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  اندازي   پوست

و از جمله سران نظام از آن با عنوان  ياريشد كه بس يتيوارد وضع ياسالم يظرف دو ماه گذشته جمهور
   شديدتر و ديمبارزان و آغاز دور جد يبرا نيصدور احكام سنگ ها،   يريدستگ شيكردند. افزا ادي »يانداز   پوست«

زدن بر استفاده از اصطالح  دييأمهر ت يبودند برا ييها   نشانه يجملگ بان،يها در منطقه با رق   تنش
 .»يانداز   پوست«

سال گذشته  ٤٠در تمامي را مشابه آن  و كه به لحاظ شكلي تازه باشد نيستيم  د اتفاق جديدياز يك منظر شاه
ها آكنده از اين    ي حكومت   باشد كه بگوييم سراسر تاريخ همهتر اين    ؛ و شايد درستايم بارها ديده

ي دموكرات    ي قوام تا سركوب فرقه   از امكان وزير شدن اعضاي حزب توده در كابينه هاست:   اندازي   پوست
وزيري بازرگان تا جنگ كردستان و گنبد، از    مرداد تا اصالحات ارضي، از نخست ٢٨آذربايجان، از كودتاي 

هاي    تا قتل ١٣٧٦تا خلع منتظري، از دوم خرداد  ١٣٦٧هاي    ، از اعدام١٣٦٠خرداد  ٣٠صدر تا    يجمهوري بن   رئيس
از ، و ١٣٨٦تا سركوب فعاالن كارگري و دانشجويان چپ در  ١٣٨٢گيري اقتصادي سپاه در    اي، از قدرت   زنجيره

 ند كهكرد   ا نميها به بيسمارك هم تصورش ر   ترين كمونيست   خوشبين ١٨٧٠ي    در آلمان دههاين دست. 
كه    تن دهد؛ همچنان» تأمين اجتماعي«صدراعظم آهنين براي كاستن از نفوذ سوسياليسم، به شكلي از قانون 

گذار  ١٣١٥صندوق احتياط كارخانجات در سال به تأسيس  ١٣١٠رضا خان از ممنوعيت مرام اشتراكي در سال 
  كرد.

ال آشنايي است كه هر حكومتي كه خواهان بقاست بايد اندازي كنوني جمهوري اسالمي رو   با اين تفاسير پوست
  اندازي جديد چيست؟   به آن تن سپارد. اما مختصات اين پوست

ها به منظور    پيمان با آن   هاي درون نظام و دالالن اقتصادي هم   هايي از تكنوكرات   ي گروه   تصفيه -
 ».نمايش مبارزه با فساد«

ها و معادن) كه نقشي اصلي    كشور (به ويژه پتروشيميهاي صنعتي    انحصار هرچه بيشتر سپاه بر پروژه -
سال گذشته، بلعيده شدن آن به اعتبار نرخ ارز و خرج شدن آن  ٦ي نقدينگي طي    در افزايش فزاينده

 هاي شخصي داشته است.   مندي   ي نظامي و بهره   براي تقويت بنيه

پذيران (به    هاي ويژه به ريسك   گذاري و تحقق سرمايه و جبران آن از طريق امتيازدهي   بحران سرمايه -
 ويژه خارجي) و تحميل استثمار شديد به كارگران (انجماد رشد دستمزدها و افزودن بر شدت كار).

زننده به عروج    ي سكوالر و اعتراضات كارگري دامن   گرايانه   سركوب هر شكلي از بروز و ظهورهاي چپ -
 گفتمان چپ.

به » خواه   دانشجويان عدالت«جريان به گفتمان  بروز و ظهور يبرا يشتريامكان و دادنِ مجال ب جاديا -
اعالم «تحت پوشش ») جوانان انقالبي«(به اعتبار » ي حاكميت   طلبي در بدنه   نمايش عدالت«منظور 
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آزادسازي اقتصادي و «سال هژموني گفتماني  ٨تا » گرايي ابتداي انقالب   وفاداري به مستضعفين
نژاد    كار آمدن دولت محمود احمدي   رويابتداي  ؛ همچونشود اهر درهم شكستهظ به» سازي   خصوصي

تفوق يافت اما اين دولت » گري رفسنجاني   اشرافي«بر » پابرهنگان«) كه گفتمان به اصطالح ١٣٨٤(
داري    سازي سرمايه   ي نهادي جهاني   پايه   اش از يكي از سه   هاي اقتصادي   پابرهنگان بود كه بابت سياست

 قي گرفت.المللي پول تشوي   بين    نئوليبرال، يعني صندوق

حق ورود به «هاي صوري نظير    نشيني   سركوب شديد مبارزات زنان و ادغام مطالبات آنان در دل عقب -
 ».ورزشگاه

ميليارد دالري در  ٤٠٠گذاري    چين (سرمايهتسهيل وابستگي هرچه بيشتر اقتصاد كشور به امپرياليسم  -
و روسيه. در خصوص ») ي ابريشم   ي جاده   پروژه«ونقل با امتيازاتي ويژه و همچنين    صنعت نفت و حمل

 يدياز نكات خاص و كل ياريبس«هاي حكومتي    قرارداد مذكور با چين بنا به اخبار منتشر شده در رسانه
بخش نفت و  يقرارداد تعادل جهان نيا«زيرا   ،»رديگ يعموم قرار نم اريدر اخت ديتفاهم نامه جد نيا

قبول انجام  ايحق رد  نياول نيهمچن ينيچ يها ركتش«. طبق اين قرارداد »دهد   يم رييگاز را تغ
 ازيو كاركنان مورد ن ها ستميس ،يفناور نيرا خواهند داشت كه شامل تام رانيدر ا يميپتروش يها پروژه
 يميتواند هر محصول نفت، گاز و پتروش يم نيهمچن نيچ«و نيز اينكه  »شود يها م پروژه نيا ليتكم

ساله (!)  ٢٥ي    سابقه   شرايط اين قرارداد بي .»ماه بخرد ٦درصد تا  ١٢شده  نيتضم فيرا تا حداقل تخف
 نيپرداخت كند. همچن رتريرا تا دو سال د رانيا داتيتول ي   نهيدارد تا هز حق نيچ«به نحوي است كه 

بپردازد كه از  يفيضع يدر صورت لزوم با ارزها ن،يچ جيرا عالوه بر ارز را شيها   پرداخت تواند يم
از  جهو چيبه ه يعنيسابق به دست آورده است.  يشورو رياتحاد جماه يو كشورها قايتجارت با آفر

. جالب است كه به صراحت و »شود   ياستفاده نم رانيبه ا نيكاالها از چ نيدالر در پرداخت معامالت ا
قصد دارد  نيچ«ي اين خبر آمده است كه    هاي حكومتي منتشر كننده   هيچ احساس شرمي در رسانه   بي
 ).خبرگزاري تسنيم(نك:  »ها استفاده كند   ساخت كارخانه يبرا رانيكار ارزان در ا يروياز ن

لبنان به اعتبار  -سوريه -يمن -عراقايدئولوژيك در  -اقتصادي -ي نفوذ نظامي   افزايش حوزه -
سازي در سوريه، و     هايي چون مسكن   اهللا و طرح   حزب -دولت اسد -ها   حوثي -هاي حشدالشعبي   گروه

 ها و انبار مهمات در لبنان و سوريه.   ايجاد پايگاه

  اندازي تا پوست كندن   از پوست

افتد    اي اتفاق مي   المللي و منطقه   با رقيبان بين ترديد در تقابل   ها بي   اندازي   اندازي، همچون ديگر پوست   اين پوست
هاي اقتصادي تا اختالالت سايبري در تأسيسات نظامي. اما    اقتصادي است: از تحريم -و داراي تبعات نظامي

  اند:   دارانه را روشن كرده   سرمايه -اين رقابت ارتجاعي »شُهداي«حاكمان پيشاپيش 
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  )١٣٩٧دي  –(حسن روحاني .» دهيم ايستيم و شهيد و مجروح نمي  تواند بگويد در مقابل دشمن مي كسي نمي«

ي اخير حزب كارگزاران سازندگي (به    است. بيانيه» مجروح«و » شهيد«مسئله اما روشن كردن مصداق اين 
ي    جمهوري اسالمي كه حسن روحاني قطعا بهترين نماينده ي بورژوازي تكنوكرات   ترين نماينده   وار نمونه عنوان 

ما « ي اجرايي طي تمامي دوران پس از انقالب بوده است) اين كار را  راحت كرده است:   جناح در عرصهاين 
 يبه نهادها نيحقوق كارگران و توه عييناكام و نادرست و ناروا به تض يساز يخصوص كيكه  ميمتاسف اريبس

و  ياقتصاد دولت سيرا به تقد يستيكمون و شبه يستيكمون يها گروهشده است و  يمنته نيكارآفر
به  سمياليسوس يپا يصداچه در اردوگاه چپ و چه در اردوگاه راست روزها  نياواداشته است.  يحكومت

دفاع  و ميكن ياز حقوق كارگران دفاع م ،نانيحزب مدافع كارآفر كيما به عنوان ...  رسد يگوش م
از  تيدر حما يستيماركس يها يبيفر و عوام ياسيس يشعارها يرا به جااز حقوق كارگران 

بحران  كيمحصول  يستيكمون يها انيجر وعيش ميده يما هشدار م...  ميدان يم ديكار و تول
با دامن زدن به  يستيماركس يها طبق آموزه كوشد يگسترده است كه م يو اجتماع ياقتصاد
انسجام  ،يوحدت مل "رامونيپ -مركز" اي "دار هيسرما-كارگر"مانند  ياجتماع يتضادها
 ي هشدار همه نيمخاطب ما در ا كند. ديرا تهد رانيا يارض تيتمام يو حت ياجتماع

و  يتيو امن يو انتظام يو نظام ييقضا يو قوا مايو صداوس ها ياز دولت و مجلس و شوراها و شهردار تيحاكم
و  يطلب تا اصولگراست كه مبادا با نگاه بخش از اصالح يمدن يو نهادها ياسيهمه احزاب س

  »ببرند. ادياز  ، اصل ماجرا رابه داستان يجناح

 يعنيكند: كارگران بايد كار و توليد كنند (   را روشن مي» مجروح«و » شهيد«ست كه معناي »اصل ماجرا«اين 
ها به عنوان    و كمونيست ]ي قرارداد با چين   نمونه[تحت شديدترين فشارهاي دستمزدي و كاري استثمار شوند 

است دليلي » اندازي   پوست«اينكه نظام در وضعيت  بنابراينتهديدي براي تماميت ارضي بايد تصفيه شوند. 
  از مخالفان متوقف شود. » پوست كندن«شود كه دستور كار    نمي

به  اي كف زد كه   در برابر امپرياليسم آمريكا براي جمهوري اسالمي» حفظ استقالل«توان براي    چطور مياينك 
ها در    كند؟ آيا همين هورا كشيدن   شديدترين شكل ممكن مبارزات كارگري، زنان، اقوام و چپ را سركوب مي

هاي حق عليه باطل در جنگ با عراق، و ضربه زدن به    ي شصت براي مقاومت ضدامپرياليستي در جبهه   دهه
اش در پايان    خروجينبود كه گرا    هاي ارتجاعي اسالم   ي رشد دادن جريان   مبارزات خلق فلسطين به واسطه

ها، و در دستور كار قرار گرفتن    ي مبارزان سياسي در زندان   ي خونين گسترده   ي شصت در هيأت تصفيه   دهه
اما رندانه با نمايان شد؟ برخي » تعديل ساختاري«ي نئوليبرال تحت عنوان    دارانه   هاي اقتصادي سرمايه   برنامه

گوييم باعث اين    ما فقط مي«كنند كه    است، چنين استدالل مي موسوم» رئال پولتيك«تمسك به آنچه به 
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زنيم.    اتفاقات امپرياليسم آمريكاست و بايد آن را در سيبل حمله گذاشت و مهر تأييدي بر جمهوري اسالمي نمي
ي جمهوري اسالمي با    گوييم مواجهه   كوشيم به وضعيت، سياسي نگاه كنيم و از اين منظر است كه مي   ما مي
ا را نبايد محكوم كرد. بياييد داستان را سياسي ببينيم و مدام متأثر از  يك خطاب اخالقي رمانتيك به آمريك

  ! »سراغ تحليل امپرياليسم نرويم

 ١٣٥٨نوشتي ديد كه در تظاهرات مردم كردستان به سال    ورزي اصيل چپ را بايد بر آن پارچه   اتفاقا سياست
  ها بود:   باالي دست

  »امپرياليسم از مبارزه با استبداد داخلي جدا نيست.مبارزه با «

  بار ديگر انقالب

، بار ديگر از مصر صداي انقالب است »شكست بهار عربي«ها پر از مقاالتي در تحليل چرايي    رسانهدر حالي كه 
اي شود، و در سكوت سنگين فض   شنيده مي» سقاط النظاما ديريعب الشَ«رسد. از التحرير شعار    به گوش مي

ي اراك به مأيوسان از انقالب »هپكو«تپه و فوالد، اعتصاب و راهپيمايي كارگران    كارگري پس از سركوب هفت
  . »كار جنبش به پايان نرسيده است«كند كه    و اعتراض يادآوري مي

و » بهار عربي«حرفي در اين نيست كه خروارها افسوس در پس استمرار نيافتن استعدادهاي مترقي نهفته در 
خوابيده » همبستگي مردمي در جريان سيل ايران«و » كشاورزان اصفهان«و » فوالد-تپه   هفت«و » دي ماه«

يابيم، اما اگر بكوشيم عروج ديگر بارِ ديكتاتوري و    است و ما خود را مواجه با انبوه انتظارهاي برآورده نشده مي
ها تحليل    هاي كوتاه مدت براي اين سيستم   ي حياتي دائمي و همچون مسكن   امپرياليسم را مبتني بر يك چرخه

دواندني ماندگار برجا خواهد بود، و نيز در مواجهه با ارزيابي    اش ريشه   ي كه از پي»پايان تاريخ«كنيم، و نه 
هاي    ها و درز و تَرَك   نداشته باشيم، همواره قادر به ديدن گُسل جويانه   كنارهرويكرد مان    هاي مبارزات   شكست

  ي كليت وضع موجود خواهيم بود.   تهديد كننده

شهر و كوي طالب مشهد عليه گراني و تورم افسارگسيخته،    هاي اسالم   شورش ١٣٧٤هنگامي كه در فروردين 
جمعي زندانيان    هاي دسته   سال از شرايط فوق امنيتي ناشي از جنگ و اعدام ٧سيستم را به مخاطره انداخت، 

توان گشود. يك سال بعد از    همه مصيبت راهي به رهايي مي نكرد پس از آ   گذشت و كسي فكر نمي   سياسي مي
بخشِ    ي رهايي   خبر بودند و ايده   آن، درحالي كه بسياري از فعاالن سياسي از جنب و جوشِ درون كارگران بي

ديدند، كارگران نفت تهران براي    ي شصت مي   هاي فاشيستي دهه   را از دست رفته زير چكمه» ي شورايي   اداره«
» شوراي كارگران پااليشگاه نفت تهران«خود، نام نهاد خودجوشي را كه شكل داده بودند     حقوقاحقاق 

  كنند.   هزار كارگر در برابر وزارت نفت تجمع مي ٢) ١٣٧٥گذارند و بهمن ماه همان سال (   مي
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ا احيا كردند و ايران ر» كانون نويسندگان«كار شدند و    به   ي روشنفكران متعهد بار ديگر دست   به همين قياس بدنه
اي به    در اين راه از جانِ خود مايه گذاشتند. محمد مختاري يكي از اين نويسندگان بود، و چه زيبا در نامه

، و نه حقيقت تجزيه پذير است   حقيقت در كل زندگي متبلور است. نه كل زندگي تجزيه« :نوشتواتسالو هاول 
كردن در حقيقت، و زنده بودن به حقيقت، زندگي . دار همند   رو زندگي و حقيقت و نوشتن آينه   شدني است. از اين

، كند   گيرد يا انكار مي   سرنوشت انسان، و سرنوشت شاعر و نويسنده است و آنكه بخشي از حقيقت را ناديده مي
  )٣٥٨: ١٣٧٧(تمرين مدارا، » خود را در معرض آلوده شدن به جنايت قرار داده است.

كرد به تمامي با حقيقت مواجه شود. هنگامي كه به همراه ديگر يارانش  مختاري به اعتبار همين متن، سعي
ي كانون، باقر پرهام    و برجسته    تصميم به احياي كانون نويسندگان گرفتند، صادقانه با انتقادات عضوِ قديمي

مدارا و تمرين «ي    پرده و مستند، در حالي كه قلم در دست گرفت تا پاسخ دهد (مقاله   روبرو شد و صريح و بي
اين است آن ژست  برافراشتن پرچم كانون ادامه داد. دوباره  ، مبارزه عليه سانسور را به ميانجيِ»)ذهنيت انتقادي

  ».عمل   منتقد و بي يِيجو   كناره«و يا » ي عملِ بريده از تفكر   شيفته«و نه » در صحنه بودنِ انتقادي«

هاي در راه    يك جذاب ماركس با سرخوردگان از شكستهاي دشواري نظير پيچِ كنوني، پلم   شايد در وضعيت

ي    پيشرفت انقالبي نه به وسيله« بخش باشد:   الهام» ي طبقاتي در فرانسه   مبارزه«ي    انقالب در آغاز رساله
اش، بلكه بالعكس با ايجاد يك ضدانقالب متحد و    كميك بالواسطه-دستاوردهاي تراژيك

طريق مبارزه با او تازه حزب سرنگون كننده توانست وجود آوردن دشمني كه از    مقتدر، با به
  .»اش را گشود   به صورت يك حزب واقعا انقالبي بلوغ يابد، راه انقالبي

 


