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 جنگ و تغییر آرایش دولت در ایران، مجلس انتخابات

یا سعادتی  پور

والزامیمیتاهاز،آنانتخاباتهاونتایج،تحلیلزمینهاسالمیمجلسشورایرغمگذشتششماهازانتخاباتعلی
برخوردار انتخاباتاست.وافر این تنها تجلیاتنه از کالنیکی استترتغییراتی بلکه انتخابات، خود وگروهرا ها

گاهرابعضًاانگشتبهمنظریچنانازچپسیاسیجریانات بهتحلیلنشستندوچنانمواضعیاتخاذنمودند،کهناظرآ
اگرچهوهست.هوپایگاهطبقاتیاینجریاناتبودگرجایگاهگذاشت.مواضعیکهبیشازهرزماندیگربیاندهانمی

بهانه ایهیچعذرو ارائۀتحلیلیازششماههیتأخیردرتوجیه ونیزمواضعجریاناتسیاسینهزمیایننتایج،در ها
امیداستبااینهمه،طلبیمینبابتازخوانندهپوزشمیپذیرفتهنیست،وازا مرکزازاهمیتموضوع،ایننقصانرا
توجهخارجسازد.

نمایندۀمجلس90نانتخاباتوازجملهقریببهنامزداازدرصد50اعالمردصالحیتبیشازدانیم،همچنانکهمی
آن،وهمچنینترورقاسمماهوسرکوبنندهبود.ازمنظراینانشورشآبانگیرکبرایبسیاریغافلتوسطشوراینگهبان،

ناگزیرمی بودکهجمهوریاسالمیرا فراهمآورده  آنوضعیتیرا بههرسلیمانی، انتخاباتمجلسرا تنور ساختتا
1هایسیاسیمختلفبدلکند.جناحفضایبازورقابتمیانشکلممکنداغنگهداشتهواینانتخاباترابهنمایشیاز

«تالشمذبوحانۀ»دانستند،بنابهقاعده،منتظرمیج.اهایآبانراآخرینزنگناقوسمرگایکهشورشنیروهایسیاسی
برایکسبمشروعیتدرانتخاباتمجلسبودندوحالآنکهداستانچیزیجزاینمنظرکودکانهبود.همینبودکهج.ا

آمِدگیرکرد.برایاینانحذفتقریبًاکاملیکجناحسیاسیازانتخاباتخالفلسایشانراغافلهایمجردصالحیت
نتیجه اینگیریتمام البته بود. ظاهراًهایشان عملکرد فرمولهمیشگیکلنیروهایاپوزیسیونپاسخج.اغیرمترقبۀ را،

پرستانپاسخیسرراستهویداگردید.برایخرافهداد:تصمیمهستۀسختقدرت.بهاینترتیبمسئلهسادهشدومی
تصمیمشخصرهبربودبرایحذفمخالفانخود.تصمیمیکهناشیازوفقطفقطها،عهدعتیق،اینحذفوتعدیل

ازنشانهگربنبیان وچونانصوراسرافیل، ایرانبوده شماربهج.االوقوعهایمرگقریببستسیاسیدرهیئتحاکمۀ
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دومانتخاباتفضای،9۸آبانو9۶ماهدیضدحکومتیاعتراضاتخاطربهاسالمی،جمهوریسازانتصمیمشایدکردندمیگمانبرخی» 

بهمن10سیفارسی،بی،بیایران؟ در انتخابات پایان حکومت؛ و مردم' جدایی'،«.کنندبازحدیتاطلباناصالحآوردنصحنهبهبارااسفند
139۸. 
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درگیرد.پاسخمی2«سوپاپاطمیناننظام»مایۀتعبیربیباهمواره،«جریانرقیب»آنوجودوهستینزداینان.رودمی
فردگرایاینان مربوطمیذهنیتلیبرالو نظام منویاتشخصیرهبر حذفجریانرقیببه گوییازشود. رهبریکه

بهجایگاهالهیج.ارسدکلاپوزیسیونبیشازمقاماتنظرمیبهقدرتیآسمانیبرایاعمالتصمیماتشبرخورداراست.
اینانباشدداشتهوالیتفقیهباور ایتصمیمبهاجرایچنینقادرنیستندتوضیحدهندکهچرارهبرنظامدرچنینبرهه!
کهبهجریانبودهایراندرونبورژوازیدرچهروندهاییبهاجرایاینتصمیمشده؛قادرواصواًلچگونهسیاستیگرفته

واصواًلچراپیشتربهصرافتحذفجریانحذفکنددرانتخاباتمجلسامکاندادهتاجناحدیگرراسیاسییکجناح
استبودهرقیبنیفتاده آموخته. مکتبلیبرالیسم در تاریخراانداینان کهسیر تحوالتطبقاتی به ناظر ارادنه وهبا

اشخاص فردی تصمیمات .دهندتوضیح تحقیر، به هگل، که تاریخ به رویکردی نوکرمآبروان»همان «هاشناسی
3نامید.می

پامقاماتآمریکاییبهنشینوهایخارجلیبرالصداباایندگانیچونعلیمطهریومحمودصادقییکنمهمینبودکه
 فریاد فرمایشیبودنانتخابات»خاستندو ازدسترفتندموکراسیحداقلی»و« دادند.« که4سر ازهمینجهتبود
شودبااینانتخاباتکهنمی»اعالمکردکه:ناگهانداد،کیفیترأیرابهکمیترأیترجیحمیزمانیعباسعبدی،که
ینمنطقوتحلیلراهمهایرنگارنگچپنیز،طبقروالمعهود،کاریبهترازآننیافتندکهدسته5«.مجلسدرستکرد

 اعالمیۀ بزککردهمرگزودرسرژیمبا انتخاباترا برایکسبمشروعیتوپازدنآخریندست»، طریقهاینظام از
انبج.ا،انتخاباتازجبرگزاریاعالمکمترینمیزانمشارکتدرتاریخآورآنکهخندهتلقیکنند.«میدانآوردنمردمبه

برایایشانکافینبود که آنجا تا نامیدند:رأیدهندگاقلیت، مزدورانرژیم خالءکردنپربرایرژیمکارگزاران»انرا
کدامهردروپوشاندندشخصیلباسکردستاندرمستقرمحلیمزدورانونظامیانرای،صندوقهایپایدرمردمحضور

                                                           
2
،حزبکمونیستزادهحسینرحمان،اسالمی جمهوری بزرگ رسوایی: ”انتخابات“ نمایشایازایندستاظهاراتبنگریدبه:براینمونه 

تیر2۶،کیهانلندن،!ترسید نباید کردن قربانی از: نظام و دولت سوراخ کشتی با شدن غرق از طلبان  اصالح هراسحکمتیست.نیز:-کارگری
1397.

3
.۶4،صفحۀ13۸0بیگی،نشردیگر،ریز،جان،جبرانقالب،ترجمۀاکبرمعصوم 

4
گراییبههماابههتمکهینبههایقهانوناللههخامنههازنظرآیت»اعالمکرد:نیزمصطفیتاجزادهونهبنگریدبهسخنانمحمودصادقی.براینم 

 خمودی را فعلمی نماینمدگان حتمی ایمران رژیم  وقتی|  مجلس انتخابات گسترده صالحیت رد»همچننبنگریدبه:«.مهندسیانتخاباتاست
و«مهندسیوالیتفقیه»خارجازکشورنیزاینانتخاباترا«فعالینسیاسیومدنی»جمعیاز.139۸بهمن29آمریکا،صدای،«داند نمی
  انتخابمات فعما  تحمری  کمارزار برای فراخوان دانستند.بنگریدبه:«جمهوریاسالمیباموازینانتخاباتآزادبیشازپیشمصداقتعارض»
 «.ایران مردم از مرزی برون مدنی و سیاسی فعا  164 رای دعوت بدون اسفند»
5
 آبرویی مگر رأی میزان این با/ کیست؟ نماینده اصال قالیباف که ام مانده من/روند نمی تجریش به که ریش این با: عبدی عباس تند های کنایه 

ی،ضمنتأییدتلویحیعدمتقلبدرامصاحبهسعبدیدهسالپیشازایندرعبا .1399اردیبهشت1۸،خبرآنالین،.ماند می آدم برای
 میلیونی سیزده «خاشاک و خس»مکمیتکمتر،واجدکیفیتبیشتردانستهبود.بنگریدبه:رغبه،،رأیدهندگانبهموسویرا13۸۸انتخابات

ولهفارسی.،دویچهمصاحبه• 
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پوشیپردهراخودآشکارشکستجعلیتصاویروفیلمگرفتنباتاکردندجمعگیریرایحوزهچنددرشهرهااز
6.«نمایند

اندازهدوباقطعکردنسروپاشان،ایشانراباتختهمنشان همچونآنراهزنیونانی،کهقربانیانرابرتختیسنگیمی
وبهجایآنکهبهتحلیلوقایعبپردازند،فرایندهایگوشخودرابرحقایقببندندواندتاچشمنیزعادتکردهاینانکرد،می

 کنندچناندگرگونبهدلخواهخودتاریخیرا ازآنهمههمیناستکه.شانیکیشوداندیشمغزمتصلبوجزمکهبا
کهدستگیرشاننشد.اینانتوانیجزآنندارند«هاسبعیتنظاموعدمرحمبهخودی»حذفودگردیسینیز،چیزیجز

برابرچشمان در را آنچه پیونددوقوعمیشانبههر قالبمشتیهذیانوبرگرفته، توضیحبهدر عنوانتحلیلبازگوکنند.
برمیواضحات ازهرکودکینیز بدیهیاتیکه تکرار استراتژیو اینحضراتنام نزد اینبدیهیات، وبخشرهاییآید.

عنوانمضحکهیادکرد!هاییبهگیرد.الحقکهدرتاریخبایدازچنینچپپلتفرمسیاسیبهخودمی

هاییبودکهفالکتوهاوسیاستیکیازمجریاناصلیطرح«شانَتکراری»طلبانیکهدولتومجلسباری،اصالح
.درحالیکردندنماییبدلایبرایمظلومبهبهانهراها،ردصالحیتبرایکارگرانایرانفراهمآوردروزیمضاعفراتیره

ازجملهوگرانیزشدنمایندگانونامزداناصولقابلتوجهیازدگیرتعداهایشوراینگهبان،الاقلدامنکهردصالحیت
طلبانکلصالحااللهمکارمشیرازیانجامید؛اللهضرغامیوحتیآیتنمین،عزتچونعباسسلیمیبهاعتراضکسانی

را ماجرا .فروکاستندبرایحذفصدایمخالفوجریاندگراندیش،همانهستۀسختقدرت،«نظام»تالشبهصرفًا
حمله سوی از تالشاقتدارگرایانای به بود واکنشی اصالحکه فرصتهای چنان اینان ایشان. کهگرانۀ بودند طلب

طلبانطیشانازحضوردرانتخاباتبدلکردند.شورایعالیاصالحناتوانیپوشِیپردهایبرایهارابهبهانهردصالحیت
صالحیت،ایبیانیه رد علت به که جهت آن از میسرطلباصالحدارریشهجریانبرایعادالنهرقابتامکان»ها
باشدنمی برنامه« که کرد حقیقاعالم این فهم ندارد. انتخابات در شرکت برای اگرای که نیست دشوار چندان ت

انتخاباتشرکتمیاصالح لیستیواحدنیزدر شکستیمفتضحانطلبانبا با رقبایشانمیکردند، به باختند.هعرصهرا
قربانیمعصومتصمیماتهایدرلباسمیش،ردصالحیتبرایاینگرگ نشان«اقتدارگرایان»هافرصتیبودتاخودرا

 آنکه غافلاز استاینجریانمدتیاتحدهند. پایانرسیدهها نمیوجاییجززبالهبه کشد.دانتاریخانتظارشرا
اصالحات مرگخود از اما است ندارد.مرده ایدئولوگخبر از بسیاری که جهتبود این چهرهاز و جریانها های

«تکرارکردن»،رأیبهتحریمانتخاباتدادندتاالاقلمشروعیتیراکهبهتلویحدرلفافهواما،اصالحات،اگرنهصراحتاً
گیرد.بازپس،ژستتحریموانصرافازحضوردرانتخاباتبربادداد،



                                                           
6
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یم:  خواهی از زهدان دموکراسی چپ بورژوایی و زایش مجاهدینیسمسیاست تحر

برایاصالحاگر الاقلبخشیازماهیتیحیایتیداشتوتاکتیکیبودبرایحفظطلبانتحریموانصرافازانتخابات،
اجتماعی دخوچهاگرشان،بدنۀ مضحکبودن از هم تحریمشان به دادن داشتند،فراخوان فریببورژواییچپخبر

خورد، را خودش حلواحلوای را تاکتیک همین و رهاییعنوبهبرگرفت استراتژی کردان اعالم تمامای.بخش که شان
دولتتحلیل از هاشان دوگانۀ در شوداستبداد/دموکراسیمستحیلمیایران بهج.او نه وعنرا شکلمکشوفدولتان

بورژواییدموکراتیک ایران در یکسازمان مقام در وسطاییاستبدادیفقهِیکه قرون اینکه،شناسندبازمیو اعالم با
،شرکتدرانتخاباترابهمعنایهمراهیبا«وبرایکسبمشروعیتاستدموکراسینمایشانتخاباتدراینرژیم»

برهمزدن»گیریمباچاشنیعملیاتآنارشیکتحریمانتخاباترادرپیشگرفتند.دربرابرآنسیاسترژیمتفسیرکردهو
پیداناگفته.است«دموکراسینمایش»رویدیگرسکۀهمانبخشبهظاهررهاییغافلازاینکهاینسیاسِت«.انتخابات

دموکراتیک،پیشاپیش-استکهعدمشرکتدرانتخابات،رأیندادن،خودبخشیازمناسکدموکراسیاست.نظملیبرال
میترسبهباج.اجامعۀمدنیمحفوظنگاهداشتهاست.مقاماتاعضایعنوانحقرأیندادنوتحریمانتخاباترا،به

خواهندحتیاگرازرهبرنظامنیزبیزارند،درانتخاباتشرکتکنند.همینحقاستکهازشهروندانمیشناختن

هاییازگویهگزینواربهتکرارتالشبرایارائۀفهممشخصازاوضاعواحوالکنونی،آئینچپبورژوایی،کهبهجای
ثانی،همچونتمام داندودرناپذیرخودمیازاصولتخطیدموکراسیراتحققتالشبرایاوالًپردازد،مارکسولنینمی

دموکراتیکهایبرخالفدولتیایرانرژیماستبداد»کهبردروانتخاباترازیرسؤالمیازآنمنشهایلیبرالایدئولوگ
حاکمیتسیاسیاستکهآزادیوداندکهدموکراسی،خودشکلیازچپبورژوایینمی«.کندانتخاباترامهندسیمی

هبدونبرابریاجتماعی،آزادیوبرابریکند:آزادیوبرابریسیاسی.حالآنکراتنهادرساحتسیاستطلبمیبرابری
.بهسیاسیکذبیبیشنیست.بنابریندموکراسیخودشکلیازحاکمیتبورژواییاستکهازقضابایددرهمبشکند

 استفریبیعواموکذبتناقض،حاملخودبنیاندردموکراسی»تعبیرانگلس: است،دروغینآزادیسیاسی،آزادی.
که]ظاهریآزادِییکبردگی،ممکنشکلبدترین استبندگیتحققبنابرین[ استچنیننیزسیاسیبرابری. پس.

بشکنددرهمنهایتدربایستمیحکومت،اشکالدیگرتمامیهمچوندموکراسی، .آورددوامتواندنمیفریبیعوام:
برابرییا-پنهاناستبدادیکیعنی-باشیمداشتهمداومومستمربردگییکبایدیاما.گرددعیانبایدآندرنهفتهتضاد

7«.کمونیسمیعنیواقعی،

 در فعالیتکالن«هایدموکراتیکدولت»اگر دمرسانه، طویلحزبیهایغربیو عریضو اینکشورها،ودستگاه در
یایبهنامشورادستگاهسادهبرایبورژوازیایران،برعهدهدارند؛وظیفۀگزینشوردصالحیتنامزدهایانتخاباتیرا
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 Progress of Social Reform On the Continent, Fredrich Engels, marxist.org 
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انجاممینگهبان تر،زمختهزینهگیریمپر.دهداینوظیفهرا چهرهترو بهذهنیتچپبورژواییتر.ایمستبدانهبا بنا ،
نامناپذیرهرشکلیازدموکراسیبورژواییاستدرایران،کهجزءجداییاینسازوکاراز،اشبورژوایی با مهندسی»،
آنکهغافلاز.داندمیوانتخاباتآزاددموکراسینابراسازوکارهمینخودکارشکلپیچیدهوکندویادمی«انتخابات

هاافرادصرفًاانتزاعی،شهروندانانسان»بورژوازینیست:حاکمیتچیزیجزشرطدرجهانبورژوایی،امردموکراتیک
انسان بلکه تمامیتدولتنیستند، در ذراتپراکنده تولیداجتماعیهاییمشخصانتزاعییا موقعیتخاصدر اندکه

تعیینمی را آنان اجتماعی موقعیتوجود همین و بوردارند دموکراسینابجامعۀ حکند. اینوساطترا ذفژوایی
می انتزاعیکند. و عریان تمامیتدولتمتصلمیفرد به مستقیمًا انتزاعیرا اندازه همان چنینبافتاریبه در که کند،

میجلوه قاطعگر شرط دقیقًا بلکه نیست، بورژوازی امتیاز صرفًا ناب... دموکراسی صوری خصلتبنیادًا این شود.
8«حاکمیتطبقاتیآناست.

ند،کافیاپیالهوهمفکرهموالبتهمقاماتآمریکاییوغربی9اپوزیسیونراستبرایآنکهبدانیماینانتاچهاندازهباجناح
 فحشفهماستبه از ما انتخاباتنگاهیبیندازیم. فرایند تمام از سازماننامهشان راههاییکه نظیر منتشرهایی کارگر

می صرفکنند فرازهایی10کردهنظر تنها بهراو فهم مارکسیستاز چِپاصطالح فربورژوهموارههایجبهۀ از ایندایی
انتخاباتبازخوانیمی درنظر البته اعضایاینطیفمتنوع،داریمکنیم. همکه چنان و یکدیگرند رنگوبرادرخواندۀ

11اند.گردهمآمده«ایچپوکمونیستشورایهمکارینیروه»ذیلنامهاشانتعدادیازسازماناندکهکاسهیک

خروارِ مشتنمونۀ حسیناینجماعت، حزبحکمتیسترحمان رهبران از زاده، نمیاستکه هدففوری»ویسد:
درستمانندهمۀرژیمایوسرانخامنه وسکانداراناصلینظام، مغزاستخوانضدسپاه تا هایاستبدادیوخشنو

ایاعتراضاتتودهمردم،یکدستکردنسهقوهدرقالب"هستۀسختقدرت"برایمقابلهباموجگستردهوبنیانبرافکن
تحوالتپیش مسیر استدر بابدگرگونید12«.رو در یکجمله از ریغ نیز اینهایوضعیتو به بورژوازیایرانکه

بهمانورخامنه ایواعوانوانصارشدربرابرجماعتیتدارکچیحذفوتغییرآرایشدامنزدهاست.هرآنچههست،
!کمونیستیرهبریکحزبهاتحلیلتاتراستشبیهتاریخبیهقیازدستچندمروایتیکهبهداستانیشود.خالصهمی

                                                           
8
.53آوریوعلیرضاامیرقاسمی،نشراینترنتی،صفحۀشمسلوکاچ،گئورگ،تأملیدروحدتاندیشۀلنین،ترجمۀحسن 

9
مراجعهکنید.1نوشتهایآنبهپیبندیبرایروشنشدنمقصودنگارندهازاپوزیسیونج.اوتقسیم 
 انتخاب کارگر( مردم، راه) ایران انقالبی کارگران سازمان اجرائی هیئت اعالمیهمآبانهبنگریدبه:هایلیبرالنامهایازاینفحشبراینمونه10

" دروغ امپراطوری"  گی چهره بی انتخابات؛ تحری  و فزونتر همبستگی با .نیز:1398بهمن21،سازمانکارگرانانقالبیایران،!اند کرده را شان
،انتخابات نفی و تحری  در اوین زندان زن سیاسی زندانی دوازده بیانیه.همچنین:1398بهمن18،امیرجواهریلنگرودی،!سازی  مالبر را

.1398بهمن29
11

خانواده  از عبارتیکی آن اعضای که پروغرب پرجمعیتچپ های از: حزبایران،کمونیستحزبکمونیست،فدائیاناتحاداند
.اقلیتهسته،(اقلیت)فدائیانسازمانکارگر،راهسازمانحکمتیست،-کارگریکمونیست

12
.139۸اسفند2زاده،،رحمانحسینرسوایی بزرگ جمهوری اسالمینمایش انتخابات:  
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کهاز)هستۀسختقدرت(جماعتیمستبدونظامیشود:هاتکرارمیعینهمینگزارهجریانهاومتونایندرتمامبیانیه
رژیم»کند:زبکمونیستایراناعالممیبرهمینسیاقاستکهحکنند.حکومتراقبضهمیترسشورشفرودستان

بهحتیانقالبخطربامقابلهبرایخود،صفوفبهجنگیآرایشدادنبرایاستشنیدهراانقالبپایصدایکهباراین
13.«داردنیازسپاهفرمانبهگوشویکدستمجلسبهاینکاسالمیرژیم.کندنمیرحمهممجلسکنونینمایندگان

برسراماتواندبهچشمخودببیند.مسئلهراهرکودکنابالغیمیتریکدستشدنعبارتدقیقیابهسازیاینیکدست
چراییوقوعآناست.

حکومتبرایبرخورداینفرایندبهآمادهشدناینانبامربوطساختنشود.ختمنمیفهمیفردگرایانهازتحوالتماجرابه
دموکراسیحداقلیراآنطلبانوخودبهاصالحمیلباطنیخواهیونیزدموکراسیاهایمشابه،ازقضسبعانهباشورش
نمایشمی به بیانیهاصالحگذارند. سروتهیککرباسبخوانندطلبانواصولاگرچهدرهرمتنو گرایانرا برای. ج.ا

شورش با مدتبرخورد هایآتیاز آبانها بود.139۸پیشاز شده خوابخرگوشیفرورفتهآماده در داینانکه راند،
دگردیسی شدنبرایسرکوبشورشهایانتهایزمستانچشمیگشودندو آماده به را ج.ا برایهایآتینسبتدادند!

تحاکمۀدرمیانهیئاینمیلوگرایشآشکارشودکافیاستبپرسیموهمچنینهایابیریشهقبیلنادرستیایناینکه
درنظردارانوجودداشت؟آیاهایسرمایهکشیبهرهایدربرخوردبافرودستانجانبهلبآمدهازدودستگیچهایران
عملکردهکهاینکضرورتجناحدیگراز«ترمشفقانه»و«تردموکرات»رانایراناندولتروحانیدربرخوردباکارگایش
پاسدارانسرپیشآمدهاست؟درذهنرهبر«سازییکدست» درمنظرایشان،بیتوسپاه تریازایگرانحرفهوبکآیا

وبازپیدااستمحکموقاطعاست«نه»هایکپاسختمامیاینپرسشپیدااستکهاند؟گرایانطلبانواعتدالاصالح
وازجملهحضراتنزدکلجبهۀچپبورژواییچرخدکهازآنروچنینمیپناهاماالحسنرحمانکهقلمدردست

اصول نظامیحکمتیست، سرکوبو نمایندۀ اصالحگرایان و دموکراسیگری نمایندۀ  انصارشان و اعوان و بازیطلبان
کژفهماینجماعت.هستند و ومیاندستگاهتفکیکوظایفاندکهچنانسرگشته باسازوکارهایها گوناگوندولترا
گرفتهوهمانامنیتیرژیماین-دستگاهپلیسیرابهتمامیباگرایانیعنیکهاصولاند!هایسیاسیخلطکردهبندیجناح
دانند.،همانتدارکچیاننظاممیدولتطلبانراکادربوروکراتیکاصالح

 از حتی واضحاتبدیهیاتمشاهدۀاینان و نمیناتواننیز که آنجا تا اند. دانند که دودستگیاگر باایهم برخورد در
گرایانکوشیدندخودرامحرکومدافعاعتراضاتکهبخشیازاصولدبو139۶ماهدردیصرفاًودداشت،وجمعترضان

 دهند. اصالحنشان که حالیبود ایندر ایدئولوگو و هاشانطلبان سخت»پیشاز «قدرتهستۀ میان اعتراضو»،
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25،حزبکمونیستایران،اسالمی شورای مجلس انتخابات دوره یازدهمین نمایش مورد در ایران کمونیست حزب مرکزی کمیته اطالعیه 
.139۸دی
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درحمایت،وازهمانابتداوکاستکم،بیج.اکلمقاماتشاهدبودیمکهنیز139۸درآبانکشیکردند.مرز«اغتشاش
شمشیرکشیدند.فرودستانجانبهلبآمدهازسرکوب

درجناحراستاپوزیسیونمسلکانخود،باهمنظروتحلیلجبهۀچپبورژواییدرسطحکلترتیبشاهدیمکهبهاین
بودهم واژه،بااصطالحاتینظیربهچپپروغربواژه.هربیانیهومقالهمنتشرساختآنانرادرعینمواضعبهوعینآوا
وخواه،نهضتآزادیوفعاالنسیاسیهایینظیراحزابچهارگانۀجمهوریبالیبرال14،«خواهایرانمردممبارزوآزادی»

 شودوبرایآنکهازاینیکیشدننجاتهمانمید،ایننطلبنامداراصالح-ایتودهمدنیلیبرال،کهدرادبیاتاینچپ 
خواهیمدیدکهچگونه..آیدرنگازآبدرمییکگزیندکهناگهانبامجاهدینهاییرابرمییابد،تاکتیک

چیزیانتخاباتبهتحریمجزفراخواندادن،هالیبرالصداباهمخواه،ودموکراسیچپپروغرب،درماجرایانتخابات
رسیعلیهجمهوریاسالمیپازتحریمفعال،یعنیتبلیغخواستبرگزاریهمههادراینانتخاباتلیبرالچنتهنداشت.در
وجهافتراقیهاجاتگوناگونچپپروغرب،برایآنکهمیانخودواینلیبرالکردند.فرقهحمایتمیجایرأیندادنبه

 ناکافیدانستهفعالتحریمبگذارند، را را رژیم»وسیاستخود اعتراضعلیه تبدیلکارناوالانتخاباتبهروز اعالم«
برایبیانایناعتراضنیزراهکاریخارق کردند. به شاناذهانبورژواییالعاده تبلیغاتی،پارهرسید: کردنبنروپالکارد

همهترپرطمطراق،برهمزدنهمایشانتخاباتیو ایشان،15هایرأی.آتشزدنصندوق،از درصدر چپبورژواییو
،حکمتیستحزب با آتشزدنصندوقتعریفمی«گراتحریم»هایلیبرالمرزسرخخودرا اینکه، از کردوغافلبود

دانندشانکهندانستندونمیبدابهحالد.نکنواجراییمیراصادرنمجاهدین،بهترازویهمینفرامینهاییچوسازمان
درمیدانعملمجاهدینهمانشعارراداد،میزدنانتخاباتبرهمشعارصرفًاچپبورژواییاگر«.سازندغافالنهم»

کردناندکهپارهبارازخودپرسیدهآیااینانیک16مریمرجویدرفالنخیابانتهران.تصویرگیریمباآویزانکردن.کرداجرا
باآتشزدنصندوقرأیمقدماتانقالبراهاکمونیستبنرتبلیغاتیچهربطیبهمبارزاتکارگراندارد؟درکجایتاریخ

اند؟فراهمکرده
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  به: بنگرید نمونه اتحاد!مجلس انتخابات تحری  برای مردم از دعوت و نیست، آن در انتخابی که انتخاباتی در شرکت یهعلبرای ،
.139۸بهمن10خواهانایران،جمهوری

15
تحریم“چهارچوبدرو!نیستکافیهم”رأیبیرأی“شعارمانظراز.استرژیمانتخاباتکلزدنبرهممانظرازدرستسیاست»  

 بی رأی عارش«.کشیدآتشبهرایرأهایصندوقداردامکانهرجاکردتالشباید.بودخواهدرژیمنفعبهنهایتدروگنجدمی”انتخابات
حزبکمونیستکارگریکمانگرجمال!زد آتش را صندوقها باید نیست کافی رأی چپو-، نیروهای مشترک اطالعیۀ در حکمتیست.

ازبگیرند،تریبونمزدورانایننگذاریم...اعتراضبرایباشدمحلیتواندمیجائیهردر"انتخاباتی"کمپینهر»خوانیم:کمونیستنیزمی
اعتراضبهرا"انتخاباتی"تحرکهروبیائیممیدانهبشانعلیهجاهمه...بزنندتائیدمهراستامارواستبدادوجنایتبروکننددفاعحکومت

.1398بهمن24،کمونیست و چپ نیروهای مشترک اطالعیه! است اسالمی جمهوری انقالبی سرنگونی ما رای،«کنیمبدل
16

،سازماناسفند او  –( سرنگونی من رای)  شعار با ایران شهرهای در رژی  انتخابات نمایش تحری  در شورشی های کانون فعالیتبنگریدبه 
.139۸اسفند1مجاهدینخلقایران،
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تطابِق اینمحضاین و عمل و نظر در اپوزیسیونهمانی کل نیست. فقهیج.ا،تصادفی نظامی ایدئولوژیک-را
روخواستشداندوازاینمیج.ابراندازِیِنمخالفنیزرا«مردم»،یعلیهدولتاعتراضفضایصرفوجودبهشناسد،میباز

نحلهج.اسرنگونی همیناالنوبههرطریقیاست. اینمتگونهایگونا، بازارسیاست، بههرقیمتاشهمدر اعرا
والبتهنهایتگذراندکهماهیتراازسرمیفرایندیازچپتاراست،جالبآنکهکلاپوزیسیون،د.نکنمیممکنطلب

کنندرادرایراننمایندگینمیایهیچطبقهوسیاستمنافعهااستکهایازسازمانآنتبدیلایناپوزیسیونبهمجموعه
شویمکهاینان.ازاینرواستکههرچهزمانبگذردبیشترمتوجهمیروندوتنهاهمانخواستعامسرنگونیرااشارهمی

استراتژیرواستکهندارند.ازاینهایغربیالمللیودولتنهادهایبینراهیجزتوسلبهتغییرسیاسیدرایرانبرای
را بیشتر،خود هرچه همیندولتسیاستروزبا، کوکمیها تحلیلبهسخیفکنند. در هاگزارهترینهمیناستکه

می بسنده و راهکارهاییکسانیمیکنند به عمل میدان در که بایدرسند مجاهدینیسم نام آنها گذاشتبر از. شکلی
ایربطهیچطبقهواصواًلبهمبارزاتسیاسینهتنهابهمبارزاتکارگریکهوفردگرایانهآنارشیکرفتارهایتروریستی،

دستهند تکایر یکهدفدارند: تنها بلکه جاتچماقارند، به نامداریکه جمهوریاسالمی، با مقدماتتولیدمبارزه
دوشادوشازقضا،دارانیکهکنند.چماقفراهممیهایامپریالیستیپیشبردسیاستهایوطنیرابرایهاوالقاعدهداعش

طبق مبارزۀ اعتالی از کرد.ج.ا خواهند پیشگیری پرولتاریا سیاستاتی که داریم درتوجه آمریکا امپریالیستی های
خاورمیانه،ازیکدهۀپیشبهاینسووبربسترفرایندافولهژمونیکآمریکاهموارهبهایجادوضعیتانهداماجتماعی

بینند.تراتددارکمیکشانآنوضعیدارانوقدارههاچماقهاوفرقهانجامیدهاست.اینگروه

هایلیبرالروشناست.نیروهاییکهعلنًاازها،جریاناتوچهرهطلبهاییچونمجاهدین،سلطنتتکلیفماباسازمان
 حضرات از اما هستند. کارگر طبقۀ دشمن آشکارا و برخوردارند متحده ایاالت سیاسی و مالی و»حمایت چپ

کمونیست زعمخودکه« طبقاتیمیبه طبلمبارزۀ رادیکالبر مواضع از استکه چگونه که پرسید باید ،شانکوبند،
نهچهگونهکهنشاندادیم،همان شود؟گرایاناستخراجنمیطلباندربرابراصولچیزیجزدفاعازاصالح،بخواهندیا

هایدشمنانپرولتاریااستکهژهمواضعوتحلیلوابهشان،واژهچگونهاستکهدرهربزنگاهی،درهربیانیهواطالعیه
زند؟آیاجزایناستکهایننیروها،شانبیرونمیکندودمخروستمایالتبورژواییاستکهازدهانخودنماییمی

مغزاستخوانآمریکاییهستند؟اپوزیسیونیکهدردشمنیوقساوتبا ناخواسته،جناحچپاپوزیسیونیتا و خواسته
کند.افعپرولتاریاازهیچچیزمضایقهنمیمن

ترشد،هایشدرازگوشهرچهبیشترآنجاماند،وپینوکیوبهشهربازیرفت االغانگلۀودستآخردیدکهباوردمدرآس 
می آخور در استو یکیشده چپپروغربنیز خچرد. بر بیشتر دموکراسیوهرچه ازنشستخواهیان که هرچه و
واپوزیسیونراستکهگیردپیشمیایراهماناستراتژیبیشتروبیشتراختیاردیدکهبیسیاستطبقاتیفاصلهگرفت،

وقوعشورشند.گزیبرمیدررأسآنمجاهدین درفضایسیاسیایرانبیانگرنقطۀعطفی139۶هایدیماه اینبود.
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فراینِددرشد.همچنینعاملشورشاجتماعیبدلمیتیبودکهبهمحرکوتمعیشخواهیکهمطالبادموکراسیدیگرنه
،بهماابهیکیازدوراهبردعامگراییراهبردعامغربدرهردمفزایندهافولهژمونیآمریکا،بهگرایشبهحضیضیجریاِن

هرچهبیشتردرافقخواهی،گراییوبیانایدئولوژیکآن،دموکراسینترتیبغرببهای.بورژوازیایرانانجامیدهاست
دهد.بهحیاتیانگلیادامهمیبورژواییوبیشترطبقهمتوسطیخردهایوتنهادرمقامفانتزیرنگباختهبورژوازیایران
برایسیاستخاینکدموکراسی برگانجیریاستاز همیناستکههایایاالتواهیتنها خواهیدموکراسیمتحده.
 صلهبگیرد،فااپوزیسیونراستپروغربهرچهکوشیدبیشترازچپنجامدوایمبهزایشمجاهدینیسماپوزیسیونج.ا

روید.وپابزنیدبیشترفرومیفتید،هرچهبیشتربرایرهاییدستاگویندوقتیدرباتالقبیمیبیشترباآنهایکیشد.

 

 

 گرایان برجام تا ردصالحیت: ظهور و سقوط اعتدالاز 

بدونهرنبردوجنگی،شناختصحیحودقیقازوضعیتدشمناست.پیروزیدرهایشرطیکیازملزوماتوپیش
 در پرولتاریا سیاق، همین بر نیست. ممکن نبرد پیروزیدر دشمن، تحوالتاردوگاه از باشناختجامع خود پیکار

هایبورژوازیداشتهباشد.گردیسیایستفهمدقیقیازتحوالتودببورژوازیمی

باشعارچرخیدنسانتریفیوژوکهچهشدکهدولتروحانی،کهزمانیپیشخواهدکشیداینپرسشراسنجاظرنکتهن
زبونانگاشت،امروزچنینبههیچمیهایرهبرنظامراکردومخالفتتازیمیۀسیاستایرانیکهچرخاقتصاد،درعرص

هاراازدولتیآمرانه،امروزشدخریدهنمیبخسبهثمناشدرمخالفتبابرجامارهایشدهاست.چگونهرهبریکهانذ
نشستندودرصحنعلنی،طلبانیکهدرمجلسششمبستمیدارد.چگونهاستکهاصالحبرحذرمیمذاکرهباغرب

پذیرندودصالحیتخودرامیرمطیعانهامروز17خواندند،میفرارهبریازمقامایخامنهبهبرکناریمجلسخبرگانرا
ماهوکجامعهازسرکوباعتراضاتآبانشدهند.وچگونهاستکهدربحبوحۀسروصداازکاندیداتوریانصرافمیبی

عدمکفایتنیمیازنمایندگانارائهدهد،«نمایشیازرقابتوفضایبازسیاسی»جایآنکهبهج.اشوراینگهبان،139۸
.داردرااعالممیمجلس

 منشاءآنانیکهدیدیم اینتحوالترا اتدستوردرصرفًا رهبر شورشمنظوربهو با هایفرودستانآمادگیبرایمقابله
یاوکنندجستجومی جنگزرگریدوجناحاز را تناقضروبهنامندمی«نظاماسالمی»کلماجرا با ، ازدوونشمیرو

                                                           
17

طینطقیجنجالیمجلسخبرگانرابهبرکناریطلبدرمجلسششم،نشینینمایندگاناصالحدرزمانبستعلیاکبرموسویخوئینی، 
رهبرج.اازمنصبخودفراخواند.
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بدیهیاستکهدراینشوند.همانمیایناندبرخودنهادهج.اجاتفاالنژیکهناماپوزیسیونناگزیربادستههمانابتدا
درحالرقمحاکمیتبدیهیاستکهفرایندیکدستشدنبازواستمشغولحذفجناحیدیگربهتحوالتیکجناح

آیدوچیزینوینرابهشکلوکسوتدیگریدرمیاواًلدراینفرایند،جناحپیروزنیزامامسئلهآناستکهخوردناست.
تکوینجناحنوینیدرحاکمیتمیفرایندیکدستشدنبخشد.تکوینمی بابه همانجناحپیشین، آنکه نه انجامد،

 درودگردیسیوتکویننیروهایجدیدفهمچراییاینتغییرآرایشبرایدرثانیقدرترادردستگیرد.همانسروشکل 
تفعلیجهانبنگریموببینیماشدروضعیبایستبهتحوالتبورژوازیایرانونیزجایگاهسطحهیئتحاکمۀایران،می

کهاینتغییرآرایشپاسخبهکدامیننیازبورژوازیاست.

درانتخاباتمجلسیازدهمشاهدبودیم،،بایددرنظرگرفتکهآنچهگراوبرخالفمنظراپوزیسیونغربپیشازهرچیز
.فرایندیکهباخروجآمریکااستتر،بلکهفرازیازفرایندیطوالنی«تالشنظامبرایحذفجریانرقیب»نقطۀآغازنه

ایران مرکزسیاستدر دنبالآنخروجدولتیازدهماز به و برجام 139۶درسالاز با خانوادۀآغازشد، حمالتبه
شانانجامید.طلبانحامیواصالحگرابهحذفکاملجریاناعتدالادامهیافتوسرانجامدرانتخاباتمجلسالریجانی

هاپیشازاعتراضاتآبانفرایندمدتایندیگرآنکهبودودید.ادامهخواهدیافتبایدمنتظرنفرایندتاکجایکهارااین
ونقششورش139۸ماه عملکاتالیزوردرمقاموداشتهثانویاهمیتیپروسهاینتکوینهایفرودستاندرآغازشده
همانیاستکهبهتمامیشود،شویمنیروییکهازگردونۀسیاستبهبیرونپرتابمیکمیدقتمتوجهمیبا.کندیم

باآمریکاداشت.تالشیکهبابرجامجوانهزد،اماپیشازآنکهبهثمرروابطج.اسازیعادینقشیکلیدیدرتالشبرای
بنشیند،دولتترامپآنراازریشهدرآورد.

 آغازدر نودشمسی، ج.اورزیسیاستدهۀ یکیتعریفمیبنیادینحولدومحور شد. در«عمقاستراتژیک»ایجاد
 که طریقحفظحفاظتمبتنیبرخاورمیانه، از خود عقبمتحدینمنطقهاز گزندتهاجمیامپریالیستیو راندنایاز

توافقبراشمیانجیروابطباغرب،کهسازیعادیودیگریتالشبرای18،کردکارمینیروهایآمریکاییازخاورمیانه
سانتریفیوژوگردشدواصلیکهباشعارچرخشنژادکلیدخورد.احمدیدومدولتهمانوازبودایسربرنامۀهسته

بهبازیافت:قاسمسلیمانیومحمدجوادظریف.نیزهایکلیدیخودراوچهرهچرخاقتصاد،روحانیرابهقدرترساند
های،بادردستداشتنتصاویرسرداربودکهدرپایصندوق139۶متوسطی،درسالهایطبقهپوشیادداریمکهبنفش
رأیحاضرشدند.

گراییودیگریآمریکاستیزی.یابد.یکیغربراندرپاسخبهتعریفمناسباتخودباغربدوراهبردعاممیبورژوازیای
ایندوراهبرددرحقیقتزایی و تنشنیزده امپریالیسماستوهایدرونیبورژوازیایرانزایندۀ کردوکار با درمواجهه

می ایران بورژوازی سیاسی آرایشقوای بر را خود هر م  همواره هیچنهد. راهبرد دو خارجاین میدان از تمامی به گاه
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بنگرید.2نوشتبهپیایج.احضورمنطقهدرخصوصمختصربرایتوضیحی 
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ایسیاسیایرانهموارهباسلطۀیکراهبردبرفضاند.بلکههموارهیکیذیلدیگریبهحیاتخودادامهدادهاست.نشده
ادغامراهبرددیگرطحیازس است.دردرونخود اینادغامتماموکمالباشد،بلکهضمنحفظممکنشده آنکه نه

نیزشکلمیدرونج.اهایسیاسیوجناحیتنش ادغام سطحیاز وجناحسیاسیمغلوبناگزیربهحدیازگیرد،
.شودتمکینبهرقیبخودمی

ستیزی،تاحدامکاندرونراهبردعامستیزینبود.بلکهخوداینغرببودیراهبردغربمعنایناآغازعصراعتدال،به
درحقیقتخوداینهضموجذبروابطباغرببدلشد.سازیعادیگاهیبرایگراییهضموجذب،وبهتکیهغرب

هایمیانیایندهه،بهاوجخودرسیدوآغازشد،درسال1390هایابتداییدهۀشدن،پروسهوفرایندیبودکهازسال
کردنبرجامازسویترامپ،کلاینفرایندازاند،باپارههمانشدهرسیدایندوباهماینایکهبهنظرمیدرستدرلحظه

شید.همپا

هاوامکاناتفرصتبودانجامیدههاییبست،درعینآنکهبهبن۸0هایمیانیدهۀستیزیدرسالسیطرۀراهبردغرب
مهم که بود کرده خلق نیز آنتریننوینی خاورمیانه. در قدرتج.ا گرفتن نادیده در غرب ناتوانی از بود اشعبارت

برسرکارآمدندولتستیزیوبهحاشیهراندنراهبردغرباقتصادییکیازعواملیبودکهزمینۀ-هایسیاسیبستبن
آوردهاراچونانمستمسکیبرایحملهبهرقبایسیاسیخودبهدستسوآنازیکروحانیدولت.رافراهمنمودروحانی
آوردهایجناحرقیبچونانکارتبازیواهرمفشاردرمذاکراتاستفادهبهخوبیازدستگرفتوازسویدیگرکارمی

بااینهمهبرایخودباشد.دهایمنطقهآوراستفادۀروحانیازدستهاتماشاچیمدتکرد.جناحرقیبناگزیربودتا
گرایانراناگزیرساختتابهرقیبانخوداقتداجویند.لمپمعادالترادرهمپیچیدواعتداسرکارآمدنترا

دفاعنکردهاست...سبهاندازۀمنازموشککهیچ:»شدمدعیمیظریفسرانجامروزگاریفرارسیدکهکههمینبود
موشکمی برادرشدیپلماتمیکسیکه چهره19«.شودسازد هیئتهایکلیدیایندو و درونیبورژوازیایران نزاع
بااینهمهدگرگونیاوضاعبودکهکسیچون.بودندآوردیهماندوراهبردمذکور،یعنینزاعوهمسیاسیآنبورژوازی

آواییبارقیبخوددرآید.همازدرظریفراناگزیرساختتا

هرقضااز.بودنیزنظامیدیپلماتی،بودنظامیفرماندۀیکهراندازهکهسلیمانیقاسمدراینمیانبایدتوجهداشتکه
مذهبیای،طایفهرهبرانوشیوخمیاندرنیزسلیمانیداشت،مقبولیتاروپاییمقاماتورهبرانمیاندرظریفکهاندازه

بوداعتمادموردحدودیتالبنانوعراقسوریه،سازمانیو اش،شدهدیدهکمترسیاسیوجهۀکهبودکسیسلیمانی.
هادراینسالیکهظریفوسلیمانبودهمین.کردمیتسهیلراایرانهایسیاستاجرایعراق،شیعیانمیاندرویژهبه

 نهسلیمانی،ترورجلساتمشترکهفتگیداشتند. چیزهرازبیشکهایران،نظامیاقتداربهزدنضربهجهتازصرفًا
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.1398بهمن15،خبرگزاریتسنیم،آوردی  نمی دست به را بن اجالس توفیقات نبود سلیمانی سردار های حمایت: ظریف 
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درنهسلیمانیقاسمکهبودنمادینیصحنۀ.بودظریفتحریمعملیاتارزهموایراندیپلماتیکامکاناتتضعیفجهت
آنآمریکابرای:واقعیبلکهنمادینتنهانه.شدمیترورسیاسیمذاکراتبرایسفریحینوفرودگاهدرکهجنگمیدان
.بودسلیمانینظامیمانورهایازترحساسعراق،وزیرنخستتعیینبحبوحۀدربغدادبهسفرجملهازومذاکراتقبیل

برداریتمامعیاریبهعملستیزیبهرهگرایانازنتایجراهبردغرباعتدالبهاینترتیبشاهدیمکهدرآغازدهۀجاری،
دستایاالتسرنگونشدنبهسوریه،دولتایرانرادربرابرممانعتج.اازپیشروینیروهاینیابتیآمریکادرآورند.می

ومتحده حدودیایمنکرده سیاسیوتحریمرفعازآنسوبود.تحضورظریفدرمذاکراپشتوانۀتا هایاقتصادی،
متحولمیتسلیحاتی اقتصادایرانرا درجامعهبهارمغانمیومشکردنیزنهتنها بلکهبهتابیتآوردروعیتیبرایج.ا ،

نیزکمکمی فروشسالحبهایران،مدتکرد.عمقاستراتژیکج.ا کنیمروسیهبرای استمنتظرکافیاستاشاره ها
20تحریمتسلیحاتیایراناست.سررسید

دولتترامپ ورقبرگشت. اما، دهه پایان در رهبران پارهسیاستاینیکیاز با سپستحریمورزیرا، و برجام کردن
کهوکرناکنددربوقترورکردتا،نهباگلولهکهباموشکرانیزدرخاکعراقشخصظریف،بهرسواییکشاندودیگری

است.سلیمانیداشتوهمظریف،سرآمدهشدهمقاسمدورانیکهمیعصردیپلماسی،

آننیروبرایوامکاناتتوانتضمینچیز،ابراینیروهایسیاسی،پیشازهرۀسیاسترحدودتصرفعرصدانیمکهمی
منافعیکهبستهبهاوضاعواحوالزمانهتحولمیکند.اشتعیینمییابیبهمنافعطبقۀمتبوعدست ضرورتاینیابد.

پوشبهقهرمانمیرفسنجانیراازعالیجنابسرخهاشکهبودآنافقگشایشایرانونیزمذاکرهباآمریکابرایبورژوازی
ایبیترهبریرانیزبهکشوررابهدستگیرندوحتیدربرههگرایاناجازهدادتاسکانهدایتبهاعتدالبدلکرد،ملت

کردبیانآمریکابامذاکرهباراخودضمنیمخالفتبارها،9۶تا92هایسالدرای،خامنهکهداریمیادبهحاشیهبرانند.
قالبدرروحانی،دولتبامقابلهازراخودناتوانیو حاالبههرصورتدولتمورد»قبیلازهاییتبصرهوتوجیهات

ببرجامدرمجلسنیز،بیشازهرچیزازحکمحکومتیرهبروهمراهیبرایتصوی!رساندونظرسمعبه«اعتماداست
اعضایجبهۀزادهورسایی،یچونکوچکنمایندگان.بهیادداریمکهورضایکاملسرضعفوناچاریبودتاموافقت

ایبرجاماعالمکردند:شانتردیدینیست،ضمناعتراضشدیدالحنبهتصویببیستدقیقهکهدروالییبودنپایداری
«!برجامراالریجانی،شمخانیوحجازیتصویبکردند،مانکردیم»

بهشکلیبهینه،همحفظحضورکهبودگرایاناعتدالذیلاقتدارکهچراجناحرقیبخودرابهحاشیهراندندگرایاناعتدال
بورژوازیایرانپیشازبرسرکارآمدنقاطبۀ.شدمیسرمیوهمحضوربرسرمیزمذاکراتمقدوربودایراندرمنطقه

ازتحدهآنگاهکهاینافقهرچهبیشترازدسترفت،آنگاهکهایاالتمو.هبودروحانی،رأیاعتمادخودرابهایننیروداد

                                                           
.1399مرداد24،بهارنیوز،روسیه و چین توسط ایران علیه آمریکا قطعنامه وتو20
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اشناگزیرقافیهگذارکرد،دولتروحانیوتمامپشتجبهۀسیاسی«چیزیاتوافقجامعیاهیچ»بردبهسیاست-بازیبرد
هاباازبینرفتننهتنکهشدایممکنلحظهآن.حذفاینجریانتنهاورأیاعتمادبورژوازینیزازدسترفتراباختند

باروتگراییبرآناستواربودنیز،باهاییکهعمارتاعتدال،بلکهستونبدلشدنزولایروبهضرورتوجودش،بهفرقه
هنگامازهمپاشید.مریکاییآترورچاشنیتحریمو چنینبیمییتنها سروصداهزینهوبیتوانیکنیرویسیاسیرا

بهفرقهبدلشدهباشد.اشدرواقعیت،هایفروپاشیپایهبهدلیل،حذفکردکهپیشتر

کهدرروزگاررونقوجالل،حامیاعتدال گرایانسقوطکردندوباخودهرآنکسرا براینشانبود،بهقعرکشیدند.
سیاق انتخاباتالریجانیازگیریکنارهبود علیالریجانیکحضوردر . فردایجنبشسبز،ضمندرکه مقتضیاتاز

،آندیدوازپشتتریبونریاستمجلسراملکطلقخودمیوزگاریکهروهمزمانه،بهخیلاعتدالیونپیوستهبود؛
ایاینهرچندعدهباززد.درانتخاباتسر،ازکاندیداتوریکردجمهورکشوررا،همچونموشازمجلسبیرونمیرئیس

تاکتیکیبرای را، ریاستاقدام به 1400جمهوریحمله تلقیکردند، علتاصلیرا نایبرئیساما ترقی، حمیدرضا
اینمجمعکالنسرمایهشورایمرکزی عباراتیکهبهموجزترینشکلحزبمؤتلفۀاسالمی، برزبانآورد. دارانایران،

عدمحضورایشان،شکستدلیلاوِل:»ایدرحالزوالتدالیونبهفرقهکلفرایندتبدیلشدناعچراییستبرتأییدیا
نهتنها21«نتیجهبودنمذاکرهباآمریکااست.چونایشاندرتصویببرجامنقشقابلتوجهیداشت.پروژۀبرجاموبی

علیمطهرِیسابقًاحذفشد.گردونۀانتخاباتکهدرتصویببرجامنقشداشتازاینمایندهعلیالریجانی،بلکههر
برجستهاصول صادقی، محمود و ترینگرا بودند. آهاشان کهپیشاز اینجماعتن ردصالحیتتوسطشوراینگهبان
ردکردهبود.آنخودواقعیتصالحیت،شوند شانرا ازدستدادهها دانستندکهومیبودندخاصیتوکارآییخودرا
نهنزدسرمایهنهدردولت،دیگر همیعمومیجامعهجایگاهیندارندذهنیتدارانونهدر آینده. نگرانیچوننبودکه

 مابقینیز و انتخاباتشرکتنکردند در محترمانه عارفوالریجانی، محمدرضا تیر شوراینگهبانحذفخالصبا
از بهتر نمایندگان این حکمتیشدند. و چپ میحضرات ست که انتخابات»دانستند جمیع«مهندسی آنکه بدون ،

شانراجمعکردندوبهکوزهسروصداکاسهازاینجهتبیشدهباشند،ممکننیست.پشتوانهوبینمایندگانچنینرسوا
تاخانه بختکیرفتند اختر آسمان در دوباره بگیرد!سیاستشان بهنطقپسدرخشیدن ژستهای و منتقدانه ظاهر

شد،امادربایدازارکسترهماهنگمجلسحذفمیکهسازناکوکیبوداگرچهمشمئزکنندۀدفاعازآزادیاینجماعت،
ریشۀموضوعهمانبودکهگفتیم.شتوماجراعاملیتیفرعیداکِل

آغازشدهکهفرایندیکدستشدندازآنبودهابعمدتاگرهمتصمیمیگرفتودستوریداد،،«هستۀسختقدرت»
تحمیلمی بهج.ا وضعیتبودکه اینیکدستشدنرا بود. انتخابات، نیرویکردودربزنگاه به هستۀسختموسوم
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.1398آذر11نیوز،،مشرقآید؟ چرا علی الریجانی نمی 
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مدیدکهنههستۀسختنهایتاستفادهرابرد.هرچندکهخواهیجرحوبرایتسویهحسابوحذفوضعیتازقدرت
گرایانهمانیهستندکهبودند!درکاراستونهایناصولبردقدرتآنمعناییراداردکهکلاپوزیسیونبهکارمی

 

 سازند؟ هستۀ سخت یا بورژوازی؛ کدام یک تصمیمستاد فرماندهی جنگ: تأسیس 

« ... است سنگینی و مهم جلسۀ بسیار آقایانجلسه، همین
اند...میدانهایاینمیدانشکنوخط]تولیدکنندگان[...صفوفمقدم
22«خطیریاست،میدانجنگاست.



درایرانشکلگرفتهاست:هستۀسختقدرت.ایازموجودیتدولتنزدکلاپوزیسیونج.ااسطورهطیچهاردهۀاخیر
تحوالتج. تماموقایعو دولتکه از تصمیمفهمیرازواره به را اینگرداند.سازیاینهستۀسختقدرتبازمیا نزد
سازیشودکهقدرتوتصمیمذاتفهممیبهقائمصلب،تغییرناپذیرواپوزیسیون،هستۀسختقدرتبهماابهموجودیتی

و-ایکهازناکجاآبادیمذهبیهستهکند.یلمیبربورژوازیایرانتحمفارغازمنافعطبقاتیخودرا فقهیظهورکرده
وکند.هستۀقدرتیکهحاکمیتچنگانداختهوازآنارتزاقمیجامعهبرپیکراختاپوسیچونان بهزورسرنیزه اشرا
یباطبقۀجهۀبورژوازاموخصائلتاریخیبورژوازیایرانونیزدراینکهبخشد.هاینفتیتداوممیبرداریازرانتبهره

،یاهستۀ«دولتپنهان»بهشکلیکگیریساختاریدردولتایرانانجامیدهکه،بهشکل57کارگردرکورانانقالب
مرکزیقدرتعملمی بهستیزیبرایبورژوازیایرانضرورتغربکندشکینیست. ویژهجهتممانعتازاعتالی،

یکیازعناصراساسی57قوایچپدربازۀانقالبگراوهمچنینغربلیبراِلونیزسرکوبنیروهای57زبقاتیانقالب
شکل سختقدرتبود.صیرورتو گیریآنهستۀ ناظر میسادههر کنددلینیز فهم قامتتواند بیترهبریدر که

قدردم میودستگاهی عمل ایران دولت درون بنیانکندتمند سر بر مسئله . و عملکرد چگونگی طبقاتی، نیزهای
شودنهموجودیتیهایاینبهاصطالحهستۀمرکزیاست.خواهیمدیدکهآنچههستۀسختقدرتنامیدهمیدگردیسی
متصلبوتغییرناپذیر،بلکهخودیکیازاجزایضروریحاکمیتبورژوازیایرانشکلومحتواییذاتداردونهقائمبه
بهماهیتبورژواییاست. بنا بادرمنطقخودپوزیتویستاستواش،کلاپوزیسیون، الجرمپدیدارهرموجودیتیرا

سازدبهنامهستۀسختقدرت.ایمی،اسطورهضرورتگیرد.بهاینترتیبازواقعیتمادییکذاتآنیکیمی
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.139۸آبان2۸رهبری،سایترسمیوب،بیانات در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
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گرایاناعتدالبر«هستۀسختقدرت»غلبۀبهازجانبکلاپوزیسیونراستوچپ،آنچهکهدرفرایندانتخاباتاخیر،
از درحقیقتعبارتبود غرببرایسازیعادیپاسخیسیاسیبراینبودِمشخصشدِنتبعاِتتفسیرشد، با رابطه

 ایران. بورژوازی استکه شده آشکار ایران بورژوازی آمریکاهماینکبرای امپریالیسم با ایران بورژوازی درسویی ،
 آمریکا هژمونی افول فرایند که است،شرایطی جریان بهدر میالجرم اجتماعی اهدام پذیرشانجامد.وضعیت

پیادهروابطسازیعادی با هاییهمراهاستکهنتیجۀآن،معناییجزنابودیامکاناتوسازیسیاستازجانبآمریکا
طبقاتیاعتالیمبارزۀامکاننابودیوضعیتیکهبهنابودیارکانحیاتاجتماعیوازجمله.نداردمنافعبورژوازیایران

بهداردتاراوامیتجلیافولهژمونیآمریکا،کهبهظهورترامپیسمنیزانجامیده،ایاالتمتحدهانجامد.پرولتاریانیزمی
ایایران،بهمعنایبهمعنایازدستدادننفوذمنطقهتوافقجامعیکه23رویآورد.«چیزیاتوافقجامعیاهیچ»سیاست
بدونآنتوافقاست.هایآمریکاگویسیاستقربانایوجهانیوبهمعنایبدلشدنبهبلهدادنبازارهایمنطقهازدست

امریکهشرایطوبسترمناسبرابرایپدیدآمدنوضعیتماند.هاباقینمیجامع،راهیجزدرگیریوافزایشسطحتنش
آورد.انهداماجتماعیفراهممی

 اخیر، دهۀ است.طیسه بهخلقدوجناحسیاسیمتخاصمانجامیده غرب، با رابطه مسئلۀ که24پاسخبه زمانیبود
باشعارگفت است،سازیعادیها،اعالمکردکهآمادۀوگویتمدنجنبشاصالحات، آمریکا عرصۀسیاستروابطبا

هاوحتیها،خیابانخواهیاشغالکردوچنانجنبشقدرتمندیشکلگرفتکهدرروزنامهایرانراباشعائردموکراسی
نامیدند،لشکرکشیشد.بیتمی«هایفشارگروه»،وآنروزگار«هستۀسختقدرت»مجلسایرانعلیهآنچهکهامروز

اگرعکسمراهمآتشزدندباید»ایبرایآرامکردنفضاضمناعالماینکهخامنهرهبریچناندرحاشیهقرارگرفت،که
«سکوتکنید به را مقابل طرف از، تجاوز دشمنمجادالِتحدودِعدم سوءاستفادۀ از مگر تا کرد دعوت سیاسی
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  به: بنگرید ترامپیسم، و امریکا هژمونی افول درخصوصچیستی مبسوط توضیحی هژمونی»برای افول و عروج امریکا: امپریالیسم
.1397پلیتیککمونیستی،نشراینترنتی،،پناهی،بابکوفرزانعباسی،سوریهورئال«ابرقدرت

24
نیروی  دو این وجود نگارنده زعم میبه چیز هر بیشاز توضیحداد.سیاسیرا بورژوازیایران در گرایشمتضاد دو وجود بایستبا
ویژهپسازپایانجنگوتابیتج.ا،ناگزیرمسئلۀشیوۀتنظیمروابطبابازارهایجهانیوبهطورکلیوسربسته،توسعۀانباشتدرایران،بهبه

کشد.چنیننیستکهیکجناحازبورژوازی،سرمایهدنبالآنتنظیمروابطباغربراپیشمی ،سیریدیگرسرمایۀصنعتیایادرتفردهایخ 
درنتیجهحفظتنشباغرب،خواهاناستقاللورانتی-بیریدیگرسرمایۀتجاریایادرتعخواهانرابطهباغربوجناحیدیگر،انحصارات

وجود،هرسرمایۀمنفردیدرایرانایندوگرایشمتضادبرایمگرایشوزنبیشتریدارد،سوایاینکهبرایهربخشازبورژوازیکداباشند.
آم عام راهبرد دو بروز به سطحسیاسی گرایشدر بازتابایندو و غربدارد جناحغربانجامد.گراییمیریکاستیزیو دو ووجود گرا

آمریکاستیزدرهیئتحاکمهپاسخنیروهایسیاسیاستبهایندوراهبردعام.وجودایندوجناحدوچوبزیربغلیاستکهبورژوازیایران
سازدتابهیکیرمیسیاسیدرهردورهبورژوازیایرانراناگزی-هایاقتصادیبرایحیاتخودناگزیربهتکیهبرآنهااست.شرایطوضرورت

تنهاازآنروکهمشخصشدهآمریکابدونودرپرتوگرایشافولهژمونیکآمریکا،اقبالنشاندهد.اینکبیشازدیگریازاینراهبردها
.نزلدرجهیابداسرحداتیکفرقهتترودکهمیگراراندارد،اینجناحآواییباجناحسیاسیغربنابودکردنبورژوازیایرانامکانهم
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شرارتنامیدنایرانهایسیدخندان،محورتنهاآنزمانکهمعلومشدپاسخآمریکابهگفتگویتمدن25جلوگیریشود.
توانستدستبهسرکوبجنبشاصالحاتبزند.«هستۀسختقدرت»است،آن

روابطباسازیعادیامکانبودکهآخرینگشایشمعناداروتوانمندیدرنمایشافولهژمونیآمریکا،میانپردۀاوباما
شد.جنگودرحقیقتآنگشایشتنهادرعصرتهاجمامپریالیستیبودکهممکنمیداد.میبهبورژوازیایرانراغرب

ج.ادرمنطقهسرگرمحفظمتحدینبارامابایکتفاوت:اینمذاکرهدورویسکۀسیاستآمریکادرخصوصایرانبود.
مومنطقه تهاجمیامپریالیسایدر با اجهه تیبود. زمانۀجنگو و«مقاومت»زمانه آناصالحبود هوادار»طلباندیگر

پذیریبهکاراصالحاتآمد،انعطافپسکردند.هادردیازمعضالتدوانمیوگویتمدنگفتمدافعو«صلحجهانی
هادرسیاستکهدههراپذیرفتندگرایانیاعتدالزعامتگردهمآمدندگرازهردوطیفاصالحاتواصولاروهاییمیانه

ببینند.جنبشسبزازرهبراندرحصرشچشمابرایگشایشنوین،دولتیتدارکائتالفکردندتوباایشانمهجوربودند
گرایانیچونالریجانیاصولروحانیقناعتورزید.دلقکیبهنامبهسیدخندان،جایوبهبهتنکردبنفشپوشید،قبای

طلبان،هردویاصالحویژهدراربهدوبهطایفۀاعتدالپیوستند.ازبرجعاجشانپایینآمدند،ضرورتروزراپذیرفتننیز
ج و چهره راآن حاشیه به درازمدت، فرایندی طی تشخیصنداد اینضرورترا که تشکیالتی و فرقهمع به و اینده

ش بدل ناهمگون د. حضور و امکان بودمقتدرانۀگشایشاین عواملی منطقه، در غربندج.ا نیزکه و تندرو گرایان
گراییوآمریکاستیزی،هردو،وجهۀغرب.راندندهرچهبیشتربهحاشیهراتمامعیارپایبندبهآمریکاستیزِیگرایاناصول

گرایانهواردمیدانشدند.ایدئولوژیکخودراهرچهبیشترازدستدادندودررختراهبردهاییعمل

دردومرحلهاتفاقاًدرکارنیستوزندکهحرفاولوآخررادرسیاستایرانمیسختقدرتیبینیمکهاصواًلهستۀمی
«هستۀسختقدرت»اوضاعواحوالاقتضاکردهآنگاهکهیکیعصراصالحاتودیگریعصراعتدال،ازتاریخج.ا،

26بازگردد.میدانراخالیکردهوتنهادگرگونیشرایطاجازهدادهتادوبارهبهمیدان

تالشوباشکستاینکداد.پایان«همسلیمانیهمظریف»صراعتدال،عصرگفتیمکهخروجآمریکاازبرجام،بهع
غربوسازیعادیبورژوازیایرانبرای یاینتنشسیاسیبرهاحذفهزینهتبعآنشکستتالشبرایبهروابطبا

.سرفصلآناست«سرعقلآوردنایران»عصریآغازشدهکهسیاستفشارحداکاریآمریکابرایبر27گردشسرمایه،
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.137۸تیر21سایترسمیرهبری،،وب۷۸ سا  در تهران دانشگاه کوی حادثه پی در بیانات  
26

بدانوکردهتعریفحکومتساختاردرثقلنقطهیکعنوانبهرافقیهوالیتکهایراندردولتتاریخیخودویژگیکهاستتذکربهالزم 
ایندراماکندمیایفابرجستهنقشی«قدرتسختهستۀ»نامبهچیزیظاهرینمودآمدنپدیددراگرچهبخشد،میویژهاختیاراتی
.داردثانویاهمیتیمناقشات

27
هاییرابهانباشترواست.درتماماینچهاردهه،اگرسیاستتنشباغرب،هزینهتوجهداریمکهبورژوازیایرانهموارهباتناقضیروبه 

واردمی ازآنسوغربسرمایه اعمالمیگرایینیزهزینهکند، انباشتسرمایه گردشو بر اگرغربهاییدیگررا گرایینیز،همچونکند.
برتنکردهبود.«دولتدموکراتیک»هابودکهجمهوریاسالمیقبایکاستیزی،پرهزینهنبود،اینکسالآمری
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 بربسترصیرورتوضعیتانهداماجتماعینابودیاینبورژوازیتبعاتناگزیرآنسیاستیکه بورژوازیایراناست.،
نیازمندتمرکزقواوتشکیلستادفرماندهیآتیهاینظامیوتنشعصرجنگآغازشدهوبرایاینجنگکهاستمتوجه

ههکندمرگباراستوبورژوازیایرانهمینرامتوجهشدگیریراباتأخیرمواجاست.درعصرجنگهرمانعیکهتصمیم
مراکزمتعددتصمیم.است تا بود برسرمسائلیچونتصویببالتکلیفیوهمچنینگیریوالزم لرزشونوسانیکه
ها،کهازمدتازهمینروبودکهبیترهبری،سپاهودیگراعوانوانصارشانپالرمورخدادهبوددیگرتکرارنشود.لوایح

مشروعیتکافیبرایتشکیلاینستادفرماندهیرایافتند.،دگردیسیضمنبودند،آمریکاستیزپیشسردمدارانجناح

خامنه با تنازفعاالناقتصاد2500ایدردیدار آبانماه نمی139۸یدر یاوه ، مهمو»بافتکه بسیارجلسۀ جلسه،
رویدادیتاریخیبودکهتمامبزرگانقومدرآنجلسهگردهمآمدهبودند.جلسه،مهموسنگینبود.«.سنگینیاست

دادهایترینچهرهمهم رهبرخودرأیاعتماد به آنجلسه دروضعیتیسکانهدایتکشورراتاندبورژوازیایراندر
بورراریبهدستگیرد.اضط که بهبیعتدرژوازیدرمناسکی، میازقضا اعالممانستعهدخلفا کردکهدرعصر،

،هرمذاکرهجنگواگرالزمباشدزینپسبهاینترتیبنیازدارد.هاینظامیدرجهان،بهتمرکزقوایدولتیتشدیدتنش
شخصیقابلرهبرج.انیزبهسهمخود،بهبورژوازیاطمیناندادکهدوتحتنظارتقواییمتمرکزپیشبردهخواهدشد.

بندههمپشت»همینبودکهضمناعالماینکهمیدان،میدانجنگاست،تضمیندادکه:اطمینانبرایبورژوازیاست.
کنم،تولیدبایستیپیشرفتکند...متأسفانهاقتصادکنم،کمکمییدکهمنهمدفاعمیاینراشمابدانام.ایستادهیهقض

حاالعده شرطیاست. رئیسایهمسعیمیما ابتکار شرطیکنند. را اقتصاد میکنند چه فرانسه جمهور فالنشود،
،ضمنبازنگریدرمفهوممستضعف،سال40رهبرج.ا،پسازبرایدلجوییازبورژوازیبودکه28.«شودابتکارچهمی

اخیرسالچنداینیعنی-اخیراًحاالیافرودستافرادبهرامستضعفینمیکنند؛معنابدراتضعفینمس»:کرداعالممی
اینمیدانداینرامستضعفقرآننه،پذیران؛آسیبیعنی،[میکنندمعنا]پذیرآسیباقشار-شدهباب معناین...

29.«بودخواهندزمینموجودییهمهوزمینوارثانکهکسانی:استمستضعفین

بورژوازیایراناستکهمجلسراازرأسامورهایبرآمدهاززادورشدضرورت،که«هستۀسختقدرت»ایننهپس
درجهتیقرارهاهایآنضرورتگراییهاوهمواگراییهاوبرآیندتنشگرایانرابهحاشیهراندهاست.خارجکردهواعتدال

هاینظامیآتیاینتغییرآرایشرادرهیئتحاکمۀبورژوازیبرایتنشانجامد.داردکهبهچنینحذفودگردیسیمی
مسؤلیت و ممکنکرد کارگزاریخود رهبریو معظم مقام به نیز را کاشسپرد.آن غسلتعمیدیبود نیز هآنجلسه

30«مجلسبعدیراتعطیلکنید.».پروانهسلحشوریحقداشتکهفریادبکشد:اخیاراتکاملرابهرهبرتفویضکرد

                                                           
28

 .139۸آبان2۸سایترسمیرهبری،وب،بیانات در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 

29
.139۸آذر۶راسخون،.کنند پاسخ رهبر انقالب به کسانی که مستضعف را بد معنا می 

30
.139۸آبان25رادیوفردا،پروانه سلحشوری: مجلس بعدی را تعطیل کنید. 
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البتهو،دانستندفراکسیونچیستکهحتینمینامدهنیز،چندنمایندۀگمشأسامورخارجازرمجلِساینتشکیلبرای
31کرد.کفایتمیریاستآنبرایجاراندهوازهمهسرداریهمیشهبازنده

اینانتخاباتگراییپیشیننبود.گرایینیزهماناصولاینکدیگرحتیاصولکرد.اینتنهاآرایشدولتنبودکهتغییرمی
درهمینانتخاباتنشاندادکهدرستادفرماندهی«هستۀسختقدرت»گرانیزبود.عرصۀحذفنیروهایتندرواصول

گرایانیکهدرجبهۀپایداریگردهمآمدهروهاییچوناعضایجبهۀپایداریندارد.تندروتریناصولجنگ،نیازیبهتند
بهنواصولگراییقالیبافتمکینکنندو برایآنکهجاییدرمجلسداشتهباشند،سرلیستیویرابودندناگزیرشدندتا

هایقالیبافتنداد.همینبودگرایان،بهاصالحیهائتالفیاصول،لیستانتخاباتبپذیرند.همینبودکهدوروزماندهبه
32هایمبارزبااستکبارراازلیستحذفکردید؟چراچهرهشوریدکههایسابقمیبرهمحزبیکهرسایی

کههامرتدانبسیاریظهورکردند.هماندرآنسویمیداننیزهمیندگردیسیدرشرفوقوعبود.درجبهۀاصالحات،
عربدهروزگاریسینه قلمکشانضرورتهمچاکانو بودند، آمریکا دینبرگشتند.گراییبا از و شکستند را فروپاشیها

ناهم خوانیجنبشاصالحاتو احوالکنونی، اوضاعو اپوزیسیوننظامسابقطلبانازاصالحبرخیاشبا بهجرگۀ را
سعیدلیالزبودکهنمونۀخروارشانمشتحامیمقاومت.های:لیبرالشدندشاننیزبهچیزیدیگربدلدرآوردومابقی
مشتنمونۀخروارشان33.«کندمذاکرهراهرابرایدزدهاهموارمیمعنیشده...مذاکرهباآمریکاکاماًلبی»اعالمکرد:

همانبود.محمدعطریانفر انتخاباتیمهدیکروبی، درانقالبرنگیاجرایکهروزگاریازرهبرانکسیرئیسستاد
ایرانفدایجانملبنان،نهوغزهنه»ایرانبود،سرانجامضرورتزمانهراچنینتشخیصداد: ...استچرندیاتاینها.

یمنولبنانوسوریهومدیترانهبهکشوراینمرزهایازرانفوذشحوزهایرانرهبرعنوانبهایخامنهعلیسیدنامبهفردی
تالشسالچهلگروهاینبرای...بدهیمرااللهحزبهایهزینهحتماًبایدما.ماستهایآوردهجزواین...استبرده
نهاینان34.«.استشده استنتاجسیاسیاستکهچنینتغییرجبههازسربیشترازسرنانبهنرخروزخوری،بلکهصرفًا
داده اند. چنیندگردیسیاز کلاپوزیسیوناستکه بالهتحکمتیسمو نبینمیایرا بهسابققدمثابتگرایانغربند.

شوند.کلنظامدرحالدگردیسیاستپیوندندوآمریکاستیزهایجبهۀپایداریازمیداناخراجمیمی«مقاومت»جبهۀ
اینجماعتهمبینید؟هستۀسختقدرتکودتدراندکه:میواپوزیسیونیقهمی اگربا نظریمپسبایدبپذیریماکرده!

دانستهاست.اندوکسینمینیزجزویازهستۀسختقدرتبودهسعیدلیالزهاوعطریانفرها
                                                           

31
.1399اردیبهشت۶،دیدارنیوز،دانند؛ فراکسیون، طرح و الیحه چیست؟! آقاتهرانی: بسیاری از تازه انتخاب شده نمی 

32
کردید؟ لیست وارد چرا را دامادتان/ قالیباف و محصولی آقاتهرانی، حدادعاد ، به رسایی حمیدحمله بنگریدبه:  بهمن30،خبرآنالین،

139۸.
33

: لیالز .نیز1399اردیبهشت11،خبرآنالین،است پایان به رو تقریبا ایران در اقتصاد تعطیلی/  شده معنی بی کال آمریکا با مصالحه:  لیالز 
.1399تیر1نیوز،مشرق،کند می هموار دزدها برای را راه آمریکا با مذاکره

34
شهریور10،الف،شود شنیده BBC از ما سیاسی رقبای صدای نباید: انبارلویی/ است چرند ایران فدای جان  لبنان، نه و غزه نه: عطریانفر 

1398.
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اینکهایضرورت بورژوازیایران درشرایطفعلی، غربو با رابطه اییکپارچگیموجب،حولپاسخیمشخصبه
هایخودرابرسرخططلبرادگردیسهکرده،گراواصالحنیروهایاصولاست.شدهاشدرمیانبوژوازیودولتنسبی

بهمنظورآمادگیبرایوضعیتجنگیممکنکردهاست.شورشدیکتهکردههیئتحاکمۀخود هایوتغییرآرایشیرا
می اینبورژازیوارد پیکر بر هراسیعظیم اگرچه یککفرودستان، تسریعدر اینهراسبه و سازیحاکمیتپارچهند

نقشیمنجرمی اما بنیادینشود، اینیکپارچگیرابایدتوجهداشتکهدرهرصورتدرنفساینتغییرآرایشندارد.
هاست.ممکنکرداستکهاوضاعواحوال

 باری، برایخنایاشدولتبورژوازیو ، تشکیلجبههنیازیسازیاعتراضاتمعیشتی دولتایسیاسیبه همچون ،
وهاییچونرئیسیپرورشچهرهرواجادبیاتمبارزهبافساد،هایحداقلیازقبیلاندیشیوبهچارهبیندنمینژاداحمدی

سرکوب و کشتار میالبته ورزد.اکتفا همیناستکه دولتچندان اعالم از تاریخابایی کمترینمشارکتمردمیدر
جایفهمهمیننکته،خودرادرگیراثباتاینمسئلهبودکهبهاپوزیسیونچپوراستنظریازتنگج.اندارد.انتخابات

ندکرد که دروغدولتازجانبدرصدی40مشارکتاعالم اذهاناست! در بفهمیممشروعیتج.ا گوییبرایاینکه
دا نیاز این از آماریکمتر به جدیدیده عمومیخدشۀ همینریم! علیاز و تعجبهمگان، میان در که بود رغمرو

اعتراضاتخونینآبانماه،جلسۀتعیینمزددرسالجاری،پسازاماواگرهایفراوانوبدونجلبرضایتنمایندگان
هدکهازبروزخواتواندونهمیگرنهمیاثابتشودکهبورژوازیایراندیدرصدیمزددادت20کارگری،رأیبهافزایش

نفساینبورژوازیرابنگر.تواعتمادبهتواندبرایسرکوبآنانآمادهشودوتنهامیهایفرودستانجلوگیریکندشورش
کردیم،پایینتنهراهمماتنهابهسرهاشلیکنمی»گوید:وزیرکشورشوقیحانهدرمجلسمیها،پسازآنسرکوبکه

می گرفتیمنشانه و« ویژهرئیس یگان میاش شورش»:دارداعالم سرکوب برای 99های دریافتامکانات، خوبی
جذب35.«ایمکرده حداقلیاز تا اجرایتحوالتیزده دستبه وسعخود، حد اینبورژوازیدر که داریم توجه البته

طرحشعارمبارزهباقضاییه،صادقالریجانیازصدرقوۀاعتراضاتراممکنکند.ازآنجملهاستبرکناریکسیچون
ورزیکارآمدسازینظاماسالمی،حذفسیاست»گراییباشعاررشدجریاننواصولفسادازجانبابراهیمرئیسیونیز

غیردولتی اقتصاد نمونه.بهرهبریقالیباف«رانتیو دردورجدیداعتراضاتهفتایاز اخیرًا شاهداینسیاسترا تپه
شاننشاندهند.خوزستانشدندتامگرخودراحامیکارگرانومطالباتخواهراهیمایندگانبهعدالتبوذیم.آنجاکهن

*** 

 

                                                           
35

.1399اردیبهشت24،ایندیپندنتفارسی،هستی  ۹۹ اعتراضات سرکوب آماده 
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بورژوازی که بودیم شاهد تنشپسما بر حدی تا که آمده،، فائق اختالفاتدرونیخود و تأسیسستادها به فرمان
گراوآمریکاستیز،ازعرصهحذفشدهونیروهایتندروغربوقوعپیوستهوفرماندهیجنگدادهاست،تغییرآرایشبه

دیدیمکهچپپروغربودررأسآنحکمتیسم،ازآناند.دادهمغزیچونقالیبافهایسبکجایخودرابهتکنوکرات
متناقضوساده فهمیغیرطبقاتی، با ندارد، مبارزاتکارگران نسبتیبا که رویدادرو و حادثه هر با جملهلوحانه از ی،

هایاپوزیسیونراستودررأسآنمجاهدینمنطبقهایشنیزیکسرهباتحلیلشود.تحلیلانتخاباتمجلس،مواجهمی
میمی آشکار اینانطباقبرایخودشنیز ناگزیرشود. اپوزیسیونراستمرزکشیکند، و میانخود برایآنکه و گردد

رومی«رادیکال»هاییتاکتیک اما پیشوبیشازاومجاهدیناستکهخوردوتمامتاکتیکرودستمیکند. هایشرا
بااجراییمی بیشتر هرچه ویرا چپپروغرب، جایگاه و منظرگاه که دید خواهیم بگذرد، زمان زینپسهرچه کند.

یکیخواهدکرد.مجاهدینیستیهایسیاست

فهمیساده با اینان اواًل ایران، دولتدر از بهلوحانه موجود معرفیجدال وبا جناحیج.ا، درون جدال بادومعنوان
روزی،صرفًاج.اودررأسآنرهبرنظامرامسؤلتیره«هستۀسختقدرت»نامبهتمامتحوالتدرموجودیتییابیریشه

کنند.ازکمبرائتصادرمیایرانحداریدرنظمسرمایهبرای،بخواهندیانه،کنندوبهاینترتیبایرانمعرفیمی«مردم»
بههایج.اراآواباکلاپوزیسیوندگردیسیهمنیستند،بورژوازیسویدیگرایشانچونقادربهفهمتحوالتدراردوگاه

میبنکنند؛بستیسیاسیتفسیرمیبن نزدیکبهسقوطج.ا درهمینآیندۀ اینبستیکه از مبارزۀانجامد. استکه رو
وا را میطبقاتی از عاصی فرودستان گذارند، را سرمایه انقالبی»تطاول مردم طبقه«تودۀ با را ایشان و کرده معرفی

متوسطی در هاییکه هواپیمایاوکراینیدر ماجرایشلیکبه جنبشسبز139۸ِدیماه انداختند،یکوچک، راه 36به
میهم و نامتخواهندکارگمنفعتتعریفکرده جعلیراِن نام با انقالبی»شکلایرانرا هیچتدارکپیشینیبهبی«مردم

درشرایطجاییکه«.گهتیراستنهعرصۀنبردکهمیدان»کهبهتعبیرمایاکوفسکی،جاییبکشانند.میداننبردینابرابر
 دستبیفعلی میهیچ را انتظارشان خونین سرکوبی تنها آوردی که جایی بکشد. ج.ا توسط خاکیا کشیدهه وخون
پیادهمی به یا و میشوند بدل نیروهایی تاکتیکنظام و استراتژی که نیست.شوند مجاهدینیسم جز چیزی شان

 ارکانایجادوضعیتمجاهدینیسمیکه اجتماعییکیاز بهچیزیجزانهدام پودهستیازهمپاشیدناستو و تار
یسمآشکاربینیکرد؛آنگاهکهتبعاتاینمجاهدینتوانپیشبستههممیمواضعآتیاینانراچشمجامعهنخواهدانجامید.

شانراسرکوباعالمخواهندکرد.شود،طبقعادتچهلساله،یگانهعلتشکستمفتضحانه

                                                           
36

مایهراازرویپرچمبیشانردنشدنآنطبقهمتوسِطهانگاهیبیندازیمکهبرخیخالیازلطفنیستاگربهبالهتوکوردلیاینچپ 
1،اشرفدهقانی،رادیوزمانه،ها توده انقالبی جنبش و پارادوکسکردند!براینمونهبنگریدبه:آمریکا،بهعملیضدامپریالیستیترجمهمی

.139۸بهمن
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کشدکهبرایتصویرمیرابهطلبلوحوالبتهفرصتابله،ساده،ماهیگیریآدم، آدم استبرشتدرنمایشنامۀبرتولت
 میخرید هند در بندری عازم سادهشود. امادلماهیگیر آزمندی، چنگال در دسیسهخوداسیر نیز سربازانو های

 میفرایندیبریتانیایی، ازیادمیرا نامخودرا تنها بهپیمایدکهدستآخرنه که ارتشبریتانیابرد، علیهعنوانفرماندۀ ،
دهد!حکایتاینچپنیزقطعًاهمیناست.اینانکهبعضًاهاازخودنشانمیورشادتجنگدودمیوطنانهندیخهم

مجاهدینودرمقامنامکهدستآخرذیلگذرانندازسرمیاند،فرایندیرابهناممبارزۀطبقاتیواردزمینسیاستشده
حدودورئوسمبارزۀطبقاتیطرداینمجاهدینیسموایستادگیبرسربازانامپریالیسم،علیهطبقۀکارگرخواهندجنگید.

شرطانکشافواعتالیمبارزۀطبقاتیپرولتاریایایراناست.وپیشبردآنپیش
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 1نوشت  پی

،کهیکروزشاهدچهرهصدهاوهاگروهوسازمانودستهجوشیاستاپوزیسیونخارجازکشورج.ا،بادهآشدرهم
 ائتالف. و وحدت شاهد دیگر روزی و است یکهمینانشعاب از آمریکا هژمونی افول که بگوییم وقوعجا و سو

کدامازایننیروهاتوانیبرایمعنابخشیبهآنندارند،موجبشدهتاتکاپوییدرایناپوزیسیونرخهاییکههیچشورش
هاوپاشیسازمانسووباالگرفتناختالفاتوفروپاشیوازهمازیکوائتالفجدیدهاگروهدهدهدکهدرهیئتوالدت
قلمکاریاستمشخصۀآششلهگراییوواگراییمتناوب،ازسویدیگرظاهرشود.اینهمشاناحزاببهاجزایسازنده

ازبرایرهاییمردمایران،افتادهکهلیسمامپریادردیگ«سرنگونی»چنانازهولحلیمناماپوزیسیونبرخودنهادهوکه
کند.مرحلۀنهاییبراندازیرادرشیپوردمیدهواعالمیهپشتاعالمیه،منشورسرنگونیصادرمی

می عام محور دو بر ایناپوزیسیونرا کردتوان یکیطیفنمودار . اپوزیسیونرا منتهینگاشتیاستکه تاچپالیهاز
هامالیوسیاسیایناحزاب،سازمانمیزانوابستگیسوازیکودیگریمحوریکهکندبندیمیتقسیمراستالیهمنتهی
دهندۀتمایلوگرایشایندهد،وازسویدیگر،نشانشاننشانمیایهایغربیومتحدینمنطقههارابهدولتوگروه
بهرفتارهایتروریستیوآنارشیکاست.جالبآنکهسازمان ارتباطمعناداریاستمیانوابستگیمالیوسیاسیبهها
هایغربیوبروزرفتارهایتروریستی.دولت

 خود اپوزیسیون، راست دستهجناح میهایبندیبه تقسیم لیبرالکوچکتری ملیشود: و سلطنتها طلبان،گرایان،
جدایی و قومیناسیونالیسم بنیادگرای نیروهای مهم-طلبی، ترینمذهبی. لیبرال نیروهای از: اتحادعبارتند حزب

گرایانعضوحزبتودهواشرابیشترجمعیازچپخواهانایرانباگرایشسوسیالدموکراتیک،کههستۀاولیهجمهوری
جنبشسرخوردۀمهاجریِنمیعادگاهخواهانایران،کههمبستگیجمهوریهمچنین،د.ندهاکاریتشکلمی-فداییخلق

بایددرهمیندستهجایداد.حزبچپایراناصالحاتاست. واتحادفدائیانهمچنیننهضتآزادیوجبهۀملیرا
گیرند.کلاینمجموعهخواهانبرقراریدموکراسیدرایرانونیزجداییدینازدولتمجموعهجایمیخلقنیزدراین

)برایماالچپپروغرببخشیازاینمجموعهدرادبیاتزج.ااست.آمیزاازطریقاعتراضاتمدنیوگذارمسالمت
کمونیست( نیروهایچپو شورای و کارگر سیاستصالح-ایتوده،راه بازنشستگان اتحادیۀ اگرچه و دارد طلبنام

سیاسیهستند مبارزۀ هیچ در نقشی حاضر حال در اساسیو رقیب را ایشان پروغرب چپ ندارد، ایران در شاای
کهدراتحادیۀمسلکانخودراهمیناستکهمابهتازگیشاهدیمکهبخشیازبدنۀچپبورژوایی،همکند.بازشناسیمی

،یحاضردراینائتالفلیبرالچپبورژوایِینکتهایناستکهکند!خطابمی«بورژوایی»اند،کردهخوشهاجالیبرال
کارتراستوازسویدیگرندارد،بلکهازیکسودرانتخابواژگانمحافظه«هایرادیکالچپ»تفاوتیماهویباهمان

مسالمت گذار بر میهمچنان پای رادیکال»فشارد.آمیز می«چپ را پدیدار فاالنژیسم، و حسابنگرد به را اش
گذارد.گریمیانقالبی
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راهایناسیونالیستیدهندکهروزگاریجنبشمیهاییتشکیلطلبراآندستهازسازماننیروهایناسیونالیستوجدایی
بهدستهرهبریمی امروز اعتبارسیاسیگذشتهنظامیبدلشدهجاتشبهکردندو عاملمقبولیتایشاناندکه شانتنها

اقدامات میاستو مرزهایایرانمحدود عملیاتنظامیدر مهمشانبه درکردستانمیشود. را توانترینایننیروها
مشتقات ایرانو حزبدموکراتکردستان زحمتیافت. قبلکوملۀ دهه دو حدود از نیز اشو هاشاننامدارترینکشان

هستند.

قومی می-بنیادگرایی را مرتجعمذهبی آشکارا طیفدانستتوان این دستۀ گروهترین اال. قبیل از پژاک،ههایی وازیه،
بنیادگرایانسلفیوغیرهعضویازایندسته راجناحوالبتهبیاندقیقوعملیاتیاینراستناپوزیسیوماورایکلاند.

مجاهدینیسممجاهدین میو بیشکل بهرهدهد. البته و فاالنژیسم سیاسی، عربستان،هویتی مالی اعتبارات از گیری
مج ممیزۀ وجه آمریکا و اهدیناست.اسرائیل دیماه از این9۶مجاهدینیسمیکه میبه تکایر همسو هایبستهشود

کند.تولیدمیبازاستارتوغیره-هاییچونآمدنیوز،ریاعجوبهخودجوشخودرادرقالب

نمود.سیمتوانبهدوطیفتقایناپوزیسیوننیروهایچپوکمونیستراداریم.اینبخشراعمدتًامیدرسمتدیگر
ودیگرینیروهایمدعیهاهستنددرآنسوینمودار،نظیرهمانلیبرالنظیربهخواه،کهسیاریکینیروهایچپودموک

 ایندستهکمونیسم. داریمکه ادبیاتتوجه با اصطالحمارکسیستیبندیکاماًلصوریاستومدعیانکمونیسم، ازبه
دموکراسی غربهمان و حمایتگراییخواهی ایدئولوژیککنندمیای دامنۀ منتهیکه تا راستکشیدهاش جناح الیه

رانامبرد.)راهکارگر(تواننیروهاییچونسازمانانقالبیکارگرانایرانخواهاناینبخشمیدردستۀدموکراسیود.شمی
برجسته کمونیسم، مدعیان جناح کمونیستدر و چپ نیروهای همکاری شورای همان مدعی، حزبترین نیز و

رسمیخط-حکمتیست اگر داریم. شستهرا بازشناختیم، مجاهدینیسم با اپوزیسیونراسترا ترینبیانرفتهبهترینبیان
بایدحکمتیسمدرنظرگرفت.جالبآنکهوارثبرحقحکمتیسم،حزبکمونیستکارگری -جناحچپاپوزیسیونرا

سالتقوایی وصفچی، صداقتی البته وقاحتو با و انداخته سپر استکه جها براندازی همکاریناپذیر، بدون را .ا
هاائتالفیکهدرمنظراینانالبتهتحتهژمونیچپ37داند.ناممکنمینژادهاواماالمسیحعلیطلبان،لیبرالسلطنت

دهندونهبرعکس.است!گفتیمکهاینانواقعیتراباذهنخودتطبیقمی

دترکند:هشان،مجا«رادیکالیسم»وهارابستهبهمیزانرودتاتمامایننیرهایوضعیت،میرسداینکدگرگونیبهنظرمی
هرچهرادیکال برروینموداریباهمیندومحورپیادهکنیم،میهمیناستکهاگرایندستهترمجاهدتر! بینمجاترا

شود.هرچهبهسمتانتهایمحورهاحرکتکنیم،مجاهدینیسمنیزبیشترآشکارمی
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 جمهوری آسیاب به آب عمال بلکه میکند بزرگ  آنانرا و میدهد نیروها این به واقعی غیر جایگاهی تنها نه شدن راست اپوزیسیون اپوزیسیون 
،حمیدتقوایی،حزبکمونیستکارگری.حجابعلیهجنبشوایفرقهچپمورددریادداشتی،.میریزد اسالمی
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زائده تمامیتخود در اپوزیسیونج.ا کمونیسمچیزیاستورایایناپوزیسیون. تذکردهیم، استکه ایاستالزم
داریوسرمایهاعتالیمبارزاتپرولتاریاوالغایمناسباتهادرراستای.کمونیسموکمونیستوامپریالیستیبورژوایی

 کوشند،نهسرنگونیصرفج.ا.نابودیتمامتجلیاتآنبهدستپرولتاریامی
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جاتیهمچوندسته
 کمیتۀعملسازمانده

حزبحکمتیست
 خطرسمی–
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2نوشت  پی

منطقه حضور اساسرانهغالباستکه بر یا را، شیعیایج.ا که آنچه توسعههایایدئولوژیکج.ا، طلبینامگریو
براساسمی درمنطقهوبهمنافعبیگذارندتوضیحدهند،ویا ویژهسوریه.برایاینشقآخرینیزواسطۀاقتصادیج.ا

کشاورزیزمینهکتار5000دستگرفتنفالنمعدنفسفاتیاواگذاریشودازجملهبهمستنداتمضحکیتصویرمی
ایج.اراخواهدحضورمنطقهمیچپبورژوایی،مپنادرآنخطه.شرکتهاینیروگاهیبهج.ادرشرقسوریهویاطرح

می متوجه ناگهان ایدئولوژیکتوضیحدهد. مقاصد برایشیعهبا آخر که نمیشود هزینه همه این پسگریکه کنند.
میبه اکتشافاتیمیدنبالمنافعاقتصادیج.ا وبرمبنایچندطرحکندوغریومیگردد، یافتم! ناشناختۀکشدکهیافتم!

زعمخودبهتأسیازلنین،حضورج.ادمیلیوندالری،جنگچنددهمیلیارددالریراهزینهفایدهکردهوبهچندصنهایتاً
دهد.امپریالیسمتشخیصمیخردهدرمنطقه،تبارزرا

حضورج.ارادرسوریه،تجلیروحسوسیالیسمومبارزاتکند.جالباستکهچپمحورمقاومتیهمهمینکاررامی
میضدامپ ارزیابی پساشوروی عصر در شرق اردوگاه ریالیستی را مقاومت محور و سوسیالیسمکند گاه ناخودآ سوژۀ
گاهیمیبهسوسیالیستبودناش،مبارزاتضدامپریالیستییابدکهدرزادورشددرمی برایپرسشحولمنافعیابد.اشآ

هم چنینپرسشداردزعمخودکوبندهیبهپاسخ،ازسرتحقیر،اقتصادیج.ا خیزد!یازذهنیتیاکونومیستبرمیهای:
واقعیتیککارمیچپپروغربوچپمحورمقاومتیبه با عنواندورویسکۀچپبورژواییهردو بهجایکنند.

ایدئالیسمهمیناستدیگر:اقتصادگراییعامیانۀچپپروغرب،رویدیگر38دهند.شانتطبیقمیآنراباذهنتوضیح،
چپمحورمقاومتیاست.

چونتوانبدونرجوعبهاقتصادفهمکرد.البتهمقصودازاقتصادرانبایدهمپراهمیتیازایندسترانمیهایسیاسیتنش
آنی سود میزان آنچپبورژوایی یا منفرداین بلکهسرمایۀ کرد. فهم مقمختصرًا عبارتاستاز هایضرورتصود

درمقطعیمیۀانباشتسرمایهایجادمیاقتصادیکهتوسع-سیاسی تواندبهتنشسیاسیونظامیکندوپاسخبهآنها
بینجامد.

،متحدینیازپیشازانقالبدرقامتدولتج.اشکلگرفتند،57دانیمکهنیروهاییکهدرفردایانقالبمیمانخست،
موردپسندبورژوازیایراننبود،تاآنهایمربوطبهآن،حتیاگرهزینهاند.حفظاینمتحدینوسازمانیدرمنطقهداشته

توانستمورداعتراضبورژوازیباشد.گردشوانباشتسرمایهرادرایرانتضمینکند،نمیتوانستزمانیکهج.امی
یخاصوسازمانیخودرانیزهاداردکهسیاستخودینامتیازویژهرانسبتبهطبقۀاعنواننیروییسازمانی،دولتبه
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هادراینخصوصوموضعصحیحهاومحورمقاومتیچیستیوتاریخجنگسوریه،مواضعپروغرببرایتوضیحیمبسوطدرخصوص 
.1397پلیتیککمونیستی،پناهیبابکوفرزانعباسی،کمونیستی،بنگریدبه:سوریهورئال
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 نظرکند.اشخاصیکهتواندازآنصرفشودکهنمیکارکردهایعاممعینیمیجامعهموجبپدیدآمدن»اعمالکند.
ایآورند.همینبهآنهامنافعویژهایازتقسیمکاررادردرونجامعهپدیدمیشوندشاخۀتازهبرایاینمنظورگماشتهمی

نیمی تحتقیمومیتبخشدو افراِد از را آنها ومستقلشانمتمایزمیز ازگروهدومجدا اینافراد]ممتاز[خودرا کند؛
نوبۀخودبهشود...نیرویمستقلجدیددرهمانحالکهبایدعمدتًاحرکتتولیدرادنبالکند،کنندودولتمتولدمیمی

ذاتی نسبِی استقالِل دلیِل نسبییعنیاستقال-اشبه یکِل بهایکه و آنانتقالیافته به استتدریجپیشبار رفته بر-تر
سو،حرکتاقتصادیوازدیگرسوگذارد...اینکنشمتقابلدونیروینابرابراست:ازیکجریانوشرایطتولیداثرمی

هاییعینحالبایدواکنشفرماست،اماحرکتاقتصادیدردرمجموعحرکتاقتصادیحکمقدرتاقتصادیجدید...
هاییراازسوِیحرکِتراازسوِیحرکِتسیاسیکهخودآنرابرقرارکردهوبداناستقاللنسبیبخشیدهاست،واکنش

می ایجاد قدرتمخالفیکه دیگر ازسوِی نبورژوازیناگزیراستایبنابر39«.کندتابآوردقدرتدولتیازسوییو
 بپذیرد.هایدولتسیاستهزینۀ حدودیمعین، در قالباینهزینهاشرا در را خود جدید، هزارۀ آغاز پیشاز تا ها
داد.اشغالنظامیعراقورقرابرگرداند.نشانمیعلتحضوردرلبنانوفلسطینگریختهعلیهایرانبههایجستهتحریم

هاییدرسطحبهتنشنهد،پیِشپایبورژوازیمیکهانباشتسرمایههایاقتصادیگوییبهضرورتآنگاهکهپاسخدوم،
اینضرورت اگر یعنی شود، هیئتسیاستبدل اقتصادیدر پرسشیهای و کند،مسئله پیدا بروز خوداینسیاسی

شود.تاهنگامیکهآنپرسشسیاسیایبدلمیهایاقتصادیبهامرحاشیهیابدوهزینهموضوعیتمیاستکهسیاست
دهند.امرسیاسی،بهحیاتخودادامهمیهایینهفتهدرهایاقتصادیهمچنانبهشکلنطفهوفصلنشود،ضرورتحل
بینیماشغالشود.برهمینسیاقاستکهمیظاهرمیهنگامکهامرسیاسیپاسخبگیرد،امراقتصادیبازدرافقآنتنها

نبود.بلکهازسرپاسخبهاینمسئلۀتوسطکابینۀنفتیجورجبوشازسراشغالچندچاهنفتنظامیعراقتوسطآمریکا
اناگزیررفتوآمریکشمارمیسلطهبرخاورمیانهبههایحفظسیادتاقتصادیسیاسیآمریکا،کالنبودکهیکیازپایه

عضومجموعه،یعنیدولتعراقآغازشد.ترینحیایتبیبوددولتیاغیاسد،صداموج.اراازمیانبردارد.اینکاربا
کادرعراقوسودهایهاینفتیآمرییبدهد.حضورشرکتاهرهزینهسیاستزیآمریکانیزحاضربودبرایاینبورژوا

تر.طوالنیمدتهزارمیلیارددالریباافقیهفتایبودبرجنگیاشیهشان،تنهاحچنددهمیلیارددالری

ترساخت.پررنگبرایبورژوازیایرانایرا،ضرورتهرنوعهزینه21دومقرنتالشبرایسرنگونیدولتاسددردهۀ
دیگرخبریازحسابویکاماًلاقتصادیداشت،وآنگاهکهبهساحتسیاستپرتابشد،أپسمسئلهدرآغازخودمنش

هزینه سر نبود.کتاببر وها بورژوازی شده، آشکار حدودی تا نهاییجنگسوریه نتیجۀ که امروز جالباستکه
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کیدهاازمااست.ریز،جان،جبرانقالب،ترجمۀاکبرتوضیحاتبه  ،صفحات13۸0بیگی،نشردیگر،معصومتمامیازانگلساست.تأ
13۸-140.
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خوارانعهدصفویوچوناننزولیزیداشتند،نقابازچهرهانداختهکهتاپیشازاینژستاستکبارستاشهایایدئولوگ
40بایدبازپسبگیریم.همیلیارددالردرسوریهخرجکردیموکهچنددنداهچهرهدرهمکشید

وفصلنگردد،امرانجامد.مادامکهتنشسیاسیحلاقتصادیاستکهبهتنشسیاسیمیاینحرکِتبینیمکهبنابراینمی
برمی،شرطضربهندیدنکلیتگردشوانباشتسرمایهبهاقتصادی، چونتنشسیاسیتابدوزیانناشیازآنتنشرا

دستمیحل به بورژوازیچرتکه آنگاه شود، حسابمیوفصل و میگیرد چه و داده چه که همینکند بگیرد. تواند
میحاشیه دهان انگشتبه چپپروغربرا اقتصادیاستکه امر وایبودن تاموجبمیگذارد ناهمشود خوانیاز
دوچپمحورمقاومتیراحیرانازکشفروحیکهگیراشرانتیجهبوخرججنگسوریه،حماقتج.اورفتنیبودندخل

درموزه اینموجوداترا الحقکه بایدبرسوسیالیستوضدامپریالیستبودنخودواقفنیست. هایتاریخبهتماشا
نشست.

نتنفسخود،امپریالیستیوبهقصدصیارتهاجمیگفتیمج.ادرمنطقهدربرابدراینکهرداشتمقصوداینبودتاازسوءب
دهد.ایکهدرباالطرحکردیمرخمیوارهگکند،جلوگیریکنیم.آنایستادگی،برمبنایالایستادگیمی
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سوریهجنگصرفکهمبالغیبایدایرانکهاستگفتهاسالمی،جمهوریرهبرایخامنهعلیاللهآیتنظامیمشاورصفوی،رحیمیحیی» 
بنگریدبه.همچنین139۶بهمن2۸سیفارسی،بی،بیهستی  سوریه معادن از صادرات حا  در: ایران رهبر مشاور،«بگیردپسراکردهرا

 این باید و دادی  پو  سوریه به دالر میلیارد 30 تا 20: پیشه فالحت:پیشه،عضوکمیسیونامنیتملیمجلسدراینخصوصسخنانفالحت
بگیری  پس سوریه از را پو  بهترازکلاردوگاهچپبورژواییضرورتبلندپایه.1399اردیبهشت31،عصرایران، هایترینمقاماتج.ا

فهمند!سرمایهرامی


