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 کهنه از خاورِ در آتش یداستان

 ها و ترور سردار سلیمانیکمونیست

 

 یک از جمالت، اظهارات و وعده نگیرند که در پس هرمادامی که افراد فرا

و اجتماعی منافع طبقات مختلف را  سیاسی دینی، وعیدهای اخالقی،

فریب و خودفریبی  یجو کنند، در سیاست همواره قربانی سفیهانهوجست

  1خواهند بود.

 

ی سیاسی خاورمیانه کافی است تا درک کنیم این منطقه از جهان چه نقشی در اقتصاد نگاهی به نقشهنیم

ز دیرباز است. خاورمیانه اهای امپریالیستی برخوردار برای قدرت یسیاسی جهان ایفا کرده و از چه جایگاه

 ایپریالیستیست. اولین قدرت امااهمیت برای استثمارگران بوده ای بسیار پربیستم( منطقهاز آغاز قرن  )حدوداً

د مار خوستعااندازی به این منطقه را آغاز کرد بریتانیا بود. آنان چیزی حدود نیمی از منطقه را به که دست

 داشتند. جدینیز کنترلی  ،درآورده بودند و روی باقی نواحی، مانند ایران

در این منطقه به  یپس از جنگ جهانی دوم و افول بیش از پیش قدرت بریتانیا، قدرت امپریالیستی جدید

به جای  ،ییرویکرد سلف خویش بود. امپریالیسم آمریکا بامار متفاوت عآفرینی پرداخت که رویکردش به استنقش

داری ملی را کرد تا از یوغ استعمار رها شوند و دول سرمایهبه بورژوازی ملی آنان کمک می ،استعمار کشورها

های جدید به دست ملتـاین دولت مضاعف پرولتاریای سود خود را از استثمار ،و در مقابل اندازی کنندراه

عراق، عربستان  میانه سر از تخم درآوردند، مانند دولتآورد. در این مرحله بود که دول جدیدی در خاورمی

 یگانهها ناچار بودند تا سیادت امپریالیسم آمریکایی را بر خود بپذیرند، چرا که این را این دولت سعودی، اردن و...

خت تیافتند. ایاالت متحده نیز سرخوش از چنبره زدن بر پایراه توسعه و گسترش انباشت در خاک خود می

های آفرینیافزود و با جنگمی پرولتاریای خاورمیانهاستثمار بر و  کردهرچه بیشتر پیشروی میژی جهان انر

ی جان طبقات کارگر این کرد تا هرچه شدیدتر بتواند شیرهی خود آرامش را از این منطقه دریغ میروزمره
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بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز بیش از پیش  های تحمیلی نهادهای آمریکاییِمنطقه را بمکد. سیاست

ها منبع سودی باشد برای آمریکا و چماقی باشد بر سر این استثمار را شدت بخشید تا خاورمیانه برای سال

 دشمنانش، از جمله اتحاد جماهیر شوروی و چین.

که با فروپاشی  نی آمریکا،د پیش نرفت. افول هژموگونه که خواهانش بو اما جهان برای ایاالت متحده آن

و فروپاشی اتحاد جماهیر  (!) سکن مقطعی همچون پایان تاریخغاز شد، حتی با مُآوودز  نظام اقتصادی برتون

 یگانهشوروی و بلوک شرق نیز متوقف نشد و این سرآغاز دورانی جدید برای ایاالت متحده بود. آمریکا حاال دیگر 

اروپا گرفته اش، از ساختن صدای ایادی توان هژمونیک سابق برای یکدست ابرقدرت اقتصادی جهان نیست، از آن

ی ورزی روی بیاورند. شیوهی جدیدی از سیاستنیز خبری نیست و آنان مجبورند به شیوه ،تا شیوخ خاورمیانه

ت سنگینی که آمریکا با وجود تلفای آمریکا به عراق و افغانستان نشان داد. ی وحشیانهترور، که خود را با حمله

و با موفقیت باتالق  بدهای خود در این دو کشور دست یادر این حمالت متحمل شد، هرگز نتوانست به خواسته

عراق و افغانستان را ترک کند. آنان هنوز در این دو کشور حضور نظامی دارند، اما در هر دوی این کشورها 

هستند. همچنین  ،در خاورمیانه، یعنی جمهوری اسالمی ترین رقیب آمریکاهایی بر سر کارند که مرید مهمدولت

چنان که در سوریه هنوز دولت آن ،ای به پایان رسیدتهاجمات نظامی آمریکا در سوریه نیز با شکست مفتضحانه

 آمریکا،ترین منافع اقتصادی در این کشور به روسیه و جمهوری اسالمی رسیده است. اسد بر سر کار است و مهم

 کمال و تمام رساندن سرانجام به توانایی دیگر اشنظامی حدودی تا و اقتصادی توان افول دلیل به امروز که

 آن واقعی سرانجام از نیز پروایی بیند،نمی خود در را( چنج رژیم جمله از) پیشین متداول هایسیاست

 به موفقیتی ایران و سوریه در امریکا متداول هایسیاست. ندارد نیز اجتماعی، انهدام وضعیت یعنی ها،سیاست

یعنی دست زدن به  ،اما آخرین حرکت آمریکا .است واضح همگان بر لیبی در اشنتیجه اما است، نیاورده دست

دهد، تروری که دولت این امروز بیش از هر زمانی افول هژمونی این دولت را به جهانیان نشان می ،ترور فردی

چه رسد به جهانی که  ،های سیاسی همسو با خود را نیز قانع کندناحکشور برای انجام دادنش حتی نتوانست ج

 روزی جهان آمریکایی نام داشت.

 

 تروریسم آمریکایی و افکار عمومی در ایران

چه در ایران و چه در عراق شادی و ای عدهپس از اعالم ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، واکنش 

ها یونهاست خاک عراق را اشغال کرده است و موجبات کشتار میلپاسداران است که سالسرور بود، گویی سپاه 
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آورده و به نه را به قرق خود دری خاورمیایا سپاه پاسداران است که منطقه عراقی را فراهم آورده است

ان نیز در این رویه در بخشی از چپ ایرافروزی و استثمار ملل مختلف این نقطه از جهان مشغول است. جنگ

به رویدادها از منظر پرولتاریا آن گونه که مارکس و لنین  فقط نه این چپ .ترین حالت خود هویدا بودزننده

دهد که نشان می ،د، بلکه با تروریست خواندن سلیمانی، که خود قربانی ترور شده استنگرنگریستند نمیمی

اند و در که خود متناقض خویش ایت، مفاهیم لیبرالیدر حد مفاهیم لیبرالی قادر به فهم اس فقطو  فقطذهنش 

هایی پوشالی نیستند. ترور مقام نظامی یک کشور در خاک کشور درستی نشان دادند چیزی جز واژهاین ترور به

است  ایسوم که با اطالع مقامات آن کشور در آنجا حضور داشته خود نافی تمام تعهدات و عبارات ضدتروریستی

خود را از  و جشن و سرور گرفته شوند. اما چپ پروغربا مخابره میهلیبرال از طریق تمامی رسانهکه در جهان 

بدون  ی،دهد. بخش دیگری از چپ نیز، یعنی چپ محور مقاومتشادمان نشان می «تروریست»ترور شدن یک 

د سلیمانی را کنو سعی میو قهرمان خود معرفی  گونه توجهی به نقش و جایگاه سلیمانی، او را نماد مقاومتهیچ

ایجاد برابری در بین  به دنبالداری و ی کارگر، مخالف سرمایهکه قهرمان فرودستان و طبقه دخصیتی نشان دهش

 ایههماف سطحاز  جناح دهد که این دوغلط نشان می هر دوی این تصوراتِ  2ت.اسبوده های خاورمیانه توده

افتاده در میانجی و جداگیرند، امری که بیاند و هر روند و رخدادی را امری مجرد در نظر میهگلی باالتر نرفته

مانند ترور  یاتفاق هربرای اینان  ،در حقیقت رود.که همه چیز در آن بدون وساطت پیش میاست جهانی 

کلی داراست، که امری است  یارچوبسلیمانی نه امری است که پیشایندها و پیامدهای خاص خود را در چ

کشان از این ترور اینان هلهله بخشی از در پیوند نیست. به همین دلیل است که ایخودسامان و با هیچ امر کلی

و بخشی دیگر از  زنندنوا با ترامپ از اقدام علیه تروریسم دم میکنند و همخوشایند استقبال می یاتفاق همچون

شه یدرکی از فرایند دیالکتیکی اند فقطجناح نه  این دو .دهندمویه سر می  3«تقاومفرماندهان م»کشته شدن 

                                                            
ترور  ،برای این چپ لیو ،شودای است که به طور کلی محکوم میهای منطقهی امپریالیسم و اعمال ترور علیه دولتخود مداخله ،از نظرگاه تحلیل طبقاتی. 2 

 .است «ترور فرماندهان مقاومت»

ل وقوع ی تحلیلی از دالیاز ارائه ناتوانیضمن الپوشانی سرگشتگی و گیجی خود و  ،نتشر کردههای اخیر می ترورای که دربارهنامهمهدی گرایلو در بالهت. 3 

ی جمهوری اسالمی را نه در بستر هایی با قابلیت نظامی و سیاسیِ برجسته در بدنهاش، ظهور چهرهفروشیِ همیشگیاین ترورها، پشت عبارات پرتکلف و فخر

یمانی که چون چیزی خودجوش و ذاتیِ شخص سل ،اسی در جهان استود ناشی از روندهای کالن اقتصادی و سیای این دولت که خهای منطقهموفقیت

 ند:االقولری اسالمی در آن متفقبیند، چیزی که هم امپریالیسم آمریکا و هم جمهومی

شود نوعی رهبری کارآمد به طور خود به خودی در که باعث می ای مطرح استنفوذِ اخالقی و معنوی مندانه و تبعاًهای فردیِ یک حضور فرهی قابلیتمسئله»

به پنهان کردن روندهایی که دانند متعهد میبورژوایی خود را  یهایقدرت یمنزله هم جمهوری اسالمی و هم ایاالت متحده به «شخصی خاص بروز کند.

هر دوی  ،. به هر حالشودی سیاسی و نظامی در منطقه مییک عملیات راهبردباعث عروج قدرت نظامی ایران در کنار ضعف ساختاری ایاالت متحده در طرح 

در سطح توان خود در نهایت بازتولید سیادت انباشت سرمایه را در افق خود دارند و آگاهی کارگران از وجود بحران جهانی انباشت چیزی  یکها هر این قدرت

و خارج  «ننهادنینام»ها حضور نظامی ایران در منطقه ناشی از چیزی دوی آن ها باشد. برای همین است که در ادبیات هرنیست که به نفع هر دوی این قدرت

و از این قبیل  دئولوژیک بودن(یشود امی ،هااز نظر آمریکایی) های فردی و ایمانها از قابلیتهای اخیر آنو همچنین پیروزیاست دارانه از منافع سرمایه

ه اگرچه دولت ایران تا کنون در آن کاری ک ،خواهد به جنگ آن برودمی «منطق امپریالیسم»شود. گرایلو و چپ موسوم به محور مقاومتی با چیزها ناشی می
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ماجرا را  ،یعنی چپ پروغرب ،ی کارگر است. بخشی از آناناز طبقه شان نیز جدا جایگاه طبقاتیندارند، بلکه عمالً

شان رفتن که اوج افق سیاسی ،طلبی به نظاره نشسته استی متوسط مبتذل و سرنگونیاز نگاه طبقه فقط

ها گرفته تا نیروهای ها و فاشیستلیبرالـجمهوری اسالمی به مدد اتحاد تمام نیروهای سیاسی از اولترا

دنبال به  و داری پروشرق ایراندر عمل کارگزاران سرمایه ها،بخش دیگر، یعنی محور مقاومتی .اندامپریالیستی

بلکه از نظرگاه  ،نظرگاه پرولتاریانه از به ماجرا ند و ارانی منطقهومتش به حکمدستیابی ایران و محور موهوم مقا

 نگرند.داری ایران میسرمایهبخشی از 

های ی کمونیستهمه شکبی ؟ی کارگر این رویداد را به نظاره نشستتوان از منظر طبقهاما چگونه می

گر و ایر همتایان خود نظامی است سرکوبداری جمهوری اسالمی مانند سدانند که نظام سرمایهایران نیک می

 ،داریهای سرمایهمانند سایر حکومت ،متوحش و نیروهای نظامی و سیاسی و اقتصادی در این حکومت نیز

 ۀن را شناخت. اما آیا این امر بدین معناست که ما در نظارتوان آنااز یکدیگر نمی اند و هرگز جداتندیدهدرهم

رفی در سیاست معنایی نخواهد ططرف بمانیم؟ خیر. بیداری باید بینظام سرمایه تنش و درگیری مابین دو

 در جایگاهی آمریکا، طرفی در این نبرد عمالً در جانب طرف قدرتمندتر ایستادن است. ایاالت متحدهو بی داشت

اش ی جنگی نابودگر بکشاند، جنگی که در اولین صحنهصدد است ایران را به ورطه در ،ی امپریالیستینیروی

هایی خواهیم های اساسی ایران و به آتش کشیدن تمام این زیرساختها بر فراز زیرساختشاهد پرواز جنگنده

ی به معنای انحالل مبارزه نمتحده به ایرا، تجاوز نظامی ایاالت بنابراین .ندای طبقاتی ضروریبود که برای مبارزه

طبقاتی است. عالوه بر آن باید دانست که حتی اگر چنین جنگی رخ دهد، کسانی از آن بیشترین صدمه را 

بستگی با آنان دار همداعیه ،طلب نامیدویرانیـطلبکه امروز باید آن را چپ جنگ ،خواهند دید که چپ پروغرب

 ی کارگر.طبقه :است

که  کرددهان حشدالشعبی را باید در این بافت بررسی ندام تروریستی آمریکا علیه قاسم سلیمانی و فرمااق

های جنگ و ناآرامی را در منطقه شدت خواهد اقدامی که شعلهاین اقدام داللت بر چه چیزی خواهد کرد، 

پریالیسم برای فرار از بحران جنگ، چرا که ام :آمریکا امروز خواهان آن استکه بخشید. این همان چیزی است 

االت متحده نه به یابد. در چنین شرایطی حمایت از اقدام تروریستی اینگ زدن نمیریسمان دیگری برای چ

که به معنای حمایت از اقدام نظامی آمریکا  نامد،چه چپ پروغرب با وقاحت مقابله با دیکتاتوری میمعنای آن

. چپ پروغرب نه به است ی طبقاتیهرگونه مبارزه نحاللطلبی و اویرانیعلیه ایران است و این خود به معنای 

                                                                                                                                                                                                
ع از دیری نخواهد پایید که با روندی سری ،بندی جهانی پیوند زندرا به شکل نوینی از آرایش قوا و نوع جدیدی از بلوکولی اگر نتواند آن  ،موفق بوده

 اضمحالل رو به رو خواهد شد.
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 ست که به این موضع کشیده شده است. ایناین موضوع، که به دلیل جایگاه طبقاتی خود ا نفهمیدندلیل 

شاف ر انکثیر آن را دأفکند و تمنظری پرولتری به ماجرا نگاهی بیدهد تا از جایگاه طبقاتی به این چپ اجازه نمی

به بخشی از بازوی تبلیغاتی در نهایت این  ، کههای خاورمیانه بسنجدی طبقاتی در ایران و سایر کشورمبارزه

ها چنین جایگاهی را اشغال کرده است. طور که در سایر بزنگاه، همانکندتبدیلش میامپریالیسم در خاورمیانه 

ماه به دنبال فراروی از مسائل معیشتی و ماه و آبانبال چپ جنبش ارتجاعی سبز را شکل داد، در دی این جناحْ

تپه را به محاق اعتراضات کارگری هفت ،ی رژیم چنج بود و در نهایتی کارگر به پروژهالحاق اعتراضات طبقه

و  ین چپ از اساس پایگاه طبقاتی خودکشاند. به همین دلیل، نباید انحراف این چپ را اتفاقی دانست، بلکه ا

که براندازی به  ،ی طبقاتیپرولتری نیست و آنچه برایش اهمیت دارد نه پیشبرد مبارزه یل خود عمالًی تحلشیوه

های قومی و مذهبی و در نهایت ، چه از طریق پیش کشیدن هویتش است، چه از طریق انقالب مخملیشکل هر

 ی نظامی ایاالت متحده و اقمارش.چه از طریق مداخله

ورزی بدون تحلیل مبتنی بر سیاست یضدکارگری چپ پروغرب و محور مقاومتهای امان سیاستنقد بی

تحلیل کمونیستی  یا به ابتذالی همچون ابتذال این دو دسته از چپ. گرایی خواهد رسیدطبقاتی یا به فرقه

 ورزی طبقاتی پرولتری است.همواره مبتنی بر سیاست
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