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ماشــین بحــران ســازی رژیــم بربریــت حا کــم بــر ایــران در شــب

حیــات فرهنگــی و بــا کمــک کارگــران و طبقــه متوســط زبــر اب

سالگشــت کشــتار تابســتان  ۶۷بــا تمســک بــه بهانــه حملــه تروریســتی

اشــراف و کلیســا و مســتبدین زمیــن دار را زد کــه پیشــرفت حیــرت

خمینــی مجــدد ًا بــکار مــی افتــد .ا کنــون قطــار جمهــوری اســامی

امــروزی را ســاخت .در ایــران مــا ،امــا کــه ،ســرمایه داری بــا عمــل

پیــش را گرفتــه و در ســالروز قتــل عــام زندانیــان سیاســی (ســال

مــا یــک شــبه طبقــه ســرمایه دار را تشــکیل دادنــد .طبقـهای رانتــی

تروریســت هــای دســت ســاز داعشــی بــه مجلــس اســامی و قبــر
بــه ایســتگاه داعــش رســیده و خامنــه ای در همیــن راســتا دســت

هــای دهــه  ۶۰خورشــیدی ) فرمــان آتــش بــه اختیــار صــادر کــرده

انگیــز علمــی ،فلســفی و نوزایــی فرهنگــی از آنهــا ابــر قــدرت هــای
ســزارین (اصالحــات ارضــی ) آغــاز شــد و زمیــن داران عقــب مانــده

و وابســته بــه حا کمیــت سیاســی .بــه غایــت عقــب مانــده فرهنگــی

اســت .رقــم  ۱۷هــزار کشــته از حــزب اللــه بدســت مخالفــان را جعــل

لیکــن نماینــده انحصــارات امپریالیســتی در اجــرای طــرح هــای

فــرار رو بــه جلــو را پذیرفتــه باشــد.از ایــن جهــت رســانه هــای رژیــم

ایرانــی واپــس گــرا و حامــل دموکراســی نیســت و خصــم آن اســت .در

مــی کنــد تــا از آگاهــی رســانی نیروهــای انقالبــی بکاهــد و گویــی
خبــر از برافراشــتن پرچــم داعــش در شــیراز و کوردســتان را بــا آب و

تــاب درج میکننــد و ایــن بــار عملیــات داعــش را کــه دســت پــرورده

مربوطــه و اســتمرار ســرکوب و دیکتاتــوری .کــه بــورژوازی بومــی
ایــن راســتا اســت کــه تشــکیالت طبقــه کارگــر چــه در رژیــم پیشــین و

چــه در نظــام بربریــت مــورد ســرکوب حدا کثــری هســتند چــون آنهــا

سیســتم اطالعاتــی خــود سیســتم هســتند را بهانــه اســتمرار ســرکوب

و متحدیــن حامــل رهایی ،پیشــرفت و دموکراســی هســتند و تشــکیل

ایرانهــا بــه منزلــه بخشــی از جهــان پیرامونــی و در حاشــیه مــدار

پایــان مــی دهــد.

مینمایــد.

ســرمایه داری بیــن المللــی همــواره قربانــی بازیهــای کثیــف و

کودتاهــا توســط بازیگــران کثیــف تــر داخلــی و خارجــی بــوده
انــد ،مســولیت ســرمایه داری داخلــی و حا کمیــت سیاســی عقــب

مانــده اش ســرکوب حدا کثــری اســت تــا بــه مــوازات تقســیم بنــدی

یــک بلــوک طبقاتــی دینامیــک از زحمتکشــان اســت کــه بــکار رژیــم
***

در حالیکــه بــورژوازی شــمال و پیشــرفته غربــی کامــا بــه اضمحــال
اخالقــی ،اجتماعــی و بحــران هــای مســتمر اقتصــادی رســیده

امــا کــه ،بــورژوازی ایرانــی حتــی فاقــد فرهنــگ قــرن نوزدهمــی

امپریالیســتی و تقســیم بازارهــا توســط آنهــا در دور و تسلســل

غربــی هاســت .کــه ســرمایه داری در ایــران حاشــیه ای و تختــه بنــد

در جازننــد .نقــش اســام سیاســی در ایــن جنــگ کثیــف ســرکوب

طــرف دیگــر اســت .کارش غــارت حدا کثــری از دســت رنــج کارگــران

دیکتاتــوری هــا و عقــب ماندگــی فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی

اندیشــه آزادی و آزادی خواهــان اســت.
***

معــادالت درامــد نفــت از یــک ســو و حا کمیــت اســتبداد سیاســی از

در کوتاهتریــن مــدت و انتقــال پــول هــا بــه محــل هــای امــن اســت.
انباشــت ســرمایه داری در کار نیســت و مشــتی بزهــکار اقتصــادی -

کشــورهای پیرامونــی چــون ایــران ممالکــی هســتند کــه اغلــب قبــل

اجتماعــی در هــر دوره ســکان دار مقــام بــورژوازی ایــران هســتند

متوســط و ســرمایه دار و کارگــر بــه دولــت هــای قبیلــه ای رســیدند.

اســت .بــه همیــن دلیــل هــم وزیــر خارجــه امریــکا تیلرســن

از تشــکیل ملــت و ظهــور مناســبات ســرمایه داری و حضــور طبقــات

مرکــز محــور و اســتبدادی و بــدون عنصــر ضــروری تقســم قــدرت.

و مســولیت آنهــا همدســتی در ســرکوب و اســتمرار ســلطه بربریــت

( )Rex Tillersonهــدف امپراطــوری امپریالیســتی در ایــران را

پــس همــواره تختــه بنــد فرهنــگ پیشــامدرن و علیرغــم رســیدن بــه

کمــک بــه جنــاح اصالح طلــب بــرای تغییــرات مســالمت آمیز توســط

شــبان رمــه باقــی ماندنــد .درســت عکــس جریــان تکویــن مناســبات

از ســوی جمهــوری اســامی را طالــب هســتند و از ابتــدای تاســیس

نویــن کــه بــورژوازی غربــی بــا تمســک بــه روشــنگری و تجدیــد

شــکنجه ایرانیــان توســط همــکاران اســامی خــود بســته انــد .در

چرخــه مناســبات ســرمایه داری (حاشــیه ای) و لیکــن وارث تفکــر

ســرمایه داری در غــرب و رســیدن بــه ملــت و تشــکیل دولــت هــای

عناصــر خــودی میدانــد کــه توقــف فعالیــت موشــکی و هســته ای

رژیــم بربریــت چشــم خــود را روی کشــتار و ســرکوب و زنــدان و

چنیــن اوضاعــی اســت کــه مــن معتقــدم ،اندیشــه گســترش انقالبــی

جنبشــی در حالــت کنونــی صــف بنــدی نیروهــا موافــق و نمیتوانــم

بیــش نیســت ولــی تــاش و تفکــر ســازماندهی همبســتگی جنبــش

نمایــم .کــه بحــث اقتصــادی دولــت جایگزیــن از آن جملــه اســت.

تشــکالت طبقــه کارگــر و دســت یابــی بــه حــزب طبقــه کارگــر رویایــی
هــای پراکنــده ممکــن اســت .مــن بــاور دارم کــه اصــوال مســئله تحزب
سیاســی آزاد و مســتقل در ایــران ا کیــدا بــا مســله ســرنگونی رژیــم
اســامی گــره خــورده اســت.

***

آنچــه کــه مــن ســازماندهی پیونــد جنبــش هــای پراکنــده و اکیــدا

از ضعــف هــای جنبــش انقالبــی و در خــود فعلــی چشــم پوشــی

ا کنــون اســتمرار حضــور حکومــت هــای تروریســتی و دیکتاتــوری
هــا در منطقــه بــا مســئله ســلطه اســام سیاســی گــره خــورده اســت.
انحصــارات امپریالیســتی و نماینــدگان سیاســی آنهــا در مرکزیــت ابــر
قــدرت هــا اســتفاده از همکاران اســامی خود را علیرغــم فریادهای

گــوش خــراش آنهــا مبنــی بــر مــرگ بــر آمریــکا و… و ادامــه میدهنــد.

سیاســی مــی گویــم ،همــان نطفــه هــای زمینــه ســازی بــرای مســئله

وقتــی بــازی اســام لیبــرال اردوغانــی و مــدل ترکیــه ای با مســاعدت

انقالبــی اســت کــه دیــر یــا زود بــه ســرنگونی رژیــم بربریــت

انهــا توســط جنــگاوران کثیــف تــر ادامــه مــی یابــد .میلیتاریزه شــدن

هژمونــی و کســب رهبــری جنبــش اجتماعــی درحالــت موقعیــت

میانجامــد .کــه بــدون تشــکیل ســتاد رهبــری جنبــش هــای متفــاوت
ولــی متحــد و همگــون ،تــوده هــا نمــی تواننــد بــه عنــوان متحدیــن
طبقــه کارگــر ســبب برتــری اجتماعــی اردوی انقــاب و سوسیالیســم

بــه تشــکیل داعــش هــا بــه پایــان مــی رســد ،تــازه جنــگ هــای کثیــف

مجــدد منطقــه و حالــت نــه جنــگ و نــه صلــح مســلط مــی شــود و
انحصــارات امپریالیســتی فربــه تــر شــده و مــردم منطقــه در ابعــاد
نجومــی از مســیر توســعه ای دموکراتیــک دورتــر مــی شــوند .اینکــه

باشــند .چــرا کــه بــدون پیونــد اجتماعــی طبقــه کارگــر بــا متحدیــن

کار آنهــا در عــراق و ســوریه ،در عربســتان و افغانســتان تــا شــمال

رژیــم فعلــی ،صلــح و ازادی و پیشــرفت حاصــل نخواهــد شــد .در

مــورد ایــران میتــوان گفــت کــه میهــن مــا بــه گونــه ای کلیــد تحــوالت

خــود و اثبــات رهبــری جنبــش اجتمــا عــی ،حتــی بــا ســرنگونی

ایــن بحــث امــا کــه جنبــش انقالبــی مــا هنــوز و حتــی وارد بحــث

اقتصــادی رژیــم الترناتیــو وضــع موجــود نشــده و همــگان در همــان

طــرح کلیــات ملــی کردنهــا و مصــادره هــا و رونوشــت بــرداری از

افریقــا بــه کجــا مــی رســد قابــل پژوهشــی اســت ژرف و دقیــق در
منظقــه شــده اســت کــه بــدون کمــک جمهــوری اســامی و ســوریه

(بشــار اســد) اشــغال عــراق ممکــن نبــود و حــال آمریــکا و متحدیــن

از نزدیــک تحــوالت را زیــر نظــر دارنــد .آیــا ایرانیــان میتواننــد پیــش

متــون کالســیک بســنده کــرده انــد .مــن معتقــدم کــه چنانچــه طبقــه

از بــروز جنگــی دیگــر از ســوی نظــام اســامی از آن عبــور کننــد در

اقتصــادی نباشــد ،نمیتوانــد رهبــری و ســلطه هژمونیــک داشــته

نســل نــو اســت بــرای ابتــدا گــذر از توهــم اصالحــات رژیمــی و از

انداختــه و رنــگ عــوض میکنــد .از ایــن زاویــه مــن ا کیــد ًا بــا نــگاه

***

کارگــر حتــی رهبــری سیاســی جامعــه را بدســت گیــرد و هنــوز رهبــر
باشــد و دیــر یــا زود یــا تســلیم مــی شــود و یــا چــون ســایرین ســپر

حــوزه گمانــه زنــی مــی گنجــد ولــی گویــی کار انقالبیــون کمــک بــه

طریــق ســازماندهی مســتمر جنبــش هــای مطــرح.

