده و کاربرد آنها را وثيقه پيروزی ساخته است؟! 

در از اسرائيل چشم پوشيم، دولت اياالت متحده از روز پيدايش تا حال در نقطه، نقطه جهان در حال جنگ بوده است، 

ا رتمامی جنگ های منطقه ای دنيا شعله ، نقش نيروی فاتح داشته استدوم  امپرياليستی اول، بشريت سوز هر دو جنگ

رای و ب جهانیسهم در حاصل استثمار پرولتاريای افروخته است، تا امروز قدرت برتر اقتصادی، صاحب عظيم ترين 

به سالح هسته ای  1945از سال بوده است. داری نظم سرمايه  تعيين الگویدر  قاهر بالمنازع ساليان متمادی نيروی

کالهک اتمی در اختيار دارد،  5428و بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل  7700 به روايتی دست يافته است،

 طوربه  سال 77در طول اين  ها،اين شاخص  امريکا با .دهدکفاف می  جهانبرای چند بار انهدام  زرادخانه ای که

 ه اعمالشک یجسته است. سبعيتبه سالح هسته ای توسل و رسمی فقط يک بار در پايان جنگ امپرياليستی دوم  آشکار

 زد تا موقعيت برتردست  اموش نشدنی تاريخیفر توحش ايننداشت. به جنگ  کسب برتری نظامی دربه  هيچ ربطی

 ار به عنوان قدرت فائقه روز سرمايه داری خود نقشبرساند و رقيبان بلوک بندی خود را به رخ  اقتصادی، نظامی،

   تثبيت کند.

آزمايش هسته ای چهار سال بعد از اياالت متحده، اولين  ،نيز ی سابقاردوگاه شوروقطب عظيم ديگر سرمايه جهانی، 

آغاز کرد، با شتابی حيرت انگيز در توليد اين سالح از رقيب غربی پيش افتاد، تعداد کالهکهای هسته ای  را با موفقيت

. است 5977 سازمان ملل بالغ بر آطالعات منتشر شده از سویو طبق آخرين  8500 برپايه برخی منابع موجودش

در اقيانوس » نوايازمليا«آزمايشی در مجمع الجزاير  طورعظيم ترين و پرآوازه ترين انفجار هسته ای تاريخ را به 

مهلک انجام داده است، اين قطب در  کاهش ذرات راديواکتيو و موادعرصه با پيروزی شگفت انگيز در منجمد شمالی

ياروئی ورتا فروپاشی اردوگاه، تا حال، تا حمله به اوکراين و » سياليسمسو«يکه تازی زير بيرق دوره  ازکل اين مدت، 

عضو بلوک بندی رقيب، از اين زرادخانه اختاپوسی هسته ای بهره نگرفته و دست به بمباران حاد نظامی با هر دو قاره 

  اتمی جاهای ديگر نزده است.

پيشينه کالهک هسته ای هستند و  1300دارای بيش از کره شمالی نيز  اسرائيل، ريتانيا، فرانسه، چين، هند، پاکستان،ب

 نيزدر کارنامه اين کشورها سال افزون است.  70بعضا مانند انگليس و فرانسه از  »دنيا اتمیباشگاه «پيوستن آنها به 



 .شور به چشم نمی آيدکبمباران هسته ای اين يا آن  پيرامون، گزارشی ادعای منابع رسمی سرمايه داریبر اساس  ظاهرا

 9بحث باز گرديم، اگر پرونده بمب هسته ای چنين است، اگر همين حاال در شروع  خود سؤالبا آوردن اين نکات به 

کافی  زمينبرای چند بار انهدام کره  هااگر اين کالهککالهک هسته ای در اختيار دارند،  127050بيش از  ،دولت

اتمی زده سال، اياالت متحده تنها کشوری است که دست به بمباران  77گذشت تا امروز با  1945اگر از سال ، است

در مورد ، پس سرچشمه دنياها جنجال ها واقعيت داردهمه اينانجام داده است، اگر  است، اگر اين کار را فقط يک بار

، ها تحريم سابقه ترينبی  جنگ و ستيز، ها برای اين همه اجالس،دولترژيم اسالمی و بسيج سراسری  خطر اتمی شدن

   درمان در کجا قرار دارد؟ دارو، از خورد و خوراک، های فرتوت لب گورو انسان محروم ساختن دهها ميليون کودک

 جلوگيری از خطر گسترش تسليحات هسته ای ،ها فرياد می زنند که ريشه غائله هرچه هستکل شواهد، حوادث، واقعيت

اسالمی يک رژيم هار، بحران آفرين، نماد  تماميت جمهوری شايد گفته شود که . نيست هاتالش برای حفظ جان انسان يا

با  رژيم های  دينی است و بربريتنسل کشی، آپارتايد جنسيتی، زن کشی، کودک کشی، بشرستيزی،  فاشيسم، درندگی،

اما اين ادعا که  دارا است، در ابعادی غيرقابل احصاءکل اين توحش ها را  يقينا قطعا،  اسالمی رژيم ديگر فرق دارد! 

همگی است.  بی پايه و توهم زا بس سخنی!! هستندمتفاوتی از جنس  ،کالهک هسته ای 12705مالک  ديگر هایدولت

ن ايعين هم، دولت سرمايه داری، سرمايه متعين در ساختار دولت و نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، اجتماعی هستند. 

در صورت احساس خطر و نياز به هند، اسرائيل، تصور که گويا حاکمان سرمايه داری امريکا، روسيه، انگليس، چين، 

ابل ق و بوکوحرام  داعش ه ای برای حفظ موقعيت و تفوق خود، ذره ای از جمهوری اسالمی، پاکستان،کاربرد سالح هست

دشمن آمريکا بودن خطرناک، اما «آدمی می گويد: » کيسينجر« وقتیاست.  توهم بافی و فريبکاریفقط اعتمادترند، 

نيست که: » مايکل هادسون«درست  ، ترجمه واقعی کالمش چيزی سوای حرف»دوست آمريکا بودن مرگبار است

  ».سازدمی را منفجر  آن، کنددنيا را مستعمره خود امريکا اگر نتواند «

  سازمان ملل) 2022سال  شمار کالهک های هسته ای موجود در جهان ( گزارش

  تعد کال های هسته ای  کشور

  5977  روسيه

  5428  اياالت متحده

  290  فرانسه

  350  چين

  220  انگليس

  90  اسرائيل

  165  پاکستان

  160  هند

  20  کره شمالی

  12705  جمع

  

 ژيمر آنست که دستيابی» ايران هسته ای«ه ظهور روسيه ب امريکا، اتحاديه اروپا، چين،دليل حساسيت  می گويندبرخی 

عراق، اردن، کويت، بحرين، قطر، ترکيه و مابقی را دچار ممالک ديگر خاورميانه، عربستان، امارات،  به اين سالح



، تا همين امروز وجب به وجب منطقه بايد زرادخانه به سمت توليد بمب اتمی می راند!! اگر چنين بود و هراس می کند

و به  را همه کشورهای عرب، ساليان متمادی خود را در خطر تهاجم اسرائيل می ديدندرعب انگيز هسته ای می شد، زي

 فراگيراحتمال وقوع جنگ  ،امروز، کل دنيا نيز از نيمه دوم قرن بيستم تا کرات اين خطر را لمس و تحمل نموده اند

صاحبان زرادخانه های اگر که  زنندبسيار رسا فرياد می نکات اين  همهت. اس نديدهمنتفی هسته ای ميان بلوک ها را 

 فهفقط به اين دليل است که فلسغول پيکر هسته ای تا امروز دست به کار انفجار اتمی دنيا يا گوشه ای از آن نشده اند، 

ر د که ابزاریبرتری تسليحاتی يا آتش زدن رقيبان در جنگ، قدرت نظامی،  اعمالنه  سالح،توليد اين  و هدف واقعی

 ، برای رقابت کوبنده تر با هم بر سر بازتقسيم سهام مالکيت، سود، حاکميت سرمايه و افزايش سهم دردست دولت ها

 اتمی مناقشات رقابتها،درهمين راستا آنچه تاريخا زيرنام مذاکرات، توافقات، حاصل استثمار توده های کارگر دنيا است. 

 تيبشر عليه هسته ایکاهش تهديدات هسته ای شدن و نشدن جهان يا ، يزی که هيچ ربط نداشتهبه تنها چ جنجال شده،

   دارد.و عين همين مسأله در مورد پرونده اتمی ايران مصداق  هر چه بوده، اين آخری نبودهبوده است، جدال 

 دارکت و بيشترين ظرفيت از جمهوری اسالمی، به عنوان رژيم دارایآغاز شد که امريکا بنياد انتظار خود  وقتیماجرا 

متمرد  ،انحالل در نظم نسخه پيچی خود لحاظ نيرو در منطقه و دنيا را از بسيج فاشيستی کارگر کشی، کمونيسم ستيزی،

اما می خواست از آنچه دارد به نفع خود، ت متحده را دارا بود، شاخص های ايدال حاکمان اياال همهرژيم اسالمی ديد. 

سر » انا شريک«عربده ود جويد، برخالف انتظاردولتمردان امريکا خود سبه عنوان سالح برنده زيادت خواهی های 

، می جستها، سهام سود و قدرت در پيچ و خم بحران آفرينی  ،می آفريد ، بحرانمی زددست به باج خواهی ، می داد

م برای اين الزشرائط  ،امپرياليستهای امريکائی خود بيش از همه يه داری ويار بود. سرما هم با او وضع روز دنيا

ی، تهاجم ناسيوناليستافول امپرياليسم ستيزی  اردوگاه،  پيش رويش پهن کرده بودند. سقوط را زيادت طلبی، سهم خواهی

خوراک، پوشاک، سرپناه، آموزش، درمان و همه چيز توده کارگر،  ی به آخرين بازمانده های خورد،کل بورژوازی جهان

آگاهی طبقاتی، غرق  هيچآماده طغيان، بدون هيچ افق،  يليون گرسنه، عاصیوجود صدها م ،جنبش کارگری استيصال

انحطاط سرمايه داری فاز حاضر عظمائی بودند که رژيم اسالمی از  مواهبدر باورهای مسموم دينی، ناسيوناليستی، 

 نمی شد،محدود  ه برای فاشيسم اسالمی به اين حد. غنائم سرمايبرای سهم خواهی می ساخت خودحفاری و سالح قدرت 

اسرائيل، فروزی ها نسل کشی، جنگ احاصل سالرا سنگين تر می کرد. هر چه امريکا انجام می داد کفه قدرت رژيم 

، اقتصادی رژيم امکان داد بخشی از قدرتعراق، همه اينها به ش به حمله بوحضور اياالت متحده در منطقه، جنگ خليج، 

 مهار دست به کار ديد، طوفانرا درو  خود نتيجه بادکاری امريکا وقتیعراق، سوريه شود.  لبنان، سياسی، نظامی

 باز گرديد. پرونده هسته ای رژيم  خواست چاره انديشی کند و اينجا بود که .شد خواهی هماوردی و سهمهيوالی تشنه 

به پيچيده ترين و بی فرجام ترين ، منطقه را در خود غرق کرده است سه دهه استها که  برای تصفيه حساب اسم رمزی

را گر ايران کارشدت استثمار دهها ميليون توده های اقتصادی مرتبط با آن تحريمبين المللی تبديل شده است.  گفتگوهای

ان را کارگر سيه روزی  ،بی درمانی بی داروئی،فقر، فالکت، گرسنگی، اوارگی، گورخوابی،  کرده است،چند برابر 

حجم سرمايه طبقه سرمايه دار را تا ثريا باال برده است. پايه های هر چه موحش تر عمق داده و طوفانی ساخته است. 

 ،توليد سالح هسته ای پيش رفتهتا آستان در همين جدال جاری  است، آنسان کهرا استحکام بخشيده  قدرت رژيم اسالمی

صنعت همه را  ه های علمی، پژوهشی، آزمايشی، تخصص و زيرساخت ايندر دستيابی به دانش، تکنيک، طی پروس

اما مذاکرات، هسته ای ميان اياالت متحده و رژيم هنوز در نقطه ماقبل صفر  بهت زده ساخته است، همه اين ها رخ داده،

ا، پيش از آنچه تا اينج. واکاوی آن هدف اصلی بحث حاضر استاست که  پرسشی، ؟اساس ماجرا چيست ر دارد!!قرا

يد شالوده تولو شستشوی مغزی بشر توسط سرمايه است. مهندسی افکار ادامه مطلب مورد تأکيد است ابعاد نامتناهی، 



رد!! او را می خ» کار«گويد سرمايه داری بر عظيم ترين فريب تاريخ استوار است، سرمايه با زايش خود به کارگر می 

خريداری می کند، نمی گويد که آنچه می پردازد بهای جزء بسيار ناچيزی  »ثمن بخس«نمی گويد که نيروی کارش را به 

از کار اوست و چندين برابر يا چند ده برابر مزدی که پرداخت می کند کار بدون هيچ اجرت کارگر را تصاحب می کند 

اخالق، فرهنگ، تمدن،  و تبديل به سود و سرمايه می سازد. بنياد سرمايه داری، بنياد انديشه، شناخت، آگاهی، آموزش،

ز سرمايه داری بر اين دروغ، بنياد کل ارزشهای اجتماعی، مدنی، اخالقی، سياسی، همه چي» آزادی خواهی«حقوق، 

مهم آنست که با قائم است. نظام بردگی مزدی از لحظه ظهور و زادن اين بوده است اما مسأله وارونه پردازی  فريب و

را سرطانی توسعه داده است، آنچه در مورد ماجرای  بينی، اين فريبکاری، باژگون رشباليدن، خودافزائی، گست هر لحظه

فاقد  که چيزیهسته ای می بينيم بارقه ای تاريک از دنيای مهندسی افکار و شستشوی مغزی سرمايه عليه بشريت است. 

 کشاساس کشم مانده است. پنهانشيادی جرا است، پشت دنيائی ما بنيادو آنچه  شده تن کاغذمثنوی هزارموضوعيت است 

بی راه دستيا های ديگر دولت رقيبان وامريکا نيست، برخالف حاضر به انحالل در الگوی جمهوری اسالمی ، معلوم است

 ابدرا بر نمی تاين رويه سهم خواهی نيز می بيند، امريکا  اين ادغامبه بيشترين سهام مالکيت، حاکميت را در عبور از 

 اين چيزی است که از جمله سناريوی هسته ای بهره می گيرد،  دستاويزیاز هر  ،مودن رژيم به تمکينو برای متقاعد ن

، اما هدف نوشته حاضر، همان گونه تأکيد شده استمختلف و در همين چند سطر باالتر بر آن انگشت  در جاهای مختلف

مريکا و ا سری و پيچيده تر تقابلی است که جدالاين نکته بلکه اشاره به مفصلبندی سراشد، نه بازگوئی گفته که قبال 

قطب مسلط  ،که چرا اياالت متحده آنستبرای هر کارگر اهل جستجو  رژيم اسالمی بخشی از آن است. يک پرسش مهم

، راه مجبورسازی جمهوری هولوکاست آفرينیبا پيشينه يک قرن جنگ افروزی، کودتاگری،  سرمايه داری جهانی

ديگر دست  ديده است، چرا در مورد ايران، همسان ممالک» ديپلوماسی«انحالل در نظم نسخه پيچی خود را، اسالمی به 

؟. در پاسخ اين سؤال حتما گفته خواهد شد که ايران از سنخ عراق، افغانستان، ليبی، نيست، گزينه به لشکر کشی نزد

ا نيز شکست خورده و نتيجه معکوس بار آورده است. ن کشورهنظامی چشم انداز موفقيت نداشته است، کمااينکه در همي

ظامی، نگزينه به سترونی توسلش امريکا به رغم واقعيت هم نمی باشد.  همهاين پاسخ غلط يا بی ربط نيست، اما بيان 

نخورده است،  هم است. همه جا و در تمامی موارد شکست جنگ راه انداختهباالخره در همين مدت در پاره ای نقاط 

ريستی ها و فتوحات تاتالکان، موفق به فراوان ويران سازيبا ان باخته است، در يوگسالوی سابق،در عراق و افغانستاگر 

موردی که برقضا مشابهاتش با ايران بارزتر و برجسته تر از نمونه های عراق، افغانستان يا ليبی بوده است. شده است. 

ه عليه جمهوری اسالمی را بهای امريکائی از شبيخون نظامی اليستسترگی است اگر فرار امپريبر همين اساس اشتباه 

بايد دليل های استخواندارتر جست. برای به حساب آريم،  خاورميانههای هراس از شکست و تحمل سرنوشت جنگ مجرد

ی حظاتبورژوازی اياالت متحده ل بعيد است. را دقيق تر ورق زنيم اين کار تاريخ سالهای بعد از فروپاشی اردوگاه

واب وزها خآن ر ثبت کرده باشد. سياه خوددرحافظه  ردوگاه و فروريختن ديوار برلنپيروزمندانه تر از روزهای سقوط ا

اين قطب می يافت،  صاحبرا تعبير شده می ديد، جهان سرمايه داری را تک قطبی و خود را  طالئی غيرقابل تحققش

   لی سريع کابوس شد.اما اين پيروزی خي

داری چين با يک ميليارد نفوس طبقه کارگر با سرعت شگفت انگيزی راه ارتقاء به يک قطب غول پيکر سرمايه سرمايه 

 یدرصدی به تمام 2جهانی را طی می کرد. در شرائطی که اروپا، امريکا، ژاپن برای دستيابی به نرخ رشدهای ساالنه 

شد نرخ ر می جستند، بورژوازی چين توسلسبعانه، رقابت های  ،کارگر توده ه سالخی معاش ،اشکال تشديد استثمار

در  تراز بازرگانی کشوررشد فزاينده . را آژير خطری برای تحقق هدف های تعيين شده خود می خواند %14زير 

 کشورهای عضو اتحاديه اروپا،از جمله در  های مستقيم آن در جهاناريسرمايه گذگسترش پرشتاب  ،21قرن شروع 



اخت. س را غرق تشويش مراکز برنامه ريزی استراتژيک امريکادولت و همه ، افريقا ريکای التين،امامريکای شمالی، 

در داده های آماری مربوط به توسعه غول آسای چين خالصه نمی شد، آنچه بورژوازی امريکا و اروپا، به مسأله اما 

بود که دولت اين  متفاوتی از سرمايه داریلگوی ، اکردمی  هراسفوق تخصصی دو قاره را دچار ويژه انديشکده های 

يقا می کردند، دق چه حد ماجرا را موشکافی اينکه انستيتوهای مذکور تا. پيش رو داشت برای پيشبرد اهداف خود کشور

به عنوان نهاد برنامه ريزی، نظم، قدرت، حاکميت » چين حزب کمونيست« ، اما اينکه دولتمردان چينی ونمی دانيم

ر د سابق کشوررئيس جمهور » هوجين تائو«. نيستاسرارانگيزی  مسألهاشراف داشتند، خود  چين به راه سرمايه داری

پاسخ يکی از خبرنگاران که از او پرسيد: اقتصاد چين بعد از امريکا بزرگترين قطب سرمايه جهانی است، با اين وصف 

 اضرح لنينيسم چراغ توسعه اقتصادی جامعه –مارکسيسم «که:  دادسخن می گوئيد! پاسخ » چين کمونيست«هنوز از 

تعبير » رويزيونيستی«آن را به اغواگری  را خواندند» هوجين«که اين جمله  شايد همه يا غالب کسانی»!! ما است

پيشينه ای متفاوت با چين  صدرنشينان حزب کمونيست و» هوجين«می دانست چه می گويد.  ، اما او خوب!!کردند

داشتند، شعور آنان با نفرت ايدئولوژيک به کمونيسم تغذيه نشده بود، بالعکس سرمايه داران و ائی غربی، امريکهمتايان 

، آموزش و ايفای نقش اجتماعی از يک سو تکوين شعور پروسهحلقه ای از نمايندگان تيزبين سرمايه داری بودند که در 

 ،داشتند. از سوی ديگر کاپيتال خواندهعشق سوزان سرمايه داری شدن کشور ، شور توسعه صنعتی ميهن، »درد وطن«

، آشنا به بحران زائيهای اندرونی سرمايه  بودند، از تجربه شوروی سابق درسها آموخته و از مسلک» مارکسيسم«

ند. اروپائی داشت از انديشکده ها و مراکز استراتژی پرداز امريکائی، ژرف ترشرائط روز سرمايه داری جهانی شناختی 

» پينگتنگ شيائو«ها از زمان ری چين و صفه نشينان حزب کمونيست با اين شاخص ها و توانائيسفينه بانان سرمايه دا

ديدند سرمايه داری چين گر غول آسایبرای توسعه  متفاوت با الگوهای غربی و روسی یئبه بعد دست به کار تنظيم الگو

تی های سرش هائی به دست آوردند، الگوئی که بدون هيچ ترديد کل بحران زائی فقيتو در اين راه برای کوتاه مدت مو

با اين تعارضات قهری غيرقابل  رابطه خريد و فروش نيروی کار را در خود خروشان داشت اما برای دوره ای مستعجل

د نفوس ر زندگی يک ميلياررا به کوبنده ترين شکل ممکن ب قهرا هزينه کل سناريوکرد، پيش می رفت و گريز بازی می 

  توده کارگر چين و دنيا سرشکن می ساخت.

بود که اتکاء يک سويه سرمايه به افزايش بارآوری کار برای تضمين سودافزائی و  شيرازه الگوی اين جماعت آن

د راينن بايد اين خطر و فانفجارآميز مواجه شده است، سرمايه داری چيدر شرائط روز دنيا با تعارضی  ،خودگستری

در پيچ و خم تصادمات ميان نياز حياتی به ارتقاء بارآوری کار و مخاطرات سير صعودی  ،زير ذره بين آردرا  فورانش

افه ارزش گيری نرخ انباشت از نرخ توليد اضی پويه پيشحفر کند که  مستعجل تونلهائی ،متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه

ميان توليد حداکثر توسط حداقل نيروی کار در يک سو و  که. راههائی اندازدرا حتی المقدور به تعويق  و وقوع بحران

 »چين تحزب کمونيس«سکانداران برقرار نمايد.  باالنس مقدور ،استثمار مشدد بيشترين شمار نيروی کار در سوی ديگر

 یو اروپائ ران امريکائی. سرمايه داندرا کانونی برای درس آموزی ديدمعين  پاشنه آشيل بورژوازی غرب در اين زمينه

اين ا ببه خودی،  طوربه  سرمايه به اقصی نقاط عالم، سونامی وارصدور  ، در فرايندانديشوار ماجرا آناتومیبی نياز از 

 از سرمايه اشباعفاحش داشت، دنيا  با آن زمان تفاوت اما وضعيت روزو آن را به چالش کشيدند.  مشکل گالويز شدند

ريز  شمحل پيمه های محقر زنان ويتنامی، فيليپينی، بنگالی، افغانی، افريقائی را هم کارخانه و بود، سرمايه داری کو

وازی بورژنداشت.  قرن بيستم حتی دهه های آخر آنمتوسط ترکيب آلی سرمايه در دنيا مشابهتی با شروع ساخته بود، 

ت به دساختاپوسی سرمايه اجتماعی چين  طلبی برای توسعه و تسلط بايد و چنان وضعی را در مقابل خود می ديدچين 

ارتقاء هر چه افزونتر تکنيک، افزايش  کهچاره انديشی زند. تقال برای ايجاد يک مفصلبندی احتمالی حتی المقدور 



ده نرخ ، تشديد فزاينافزايش مستمر شمار کارگران مورد استثمارپرشتاب اضافه ارزش نسبی،  باال بردن بارآوری کار،

سرکوب سيستماتيک فکری و فيزيکی طبقه کارگر، به پائين راندن سطح انتظار کارگران، کاهش افراطی هزينه ، استثمار

، افزايش غران اضافه ارزش ها، به اوج بردن قدرت رقابت سرمايه های چينی در بازرا جهانی، کهکشانی ساختن توليد

 ،ريای بيين المللی، همه اين پديده های بعضا همسوسهم سرمايه اجتماعی کشور از کل اضافه ارزش های حاصل پرولتا

ه و همان گون حزب کمونيست چين در اين راستا کوشيدبعضا متضاد و غيرقابل جمع را در درون خود به هم قفل زند. 

که باالتر گفته شد، برای دوره ای کوتاه نتايج چشمگيری به دست آورد. رشد حيرت انگيز سرمايه داری چين در دو دهه 

ادی، شکلهای برنامه ريزی نظم اقتص يقينا به سرنوشت سايرالگو بوده است. الگوئی که  اينخير محصول به کارگيری ا

  شد. سياسی، اجتماعی سرمايه داری مواجه خواهد 

ردگی مزدی را جشن گيرد، تا خواست راهی برای بورژوازی امريکا تا خواست سقوط اردوگاه و يک قطبی شدن نظام ب

ل در شک ،کشته های خودمحصول ، تا خواست جويداسالمی در خاورميانه و خليج  رژيميف با نقش بازی تعيين تکل

 ،، ناگهان سايه رقيب چينی، با ظرفيت عظيم هماوردی در بازار جهانیشناسدباز زنجيره مشابهان را  القاعده، طالبان،

الگوئی تواناتر برای شکار اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران دنيا را بر سر خود سنگين يافت. با ظهور چين 

د. حاکمان امريکا خود از جمله غائله هسته ای جمهوری اسالمی به شاخه ای از جدال اصلی تبديل شهمه مناقشات ديگر 

هراس انگيزتر بود. شوروی سابق  برايشانو يکه تازی اردوگاه  بار از عصر جنگ سرد دههادنيائی يافتند که را در 

ز اعراب ا های بين المللی محلیه ارزشرقيب اقتصادی اياالت متحده، اروپا، ژاپن نبود و توان رقابتش برای چپاول اضاف

ا الت متحده رچين نه فقط حی و حاضر تهديدی عظيم بود که مشاهده توانائيهايش زمين زير پای بورژوازی ايانداشت. 

دچار زلزله می ساخت. بعالوه چين تنها نبود، روسيه به عنوان نخستين قدرت اتمی دنيای روز، مالک عظيم ترين منابع 

انرژی فسيلی جهان و دارای چشم انداز قابل تعمق بازسازی سرمايه داری فروپاشيده خود در کنار چين قرار داشت، هند 

خود را با الگوی چينی توسعه اقتصادی همراه تر و چرخه ارزش افزائی ری هم غول ديگر اقتصاد دنيای سرمايه دا

  سرمايه اجتماعی اش را به چين نيازمندتر از اياالت متحده و اروپا می ديد. 

اين  قطب بندی قفل شد. در پرتو اينقا به سيمای بلوک بندی جديد چنين بود و جدال هسته ای امريکا با رژيم اسالمی دقي

يچيده تر و پ عبور از پيچ و خمهايشاهميتی بيشتر از پيش پيدا کرد، چاره انديشی برای آن مشکل تر گرديد،  قفل شدن

منطقه ای که تاريخا نقش ويژه و ، ها خاورميانه بودحوزه جغرافيائی تقابل و کانون تمرکز روياروئی . شدحياتی تر 

 ه ايمبارها گفتهای عظيم الجثه سرمايه داری داشته است. لميان بلوک بنديها و غوتوازن قوا  تعييندر  سرنوشت سازی

 بيش اکنون ، ماجرااستبه الگوی نظم اياالت متحده اسم رمزی برای غائله تن دادن يا ندادن رژيم که بحران هسته ای 

، بورژوازی می شدقفل ها بر سر سهم خود از حاصل استثمار توده های کارگر دنيا  ها، دولت به جدال بلوک از پيش

هر گام سهم خواهی جمهوری اسالمی و پيروزی او در اين مصاف را شکستی فاحش برای خود در مقابل اياالت متحده 

ام و هموارسازی راه ادغبه تمکين  رژيم ايرانل، بنياد تقالی خود را بر متقاعد نمودن ، درست به همين دليديدرقيبان می 

با ورود سنجيده در چرخه توليد سرمايه داری ايران  دولت اوباماراه از منظر  اين. يافت در نظم معماری شده خود می

افول موقعيت امريکا در  داری چين را می ديدند، خطر عروج پرشتاب سرمايه او، حزب و تيم مذاکره کننده اش، بود

ين نه جای ديرشيدند. خاورميارا نيز ولو انکارآميز در وجود خود درد می کتقسيم کار جهانی سرمايه داری در مقابل چين 

 پی امريکا در جنگهای ، شکستهای پی درمی ساختآن را مشتعل تر هم  مدام ها و تسويه حسابها بود، رژيم اسالمیمصاف

حاسبات م اما کابوس صعود چين ،اينها بود همهها را طلب می کرد، پافشاری بيشتر برای جبران خسارت عراقافغانستان، 

شواهد به گونه ای زمخت می گفتند که امريکا و متحدان ، شد را بر هم می ريخت. بايد فکری برای شرق آسيا می



ها بود. دولت اوباما خود را می فريفت که تفاهم نامه مرهمی بر زخم سرگرداني 2015 دستپاچه و سرگردانند، برجام سال

خيال بورژوازی اياالت متحده از حوزه خليج تا حدی آسوده و بر هماوردی  وين، تفاهمات بعدی را به دنبال خواهد آورد.

روند اوضاع خالف اين پيش رفت. سيل فنا از همه سو، از کاخ سفيد همان قدر قوی که . گرديدبا چين متمرکز خواهد 

وی و، سه، بيشتر، به سباطل کرد، دولت روحانی کوشيد تا برجام يک را به د را» نقش امل ها«از بيت ولی فقيه، تمامی 

ادغام رژيم در الگوی نظم امريکا، مسالمت با کشورهای عرب منطقه، مماشات با اسرائيل سوق دهد، جناح مسلط ساختار 

قدرت سد اين راه شد، در امريکا نيز نهادهای کليدی مالی سرمايه داری راه را بر لغو تحريم ها و عادی شدن داد و ستد 

دالی جنداشت،  ای ربطی به مسأله هستههيچ که از بنياد  »جدال هسته ای«با بازار جهانی بستند. سرمايه اجتماعی ايران 

قفل شدن سهم خواهی رژيم تمکين يا عدم تمکين جمهوری اسالمی به استراتژی سراسری اياالت متحده و  اسم رمزکه 

 ، تفاهم نامه وين مرده به دنيا آمد و ازننمودپيدا  گشايششانسی برای به رغم برجام، هيچ بود،  اين قبول يا سرپيچیبه 

روی اين خط ادغام در نظم نسخه پيچی امريکا برای رژيم خط قرمز محسوب می شد. لحظه انعقاد راه گورستان رفت. 

درنگ کنيم، تمامی مجامع، محافل، پژوهشکده ها، دولت ها، خط قرمز رژيم را امريکاستيزی ايدئولوژيک  بايد کمی قرمز

است. جمهوری اسالمی مثل هر دولت ديگر آن می کند و آن می جويد که سرمايه !! اين تحليل پوشالی می کنندتوصيف 

 سرچشمه ايدئولوژيک شتمايزات است اما حتی ها متفاوتز رژيما خيلینياز دارد، شکی نيست که راه جستجوهايش با 

امريکا گريزی ندارند، به چگونگی دريافت حاکمان از شيوه های موفق تر سهم خواهی و افزون طلبی مربوط است. 

اسالمی حتی پيش از  رژيمبورژوازی مؤسس  که سالح جدال برای رقم زدن سهم در کيک قدرت است. رژيم نه عقيدتی

سالح سهم خواهی  را غرب گريزی امريکاستيزی، تسخير قدرت را خواب هم نمی ديد، وقتی، يتحاکمعروج به اريکه 

 منطقه، ران،ايان اليه کارگر، فرومانده ترينگرسنه ترين،  فاشيستی نفرين شده ترين،برای سازماندهی  سالحی، می ديد

هر وجب حضور امريکا در چرخه  ،جهتگيریبا اين . رژيم سر دهدسهم جوئی  نعره و آنها بنشيند قدرتکه بر موج  ا،دني

شعور آب بندی شده . می ديدسهم خواهی و موقعيت جوئی  را نقض ميثاقپذيری سرمايه اجتماعی ايران  نتوليد و ساما

اتحادآميز در داخل يا خارج را خط  اقتصادی اشتراک منافع هر تالش امريکا برای تا می داشت را وا او اش، طبقاتی

کل مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی با  ،راهبرد منبعث از همين شناخت بود که در طول چندين سالندارد. پ قرمز

به اروپا، قدم آهسته اجبارآميز » سعيد جليلی«سفرهای طنزآميز چند وقت يک بار در را  1+5امريکا يا ترکيب موسوم به 

مايش ن در های کف سالن، اصرار مفرطشبه موزائيکش نگاه خيره زهدآگين» کاترين اشتون«و نفرت جوش وی به سمت 

 الصه کرد.خواپيمای اختصاصی و پايان مأموريت بی اعتنائی به هر گفتگو، بيان چند جمله ضد امريکائی، بازگشت به ه

 فرار از گفتگو را هم خطری بالفعل و حتمی قصد مذاکره نداشت، نيازی به گفتگو نمی ديد،استراتژيک  هويتی ورژيم 

م و سرگر »ديپلوماسی«نمايش اعتقاد به که  تفاهمهدفش از اعزام جليلی، همراهان نه  برای سهم خواهی خود نمی يافت.

فاز انتظاراتش را تنظيم  ماجرا را می کاويد و ،تفوق آگينخاص  هفت خطیبا  نيز هيأت امريکائیبود.  سازی حريف

ول حهم چينند و ها را برترين تحريم بود که سنگ بنای موحش اين برايشاندوره  آنشأن نزول گفتگوها در  می کرد.

، جمهوری اسالمی در مسير خواستهای خود موفق پيش رفتند ها پديد آرند. هر دو طرفدولت»! اجماع جهانی«اين کار 

را دنبال کرد، نفوذ اقتصادی، سياسی، نظامی خود در کشورها را تحکيم نمود و گسترش داد، الگوی  هدفهای مهم روزش

ز بی بديلی ااعتبار ساخت. امريکا نيز زنجيره کم نظير و  بیريخت و  الت متحده را بر همنظم جهانی بورژوازی ايا

نه اش توسط تحريم هائی که لایر، لایر هزي نمود، اقتصاد سرمايه داری ايران آوارتحريمهای اقتصادی را بر چرخه 

   گرديد.يکراست بر شيرازه معاش توده های کارگر سرشکن ، رژيم



در چنين مداری سير می کرد، اين شرائط وضع در آن زمان چنين بود، جدال هسته ای که هر چه بود هسته ای نبود، 

 . رژيم برایپاشيداقتصاد سرمايه داری ايران را  چند سال بعد تفاوت کرد و وارد فاز ديگری شد. تحريم ها شيرازه

معماری شبکه وسيع اختاپوسی پيش ريز سرمايه در جاهای مختلف با هدف سودفزائی عظيم تر و به صورت خاص حل 

ام معضالت سر راه سامان پديری سرمايه اجتماعی ايران يا دور زدن تحريمها، در آغاز راه بود. کارهای زيادی انج

داشت. برای پيشبرد تمامی استراتژی و اهداف خود در داخل، منطقه، جهان، از  بسيار زيادی کار پيش رو داده و حجم

اسرارآميز سرمايه در کشورهای مختلف نيازمند منابع مالی  انباشتجمله برای ساختمان هر چه کامل تر همين شبکه 

، با نمودف خامنه ای که بايد نرمش قهرمانانه در همين راستا موضوعيت پيدا کرد. اين حر 2015سرشار بود. برجام 

خمينی وقتی آن عبارت را بر زبان آورد، تمامی توان و نای ادامه جنگ را خمينی تفاوت داشت، » جام زهر نوشيدن«

. او نمی ديداز دست داده بود، پايان جنگ تنها کاری بود که می توانست انجام دهد. خامنه ای خود را در چنان شرائطی 

دنبال می نمود، پنداشت، کامال الگوی نظم امريکا را مختومه نمی سه بحران آفرينی، سهم خواهی، عدول از ادغام در پرو

برای تداوم هر چه نيرومندتر و فزاينده ترش به منابع مکفی مالی و تأمين هزينه نياز داشت و به برجام تن می داد تا اين 

     تا حدی به چنگ آورد.  منابع و امکانات را به چنگ آرد، عمال نيز

 درس آموز رگر گرسنه و نفرين شده خاورميانهکا توده بيش از همه خدادها برای کل کارگران دنيا وتصوير صحنه ر

، دندار رمقی برای آموختنها که زير مهميز جنون زای گمراهه رفتن  استعظيم دامنگير اين طبقه آن ، شوربختی است

کل طبقه کارگر  ود می برد.حيرت آور س ازیگفت و شنودها، قدرت آرائيها، کل بورژودر جبهه طوالنی کشمکش ها، 

نمانی، فقر، بی خا گرسنگی، ژرف تر و کوبنده تر به گندزار د،می ديد، می فرسود، تباه می شدهشتناک زيان  منطقه هم

. دادريه، امارات را افزايش اسالمی حجم سرمايه گداريهای خود در عراق، لبنان، سو. جمهوری می رفتآوارگی فرو 

، در دولت، پارلمان، ارتش، پليس عقب نشينی ها خيلیو همين حاال به دنبال تحمل  قدرت برتر سياسی عراق شدزمانی 

 نيروی مؤثريک ها  به رغم شکست، در لبنان بخشی از قدرت سياسی، نظامی است، در سوريه حضور دارداين کشور 

ديد آورده پ در کشورها اختاپوسی گسترده ای  از انباشت شبکه» صدور سرمايه«شکل ويژه ای از  با همزمان، است

کار می کنند، شمار کثير کارگران را استثمار می نمايند، ، بومی کشورهابا هويت  بنگاههايش است. شبکه ای که تراستها،

، توليدات داخلی را صادر و به فروش می رسانند، مايحتاج چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران را تهيه می کنند

های نفتی را در اختيار طبقه نند. نفت می فروشند و اضافه ارزشبا ارز حاصل آن کاال می خرند و وارد ايران می ک

ن ا دست يافته است، آخريهيشترين پيروزياز رژيم اسالمی که بگذريم، اسرائيل به بسرمايه دار ايران قرار می دهند. 

هم شکسته است. بورژوازی عرب را بی پرده تر از پيش با خود همراه کرده قاومت کارگران فلسطينی را درم رقهبا

 ،موفقيت هائی داشته استدر فروش سالح نيز شده است. امريکا منطقه  دراست. رئيس ائتالف ضد جمهوری اسالمی 

و احراز سهام افزونتر سود، سرمايه، مالکيت،  ی چشمگيری برای تحکيم موقعيت خودگامهاهای عرب دولتهر کدام از 

ند که با تحمل استثمار هر چه تئی هسقدرت به جلو برداشته اند. توده های کارگر ايران، خاورميانه، منطقه، تنها نيرو

هزينه کل کشمکشها، موفقيت های دولت ها،  ، فقر، فالکت، گرسنگی و بی خانمانی هر چه فاجعه بارتر،تر گينسهم

   ه افزائی و سود اندوزی کهکشانی تر سرمايه جهانی را پرداخت کرده اند.   سرماي

عمر  نظر اندازيم. موجود شرائط  کوران حوادث و در ی روز،هافرجام برجام در روند مجادالت، در متن صف آرائيبه 

گفتگوی هسته ای رو به اتمام است. موضوعيت اين سناريو منتفی و تاريخ مصرف آن در حال پايان است. چيزی به نام 

تحميل الگوی نظم  ط طلبانه بورژوازی اياالت متحده برایمعضل هسته ای وجود نداشت، سرچشمه جدال پافشاری تسل

می از طريق توسل به سازماندهی فاشيستی مفلوک ترين خود بر دنيا در يک سو، سهم خواهی افراطی رژيم اسال



بود. اين جدال همچنان وجود دارد اما اهميت آن بحران آفرينی و امتناع از ادغام در نظم نسخه پيچی امريکا  عاصيان،

 دکه هيچ گاه هسته ای نبو »هسته ای«برای امريکا بسيار کم، وزن آن اندک، حتی قابل چشم پوشی شده است. کشمکش 

اکنون به نقطه ناپيدائی در کهکشان رقابت ها، هماوردی های فزاينده و توفانی ميان امريکا و چين، ميان قطب همراه 

در اينجا قرار گرفته است، در اين بلوک بندی هم سوژه مهمی برای تسويه چين و قطب متحد امريکا تبديل شده است. 

  داده است نگاه کنيم. حساب نمی باشد. برای روشن شدن موضوع به آنچه رخ 

ميليون دالر با روند مستمرا  900ميليارد و  154از  2021تا  2011موازنه تجاری چين با دنيا در فاصله ميان سالهای 

ميليارد  593 تا باالی 2015ده است. در يرس 2013ميليارد دالر در  259به  ،مثبت و بدون افت منفی يا سير نزولی

و » بهبود«ساالنه تحت تأثير آنچه تالش برای  طالئیبه رغم نرخ رشد  2020تا  2015 افزايش يافته است. دردالر 

با عقب نشينی  2020!! شاهد کاهش اين موازنه اما به گونه چشمگيری مثبت هستيم. در ارتقاء مصرف داخلی نام گرفت

ن دوره سرمايه های چينی به در هميميليارد دالر باال می رود.  677تا مرز  2021کرونا رشد مجدد آن آغاز و در 

قاره جهان رکوردهای خيره کننده ای به ثبت می رسانند. حجم  5لحاظ دست اندازی به حوزه های تازه انباشت، در 

با افزايشی  2010ميليارد دالر بود، در سال  6 از کمی باالتر 2009صادرات سرمايه ای چين به اتحاديه اروپا که تا 

 40رقم  2013ميليارد دالر می گذرد، در سال  20از  2011دالر نزديک می گردد، در  ميليارد 13دو برابری به 

ميليارد  86از  2017ميليارد می رسد،  65اوج می گيرد و به سقف  2015د، در ميليارد دالر را پشت سر می گذار

ه ها صرفا به سرمايه گذاری ميليارد دالر پهلو می گيرد. اين داد 94بر ساحل  2019دالر عبور می کند و باالخره در 

متنوع ديگر چين در صنايع و حوزه های مهم اقتصادی کشورهای عضو اتحاديه اروپا اختصاص دارند و شامل صادرات 

چرا اروپا و امريکا به سرعت،   نمی گردد. سرمايه های مورد نياز چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی قاره –از جمله کاال 

سرمايه های  –نی و حوزه پيش ريز سرمايه های اين کشور شدند، دليلش روشن است. کاال بازار فروش کاالهای چي

د و در وميليونی اين کشور با نازل ترين بها آماده فروش می شصد کارگرچندين با نيروی کار شبه رايگان تودهچينی 

هر کجای جهان به ويژه سرمايه اجتماعی سرمايه داری درشرائط وانفسای افول شتاب آلود نرخ سودها، هر تراست 

ينه سرمايه ها هز –آنها دست و پا می شکنند. خريد اين کاال  باالی ترکيب ارگانيک برای خريدکشورهای دارای متوسط 

. داردرد و به همان ميزان بر روی افزايش حجم و نرخ سود آنها تأثير اروپائی، امريکائی را پائين می آتوليد جوامع 

دارد.  قمورد مبادالت اقتصادی چين با اتحاديه اروپا گفته شد، به گونه گسترده تری در رابطه با امريکا مصدا آنچه در

 ولتدهای اياالت متحده و ممالک اروپائی تريبون های نيرومندتری برای افشاگری عليه بی جهت نيست که هرچه دولت

 برایاين دولتها  سرمايه های خريداری شده  –قطب ها و کاال چينی صادر شده به اين  راه می اندازند، حجم سرمايهچين 

  نياز چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی دو قاره باال می رود. 

بيش از نصف تجارت خارجی امريکای التين را به خود اختصاص داده است، نقش اول را در  چين در اين چند دهه

ن سرمايه گذاريهايش در امريکا از حجم سرمايه های امريکائی صدور سرمايه به قاره افريقا احراز کرده است. ميزا

 .با داده های بسيار حيرت زا است ، آن همپيش ريز شده در چين باالتر رفته است و موازنه بازرگانی اش با امريکا مثبت

رژيم  های رينیبحران آف ها،سهم خواهيدر خاور ميانه، در نقطه ای که رخدادهای جاری آن و به طور خاص،  و باالخره

 کانون ، مجادالت هسته ای دو طرف، تبعات سرکش اين جدال،تسلط جوئی امريکا در سوی ديگر و،اسالمی در يک س

اصلی تمرکز بحث حاضر ما است، چين با سرمايه گذاريهای عظيم و حضور اقتصادی بی سابقه نقشی از همه لحاظ 

تا حال،  2001ستدهای اقتصادی چين با امارات در بازه زمانی ميان  حجم داد وتعيين کننده و اثرگذار پيدا نموده است. 

رشد داشته است. رقمی که طبيعتا بهت انگيز است. در اين مدت بيش از يک هزار شرکت چينی در امارات  %30ساالنه 



 21يام، به زير فشار بحران اقتصادی سراسری آن ا 2008مستقر شده اند. حجم مبادالت اقتصادی دو کشور که در سال 

ش امارات که تا چند سال پيش برای از مرز يکصد ميليارد دالر گذشت. ارت 2015سقوط کرده بود، در دالر ميليارد 

ساخت کمپانی  IL15جنگنده  12خريد تسليحات، تراست های توليد سالح امريکائی را يگانه طرف گفتگو می ديد اينک 

  نفت مورد نياز چين نيز توسط امارات توليد و صادر می گردد.  %8چينی کاتيک را در اختيار دارد. حدود 

مبادالتی که به نفت يا کاالهای مصرفی محدود افزون تر است.  ارزش مبادالت تجاری ساالنه عربستان با چين از امارات

سرمايه به عربستان است، در حوزه های مهم اقتصادی اين کشور، نيست، چين يکی از کشورهای اصلی صادر کننده 

از جمله نفت، پتروشيمی، کشاورزی و توليد انرژی حضور وسيع و فعال دارد. عراق سومين شريک خاورميانه ای چين  

داد و  ميليارد دالر با دولت و غولهای صنعتی، مالی چين 40به رغم فروپاشيدگی اقتصادی ديرپای خود هر سال حدود 

ميليارد شرکای بعدی چين در منطقه اند.  32بيش از ميليارد و عمان  34ستد می کند. ترکيه با مبادالت اقتصادی باالی 

د و اين در حالی است که حجم معامالت تجاری چين می پندارسراسر دنيا جمهوری اسالمی را حيات خلوت اقتصادی 

ن تر، يک رده پائيبا تر است، ايران در رتبه ششم قرار داد و اسرائيل ون رژيم اسالمی افزاز  با چين باالممالک يکايک 

  جايگاه هفتم را دارد. 

ارقام باال را با حجم داد و ستدهای اقتصادی ميان امريکا و کشورهای منطقه قياس کنيم، عروج پرشتاب يکی و اگر نه 

ميليارد و وارداتش  73بالغ بر   2021ت در سال افول اما رکود ديگری را متوجه می شويم. صادرات امريکا به امارا

 2015حتی اگر با حجم بازرگانی امارات و چين در سال  اقالمميليارد دالر بوده است. اين  16از اين کشور کمتر از 

ميليارد  90امالت تجاری عربستان و امريکا هم به رقم مقايسه شود نه باالتر بلکه پائين تر است. در همين سال کل مع

  دالر نرسيده است

. محور گفتگوی ما آن بود روشن استمکان آنها در نوشته حاضر چيست؟ پاسخ  اده های باال پرداختيم؟چرا به مرور د

 ست.ادر پهنه جدال ها و مناقشات ديگر تعيين تکليف که آنچه زير نام مجادالت هسته ای جنجال شده است پوششی برای 

ند ککرديم که استخوانبندی جدال واقعی يا آنچه بنيان اصلی کشمکش را تعيين می  در جائی از بحث بر اين نکته تمرکز

ديم تا اشاره وار نشان دهيم که جهان امروز و را آور . داده هاها قفل استجاری بلوک بنديبه رقابتها و مشاجرات 

وی ها موضوعيت سناري اين تفاوت ا با ديروز تفاوت بارز کرده است.هود به لحاظ آرايش قوای بلوک بنديخاورميانه موج

بورژوازی امريکا بيش از هر زمان هسته ای را هم نه ضربتی و يک باره اما با شتاب به سمت منتفی شدن می راند. 

ديگری خود را در خطر حتمی تبديل به قطب دوم سرمايه داری جهانی می بيند، حتی در خاورميانه اگر از فروش سالح 

ه قطب برتر اقتصادی هستند، در چنين وضعی غوطه در بحر جلوگيری از بحران آفرينی و چشم پوشيم، چين و روسي

نمی کند، امريکا اين را فهميده است، به همين دليل رغبتی  درمانسهم خواهی رژيم اسالمی دردی از بورژوازی امريکا 

ته است و می داند که ديگر کوبيدن بر ادامه گفتگوی هسته ای ندارد، رژيم اسالمی نيز به نوبه خود ماجرا را دريافبه 

  برگ برنده ای برای سهم خواهی او نيست. » حق هسته ای شدن«طبل 

شوم بختانه از هيچ حال و هوای  طبقه ای کهخاورميانه قرار دارد،  در مقابل توده های کارگر ايران، سؤال مهم اما

کل سرمايه جهانی غول آسا سود برده و پيروزی ، . در پيچ و خم کشمکش های برای جواب دادن برخوردار نيستمساعد

به دست آورده است، قطب ها، دولت ها و بخش های مختلف بورژوازی، متحد يا متخاصم، مألوف يا سبعانه بر سر 

باخته رعب آور  بخشی افول کرده اند، آنکه همه جا داده اند. برخی عروج نموده اند، سودها و پيروزی ها با هم مصاف

ه تا رفت، ترکيه و پاکستان گهای متوالی آنها است، طبقه کارگر هر کشور خاورميانه از ايرانگران و نسلاست. کار

کويت مثل کل طبقه کارگر جهانی، در طول چهل  ا اردن، بحرين، عربستان، امارات،يمن، ت افغانستان، عراق، سوريه،



 مان ودر آموزش،گرسنگی، فاقد  اسير فالکت، رديده است. پيش از اينسال اخير هر روزش از روز پيش وخيم تر گ

 ،شده است، جنگ زدگی، نسل کشیها چند برابر د دهه طول و عرض سيه روزي، در اين چنمايحتاج اوليه معيشتی بود

يکه تازی فاشيسم اسالمی بورژوازی در صدها شکل، صدها هيأت مافيائی، صدها  بسته بندی نازيستی، جنگهای ويرانگر 

وز قومی، قبيله ای، ناسيوناليستی مولود سرمايه داری بر آنچه پيش تر وجود داشت مزيد شده است، و انسانيت س

سوخت و خاکستر شدن توده های کارگر گرديده است. در هر نقطه ، سوزان و کوره مشتعلخاورميانه جهنمی سراسر 

 ها کارگر آويزان به مافيائی ديگر ازيليونبورژوازی عليه م ميليون ها کارگر زير بيرق بخشی از ارتجاع درنده آدمخوار

ت بار دينی، قومی می جنگند و فاجعه پشت سر فاجعه می آفرينند، اگر بردگان سيه روز رطبقه سرمايه دار با نعره نف

 ،ثالثه جرز ديوار اهرامساسانی زير شالق قهر شاهان برده دار  سيه روزتر ايران هخامنشی،باستان يا بردگان  مصر

، توده های عظيم طبقه ما مسخ و منجمد در رسوبات سياه باورهای دينی، ناسيوناليستی شدندتخت جمشيدها، تيسفون ها می 

ايمان خود را تسليم همان سرنوشت  ، با رضا، رغبت، شوق،سرمايه، زير بمباران شستشوی مغزی سرمايه داری مخلوق

ست؟ دو پاسخ بيشتر ندارد، نابودی بشريت کارگر و بقای نظام بردگی يا بدتر از آن می سازند. فرجام اين شب ديجور چي

تاريخ اما  ،مزدی، جواب دوم خيزش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی توده های کارگر است. دومی اگر نه مقدر

ک ، در کمپشتوانه احتمال نيرومندتر طلوع آن است. طبقه کارگر ايران در اين پهنه، در فراهم آوری شرائط اين طلوع

به اين زايمان سترگ تاريخی می تواند نقشی کارساز ايفاء کند. جنبش کارگری ايران اگر از مبدأ اين کارزار فاصله ای 
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