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 .Iran's M ايران آئينۀ

  

 محمد قراگوزلو

  ٢٠١١ اگست ٢١

  

 ! از آلن اير نپرسيد

   از مذاکره تا البیامريکاايران و 

  اول

آلن  به ستقيم با مردم ايرانتعامل م اعالم کرده است در راستای امريکای وزارت امور خارجه«

ھای ايرانيان موريت داده است تا به طور مستقيم به پرسشأم] گوی وزارت خارجهسخن[آير 

ھا، بندی پرسشبه زبان فارسی تسلط کامل دارد، پس از دريافت و طبقه] که[آقای آير . پاسخ دھد

بوک، توئيتر فيس[ اجتماعی ھای از طريق شبکهئی دقيقه٧ تا ۵ھای خود را در يک ويدئو پاسخ

  ».رساندبه اطالع ايرانيان می] و يوتوب

 (http://www.voanews.com/persian/news/usadarfarsi - eyre-126707058.htm 

  .)از من است[ ] ھای داخل نوشته

  

  :ه اصل موضوع و از آن جا که به قول شاملوپيش از ورود ب

ھا چه معادل! / ھا انسانچه معادل! / ھا دارد شادیچه معادل!) / محشر! (ھا دارد پيروزیچه معادل«

  )١٣٨٢ :٨۶١- ٢احمد شاملو، (» !چه طنين پر و پيمانی دارد/شانھامترادف! آزادی

 نه فقط امريکا ۀ وزارت امور خارجۀ بيانيدیکليھا و مفاھيم مشخص لغات و عبارات معانی، مترادف

 بد نيست برای عبور از چند تند پيچ ويل پذير است؛ در نتيجهأکه به ھمين ميزان نيز تچندان دانسته نيست بل

  : مل کنيمأبيانيه از سرعت خود بکاھيم و اندکی ت

-پی می "ردم ايرانتعامل مستقيم با م"تاريخ چه ھدف مشخصی از امپرياليستی دولتترين گبزر. ١

  گيرد؟
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نياز از لغت نامه؛ گرم گوی خود را بی سخنامريکامانده است که سياست خارجی پاسخبیھا کدام پرسش. ٢

  کرده و به بازی فرستاده است؟

 و عناصر چه اجتماعی ۀطبقبه طور دقيق افراد کدام  "مردم ايران" از امريکا ۀمنظور وزارت خارج. ٣

  بخشی از جامعه است؟

تعامل "، "مردم ايران" با ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ يک بار در جريان کودتای امريکا ۀوزارت خارج. ۴

 ۀدر آن برھ.  عليه دولت محمد مصدق بھره برده استفشار چماقداشته و از آنان به عنوان "مستقيم

مخ، ن بیا ھمچون شعبئیھا از لومپن- امريکا به زعم زعمای سياست خارجی -" مردم ايران"تاريخی 

ھا و سرھنگانی به نام زاھدی و نصيری و اعوان و انصارشان تشکيل فواحشی مانند پری بلنده و ژنرال

 ۀ ھمان است که بود، آيا اين بار افراد و طبقامريکاجا که ماھيت دولت و سياست خارجی از آن. شدمی

  اجتماعی مورد نياز آنان تفاوت کرده است؟

فريقای ا که ھم اکنون مورد تعرض فرودستان ئیھات قريب به اتفاق ديکتاتوریدانند که اکثريھمه می. ۵

- فروپاشی اين رژيم .انداند تا آخرين نفس از متحدين اصلی اياالت متحد بودهشمالی و خاورميانه قرار گرفته

حدانش  و متامريکا ۀل و تالش ھمه سويئيھای آتش انقالب به سوريه و اسراھای استبدادی، سرايت شعله

  کند؟ میأھای جديد امپرياليستی چه نقشی ايفاریذگھا، در سياست اين انقالبمھار و جھت رييتغبرای 

 ۀ از زمان حضورش در عرصامريکاامپرياليسم ! ھا سخت آسان استھا مانند ماھيت آنالؤپاسخ اين س

ک دولت امپرياليستی را به  موجود يۀترين کارنامسياه....  وتقسيم جھان و عصر صدور سرمايهمستقيم 

 امريکااز شيلی و کوبا و نيکاراگوئه تا ايران و افغانستان و عراق و ھر جای ديگری که . ثبت رسانده است

- وارد صحنه شده است، بوی جنون و جوی خون و کودتا و بمب و نظامی" تعامل مستقيم با مردم"به قصد 

  . بيرون زده است.... رک و عالوی ـ مالکی و کرزیدايان و شاه و مباگری و ترور و پينوشه و موشه

 ارزيابی ۀبر پاي. يافتنی استھای رسمی آن دولت رهبخش مھمی از سياست خارجی ھر دولتی در رسانه

 ايران، ٨٨ که قبل از شکل بندی جنبش اجتماعی - و پذيرفت - توان گفت ھا با قاطعيت میھمين برنامه

" رژيم چنج"سياست(ھای سلطنت طلب و سکوالر جانبه از افراد و گروه دفاع ھمه امريکاسياست خارجی 

و " انتخابات"اما وقايع پس از  .طلبان دولتی بودبند از اصالحو حمايت تلويحی و نيم) از طريق جنگ

  : نھادامريکا از کانديدای جريان رفرميست، آلترناتيو سياسی ديگری فراروی استقبال ناگزير مردم

در . ھای قومیھای نادم و بريده و ناسيوناليستھا و چپدولتی از قدرت رانده در کنار ليبرالطلبان اصالح

اش ھم که به غرب  شصت سوخته بود و عقبهۀسو در جھنم دھغياب چپ متشکل و متحزب که از يک

ياب  است و در غوانھاده ئیھای اپوزيسيون بورژوا را به انواع جريانسياسی ۀمبارز ۀصحنگريخته ، 

رات اجتماعی ييگاه يگانه آلترناتيو تغدر جای" خيزش سبز" الجرم نيرومندکارگری و منسجم جنبشيک 

برای اثبات صحت و .  آب کردامريکا کله قندھای زيادی در دل سياست خارجی روند اين حاصل. نشست

 امريکاھنگی صدای گران و کارشناسان سياسی و حتا فرتوان به ترکيب مفسران، تحليلسقم اين مدعا می

)VOA (خيره شد :  
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طلب اصالح.... (جو و افشاری و واحدی و، سازگارا و حقيقت) طلبسلطنت(زاده و ناصر محمدی نوری

 ، عبدهللا)چپ نادم(، نگھدار و کشتگر و ماسالی )ليبرال دموکرات(، مشايخی و گنج بخش )رانده از قدرت

ھای امپرياليستی ترکيب ساير رسانه). ھای قومی، فدراليستيستناسيونال(زاده مھتدی، خالد عزيزی و حسن

ست اگر تصور شود دستگاه تبليغاتی لوحیساده.  نيستامريکاشباھت به صدای  نيز بی- BBC از جمله -

ھا را از قوطی شانسی عطاری جان بولتون در ھای ھنگفت، اين آدم و متحدانش با آن ھمه ھزينهامريکا

ھمين مھرداد خوانساری که با . عنوان اشانتيون از بانک جھانی و صندوق پول بل گرفته استآورده و يا به 

ساخته " دولت در تبعيد "–! مدحی"نفوذ" امثال جھانشاھی و لیئيپول اسرا در کنار -افراد پيش ياد شده 

. گرفت میداد و قلوه بود و با سيروس آموزگار دل میVOAھای روز يک پای ثابت تحليلبود، تا دی

ميھمان و " به عنوان امروزکوشد در نقش کاريکاتور ساکاشوويلی ظاھر شود و جناب دکترسازگارا که می

ھايش را با جوھر خون مردم عراق و  که معلوم است کتاب-" ی پرزيدنت بوش کتابخانهۀپژوھشگر برجست

ی سعيد سطانپور است، آگاھانه به گيرکه متھم به مشارکت در دست مستقل از اين-اند افغانستان نوشته

بوش حتا نزد . ترين نھادھای حامی سرکوب در سطح جھان درآمده استاستخدام يکی از دست راستی

 نيم ميليون خونين ۀجايز ۀاکبر گنجی آخرين برند.  نيز آدم منفوری استامريکاسياست مداران راست 

در يک . فورم سربازان پينوشه را پوشيده است ميلتون فريدمن است و خواه و ناخواه اونيۀسسؤدالری م

 و دموکراسی مدافعتوان به سوی آلنده شليک کرد، به دستان ويکتور خارا تبر زد و در ھمان حال کالم نمی

- دموکراسیسياه بماند اما وصف حال کنونی ۀ سابق.  بود و به نمايندگی از مردم ايران سخن گفتآزادی

 الجرم ورشوی لخ والسا -کند  که می- را تداعی نکند پينوشه خونين گویسانتيا اگر طلبانخواھی اصالح

 پوپر ھمان قدر دموکراسی در –ھايک " بازۀ جامع" ۀ و پراگ واسالو ھاول را به ياد می آورد؟ از توبر

اگر از محمد ! قبول نداريد؟ محمد مختاری شاھد است. محمد خاتمی" مدنیۀ جامع"ۀ می آيد که از کيس

نتيجه اش ." اصالحات استۀ اين ھا ھزين:"پرسيد، شک ندارم جواب بقال مآبانه اش اين خواھد بودخاتمی ب

اصالح طلبان شرم سارند و برخی از اين  .واقعا چيزی کم تر از ھيچ. چه بوده است جناب خاتمی؟ ھيچ

   آور است نه؟چندش.مانند مجتبا واحدی. جماعت در برابر رسانه ھا ديگر خود را اصالح طلب نمی دانند

  : زنم با اين توضيحات شتاب زده روشن شده باشد کهگمان می

اکثريت مردم ايران با منافع دولت اياالت متحد نه فقط ) اقتصادی ـ سياسی و کالً اجتماعی (طبقاتی منافع· 

  .  ھم ھستمتضادکه در يک راستا نيست، بل

شی عوام  را در پوشامريکا امنيتی اطالعاتیھای  کارشناسان دستگاهۀآلن اير مواضع جمع بندی شد· 

االت مخاطبان ايرانی ارائه خواھد داد و در بدايت و نھايت طرف سؤال را به ؤفريبانه به عنوان جواب س

  ! جز اين باشد بايد به عقل امپرياليسم شک کرد. متبوع خود خواھد کشيددولت منافعمسير 

الی ؤاين مقاله که در صورت اثباتی و س سلبی تيتر ۀرو نکتبه داليل پيش گفته و به اعتبار مباحث پيِش 

من از کاربرد کلماتی مانند جاسوس و قلم به مزد و نوکر . است، روشن خواھد شدمنفیشدن، جوابش حتماً 

ام؛ اما بر اين باورم وقتی  ھمواره طفره رفته-شان  به دليل بار و بُرد امنيتی-ھا اجنبی و خائن و مشابه اين
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اش در تقويت بورژوازی پرو سپرد يا منافع طبقاتیاش را به آلن اير می ما عنان درک اجتماعیضوعيک 

  .ی سياسی نيستغرب نھفته است و يا قادر به تجزيه و تحليل مسايل ساده

  :مل است أافع طبقاتی و مواضع سياسی قابل تکيد لنين بر ارتباط تنگاتنگ منأت

اخالقی، دينی،   پس ھر يک جمالت ، اظھارات و وعده ھا و وعيدھایمادام که افراد فرا نگيرند در"

فريب و خود ۀ کنند در سياست ھمواره قربانی سفيھان سياسی واجتماعی منافع طبقات مختلف را جست و جو

قديمی ھر ۀ سسؤر مطرف داران رفرم و اصالحات تا زمانی که پی نبرند که ھ.فريبی بوده و خواھند بود

 از طبقات حکم فرماست ، ھمواره از طرف مدافعين یافاسد به نظر آيد متکی به قوای طبقه اندازه ھم که 

  "نظم قديم تحميق می گردند

  >٢٧:ص. کليات لنين برگردان پورھرمزان.سه منبع و سه جز مارکسيسم<

 سخت و تنگاتنگ ھمکاریو تا يادم نرفته است اين دقيقه را ھم به ساعت شمار بحث اضافه کنم که 

سو داری غرب از يکبا مديای سرمايهدولتی طلباناصالح ئیرسانه سأر و بدنه ميمی بخش مھمی ازص

 لنين ۀری رساند و از سوی ديگر بر صحت اين عبارت سادی ياطبقات ۀمبارزھای بندیبه روشن شدن صف

قابل توجه ".است داریسرمايه اقتصاد برای آرمانی سياسیۀ پوست دموکراتيک جمھوری"کيد کرد که أت

 ناسيوناليسمخواھند و جمھوری دموکراتيک ھم نمی" طلبدوستان اصالح"تازه اين !! منشويکدوستان 

 کورايرانی شوونيسمو دفاع از ) ....نه غزه؛ نه لبنان( غزه و لبنان ۀآنان در تضاد با منافع مردم زجر ديد

بيش و ھر که جز اين بگويد حتما در نه يک کلمه کم و نه يک کلمه . ايرانی جمھوری. تعريف شده است

از " دموکرات" در اين جمھوری ايرانی البد بايد شاھد سوگند خوردن يک پادشاه!! صف دولت حاکم است

 ۀترين شرايط ورژن پوسيدآلبا نخست وزيری از جنس مارگارت تاچر و در ايده. نوع ملکه اليزابت باشيم

يادتان ھست ....  يا لباس فرم دنگ شيائوپينگیئیل جک استراوگيرم در عبای شکالتی شبه ليبرا. تونی بلر

طلبان چه قشقرقی از مبارکی اين انطباق متبرک به راه وقتی خاتمی و بلر با ھم عروج کردند اصالح

 يافت؟ يادتان ءھا ارتقاشناسی دوران رفرميستانداختند؟ يادتان ھست که آنتونی گيدنز به مقام نبوت جامعه

 داد و ءاحسان نراقی و عباس ميالنی را تا حد زعيم تفکر مدرن سياسی اعتال" ند امروزشھرو"ھست که

   بازار آزاد بيرون کشيد و تقديس کرد؟ۀ ھايک ـ ميسز را از موزۀ گند گرفتۀمجسم

  دوم

 ھمچون نگری برای جای گزين کردن یاگذشته از سوی چپ ھای بريده ۀ گذشته از مھمالتی که طی دھ

!) دموکراسی خواھی و صلح طلبی(رفيت مثبت بخشيدن به امپراتوری مپرياليسم و جنبه و طامپراتوری و ا

 ادبيات ۀھا و مفاھيم کامالً سوسياليستی را در حوز تحليلامپرياليسم ۀکه بگذريم؛ واقعيت اين است که واژ

جاھدين خلق اين سازمان مۀ  پنجاه اعضای اوليۀدر دھ .کندسياسی اقتصادی مارکسيسم لنينيسم تداعی می

 به سان –رادف ھای آن را گرفتند و به تدريج مت وام ئیگان ضد امپرياليست جنبش فداواژه را از رزمنده

ھای مختلف مذھبيون سنتی اعم از مکال يا معمم وارد ادبيات طيف  - " توحيدیۀ بی طبقۀ جامع"عبارت 
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ابی و مطھری حتا يک بار نيز اين واژه چندان عجيب نيست که در کل آثار مھدی بازرگان و سح .کردند

  .نيامده است

سانی امپرياليسم در جريان پلميک ميان اعضای شاخص سوسيال دموکراسی بحث بر سر چيستی و چه

  .  جامع تبديل گرديدیا  دانش تئوريک لنين به نظريهۀبندی شد و به پشتوانھا آب و بلشويکالمان

ۀ  که با نظري- "مصرف نامکفا" ضمن دفاع از تئوری ١٩١٣ل به طور خالصه رزا لوکزامبورگ در سا

داری دانسته بود که  جديدی از سرمايهۀ امپرياليسم را مرحل-نباز نبود امارکس "سود نرخ نزولی گرايش" 

يابی به مصرف کنندگان جديد قابليت رشد و داری و دستاز طريق رخنه در کشورھای غير سرمايه

  )R.Luxemburg, 1968:82-91. ( يافته استحضور در بازارھای جھانی

شود ھای بريده به شکلی ابتر بازتوليد میرسد نظراتش توسط چپ که حاال به نظر می-رودلف ھيلفردينگ 

 ۀرابط و تراکم سرمايه پرداخت و از روند داری انحصاریسرمايه ابتدا به دو خصلت عمومی -

 را به حساب دليل اصلی  مالیۀسرمايفت و سپس  سخن گ صنعتیۀسرماي و ھاارگانيک ميان بانک

  )R.Hilfereding, 1981:145-50. (ھای امپرياليستی واريز کردھا و تراستبندی کارتلشکل

 در کتاب - بلشويک ھا در يک مقطع تاريخی ترين تئوريسين در مقام شاخص-نيکالی بوخارين 

- يلفردينگ، به درستی نشان داد که نظام سرمايه ھۀ نقد نظريۀ، در حاشي"امپرياليسم و اقتصاد جھانی"

 موفق انباشتآوردھای تر از طريق دست بيشسود کسب و اضافه ارزشی نياز به داری به واسطه

  )N.Bukharin, 1972:104. (کندھای چند مليتی را دنبال میسيس کارتلأ، روند جھانی شدن و تسرمايه

ھای کالمی اين مقاله ئوتسکی و ديگران به لحاظ ظرفيت برنشتاين و کاۀھای راست روانطرح تحليل

امپرياليسم "ن از ييترين تفسير و تبترين و کاملگمان جامعکنم که بیکيد میأو ھمين قدر ت. اقتصادی نيست

سو کليات نظری بوخارين لنين از يک. توسط لنين تئوريزه شد"داری سرمايهۀی باالترين مرحلبه مثابه

گاه متدولوژی جھان نگری خود  ديالکتيکی ھگل را تکيهۀسوی ديگر مطالعات عميق در فلسفرا ستود و از 

ساخت و به دقت در مباحث لوکزامبورگ و ھيلفردينگ و شخم زدن مواضع جناح راست سوسيال 

 تحليلی مارکس، ۀسی از شيوأاو به ت. خالقيت لنين به ھمين جا ختم نشد. پرداخت) کائوتسکی(دموکراسی

 خصلت ۵ دانست و به تدوين ئیتوده قيام جديدی از ۀ را محرک مرتبتوليدی روابط تازه در ۀحلھر مر

  :بارز و ممتاز امپرياليسم وارد شد

. ۴مالی و اليگارشی مالی، ۀ سرماي. ٣ھا،  نوين آنھا و نقشبانک. ٢تمرکز توليد و انحصارھا، . ١

  . دارانايهھای سرمتقسيم جھان بين اتحاديه. ۵صدور سرمايه، 

 از يک دگرگونی یاکه نمونهداری بلداری انحصاری را نه بخشی از تکامل سرمايهلنين به درستی سرمايه

به ضد و از رقابت به انحصار دانست و نشان داد که انحصار به جای غلبه بر رقابت به ھم زيستی رسيده و 

  )V.I.Lenin, 1940: 601. (داری افزوده استبر بحران سرمايه
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دو سال پس از جنگ " داری سرمايهۀی باالترين مرحلامپرياليسم به مثابه"پردازی لنين در خصوص نظريه

منتشر " فھم عامهیارساله"و يک سال قبل از انقالب اکتبر نوشته و به عنوان  )١٩١۴-١٩١٨(جھانی اول 

ی باز مانده از پلميک با سوسيال آوردھاتوانستند به اعتبار اين اثر و دستھا میترديد بلشويکبی. شد

اما حوادث پس از انقالب .  به يک سياست خارجی منسجم ضد امپرياليستی دست يابندالماندموکراسی 

اوضاع اقتصادی؛ مقاومت ضد انقالب، حاکميت  وخامت داخلی جنگ ،امپرياليسم ھایتوطئهاکتبر از جمله 

ی و عروج فاشيسم و در مجموع المانھای تاسپارتاکيس شکست، ١٩٢٨خط غير لنينی بعد از سال 

گيری به سوی جنگ و غرب و سمت امريکا داری جھانی، بحران اقتصادی سرمايهۀجانبتعرض ھمه 

. گير موسوم به جنگ سرد کردرقابت نفس سوسياليسم را وارد، جھانی دوم به منظور حل بحران

-صنعتی"، "حزب غير کارگری فاداری بهو"، "ناسيوناليسم متکی به ميھن کبير"سوسياليسم تا حد 

  . تقليل يافت.... برای تقابل با دشمن امپرياليستی و"سازی

  

  سوم 

در تمام مدتی که در اتحاد جماھير شوروی حاکم بود " سوسياليسم اردوگاھی"يا " سوسياليسم واقعاً موجود"

اما در . ورد تعرض قرار گرفت به صور مختلف از سوی امپرياليسم م– از لنين و استالين تا گورباچف –

-  سی و سه سال گذشته در ايران ۀتمام آن ھفتاد و پنج سال نه در شوروی و نه در کل بلوک شرق به انداز

سای ؤمترسک ر.  به آتش کشيده نشدامريکاگفته نشد، پرچم " امريکامرگ بر  "– ۵٧بعد از انقالب بھمن 

ھای  به اشغال در نيامد و در ھمان حال از سوی جناحامريکا باالی نيزه ھا نرفت، سفارت امريکاوقت 

ھای چين و روسيه و تابی نشد و در حالی که دولت بیامريکامختلف دولتی برای ارتباط و تعامل با دولت 

 اين تنھا دولت -کنند  و می-کردند گی میھای امپرياليستی را نمايندترين سياستا اروپا آشکارۀاتحادي

. گرفته شد" مرگ"به باد شعار  "شيطان بزرگ"يا " استکبار"انگلستان بود که تحت عنوان  و بعضاً امريکا

  .از طريق يک فلش بک تاريخی. گرديمبه راستی غوغا بر سر چيست؟ کمی به گذشته برمی

  :مستقل از اين که

ور نفت به ميان اھالی و اطرافيان آيت هللا در نوفل لوشاتو و سران کاخ سفيد در خصوص استمرار صد -

  .... پس از سقوط شاه مکاتباتی صورت گرفته باشد يا نهامريکا

ژنرال ھويزر برای انتقال مسالمت آميز قدرت از نظاميان به شورای عالی انقالب وارد عمل شده باشد يا  -

  ....نه

 رد و بدل یئ و فرانسه قرار و مدارھاامريکاميان کسانی مانند ابراھيم يزدی و غضنفرپور و مقاماتی از  -

  ....شده باشد يا نه

نژاد ھای مختلف ايران از بازرگان تا احمدی ميان دولت۵٧در اين نکته ترديدی نيست که بعد از انقالب 

 ۀدر حوز. ھای مختلفبه بھانه.  صورت بسته استامريکاھای مستقيمی با مقامات ارشد مذاکرات و مالقات

 ديگرش که به ۀولی نام چھر"ديپلوماسی"گزارند الملل اسم اين مناسبات را میعلوم سياسی و روابط بين
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در قالب آتش زدن پرچم "  جاسوسیۀتسخير الن" و ]عقرب[ آبان١٣ به ويژه روز -اشکال گوناگون 

- اخيراً ھاشمی.بندد، بر من چندان دانسته نيست صورت می- آن و غيره  و رژه رفتن از رویامريکا

 که درھای -نژاد ندانسته و احمدی تابو را امريکاگو با سايت آفتاب، مذاکره با  و رفسنجانی در گفت

" جزيره"برای عقب نماندن از رقيب ماجرای تبديل شدن کشور به  - را بسته يافته " شورای عالی ايرانيان"

 ۵( سال پيش٩اما کم و بيش .  کشورھا سخن گفته استۀرا کوبيده و از ضرورت تعامل با ھم

وگو با ھر شيطان   دولتی ايران گفتۀ روزنامۀزمانی که که نگارنده در سر مقال) ١٣٨١]جوزا[خرداد

 امری –ھا  ترين دولت حتا چپ-ھا  دولتۀ را برای ھمامريکاکوچک و بزرگی از جمله دولت امپرياليستی 

که ناسزاھا به اين قلم گفتند که مپرس و اگر بل) ک روزبرای ي(عادی خواندم؛ نه فقط روزنامه را بستند 

شايد . شايد شرايط عوض شده! باری .... بساتخفيف و ھميشه ضد امپرياليستی نويسنده، اینبود مواضع بی

شايد صنعت نفت ايران که برای ترميم خود نيازمند رقم وحشت ناک و . نيست" ورق پاره"تحريم ھا ديگر 

  !نمی دانم...شايد . اری است به روغن سوزی افتاده استذ دالر سرمايه گد ميليار٧٠٠ تا ۵٠٠نجومی 

 و زمانی شکل ١٩٧٩در پايان اکتبر ) ۵٧بعد از انقالب  (امريکاايران و ۀ از قرار نخستين مالقات و مذاکر

 ھای بيست ووزير وقت برای شرکت در جشن ايرانی به سرپرستی نخست ۀت عالی رتبأبست که يک ھي

نخست (در اين جلسه از سوی ايران مھدی بازرگان . ياد انقالب الجزاير به آن کشور رفته بودپنجمين سال

 - از سران نھضت آزادی ھمه -) وزير دفاع(و مصطفا چمران ) وزير خارجه(، ابراھيم يزدی )وزير

زمان رياست مشاور امنيت ملی کاخ سفيد در (شرکت داشتند و در طرف مقابل زبيگنيو برژينسکی 

ھای بوش دوم و  و وزير دفاع دولتCIAرابرت گيتس مامور ارشد . نشسته بود) جمھوری جيمی کارتر

شرح  کرد،برژينسکی سپری می"کاتب مخصوص"اوباما در آن زمان دوران کارآموزی خود را به عنوان 

- شما را به رسميت می ما دولت : " برژينسکی را کهۀاز جمله اين جمل. و گو را مکتوب کرده استگفت 

دشمن ما . فروشيمھا را با شاه بسته شده بود را به شما می که قرارداد فروش آنئیھا سالحۀما ھم. شناسيم

کيد مقامات ايران بر استرداد شاه و استنکاف أاز قرار ت».... داريم شمالیيگیمشترکی در ھمسا

مذاکراتی که اگر برای دولت موقت . گذاشته استنتيجه ان از اين امر، مذاکرات الجزاير را بیامريکائي

، امريکااشغال سفارت . خواه آن نان داشت جمھوری اسالمي،ی برای جناح مخالفليبرال آب نداشت بار

داری بر اولين ميخ بر تابوت ليبراليسم ايرانی بود که از سه دھه پيش و به اعتبار انکشاف مناسبات سرمايه

 در نوسان بود و آخرين بار نتوانسته بود "ملی"نقضی و منسوخ موسوم به ھای بورژوازی تاريخ مشانه

 در کار یامذاکره.  به شکلی ديگر گل دادامريکا -بار ديگر ديپلماسی ايران . بخت خود را با بختيار باز کند

- سئي رترينھا حفظ شدند تا به محض پيروزی خبيثھای انتخاباتی گروگاننبود اما وقتی که در اوج رقابت

ترين دسته گلی ياد کرد که مقامات  آزاد شوند، رونالد ريگان شاد و خندان از بزرگامريکاجمھور معاصر 

ھای اقتصادی ترين برنامه، ضد کارگری١٩٨١به يک مفھوم در ابتدای سال . ايران به او ھديه داده بودند

با کادوی دولت وقت ) مکتب شيکاگو = ريگانيسم( يعنی نئوليبراليسم امريکاسياسی کل تاريخ امپرياليسم 

  . ايران کليد خورد
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ھای ھايک ـ فريدمن مستقيماً از بحران عميق واضح است که عروج ريگانيسم و عملياتی شدن تئوری

در ) تاچريسم( برخاسته بود و از دو سال پيش با عروج يک جريان تبھکار ديگر امريکااقتصاد شبه کينزی 

توان با قاطعيت مدعی شد که اگر مضاف به اين که با ھيچ اگر و مگری نمی. انگلستان آغاز شده بود

. تر از ريگان بودشدند، شانس انتخاب مجدد او بيشھا در زمان رياست جمھوری کارتر آزاد میگروگان

 نداشتند امريکاھا ھيچ پاسخی برای حل بحران رو به فزونی اقتصاد سياسی واقعيت اين است که دموکرات

گران سياسی آزادی ھمزمان با اين حال بسياری از تحليل. ھا شدنديقاً به ھمين دليل مغلوب نئوکانو دق

در مجموع . اند تلقی کردهامريکائیخواھان ھا با پيروزی ريگان را چراغ سبزی به جمھوریگروگان

 اتحاد جماھير ۀر برای محاصامريکا که طرح -ھای برژينسکی نيز پيداست و از گفته -واقعيت اين است 

از طريق حاکميت يک دولت مذھبی ضد چپ در ايران تا حدودی )  اردوگاھیئیکمونيسم بورژوا(شوروی 

ھای شکست ارتش ھای مسلح و بنيادگرا زمينهبايد با ايجاد جريان بعدی میۀبه نتيجه رسيده بود و در مرحل

جا شدن باری برای جابه. ه خواھيم گفتچنين نيز شد چنان ک. شدشوروی در افغانستان تدارک ديده می

صدر از آن به قرارداد وثوق  بنیحتاتوافقی که .  کردأھا يک بار ديگر الجزاير نقش ميانجی را ايفگروگان

  . الدوله تعبير کرد

ھای سنگين با قطعات و سالحۀ در اوج جنگ و در شرايطی که دولت ايران به شدت در تنگنای تھي

 تھران از سفر غير ۀرفسنجانی در ُمقام خطيب موقت نمازجمع شد، ناگھان ھاشمیرومشکالت جدی روبه

 اين ۀدر نتيج. سخن گفت) جمھور ريگانسئيمعاون ر( به نام مک فارلين امريکائیقانونی يک مقام ارشد 

مورد نياز ھای دانسته آمد که سالح -  الحيات لبنان درج شده بود ۀناک که گويا قبالً در روزنام شگفتۀمناقش

شده و سود ناشی از آن به جيب مين میأت) دالالن(ھای غير رسمی دولت ايران به مدت پنج سال از کانال

در ادامه . رفته استی التين میامريکاھای ارتجاعی و ساير جريان) کنتراھا(ضد انقالبيون نيکاراگوئه

در ميان دالالن . لی به ميان آمدئيا از طريق رابطين اسرامريکائیھای تاو و ھاوک موضوع فروش موشک

که گويا (فرخصوصی از يک فرد سعودی به نام عدنان خاشوقچی و يک ايرانی به اسم منوچھر قربانی 

که شرح . ھا گفته شدسخن) مر و ياکوف نيمروویئيال شو(لی ئيدو اسرا) مشاور نخست وزير موسوی بود

  . گنجدآن در اين مجال نمی

 کافی در ۀشان به اندازمی و مباحث پيش گفته اينک در شمار اسرار نيستند و پایخوش بختانه اين اسا

  :جرايد چاپی و مجازی باز شده است و حکم حافظ شيراز

  کردش اين بود که اسرار ھويدا میجرم   گفت آن يار کزو گشت سردار بلند 

  .بر نويسنده صادق نيست

 و آسوده از قلع و قمع تمام نيروھای مخالف و معاند با خيالی تخت١٣۶٨دولت ھاشمی رفسنجانی در سال 

داری ايران و ادغام در  سرمايهئیو برانداز و البته پايان جنگی فرسايشی به قدرت رسيد و سودای شکوفا

را به جای پسوند " سردار سازندگی"اش برد تا عنوان پر طمطراق داری غرب را به سويدای کابينهسرمايه

يورش ۀ در اين دوران سر و کل.  با خود بکشد- نام روستای زادگاه ھاشمی در کرمان -" بھرمانی"ربط بی
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اريستوکراسی کارگزارانی به جای ). جديد بورژوازی ايرانۀ طبق.(ھا پيدا شدتکنوکرات ھا و بوروکرات

. د مد شد شھرونۀواژ. نامندمی"اکبرشاه"ھا ھاشمی را اللھیھوده نيست که حزببی. چی بسيجی نشستآرپی

 سال جنگ کشور ٨ که پس از ئیھاحتا بعضی از بسيجی. ھو شدند" دھاتی"کشان با لفظ کارگران و زحمت

 که ھنوز شاگرد گوش به -کاله مانده بود به محسن مخملباف ک سرشان بیاينرا مال خود می دانستند و 

 ھا ساختهو مشابه اين"وبت عاشقین"و " رودھای زايندهشب"ھای  رجوع کردند تا فيلم-فرمان آوينی بود

داری اولين پاداش سرمايه. تلفه که از قبل جنگ ميلياردرتر شده بودندؤھای مدر نقد حاجی بازاری. شود

لوحی ساده. بود" گیسردار سازند" ميليارد دالر وام ظرف سه سال به دولت ۵٠جھانی اعطای نزديک به 

 در صندوق و بانک جھانی، اين پول کالن بدون موافقت مريکاااست اگر کسی فکر کند با توجه به نفوذ 

داری  سال زمام١۶به طور کلی در طول .  و متحدانش به دولت رفسنجانی پرداخت شده استامريکا

 ايران به اقتصاد ساختاری تعديل نئوليبرالی ۀبرنام)  سال خاتمی٨ سال رفسنجانی و ٨(طلبان اصالح

گيرم که در اين زمان زير فشار افکار عمومی يک صباحی  . شدءته و اجراالمللی نوشدستور صندوق بين

 نفت و ۀله اين است که قراردادھای ھنگفتی در حوزأنيم بند رفرميست ھم منتشر شد اما مسۀ چند روزنام

داران غربی واگذار ھای کرسنت و ايرانسل به سرمايهپروژه. منعقد گرديد) توتال، رويال، داچ شل(گاز 

 پارس جنوبی در سال ۀمناقص(در ايران ) متعلق به گروه کاندوليزا رايس(شرکت مشھور ھاليبرتون . شد

 حول امريکائیو مقامات ) طلباناصالح(در تمام اين مدت مذاکرات ميان دولت ايران . جوالن داد) ١٣٨١

  :از جمله. مسايل مختلف جريان داشت 

  ) نام ژنرال رسيم دليچ در خاطرتان باشد(. جنگ در بالکان و ھمکاری با نيروھای ناتو -

مک پانصد ميليون ی و کدر به قدرت رسيدن حامد کرز) ظريف( ايران ۀاجالس بن، نقش آفرينی نمايند -

پيش از . دالری و بالعوض ايران به دولت جديد افغانستان که ترکيبی از نيروھای طالبان و مجاھدان بود

 نقش امريکاای عربستان، امارات و پاکستان و تحت ارشاد و فرماندھی ھاين نيز دولت ايران در کنار دولت

ھای ھا بود که ايران توانست مھرهآفرينی اين نقشۀبه پشتوان.  کرده بودأمستقيمی در تحوالت افغانستان ايف

 ھایيونس قانونی، عبدهللا عبدهللا و فھيم پست. متمايل به خود را در دولت اول حامد کرزی وارد کند

الملل امام س گروه ادبيات دانشگاه بينئي ر-دکتر سلطان ( کامالً غير سياسی ۀحساسی گرفتند و حتا يک چھر

  .شناختم به عنوان وزير وارد کابينه شدکه من از نزديک او را می) خمينی

دولت صدام توسط نيروھای .  و ناتو در جريان سقوط صدام حسينهھمکاری با نيروھای اياالت متحد -

 ھزاران بالغ بر يک و نيم تريليون دالر و یا ساقط شد و عمليات نظامی در عراق ھزينهامريکاظامی ن

 ئیھا را روی يخامريکا ۀزدھا حاال دارد کشتی بحران اين بدھی. گذاشته استامريکاکشته روی دست 

ه مطلوب برای سر  از نمد اين ھمه ھزينه و تلفات کال.دھد که زير آن آتشفشان جريان داردحرکت می

  :  جنگ به چند دليل مشخص دولت ايران بودئیان دوخته نشد، سھل است که پيروز نھاامريکائيکچل 

  . جمھوری اسالمیۀسقوط صدام به عنوان دشمن قسم خورد· 

  .گيری مالکی ـ طالبانی به عنوان متحدان ايرانقدرت · 
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خشن  آغوش خود به احيایکه حاال برای ) ن خلقمجاھدي(انھدام و انزوای يک جريان مطلقاً سکتاريست · 

 تا شايد نامش است و با صرف پول ھای ھنگفت می کوشد کرده غش امريکائی نئوکان گنگسترھای ترين

  ! خارج شودالمللیبين ھایتروريست ترور ليستاز

  !بی چاره سعيد محسن

  

  چھارم

 ضد ه نه فقط ب- اخيراً موسوی و کروبی از رفسنجانی تا خاتمی و -طلبان واقعيت اين است که اصالح

 کليد حل مشکالت اقتصادی و سياسی ايران را ءکه از ھمان ابتدافشردند بلامپرياليستی بودن خود پای نمی

 ترور سلمان رشدی، نزديکی ۀکنسل شدن قضي. داری غرب يافته بودند ادغام در سرمايهۀدر کيس

ھای محمد خاتمی و دل بری از وگوی تمدن  گفتۀ ، پروژرفسنجانی به عربستان و قضايای مک فارلين

 ۀوزير خارج(کارت آمد و شد برای جک استراو  سعدآباد، گرينئیمادلين آلبرايت، مذاکرات ھسته 

کيد بر نئوليبراليزه کردن اقتصاد سياسی أسازی و نکات پيش گفته با تھای غنی، تعليق فعاليت)انگلستان

نه فقط ھژمونی )  سياسیۀ اقتصادی و توسعۀتوسع(طلب د که چھار دولت اصالح اين بوۀايران به مثاب

 که تمايل شديدی به بازی در ھافبکبلبودند، داری غرب را پذيرفته و کالً سرمايهامريکا ئیجھانی و منطقه

که  - "متعارف شدن بورژوازی حاکم ايران"اگرچه من با طرح مقوالتی مانند .  اين تيم داشتند"راست"

 توافق چندانی ندارم؛ اما معتقدم در اين دوران دولت ايران -ربط در چپ دامن زده است  بییابه مناقشه

) اين بحث بماند تا مجالی ديگر. ( را به خود گرفته استئیھای يک دولت تمام عيار بورژواخصيصهۀ ھم

 و با شعار ھا و اشرافو آقازادهھا  دولت ليبرالۀباری دولت نھم که به ادعای خود برای به ھم زدن کاف

تحقق عدالت اجتماعی به قدرت رسيده بود؛ در اين شش سال چنان به مرگ گرفت که مردم به ھمان تب و 

 يعنی نيمی از درآمد نفت - پانصد ميليارد دالر درآمد نفتی ۀنتيج. لرز رفسنجانی و خاتمی ھم رضايت دادند

ست ام برسيد کافی برای اين که به عرض( طبقاتی ۀفاصل ترينعميق به -کشور ظرف سی سال گذشته 

سرمايه " آلونک"سری به يکی از محالت شمال شھر تھران بزنيد تا دريابيد که کاخ اليزه شرم سار 

 اخراج، کاری پيمان ،ءسفيدامضا قراردادھای، رقمی دو کاریبی، !!)از فرط تحقير. ران وطنی استاد

 ،کارگران برای فقر خط از ترکم بار ۴ دستمزد، واردات ناکوحشت  رشد، توليدی مراکز تعطيلی، کارگران

، ءتورم، کودکان کار، گسترش فحشا فرو رفتن نزديک به چھل ميليون ايرانی در زير خط فقر، رکود،

 سال، رواج خشونت ١٣نظير موادمخدر صنعتی و تقليل سن اعتياد به افزايش سن ازدواج، شيوع بی

يک فروپاشی اجتماعی تمام عيارانجاميده ۀ در مجموع به آستان....  فضای فرھنگی واجتماعی؛ انقباض

  . است

س ئير.  مذاکرات مستقيم داشته استامريکا گذشته بارھا در عراق با نمايندگان باری اين دولت در سالھای

 به اجمال از آن  ديگری است کهۀتر نکت انجام داده است و از ھمه مھمامريکاترين سفر را به دولت بيش 
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جريان "و مشارکت مثال " شورای عالی ايرانيان"ھدف مھم و ستراتژيک دولت در راستای ايجاد  .گذرممی

  .رونددر اين " انحرافی

 رسيد یاس دولت دولت نھم و دھم از ميانه يا اواخر دولت اول خود به ھمان نتيجهئيواقعيت اين است که ر

 .ت بيان و جسارت اجرای کامل آن را نداشتندأتمی رسيده بودند و جرکه اسالف او يعنی رفسنجانی و خا

 نيمه تمام رھا شده بود، ءوجود تمام اھتمام رفسنجانی در ھمان ابتدا طرح نئوليبرالی تعديل ساختاری که با

نژاد با شتابی مثال زدنی و بدون آن که کلنگ افتتاح بخورد، در دستور کار قرار گرفت و در دولت احمدی

  : گذرد ھمه شاد و آزاد و آبادند شد و حاال که يکی دو سال از اجرای اين طرح میءاجرا

آنان که از شر خانم بازی ھای کنترل ناپذير  .المللی و بانک جھانی شادندکارشناسان صندوق بين -

 ٣فر به دومينيک استراوس کاون رھا شده اند حاال با الگارد اقدام به تصحيح رشد اقتصادی ايران از ص

  !دست شان درد نکند. درصد کرده اند

چه معادل ھا ." گيرند؛ شادندنقد ماھانه میۀ مردم ايران که به ازای ھر نفر چھل و پنج ھزار تومان ياران -

  ". شاملو-دارد شادی

ين و نھادگرا و امکان شورش دولت ايران که از بختک تھديدھای اقتصاددانان سوسياليست و کينز -

  .ھراسيد، شاد استیگان مگرسن

 - چه معادل ھا دارد آزادی." استآزادچرا که .  استشاد بازارو البته در اين بلبشوی شادی بيش از ھمه  -

  " شاملو

آن ھا چه گونه انداخته می ۀ  که امثال بنده حتا بلد نيستند کولون درواز–ی ئبورژواھا" ۀکلب"و نگفته نماند که

  !"ايرانی آباد و آزاد" زاران يادتان آمد؟ شعار حزب کارگ. آباد است -!!شود

  

  بعد از تحرير 

المللی غرق غرور شده ھای صندوق بيننژاد و اطرافيان نزديکش که از اجرای بدون تنش برنامهاحمدی 

نژاد و احمدی. کردندرا وارد بازی " شورای عالی ايرانيان"برد فاز دوم سياست ادغام، بودند، برای پيش 

 تعديل ساختاری، حل بحران اقتصاد ۀدانستند که حتا با وجود موفقيت صد در صدی برنام میيارانش خوب

 شورای عالی ايرانيان با چنين . و متحدانش استامريکاايران در گرو حل مشکالت سياسی قديم و جديد با 

 پاپيون خود را قبالً امثال ھوشنگ امير احمدی و تريتا پارسی با کت و شلوار و. وليتی گرمکن پوشيدؤمس

که .  صورت گرفتئیھاريخت و پاش. دو سه اجالس در تھران برگزار شد. گرم بودندھای کنگرهدر البی

کارگری که به پدرش برای باال ۀ  سال۵ ھمان دختر ناز -" يگانه"اما در گرمای البی ناگھان  .مگو و مپرس

 ئیکرد که غذای چرب و چيلی ميھمانان مشا "نفرين "–کند مک میھای سيمان کاختن آجر و حمل کيسهاند

  !!زاده، کوفتشان شود و ملکئیو بقا

  !و چنين شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 ۵ ۀيگان!  شود که دو تا اتاق ھم داشته باشدیاحاال تنھا آرزوی يگانه اين است که پدرش سرايدار مدرسه

 خواب ديده -روغ گی زنده ياد ف مانند بچ-وشش نخورده است؛ اما  البته اسم امپرياليسم ھم به گساله

شود ھم ضد امپرياليست بود و ھم در عرض سی سال ھزار ميليارد درآمد داشت و ھم برای است که نمی

  ! ھا اشک ريخت اقيانوسۀ ھمۀسرايدار شدن پدر، در دلی کوچک به انداز

لن اير زد که واقعيت را از آو بيست و چھار ساعت پيش در خواب و بيداری، رفيقی آشنا به من نھيب می

  . نپرس، از يگانه بپرس
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