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  اورميانه و جنبش کارگریسرمايه، خ

هشتاد وهفتتيرم وس بيست ردايناصر پا      

                                                                                                         
خيز تناقضات افت و کجای ديگر دنيا بازتاب معينی از هر رخدادهای روزبايد بسان همهحوادث جاری خاورميانه را 

نهادين روند کار سرمايه، مبارزه ميان طبقات اساسی و مجادالت اجتناب ناپزير بخش های مختلف بورژوازی جهانی بر 

آنچه امروز در اين منطقه جهان جريان دارد از يک سوی تبعات .  ديدسر ميزان مشارکت آنها در استثمار کارگران دنيا

اجتناب ناپذير و پيوسته تعارضات قهری درون سرمايه جهانی است و از سوی ديگر باری است که يکسره بر گرده 

ی قبل از هر چيز به ريشه واقع. طبقه کارگر جهانی و به طور اخص طبقه کارگر کشورهای منطقه سنگين می گردد

رخدادها رجوع کنيم و ببينيم که آنچه در برابر ما قرار دارد تبخاله های کدامين عفونت بی مهار طاعونی در بنمايه 

  . حيات شيوه توليد سرمايه داری است

 سال، سطح توليد ناخالص کل دنيای سرمايه داری از ٢٣  يعنی فقط در طول ٢٠٠۵ تا ١٩٨٢در فاصله ميان سال های 

به بيان ديگر در طی اين مدت کوتاه .  ميليارد دالر افزايش يافته است۴۴ ۶٧۴ليارد دالر امريکا به رقم  مي١٠ ٨٩٩رقم 

ميزان محصول اجتماعی ساالنه ای که در قلمروهای گوناگون توسط طبقه کارگر جهانی توليد گرديده است تا سطح 

 ١٢۶۴١ ميليارد دالر به ٢٢۴٧ کاال از در همين فاصله زمانی  حجم صادرات.  درصد دچار افزايش شده است٣٠٩

ميليارد  رسيده است که رشدی نزديک به پنج برابر را به نمايش می گذارد و باالخره ميزان سرمايه گذاری های خارجی 

.  ميليارد دالر جهش نموده است٧٧٩ ميليارد دالر تا سطح  ٢٨ برابری از ٣٠مستقيم کشورها با يک افزايش حيرت بار 

حجم سرمايه ای که در . م و آمارهای مربوط به فاز کنونی حيات سرمايه داری را کمی بيشتر ادامه دهيممرور ارقا

 ميالدی فقط از سوی تراست های عظيم صنعتی و مالی اياالت متحده در خارج ٢٠٠۴ تا ١٩٨٣فاصله ميان سال های 

ی پيش ريز شده است با تحقق يک نرخ از محدوده مرزهای جغرافيائی امريکا در عرصه های مختلف صنعتی و تجار

ليارد دالر   مي٢٢٩ ٢٩۴ميليارد دالر امريکا به  ٩۵٢۵ از رقم)   برابری٢۵(  درصدی ٢۵٠٠رشد حيرت آسای 

همين فاصله حجم سرمايه های اين کشور که فقط در قلمرو صنعت و تأسيس مؤسسات کارخانه ای در. افزايش يافته است

 آسا را محقق در قاره های مختلف دنيا سوای محدوده جغرافيائی امريکا انباشت شده است نيز يک نرخ افزايش غول

.  ميليارد دالر فوران نموده است، و باالخره اين را نيز اضافه کنيم۵۴ ٢٠٢ ميليارد دالر به ٣ ٣٩٠ساخته است و  از 

 ميليارد دالر کاال ٣٣٢۴  ميليارد دالر کاال به مناطق مختلف جهان صادر و ٢١٩٩ بالغ بر ١٩٨۴اياالت متحده در سال 

 به ترتيب تا سطح ٢٠٠۴در حالی که اين اقالم در سال .  بازار داخلی خود نموده استاز مماک مختلف خريداری و وارد

کسری موازنه تجارت خارجی امريکا نيز که در سال .  ميليارد دالر دچار افزايش شده اند١۴٧٢٩ ميليارد و ٨٠٧۵

  .دالر جهش نموده است ميليارد ۶۶۵۴ ميليارد دالر بوده است در سال پايان آن به ١١٢۵نخست اين دوره، حدود 

اولين سؤالی که اين ارقام و گزارشات در پيش روی ما قرار می دهند اين است که تأثيرات و عوارض مستقيم توسعه 

انباشت، صدور سرمايه و محصول اجتماعی ساالنه در اين ابعاد افسانه ای و غول آسا، بر روی زندگی انسان ها به 



 

 2

سکنه کره زمين چه بوده است؟ % ٧٠و به عنوان بيش از طور عام و توده های طبقه کارگر بين المللی به طور خاص 

به نظر می رسد که رجوع به آمارها و رديف کردن ليست اين تبعات در شرائط روز دنيا حتی ارزش افشاگرانه خود را 

ضر  ميليارد توده کارگر ساکن کره زمين به طور حی و حا٣همه می دانند که بيش از . تا حدود زيادی از دست داده باشد

ديگر فقط کمونيست ها، . از فشار گرسنگی رنج می کشند و شمار اين جمعيت گرسنه دقيقه به دقيقه در حال افزايش است

ارگر بيکار و گرسنه محافل راديکال کارگری و نيروهای ضد سرمايه داری نيستند که در باره فاجعه يک ميليارد ک

ی سرمايه جهانی، حتی بانک سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف اين دستگاه رايزن. دنيا حرف می زنندجويای کار در

جهانی و صندوق بين المللی پول هم هر کدام در گزارشات خاص مربوط به بازار جهانی سرمايه داری اين حرف ها را 

ارو درمان و آب آشاميدنی  ميليون انسان از حداقل بهداشت و دکتر و د١۵٠٠بحث محروميت مرگبار . منعکس می کنند

امکانات رفاهی عيشت ونزل لحظه به لحظه سطح مآسيا و افريقا، پروسه برچيدن مدارس و بيمارستان ها، تسالم در

و سن بازنشستگی آنان در پيشرفته ترين جوامع صنعتی جهان حتی در صفحات روزنامه اعات کارشهروندان، افزايش س

اجبار دهها ميليون کودک خردسال به فروش نيروی . های رسمی نظام سرمايه داری هم به اندازه وفور قابل رؤيت است

 ارتزاق کودکان، خريد و فروش ارگان های بدن برای لقمه ای نان و دنيائی از اين فجايع کار، تن فروشی مادران برای

  . موحش آنقدر در رسانه های خبری دنيا انعکاس می بيابد که بازگوئی هيچ کدام آنها ضروری به نظر نمی رسد

يک سوی انباشت سرمايه،  زندگی می کنيم که ازدورانیما در. ساده اين استبسيارشيرازه بحث حاضر به صورت 

ترين شتاب ممکن سطح جهانی با باال و محصول اجتماعی ساالنه درصدور سرمايه، بارآوری نيروی کار و سطح توليد

سوی ديگر گرسنگی، فقر، مرگ و مير ناشی از بی غذائی، بی داروئی، بی آبی، بی مسکنی، جنگ و رشد می کند و از

سکنه کارگر روی زمين نيز با همان شتاب % ٧٠رفاه اجتماعی بيش از زوال و امحاء حداقل معيشت ونابودسازی بشر، 

فرايند با هم از بديهی ترين اندرونی اين دو نهادين ورابطه ارگانيک،. حال توسعه استدريا حتی بسيار بسيار پرشتاب تر

لحظه بقای هرد می زند که نظام سرمايه داری درفرياهمه چيز. است تربسيار شفافنيزو ساده ترين قضايای هندسی 

رويکرد سياسی، هر فراز و فرود اقتصادی، هرهرهر قلمرو حيات خود، درشد دربند توسعه خود، هر نوع رخود، هر

تندنس مدنی و ماحصل کالم در کل موجوديت تاريخی خود، بسان آفت مهلک حيات اکثريت غالب جمعيت کره زمين 

  . عمل می کند

اينکه آيا سرمايه داری در فاز کنونی حيات تاريخی خود می تواند سوای . اينجا قابل طرح استسؤال مهم ديگری نيز در 

اشتباه نکنيم که منظور از اين !! اين باشد؟ پاسخ افراد، احزاب و پاره ای گروههای اجتماعی به اين پرسش مثبت است

رفرميسم درون طبقه کارگر نيز مسلمًا . ی باشدطيف فقط محافل، دولت ها و جريانات متعلق به طبقه سرمايه دار دنيا نم

از اين فراتر شايد تعجب آور باشد اگر بگوئيم که پاسخ بخش . همين پاسخ را دارد و عمًال در همين راستا گام بر می دارد

گرايش نخست افقی فراتر از سرمايه داری در پيش روی خود !! غالب کمونيست های روز نيز به اين سؤال مثبت است

ارد و طبيعی است که اوًال راه بقای خود را جرح و تعديل اين نظام می بيند و ثانيًا به اين جرح و تعديل باور دارد و آن ند

سخن گروههای دوم نيز عمومًا اين است که ريشه تعرضات بی مهار سرمايه داری در دوره های . را ممکن تلقی می کند

قه کارگر دچار اين وضعيت مستأصل و بی سازمان و بی افق نبود، اگر طب. اخير موقعيت ضعيف جنبش کارگری است

اين . طبيعتًا سنگرهای مقاومت را تسليم بورژوازی نمی کرد و الجرم از وقوع اين تهاجمات جلوگيری به عمل می آورد
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ه جانب استدالل از يک سوی عناصری از حقيقت را همراه دارد و از سوی ديگر با ظاهری آراسته، راديکال و حق ب

. وارد ميدان می گردد، با همه اين ها پاسخش به سؤال باال در تمامی تار و پود خود رفرميستی و باژگون پردازانه است

هيچ جنبش آگاه و . اين باشد تاريخی خود مطلقًا نمی تواند جزانحطاطحاضرفازت اين است که سرمايه داری درواقعي

نيرومند کارگری در هيچ جامعه ای هم نمی تواند نظام سرمايه داری را در شرائطی قرار دهد که از يک سوی به 

ات و انتظارات توده های کارگر پاسخ فراخور و مثبت دهد و از سوی ديگر روند متعارف بازگستری، توسعه و مطالب

چپ راديکال خارج از مدار پراتيک مستقيم جنبش لغو کار مزدی، در عمق نگاه يا الاقل !! ماندگاری خود را تداوم بخشد

اجماع اين دو نقش در نظام سرمايه داری به طور کلی و در ژرفنای واقعی وجود روزمره خود ناممکنی محتوم و قطعی 

در فاز حی و حاضر تکامل تاريخی اين نظام را توجه نمی نمايد و درست به همين دليل به رغم همه جار و جنجال های 

  . راديکال نمايانه اش در پيچ و خم يک رفرميسم حاد بی افق به دور خود می چرخد

يوه توليد سرمايه داری اين است که پروسه رشد، انکشاف، بازتوليد، خودگستری و خصلت نمای واقعی دوره کنونی ش

حقوق انسانی يا ماندگاری اش نه فقط با هيچ اشتغال تازه، هيچ امکانات رفاهی جديد، هيچ نوع گشايشی در هيچ معضل 

همراه نيست، که کامًال بالعکس  و اجتماعی بشرتنگناهای معيشتی، سياسی، حقوقی، مدنیهيچ يک ازهيچ نوع کاهشی در

برای درک واقعيت بسيار خشن . ای سالخی همين امکانات موجود نيز به پيش می تازدبا بيشترين شتاب و شدت در راست

و مرگبار رابطه ميان پروسه تداوم حيات سرمايه داری با زندگی توده های کارگر دنيا کافی است فقط به اين فکر کنيم 

ر کارگر به کاال تبديل شده  ميالدی ميزان بخش گردشی سرمايه ثابتی که توسط ه٢٠٠۴  تا ١٩٨٠که در فاصله سال 

طول همين مدت به صورت فاحشی دچار کاهش  اما دستمزدهای واقعی کارگران در برابر افزايش يافته است۴است تا 

باره اين که يک جنبش نيرومند کارگری در اين يا آن جامعه معين چه می تواند بکند؟ پاسخ درست مطلقًا در. گرديده است

مکان زنده ماندن انسانها را مايه به سطح زندگی و ااين نيست که چنين جنبشی روند تعرضات پرشتاب و تاتاريستی سر

حقوق  رفاهی و آزادی های سياسی واين جنبش مايحتاج معيشتی وپاسخ درست فقط اين است که . خواهد کردمهار

ع خواهد کرد، روند ارزش افزائی سرمايه را در وسيوسه بازتوليد سرمايه اجتماعی بارپررا برتماعی توده های کارگراج

قاء آگاهی و همين راستا با تحکيم پايه های قدرت، شفاف سازی افق آتی مبارزه، ارتترين سطح مختل خواهد ساخت و در

  . جمع و سوسياليسم لغو کار مزدی را مستقر خواهد نمودسرمايه داری رامبارزات، بساط موجوديت سازمانيابی آهنين تر

اندگاری سرمايه داری لحظه ای در توسعه بيکاری، گسترش فقر، سالخی امکانات معيشتی و رفاهی طبقه هر لحظه م

اما تصوير دقيق تر موقعيت کنونی سرمايه داری . کارگر جهانی، تعميق و توسعه بی مهار فقر در سراسر جهان است

ای درک اين شاخص ها بايد کمی به عقب باز بر. نيازمند تأمل در پاره ای ويژگيهای تاريخی ديگر اين نظام نيز هست

ريشه وقوع هر دو جنگ امپرياليستی اول و دوم، در تالش قطب های مختلف سرمايه بين المللی برای بازتقسيم . گرديم

واقعيت اين است که بازتقسيم جهان به گونه ای که آن روز معنا داشت در شرائط کنونی تا حدود زيادی . دنيا نهفته بود

بخش های مختلف سرمايه و حوزه های متفاوت انباشت در سراسر دنيا چنان در هم اغام . موضوعيت گرديده استفاقد 

و به هم بافته شده اند که گفتگوی بازتقسيم جهان با محتوای دوره پيشين را به آرشيو حوادث آن دوره ها تسليم کرده 

هيچ کدام از قطب . که نياز داشته باشند پيش ريز می شوندسرمايه ها امروز هر کجا که بخواهند و به هر ميزان . است

سرمايه اجتماعی بسياری از . های مهم صادر کننده سرمايه با معضل انباشت در اين يا ان گوشه دنيا مواجه نيست
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 کشورهای جهان را نمی توان حتی با رجوع به معيارهای متعارف خود نظام سرمايه داری در قالب سرمايه اين کشور و

در چنين وضعی آنچه را که برای سرمايه بسيار اساسی و حياتی است می توان به اختصار . آن کشور بسته بندی کرد

  .چنين فرمولبندی کرد

کار اضافی و الزم بايد در وسعت جهان سرمايه داری به گونه ای موحش به زيان طبقه کارگر و به نفع نرخ باالتر . ١

به بيان ديگر توده های کارگر دنيا شاهد توسعه بی امان بيکاری، گرسنگی، . رار گيرداضافه ارزش ها مورد بازتقسيم ق

  . نکته ای که باالتر آن را توضيح داديم. فقر، فالکت و سالخی هست و نيست معيشتی خويش باشند

استثمار هر قطب و هر بخش سرمايه جهانی با تمامی تاخت و تاز و قدرت برای تصرف سهم هر چه عظيم تری از . ٢

کل پرولتاريای بين المللی دست به تقال زند و در همين راستا کشمکش ديرينه سرمايه برای تقسيم جهان به طور واقعی 

  . نيز حول همين محور متمرکز شود

پروسه ادغام هر چه حادتر و جامع االطراف تر بخش های مختلف سرمايه بين المللی در هم ديگر به صورت يک . ٣

  .ی تحقق هدف های باال در روند عام ارزش افزائی سرمايه جهانی مرتبًا بازتوليد و تعميق شودمکانيسم ضرور

ی سرمايه ها  بخشبا ملزومات پيشبرد پروسه ادغام تمامیسطح بين المللی، متناظرساختار نظم سياسی سرمايه در. ۴

دستکاری   مورد پااليش وهای دنيای سرمايه داری، عظيم ترين قطب يا قطبتضمين نقش مسلط و يکه تازجهانی و

  .  گيردقرار

در اين رابطه من در جاهای ديگر به سهم . تشريح نکات فوق به هيچ وجه دستور کار يا موضوع سخن اين نوشته نيست

هدف از اين اشاره گذرا در اينجا صرفًا . ود بحث کرده ام و در آينده می تواند بحث ها بسيار بيشتری صورت گيردخ

اينکه هر نوع تحليل و بررسی پيرامون حوادث جاری دنيا و به طور اخص رخدادهای روز منطقه . يک چيز است

ميق و توسعه بربريت سرمايه جهانی عليه شرائط کار و خاورميانه را بايد با رجوع به روند اجتناب ناپذير تشديد و تع

جنگ بورژوازی امريکا عليه مردم کارگر و فرودست . حيات اجتماعی توده های طبقه کارگر بين المللی دنبال کرد

عراق در بنياد خود حلقه ارگانيک و پيوسته ای از اين روند بوده است و همه آنچه که اينک و در طول اين مدت در اين 

خاور ميانه برای قطب های . نقطه دنيا جريان دارد يا جريان داشته است همگی تبعات طبيعی همين فرايند می باشند

عظيم ترين بخش انرژی فسيلی مورد نياز سرمايه جهانی در همين . مختلف سرمايه از موقعيت خاصی برخوردار است

 دنيای سرمايه داری يا به تعبير دقيق تر تضمين نظم توليدی از اين مهم تر و بسيار هم مهمتر، امنيت. جا واقع شده است

و سياسی و اجتماعی سرمايه در سطح جهان به ميزان کامًال تعيين کننده ای به ثبات سياسی سرمايه در کشورهای خاور 

م سرمايه دليل اين امر را بايد در فشار رعب آسای استثمار و بی حقوقی های فاجعه بار نظا. ميانه گره خورده است

خاورميانه مستقل از چند و چون . داری بر گرده چند صد ميليون نفوس کارگری ساکن ممالک اين حوزه جستجو نمود

آگاهی و ميزان سازمان يافتگی طبقه کارگر کشورهايش، همواره نقش يک کانون مشتعل و آماده انفجار را در قلب دنيای 

های کارگری بزرگی مانند مصر، ايران، ترکيه و جاهای ديگر همگی جنبش . سرمايه داری به خود اختصاص داده است

خاور ميانه حوزه پيش ريز بخش بسيار . در همين محدوده به طور مستمر نظم سياسی سرمايه را به آشوب می کشند

 عظيمی از سرمايه جهانی است، نيروی کار شبه رايگان صدها ميليون کارگر منطقه نقشی عظيم و حياتی در تداوم

اين کارگران موحش ترين فشار محروميت ها و . پروسه حيات و ارزش افزائی سرمايه بين المللی بازی می کند
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نظام بردگی مزدی از آغاز تا حال در هيچ کدام از جوامع اين حوزه قادر به . ستمکشی های سرمايه را تحمل می کنند

تحاديه ها و تشکل های متعارف سنديکاليستی برای خفه تشکيل هيچ سطحی از شبکه های کنترل مدنی و قانونی از نوع ا

اعمال قهر عريان پليسی، حمام خون های گسترده، . ساختن اعتراضات ضد سرمايه داری توده های کارگر نبوده است

دولت های هار و بشرکش، شکنجه خانه های سر به فلک کشيده و باروی عظيم زندان ها تنها ابزار کنترل جنبش ضد 

همه اين مسائل خاورميانه را به صورت منطقه ای در آورده است . داری طبقه کارگر توسط سرمايه بوده استسرمايه 

که اوًال يک کانون هميشه در حال بحران و مشتعل نظام سرمايه داری است و ثانيًا حوزه ای مهم در حيات اين نظام 

در کنار اين مؤلفه . انی تأثير بسيار تعيين کننده دارداست و ميزان ثبات يا عدم ثبات سياسی آن در سرنوشت سرمايه جه

های اساسی برخی فاکتورهای مهم اقتصادی و ژئوپوليتيک منطقه به طور مستمر برای سرمايه بين المللی حائز اهميت 

 نقش آبراه خليج به لحاظ نظامی و حضور ناوگان های بزرگ جنگی، اتصال بزرگترين آبهای بين المللی و. بوده است

  .   اهميتی که در شبکه حمل و نقل کل نظام سرمايه داری ايفاء می کند،از اين جمله اند

داده های فوق در مجموع به خاورميانه موقعيتی بخشيده است که سرمايه جهانی کًال و هر کدام از قطب های سرمايه در 

 شروع اين بحث پيرامون وضعيت خاص آنچه در. هر دوره بيشترين حساسيت را به سير رخدادهای جاری آن داشته اند

سرمايه داری در فاز کنونی انحطاط تاريخی آن گفتيم اهميت خاور ميانه را در محاسبات سرمايه بين المللی بسيار بيشتر 

کل توليد ناخالص % ٣۵در همين رابطه امريکا به عنوان قطبی از سرمايه داری که . از دوره های پيش باال برده است

 را به خود اختصاص می دهد، به صورت کامًال طبيعی با نياز بسيار اساسی تر و مبرم تری برای کنترل ساالنه جهان

تسلط بالمنازع بورژوازی امريکا در خاور ميانه اوًال نياز جبری  . منطقه، در قياس با ساير قطب ها مواجه می شود

 بر توده های کارگر دنيا است، ثانيًا شرط ضروری تسلط سرمايه های امريکائی در تحميل بازتقسيم کار الزم و اضافی

دست اندازی سرمايه داری امريکا بر بخش های هر چه عظيم تری از اضافه ارزش های توليد شده توسط طبقه کارگر 

جهانی و ثالثًا احتياج مبرم دولت بورژوازی امريکا برای پااليش نظم سياسی سرمايه در سطح بين المللی برای تحقق  

سرمايه داری اياالت متحده با توجه به همه اين فاکتورها است که در طول دو دهه اخير با بيشترين .  اهداف استهمين

در کنار آنچه که . تدارک و برنامه ريزی الزم دست به کار استحکام بيش از پيش موقعيت خود در اين منطقه بوده است

تيم برخی عوامل ديگر نيز تالش امريکا را در اين راستا و زير نام شاخص های مهم موقعيت کنونی سرمايه جهانی گف

سقوط اردوگاه شوروی در شروع دهه پيش و استقرار دولت اسالمی . در دل موقعيت تاريخی فعلی تشديد می کرده است

سرمايه داری در ايران در سال های قبل آن هر کدام به سهم خود مشوق و علت تعيين کننده ای در تمرکز نيروی 

سقوط اردوگاه يک فرصت تاريخی مناسب را . رژوازی امريکا برای حل و فصل اين معضل به نفع خويش بوده استبو

برای تعقيب جدی تر و برنامه ريزی شده تر اين هدف در اختيار سران کاخ سفيد قرار می داد اما ظهور دولت اسالمی 

 تمرکز قوای هر چه سريعتر و بيشتر بورژوازی بورژوازی ايران به گونه ای متفاوت، ضرورت دست به کار شدن و

  .امريکا در اين زمينه را پيش روی سران دولت آن کشور باز می کرد

جنگ امريکا عليه عراق قرار بود در تعاقب تمامی دسيسه های پيشين، به اين هدف جامه عمل پوشد اما آنچه در عمل 

برنده واقعی اين جنگ تا همين چندی پيش .  نمايش نهادرخ داد حداقل در بخش های نخست سناريو خالف اين را به

اين نکته را من قبًال در نوشته ديگری توضيح داده ام و نيازی به بازگوئی آن در . دولت سرمايه داری اسالمی ايران بود
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ها و با سقوط دولت صدام و فتح ظاهری عراق توسط امريکا تمامی معادالت جاری منطقه بر خالف رؤيا. اينجا نيست

. انتظارات بورژوازی غرب و در راستای آنچه دولت اسالمی سرمايه در ايران می خواست شروع به شکل گيری کرد

چرا چنين شد؟ خود موضوع مهم قابل بحثی است که اگر چه شرح آن در اين مختصر نمی گنجد اما اشاره ای کوتاه به 

 سکنه جهان موجود و فراتر از آن، بخش بسيارعظيمی ازواقعيت اين است که کل منطقه خاورميانه . آن ضروری است

به رغم موقعيت بسيار فرسوده، ضعيف و مضمحل جنبش کارگری در خشم و عصيان و قهر عليه شدت استثمار و فقر و 

جهان زير فشار فاجعه استثمار و جنايات سرمايه . سيه روزی های ناشی از موجوديت سرمايه داری غوطه می خورد

جار است و درست به همين دليل هر کجا که ميدانی برای ابراز اين نارضائی ها و عصيان ها باز می گردد، آماده انف

مستقل از اينکه ميداندارانش چه موجودات و تندنس ها و جرياناتی هستند نيروهای بسيار زيادی را به سمت خود جذب 

می سرمايه داری پس از غلبه بر موج انقالب توده های جمعيت چند ده ميليونی آدم کشانی که دولت هار اسال. می نمايد

کارگر و فرودست و عروج به اريکه قدرت، در مناطق مختلف دنيا يا در درون جامعه ايران به ارتش ترور و وحشت و 

جدين اين خيل کثير کشتارگران لزومًا از ميان مته. قتل عام خود پيوند زد، مشتی سرمايه دار و سرمايه دار زاده نبودند

کامًال بالعکس، در . نيز انتخاب نشده بودند» ائمه معصوم « پيشينه دار مولود کعبه و قاری قران و بوسه زنان ضريح 

وسيع ترين سطح توده نفرين شده دنيای استثمار و شرارت و حمام خون و جنايت نظام سرمايه داری بودند که هر ندای 

لقوم هارترين، درنده ترين و خونخوارترين اراذل و اوباش سرمايه لبيک ضد امريکائی و ضد سرمايه داری را ولو از ح

جنگ جايتکارانه امريکا در خاورميانه ميدانی را باز گشود که به تمايالت سرکش امريکا ستيزی يک نسل . می گفتند

از کليدداران واقعی خشماگين، متوهم، فاقد ابتدائی ترين سطح شناخت و آگاهی ضد سرمايه داری اما در جستجوی انتقام 

 سال قطب سازی ٣٠رژيم اسالمی سرمايه در همين راستا و در ادامه . قلعه قدرت نظام مسلط در جهان پاسخ می داد

ارتجاعی ترفندبازانه و باژگونه پردازانه، خوشه چين موفق زراعتی می شد که جنگ به اندازه کافی بذر آن را در منطقه 

جنگ را به طور واقعی باخت اما تسلط بر خاورميانه به همه دالئلی که گفتيم برای امريکا فاز نخست . پاشيده بود

جنگ بايد پيچ و خم خود را به سوی حصول اهداف تعيين . بورژوازی اياالت متحده مسأله حيات و ممات تلقی می گرديد

واه بورژوازی امريکا بود حلقه شده طی می کرد، پااليش نظم سياسی سرمايه در منطقه بر محور آنچه که نياز تسلط دلخ

برای رسيدن به اين نقطه، تعيين تکليف با بورژوازی . گرهی را در زنجيره تصادمات و کارزارها بازی می کرد

سخن دولت بوش و همه . اسالمی ايران در مرکز معادالت ديپلوماتيک و استراتژی نظامی امريکا جا پيدا می کرد

بنياد کار آنها در حل و فصل مناقشات خويش با « وازی امريکا با اين مضمون که محافظه کاران يا اساسًا کل بورژ

در عالم واقع هم » جمهوری اسالمی بر راه حلهای ديپلوماتيک استوار است اما تصادمات نظامی هميشه محتمل است

پيروزی . نمايش می نهادفرمولبندی متعارف اينان از خطوط عام استراتژی و ديپلموماسی خاورميانه ای امريکا را به 

در عراق و رسيدن به اهداف واقعی جنگ نيازمند عبور از بيراهه های بی فرجام يا بسيار بدفرجامی بود که در همه 

  .مقاطع آن روياروئی با دولت اسالمی اجتناب ناپذير می گرديد

 بيشترين قوای خود را بر اين نقطه در اولين گام. بورژوازی امريکا برای پيمودن اين بی راهه ها سخت دست به کار شد

متمرکز ساخت که رژيم فروپاشيده صدام و ارتش متالشی شده سابق عراق را برای چالش هيوالی موحش مقاومتی که 

امريکا وسيعًا و با تمامی توان خود به اين کار دست زد و . در فاصله مرزهای عراق در مقابل خود می ديد به کار گيرد
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ه برخی موفقيت ها هم دست يافت اما معضل فراتر از آن بود که با اين ترفندها و چاره پردازی ها در اين گذر حتی ب

کنفرانس آناپوليس نقطه شروعی برای سازماندهی يک رشته مفصل و مشروح در بندبازی های . قابل حل و فصل باشد

از اين زمان به . دبيرپردازی ها ادامه داردمجموعه نقشه ها و ترفندهائی که تا لحظه حاضر با تمامی ت. ديپلوماتيک شد

. بعد و حتی در طول دوره منتهی به تشکيل کنفرانس آناپوليس بورژوازی امريکا به اجرای نقشه های زير دست زد

طرحهائی که قرار است اجرای آنها به هر حال نقش مسلط اين کشور در خاورميانه و از اين طريق در تمامی دنيای 

  .   قابل حصول گرداندسرمايه داری را

انزوای دولت بورژوازی ايران و رفع مشکل آفرينی های جمهوری اسالمی همه جا به صورت يک شرط الزم عبور . ١

اين امر نيازمند تغيير پاره ای معادالت، سازمان دادن برخی . از هفت خوان حصول هدف از اهميت برخوردار می شد

ابط ديگر، باج دادن های مختلف بين المللی و دستکاری ضروری سياست های عقب نشينی ها، جايگزينی روابطی يا رو

رابطه ديرينه ميان دولت اسالمی سرمايه داری ايران با دولت سوريه، موقعيت حزب اهللا در لبنان و . سابق می شد

 خاورميانه حماس در فلسطين، مراوادات سياسی و اقتصادی جمهوری اسالمی با کشورهای حوزه خليج و ساير ممالک

کارپردازان سياسی . يا حتی چين و روسيه و پاره ای مسائل ديگر در اين بخش يکی پس از ديگری جا باز می کردند

واشنگتن بر آن شدند تا معضل روابط ديرپای حسنه ميان دولت سوريه و رژيم اسالمی را به گفتگوی مثلث رژيم ترکيه، 

ی اسرائيل از جوالن تاوانی بود که اسرائيل زير فشار امريکا بايد برای عقب نشين. اسرائيل و بشار اسد محول سازند

حصول اين هدف پرداخت می کرد و درست در همين جا بود که هر گام تقالی بورژوازی امريکا با تناقضات خاص 

پاشنه آشيل های پس دادن جوالن يعنی اعالم اجبار به باج دادن و پس نشينی و پرده گيری از . تازه ای مواجه می گرديد

مهلک و اين امر نه برای اسرائيل که برای بورژوازی امريکا و کل قطب مسلط سرمايه جهانی فقط نمايش استيصال می 

تحويل جوالن به بشار اسد به هيچوجه پس کشيدن سرمايه داری غرب برای پرش به سمت جلو را در . توانست باشد

 اين بخش سرمايه جهانی چگونه برای غلبه بر مناقشات ساده درونی خود با اذهان القاء نمی نمود بلکه نشان می داد که

تضعيف موقعيت دولت اسالمی در لبنان و فلسطين نيز نيازمند ايجاد يک . کوه مشکالت و تناقض دست به گريبان است

ه دولت صف بندی مصمم و مستحکم از کل دولت های عربی خاور ميانه در حمايت از ديپلوماسی امريکا و علي

کنفرانس آناپوليس اين هدف را دنبال می کرد اما اين نيز به نوبه خود با دنيائی از تناقضات . جمهوری اسالمی بود

شماری از ممالک حاشيه خليج روابط اقتصادی بسيار درهم تنيده و پرحجمی با . پيچيده دست و پنجه نرم می نمود

مايه توليد شده توسط طبقه کارگر جهانی که طبقه سرمايه دار حجمی از اضافه ارزش و سر. جمهوری اسالمی دارند

از درون مبادالت اقتصادی روزمره با سرمايه داری ايران نصيب خود می سازد آن چنان کوه » امارات متحده عربی«

قدرت سياسی بی ثبات روز  کشور عراق نيز صرفنظر . پيکر است که تحت هيچ شرائطی نمی تواند از آن چشم بپوشد

از اينکه مراحل جنينی و نطفه بندی خود را در زهدان ارتجاع هار اسالمی سرمايه در ايران پشت سر نهاده است در 

همين شرائط حاضر از همه سو با برنامه ريزی های کالن اقتصادی و نقشه چينی های پيچيده نظامی و پليسی و هزاران 

بحرين و قطر هيچ تمايلی به تحمل . ل شمع آجين شده استدسيسه پردازی ديگر سران بورژوازی اسالمی به طور کام

. مخاطرات سنگين و تهديدهای جدی جمهوری اسالمی به عنوان تاوان مراودات سنتی خود با امريکا نشان نمی دهند

دولت های مصر و عربستان سعودی در دل اين وضعيت و در شرائطی که هر دو از درون پوسيده و از بيرون فرسوده 
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ه رغم رؤياهای هميشگی رفع خطر دولت اسالمی ايران  تنها کاری که می توانستند انجام دهند گزينش طريق يکی اند، ب

واقعيت اين است که بورژوازی امريکا برای ايجاد صف . به نعل و يکی به ميخ بود و عمًال نيز همين کار را کرده اند

ازی ايران با مشکالت بسيار ه بيشتر رژيم اسالمی بورژوبندی الزم در خاورميانه به نفع خود و برای تضعيف هر چ

همه ممالک عربی اين منطقه در موقعيتی قرار دارند که مماشات و عدم پاسخ شفاف به خواسته . پيچيده ای مواجه است

موضع گيری های عميقًا متناقض اين . های واشنگين را بر تحمل عواقب تقابل با جمهوری اسالمی ترجيح می دهند

 سال اخير در رابطه با عملکرد روز به روز رژيم اسالمی و سياست های خاورميانه ای بورژوازی ٢لت ها در طول دو

ب جالل طالبانی يک روز از بی اعتباری کنفرانس الجزيره و خط مرزی شط العر. امريکا بهترين گواه اين حقيقت است

درگم هستند طرح حرفهايش سرزمراد واقعی وی اروزنامه ها در تفسيرحالی که هنوزدرفردای آن روز سخن می گويد و

ويد و می گ» صدقنا« ملک عبداهللا به تمامی خزعبالت احمدی نژاد . ت پهن می کندبساط زيارت در بارگاه قدس امام

امير امارات . خارجه خود را در رکاب خانم رايس راهی ديدار با فئواد سنيوره می سازدهمزمان ملک فيصل وزير امور

هر سال يک بار به رسم برگزاری آداب مذهبی و سنن ملی نام تنب کوچک و بزرگ را بر زبان می راند و متعاقب آن 

تهران يا ابوظبی از توشيح خويش عبور می دهد و باالخره کنفرانس را درندين قرارداد عظيم بازرگانی ديگربالدرنگ چ

اسالمی اينجا و آنجا آوای مرده بی تأثيری را در مخالفت با اين يا آن حرف سران دولت اسالمی سرمايه نجوا می کند و 

.  منسوخ می سازندصاحبان نجوا چند روز بعد در درون کنفرانس اسالمی با نزول آيه های ناسخ همه گفته های قبلی را

ميانه با تناقضات حادی مواجه است که به نوبه بندی مصمم مورد نياز خود در خاوربورژوازی امريکا برای ايجاد صف 

وجود اين تناقضات رسيدن سران کاخ . خود حلقه متصل و تعيين کننده ای از تناقضات جبری نظام سرمايه داری هستند

اين طريق تداوم يکه تازی بی مهار در  ميانه و ازز موقعيت مسلط و يکه تاز در خاورسفيد به اهداف خويش برای احرا

امريکا بدون اين صف بندی قادر به گشايش گرهی به نفع خويش در . سراسر دنيای سرمايه داری را دشوار می سازد

درون لبنان و فلسطين نخواهد شد و عرصه های باز و مساعد منطقه برای شکار بيشترين فرصت ها توسط ارتجاع هار 

اين شواهد همگی با صدای بلند بانگ می زنند که . دولت اسالمی همچنان در دست سران اين رژيم باقی خواهد ماند

غياب فاکتور اساسی يا اساسی ترين فاکتور معادالت جاری يعنی جنبش کارگری منطقه باز  امريکا حتی دربورژوازی

در رابطه با مسأله اخير يعنی جنبش . هم  قادر به حل اين بخش از مشکالت خود در رابطه با خاورميانه و جهان نيست

  . می پائين تر به طور اختصار صحبت می کنيمکارگری خاورميانه ک

  قراردادهای اقتصادی و نظامی اخير امريکا و عراق. ٢

قبًال گفتيم که دولت کنونی عراق بشدت در چنبره دخالتگری های سازمان يافته جمهوری اسالمی در عرصه های 

 دولت به همين دليل در تعيين موقعيت اين. اقتصادی، پليسی، نظامی و ديپلوماتيک در درون خاک عراق شمع آجين است

خود ميان بورژوازی امريکا و دولت اسالمی سرمايه در ايران مجبور به رعايت بسياری محاسبات سرنوشت ساز و 

رؤيای دولت نوری مالکی در باره برقراری نوعی تعامل ميان امريکا و ايران نيز از همين جا ناشی .  تعينن کننده است

کردن روابط با اولی به طور قطع موج گسترده کارشکنی ها و اخالل را از سوی دومی متوجه  يکسويه . می گردد

پروسه تالش اين دولت برای سرو سامان دادن به وضعيت کامًال از هم پاشيده و بدون شيرازه کنونی می سازد، نزديکی 

 بيشتر از حاال در کام بحران فرو بيش از حد به دومی نيز به ويژه در شرائط فعلی، رژيم دست به عصای عراق را



 

 9

تن . بورژوازی عراق در پيچ و خم اين تناقضات مجبور است به تمامی دسيسه ها و بندبازی ها متوسل گردد. خواهد برد

دادن به قراردادهای سنگين اقتصادی و نظامی با امريکا و در همان حال دادن امتيازات متنوع به دولت اسالمی چيزی 

اين امر برای بورژوازی امريکا يک .  يک راه حل در مقابل دولت موجود عراق قرار گرفته استاست که به صورت

چشم انداز سازمانيابی اقتصاد و نظم سياسی سرمايه داری عراق به شيوه ايران دوره . فرصت عظيم به حساب می آيد

هر گام موفقيت در . کا احراز می کندسلطنت شاه چيزی است که مهمترين حلقه را در زنجيره انتظارات روز دولت امري

اين گذر، می تواند ميخی در استحکام موقعيت امريکا در خاور ميانه و سنگی در تحکيم ديپلوماسی اش برای حفظ نقش 

بخش وسيعی از بورژوازی عراق به همان اندازه مشتاق تحقق . مسلط در نظم سراسری سرمايه در سطح جهانی باشد

معضل اين بخش . ا است که رژيم سلطنتی سرمايه در ايران خواستار تحقق و تعميق و تثبيت آن بوداين مناسبات با امريک

عصيان شديد افکار عمومی توده های کارگر و زحمتکش عراق از يک سوی و کارشکنی ها و مزاحمت های بسيار 

ی الحال جاری است تقالی بسيار در دل اين تعارضات آنچه که ف. تعيين کننده دولت اسالمی سرمايه از سوی ديگر است

گسترده و سازمان يافته بورژوازی امريکا برای تحميل قراردادها بر مردم عراق، دسيسه پردازی ها و چاره جوئی های 

نوری مالکی و طالبانی و ساير عمله و اکره سرمايه برای هموارسازی راه اجرای آنها و تالش جامع االطراف جمهوری 

بر اساس آنچه که تا امروز از سير مذاکرات پشت پرده واشنگتن . ی از وقوع اين توافقات می باشداسالمی برای جلوگير

ارتش و نيروهای نظامی و انتظامی عراق عمًال تحت فرماندهی پنتاگون . و دولت نوری مالکی به بيرون درز کرده است

کليه حوزه های . کشور عراق تأسيس می گردد پايگاه استراتژيک نظامی اياالت متحده در درون ١٠. قرار خواهد گرفت

کليدی اقتصاد عراق، قلمرو پيش ريز سرمايه های امريکائی می شود و باالخره ارتش امريکا، سرمايه داران امريکائی 

  .  و کليه خدم و حشم بورژوازی اياالت متحده در عراق از مصونيت کامل کنسولی يا کاپيتوالسيون برخوردار می گردند

  عه حضور سرمايه های بين المللی و دولت های شريک امريکا در بازسازی اقتصاد سرمايه داری عراق توس. ٣

در روزهای جنگ تمامی جار و جنجال دولت بوش و صاحبان انحصارات عظيم امريکائی اين بود که سرمايه گذاری 

های بزرگ اياالت متحده و شرکای در عراق اشغالی و بازسازی اقتصاد کاپيتاليستی اين کشور يک سره به سرمايه 

پس لرزه های جنگ . روند اوضاع بسيار زود تار و پود اين معادالت را بر هم ريخت. جنگی او اختصاص خواهد يافت

و  تبديل شدن عراق به ناامن ترين نقطه جهان سرمايه داری نقشه های روز بورژوازی امريکا را در سطحی وسيع نقش 

حجم سرمايه . ازی اسالمی و طبقه سرمايه داران ايران دروگران اصلی سير حوادث شدنددولت بورژو. بر آب ساخت

هائی که از سوی ايران به درون مرزهای عراق سرازير شد به مراتب بيشتر از ميزان سرمايه ای بود که از سوی 

 و نفت و ساختمان عمًال حوزه های مهم اقتصاد عراق مانند آب و برق. شرکتهای امريکائی در آن جا پيش ريز می شد

بازار داخلی عراق نيز . توسط شرکت های سرمايه گذاری بخش خصوصی يا دولتی سرمايه داری ايران تسخير گرديد

دليل اين . در بخش اعظم خود ميدان ورود کاالهائی شد که توسط سرمايه داران ايرانی به اين کشور صادر می گرديد

اقتصادی جمهوری اسالمی و طبقه سرمايه دار ايران در قياس با همه تراست شرکت های . امر کم و بيش روشن بود

های اقتصادی ديگر از امنيت بيشتری در عراق برخوردار بودند و با توجه به همين مؤلفه که در شرائط مشخص روز 

های دولت اينکه عوارض سرمايه گذاری . حرف اول را می زد از وسعت عمل بسيار بيشتری هم برخوردار می شدند

اسالمی به لحاظ اقتصادی مشکالتی برای يکه تازی بعدی سرمايه های امريکائی در صورت پايان يافتن شرائط جنگی 
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به وجود می آورد يا نه؟ پيداست که پاسخ آن مثبت نيست اما بحث سرنوشت بازسازی اقتصاد سرمايه داری عراق برای 

روند اوضاع حاضر موقعيت بورژوازی امريکا را برای . ع استاياالت متحده کليدی ترين و پراهميت ترين موضو

گزارشات زيادی حاکی است که نفت مورد استخراج در شرائط روز . پيشبرد اين کار سخت آسيب پذير ساخته است

عراق يکسره توسط کمپانی های امريکائی تصاحب و تاراج می شود اما پيش ريز سرمايه های امريکائی در عرصه 

در چنين وضعی است که بورژوازی . ون اقتصادی ديگر از هيچ نوع امنيت و تضمينی برخوردار نمی باشدهای گوناگ

. اياالت متحده برای کشاندن پای سرمايه های متعلق به شرکای بين المللی خود به بازار داخلی عراق تالش می ورزد

 دولت به اين کنفرانس دعوت شده بودند و اساس ١٠٠حدود . تشکيل کنفرانس استکهلم دقيقًا اين هدف را دنبال می نمود

گفتگوهای آنها را که توسط سران واشنگتن تعيين شده بود چگونگی حضور اقتصادی همگی در عراق و انباشت در 

تبديل عراق به کانون پيش ريز سرمايه های اين کشورها با نقش . حوزه های مختلف اقتصاد اين کشور تشکيل می داد

 لحاظ غالب سرمايه های امريکائی منظوری است که حصول آن می تواند روند فعلی اوضاع بی سر و مسلط و از همه

  .سامان عراق را در راستای تحقق اهداف دراز مدت بورژوازی اياالت متحده سمت و سو بخشد

  مناقشات هسته ای . ۴

 ايران پيرامون مسأله هسته ای توضيح واضحات است که کل جدال بورژوازی امريکا و رژيم اسالمی سرمايه داری

برنامه اتمی . صرفًا حول محور متقاعد ساختن اين رژيم به قبول نقش مسلط امريکا در خاورميانه چرخ می خورد

همه بحث اين . بورژوازی ايران به خودی خود محل هيچ نوع کشمکشی برای سرمايه جهانی نيست و نمی تواند باشد

ارچوبی از برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی سرمايه محقق گردد که با انتظارات و است که پروژه مذکور در چنان چه

موضوع هسته ای . منافع و افق بخش های مسلط تر سرمايه و به طور اخص سرمايه داری امريکا در انطباق قرار گيرد

اين موضوع . ديل شده استبه همين دليل در شرائط کنونی به سالح مؤثری در دست کاخ سفيد عليه جمهوری اسالمی تب

در همان حال به عرصه پاره ای تسويه حساب ها  ميان قطب های ديگر سرمايه جهانی يعنی چين و روسيه با 

بورژوازی امريکا و متحدانش از يک سوی و باج خواهی بيشتر قطب های اخير از دولت بورژوازی ايران نيز مبدل 

وط است پيشبرد فعاليت هسته ای مکان تعيين کننده ای در کل موقعيت تا جائی که به جمهوری اسالمی مرب. شده است

دستيابی به امکان توليد سالحهای کشتار جمعی جزء جدائی ناپذيری از اهداف اين . سرمايه داری ايران احراز می کند

سرمايه .  می کنداين بزرگی و کوچکی سرمايه نيست که اهداف آن را تعيين. پروژه است اما به طور مسلم همه آن نيست

کوچک هم همان را دنبال می نمايد که سرمايه بزرگ دنبال می کند و هر دوی آنها در اعمال جنايت عليه بشريت برای 

طبقه سرمايه دار ايران و دولت اسالمی اين طبقه در . حصول هدف های خود به اندازه هم دژخيم، درنده و بشرستيزند

 حيات خود، در کليه برنامه ريزی های کار و توليد سرمايه داری، در عرصه تمامی طول اين سی سال در همه وجوه

اقتصادی، نظامی، ديپلوماسی بين المللی، تمرکز بر روی حوزه های معين انباشت سرمايه، سالخی هار و سبعانه طبقه 

گذر و به ميزان توفيق کارگر و همه چيزهای ديگر اين هدف را دنبال کرده است که قدرت مسلط منطقه باشد و در همين 

و موقعيتی که در اين قلمرو به دست می آورد در سطح بين المللی نيز با بخش های ديگر سرمايه رقابت کند و دست به 

پروژه هسته ای ايران خواه به لحظ پيگيری توليد سالح های کشتار جمعی و خواه به لحاظ نقش اين . باج خواهی بزند

يد و توسعه سرمايه اجتماعی ايران، حلقه تعيين کننده ای از زنجيره اين تالش سراسری تکنولوژی در کل روند بازتول
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  . است

بورژوازی امريکا و متحدانش از همه مجاری باال و طبيعتًا همه راههای ديگر برای متقاعد نمودن جمهوری اسالمی به 

رمايه تالش می کنند و متقابًال رژيم اسالمی انطباق خويش با نقش مسلط اياالت متحده در نظم توليدی و سياسی جهانی س

نيز از کليه اهرم ها و امکاناتش برای مقابله با اين فشارها، احراز موقعيت برتر در چانه زنی با امريکا و بهره گيری از 

 وجود حزب اهللا و امل و. پاره ای اختالفات ميان قطب های مختلف سرمايه به نفع خويش به هر تقالئی دست می زند

متحدانش در لبنان، حماس در فلسطين، نيروهای متحد خود در عراق، حضور وسيع اقتصادی در کشور اخير، روابط 

اقتصادی گسترده با روسيه و بسيار گسترده تر از آن با چين و هند، ارتباطات پرحجم و عظيم اقتصادی با کشورهای 

ر در سطح جهانی، استفاده از اهرم تروريسم و ايجاد عربی حاشيه خليج، پاکستان، تالش برای يافتن همراهان بيشت

ناامنی در پاره ای جاها، تحکيم بيش از پيش پايه های اقتدار نظامی و ايجاد رعب و هراس در دل دولت های عربی 

  . منطقه و نوع اين مکانيسم ها و راهکارها به طور مستمر مورد بهره برداری اين رژيم بوده و هست

   تحريم اقتصادی. ۵

ی دولت امريکا تا لحظه حاضر با استفاده از اهرم شورای امنيت و توافق قطب های ديگر سرمايه فشارهای اقتصاد

اساس بسياری گزارشات بر. رودست ايران تحميل نموده استفتوده های کارگر وواقع بردردولت اسالمی وسنگينی را بر

شمار زيادی از . کاهش يافته است% ٧٠حجم واردات کاالها در برخی بنادر مهم کشور از جمله بندر خمينی تا ميزان 

اد مورد نياز پروسه توليد به  ها و تحريم ها و الجرم عدم دريافت مصالح و موکارخانه ها زير فشار همين محدوديت

سير جهش وار افزايش بهای مايحتاج معيشتی که در حال حاضر يک محور . معرض تعطيل قرار گرفته اندکامل درطور

مهم تعرض سراسری سرمايه به کل طبقه کارگر جهانی است در ايران با فشار مضاعف ناشی از تحريم های اقتصادی 

  .دگی توده های کارگر را در ورطه کامًال غيرقابل تحملی از وخامت فرو برده استتلفيق شده است و شرائط زن

جمهوری اسالمی به روال معمول با سرشکن کردن تمامی بار ناشی از تحريم ها و فشارهای اقتصادی بر سطح زندگی 

.  بی تفاوت نشان دهدرفت بار توده فروشنده نيروی کار تالش کرده است که خود را نسبت به عوارض اين بايکوت ها

 اجتماعی ايران تحريم ها پروسه بازتوليد سرمايه. اما واقعيت از زمين تا آسمان با اين جنجال پردازی ها متفاوت است

داده است و دولت اسالمی مخاطرات جدی ناشی از ادامه آن را عميقًا درک کرده  معرض آسيب قراررا به طور جدی در

  .  است و در محاسبات روز خود وار ساخته است

 و گمانه زنی های روز به روز رسانه های خبری جهان پيرامون حمله نظامی و جنجال جنگ جنگ دولت امريکاجار. ۶

 از وقوع يا عدم وقوع سالح احتمالی ارتش امريکا به ايران يا پاره ای مناطق حساس استراتژيک اين کشور نيز مستقل

همان حال که از هديدات نظامی بورژوازی امريکا درت. دست امريکا عليه دولت اسالمی استدربرنده ای بسيار

بطن کشمکش جنگ عراق ناشی می شود اما دراکنش های استيصالی آن به شکست درسردرگمی عميق دولت بوش و و

همه شواهد حاکی است که به . جمهوری اسالمی نقش نسبتًا مهم و تعيين کننده ای را بازی می کندجاری اين دولت با 

صورت بالفعل جنگی در ميان نيست، وقوع جنگ برای بورژوازی امريکا نه فقط دستاوری نخواهد داشت که اين کشور 

 تر مناقشات فيمابين بورژوازی دو از اين مهم. را هر چه موحش تر به ورطه يک باتالق بی بن فرو خواهد غلطاند

سران کاخ سفيد نه خواهان سرنگونی رژيم اسالمی . نوع مناقشاتی نيست که جنگ را در پيش پای آنها قرار دهدازکشور
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که خواستار ادغام بيش و بيشتر برنامه ريزی ها، سياست ها و رويکردش در مصالح و ملزومات نظم سراسری دنيای 

درست به همين دليل ايجاد فضای جنگی و تهديد به وقوع حمله نظامی بسيار . ط امريکا هستندسرمايه داری با نقش مسل

  . بيشتر از تدارک حمله و شروع جنگ برای اين دولت کارساز است

  اوضاع خاور ميانه و جنبش کارگری
هدف از طرح نکات باال، تصوير موقعيت روز خاورميانه و چند و چون مناقشات بخش های مخلف سرمايه در اين نقطه 

از جهان طرح اين سؤال بسيار اساسی و پاسخ آن است که توده های کارگر منطقه چه بايد بکنند و چه می توانند انجام 

مناقشات درونی سرمايه جهانی به هر سوی سير . چيز بايد بر اهميت يک واقعيت تأکيد کردهردر اين زمينه قبل ازدهند؟ 

موفقيت امريکا هر گام . که رو کند و سنگين گردد برای طبقه کارگر منطقه و کل طبقه کارگر بين المللی فاجعه بار است

اين حوزه و تمامی دنيا را بسيار مرگبارتر در باتالق گرسنگی و ميانه به طور قطع توده های کارگرو متحدانش در خاور

نوع موفقيت دولت اسالمی سرمايه داری نيز بدون هيچ ترديد عين همين هر. ر و سيه روزی غرق خواهد ساختفق

کفه . وارض فاجعه بار و مصيبت زا را برای طبقه کارگر بين المللی و کارگران ممالک منطقه به همراه خواهد آوردع

وقوع . اين مشاجرات در هر طرف که سنگين شود صرفًا سنگينی بار استثمار و بدبختی و بی حقوقی طبقه کارگر است

رد حمل اين مناقشات فاجعه بارتر است اما هر اقدامی که از جنگ های بشريت بر باد ده طبيعتًا از همه محموله های مو

سوی هر کدام از دولت های خاورميانه در پروسه جدال رخ می دهد  به نوبه خود ضربه مهلکی است که بر پيکر 

اقی پرولتاريا فرود می آيد، هر تهديد امريکا عليه دولت اسالمی يک راست ته مانده های سفره خالی کارگر ايرانی و عر

هر امتيازی که در روند جدال . و جاهای ديگر را به سود سرمايه ها اضافه خواهد نمود و تا همين حاال اضافه کرده است

هم دقيقًا شرائط کار و استثمار طبقه کارگر ايران و منطقه را در وسيع ترين ميزان بازنصيب دولت اسالمی سرمايه شود 

ثير مناقشات درون بورژوازی بر زندگی طبقه کارگر چنين است اما عوارض تأ. وخيم تر و جنايتکارانه تر خواهد نمود

اگر بنياد موجوديت . صلح، مسالمت و سازش ميان آنها نيز از دستاوردهای بشرستيزانه کشمکش ها مطلقًا کمتر نيست

عميق بدبختی و سرمايه داری فاجعه حقوق و حيات انسان است پيدا است که صلح و آشتی و همه چيز اين نظام سوای ت

  . بی حقوقی و سيه روزی توده های کارگر چيز ديگری نمی تواند باشد

نياز به هيچ بحثی نيست که کليد حل معما يکسره و بدون هيچ . آنچه در اينجا اساسی است کندوکاو چه بايد کردها است

دارد اما گفتن مسأله در اين حد فقط نوع اگر و اما در دست توده های کارگر منطقه و کل طبقه کارگر بين المللی قرار 

نسخه رفرميسم  چپ در سطح بين المللی و در مقياس تاريخی برای اين . يک عام گوئی و شعاربافی توخالی مکتبی است

مرزبندی با رفرميسم راست در حد اعالم برائت مکتبی از کمک به اين يا آن بخش . نوع وضعيت هم بسيار آشنا است

وای محکوم ساختن طرفين مشاجره حرف اول و آخر احزاب و گروههای اين طيف را تعيين بورژوازی و صدور فت

مبارزه طبقاتی و فرايند تغيير جهانی نه پديده ای مکتبی . اما بحث بر سر اين ها نيست. کرده و امروز نيز تعيين می کند

که تصوير کرديم سر دادن شعارهای در دل اوضاعی . و مرامی که يک جنبش پراتيک راديکال و دارای افق معين است

نه امريکا، نه جمهوری اسالمی، نه جنگ و نه صلح و از اين قبيل حرف ها در بهترين حالت دهن باز کردن برای هيچ 

چيز نگفتن است و اين کار دعوت صريح از پرولتاريا برای امضای طومار ورشکستگی، استيصال، بی تأثيری و تسليم 

ا بر دوش فعالين جنبش کارگری و کمونيست های لغو کار مزدی نچه امروز در اين راستآ. در مقابل سرمايه داری است
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اين جنبش سنگينی می کند دميدن در صور سازمانيابی ضد کار مزدی طبقه کارگر همه جوامع خاورميانه، بذل حداکثر 

ها، برنامه ريزی راديکال و افق دار برای شعله ور شدن جنبش گی طبقه کارگر تمامی اين کشورتالش برای همپيوست

ين منطقه و پيگيری مصمم برای جلب حمايت عملی سرمايه ستيزانه تمامی طبقه کارگر ضد کار مزدی پرولتاريا در ا

ميدان واقعی همه برنامه ريزی ها و کوشش ها، جهتگری ها، . جهانی از اين کانون در حال اشتعال مبارزه طبقاتی است

ارض بسيار زشت و ناميمون يکی از عو. اين نقطه متمرکز گرددذ راهکارها بايد اينجا باشد و درچاره پردازی ها و اتخا

ر جنبش کارگری جهانی از هم پاشيده شدن شيرازه حيات جنبش انترناسيوناليستی ساله رفرميسم راست و چپ دتسلط صد

روزگاران درازی است که توده های کارگر دنيا در جريان جنگ و ستيز روزمره خود با نظام . طبقه کارگر است

اين . ناه برده اندسرمايه داری هر چه بيشتر به حصار تنگ اين کارخانه و آن کارخانه يا اين و آن مرکز کار ديگر پ

شيوه کار نه راه و رسم جنبش کارگری است، نه هيچ معضلی از اين جنبش حل می کند و نه اساسًا هيچ  پيشينه تاريخی 

توده های کارگر اروپا در قرن نوزدهم و در روزهای . راديکال و سوسياليستی در زندگی طبقه کارگر بين المللی دارد

ش زيانبار و سترون بود که توانستند سرود خيزش هم شکستن همين روه طبقاتی عليه سرمايه داری با دراشتعال مبارز

واقعيت اين است که مبارزه عليه . سرخ انترناسيوناليستی خود را بر آسمان قاره و برسقف حيات بشريت عصر بکوبند

سرمايه جبر زندگی توده فروشنده نيروی کار در درون هر کارگاه و هر محيط کار است اما نکته بسيار اساسی در همين 

ين است که کارگران يک طبقه بين المللی اند و هر لحظه تقابل آنها با سرمايه در هر نقطه جهان لحظه ای از حيات جا ا

هر کارگری بايد هميشه به اين بيأنديشد که اعتراض او اعتراض ميلياردها . جنبش طبقاتی آنان عليه سرمايه داری است

و مطالباتش با هر ميزان کم يا زياد مطالبات . ی سراسری استجنگ او با سرمايه جنگ. نفوس کارگری روی زمين است

 يک طبقه جهانی است و همتايان استثمارگر جنايتکار اين دشمن،دشمن او فردی از. استانتظارات ميلياردها انسان ديگر

کارگران می آورند که کارفرمای کارخانه اش بر سر کارخانه و کارگاه و مرکز کار همين بالها را بر سر درون هردر

 گريزناپذير اين پيکار است که شريان ارتباط و قرار گيرد و جريانايد آماج پيکاراين سرمايه است که ب. خود او می آورد

  .وحدت و همپيوندی همه توده های کارگر دنيا است

خی نموده اند و امروز سوسياليسم بورژوائی، جنبش اتحاديه ای و رفرميسم چپ، بنياد انترناسيوناليسم کارگری را سال

حصور شدن م. جهانی با فاجعه گور و گم شدن رويکرد انترناسيوناليستی جنبش خويش دست به گريبان استطبقه کارگر

مبارزه در چهارديواری کارگاه، صنف، حزب، گروه، اتحاديه و کشور بليه شومی است که بدون چالش راديکال طبقاتی 

سازمانيابی سراسری ضد کار مزدی در . و انترناسيوناليستی آن نمی توان بر وضعيت موجود در سطح جهان غلبه کرد

هر يابی ها در يک مقياس گسترده انترناسيوناليستی بايد شيرازه واقعی هر جامعه و پيوند اندرونی انداموار اين سازمان

انترناسيوناليسم بايد به . و منطقه تعيين نمايدهر کشورشهر و ديار ومحيط کار، هرهرتالش و هر جنب و جوش ما را در

هر مکان بايد با تالش ما برای سازمانيابی هر اعتصاب درتالش . روزمره ما پيوند خوردسه پيکارکل تار و پود پرو

ش ضد کار مزدی برای سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری در جامعه و پيوند هر چه مستحکم تر با هر جنب و جو

  در کل جهان در هم بافته و به هم سرشته شود

کليد حل معضل خاورميانه در دست توده های کارگر اين منطقه قرار دارد و . به محور اصلی اين بخش بحث باز گرديم

ر با در کليه ممالک اين حوزه طبقه کارگر در حال پيکا. هر فعال کارگری بايد موضوع را از اين زاويه کنکاش کند
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در عراق، اردن، ترکيه، لبنان، فلسطين، سوريه، عربستان، مصر، ايران، بحرين، امارات، افغانستان، . سرمايه است

يک فاجعه سياه در اين منطقه اين است که تاريخًا . پاکستان و همه ممالک ديگر قهرًا مبارزه طبقاتی جاری است

 پان اسالميسم، ناسيوناليسم و سوسياليسم اردوگاهی هر کدام به جريانات ارتجاعی و ماوراء ارتجاعی بورژوازی مانند

شکلی سکاندار پيوند زدن طبقه کارگر اين جوامع به هم و زنجير کردن جنبش کارگری کشورها به ماشين قدرت طلبی 

تجاعی طيف در عراق و مصر و سوريه و لبنان و ايران و ترکيه و افغانستان احزاب ار. خود در منطقه و جهان بوده اند

  يا » ناصری«  نوع  ناسيوناليسم عربی. برخوردار بوده اند  توجهی  لب قا شوروی در گذشته های دور از نفوذ اردوگاه 

، در مصر و لبنان، ناسيوناليسم در کردستان ترکيه، ناسيوناليسم  چپ در کردستان ايران و »سوسياليسم عربی«

. ت بسيار مخربی بر جنبش کارگری اين مناطق بر جای گذاشته اندناسيوناليسم راست در  کردستان عراق هر کدام تأثيرا

با همه اين ها همانگونه که باالتر اشاره شد جنبش کارگری در همه اين کشورها به طور واقعی حالت يک آتشفشان 

. استدر مصر در طول دو دهه اخير اعتصابات کارگری بسيار گسترده ای رخ داده . همواره در حال طغيان را داراست

جنبش کارگری کم و بيش گرد و خاک توهم به اپوزيسون های ليبرال درون جامعه را از سر و صورت خود شستشو 

در ترکيه موج مبارزات کارگران همواره نيرومند بوده است و در برخی موارد مرزهای سازش طلبی . نموده است

زدی فضای حيات ايران زبانه های داغ پيکار لغو کار مدر. ضربه گرفته استيستی جنبش اتحاديه های را به زيرسنديکال

  . جنبش کارگری را در گرمای اميدبخش خود به تکاپوی نوينی سوق داده است

ميانه می بايستی حلقه های پيوند و درهمرفتگی انترناسيوناليستی طبقه نقطه ای از خاورهرمزدی درفعالين ضد کار

های سنگين توهمات کارگر اين سه کشور و توده های کارگر کل خاورميانه را با بصيرت ژرف پراتيک از زير آوار

اين کار . سيال بورژوائی و همه اشکال ديگر توهم حفاری کنند و صيقل دهندرفرميستی و ناسيوناليستی و سومرگبار

. ختص به خود می باشدواقعًا ممکن است اما تحقق آن نيازمند رويکرد خاص خود و مساعی عملی برنامه ريزی شده م

شم می دوزد و در همه جا به روزنه های ارتباط طبقاتی چاو در. ترناسيوناليست پراتيک استمزدی يک انفعال ضد کار

ديار و ومايه داری کارگران کارخانه و شهرحرص و جوش و پيکار خود برای سازمانيابی ضد سرهيچ ثانيه ای از

فراموش نکنيم که فعالين . دنيا غافل نمی ماندکارگران سايرجستجوی نستوه برای گرفتن تماس با  ازش،کشور و اطراف

عمق مبارزه زمان می دهند، زيرا آنانند که درآن جامعه را سار جامعه اند که جنبش طبقه خود درجنبش کارگری ه

جامعه  اما فعال جنبش کارگری هرعداد بديهی ترين بديهيات است اين درطبقاتی توده های کارگر جامعه حضور دارند،

فعاالن کارگری مدام می کوشد تا دست به طوردرون جامعه ابی مبارزات طبقه خود درپروسه تالش برای سازمانيدر

  .بارور و بارورتر سازدنهال انترناسيوناليسم کارگری رااين طريق دهد و ازدنيا را فشارنقطه ديگرضد سرمايه داری هر

هر ميزان شکل گيری مبارزه متحد لغو کار مزدی کارگران ايران، مصر، ترکيه و جاهای ديگر می تواند بندهای سياه 

توهم توده های کارگر فلسطين و لبنان و عراق به جنبش های ارتجاعی از نوع حزب اهللا و حماس و امل و ناسيونال 

 بگسلد و کارگران حلق آويز به اين جنبش ها را به سوی سنگر واقعی مبارزه طبقاتی ليبراليسم سازمان فتح را از هم

  . بايد در اين راه تالش کرد. عليه سرمايه راهنمائی نمايد

  ناصر پايدار          
 


