
  ی ترامپ و ایران  درباره
  خنرانی برای جمعی از رفقایس

  سوسياليست انقالبی
  

  تأليف و ترجمه: رامين جوان

  
  )٢٠١٩ ژوئيه ١٢در جمعه  توسط رفيق رامين جوان( زبان آلمانی هب یگفتار ی ترجمه شدهو ويراسته  ی نسخه حاضر متن

  رفقای جمعی ازخواست  بنا بهکه  اين سخنرانی .بود »ايران و ترامپ«آن است که عنوان 

  .تدوين و ترجمه شده است توسط رفيق رامين ،ايراد گرديدغيرايرانی  سوسياليست انقالبی

********  
  

 اش داری و وزير خزانه )داری جهانی پااندازان سرمايه ی سردسته(دونالد ترامپ  ی گذشته دوشنبه
اين  .اعالم کردند را عليه ايران »ثرؤبسيار م«و  »سخت«ادعای خود  هايی به ، تحريم)استيون منوچين(

استراتژيک  ی تنگه آمريکا بر فراز ی ها پس از سرنگون کردن يک پهپاد جاسوسی پيشرفته تحريم
 ی گفته پس از آن انجام شد که به ها تحريم اعالم شدند. اجرايی کردن اين دسته از هرمز توسط ايران

دقيقه قبل از  ١٠تنها های راداری و موشکی ايران را  سايت هوايی به ی خود ترامپ، وی يک حمله
های آمريکايی در آسمان بودند، متوقف کرده است. درحالی که  ها و درحالی که جنگده پرتاب موشک

توان  روشنی می بود، بهآن های احتمالی  علت متوقف کردن حمله، تعداد کشتهکه کند  ترامپ ادعا می
  .است بوده او واکنش نظامی ايران که نگرانی اصلیبرآورد کرد 

توانست تلفات سنگينی بر  می ای چنين حمله ايران به واکنشکه  حاکی از اين است فراوانی شواهد
يک  سرعت به بهبسا  چهخليج فارس وارد کند و  اش در برارتجاعیمتحدان اَ  نيروهای آمريکايی و
 منجرنيز اقتصادی جهانی -های سياسی درگيری حتی به سراسر منطقه و در عيار درگيری نظامی تمام

ها توسط ترامپ  امضای آناز ديد من اما ريزی شده بودند،  ازپيش برنامه های جديدْ  شود. اگرچه تحريم
ً  ژوئن) ٢٣( سوم تيرماه در کاخ سفيد در روز دوشنبه  نمادين داشت. دولت آمريکا رهبر ی جنبه صرفا

ها امکان  طوری که آن همنصوبان وی را تحريم کرد، ب ای و خامنهداری، علی  سرمايهـ  رژيم اسالمی
 بيش از دو که بهرا (های مالی ايران در آمريکا  دارايی سيستم مالی آمريکا يا دسترسی به استفاده از

 جواد چنين دولت آمريکا اعالم کرد که دمحم نخواهند داشت. هم)، شود ميليارد دالر تخمين زده می
حال  درعين کننده و اضافه خواهد شد. اين اقدام تحريکاين ليست  نيز به جه ايرانظريف، وزير خار

ترين مقام سياست  هرکشوری که ميزبان عالی )حداقل روی کاغذ(چراکه  ؛ای است مسخرهبسيار 
  . خواهد شدهای ثانويه  مشمول تحريم ،خارجی ايران باشد

اهداف  ها، در عوض بمبارانِ  يک دور جديد از تحريم اعالم ترامپ ادعا کرد که تصميم به
البته اين بدان معنی نيست «ست. وی افزود »آمريکا ی داری گسترده خويشتن« ی دهنده مشخص، نشان

 روز قبلترامپ د که وش میاين سخنان پس از آن مطرح  ».طور رفتار خواهيم کرد که در آينده نيز اين
آن  ی نتيجه« ،اگر آمريکا با ايران وارد جنگ شود که نيوز گفته بود NBC Newsای با  در مصاحبه

   است.» حال ديده نشده هشکلی که تا ب به ،محو اين کشور خواهد بود
. از خود نشان نداد یهای اخير توجه چندان تحريم حداقل در ظاهر امر بهايران  حاکم بررژيم 

مشهود  کامالً  ،يک کنفرانس خبری در تهرانر گوی وزارت خارجه د سخن ،عباس موسوی ی گفته به
سال گذشته  ۴٠ها اثری ندارند. آيا در عمل تحريمی باقی مانده که آمريکا در طول  اين تحريم« که است

 ؟»برعليه کشور ما اعمال نکرده باشد



و  ٢٠١٨امپرياليسم که در ماه مه  ی جانبه ههای هم واقعيت اين است که سياست تحريم ،هرحال به
وسيه، آمريکا، چين، ر ،بين ايران( ٢٠١۵ای  جانبه از توافق هسته صورت يک هزمانی که ترامپ ب

و با شدت  خارج شد، مجدداً  ،)بود کاپيتاالسيون اسالمیدر واقع، که  ـ و آلمان انگلستان، فرانسه
آمريکا چه  ه مردم ايران ندارند. با اجرای آنتری اجرايی شدند که دست کمی از شرايط جنگی علي بيش

که منبع اصلی درآمد اين  تالش دارد صادرات انرژی ايران رانامد، واشنگتن  می »فشار حداکثری«
  کشور است، به صفر برساند.

از منابع  گزارش رويترز ماه گذشته، آمريکا معافيت واردکنندگان اصلی نفت ايران را پايان داد. به
 هزار بشکه در روز کاهش يافت ٣٠٠خود در صنعت انرژی، صادرات نفت خام ايران در اين ماه به 

و قبل از  ٢٠١٨ای است که اين کشور در ماه آوريل  ميليون بشکه ٢.۵که درصد بسيار اندکی از 
گير شاغل ايرانی مزدب و کارگر ها ميليون، روزانه ها اين تحريمبا کرد.  ها، صادر می بازگشت تحريم

  اند. شان بوده های از ميان رفتن شغل ياشاهد از دست دادن درآمد و
 کهبل ،فروپاشی اين رژيم منجر نخواهد شد يف وعتض ها نه تنها به تحريمکه  واقعيت اين است

 ها آن و ؛مزدبگيران وفرودستان جامعه منجر خواهد شد ی جويانهرهای پيکا کنش يف روحيه وعتض به
اين  .جسمی خواهد کرد هزار بيماری روحی و زندگی و ی را بيش از گذشته درگير مشکالت روزمره

از سوی که  عقب خواهد انداخت بهطوالنی برای ساليان  سرنگونی انقالبی رژيم را که امری است
تر نيروهای  باعث تقويت هرچه بيش جامعه و گرايشات چپِ  تر يف هرچه بيشعضسبب ت ،ديگر

  .پروکاپتياليست در ايستارهای گوناگون خواهد شد پروامپرياليست و ضد دموکراتيکِ  ضدکارگری و
درصد از ارزش خود را از دست داده است، درحالی که نرخ  ۶٠ )واحد پول ملی ايران(لایر 

رود نرخ تورم  درصد در سال گذشته رسيد. انتظار می ٣١به  ٢٠١٧درصد در  ٩تورم اين کشور از 
قيمت اقالم ضروری و  آور اين تغييرات، رشد سرسام  درصد افزايش پيدا کند. نتيجه ٣٧به  امسال

قيمت گوشت  ها روزمره بوده است. براساس آمار خود رژيم، در مدت يک سال پس از بازگشت تحريم
اند؛ و  قيمت داشته افزايشدرصد  ٣٧شير، پنير و تخم مرغ  :استافزايش داشته درصد  ۵٧و مرغ تا 

تر  بسيار بيش ـ در واقعيتـ ها  قيمت افزايشولی ميزان  ،است درصد بوده ۴٧قيمت سبزيجات  افزايش
  هاست. از اين

التحصيالن  کاری فارغ درصد افزايش يافته و نرخ بی ٢٧کاری در ميان جوانان تا  نرخ رسمی بی
داشته است. در اين مورد نيز نرخ واقعی  افزايشدرصد  ۴٠گوناگون تا های  ردهدانشگاهی در 

تر از اين ارقام است، زيرا براساس روش آمارگيری خود رژيم ايران، شخصی که يک  کاری بيش بی
  شود. ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می

موسوم  های آمريکا نيست، اقدامات تنبيهیِ  ، دارو مشمول تحريم)حداقل روی کاغذ(درحالی که 
از دسترسی  ،دارو نيازمند به ايرانیِ  صدها هزارهای حداکثری توسط واشنگتن باعث شده که  تحريم به
 خواهند داد.داده و محروم شوند و درنتيجه بسياری جان خود را از دست  خود داروهای مورد نياز به

 چراکه ،مالی با ايران نيستند ی انجام مبادله المللی مايل به های اروپايی و بين ها و بانک شرکت
 دارند آن بيمِ و  ،ايران استفاده کنند از خدمات مالی برای فروش دارو بهتوانند  های دارويی نمی شرکت

را  خود يران بخش اعظم داروهای مورد نيازهای ثانويه آمريکا روبرو شوند. درحالی که ا با تحريم که
  .استتر وارداتی  بيش کند، مواد خام مورد نياز برای توليد دارو توليد میدر داخل 

مقامات بلندپايه آمريکايی  پنتاگون سرگرم تقويت نيروهای خود در خليج فارس است و اکنون هم 
مورد حمايت آمريکا را تقويت کنند.  اتحاد ضدايرانیِ  شانْ خود ی گفته اند تا به خاورميانه سفر کرده به

 Wasp اعالم کرد که کشتی تهاجمی کالس چند روز پيشمرکزی آمريکا (سنتکام) روز فرماندهی 
ها در خاک دشمن، با هزاران  جايی نيروهای رزمی و تخليه آن هبا قابليت جاب USS Boxer نام به

 AV-8B Harrier دار دريايی آمريکا، يک اسکادران هليکوپترهای تهاجمی و هواپيمای تهاجمیِ  تفنگ
 IIاست که کشتی ای حمله. اين کشتی بخشی از گروه اند وارد منطقه شده USS John P. Murtha   با



با  USS Harper Ferryکشتی  چنين قابليت برخاستن هليکوپتر و تخليه نيرو در خاک دشمن و هم
ه آبراهام لينکولن و يک گروـ  ناو اين گروه تهاجمی به .شود را نيز شامل می امکان برخاستن هليکوپتر

پيوندد که در  می ای يیسرباز آمريکا ٢۵٠٠ به ،ای با قابليت حمل سالح هسته B52 های افکن گروه بمب
  وارد منطقه شدند. ها تهديدات ايرانی دفاع از منافع آمريکا در برابر ی بهانه هو ب هاوايل ماه م

داری خود در مقابل سرنگون کردن يک پهپاد  که دولت ترامپ با افتخار از خويشتن درحالی
نقل از  به ،گزارش نيويورک تايمز و واشنگتن پست گويند، به ايران سخن میدولت آمريکايی توسط 

شان فاش شود، نوشتند که فرماندهی جنگ سايبری آمريکا حمالتی را  مقامات پنتاگون که نخواستند نام
های راکتی و اختالل در سيستم اطالعات ايران انجام داده است. ايران  با هدف غيرفعال کردن سيستم

  نتيجه بوده است. ها بی کيد دارد که حمالت آمريکايیأکند و ت ها را رد می ن ادعاهای آمريکايیاي
نوشت خود در توئيتر  ،دمحم جواد آذری جهرمی، وزير تکنولوژی ارتباطات و اطالعات ايران

تفاده از ميليون حمله را با اس ٣٣ها موفق نبود. سال گذشته  آن ی شدت تالش کردند، اما حمله ها به آن«
شدت گرفتن جنگ سايبری  چون ونزوئال، هم که نبايد ناديده گرفت». اثر کرديم فايروال (ملی) خود، بی

انتقال برق  ی ازجمله از کارانداختن شبکه :همراه داشته باشد باری به تواند نتايج فاجعه بين دو کشور می
  عيار شود. عيار تمام ی يک فاجعه تواند منجر به که می ای يا ذوب رآکتورهای هسته

چنچ، وزير امورخارجه آمريکا (مايک پمپئو) و مشاور امنيت  در اين بين، دو مدافع جدی رژيم
مردم ايران را گسترش بخشند.  ملی (جان بولتون) در خاورميانه بودند تا اقدامات خصمانه نسبت به

 وهابی و نفتی راـ  دشاهی سنیعربستان و امارات رفت و مذاکرات خود با حاکمان اين دو پا پمپئو به
با هدف ـ جنوبی خليج فارس  ی پادشاهی در حوزه -ای رژيم قبيله ناميد. اين دو »اتحاد جهانی«ايجاد يک 

 اينک نيز بوده و  مدافعان قديمی جنگ آمريکا با ايران از ـ  ای خود گير کردن اين رقيب منطقه زمين
عمال تحريم يک هفته پس از انتشار گزارش سازمان ملل و درخواست اِ  رياض هستند. سفر پمپئو به

 سلفیِ  ـ  نقش اين وهابی علت اين درخواست همْ  عربستان بود. ی اره عليه دمحم بن سلمان، وليعهد دست به
که  ـ ی حاکم عربستان طبقه ازـ  نگار معترض روزنامه(جمال خاشوقچی  ی رحمانه در قتل بی خوار آدم

 ، در سفارت عربستان در استانبول است. در اين گزارش از مکالمات ضبط شده نيزبود) آمريکاساکن 
مور شده بودند، از خاشوقچی أتيم قتل که توسط حکومت عربستان مياد شده بود که در آن اعضای 

تکه کردن بدن او تشريک مساعی  کردند و در مورد چگونگی تکه ياد می »حيوان قربانی«عنوان  هب
 ی نويس روزنامه ، که يک مقالهيکی از مقامات وزارت خارجه امريکا گفت که قتل خاشوقچی .داشتند

خارجه  سلمان مطرح نشد. اين رفتار وزير بن واشنگتن پست بود، هرگز در مذاکرات بين پمپئو و
تلفنی با  ی اين مسئله در طول مکالمه امريکا مطابق بود با توجيه ترامپ در مورد علت عدم پرداختن به

ربستان سعودی يک خريدار بزرگ محصوالت ع« :ترامپ دراين رابطه گفت وليعد عربستان.
اين « :قراردادهای چند ميليارد دالری خريد اسلحه توسط عربستان اشاره کرد به چنين هم او». ماست

  .»قراردادها برای من اهميت دارند
دافعان سرسخت جنگ يکی ديگر از مـ بنيامين نتانياهوائيل رفت تا با اسر در اين ميان، بولتون به

يگل آنالين خواندم که با مشاوران امنيت ملی اسرائيل پطوردر اش همين و ،مالقات کند ـ آمريکا و ايران
  و روسيه برای بحث در مورد خاورميانه هم مالقات کرده است.

رابطه  ايرانی بگيرد، باالخص درروسيه را ترغيب کند تا مواضع ضد هرحال آمريکا قصد دارد به
مقابل  عنوان حاميان اصلی رژيم بشار اسد در هبا سوريه، کشوری که نيروهای ايران و روسيه ب

رئيس (پوتين  اند. اما حال جنگکماکان در رهبری آمريکا، تر از اسد، به نيروهای صد برابر مرتجع
توانند توافقی در مورد سوريه امضا  کو میاين پرسش که آيا واشنگتن و مس در پاسخ به )روسيه جمهور

 مان، ما برسر متحدان و اين توافق در مورد چه خواهد بود؟ تجارت يا منافع ما«کنند، گفت: 
حل مشکالت جدی  مان در مورد راه توانيم با شرکای کنيم. ما می معامله نمی خودهای راهبردی  سياست

  ».توافق برسيم و متفاوت به



 های بزرگِ ها بين آمريکا و قدرت در ژاپن در اواخر اين هفته، تنش گروه بيستپيش از اجالس 
، پيشروز چند حول تهديد جنگ آمريکا با ايران در حال افزايش است.  )روسيه و چين (يعنی: رقيب

از  ای نشانه«های جديد آمريکا را غيرقانونی و  معاون وزير خارجه روسيه سرگی رابوکوف، تحريم
همين  ای در گلوبال تايمز در مقاله چينیِ  ی دانست. روزنامه» سياست افزايش تعمدی تنش با ايران

و از نخست وزير مالزی ماهاتير  ؛»ابل اجتناب استقجنگ در منطقه غير« :نوشت ی گذشته دوشنبه
تواند  سباتی میايران کرده و هشدار داده که اشتباه محا »تحريک«دمحم نقل کرد که آمريکا را متهم به

ای  خواهد برنامه هسته که آمريکا از ايران می ايدافز میشود. اين مقاله  »جنگ جهانی« منجر به
ثير خود در منطقه أهای بالستيک خود را کنار بگذارد، و ت موشکمتوقف کند،  آميز خود را کامالً  صلح

تنها راه « .يابی نيستند از طريق تحريم اقتصادی قابل دست ها خاورميانه را کاهش دهد. اما اين خواسته
فرهنگی ايران  ها، تغيير رژيم ايران توسط آمريکا و از ميان بردن نقش تاريخی و اين خواسته رسيدن به

  ».در منطقه است
کننده اين است که آمريکا متوجه اين  مسئله نگران«: که نتيجه گرفتطور  اين مقاله در پايان اين

همراه  تواند برای دنيا و اين کشور هزينه به ه نيست که حرص و آز اين کشور برای هژمونی مینکت
  .»داشته باشد

   

  سخن پايانی
 متحدانشْ  های تحريمی آمريکا و چراکه سياست ؛ها هستم من هم همانند شما مخالف تحريمرفقا! 

اپوزسيون  نفع رژيم و تنها بهامر اين . خواهد کرد تر و درمانده تر از اين فقيرتر مردم ايران را بيش
  تمام خواهد شد.آن بورژوايی 

و  طبقاتی ،گاه يک فعال انقالبی سوسياليست ايرانی که از منظر ماترياليستی من در جای
های امپرياليستی نه  کنم که تحريم کيد میأت همباز ،نگرم جهان می رويداهای ايران و به انترناسيوناليستی

 کشد) (که نام جمهوری را يدک می اسالمی خالفت ارتجاعیِ  و فروپاشی رژيم سرتاپا يفعتض تنها به
 يابی طبقاتی و سازمانتوان  تحرک و ،تر روحيه يف هرچه بيشعتض برعکس به کهبل ،منجر نخواهد شد
عقب راندن هرچه  اين چيزی جز  .خواهد شد تمامی فرودستان جامعه منجر کار و سراسری نيروی

های انقالبی در  سوسياليست اجتماعیِ  که پايه طبقاتی ونخواهد بود کشان  زحمت کارگران و تر بيش
  .هستندای  جامعههر

 ساير چه در آلمان و چه در(المللی  های درون چپ بين گرايش در ضمن برخالف آن دسته از
از رژيم حاکم  که بايد کماکان معتقدند های امپرياليستی هستند و ورزی که فقط مخالف سياست )کشورها

 هنوز ،المثل فارسی يک ضرب ، بنا بهحمايت کرد» جبهه واحد ضدامپرياليستی«در ايران تحت عنوان 
نند که در ک اساسی را درک نمی بس مهم و ی لهئو کماکان اين مس ؛برند سرمی هب »خواب خرگوشی«در 

وجه توليد غالب در سراسر جهان،  به داری وجه توليد سرمايه تبديلِ  داری و گستری سرمايه عصر جهان
مستعمراتی و انقالبات  آور تزهای عصر حجری کمينترن در باب مسائل ملی و مالل تکرار

  چيزی جز خيانت طبقاتی منجر نخواهد شد. به ای بيش نيست و ياوه »کراتيکدموـ  ملی«
 کارکردهایو  که در مناسبات ای سابقه وسيع و بی ،رفقا! با تحوالت بسيار عميق

در  های بورژوازیِ  ی کنش خواهانه ی ترقی سخن از جنبه ،هوجود آمد ی جهانی به دارانه سرمايه
که شيپور  درست مثل اين است، بازهم دنبال آن بگرديم پ هم بهميکروسکوبا ، حتی اگر اپوزيسيون

ابعاد زندگی و  ی همه ی دلنشينی از آن داشته باشيم. نه!و  توقع نوا را از سِر گشادش بزنيم
کردهای  ها و روی ی احتمال کنش زمانهدهند که  ی طبقاتی اين حقيقت را نشان می مبارزه

  پايان رسيده است. به ی بورژوايی خواهانه دمکراتيک و ترقیـ  ملی



که اگر   اند خواهانه ترقیصفت   هايی قابل توصيف به و گام ها ، تالشها تنها آن کنش امروزه رفقا!
 ً سوسياليستی داشته باشند و در تأييد و تقويت  ، الاقل بارِ ندارندسوسياليستی  و تبادل سازوکارمستقيما
کارآيی  راستای سوسياليستی دارند،طور ديناميک  بهکه  يابی مبارزات دمکراتيک کارگری سازمان

  روشنی داشته باشند.
ً من رفقا!   ،دانيد اگر نمی هستم و ۵٧-۵۶های  سال راز نسل مبارزان طبقاتی چپ ايران د شخصا

ها در کنار  يان اين تزها وبا تکرار همين حرفگويم بخش بزرگی از چپ ايران با ب شما می به
 کادرها و بسياری از رفقای فرهيخته خود و ساير سرِ  و ندگرفت داری قرار سرمايه- ضدانقالب اسالمی

  .ندباد داد فعالين چپ ايران را به
و نه  ،کاپيتاليست نه آنتی ،امپرياليست است اين رژيم نه آنتی: تر بيان کنم سرراست! رفقای عزيز

، برخالف ادعای اين رژيم؛ ترقيخواهی داشته باشد  ای از ونيست ويا هر چيزی که بارقهيهص آنتی
حاضر  برای ماندن خود بر سر قدرتْ  و ؛هم غربی است وهم شرقی، اش غربینه شرقی نه  معنیِ  بی

را  طور که در اين چهل سال اين کار هماندرست  مصالحه شود؛ هم وارد مذاکره و» شيطان«است با 
ً ورزی  جهت سياست بدين انجام داده است. سرنگونی تدارک  سوسياليستی چيزی جز حقيقتا

 نبرد برای جمهوری شورايی کارگران ونيز  داری و سرمايهـ  رژيم اسالمی سوسياليستیـ  انقالبی
(که هدف  ها تحريم جنگ وافشای مخاطرات  ايستادگی و ـ البته صدـ از اين منظر  .نيست زحمتکشان
ها  ورزی مقابله با کليت سياست طور همين و) اند کش ها همين مردم کارگر و زحمت مستقيم آن

پراتيِک بيان ديگر،  به پراتيک عاجل و ضروری مختصات کنونی است. سراسر جهان امپرياليستی در
 ی با زمينه يابی طبقاتی جانبه در راستای سازمان تالش همهاينک ضروری چيزی جز  هم

در اغلب موارد از سرزمين مادری آغاز کش نيست که  های کارگر و زحمت تودهدارانه  ضدسرمايه
  ها سوسياليستی و انترناسيوناليستی بگيرد. ی ديگر سرزمين تا در گسترهشود  می

  
  .سخنانم گوش داديد به دعوت کرده ورا من که  اين از با تشکر

 !برقرارباد پرچم سرخ کمونيسم برفراز جهان

  
  
  
 


