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     »ی ضدجنگ کميته« و  »جنگ«ماهيت کندوکاوی در
 

   ششو ماه هشتاد دی دهم هف                                                                                            عباس فرد        
 

  
  جای مقدمه به

تمامًا  اما  ـ   احمقانه نيمه کارِی که جورج بوِش دوم در يک بدل  و خصوصًا پس از اين٢٠٠١ سپتامبر١١ی  پس از واقعه

 و  کارانه  يت و جناقرار داد و در بقاِی استثمارگرانه» ليسِت شرارت« جمهوری اسالمی را در  دولتـ  سالوسانه 

های  ی حکومت اسالمی نصب کرد؛ زمزمه را برسينه» محوِر شرارت« آمريکايی، مداِل های ی سرمايه طلبانه جنگ

هايی  ِ چنين زمزمه ، با افت و خيزهای ناشی از طبيعت در ايران» صلح«و جايگزينِی آن با » جنگ«خطر 

اعم (های همگانِی بورژوايی  اش را از رسانه ًا منابِع اطالعاتی که اساسها زمزمهاين . رسد گوش می  بهـ هرازچندگاهیـ 

ساختار و تشکل نيز آراسته   که بهفرياد تبديل شد بهجا  آن گيرد، طی يک سال گذشته تا به می) از اسالمی و غيراسالمی

  .ارمغان آورد را به» های صلح جبهه« و » ضدجنگ کميته«گرديد و 

با » جنگ«کنندگان  های طبقاتی در مقام جايگزين بستگی ها و هم ی فارغ از وابستگیکه اين دوقلوها حقيقت اين است

ی  ها  و انديشهها ی طبقاتی، از رحِم مناسبات و ديدگاه ی هراس از احتمال گسترش مبارزه مثابه چنين به و هم» صلح«

ی طبقاتی کارگران و   مبارزهی  صهعر  خواسته يا ناخواسته تا اند  گرديدندهبيرون پرتاب  بورژوايی خويش چنان به

  .داری را با دفاع از بورژوازِی خودی پاس بدارند ی نظام سرمايه کشان را مخدوش کنند و جوهره زحمت

سو هستند؛ و در مقابله  نوا و هم هايشان ذاتًا هم پردازی رغم اختالف در جنسيت، قد و قواره و عبارت اين دوقلوها علی

کار  استثمار نيروی اش هم در  جای دو دولت، ظاهرًا سه طرف دارد و اساسًا ريشه اند که به  سازمان يافته با جنگی

برخاسته از » ی واحِد دوگانه«جای ديالکتيک  بايست به کشان می ترتيب، کارگران و زحمت بدين!! توسط سرمايه نيست

ی  اکنون مجموعه که هم(ها  ِت پاسداِر آنشان و مبارزه برعليه صاحبان سرمايه و دول طبقاتیـ  ماديت هستِی اجتماعی

اش  هپروتی است؛ و نهايتًا  گانگی  دستگاهی سرگيجه بگيرند که در سههاِی  یرازآميزدر ) جمهوری اسالمی است

  .دواند دنبال پاسداران و بسيج می صاحبان سرمايه و حکومت اسالمی به با جای مبارزه   را به ها آن

گذرد و تصويرهای  ی طنز در می گويانه  و بورژوايی خويش از تلخِی حقيقت  آگاهانههای اما گاه زمانه در بازی

دهد که فشار خون و تعداد ضربان  کاريکاتوريک را با بوی گند يک نگرش در حال فساد در مقابل کسانی قرار می

اطالعاتی ـ  های جاسوسی گاه دست  صاحبان سرمايه ويا گزارش های همگانِی وابسته به شان با رسانه  و قلم و عمل قلب

را » !ای مردم جنگ«ای که ناجيان صلح طنيِن فرياِد  که در همان هنگامه داستان از اين قرار است. شود تنظيم می

ـ درپِی  فعًال  از اين خبر دادندکه حکومت اسالمی ـ]١[اطالعاتی آمريکاـ  های جاسوسی اوج رسانده بودند، دستگاه به

های  ـ جنگ بين دولت تا اطالع ثانوی  های همگانی هم اکثرًا از اين خبر دادند که ـ ی نيست و رسانهبمب اتم يابی به دست

  ؟!ايران و آمريکا منتفی است
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  ـ احتمال جنگ يا حتميت آن؟١
رانی،  ی يک سخن واسطه ايران بارها به ی نظامی دولت آمريکا به ی جنگ و حمله  مقوله٢٠٠٠ سپتامبر سال ١١از 

، اطالعيه ويا خبر و تحليِل  رانی اوج رسيده و پس از چندی با يک سخن  ويا خبِر و تحليِل ژورناليستی بهاطالعيه

ی نظامی  و حمله ی جنگ ی مقولهها حضيض غلطيدن ها و به گيری اين اوج. حضيض غلطيده است ژورناليستِی ديگر به

  گذارد؟ کشان در ايران می رات را برزندگی کارگران و زحمتأثيکدام ت و د؛چه معنايی دار

 بيان حتميت وقوع يک  چراکه.الوقوع است ی و حتمیايران قطع ی نظامی آمريکا به تواند بگويد که حمله کس نمی هيچ

 و رونِد ترکيب عمومی،   تشکيل دهندهجزئياتی   در بارهیموثقبسيار که اطالعات و اخبار  معنی است واقعه بدين

از روند تکامل جنين دقيق و قراين نسبتًا براساس شواهد : برای مثال. ر دست است د آن واقعه تغييرات و حرکت

است، مکرر ای   فراتر از بيان حتميت تولد کودک که واقعه. اعالم داشت تولد کودک را »حتميت«توان  می

ايشات گوناگون از آزم و با تکيه بهگرمايش درونِی زمين   سازوکارها و روند تغييراتبا شناخت ازنيز شناسان  زمين

بازهم  . دربردارد نيزوايد عملِی فراوانی رافدهند، که  می های خفته خبر فشان بعضی از آتش فعال شدن »حتميت«

ی روسيه، پتانسيل  جانبه از جامعه با شناخت همهنيز شناسی، لنين  زمين مسائل مربوط بهتولد کودک و فراتر از 

 تحرک بورژوازی ظرفيت، نقاط ضعف دولت کرنسکیزب بلشويک، ای حه توانايیکارگر،  يافتگی طبقه سازمان

 بنابراين، .پيروزی رساند قيام را بهنهاد کرد که در عمل   اکتبر پيش٢٥ی ديگر روز قيام را   و صدها پديدهجهانی

 با تکيه دراينصورتالوقوع است؛ چراکه  ايران قطعی و حتمی ی نظامی آمريکا به تواند بگويد که حمله کس نمی هيچ

 و چگونگِی  زمان تقريبیبايست مینهاده دارند،  ی نظامی را پيش حتميت حمله همان فاکتورها، اسناد ويا تحقيقاتی که  به

اما نه تنها تقريِب زمانی و چگونگِی وقوع جنگ اعالم نگرديده، بلکه . نمايدوقوع جنگ را نيز استنتاج و اعالم 

ها،  بينی آن براساس فاکتور که پيش  حاکی از اين استـ ی جنگ ـاساسًا مقوله های حضيض غلطيدن  و بهها گيری اوج

  .ای داشته باشند  دوبارهِ بررسیآن تحقيق وت و سقم ح صی بارهدر  بتوانند هم که ديگران گرفتهناسناد و تحقيقاتی شکل 

  های چندين ساله نين کشمکشچ و همتوان براساِس بررسی، تحليل و شناخت گرايش عمومی سرمايه جهانی  گرچه می

وقوع آن هشدار  برآوردهايی داشت و نسبت بهها  مابين اين دولتوقوع جنگ » احتمال«ی  دربارهبين ايران و آمريکا 

ی ديگری بدون اطالعات و   وقوع جنگ ويا هر واقعه»حتميِت«اعالِم  لحاظ عملی،   اما بهکلی و نظری داد؛

يک  مثابه  به( درحال وقوعی ی چراکه هرواقعه. غيرممکن استو بررسِی مجدد شاهده فاکتورهای نسبتًا دقيق و قابل م

خاص خود را )  و روند حرکت تغييراتشدتچگونگی، ماهيت، : يعنی( زمان و مکان واقعی ) مادی و روندنسبت

روز و ماه و سال و : يعنی(زمان قرادادی تقريب بايست با  ، میگری انسان لحاظ دخالت  عملی و بهی دارد، که از جنبه

ارزش يک کنِش پراتيک معين )  کلی و برآوردهشداری يک  مثابه به(بيان گردد؛ وگرنه در کليِت نظری خويش  ) غيره

  .]٢[را نخواهد داشت

ی تطبيقِی  ترين شکل خود، بنابر مقايسه های ايران و آمريکا در عالی که حتميت وقوع جنگ بين دولت آيا جزاين است

ها   گيرد؟ آيا اين رسانه در اختيار عموم قرار می همگانیهای  رسانه استنتاج شده است که از طريق  هايی دادهاخبار و 

 در کشورهای مختلف سرمايه جهانیهای مختلف  ها ويا شاخه دولتتحت کنترل )   اعم از ايرانی و آمريکايی و غيره(

  و»بينی پيش«اصطالح مهندسی افکار نيست؟ آيا  می ويا بهشان کاناليزه کردن افکار عمو ترين وظيفه نيستند و بيش
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معناِی آکادميِک  حتی بهـ  کننده، سخن نسبتًا جامعی برانگيز و تحريک های احساس جز مقايسه وقوع جنگ به» حتميِت«

ی     کننده ا کنديکننده  چنين عوامل تسريع و همی اين حتميت  کننده های بيان کنش و واکنش: يعنی( آن مختصاِتـ از   کالم

   گفته است؟)آن

ديدگاه و   ـ به ـمقدمًاحتميت جنگ با عدِم وجوِد اين بياِن حتميت  که منشاِء تفاوِت بنابراين، اگر چنين قضاوت کنيم

 ندارند، آيا »تفاوت«گردد؛ و فاکتورها و شواهد نقش چندانی دراين  های مختلف برمی دستگاه تحليلِی اشخاص وگروه

در  (جنگ بين ايران و آمريکاوقوع بينِی احتماِل  پيشايم؟ ويا اگر چنين نتيجه بگيريم که  ار کردهغيرعلمی رفت

 يا ورزانهاجتماعی باشد، اساسًا نظرـ  گشای عمِل معين طبقاتی که پراتيک و راه قبل از اين) اش مختصات کنونی

  ايم؟ جا قضاوت کرده  و نابه راه رفته ژورناليستی است؛ آيا ُپر بی

***  

داری آمريکا هم  ی آسمانی عينًا برای سرمايه اين مائده. دانست خمينی جنگ را برای حکومت اسالمی نعمت الهی می

فضای «و » ی جنگ مقوله«چراکه نه جمهوری اسالمی و نه دولت آمريکا بدون جنگ و خصوصًا  .نعمت الهی است

چنين تاريخ پيدايش و بقای  ی آمريکا و هم  و بقای اياالت متحدهتاريخ پيدايش. بقای خود ادامه دهند توانند به نمی» جنگی

های اقتصادی و سياسی،  رغم تفاوت جدی در قدوقواره و بنيه  علیولتددهد که اين دو  جمهوری اسالمی نشان می

که   است»دشمن خارجی«و » ی جنگ مقوله« ها به ترين اين اشتراکات نياز آن يکی از مهم. معهذا اشتراکاتی هم دارند

که هم حکومت اسالمی و هم دولت آمريکا ذاتًا  اشتراک ديگر اين است. بقای خويش ادامه دهند توانند به بدون آن نمی

طلبی دولت آمريکا عمدتًا  که توسعه تفاوت در اين است. پاشند طلبِی دائم از درون فرومی اند و بدون توسعه طلب توسعه

آن گسترش تبعات  و »سياست «گيرد و به نشأت می  و صنايع تسليحاتیها ايهسرم   رقابت، صنعتیی توليد از چرخه

: يعنی(ناشی از بارآوری طبيعت درآمدهای   به انحصاریبا تکيهطلبی حکومت اسالمی  که توسعه درصورتی .يابد می

  و؛ از توليدسلطی مچنين شکل مخرِبچنين  همشدت استثمارگرانه و  به ،گستردهپنهان،  تبعات ؛)ها  و ديگر کانینفت

  .رويکردی سياسی دارد عمدتًا )ی طبقاتی يابی مبارزه در فرافکنِی شدت( اش مذهبیـ  وجه ايدئولوژيک

دولت آمريکا بدون گسترش بازارها، صدور تکنولوژی و سرمايه و اسلحه، کنترل و بلع منابع طبيعی و نهايتًا غارت 

توان  طور قاطع می براين، در بحِث وابستگی ويا استقالل اقتصادی، بهبنا. نيروِی کاِر ارزان امکان بقا نخواهد داشت

لحاظ ساختار و چگونگی تبادل   خويش، بهآسای غولرغم ابعاد  چنين ابراِز نظر نمود که نظام اقتصادی آمريکا علی

ی  کند، سلطه یکه اين وابستگی اقتصادی را در کليت خويش جبران م چه آن. ی اقتصادی جهان است ترين شبکه وابسته

 روسيه ی  ترين دروازه ی يکی از مهم مثابه به(سياسی آمريکا در اطراف و اکناف جهان است، که اينک بر خاورميانه 

پيما از  های قاره ی موشک ی نصب سيستم بازدارنده مسئله که به در اين مورد کافی است. متمرکز شده است) و چين

ازطرف .  موشکی روسيه را مِد نظر دارد های جمهوری اسالمْی سيستم  موشکی بهانه طرف آمريکا اشاره کنيم که به

ای از جريانات  اسالمی برافکار عمومی و پارهـ  ايدئولوژيکـ  ی سياسی ديگر، حکومت اسالمی نيز بدون گسترش سلطه

 درهم های داخلی و رأس آن جنبش کارگری  مسلمان زير ضرب گسترِش جنبشتًادی عم سياسی در خاورميانه

  .شکند فرومی

 و نتايج ها هانگيزطلبِی حکومت اسالمی در خاورميانه، گرچه با  طلبِی آمريکا و سلطه تناقِض سلطه تصادم و روند روبه



 

 4

ی مقوله و فضاِی جنگی بين اين دو دولت ارتجاعی و ضدبشری است که از  کننده متفاوت برای هريک از طرفين، بيان

 سال گذشته هم برای حکومت اسالمی و ٦اين فضای جنگی خصوصًا طی .  استبيست و چند سال پيش شروع شده

تهاجم  مِت الهِی يک برداری از نع هم برای دولت آمريکا از مصايق بارز نعمِت الهِی جنگ بوده است؛ که فعًال بهره

  .گردد منجر می» شورای اطالعات ملی آمريکا«صدور گزارش  به وکند هردو طرف خارج میدستوِر کارنظامی را از

گونه خطری برای دولت آمريکا نيست؛ دولت آمريکا هم تاآنجاکه نياز  لحاظ اقتصادی و نظامی هيچ حکومت اسالمی به

. خاورميانه گسترش داشته استهای  ی نظامی، در ميان دولت  و هم از جنبه و سياسی لحاظ اقتصادی داشته، هم به

تواند  بينی نيست و می وجه قابل پيش هيچ که به ای شرايط پرهزينه رد شدن بهايران و وا ی نظامی به بنابراين، حمله

های آمريکايی  ای را برای سرمايه کدام منفعت ويژهدر حال حاضر العاده خطرناکی درپی داشته باشد،  پيامدهای فوق

  ارمغان خواهد آورد؟ به

ای يا  گونه نگرانِی خاصی از تحقيقات هسته ها هيچنه تن) اش  قدرت نظامی، اتمی و صنعتی با توجه به(دولت آمريکا 

ای  انداری نيروگاه هسته ای در ايران موافقت هم دارد؛ چراکه راه های هسته اتمی ايران ندارد، بلکه با ساخت نيروگاه

 حتی ها نيروگاه اتمی را در خاورميانه و زند و ده های خاورميانه در اين زمينه را دامن می در ايران رقابت دولت

های آمريکايی بهترين سهم از  که سرمايه طبيعی است. گذارد های جهانی می ی سرمايه مناقصه آسيای جنوب شرقی به

ی رقابت  وجود فضای جنگی بين دولت آمريکا و حکومت اسالمی، در عرصه. طلبند اين کيِک درحال پخت را می

  . باشدها  در اين رقابتاش ی منافع کننده  و تأمين آمريکاتواند شانسی برای های مختلف با يکديگر، می کمپانی

ای ايران، که  ی نظامِی تحقيقات هسته هرروی، موضوع اصلی دعوای دولت آمريکا و حکومت اسالمی نه جنبه به

قدرت  که خطِر به اين دعوا تا زمانی. ی سياسی و اعتبارآفرينِی اين تحقيقات برای رژيم حاکم برايران است اساسًا جنبه

ی سودآورِی سرمايه نبايد از  قاعده ضداسرائيلی را دربرنداشته باشد، بنا بهـ  ضدآمريکايیِ  های اسالمی سيدن جريانر

  .شود  سياسی و اقتصادی خارج یها چارچوب کشمکش

ی ها خليج از وجوِد فضای جنگی بين ايران و آمريکا و تحريمهای  شين های ترکيه، کويت و شيخ ازطرف ديگر، دولت

قانونی و غيرقانونِی  و ورود )اعم از نظامی و غيرنظامی (ايران  به منافع سرشاری در صدور کاال آمريکاتصادیاق

بنابراين، . شود های بسيار جدی تبديل می زيان ايران به ی نظامی به اند که با حمله کرده  نصيب خود از ايرانسرمايه

بين ايران و آمريکا درصورت بروز جنگ . ها هم نيست  آننفِع وقوع جنگ بين دولت آمريکا و جمهوری اسالمی به

شوند و زيان  تر می ثبات ای بی طور غيرقابل محاسبه به) شان گیدنشان دست حتی باتوجه به(های عراق و افغانستان  دولت

ستفاده از فضا سوی دريای خزر با ا آذربايجان و کشورهای آن. توانند با جنگ موافق باشند ها هم نمی کنند؛ پس، اين می

ی نفتی خزر و ديگر  حوزه شان خواسته در قراردادهای مربوط به و تبليغات جنگی بين ايران و آمريکا هرچه دل تنگ

آوردهای ناشی از وجود فضای و  ی اين دست وقوع جنگ بين ايران و آمريکا همه. اند منابع طبيعی از ايران باج گرفته

پاکستان و . ايران استقبال کنند ی نظامی به ؛ پس، اين کشورها هم نبايد از حملهدهد باد فنا می تبليغات جنگی را به

دليل تجهيز و حمايِت از القاعده و طالبان، ضمن موافقت با فضای جنگی بين ايران و آمريکا، با  عربستان سعودی به

خفگی افتادن  تنگه هرمز و بههای احتمالی ايران در بستن  وقوع يک جنگ واقعی موافق نيستند؛ چراکه منهای واکنش

ثباتی داخلی  عربستان سعودی، هردوی اين کشورها در بروز جنگ بين دولت آمريکا و جمهوری اسالمی از خطر بی
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  .دهد اش را از دست می کند؛ چراکه بازار صدور کاالهای بنجل ايران حمايت نمی ی نظامی به هند از حمله. اند نگران

استراتژيکی نه تنها  اقتصادی، سياسی وليل د بهچين . بينند ايران شديدًا آسيب می ی نظامی به حملهآلمان ازاقتصاد ايتاليا و

اين زمينه خواهد های شديدی هم در کند، بلکه احتماًال واکنش ايران را تأييد نمی ی نظامی به  حملهـ مختصات کنونیدر  ـ

  .کند با ورق فضاِی جنگی با آمريکا بازی می است وايران هم که مشغول فروش تجهزات نظامی بهروسيه . داشت

  نفِع کدام دولتی؟ چرا جنگ؛ يا جنگ به: بنابراين، سؤال اساسی اين است

انحصار درآوردن منافع نفت و گاز است؛ چراکه آمريکا  ايران به ی نظامی به گويند که هدف آمريکا از حمله ای می عده

گذارد و هم اين منابِع در حاِل اتمام را در  ن خريدار اين کاال زير فشار میعنوا از اين طريق هم دولت چين را به

  :که در ُمهَمل بودن اين نظريه بايد گفت. گيرد تا بعدًا دچار کمبود نشود اختيار خود می

ساب بدون احت(کند  که توليد و توزيع و مصرف آن را تعيين می چه که باشد، آن اوًالـ نفت و گاز دراختيار هرقدرتی

که در حاکميت سرمايه در  بازار است ی آن به عمدتًا قيمت تمام شده و مقداِر عرضه) يابی طبقاتی کارگران سازمان

اکنون در آرايش سياسِی  اين انحصار و رقابت و بارآوری هم.  معنی دارد و بارآوریرقابت، ترکيبی از انحصار

رو، تغيير  برقرار است؛ ازاين) ازطرف ديگر( مختلف خيز و کشورهای نفت) طرف ازيک(های نفتی گوناگون  کمپانی

عيار نه فقط با حکومت اسالمی، بلکه با بسياری از   يک جنِگ تماممعنای بهناگهانی و نظامی در اين ترکيب و آرايش 

نی ی ميليتاريستی سرمايه در زما خاصه گرچه وقوع چنين جنگی بنا به. باشد کشورهای صنعتی و خريدار نفت نيز می

اينک چنين بحران  نمايد؛ اما هم افزايش بعيد نمی مفروض و بربستر يک بحران اقتصادی و سياسی مدام و روبه

اقدامات غيرقابل  که امروز دست به قدرها هم دورانديش نيست ای وجود ندارد؛ و سرمايه اين يابنده جانبه و شدت همه

که  ای است گونه هرروی، ماهيت سرمايه به به. ودش را ببردبينی و خطرناک نظامی بزند تا فردا بدون دغدغه س پيش

کند؛ و تنها هنگامی دست   حرکت میدر زمان معين آهنگ سود حساب شده و قابل حصول تنها زير ضرب

منهای اعداد و ارقام . ی ديگری دربين نباشد زند که چاره می) نه حتی غيرقابل محاسبه(آميز  های ريسک ماجراجويی به

اش  که هنوز سرمايه در گسترش جهانی گر اين است های زندگی و اعداد و ارقام واقعی نشان ی جنبه  همهانتزاعی،

های  ها، نبايد فراموش کرد که انعکاِس بروز و تداوِم بحران ی اين گذشته از همه. بستی نرسيده است بن چنين  به

تواند در  که می ی طبقاتی است يابی مبارزه ان، شدتپذير از بحر يابنده در تبادالت کارگران و ديگر اقشار آسيب شدت

 اين را .ديگری بنويسدی  گونه به کليت داستان را ،ها دولت  به موررفداری ويا تحميل  های سرمايه واژگونی نظام

  .دانند خوبی می رغم اعالِم پايان تاريِخ، به انديشان سرمايه، علی نازک

های  ضعف و نژاد ويا غش ی سعودی، چرنديات احمدی خوردگِی فالن شاهزادهکه قيمت نفت با سرما دومًاـ در شرايطی

های   نارضايتی در ميان بخشی زندگْی رود؛ و نتيجتًا با افرايش هزينه افتد و نهايتًا باالتر می نوسان می چاوز به

اين . داردای  يژهکاری و احتياط دهد، بورژوازی جهانی در بازی با نفت  ی کشورها را گسترش می درآمد همه کم

که بخش قابل توجهی از منابع نفتی را از طريق  کاری خصوصًا در مورد آمريکا و اروپا صادق است احتياط

ی نفت را  که مسئله بنابراين، برخالف نظِر کسانی. گذاری و تکنولوژِی استخراج و توزيع تحت کنترل دارند سرمايه

ی  اروپا کشورهای آمريکا و  دولتخصوصًا از طرف( ناگزير کارِی حتياطکنند، همين ا ايران برآورد می عامل حمله به

های اجتماعی، در  چراکه حذف دائم يارانه. ايران است ی نظامی به ی احتمال حمله کننده يکی از عوامل تضعيف) غربی
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داری    خلوت سرمايه ، حياط)پذيرد شدت از افزايش قيمت نفت تأثير می که به(ی زندگی   ناگهانی هزينه کناِر افزايش

  .ی زنبور تبديل خواهد شد النه تدريج به برد که به سمتی پيش می اروپا و اياالت متحده را به

  که در آستانه است) نه نفت(تداوم يافته و در قطع سود ) نه نفت(زاده شده، با سود ) نه نفت(ـ سرمايه با سود  سومًا

رود،  شود و قيمت نفت باالتر می تر می که دخاير نفتی کم چنان راين، همبناب. ميرد گيرد و می مرگ و بحران قرار می

يک  شايد ابداع و اختراع منابع جايزيِن نفت و گاز به. تدريج منابع انرژِی جايگزين نيز ابداع و اختراع خواهد شد به

يک  ذيری دارد که حتی بهپ تحول اساسِی تکنولوژيک نياز داشته باشد؛ اما سرمايه در مقابل سود اينقدرها انعطاف

ی  ی جايگزينی انرژی، حتی بدون استفاده هرروی، همين امروز هم مسئله به. انقالب تکنولوژيک ديگر هم دست بزند

ها ميليارد  ميليون بهها  گرچه عملی کردن اين تئوری. ی تئوريک حل شده است ای، از جنبه عملی از انرژی هسته

شرط بازار فروش و سودآوری، اگر الزم باشد، از شيطان هم  که به مايه در اين استنياز دارد؛ اما ماهيت سرسرمايه 

  .گو باشد و سود را دريابد گيرد تا بازار را پاسخ وام می

جان ناپلئونی است تا يک بررسِی جدی در  تر دايی چين بيشسوی   ـ در شرايط کنونی تئوری قطع جريان نفت به چهارمًا

های  کشورهای اروپايی و آمريکا قدرت خريد بخش را ورود توليدات ارزان چينی بهزي. عرصه اقتصاد جهانی

های عظيم آمريکايی و  نفع سرمايه است؛ و ورود سرمايه خود به برد، که خودبه درآمد اين کشورها را باال می کم

نيز برای بورژوازی آمريکا يابند، که اين  طور روزافزونی گسترش می به) ای هم دارد که ثبات ويژه(چين  اروپايی به

  .و اروپا يک بهشت درست و حسابی است

ها  ای از ژورناليست پارهبررسِی چگونگی، چرايی، احتمال ويا حتميت جنگ بين دولت آمريکا و حکومت اسالمی، در

رغم  که علی باور است اين تئوری بدين. کنند ی نظامِی غيرخردمندانه ويا از روی استيصال را مطرح می ی حمله مقوله

  .کنند تا شکست نظامی در عراق را بپوشانند ايران حمله می ها به غيرخردمندانه بودن، آمريکايی

يابی تضادهای  ـ تئورِی نئوکنسرواتيوهای حامِی جورج بوش اين بود که شدت اما ضمنِی  ـ گرچه يکی از نکات برجسته

های سياسی نمايند؛ اما اين   را جايگرين کشمکشئولوژيکايدـ  های نظامی حل تلقی کنند و راه» تناقض«سياسی را 

. های آمريکايی خارج شد ی طوالنی از دستور کاِر صاحبان سرمايه ديدگاه در عراق جواب نداد  و برای يک دوره

دار شدن  ی سنگين مالی و خدشه ، تحميل هزينه)نه شکست نظامی(عراق منهای صدمات نظامی  ی نظامی به حمله

در نوع خاصی از بينِش بورژوايی در ) نه نظامی(ارتش آمريکا؛ اساسًا يک شکست سياسی  ناپذيری  شکستی  افسانه

اضمحالل اقتصاد و سياست در شوروی برخاسته بود،  اين بينش که از تعفِن روبه. ی آغازين قرن بيست و يکم بود دهه

يوگوسالوی و  قدرت يافت، و در حمله به ريکايی اوج رسيد، در البيرنت دموکراسِی آم با فروريزِی ديوار برلين به

طبقه حاکم اياالت  به) نه نظامی(اين شکست سياسی . افعانستان حقانيِت عمومی پيدا کرد؛ اما در عراق از اعتبار افتاد

 های سياسی با حل جايِی راه بر جابه کاران مبنی ی آمريکا و بورژوازی جهانی نشان داد که تئوری نومحافظه متحده

ارمغان  ی غلط بوده و نه تنها سود و منافع چندانی را به  از ريشه و بنيان يک محاسبهايدئولوژيکـ  تهاجم نظامی

هرروی، اگر گزارش  به. آورد، بلکه اين خطر را نيز دربردارد که مجارِی عادی سود و چپاول را نيز آشفته سازد نمی

برآورد نکنيم، اين بينش سياسِی خاص نسبی  اعتبارِی  بیبيانرا ريکا جاسوسِی دولت آمـ  امنيتی  ـ  های اطالعاتی دستگاه

  ؟!اوريميمهدی موعود ايمان بظهور   کنيم ويا بهباوررای دموکراسی بورژوازی آمريکا هاين نداريم که يا قصای جز چاره
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دو ماه قال  ر عرض يکیعراق حمله نکرده بود و يا د يا ارتش آمريکا به: آمد؛ يعنی اگر ماجرای عراق پيش نمی

ايران  ی غيرخردمندانه به گاه تئوری حمله تعويض دولت صدام حسين و دموکراسی صادراتِی آمريکا کنده شده بود؛ آن

ايران آتشی را  که با حمله نظامی به اما در شرايط موجود بورژوازی آمريکا هشيارتر از آن است. جای گفتگو داشت

افروزِی  داری آمريکا در ازای اين آتش سرمايه: تر از اين مهم. کس معلوم نيست  برهيچبيفروزد که دامنه و خاموشی آن

ی ا  آيا از يک منطقه! نفت: گويند ها می آورد؟ بعضی دست می ای را به العاده پرهزينه، کدام منفعت ويژه خطرناک و فوق

توان  جنگد، می  و هرکس با هرکس میهای قومی و طبقاتی و دولتی است ها و نزاع که درگير انواع و اقسام جنگ

العاده   فوققيمتاش  محتملخطرناک و بسيار  پيامدهای با یجنگچنين سادگی نفت خارج کرد؟ آيا درصورت بروز  به

يا مقدار نفت توليد شده در  آ خواهد بود؟های توليدش  هزينهی کننده شود، جبران  که از اين منطقه خارج میینفت  باالی

است، سوخِت از جنگ عراق تر   و غيرقابل کنترلتر  گسترده،تر بعرنج مراتب  بهکه  مفروض يک جنگشرايط 

ی جايگزينِی انرژی   مسئلهـ در شرايط کنونیـ  کند؟ آيا بروز چنين جنگی  جبران میهای جنگی را  مصرفی ماشين

  داری تبديل نخواهد کرد؟ ِ بقای نظام سرمايه فوريت حاصل از نفت و گاز را به

کشان، ميزان جمعيت، امکانات  جويی کارگران و زحمت لحاظ ترکيب طبقاتی، پتانسيل مبارزه ی امروز ايران به جامعه

های مسلمان خاورميانه، بافت  المللی، نفوذ در بين توده مالی و صنعتی، گستردگی و پيچيدگی خاک، اعتبار بين

توان نظامی با عراِق خرد شده زير اشرافيت قومی الجيشی و سرانجام  ها، وضعيت سوق فرهنگی مليتـ  تاريخی

ی  بنابراين، اگر هنوز قصد حمله.  قابل مقايسه نيست١٩٩١ها و حمالت نظامی آمريکا و انگليس در سال  تکريتی

ها پس از  طلبد که آمريکايی ای را می ها و استراتژِی نظامی طور جدی وجود داشته باشد، تاکتيک ايران به نظامی به

. کشد ها و سؤاالت چندين سال طول می ی اين تفاوت همه پاسخ به. اند ی عراق، تازه در دستور کار خود گذاشتهماجرا

خود ض ينق اما دو نکته چنين گمانی را به ؟!های اقتصادی آغاز چنين روندی است شايد بتوان چنين گمان برد که تحريم

سازمان انرژی اتمی؛   ای ايران به ی هسته  در ارجاع پروندههای ديپلماتيک حکومت اسالمی تالش) الف: کند میتبديل 

 گزارش ی نمونههرروی،  به. ی پرتگاه يک تناقض جدی با رژيم اسالمی های مکرر دولت آمريکا از لبه بازگشت) ب

ولت بار د هم چندينگزارش قبل از اين چراکه  .سابقه نيست بیچندان هم » عاتی آمريکاسازمان ملی برآوردهای اطال«

  ؟!کمک حکومت اسالمی شتافته است ی ايران به های ضبط شده دارايیهايی از  بخش با آزاد کردن آمريکا

  !که وقوع جنگ حتميت دارد اينـ فرض بر٢
که  دهند و مردم را بدون تمايزاتی ی وقوع خبر می ی نظامِی در آستانه مناديان جايگزينِی جنگ با صلح از يک حمله

دعوت » ی صلح جبهه«و » ی ضدجنگ کميته«شرکت در  بخشد، به طبقاتی و انسانی میـ  ماعیها هويت اجت آن به

ی  بازانه های سياست حرف يا زدوبندها ،های همگانی ها مطلقًا تحت تأثير رسانه بينِی آن که پيش برفرض. کنند می

در دقت و درستِی آن که  استتقلی و اساسًا حاصل آناليز، تحقيق و مطالعات مس] ؟[!نيستهای آمريکا و ايران  دولت

طبقاتی چه معنايی دارد؛ و ـ  ای وجود ندارد؛ با اين وجود، اين دعوت همگانی و بدون تمايزات اجتماعی گونه شبهه هيچ

الحال ممکن و ضروری با صاحبان  ی فی يابِی طبقاتی در راستای تشديد مبارزه کشان بايد تشکل چرا کارگران و زحمت

صاحبان   جمهوری اسالمی را کنار بگذارند و در نهادهايی متشکل شوند که فراطبقاتی است، بهسرمايه و دولت

  ؟چالش بکشد ی جنگ را به های دولِت در آستانه نبايد سياستسرمايه کاری ندارد و 
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با شرکت محمد ـ  »رفراندومفراخوان ملی برگزاری «سرنوشت  که به بدون اين» ی ضدجنگ کميته«فرض کنيم که 

داران،  هايی از کارگران، دانشجويان، زنان، مغازه ؛ با حضور بخش[*] دچار گرددـ لکی، محسن سازگارا و امثالهمم

های  ی راديکال با ماجراجويی ی اقشار و طبقات جامعه؛ و بدوِن مقابله هايی از همه  و خالصه گروهها بارازی

و دستکی باز کند، ساختار تشکيالتِی محدودی داشته باشد جمهوری اسالمی تشکيل شد؛ و توانست دفتر ی  طلبانه توسعه

ی اين  ی همه واسطه های رنگارنگ باقی بماند؛ و جمهوری اسالمی هم به و بيانيهاينترنت و عمدتًا در فضای 

هم با که آيا در اين تشکِل همه سؤال اين است. ـ تحمل کرد مجموعًا  چنين تشکيالتی را با بعضی بگيروببندها ـمشحصاْت

مجرِی دستورات و تصميمات و مالحظات اشخاص برخاسته  کشاِن هنوز نامتشکل به و رنگارنگ، کارگران و زحمت

ی استقالل طبقاتی کارگران و  شوند؟ گذشته از مسئله تر تبديل نمی  خوانده از طبقات داراتر و متنفذتر و درس

يال و اشکِم  که اين تشکِل بی ت؛ سوال دوم اين استکشان، که در فعل و انفعاالت اجتماعی خيلی هم اساسی اس زحمت

های ممکن  های اطالعاتی و قضايی، چگونه و با استفاده از کدام ابزارها و شيوه طبقاتی و قابل تحمل از سوی دستگاه

  طلبِی دولت آمريکا ويا جمهوری اسالمی دهنه بزند؟ جنگ تواند به می

های ضدجنگ شرکت  شان کرور کرور در تشکل اجتماعی ـ  طبقاتیـ   فارغ از روابط توليدی» مردم«که  فرض کنيم

دولت جمهوری اسالمی فشار  دراينصورت، اگر مردِم متشکل در نهادهای ضدجنگ نخواهند ويا نتوانند به. کردند

بگير و ببنِد  بردارد و  دستاش در خاورميانه  طلبانه توسعهـ   های تروريستی ای و ماجراجويی بياورند که از انرژی هسته

دنبال  ای جز اين خواهند داشت که به های کارگری، زنان، دانشجويی و غيره را متوقف کند؛ آيا چاره فعاليِن جنبش

  احتمال جنگ بيفرايند؟ برآتش ـ  ناخواسته بسيجی شوند و با تشجيع فرماندهان نظامی ـ جمهوری اسالمی بيافتند، 

 در لبنان و فلسطين  ای، ماجراجويی آروند که دست از انرژی هسته او فشار می آيا جمهوری اسالمی نهادهايی را که به

های چند ميليونی و  ها تا پای اعتصاب عمومی، آکسيون  بردارد؛ و در تحقِق اين خواستها و عراق و ديگر سرزمين

ترين  عنوان عمده به(کار  ینفِع فروشندگان نيرو روند، بدون فشار ناشی از توازن طبقاتی به قيام مسلحانه نيز پيش می

ی نظامِی خارجی  قول ناجيان صلح يک حمله که به کند؟ آيا در وضعيتی سختی سرکوب نمی به) قدرت در توليد و جامعه

اش وجود دارد؟  طلبانه های جنگ روی از جمهوری اسالمی ويا مبارزه برعليه سياست ای جز دنباله حتميت دارد، گزينه

؛ پس، )که واقعًا هستند(جهانی هستند  اينيرغهپروتی و کافکايی و تنها ، ]؟[!بينِی مطلق ر خوشهای ديگر، د اگر گزينه

ها را نيز در  اجتماعی آنـ  کشان نبايد در نهادهايی متشکل شوند که پتانسيل و چگونگِی طبقاتی چرا کارگران و زحمت

  تابند؟ مبازره با صاحبان سرمايه و دولت جمهوری اسالمی بازمی

اوًالـ سياست : بقای خود ادامه دهد که تواند تشکيل شود، گسترش بيابد و به شرطی می تنها به» ی ضدجنگ يتهکم«

. تأييد کند) گردد ای برمی انرژی هسته   است يا صرفًا بهنظامیاش   که مسئله اعم از اين(ای حکومت اسالمی را  هسته

های  ی رژيم در کشورهای خاورميانه و هزينه يستی و ماجراجويانههای پنهان، ترور  ـ الم تا کام حرفی از سياست دومًا

وجود  های طبقاتی و اجتماعی در ايران و خاورميانه را به ی مصيبت ـ علت همه سومًا. ميان نياورد بهآور آن  سرسام

احتمال چنين  تی و همهای سوسياليس ی ايدئولوژيک با گرايش مقابله  به چپ و نقاب ـ با چهره چهارمًا. آمريکا حواله دهد

  .همان روايتی ضدامپرياليست باشد که خمينی بود ـ به پنجمًا. ها برخيزد جنبشديگرش کارگری وبجن دراليزمکاديربروز

ی  کميته«و ارتش آمريکا مدتی پس از تشکيِل حتميت يافت بينِی جنگ از طرف ناجيان صلح  فرض کنيم که پيش
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دراينصورت، هم جمهوری اسالمی . ی نظامی قرار داد ران را مورد حملهطريقی اي و گسترش آن، به» ضدجنگ

که چگونه  سؤال اين است. شود راری میطـ اض واقعًا کند و هم خوِد شرايط اجتماعی ـ شرايط را اضطراری اعالم می

طالعاتی و های ا يال و اشکِم طبقاتی و تحمل شده از سوی دستگاه بی» ی ضدجنِگ کميته«توان تضمين داد که  می

های سياسی و نظامی جمهوری اسالمی درنيايند و  کنترل و نفوذ دستگاه قضايی، در شرايط اضطراری تحت 

  چی بسيج و سپاه تبديل نشوند؟ تبليغات به

توسط حکومت اسالمی در » ی ضدجنگ کميته«کنترل : يعنی(که نه تنها هيچ تضمينی در اين زمينه  حقيقت اين است

احتمال  که به های اجتماعی، طبقاتی و سياسی حاکی از اين است ی واقعيت جود ندارد، بلکه همهو) صورت بروز جنگ

تحمل شده از سوی رژيم تنها » ی ضدجنِگ کميته« در  کننده چراکه عناصر شرکت. بسيار قوی چنين نيز خواهد شد

ی  تر همه شدت هرچه تمام که به ی جنگ است؛ و در صورت بروز جنگ، تنها قدرتی پيوندی که با هم دارند، مسئله

  .گيرد، حکومت اسالمی است امور جامعه و جنگ را تحت کنترل می

جای افراد منفرد و ايزوله از يکديگر، نهادهای فراگيِر  شد که به  در شرايطی تشکيل می» ی ضدجنگ کميته«اگر 

ی  کميته« تشکيل ـ شايد که ـ  وجود داشتامکان اين تصورگاه  ، آنندی آن بود دهنده متشکِل طبقاتی و اجتماعی تشکيل

اما در شرايطی که مجموع کارگران متشکل در نهادهای . ـ گسترش هم بدهد حتی امِر مبارزه طبقاتی را ـ» ضدجنگ

يابی غيردولتی  رسد و هرگونه سازمان هزار نفر هم نمی  به ده)با احتساب سنديکای شرکت واحد (بورژوايیغير

تحمل شده از سوی رژيم و متشکل از افراد منفرد و فاقد پيوندهای مشخص » ی جنِگ کميته«شود،  سرکوب می

گيرند،  دولت قرار می های وابسته به سرعت تحت کنترل ارگان اجتماعی، درصورت بروز جنگ، نه تنها بهـ  طبقاتی

. تر هم خواهد شد بيش» ی ضدجنگ کميته«لحاظ طبقاتی نامتشکل، اما متشکل در  هاِی به بلکه تسلط دولت بر توده

يابد که  اين امکان دست می اش به ی اجتماعی و سياسی و اقتصادی ترتيب، حکومت اسالمی با افزايش سلطه بدين

  .های جنگی خود تزريق کند ارگان های نامتشکل مردم را به توده

ی ضدجنگ  شکل کميتهاين مسئله فکر کرد که آيا ت توان به که می ی آسمانی است تنها درصورت وقوع يک معجزه

کش و  ای صورت بگيرد و در عرض يک شب صدها هزار کارگر و زحمت اگر معجزه: درست است يا نه؟ يعنی

ها را بربتاباند، تازه بررسِی چگونگی و لزوم  شهروند را در نهادهايی متشکل کند که تناسب طبقاتی و اجتماعی آن

نخواهد داشت؛ چراکه در اينصورت، توازن قدرت طبقاتی يابی طبقاتی  تناقضی با سازمان» ی ضدجنگ کميته«

های دولتی، در مقابل خطر وقوع جنگ  دهد که بدون انحالل در دستگاه کشان اين امکان را می کارگران و زحمت به

 اين وجود ندارد  جزای جاکه وقوع معجزه يک تخيل بيش نيست؛ پس، چاره اما از آن. انديشه بنشينند طور مستقل به به

. کشان بکوشيم بابی کارگران و زحمت ی امکانات موجود در راستای سازمان که با تمام قوا و با استفاده از همه

يابی کارگران و  اش با سازمان گذارد، بلکه نفِس وجودی نه تنها برچنين تالشی انگشت نمی» ی ضدجنگ کميته«

  .کشان متناقض است زحمت

بدون تقدم و تأخر و : يعنی(حال  توانند درعيِن گويند که می بينِی جنگ می پيشزده از  طلباِن وحشت ای از صلح پاره

تعقل  بنا به! نام دارد، مبارزه کنند» امپرياليزم«ی آتی، که  کننده هم با جمهوری اسالمی و هم با حمله) زمان طور هم به

نه تنها غيرممکن » امپرياليزم«ی و زمان و بدون تقدم و تأخر با جمهوری اسالم ی هم ی بشری اين مبارزه و تجربه
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ی  ها باهم و هم مبارزه چراکه هم جنِگ برخاسته از تخاصم و تناقض دولت. باشد است، بلکه غيرقابل تصور نيز می

ـ فقط دو طرف دارد؛ و تصوِر  در عمل نهايتًا و  کشان برعليه صاحبان سرمايه و دولِت بورژوايی ـ کارگران و زحمت

که از بيرون بورژوازِی خودی را  حال مبارزه برعليه مهاجمی  برعليه بورژوازی خودی و درعين  ی مبارزه سه طرفه

گرچه . کنند کشان عمًال از آن پرهيز می تخيل کافکايی نياز دارد که کارگران و زحمت ، بهمورد تهاجم قرار داده

ورد اصابت قرار دهند و کارگران را دور اند که فقط بورژواها را م های آمريکايی هنوز اينقدر هوشمند نشده موشک

اند که  کشان در ايران نيز هنوز اينقدر هپروتی نشده اما کارگران و زحمت. بزنند و با احترام از کنار آن بگذرند

ی جمهوری اسالمی  دارانه  سرمايههاِی طللبی  را در تناقضات امپرياليستی حس نکنند؛ توسعهمايهرسسود و ی  جوهره

ای را درنيابند؛ و امپرياليزم  ی هسته فايده نه را نبينند؛ دليل سماجت حکومت اسالمی در امِر پرهزينه و بیدر خاورميا

  !تخيل کنند» شيطان بزرگ«ی  را فقط در چهره

بر خريد و فروش  که پاسداری از روابط و مناسبات مبتنی داری است اگر حکومت اسالمی يک دولت سرمايه

کند و ارزِش  کار در ايران را سرکوب می جويی فروشندگان نيروی عهده دارد، مبارزه بهکار در ايران را  نيروی

سرمايه جهانی  التتباد اضافِی بيرون کشيده شده از جان و روح کارگران در ايران را بدون هرگونه اجبار بيرونی به

حضور در هر تشکل ديگری ايجاد  در ايران قبل از کشان ی طبقاتی و تاريخی کارگران و زحمت برد؛ پس، وظيفه می

ها  که آن ی بورژوايی است  سرنگونِی همين جرثومهاستایر در  کارگری سوسياليستِیچنين  همو دموکراتيکهای  تشکل

  .شان کند گوشت دم توپ تبديل بار ديگر هم به کشد و ابايی از اين ندارد که يک بند می بندد، به شالق می دوشد، به را می

 و کشان  زحمت،کارگر يابی طبقاتی، دموکراتيک و سوسياليستِی طبقه از کانال سازمانعمدتًا داری  ايهی سرم درجامعه

رقابِت حتی بر ای دگرگون کرد که  گونه توان تعادل و توازن جامعه را به که می  استهای اجتماعی ديگر اقشار و گروه

کارگِر متشکل در نهادهای  چراکه تنها طبقه. ذاشتتأثير گ) ها با يکديگر و ازجمله جنگ آن(های بورژوايی  دولت

تواند ضمن گسترش هژمونِی اجتماعی خويش،  توازن طبقاتِی خود می دموکراتيک و سوسياليستی است که بنا به

  .قطع آن اقدام کند داری بفشارد ويا اساسًا به ی شاهرِگ نظام سرمايه مثابه جريان حياتی سود و انباشت سرمايه را به

يابِی  حرکت درآوريم که سازمان ای جز اين نيست که پارامترهايی را به اين، برفرض حتميت وقوع جنگ چارهبنابر

حرکت  معهذا نبايد فقط به. بخشند شدت میکار  های  در دورن و بيرون محيطدموکراتيک و سوسياليستِی کارگران را 

کارگر دلمشغول بود؛ زيرا تحليل طبقاتی و   طبقهيابی دموکراتيک ويا سوسياليستِی يعنی سازمان اين پارامترها، 

کشان است که  سوسياليستِی کارگران و زحمتهای انقالب  ی گام دهد که زير ضربه ی تاريخی نشان می چنين تجربه هم

 امکان شکوفايی زندگی انسانی وشود  فراهم می های بورژوايی با هم  ترين احتمال عقب راندن جنگ دولت بيش

ای اوقات   درپارهبسا  چه ی طبقاتی و گسترش جنبش سوسياليستی  يابی مبارزه گرچه شدت. گردد یتر م فراهم

ی متشکل  يابی مبارزه که از اضطرارهای ناشی از شدت های نظامی بکشاند؛ اما آن جنگی ماجراجويی بورژوازی را به

بندِی دفاعی مشروعيت  ه با صفدهد ک می  اين امکان را متشکل نيزکشان کارگران و زحمت گيرد به طبقاتی نشأت می

ترين رويداد  انقالب اکتبر، اين عظيم. عدم مشروعيت تبديل کنند و يک گام تاريخی ديگر بردارند دولت حاکم را به

  .بود ١٩١٧ بورژوايِی کرنسکی در سال  کرد دولت رویگر اين جنبه از  ها، نشان رهبری بلشويک تاريخ بشری، به

چنين پارامترهايی را   بگويند که ـ طور ضمنی آشکار يا به در مقابل اين حکم ساده، قاطع و روشن ـاگر مناديان صلح 
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 درآورند که کارگران و   حرکت  توانند اين پارامترها را چنان به  دسترسی ندارند ويا نمیها  آن شناسند، به نمی

ها پاسخ داد که بازِی  آن ابروياند؛ بايد بهتشکل طبقاتی فر کشان را در بعد دموکراتيک و سوسياليستی به زحمت

گناه اين ندانستن و ناتوانی، برفرِض صداقت در گفتار و  داری شما را به ی کارکردهای نظام سرمايه رحمانه بی

اين ! کارگزاران آشکاِر اين نظام تبديل خواهيد شد؟ تان، در کنار بورژوازی قرار خواهد داد و تدريجًا به طلبی صلح

  .ها و نبردهای طبقاتی است  آهنيِن فاصلهقانوِن

کارگر را در ابعاد  ها طبقه هايی وجود نداشته باشند که بتوان از طريق آن اساسًاـ پارامترها و اهرم اگر ـ راستی  بهاما، 

درچنين صورت مفروضی : گاه چه بايد کرد؟ پاسخ ساده و روشن است دموکراتيک و سوسياليستی سازمان داد، آن

اين نيز يکی ديگر از . توان در مقابل زنجيرهای اقتصادی و سياسی و جنگی بورژوازی دراز کشيد و مرد یتنها م

داری دو  ؟ چراکه درمقابل نظام سرمايه!داری است ی سرمايه ها و نبردهای طبقاتی در جامعه  آهنيِن فاصلههای قانون

  .بربريت يا سوسياليزم: تر وجود ندارد احتمال بيش

 عی ويا جنگِی برخاسته از تضادها ياهای اقتصادی، سياسی، اجتما  نقاله  اگر قرار براين نباشد که زير تسمهبنابراين،

های  بايست در راستايی حرکت کنيم که نهايتًا تضادها و تناقضات دولت های بورژوايی له شويم، می تناقضات دولت

» حال وحدِت کار و سرمايه تضاد و در عيِن«ديِل تب: کند؛ يعنی تبديل می» تناقِض ديگر«يک  بورژوايی را به

کشان برعليه بورژوازی و دولت پاسدار سرمايه در داخل همان  ، که در قيام انقالبی کارگران و زحمت»تناقض «به

 مستلزِم تکامل ـ مقدمتًا گرچه چنين قيامی ـ. نماياند شوند، خودمی کشان استثمار می که کارگران و زحمت ای مجموعه

های  اصطالح خودی است و تحقق آن مستلزم گذر از گذرگاه جنِگ انقالبی برعليه بورژوازِی به ی طبقاتی به رزهمبا

  داری، حتی در شرايطی ی سرمايه يابِی طبقاتی است؛ اما در جامعه العبوِر ابعاد مختلف سازمان پرپيچ و خم و صعب

  چراکه قيام. اند، گريزی از آن نيست دست نيافتهراسری های طبقاتی و س تشکل ی ايران که کارگران به مثل جامعه

های  وگرنه دولت. عقب برانيم سازد که جنگ را به ـ زمينه می نيز ی طبقاتی اين امکان و احتمال را ـ يافته سازمان

موقتًا ) شا کارانه ی پيامدهای جنايت با همه( را در توازنی از سياست و جنگ  مايهرهای س يابِی بحران بورژوايی شدت

ی خودرا دارد و  ای مختصات ويژه گرچه هرجامعه.  ديگر شوندهای ها جنگ ی سياست رانند تا آماده عقب می به

های بورژوايی باهم،  ی گريِز تاريخی از تضادها و تناقضات دولت طلبد؛ اما چاره هرزمانی پراتيک معينی را می

  .ی تاريخِی مارکسيسم انقالبی است ت، جوهرهاين در عيِن سادگی و صراح .انقالب سوسياليستی است

ايران، کارگران متشکل در نهادهای دموکراتيک و سوسياليستی توانستند  ی نظامی آمريکا به که قبل از حمله فرض کنيم

های تحت ستم بگسترانند و در يک قيام انقالبی حکومت اسالمی را سرنگون  ی اقشار و گروه همه هژمونی خودرا به

ی  که آيا در اينصورِت مفروض حمله سؤال اين است.  شونده متشکل شوند ی يک طبقه در دولتی نفی مثابه هکرده و ب

 پاسخ نه منفی و نه مثبت است؛ اما درصورت بروز جنگ، تفاوت وضعيت نتفی است؟مايران قطعًا  نظامِی آمريکا به

ی متشکل در دولِت نفی شونده در مقابل ارتش  بقهگاه ط که آن که مفروض قرار داديم، در اين است کنونی با موقعيتی

 های مردِم تحِت هژمونِی مولديِن متشکل در دولِت توده خواهد مملکِت متعلق به کند که می آرايی می مهاجمی صف

بيان ديگر، در اينصورت مفروض مردم از هستِی انسانی و سوسياليستی  به. يغما ببرد ا تخريب کرده و به رشونده نفی

ان را ش  نمايندگیاسالمیی صاحبان سرمايه که حکومت  کنند نه از هستِی اقتصادی و سياسِی طبقه خود دفاع می
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  .عهده دارد به

ی  کننده و موضوع مورد دفاع يک رابطه که بين دفاع انی استموضوعی تنها هنگامی معقول، تاريخی و انسهردفاع از

 ستم بايد از تحکشان و مردم ت بنابراين، چرا کارگران، زحمت. بخش وجود داشته باشد الينفک، دوطرفه و هستی

گر تعلق دارد، بلکه زير شالق بردگی اقتصادی و  دار و چپاول يک مشت سرمايه سرزمينی دفاع کنند که نه تنها به

  شوند؟ ی وجوه انسانی خويش نيز تهی می گران از همه داران و چپاول اجتماعی و سياسی همين سرمايه

های جنگ را  جبههشان در های ند و پاداِش جانفشانیجنگ ايران و عراق شرکت نکردکشان در مگر کارگران و زحمت

ی فعالين کارگری، شيوِع  داشت و شکنجهعام زندانيان سياسی، فقِر روزافزون، قرارداد سفيدامضا، باز  با  قتل

ی شرکت در  واسطه بار نيز به شان دريافت نکردند، که اين ی اعتياد و سرانجام خودفروشی دختران و پسران گسترده

تری را از صاحبان سرمايه و حکومت  مراتب دهشتناک بهی جنگ بروند و پاداش  جبهه  بازهم به» ی ضدجنگ کميته«

های  های جاری و استدالل ی واقعيت همه در پاسخ به» صلح«های  ها و جبهه آورن کميته  پيام!ند؟ کن دريافتاسالمی 

جلوگيری از جنگ و » ی صلح جبهه«و » ی ضدجنگ کميته«ی  آورند که وظيفه طبقاتی و سوسياليستی فرياد برمی

  ؟!شود هنم هم با خوش خيالی فرش میراستی راه ج نمايد که به ؟ چنين می!کنيد آن اشاره می که به همين فجايعی است

 کليه از اين تهاجِم مفروْض که پس يکی از فجايعی. کند ايران حمله می بار ديگر فرض کنيم که دولت آمريکا واقعًا به يک

کميته «آيا . ای است های ملی و منطقه کند، بروِز کشمکش کشان را تهديد می آحاد جامعه و خصوصًا کارگران و زحمت

پارچگِی ملی و حفظ تماميت ارضی،   برفوايد يکشان  مکرر آشکار و پنهان با تأکيدهای» صلحی  جبهه «و» ضدجنگ

های ملی و  توانند از بروز کشمکش طلبان ريز و درشت است، می که عينًا خواست جمهوری اسالمی و سلطنت

ی  داری جوهره  سرمايهی اين سؤال قطعًا منفی است؛ چراکه درجامعه ای جلوگيری کنند؟ پاسخ به منطقه

ها  ای که آن ملی و منطقه های کشمکش تواند در مقابل  ی بورژوايی نمی ، بورژوايی است و اين جوهرهگرايی فراطبقاتی

يابِی دموکراتيک و سوسياليستی کارگران و  سازماناما . ای ايجاد کند هم ذاتًا بورژوايی هستند، مانِع داوطلبانه

تمامًا ای  بروز چنين فاجعه قرار دارند، اگر نتواند از حکومت اسالمیی  جانبه ی همه سيطره زير ی کهکشان زحمت

های کارگری  ی آن بکاهد؛ چراکه تشکل پروراند که از گستره جلوگيری کند، حداقل اين امکان را در خويش می

های  تی و دريافتبستگی طبقا گيرند، هم براساس مبارزه با صاحبان سرمايه و دولت جمهوری اسالمی شکل می

لحاظ تحقق ارزشمندِی زندگِی انسانی از  ی تبادالتی هستند که به هاست و سازای شبکه مايه آن سوسياليستی جانـ  تاريخی

  .نشانند جای قوم و قبيله و منطقه و زبان، تفاهم و نوعيت انسانی را می روند؛ و به زيست صرف فراتر می

***  

های جمهوری  گری شم طبقاتی خويش که در برابر سرکوب کشان در ايران بنا به تکه کارگران و زحم حقيقت اين است

: يعنی(کنند که دعوا اساسًا برسِر لحاِف مال  سادگی حس می اسالمی از آبديدگِی خاصی نيز برخوردار شده است، به

. ريده خواهد شدها همانند مرغ در عزا و عروسِی جمهوری اسالمی سرشان ب است و آن) سود و انباشت سرمايه

اند و اصًال انگار نه انگار که خانم شيرين  چپ زده کوچه علی رو، در مورد داستان جنگ و صلح خود را به ازاين

های  تشکل به) ای رهيزنجهای  وکيل با شهامت قتل(و آقای ناصر زرافشان ) نوبل صلح ی  جايزه برنده(عبادی 

  .اند فراطبقاتِی ضدجنگ فراخوان داده
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 آنگونه که بايد و شايد احساس نشده ]جنگ: يعنی[ در ميان مردم هنوز واقعيت اين خطر«: نويسد رافشان می زآقای

و جامعه تصوير درست و دقيقي از عواقب واقعي يک جنگ احتمالي و حساسيت الزم نسبت به آن پيدا نکرده 

  ؟]!٣[»است

که در اين فراخوان فراطبقاتی » هجامع«و » مردم«ت که منهای مقوال احساس خطِر آقای زرافشان بايد گفت پاسخ بهدر

 و  طور مستقل متشکل نشده که هنوز به گردد، حتی هنگامی کشان در ايران برمی کارگران و زحمت که به هستند، تاآنجا

در مقابل  (١٣٨٥ ارديبهشت سال ١١کنند، در  در مراسم روز کارگر شرکت می» کارگر خانه «با فراخوان ناچار 

ای  خواهيم، انرژی هسته افتاده می حقوق عقب«شان نوشتند که ما  درشت برپالکادرهای) ت سابق آمريکاسفار

تفاوت  کند بی کشان اينقدرها هم که آقای زرافشان و ديگران تصور می بنابراين، کارگران و زحمت. »خواهيم نمی

 و هنوز اينقدرها يابند درمیگانگِی واحد ها هنوز جهان مادی را در دو که آن نيستند؛ منتها تفاوت در اين است

های برخاسته از کار و   اين انسان.بسازند) اما در واقع هپروتی(های ظاهرًا منطقی  پايه اند که سه نشده» فکر روشن«

توازِن موجوِد طبقاتی واکنش نشان  بايست متناسب با  ی موارد زندگی می دانند که در همه درستی می فقر و سرکوب به

کنند تا جمهوری  ها سنگينی کند، از هرفرصتی استفاده می سوی آن ی اين توازن قدری به ند؛ وگرنه، اگر کفهبده

با اين .  شوراهای انقالبی خودرا سازمان بدهند٥٧اسالمی را مثل حکومت شاه سرنگون کرده و بازهم همانند سال 

  .شناسند تر از آن زمان می  بورژوايی را بيشچنين روابط و مناسبات ی سرمايه و هم جوهرهار ب که اين تفاوت

اين باور دارد که  بايست از او سؤال کنيم که اگر حقيقتًا به بررسِی متدولوژيک عبارت آقای زرافشان که بگذريم، میاز

 در نتيجه فعل و انفعاالتي حاصل زير تأثير تضادها و اي فقط از درون آن پديده و رشد طبيعي و تغييرات هر پديده«

رشد «خواند که  فرامی» ی ضدجنگ کميته«؛ پس، چرا کارگران را به]٤[»شود که در بطن آن پديده جريان دارد مي

تواند سمت و سوی سوسياليستی  کشد، نمی انحالل می اش به   را در همگانی بودن ی اين طبقه ويژه» طبيعي و تغييراِت

که (ی درونِی جمهوری اسالمی »و زير تاثير تضادها درون«ی جنگ احتمالی را در  خواهد مسئله داشته باشد و نمی

، نسبت، »پديده«که هر  حل و فصل کند؟ اگر حقيقتًا قرار براين است) اش تضاد کار و سرمايه است ترين عمده

در » تاثير تضادها«اش مورد بررسی قرار دهيم؛  و  دهنده ی شکل»زير تاثير تضادها«مجموعه و رويدادی را 

های  ی جنگ را از زاويه کنش های طبقاتی است؛ پس، چرا نبايد مسئله داری اساسًا حاکی از چالش ايهی سرم جامعه

مورد بررسی قرار دهيم؟ اگر با ) تاريخی استـ  ترين پتانسيل اجتماعی اديکالرکه حامل  عنوان نيرويی به(کارگر  طبقه

ی ضدجنگ  جای شرکت در کميته رگران را بهطور آشکار ويا پنهان مخالف نيستيد؛ پس، چرا کا اين بررسی به

يابی سوسياليستی و سرنگونِی انقالبِی جمهوری  خوانيد که امکاِن سازمان يابی مستقل طبقاتی خويش فرانمی سازمان به

  گور بسپارد؟ کاران را نيز به اين جنايتی   طلبانه های توسعه روياند تا انگولک اسالمی را فرامی

دموکراتيک و يابِی کارگران در ابعاد   و سازمانی طبقاتی حکم داد که گسترش مبارزهه قاطعانتوان  گرچه نمی

 گفت که توان قاطع میطور  کند، اما به می را متوقف آمريکا و ايرانهای   ماشين جنگِی دولتسوسياليستی قطعًا 

های  و زمينه امکانات اسالمی در برابر صاحبان سرمايه و دولت جمهوری ی طبقاتی  مبارزهی يافته  سازمانگسترِش

ی ضدجنگ  آورد که نه تنها در ظرفيت کميته فراوانی را در امر خرد کردن ماشين دولتی جمهوری اسالمی فراهم می

چراکه . روند ها می زمينه بروز و تحقق اين امکانات وی مقابله ـ به خواسته يا ناخواسته ها ـ نيست، بلکه حضور اين کميته
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کشان را فرعی  ی طبقاتِی کارگران و زحمت  الزامًا امر مبارزهجنگی  مسئله با عمدگی بخشيدن بهی ضدجنگ  کميته

  .باشد  ی کار برعليه سرمايه می  بر روند مبارزهای ْ مکانيزم کندکننده ترين تصوِر ممکن بينانه در خوش کند و  برآورد می

***  

های  ی جنبش کننده از مبارزه جای نهادهای حمايت جنگ بهی ضد در دفاع از کميتهدر هلند بعضی از فعالين سياسی 

واحدهای کارگری، » ی ضدجنِگ هلند کميته«د در درون ند که قصد دارنگوي کارگری و غيره در خارج از کشور می

ها در داخل کشور  گوی اين جنبش د، پاسخنند تا فراطبقاتی عمل نکرده باشن ايجاد کآموزی دانشجويی، زنان و دانش

در . دن بکشانواکنِش بازدارنده بهايران  ی نظامِی آمريکا به های مختلف جمعيت هلند را برعليه حمله د بخشند و بتواننباش

جنبش ضدجنگ گامی فراتر ازکشورخارج از دردنخواه میخود  پيشينی   انديشهالگوِی ومدل  بنا بهاين دوستان واقع، 

  :کند که  فراموش میاناين دوست. کشيد چالش می ويتنام را به  آمريکا بهی لشگرکشِی د که ادامهن بردار٧٠ی  در دهه

اند؛  خود فراطبقاتی طور خودبه ای که سازمان بيابند، به هرگونه آموزی به اوًالـ واحدهای زنان، دانشجويی و دانش

های بسيار  رغم ستم ، علی)با تمايز سنی و تحصيلِی موقت(آموزان و دانشجويان  و دانش) با تمايِز جنسی(چراکه زنان 

اند و در تحوالت  طبقات اجتماعی تبديل نشده شود، هنوز به ها وارد می  ازطرف حکومت اسالمی برآنکهزيادی 

  !کارگر را ندارند؟ اجتماعی عمدگِی طبقه

ها در امِر  ندهی آ چنين سازمان و هم) کارگر ی سمبِل طبقه مثابه به(دو نفز کارگر  دومًاـ زيرمجموعه قراردادن يکی

که گاه  های چپ و مارکسيستی است گرايِی پوشيده در قالب ضدجنگ که هنوز ُمهر و نشان طبقاتی ندارد، فراطبقاتی

  .کند تر نيز عمل می اش محتال »فکرانه روشن«بندِی  خاطر بسته به

لحاظ  ر نشان داد، هم بهی لشگرکشی آمريکا واکنش گسترده و نسبتًا مؤث ـ مختصات دنيايی که برعليه ادامه سومًا

 اساسًا قابل مقايسه نيست؛ ـ از هردو جنبه مينه در ويتنام با مختصات کنونی ـ لحاظ موقعيت ويت المللی و هم به بين

 سوسياليستی تا اين اندازه گرايی  که هنوز ديوارهای برلن فرونريخته بود و آرمان چراکه در آن شرايط ضمن اين

نه جالدها (و ژنرال جياپ ) ای نه خامنه(مين  ، هوشی)نه سپاه پاسداران(ی آزاديبخش ويتنام  هاعتبار نشده بود، جبه بی

های ارسالی  با استفاده از سالح) ی نظامی آموخنتد که در سرکوب مردم کرد و ترکمن و غيره تجربه و گانگسترهايی

ارتش آمريکا را در ) دار و امپرياليست هنه جهموری فدرال روسيه و چيِن تمامًا سرماي(از شوروی و چيِن کمونيست 

  ؟!زانو نشانده بودند ای خود در داخل ويتنام به پايگاه توده

اثبات  گيرد و خود را به هايی ماديت می ها و چالش در کنشتنها و گرايش سوسياليستی گرايی  ـ عدم فراطبقاتی چهارمًا

راتيک و سوسياليستی کارگران و ديگر نيروهای تحت ستم را يابی دموک هايی باشد که سازمان که توأم با گام رساند می

های  های ضدجنگ با زيرمجموعه ها حمايت کند و تدارک ببيند؛ وگرنه کميته همين جنبش رد تاريخِی وزن و ْب با تکيه به

ی زيرپيراهن شوند، برای تق ـ برنهادهای دولتی متمرکز می عمدتًا ـ سان، که درخارج از کشور جويِی همکارگری و دانش

  .شود هم نمی

دهد که جريانات ضدجنگ و   سال گذشته نشان می١٠٠ها در  ی جنگ که من اطالع دارم تاريِخ همه جايی تا آن

 بورژوايی را از حرکت های کننده ماشين نظامِی دولت عنوان يک عامِل تعيين  نتوانستند بهطلب های صلح جبهه

 درجه ٩٠نما در اغلب موارد تا  ی جهت در اين مورد عقربه. يا طبقاتی عمل کنندی عاملی مستقل و مثابه بيندازند؛ و به
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 که در زيمروالد و بربستر انتزناسيوناليزم ١٩١٥جز جنبش ضدجنگ در سال  که به معنی بدين. چرخد  راست می به

گوسالوی و يو  از جنگ ويتنام گرفته تا لشگرکشی به(های ضدجنگ  ی جنبش سوسياليستی سازمان يافت، همه

در اين زمينه تنها يک . اند تر مسلِط بورژوازی جهانی بوده های کم نوعی زير نفوذ و کمک بخش به) افغانستان و عراق

ِ آن با  های امپرياليستی را در جايگزينی ها توانستند جنگ قدرت آن. ها بودند استثنا وجود دارد و آن هم بلشويک

  .عقب برانند ِر بود و نبوِد سوسياليزم، بهطبقاتی و نبرد برس ی  انکشاف مبارزه

ی  فرماست؛ پس چاره  دارانه حکم   روابط و مناسبات سرمايه هنوزاگر در کشورهای اروپای غربی و آمريکای شمالی

اگر . کنند  تحمل می  حاکميت سرمايه طرفازو فشار را ترين آسيب  که بيش  است دهی نيروهايی  چنان سازمان همکار 

دليل   در اين جوامع بهانقالبیـ  های راديکاليزم کارگری و گرايش سوسياليستی ی پايه جه نگرفته باشيم که همهچنين نتي

دهی  بايست سازمان ؛ پس، می)که حقيقتًا چنين نيست (اند رفاه و استاندارهای نسبتًا باالی زندگی ازبين رفته و خشکيده

جای تمرکز  دراينصورت، به. اند ای تهی نشده نوز از چنين جوهرهکه ه هايی از جامعه را در برنامه گذاشت آن بخش

 طبقاتی را در ابعاد گوناگون سازمان داد که هاِی ياری توان هم می» ی ضدجنگ کميته«گرايی، در قالب  برفراطبقاتی

  .دکن و سوسياليستی را نيز فراهم میهای يک انترناسيوناليزم کارگری  بعضی زمينه

  ؟!جاست  همينـ جنگ بدون جبهه٣
های ايران و آمريکا چيست و اين داستان هنوز ناتمام و ُپر راز و رمز  که واقعيت جنگ و صلح بين دولت منهای اين

های  ی وسيعی از اقشار و گروه کشان و توده که همين امروز کارگران، زحمت کجا ختم خواهد شد؛ حقيقت اين است به

کنند؛ و حکومت اسالمی از فضا و تبليعات جنگی همان نعمت خدادادی را  اجتماعی ديگر در شرايط جنگی زندگی می

کار، سرکوب  خريد زير قيمت واقعِی نيروی: نمود میاش  کند که جنگ بين ايران و عراق نصيب  خود مینصيب

ی  سکنه% ٩٥خواهی و دريک کالم چپاوِل هستِی اجتماعی و طبيعِی بيش از  طلبی و عدالت ای از حق هرگونه

  .رافيای سياسی ايرانجغ

طبقاتی و ـ  کجا ختم خواهد شد، امکانات اجتماعی که داستان جنگ و صلح در حکومت اسالمی به بنابراين، منهای اين

ی جنايت و کثافت و  ی گامی در راستای آزادی بشريت برعليه اين جرثومه مثابه کند که به ضرورت تاريخی حکم می

وضعيت  های حکومتی را به وجود آورد، دستگاه افت، توازن قوای ديگری را بهتزوير در ابعاد گوناگون سازمان ي

ی سرزمين عمل و  مثابه به(ُگل .  کرد دفاعی راند و سرانجام حکومت اسالمی را در يک قيام سوسياليستی سرنگون

 و حکومت زم امپريالي،جا بايد رقص مرگ سرمايه جاست؛ پس، همين همين) گر و تاريخی انسانی ی دخالت اراده

  .اجرا درآورد   را بهاسالمی

ی نظامی برسد و چه در حد فضا و تبليغات جنگی  يک مقابله سرشت کشمکش حکومت اسالمی و دولت آمريکا چه به

 حکومت  امپرياليستِی طلبِی  سلطهبا اين تفاوت که. طلبانه و امپرياليستی است  سلطهباقی بماند؛ اساسًا بورژوايی، 

کند،  ها حکومت می هايی که برآن ی آدم لحاظ وسعت خاک، توده امپرياليزِم آمريکا بهطلبِی  سلطهيسه با اسالمی در مقا

تر و  ی کوچک اين جثه. تر است تر و کوچک تر، ضعيف جثه نظامی کمـ   و توان اقتصادیصنعتیـ  ظرفيت تکنولوژيک

های کار و فقر  بخشد که توده جمهوری اسالمی نمی گونه حقانيت طبقاتی، تاريخی و جهانی به امپرياليستی هيچ جوجه

امپرياليستِی  جوجهی با همين صاحبان سرمايه و دولِت  جا و در مقابله بنابراين، همين. حمايت از آن برخيزند به
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. های اجتماعی و شخصی را طلب کرد که بايد سازمان يافت و قيمت واقعی دستمزد و آزادی جمهوری اسالمی است

» خانه « بايست در همين ، اگر توانی برای مبارزه وجود داشته باشد، ضروتًا میرو ازايننه است؛ دشمن در خا

مسجِد آن سوِی درياها و  رواست، به» خانه« که به چراغی. مصاف طلبيد ی طبقاتی و اجتماعی سرمايه را به رابطه

  .ستغيرممکن و نابجاها  آسمان

اگر ما در . کشان آمريکايی سپرد کارگران و زحمت ليتاريستيی آن را بايد بهداری آمريکا و وجه مي مبارزه با سرمايه

دليل  چالش بکشيم، کارگران و نيروهای مترقِی آمريکايی نيز به حاکميت سرمايه و حکومت اسالمی را به» خانه«

های مقدمتًا  لشاين چا. ی خويش نخواهند داشت»خانه«دارانه در  ای جز چالِش ضدسرمايه اقتصادی و طبقاتی چاره

يابِی يک انترناسيوناليزم پرولتری را در رابطه با  های سازمان راستاِی خويش ناگزير نطفه ماهيت هم جداگانه بنا به

  .ی طبقاتی است های مبارزه مندی  تاريخ و قانوناين روند عمومِی. پرورانند يکديگر می

سازمان و مسلمان منطقه محبوبيتی دارد و   بیهای سرخورده، که حکومت اسالمی در ميان بخشی از توده اين

گونه حقانيت  زند؛ نه تنها هيچ موازات القاعده و طالبان رؤيای اسالِم اتمی، ضدغربی و فوق ارتجاعی را دامن می به

عی های اسالمی و ارتجا همين برانگيزانندگی دليل  بخشد، بلکه دقيقًا به حکومت اسالمی نمی جهانی و دموکراتيکی به اين

کارگران و دموکراتيک و سوسياليستی يابی  چراکه سازمان. شود تر هم می اش عاجل است که ضرورت سرنگونی

راهنمای عمل همان مردمی تبديل شود که در سرخوردگی و  تواند به می  جغرافيای سياسی ايرانکشان در زحمت

  .کنند یسازمانی و باورهای اسالمی برای حکومت اسالمِی ايران ثناخوانی م بی

مراتب  ی جمهوری اسالمی به کارانه های تحت ستم در حاکميِت جنايت گوييم که وضعيت کارگران و توده وقتی می

طور ميانگين  که امروز کارگران به ی قبلی است، الزامًا فقط منظور اين نيست کارانه اسفبارتر از حاکميِت جنايت

تری  کوچکسردتر و هايی  پوشند و در خانه تری می ی مندرسها کنند، لباس تری مصرف می پروتئين و کالری کم

ی خاصی از روابط و مناسبات اقتصادی و  اسالمی شبکهدارِی حکومت  سرمايهکه  حقيقت اين است. خوابند می

ها و  اساِس گسترِش ارزشکرده که حميل کش ت های کارگر و زحمت توده جامعه و خصوصًا به   را به اجتماعی و سياسی

داری است؛  های سرمايه ی دولت گرچه اين خاصيت همه. َبرد گاه زيست صرف می قربان الت زندگی انسانی را بهتباد

کار،  تر نيروی يابنده انحصاری بردرآمدهای نفتی، چپاول هرچه شدت  تسلطی واسطه اما جمهوری اسالمی به

. های خود ُبرده است در اين زمينه از همپالگیاش گوی سبقت را  طلبانه  و سلطه  ايدئولوژيک و های ويژه گری سرکوب

که ديگر داللی، خودفروشی، اعتياد، سرقت، تجاوز، کالهبرداری و مانند آن نه  ی مسلطی از تبادل است در چنين شيوه

ی  بنابراين، دقيقًا مبارزه. گردند اند، بلکه گاهًا مايه مباهات نيز محسوب می تنها قباحت سابق خودرا از دست داده

که  استآن اجتماعِی الينفک ـ  سياسیـ  متشکل، طبقاتی، متمرکز و سوسياليستی با همين حاکميت و ساختاِر اقتصادی

 نجات زندگیـ  زيسترا از پارادوکِس » زندگی«ها و تبادالت انسانی را درپی داشته باشد و  تواند بازآفرينی ارزش می

، ش ا تاريخیـ   طبقاتیگرايِی  و تهی از آرمان زيستمندانه حسی،قاتی، فراطبی خاصه بنا به»  ضدجنگ ی کميته«اما . دهد

از ی تبادل  اين شيوه. د که جمهوری اسالمی سرآمد آن استشو  ارزشی متوسل میتبادلای از شيوههمان  ناگزير به

مانند آن وها، ازبين رفتن تماميت ارضی  تعداد قربانيان، تخريِب زيرساخت ازهای حاکی البالی تصويرپردازی

  .نماياند خودمی
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يابی طبقاتی را  ی سازمان فضا و تبليغات جنگی بين دولت آمريکا و حکومت اسالمی نه تنها پروسههرروی،  به

 را با شدت هرچه ای نههاخوا طلبانه و عدالت دهد که هرگونه ندای حق دولت اين امکان را می کشاند، بلکه به کندی می به

بنابراين، اگر قرار . مان قرار دارد های اکنون بالعينه در مقابل چشم که هم ن واقعيتی استاي. تری سرکوب کند بيش

بايست مبارزه با  ها می ی جنگ شکل بگيرند، هدف اين کميته گرانه هايی در رابطه با تبعات تخريب که کميته براين است

لحاظ  ، نبايد فراموش کرد که بهیلطورک   به.های اخير و اصوًال مبارزه با فضای و تبليعات جنگی باشد شدت سرکوب

بار ديگر در  که يک تر از اين است مراتب کم ايران به نظامی آمريکا بهاحتمالی ی حمالت  گرانه تاريخی وجه تخريب

. بقای حکومت اسالمی تبديل شودی  وثيقه کشان به ی کلمات سوسياليستی نيروی مبارزاتِی کارگران و زحمت لفافه

که  امکانات موجودی استواهد شد، ختخريب نهايتًا چه  آنها،  جز جان و شرف انسان بهی نظامی،  لهبرفرِض حم

گيرد؛ اما وثيقه قرار دادن نيروی   مورد بهربرداری قرار می اکنون درجهت استثمار نيروی کار و انباشت سرمايه هم

ها،  جز جان و شرف انسان کشاند که به ريب میتخ کشان، حقيقت تاريخی سوسياليزم را به مبارزاتی کارگران و زحمت

  .کند شرف انسانيت را نيز لگدمال می

  ـ ستون پنجم حکومت اسالمی٤
اصطالح چپ که  ای از اشخاص و جريانات سياسِی به ها، بازهم پاره ها، امکانات و ضرورت ی واقعيت با وجود همه

ـ  آشکار يا پوشيده نحاِء گوناگون مردم را ـ ا ضدجنگ، بهنما هم نيستند، با کوبيدن برکوس نهادهای  حتی رفورميست

اجتماعی ـ  طبقاتیی  رابطهالعلِل  اين جماعت علت. خوانند حمايت از بقای جمهوری اسالمی فرامیگرايی و  فراطبقاتی به

سفسطه ) مثابه شيطان بزرگ به(سويه آمريکا  عليِت مکانيکی و يک علمی خويش به های شبه  را در بررسیرمايهس

طلبانه و  های حق ی ديگر جنبش ی خويش، جنبش طبقاتِی کارگران و همه ی خدمات نوکرصفتانه کنند تا در عرضه می

اين هم يکی از .  کنندشان گوشت دم توپ تبديل دنبال جمهوری اسالمی بکشانند و درصورت لزوم به بهخواه را  عدالت

  ؟! اسالمی استهای الهِی فضای و تبليغات جنگی برای حکومت نعمت

آمريکا عامل اصلی  پدر جان«: نويسد برای مثال، آقای هادی پاکزاد در يک ديالوگ صددرصد سالم و پاستوريزه می

آمريکا دشمن اصلی است، آمريکا فاعل «؛ ويا » عامل بعدی بدانيد و جمهوری اسالمی را حداقل ای است هر فاجعه

های  بازی اين شامورتی کند؛ اما در پاسخ به  نوشته را طوالنی میگرچه]. ۵[» است های جهانی ی نکبت و علت همه

  :که نما بايد گفت تئوريک

عنوان نمونه، نه دولت آمريکا و نه حکومت  به. نيستند» ای هر فاجعه«نه آمريکا و نه جمهوری اسالمی عامل ) الف

لحاظ تکنولوژيک اين امکان وجود  اکه بهج اما ازآن.  نداشتند٢٠٠٤ی سونامِی سال  گونه نقشی در فاجعه اسالمی هيچ

 اطالع داد؛ و اساسًا تکنولوژی در انحصار صاحبان سرمايه است و تنها  دارد که وقوع سونامی را قبل از بروز فاجعه

که عدم  توان گفت رو، می آور باشد؛ ازاين»سود«گيرد که برای سرمايه  برداری قرار می هنگامی مورد استفاده و بهره

وجود آورد   را به٢٠٠٤ آسيای حنوب شرقی در سال ی دردناک ی سونامی که فاجعه  از تکنولوژِی هشداردهندهاستفاده

. ی دنيا قدرت مسلط است گردد که هم در آمريکا، هم در ايران و هم در همه برمیای  دارانه روابط و مناسبات سرمايه به

جايع اجتماعی است و انسان را در کنترِل قهر طبيعت نيز ترين عامل بروز ف که امروزه روز عمده چه بنابراين، آن

که آمريکا و حکومت اسالمی نيز اجزاِء ريز و  است» سرمايه«ی اختاپوس  کشد، نه آمريکا، که سلطه ناتوانی می به
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  .باشند درشت آن می

جمهوری  ]بايد[و   است]ی طبقاتی و اجتماعی در ايران[ آمريکا عامل اصلی هر فاجعه «فرض کنيم که واقعًا ) ب

ی  بدانيم؛ دراينصورت مفروض چه بايد بکنيم؟ آيا اين عبارت روايت ديگری از جمله»  عامل بعدی اسالمی را حداقل

جای  که به ، نيست؟ آيا مفهوم حرف آقای پاکزاد اين نيست»هرچه فرياد داريد برسِر آمريکا بکشيد«معروف خمينی که 

معنا نيست که کارگران در  دولت آمريکا برويم؟ آيا اين حکم بدين» جنگ «بهبا جمهوری اسالمی بايد » مبارزه«

ـ دستمزد عقب »حداقل«های ايرانی متشکل شوند و ـ ی جغرافيای سياسی ايران نبايد در مقابل صاحبان سرمايه محدوده

که صالحی  گر اين نيست م بيانی همين نظام مطالبه کنند؟ آيا اين احکا  ويا قيمت واقعی آن را در چارچوبهی خود  افتاده

اند که  آباد و بقيه نقاط اين مملکت اشتباه کرده تپه، خاتون و اسانلو و دهقان و نجاتی و ديگران در تهران، سقز، هفت

جنابان حکومتی را چروک انداخته  اند که جبين عالی کارهايی زده اعتصاب و  جای جنگ با دولت آمريکا دست به به

 و ٦٧ معنايی جر اين دارد که بايد آمران و عامالن کشتار زندانيان سياسی در سال فرمايشات هگون است؟ آيا اين

که عامليِت پسر معتاد  ای را دولت آمريکا بدانيم؟ آيا اين خط وزارت اطالعات و روزنامه کيهان نيست های زنجيره قتل

زاِی حاکميت سرمايه در ايران،  آفرين و مفسده ی استثمارگرانه، بربريت جای جوهره فروش مِن نوعی را به و دختر تن

منطق صوری و  ها و صدها سؤال ديگر حتی با تکيه به اين سؤال کند؟ اگر پاسخ به گسترش فرهنگ غربی تبليغ می

آستان االغ سِر تعطيم فرود  خواهد به کند که می پرانی می ؛ پس چرا آقای پاکزاد مزه)که هست(آخوندی هم مثبت است 

لحاظ طبقاتی خنثی تعظيم کند، در آستان حمايت از بقا و تثبيت  آستان االِغ به که به ؟ مگر او قبل از اين]٦[بياورد

ی   در محدوده تنهاگر را جا نيشتر نگاه کنکاش هرروی، تااين سرسپردگی نرفته است؟ به حکومت اسالمی به

ای و مدعِی سوسياليزم و  های اين آدم توده»اکثرحد«که  ايم؛ وگرنه معلوم نيست های آقای پاکزاد چرخانده »حداقل«

  !رسيد؟ کجاها که نمی ديدگان در دفاع از حکومت اسالمی به هواداری از کارگران و ستم

الدن و عکس برگردان  اين حکم نگاه کنيم و از خود بپرسيم که فرق آقای پاکزاد و عثامه بن بار ديگر باهم به يک) پ

های  ی نکبت آمريکا دشمن اصلی است، آمريکا فاعل و علت همه«: در چيست)  يزدیآقا مصباح: يعنی(ی او  شيعه

که   استباور اش هنوز اينقدر خدا مدرنيستی  و شبه های روشنفکرنمايانه ی افاده ؟ آيا آقای پاکزاد با همه» است جهانی

ی ايران و توسط صاحبان سرمايه  ی جامعه وعهمکار در درون مج آميز استثمار نيروی فاجعه» فاعل و علِت«تواند  می

، بلکه در )که حکومت اسالمی است(کار در يک مختصات معين  ی خريد و فروش نيروی ايرانی را نه در رابطه

زمانی پرتاب  گران اماِم ها و حکومت ماوراِء آسمان را از ماوراِء درياها به» فاعل و علت«ماواری درياها ببيند و اين  

ی بهمن  که جواب نوشته کند؟ آيا اين حکم قبل از اين ی قاضی مرتضوی پيدا می اش را در چهره کند که تبلور زمينی

مصباح يزدی، روزنامه کيهان و وزارت  باشد، ابراز اخالص و بندگی به» جلو با اعتراف فرا به«شفيق تحت عنوان 

  کار نيست؟ اطالعات حکومت اسالمی در تداوم بندگی نيروی

؛ معهذا، سرمايه کند تا سود را دريابد ها گذر می وطنها و  ی سرزمين اش از همه  ماهویگسترِی  سرمايه در جهان) ت

؛ و وطن ]؟[!چالش و مبارزه کشيد توان به اش می سوسياليستی تنها در وطنـ  را در نبود يک انترناسوناليزم کارگری

کار پاسداری  داوم و گسترش فروش نيرویاز بقا، ت) همانند حکومت اسالمی(که يک دولت  جايی است سرمايه همان

کردهای  ها و روی ی جنبش ی جغرافيای سياسی ايران و حکومت اسالمی همه  بنابراين، در محدوده.کند می
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ای جز اين ندارند که از گوِر  بخش، ضدامپرياليست، فمينست، سوسياليست و غيره چاره طلب، آزادی دموکراسی

 برخاسته از جنبش گور اما فراموش نکنيم که مقدمتًا بايد جمهوری اسالمی را به. حکومت اسالمی ايران عبور کنند

  .ممکن گرددتاريخًا و حقيقتًا  سپرد تا عبور از اين گور کارگری 

و » فضای جنگی«وار استدالل کردم، اساس دعوای دولت آمريکا با حکومت اسالمی ايجاد  که باالتر اشاره چنان هم) ث

ی  از طرف همهها  گری سفسطهی اين  بنابراين، همه. استدعوبرای طرفين » ارجیدشمن خ«ترسيم وجود 

ی  امپرياليزِم آمريکا برای شما بهانه!  نه پسرجان.های حکومت اسالمی است گری سرکوبتوجيه گران اساسًا  سفسطه

  .آميِز دفاع از کيان اسالمی است فريب

ی نظرِی  ؛ از جنبه» است های جهانی ی نکبت ل و علت همهآمريکا فاع«های عملِی اين حکم که  منهای جنبه) ج

چراکه امروز هرنوجوان . آور است داند، شرم فکر و نويسنده می که خودرا روشن محض هم اين حکم از طرف شخصی

و » فاعل«چنين در جهان معنا و زبان بين  و هم» معلول«و » علت«داند که در جهاِن هستی بين  دبيرستانی نيز می

جهان : يعنی (گذشته از اين، در جهان واقعی . وجود داردـ سنگ اما نه عينًا هم ی دوسويه ـ يک رابطه» ولمفع«

اش تنها   وقوع يافت کهها را منفکی از ديگر نسبتايزوله و   چنانی توان رويداد يا واقعه  هرگز نمی)زمانی غيرامام

العلل  ها علت ويدادی علل گوناگونی دارد که يکی از آنکه وقوع هرواقعه يا ر معنی بدين. علت باشديک  مشروط به

ی يک   يا تضادهای شاکله»ی واحد ها شناسِی ديالکتيک دوگانه مجموعه«ی علل را تنها در پرتو  اين مجموعه. است

ی  وعهدر مجم. کننده دارد العلل نقش تعيين مثابه علت به» تضاد عمده«ها همواره  توان دريافت که از ميان آن نسبت می

د کار و سرمايه يا تضاهمواره ) استآن  به مشروط که مفهوم انحصار سرمايه و امپرياليزم (داری  ی سرمايه جامعه

. بخشد ابقا میمجموعه را کليت  ،کار برعليه سرمايه عمدگی دارد و همانند ستونی نگهدارنده ی نيروی مبارزه

گردد که هنوز   سال پيش برمی٢٥٠٠به  سويه و خطی  يک ی عليت و فاعليت بيرونی، طورکلی، پوسيدگی مقوله به

 »تکان اوليه«بدون دار  بردهی  طبقهرشد و گسترش ی حمل و نقل مؤثر بود؛ و تبيين جهان از زاويه  االغ يک وسيله

ز ضرورت اعاده حيثيت ا«بنابراين، اگر مِن نوعی چنين گمان ببرم که درج مقاالتی مانند . نمود  غيرممکن میارسطو

] ٧[»بيم پست مارکسيسم و دام نئوليبراليسم«تر دکوِر مقاالتی همانند  در سايت فرهنگ و توسعه بيش» !ديالکتيک

  ام؟ جا گمان برده ، آيا نابه است

  :ی جنگ برای حکومت اسالمی بازگرديم های الهِی مقوله نعمت به

 برای نجات جمهوری اسالمی بر که امروز مجددًا و رسالتی ها ايست همراهی جميع جماعت توده ليف آقای پاکزاد بهتک

تر چپ که در زمينه جنگ بر همان  نظران خوشنام اما آن دسته از فعالين و صاحب.  روشن است،بينند دوش خود می

طلبانه  ای اعتبار خود و چه برای جنبش حقنتايج مخرب اين سياست چه بر  آيا به،کنند کت میبستر سياسی حر

ی جنگ، پس  سؤال چگونگی مسئله در پاسخ بهدانا  آقای رييس  مثالعنوان ؟ بهاند شان نيز فکر کردهک کارگران و زحمت

 سال زندان ٣٧های افسران حزب توده، خسروگلسرخی، سعيد سلطانپور و آقای عمويی که  آفرينی از بيان افتخار

نژاد در اين کشور  احمدی... «: يدگو  سال هم در همين رژيم جمهوری اسالمی در حبس بوده؛ چنين می١٣کشيده و 

ها از  فراموشی بسپارن؛ اتفاقًا همون نوليبرال خوان به هم خودشون می... رو ای نيست، کارهای واقعی کاره

  ]!٨[»...کننده هستن ها تعيين ـ آون ترها باالترها و پايين های گذشته بگير ـ حکومت
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دانا باور  باورهای آقای رييس های اجتماعی به  و ديگر جنبشکارگری ترتيب، اگر قرار باشد که فعالين جنبش بدين

کاره  مانده از رژيم سابق را بگيرند که همه های باقی ی ليبرال يقه» کاره هيچ«نژاِد  جای احمدی بايست به بياورند، می

 عامل اصلی هر مانده از گذشته های باقی ن ليبرالپدر جامعنِی اين حرف چيست؟ آيا جز اين معنی دارد که . هستند
  !؟عامل بعدی بدانيد جمهوری اسالمی را حداقلکارگزاران و  هستند  در ايرانای فاجعه

صدايی مثل يک   واقع، اين همدر. صدای آقای پاکزاد شباهت پيدا کرده است دانا به چقدر صدای آقای رييسمتأسفانه 

  ی اين معجزه کيست؟ دهنده راستی نيروی شکل به! ماند ه میمعجز

کار حمايت   نيرویکنندگان ها از استثمار زمان ی جنگ در ميان است و خدايان و امام جاکه نعمت الهی مقوله آن! یآر

بايست  اند، توقِع هرگونه رويداد و تحوِل غيرممکنی را می کار هم پراکنده کنند و فروشندگان نيروی  می»معنوی«

  !!اددانا و آقای پاکز صدايی آقای رييس داشت؛ از جمله هم

و » ايران امکان اجتناب از تجاوز به«که از  ، ضمن اين]٩[اش  ضدجنگ آقای ناصر زرافشان در بيان مواضع

اگر جنگی ... «: کند که گيری می گويد؛ نهايتًا چنين نتيجه سخن می» ی يک تهاجم امپرياليستی از هزينه... اجتناب«

اين دليل جمهوری اسالمی در موضع مشروع قرار  ؛ و بهی جنگ آمريکاست کننده و آغازکننده اتفاق بيفته، حمله

ـ نبايد  هرگز مون در قبال يک تهاجم امپرياليستی ـ ی ما برای دفاع از مردم که وظيفه ضمن تأکيد براين. گيرد می

کننده و   که بين حمله همو ريیها مون بکنه که در صف جمهوری اسالمی قرار بگيريم؛ اما بايد تفاوتروادا

  .»...ننده وجود دارد، درنظر گرفتک دفاع

ـ امکان  ؛ دومًادر برنامه دولت آمريکاستطور حتم  بهحمله نظامی ـ  اوًال: که آقای زرافشان مجموعًا براين باور است

های کارگری، زنان، دانشجويان و  نه تشکل(ی ضدجنگ  ـ تشکيل کميته آمريکا وجود ندارد؛ سومًا ی بازدارنده به حمله

ی جنگ خواهد بود، جمهوری  اين دليل که آمريکا آغازکننده ـ اگر جنگی درگير شود، به ری است؛ چهارمًاضرو) غيره

ـ در  هرگز ـ  نيروهای ضدجنگ در دفاع از مردم ايران نبايد ـ گيرد؛ پنجمًا اسالمی در وضعيت دفاع مشروع قرار می

  .صف جمهوری اسالمی قرار بگيرند

که پاره  ضمن اين: ای جز اين ندارم که بگويم  برای آقای زرافشان قائلم، چاره متعددداليل  بهکه با تمام احترامی

برند که آقای پاکزاد را  طور بدخيمی هم از همان متدلوژی و منطقی رنج می اند؛ به  و متناقض های وی ناسازه حکم

منطِق : انده استت اسالمی کشحمايت حکوم تا خرخره بهی نظری   از جنبه)های عملی وی انگيزهمنهای کنکاش در (

  ؟)!»معلول «و حکومت اسالمی،» لتع «دولت آمريکا،: يعنی(عليِت خطی 

موضع «در ترکيب با تعييِن پيشاپيِش » منطِق عليت خطی«که  بار ديگر با پوزش از آقای زرافشان بايد بگويم يک

، پس »آمريکا دشمن اصلی است«: ه داردی آمريکا، در عمل تنها يک نتيج جمهوری اسالمی در مقابل حمله» مشروِع

  ؟!بدانيم»  عامل بعدی...جمهوری اسالمی را «بايد 

  .يی نکنندصدا دانا هم زرافشان با آقای پاکزاد و رييسدانا با آقای پاکزاد و آقای  رييسکه آقای  اميد اين به

***  
ين دولت آمريکا و حکومت اسالمی صفر ذات سرمايه انحصاری احتمال وقوع جنگ ب که بنا به باور من ضمن اين ـ به

. ی صاحبان سرمايه در آمريکا قرار نگرفته است  در دستورکار طبقههنوزايران  ی نظامی آمريکا به نيست؛ اما حمله
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 ،ای های هسته که دست از ماجراجويی( صاحبان سرمايه ايرانی و حکومت اسالمی  بنابراين، با فشاِر طبقاتی به

توان بازهم از احتمال بروز جنگ کاست؛ ويا وقوع آن را  می)  بردارداش امپرياليستی جوجه   و  سياسیی،ا منطقه

يابِی دموکراتيک و سوسياليستی وجود خواهد  تری برای سازمان ترتيب، بازهم فرصت بيش بدين. تعويق انداخت به

های  رهبری گردان ياليستی بهشود که کاِر حکومت اسالمی را در يک قيام سوس  میتر داشت؛ و اين امکان فراهم

  .سرانجام رساند کارگری به

کارگران و  به ی نظامی هيچ ربطی مقابل يک حملهم مشروعيت دفاِع حکومت اسالمی دريا عدـ مشروعيت و

  . هستند ضدکارگریاز صدر تا ذيل هرصورت  روابط بورژوايی سپرد که به نهادها و  اين را بايد به. کشان ندارد زحمت

ی  کشان و همه ی طبقاتی و تاريخی کارگران، زحمت داران وظيفه توازن قوای موجود بين کارگران و سرمايهـ در

نوعی  که به هايی که زير ستم حکومت اسالمی قرار دارند؛ درصورت بروز جنگ، ترک صفوفی است اقشار و گروه

  .شود جنگ مربوط می به

ديناميسم امکانات و  در يک جنگ دفاعی شرکت خواهند کرد کهی کشان تنها و مطلقًا در شرايط ـ کارگران و زحمت

؛ و همانند کمون پاريس ستها نفع آن  به واقعًای طبقاتیقواتغيير توازن گر اين باشد که  روشنی نشان  بهمبارزه طبقاتی

.  داشته باشنداصطالح خودی و دولِت پاسدار سرمايه نيز هژمونی  بهاين احتمال وجود داشته باشد که بر بورژوازِی

ترتيب، اين امکان و احتمال وجود دارد که انقالب کارگری از پِس دفاع از سرزمينی زاده شود که متعلق  بدين

  .بورژوازی نيست به

  

  ٢٠٠٨ ژانويه ششم الهه ـ  عباس فرد ـ
  

  :ها پانوشت
  
 در سال (Natonal Intelligence Estimate) »عاتی آمريکاسازمان ملی برآوردهای اطال«شورای ملی اطالعات آمريکا يا ] ١[

. های داخلی و خارجی تشکيل شد مرکزيت سيا در حوزه امنيتی آمريکا بهـ  گانه اطالعاتیهنگی بين نهادهای شانزدهآ  برای هم١٩٧٣
اری جلوگيری و با ک هنگی بين نهادهای مختلف اطالعاتی و امنيتی است تا از پراکندهآ که از نام آن پيداست، هدف اين شورا هم چنان هم

اما پس از يازده سپتامبر و هويدا شدن ضعف سيستم اطالعاتی امنيتی آمريکا . تری شود برداری بيش ها بهره سازی اطالعات از آن يکدست
زير نظر رييس تر کردن اين شورا را  نهاد فعال کنگره آمريکا پيش ها، بار ديگر کميسيون تحقيق درباره يازده سپتامبر به تعدد آن با توجه به
سرپرستی  شود، به  خوانده می»سازمان اطالعات ملی آمريکا«بالفاصله دفتری تحت نام دفتر مديريت اطالعات ملی که . دهد  میجمهور

طور قانونی زير نظر رييس جمهور کار  مدير اين سازمان که به. کار کرد هگيری از تروريسم شروع ب جان نگرو پونته و با هدف پيش
، یشورای عالی امنيت مل] مشاورت[از جمله، مشاورت عالی رييس جمهور، . عهده دارد هبزمان  های متفاوتی را نيز هم ليتؤمسکند،  می

 از جمله سيا، ی دستگاه اطالعاتشانزده آشور، رياست بر ی مرتبط با امنيت ملی در زمينه مسايل امنيتی امنيت داخلیشورا] مشاورت[
 و عوامل تفاوت داليل و نيز مطالعه ی مختلف اطالعاتیها  بين دستگاهی اطالعاتیهنگآ  و ايجاد همیمنيت مل بر برنامه اینظارت راهبرد

کانل  ال حاضر آدميرال مايک مکسرپرستی اين سازمان را در ح. های آن است ليتؤ از مس آمريكای مختلف امنيتیها  دستگاهیها گزارش
  .عهده دارد هب

 صفحه تهيه شده ١۵٠اين گزارش در . گيرد می کنون را دربر تا٢٠٠٣زمان منتشر شده، دوره زمانی گزارش اخير که توسط همين سا
ديدار منظم هفتگی رييس اين شورا با رييس . ها قرار گرفت  در اختيار خبرگزاری]٢٠٠٧ [ آن در سوم دسامبری  صفحه٩است که تنها 

بنابراين، تازگی داشتن گزارش برای . دهد را انجام می  خوبی آن کانل به کاو از وظايفی است که م جمهور آمريکا و گزارش مستقيم به
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خوبی در سير پرونده قرار داشته و  اساس است و وی به شود، بی زبان آورده می ای که در اين مورد به بوش و يا هرگونه شک و شبهه
 کار و ی تواند در شيوه  جمهور نمی هرچند رييس.فته استنفع انجام گرهنگی همه نهادهای مربوطه و ذيآ زمان انتشار گزارش نيز با هم

دست آمده از اطالعات و بررسی آن در نهادهايی  ه و اخبار دخالت کند اما نتيجه بدست آوردن اطالعات هها و يا ب نوع پردازش داده
ه دارد، گويای اين امر است که عهد هرا نيز ب  که رييس سازمان اطالعات ملی مشاورت عالی آن»شورای عالی امنيت ملی«چون  هم

بار ديگر «ی  از مقاله ای برگرفتهين پانوشت ا[. های کافی در انتشار آن در نظر گرفته شده است گزارش از فيلترهای الزم عبور کرده و مصلحت

 ].الخط و تأکيدها از من است ؛ رسم استی آقای جعفر پويه ، نوشته»اعمال اتوريته نهادهای امنيتی
معموًال چنين . ترين مثال همان تولد جنين است ساده »زمان و مکان قراردادی« يک نسبت به» زمان و مکان واقعی«ورد بيان در م] ٢[

رسد که  ی تولد می مرحله که جنين هنگامی به اما واقعيت اين است. شود  متولد میاش گيری  ماه پس از شکل٩شود که جنين  پنداشته می
در . سوخت و ساز خود ادامه دهد ز رشد و تکامل رسيده باشد که ديگر نتواند از طريق سيستم تنفسی مادر بهحدی ا اش به دستگاه تنفسی

ی زايمان آغاز  کند و پروسه اش را پاره می  ی نگهدارنده ت غريزی کيسهاکه وی با تقال و حرک  مرحله از تکامل جنين استی اين آستانه
دور  دور خورشيد يا ماه به چرخش زمين به گونه ربطی به هيچ) گيری نطفه تا زايمان از شکل (ی تولد نوزاد پروسههرروی،  به. شود می

زمان و «در مقابل اين واقعه و رويداد مهم و مکرر، ) ی بارداری و زايمان حتی قبل از شناخت از دقايق پروسه(ها  زمين ندارد؛ اما آدم
ادراک و عمِل جمعی و  اند تا به بيان کرده) گيرد از واقعيت سرچشمه می اين نيز که(» زمان و مکان قراردادی«آن را در » مکان واقعی

زمان  »بيان«و هم  ها به زمان »تبديل«های گوناگون زايمان بدون اين  هرروی، مراقبت از مادر، نوع تغذيه او و روش به. اجتماعی برسند
چگونگی : يعنی[های گوناگون   بيان زمان و مکان واقعی نسبتطورکلی، به. بود غيرممکن میزمان قراردادی ی  وسيله بهواقعی 
زمان و مکان قراردادی جزِء الينفک انديشه و عمل  به] ها ، شدت تغييرات و جهت حرکت نسبتپيوستهگيری، تغييرات مداوم و  شکل

ها را همان زمان و مکان  ی نسبت کان همهای از انديشمندان زمان و م که پاره جا گسترش دارد و بديهی است اين مسئله تاآن. انسانی است
هرروی، زمان و  به. بودی دارد ای غيرمادی و پيش اند که زمان و مکان خاصه  از اين انتزاع چنين نتيجه گرفتهاند و قراردادی انگاشته

ا زمان و کمان قراردادی ، که درصورت شناخت نسبی، ب آن استی  ذاِت تغييرات پيوستهی مادی و  مکان هرشیِء و نسبتی همان محدوده
  .باشد میقابل بيان 

  .ناصر زرافشان، فراخوان ضدجنگ، سايت آفتاب] ٣[
  .فراخوان ضدجنگ] ۴[
  .، سايت فرهنگ و توسعه»!نباشد» آگاهانه«آقای شفيق، کاش توهم شما «ی  هادی پاکزاد، مقاله] ۵[
  .فرهنگ و توسعه، سايت »خودی کفش پاره کردن، چرا؟ بی«ی  هادی پاکزاد، مقاله ]٦[
  ، در »شبح ليبراليسم و دام ارتجاع«نام  ی بهمن شفيق، به تواند شأن نزول اين مقاله و نقد آن را در نوشته ی عالقمند می خواننده] ٧[

  .  مالحظه کند www.omied.netسايت       
   .٢٠٠٧ نوامبر ٢۴ر تاريخ دانا با راديو همبستگی د ی آقای رييس مصاحبه] ٨[
   .٢٠٠٧ نوامبر ١۵تاريخ  ، در »ها اتحاد سوسياليست«گفتگوی پالتاکی در اطاق ] ٩[

  ی عباس   نوشته،»فراخوان ملی برگزاری رفراندوم«کندوکاوی در ماهيت ی  مقاله بهدر اين مورد تواند  ی کنجکاو می خواننده[*] 
  .کندسايت ديدگاه سابق مراجعه  فرد، به      

 


