
  :ما اتحاد و ها آن اتحاد

  کارگري جنبش افق و امپریالیسم، و رژیم توافقات انداز چشم به نگاهی

 نوبخت آرام

 توافقات این حول چپ طیف میان در هایی بحث »1+5« گروه و ایران رژیم میان لوزان توافق دنبال به

 کامالً داشتم، قرار آن مخاطب شخصاً که هایی بحث اکثر در منتها .دارد ادامه نیز کماکان که گرفت صورت

 قرار بلکه ،باشند کرده تحلیلی صرفاً که کنند نمی تحلیل منظور این به ها مارکسیست که بود شده فراموش

 و بگیرند دتبلندم دورنماي یک ترسیم براي سیاسی مشخص نتایج وضعیت، مشخص تحلیل از است

 به عموماً لوزان، توافقات سر بر بحث برعکس اما .کنند تعریف فردا انداز چشم برمبناي را خود امروز وظایف

 تقلیل )»ها چپ« یعنی( »ما« سوي از »آن از دفاع عدم یا دفاع« توافق، »پذیرش عدم یا پذیرش« مسألۀ

 مبناي بر نیست مشخص و داشته قرار ابهام از اي هاله در رههموا »ما« ها بحث این در فقط نه .کرد پیدا

 »ما« این تأثیر که هنبود هم مشخص بلکه گرفته، شکل هویتی چنین مشترك برنامۀ یا دریافت و درك کدام

 آن عهدة بر را توافق این رد یا دفاع مسئولیت میان این در کسی چه دقیقاً و چیست، کنونی معادالت در

 شود گرفته آتی هاي فعالیت براي ها تحلیل این از سیاسی اخص نتیجۀ نباشد ارقر که مادام ضمناً و گذاشته،

 سخت و سفت که گرایشی .بگیرد صورت مرزبندي توافقات برابر در یا دفاع در که کند می تفاوتی چه وآلًاص

 که بود جنبش درون رفرمیستی گرایش همان واقع در ،داشت قرار لوزان توافق از دفاع جهت در

 پس بالفاصله و گیرد می دخالتگري به تصمیم جنبش در تئوریک خأل وجود احساس با ظاهراً هرازچندگاهی

 اي گسسته حلقۀ توافقات، به نسبت ها آن کنونی واکنش واقع در .دیگر فرصت تا شود می غیب هم آن از

 معنا این به .شود صلمت جمهوري ریاست انتخابات آخرین قبال در ها آن گیري موضع به است قرار که است

 است بوده پیروزي یک روحانی، انتخاب به رأي و 92 انتخابات در شرکت که داشت اصرار طیف این کل که

 بهترین ،االثر مفقود ازاي مابه آن یافتن براي اکنون و ،)دهد نشان را پیروزي این ازاي مابه که آن بدون(

 این طیف، این همیشگی تناقض منتها .است هیافت آن از اخص دفاع و لوزان توافق به توسل در را فرصت

 می چه دقیقاً »لوزان توافق« یا »انتخابات« از حاصل هاي»گشایش« با کند نمی مشخص که هست و بوده

 طشر پیش را گشایش نکند، کاري که آن براي درست که است این رفرمیست چپ این مشکل .بکند خواهد

 تا گشایش یک فاصلۀ در که درحالی باال، از تغییرات محصول را گشایش خود و کند می فعالیت هرگونه



 بود این نیز گرایش این تدافعی تاکتیک آخرین .یافت آن از نشانی و رد توان می زحمت به بعدي گشایش

 را، آن خوردة شکست هاي طلبی جاه دنبال به اسالمی جمهوري بار خفت توافق روند افشاي هرگونه که

 می که بود اي برنده گبر کل این و کنند، معرفی »ها مداري شریعت با همسویی« و ها تحریم ادامۀ از دفاع

 می وارد توافقات نقد موضع از هرچند که داشت وجود موضوع این حول شیگرای مقابل در شود؛ رو توانست

 هرگونه استخراج عدم و بحث از سطح همین در زدن درجا نخست، گرایش با آن مشترك مخرج اما شد،

 و تغییرات این که ندارد اعتقادي اصوالً که چرا بود، ها مارکسیست آتی و کنونی یفاوظ تشریح براي دورنما

 کرد می تصور که طور همان درست( گذاشت خواهد کارگري جنبش بر را خود تأثیرات بلندمدت در تحوالت،

 نادیده با تواند می بنابراین و ،ندارد آن قبلی موارد سایر با تفاوتی ترین کوچک آن پیامدهاي و 92 انتخابات

 بر دارم، تعلق آن به که گرایشی و من بحث چکیدة ).کند راحت خود براي را مسأله موضوع، کل گرفتن

 که بود این شد، ارائه 92 انتخابات آستانۀ در خصوص به و قبل هاي سال طی که هایی تحلیل مبناي

 بدو از ایران داري سرمایه رژیم اوالً که چرا .است نبوده غیرمنتظره وجه هیچ به ایران، رژیم فعلی چرخش

 خارجی سیاست به نسبت را هم با تقابل در ظاهراً و بنیادي گرایش دو همواره خود تثبیت و گیري قدرت

 یکی ،المللی بین و داخلی اقتصادي و سیاسی مختلف فاکتورهاي به بسته هربار تاکنون زمان آن از و داشته

 از هم ،92 جمهوري ریاست انتخابات از پیش ات رژیم خاص وضعیت ثانیاً و است؛ کرده غلبه دیگري بر

 متمایل و »معتدل« اصطالح به گرایش که طلبید می ناگزیر خود، خارجی بحران هم و داخلی بحران جهت

 با روابط ازسرگیري عالوه، به .است افتاده اتفاقی چنین نیز اکنون و کند، رو را امپریالیسم با سازش به

 رخ هم موازات به معکوس روند دو که معنا این به بود، نخواهد کارگري نبشج براي پیامد بدون امپریالیسم

 و اشتغال تولید، گذاري، سرمایه افزایش از اي درجه داخل به خارجی سرمایۀ ورود سو یک از داد، خواهد

 عمومی نفس به اعتماد سطح مقطعی براي این که داشت دربرخواهد را ایران مفلوك داري سرمایه »بهبود«

 طبقۀ تر بیش استثمار نیازمند داري سرمایه اقتصاد همین بازسازي دیگر سوي از و برد، می باال را بشجن

 حفظ بود، خواهد ضروري حاکم رژیم براي سناریو این در چه آن .بود خواهد باال از جنبش مهار و کارگر

 است ناگزیر رژیم .است کارگري جنبش کردن مهار نیازمند خود مؤلفه این و است، »سرمایه امنیت«

 جایگزین تدریج به را آن وقفه، بی سرکوب ضمن در و زمان هم که کند ریزي طرح تري بلندمدت استراتژي

 هست نیز المللی بین قوانین و ها عرف برخی رعایت نیازمند المللی، بین داران سرمایه ورود تسهیل .کند

 که شرایطی در ).غیره و جهانی تجارت سازمان کار، جهانی سازمان جهانی، بانک ،پول المللی بین صندوق(



 که شرایطی در و شود، می خارج کنترل از و کند می پیدا »سیاسی« خصلت ناگزیر »صنفی« اعتراض هر

 داده دست از را خود سابق کارایی اسالمی هاي انجمن و کارگر خانۀ مانند جنبش دةکنن کنترل هاي ارگان

 عنوان به »کار جهانی سازمان« نظیر هایی سازمان حمایت با و باال از زرد تشکالت ایجاد احتمال اند،

 تشکل« مانند هایی بحث با هم فرایند این آغاز از عالئمی و( گیرد می قوت جنبش اطمینان سوپاپ

 چشم به ،کار جهانی سازمان نمایندة از دعوت و امپریالیسم به وابسته هاي رسانه در آن تبلیغات و »سراسري

 خود سوي به کارگران میان از نیز وسیعی هاي پایه تواند می مقطعی طی که زرد، تشکالت وجود ).خورد می

 ظرف و تشکیالت یک به متکی دخالتگري، نوع هر و است ها مارکسیست دخالتگري مستلزم کند، جلب

 براي موجود تنفس وقت بنابراین .ها دخالتگري این اتکاي نقطۀ و فقرات ستون عنوان به انقالبی

 تشکیالت، یک براي سازماندهی زاویۀ از و بلند نسبتاً سناریویی، چنین نهایی وقوع زاویۀ از ها مارکسیست

 و نیاز بلکه دهد، نمی تغییر را ها مارکسیست اخص وظایف ،سناریویی چنین بنابراین .است کوتاه بسیار

  .کند می برابر چند را آن براي تدارك ضرورت

 می تأیید را آن فعلی رویدادهاي سیر و بود شده اشاره 92 انتخابات از پیش از که است بوده مواردي ها این

 وظایف و کارگري جنبش وضعیت رژیم، توافقات انداز چشم ،92 انتخابات« جزوة به شود رجوع( کند

 ،میلیتانت نشر ،»انتخابات ویژة« جزوة همچنین و ؛20 شمارة میلیتانت، نشر ،»انقالبی هاي مارکسیست

 این در اکنون نبود، تر بیش جزئیات به ورود فرصت و امکان فوق بحث در که جایی آن از منتها .)8 شمارة

  .مشو می شده مطرح موضوعات وارد تري بیش تفصیل به و مجزا طور به جا

  امپریالیسم سوي به رژیم گیري جهت تاریخی سابقۀ

 نیروي یک عنوان به را خود ،57 انقالب شکستن درهم با که ایران اسالمی جمهوري داري سرمایه رژیم

معرفی »انقالبی« را خود اي وارونه شکل به تاکنون پس آن از و( بود کرده تثبیت گرا واپس و انقالبی ضد 

 تناقض .است نگشته حل نیز امروز به تا که بوده خود درون در اساسی تناقضی داراي ابتدا از ،)است کرده

 داري سرمایه نظام یک هرگز اسالمی جمهوري .گیرد می سرچشمه آن خود ذات از رژیم، این اساسی

 می را آن دلیل( است نبوده کنیم، می مشاهده غربی داري سرمایه کشورهاي در چه آن با مشابه متعارف،

 اصوالً تاریخی لحاظ به ایران، نظیر کشورهایی در داري سرمایه تکامل و زایش که کرد جستجو این در توان

 این به و هبود امپریالیسم نفوذ محصول بلکه داري، پیشاسرمایه کهنۀ نیروهاي با طبقاتی نبرد محصول نه



 شکل و و اولیه انباشت اصوالً امپریالیسم، عصر در دیگر عبارت به است؛ شده حقنه باال و بیرون از اعتبار

 داري، سرمایه جهانی بازار در کشورها گونه این دیرهنگام شدن ادغام دلیل به داري سرمایه مناسبت گیري

 و شده مختل امپریالیسم ورود با فرایند این بلکه باشد، داشته را خود مستقل دینامیسم است توانسته نمی

 و مبارزاتی، تاریخی سنت فاقد کشورها این در بورژوازي اصوالً دلیل همین به .است کرده پیدا دفرمه حالت

 انقالب استراتژي تعیین در اصوالً موضوع این که است، علیل و مرتجع کامالً خود مختلف هاي جناح از فارغ

 از الینفک جزئی فقط نه همواره نیز شیعه روحانیت دستگاه عالوه به .کند می پیدا اهمیت بسیار ایران آتی

 با نزدیکی روابط ،خود سیستماتیک تاریخی تحریفات برخالف و مجموع در بلکه بوده، ها حکومت

 در زودي به و ،شده بحث تفصیل به ها نوشته سایر در که است يردامو ها این .است داشته امپریالیسم

 تکرار از جا این در دلیل همین به و شد خواهد گذاشته بحث به هم »ایران انقالب« پیرامون مجزایی مطلب

   ).شود می خودداري آن

 درون در که داد متناقض اجتماعی-اقتصادي ساختار یک به را خود جاي واقع در شاه، سلطنتی-نظامی رژیم

 بین روابط و اقتصادي سیاست به نسبت متمایز ظاهر به رویکرد دو با را، اصلی و عمده گرایش دو خود

 داري سرمایه نهایی تحلیل در ،»متعارض« گرایش دو هر منطق که است جالب .داد می جاي المللی

 تقبیح را آن »داري سرمایه« به انتقاد یا »اسالمی اقتصاد« پشت در گرفتن قرار با یکی که این ولو( است

 منازعاتی و اختالفات سیاسی سطح در سنتاً )»اقتدارگرا« یا( »اصولگرا« به موسوم جناح وجود، این با ).کند

 که بوده آن خواستار شدیداً »طلب اصالح« جناح که حالی در است، داشته امتیاز کسب براي امپریالیسم با

 امکان حد تا و کند همسو غربی داري سرمایه هاي نظام معیارهاي با را خود اسالمی جمهوري

 رژیم بقاي که است شده متوجه تر سریع بسیار دوم گرایش این واقع در .دهد کاهش را »زعاتمنا« این

 در آن المللی بین هاي عرف از تبعیت و جهانی داري سرمایه در بیشتر ادغام مسیر در اسالمی جمهوري

 .است نهفته مختلف هاي زمینه

 ظاهر همواره اسالمی- داري سرمایه مرژی متناقض ذات و عینی وضعیت اساس بر دوگانگی و تناقض این

 عهده بر بهشتی- خمینی را اول گرایش نمایندگی انقالب، نخستین روزهاي از نمونه براي .است گشته

این دو گرایش  .یزدي- بازرگان را المللی بین هاي عرف با متعارف و »معتدل« جناح نمایندگی و گرفتند،



می  چیرهبنیادي، از ابتداي استقرار رژیم تاکنون وجود داشته و هربار بسته به شرایط عمومی، یکی بر دیگري 

  . شده است

  دورة خمینی و ریاست جمهوري خامنه اي* 

چنین ریاست جمهوري ، به عنوان دورة حضور خمینی و هم1368تا  1358دهۀ اول انقالب، سال هاي 

طی این دوره . تا پایان آن، شاهد افت فرایند انباشت سرمایه و رکود اقتصادي بود 1360خامنه اي از مهرماه 

کاهش . درصد کاهش یافت 32درصد و سرانۀ تولید ناخالص واقعی غیرنفتی،  58درآمد سرانۀ ملی واقعی، 

جنگ  به دلیل اشباع بازار جهانی نفت و ویرانی تأسیسات نفتی ایران در 1367و  1365درآمدهاي نفتی بین 

به عالوه . با عراق، دولت را براي تداوم سیاست هاي اقتصادي عاجل خود در تنگناي شدید قرار داده بود

 40(میلیون نفر  53به  38دولت دیگر نمی توانست پاسخگوي نیازهاي جمعیتی که طی این یک دهه از 

در این اوضاع و احوال . دافزایش یافته بود و همین طور پرداخت مخارج سنگین جنگ با عراق، باش) درصد

سازمان ملل را براي پایان دادن به جنگ میان ایران  598، خمینی قطعنامۀ 1367تیرماه  27بود که در تاریخ 

طی این دوره، فساد و رانت خواري به درجه اي باال رسیده و کمبود ارز خارجی و . و عراق پذیرفت

فزایش موقعیت انحصاري شبکه ها و بنیادها به به وجود کمبودهاي بازار، فرصت هایی را براي فربه شدن و ا

شرکت با توان انحصاري در تولید بسیاري از کاالهاي  400بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب . آورده بود

بود، و بزرگ ) الستیک ماشین، روغن موتور، ظروف شیشه اي، الیاف، شکر، پارچه، لبنیات و غیره(اساسی 

میلیارد دالر  12بنیاد مستضعفان با حدود . کت ساختمانی هم محسوب می شدترین بساز و بفروش شر

الیه اي از بورژوازي خرد و تحقیر شده . دارایی، به بزرگ ترین واحد اقتصادي در خاورمیانه مبدل گشته بود

نت این منابع اصلی را(که از هرج و مرج انقالب جان به در برده بود، حریف شرکت هاي دولتی، بنیادها 

، یا حتی تجاري که ارتباط نزدیکی با رژیم )براي اقلیتی بسیار کوچک» انباشت اولیه«خواري انحصاري و 

این بخش از بورژوازي، با درك این که در روند عادي سازي وضع اقتصادي امیدي براي . داشتند، نبود

اقتصادي را بلند کرد  یسملیبرال نوسازي و رشد آن وجود ندارد، مبارزه اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم

و به همین دلیل خواستار خصوصی سازي صنایع و مقررات زدایی از بازار، براي کوتاه کردن دست رقیب از 

  .سیاسی، شد-حیطۀ اقتصادي



رژیم خمینی که از بدو شکل گیري درهم شکستن شوراها و اعتصابات کارگري و سپس جنبش کردستان را 

تکلیف نهایی با هر جریان چپ و رادیکال تعیین  1360آغاز کرده و با پیشبرد اعدام ها و تسویه هاي دهۀ 

در پشت . ر ایران بودد» خطر کمونیسم«دیگري به امپریالیسم خدمت کرد که نگران  کرد، بیش از هر نظام

ضد «که چپ زیر سلطۀ استالینیسم در آن وجه  -رژیم خمینی» ضد امپریالیستی«هر حرف یا اقدام به ظاهر 

 جالب. زدوبند با امپریالیسم و حمله به طبقۀ کارگر قرار داشت -جستجو می کرد »ملی«و  »امپریالیستی

 از پس »امام خط پیرو مسلمان دانشجویان« که اي همحرمان دیپلماتیک پیام هزاران میان در اخیراً که است

 کردند، منتشر »انقالب علیه بزرگ شیطان هاي توطئه« مدارك عنوان به تهران در امریکا سفارت اشغال

 از پیش نیم و ماه دو حدود )سیا( امریکا مرکزي اطالعات سازمان دفتر که دارد وجود کوتاهی بسیار گزارش

 .بود فرستاده »ویرجینیا لنگلی« در سیا مرکزي مقر به سفارت داخل از ،1358 آبان 13 گیري گروگان واقعۀ

 دیدار به وزیري نخست دفتر در 1358 مرداد 31 روز که کند می اشاره فردي به اي، صفحه نیم سند این

 در سیا مقامات ترین مهم از یکی او که شد معلوم ها بعد .رود می موقت دولت ارشد مقامات و بازرگان مهدي

 تا بود شده اعزام تهران به سفید کاخ اطالع و امریکا خارجۀ وزارت کامل هماهنگی با که بوده خاورمیانه امور

 در سیا ارشد مأمور این .بگذارد نوپا رژیم مقامات با را استراتژیک اطالعاتی همکاري روند یک بناي سنگ

 و اساسی قانون خبرنگان مجلس رئیس نایب تی،بهش محمد مالقات به تهران در اش  روزه چند اقامت دوران

  .رود می نیز اسالمی جمهوري حزب دبیرکل

به عنوان مثال . این روابط مخفیانه بعدها نیز به اشکال مختلف و از سوي سایر عناصر رژیم پیش می رود

متقاعد  67در سال » جام زهر«بس و نوشیدن رفسنجانی به عنوان کسی که عمالً خمینی را به پذیرش آتش

کرده بود، درست در آن زمانی که ایران از سوي امریکا و متحد آن در منطقه، یعنی اسرائیل، مورد تحریم 

یعنی معاملۀ تسلیحات بین (شرکت داشت » کنترا- ایران«قرار داشت، به طور مخفیانه در قرارداد کثیف 

که طی آن امریکا از طریق  1365فند اس 13تا  1364مرداد  29حکومت ایران با ایاالت متحده و اسرائل از 

کرد و در ازاي آن برخی قطعات جنگی و  هاي امریکایی در لبنان نفوذ ایران سعی در آزادسازي گروگان

درآمد . نظامی را که به دلیل تحریم امکان فروش آن ها به ایران وجود نداشت، در اختیار رژیم قرار داد

اسرائیل نیز . شد داده می پنهانی به ضد انقالبیون کنترا در نیکاراگوئهحاصل از فروش این تسلیحات به طور 



نخوردن ایران  بخشی از معاملۀ فروش تسلیحات به ایران را در دست گرفت و از این طریق سعی در شکست

  ).در مقابل جبهۀ متحد عربیِ مخالف اسرائیل داشت

  قدرت گیري جناح لیبرال بورژوازي* 

اقتصادي کمک کرد؛ اول، دلسردي مردم از وعده ها و  یسمگر به پیشبرد هدف لیبرالدو تحولِ همزمان دی

شعارهاي همیشگی مقامات، و تنزل سطح زندگی آن ها؛ و دوم، بحران حاد ارز خارجی و کمبود مزمن آن در 

طی  به همین جهت دولت به اجبار با فاصله گرفتن از شعارهاي اصلی انقالب،. سطح سرمایه گذاري داخلی

البته این کار مخفیانه صورت گرفت، زیرا افشاي . وام گرفتن از خارج را آغاز کرد 1368تا  1366سال هاي 

، جناح »تندرو«با وجود آن که هنوز برخی عناصر روحانی . گرفتن وام به نارضایی از جنگ اضافه می کرد

غرب جان سختی می کردند، ولی ، در مقابل سرمایه گذاري خارجی و از سرگیري ارتباط با »اقتدارگرا«

این گونه بود که رفسنجانی . الزامات بازسازي اقتصادي دیگر جایی براي چنین شعارهایی باقی نگذاشته بود

در یکی از خطبه هاي نماز جمعه اعالم کرد که سرمایۀ خارجی ذاتاً شر نیست و می تواند در طرح هاي 

  ).1368دي  28ی، کیهان هوای(تولیدي به نفع جامعه به کار رود 

یکی از پیامدهاي مهم تالش براي تأمین مالی از خارج، این بود که دولت مجبور بود براي جلب سرمایۀ 

پیگیري این حرکت، . خارجی، پایبندي خود را به بازسازي نهادهاي بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد

بانک  -هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول خود را به شکل نمادین در استقبال جمهوري اسالمی از

نشان داد، باید درنظر داشت که این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی ) 1369(جهانی در تهران 

  .بود 1357امپریالیستی به ایران بعد از انقالب بهمن 

تردید موهبتی براي ، و در پی آن جنگ خلیج فارس، بی1369حملۀ عراق به کویت و اشغال آن در سال 

اسالمی بود؛ چرا که قطع تولید و صادرات نفت عراق و کویت باعث افزایش قیمت نفت در بازار حکومت 

خارجی براي اجراي برنامۀ  ه ارزایران نیازي جدي ب حکومتجهانی شد و از این رو درست هنگامی که 

  .بازسازي و خارج کردن اقتصاد از رکود حاد داشت، این درآمدها به کمک او آمد

اقتصادي ایران شامل تک نرخی کردن ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازي  یسمسیاست لیبرال

زادسازي گام به گام بازار ، آ»دولت سازندگی«. شرکت هاي دولتی، حذف کنترل قیمت ها، و سوبسیدها بود



هرچند به دلیل تبعات تورمی و متعقباً فشارهاي مردم، بانک مرکزي (آغاز نمود  1369ارز خارجی را در سال 

هئیت دولت مصوبه اي را  1370در ). کنترل مجدد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از سر گرفت 1373در سال 

در این اثنا دولت دست از . نموداعالم  را شرکت دولتی 400خصوصی سازي حدود  بهصادر کرد و تصمیم 

  .کنترل قیمت بخش اعظم کاالهاي تولیدي بخش خصوصی برداشت

از  حکومتاقتصادي باال گرفت و  یسمبا کاهش سطح زندگی عموم مردم، مخالفت با سیاست هاي لیرال

 حکومت» زیگزاگ«تراتژي به دنبال این عقب نشینی، اس. ترس مخالفت گستردة مردم عقب نشینی کرد

هرجا که می توانست عمدتاً در حوزه هایی که  رژیمیعنی . اقتصادي آغاز شد یسمبراي تداوم سیاست لیبرال

آن گاه که . جلب توجه نمی کرد، فشار می آورد و هر وقت نارضایتی عمومی زیاد می شد، کوتاه می آمد

براي نمونه در مشهد، قزوین، اراك، اکبرآباد و (شورش ها و تظاهرات در مخالفت با سیاست هاي حکومت 

تري در معادلۀ اهمیت بیش» رضایت عمومی«به عوامل چانه زنی سیاسی تبدیل شد، پارامتر ) اسالمشهر

  .ثبات سیاسی پیدا کرد

چنان هم) و بنیادها(، دولت 75ولی هنوز پس از هفت سال دنبال کردن سیاست خصوصی سازي، در سال 

ر عرصۀ اقتصادي بودند، یعنی هنوز توازن قوا به نفع گرایش اقتدارگراي بورژوازي در برابر بازیگر اصلی د

افزایش ) و بهره مند از(اقتصادي، اقتصاد ایران همراه با  یسمدر نخستین دهۀ لیبرال. جناح لیبرال بود

این امر و فضاي بازتر سیاسی براي بخش خصوصی، فرایند انباشت سرمایه داري . درآمدهاي نفتی، رشد کرد

  . را تسهیل کرد

قتل (تسویه حساب با نیروهاي اپوزیسیون داخل و خارج  نیز 70ه شاهد بودیم که چگونه در دهۀ به عالو

وزیر اطالعات دوران ریاست (از سوي وزارات اطالعات در زمان وزارت علی فالحیان ) اي زنجیره ايه

  .صورت گرفت) اولین وزیر اطالعات خاتمی(و دري نجف آبادي ) جمهوري رفسنجانی

  لیبرال- تداوم و افول جناح بورژوا* 

در . ات سود باال براي سرمایه استاقتصادي مستلزم فراهم آوردن امنیت و امکان یسمپیشبرد سیاست لیبرال

نتیجه دولت باید ضمن انجام نسخه هاي صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، قواعد بازار را طوري 

تنظیم می کرد که مشوق انباشت سرمایه باشد و براي این منظور محدودیت هاي قانونی در مورد حوزة 



را حذف  1369یا برخی مواد قانون کار مصوب سال  و) قانون اساسی 44مانند اصل (فعالیت بخش خصوصی 

به عالوه، . چنان به مقابله برمی خاستبه عالوه این جناح از بورژوازي باید با حضور بنیادها و دولت هم. کند

جمهوري اسالمی پس از دو دهه سرکوب فرهنگی، از وادار کردن مردم به پذیرش هنجارهاي اسالمی سنتی 

و با اتکا به  76چنین بستري بود که محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوري خرداد در . اش ناموفق بود

با این حال خاتمی با اتحاد دو جناح متضاد . مطالبات عمومی وسیع خرده بورژوازي جدید به پیروزي رسید

ش هاي اقتصادي و بقایاي هستۀ مرکزي گرای یسمدرون حاکمیت، یعنی با اتئالف لیبرال هاي مشوق لیبرال

اقتصادي  یسماقتدارگرا و وابسته به انحصارات دولتی، قدم به خط مقدم مبارزه براي پیشبرد سیاست لیبرال

چرا که کاهش شدید قیمت نقت در . خاتمی مجبور بود که مسیر توسعۀ اقتصادي دولت را معین کند. گذاشت

اتمی گذشت تا او برنامۀ اقتصادي یک سال از انتخاب شدن خ. به مسألۀ اقتصادي فوریت می داد 1377سال 

اما بازار جهانی نفت به گونه . برنامۀ او ملغمه اي بود از دیدگاه هاي دو جناح حامی وي. اش را مشخص کند

، قیمت جهانی نفت و درآمدهاي نفتی ایران رو به افزایش 1378در سال . اي معجزه آسا به نجات خاتمی آمد

اً دو برابر شد و این افزایش درآمدهاي نفتی، فشار اقتصادي را بر خاتمی درآمدهاي نفتی ایران تقریب. گذاشت

طرفدار » اصالح طلبان فرهنگی«اقتصادي، در میان کشمکش  یسمکاهش داد و استراتژي زیگزاگی لیبرال

در این اثنا کشاکش پنهانی میان طرفداران بازار . مخالف او ادامه یافت» سنت گرایان فرهنگی«خاتمی و 

با این حال خاتمی و حامیان اصالح طلب نه در . و جناح هاي دولت گراي جمهوري اسالمی ادامه داشتآزاد 

اقتصادي موفق بودند و نه در عمل به وعده هاي  یسممبارزه با جناح دیگر بورژوازي براي پیشبرد لیبرال

  .دمکراتیک خود

بعد ( حملۀ نظامی امریکا به خاك عراقیکی از حوادث بین المللی مهم در دور دوم ریاست جمهوري خاتمی، 

، ایران 2003سال «: گفته بود ABCخبرگزاري  با ، در مصاحبه2003سال  در جان کري. بود )از افغانستان

خودشان  ]هسته اي[ ۀکارهاي مهمی در ارتباط با برنام به حکومت بوش پیشنهاد داد که آن ها در واقع

هیچ اتفاقی نیفتاده . را انجام نداد ]توافق[هیچ کسی این . سانتریفیوژ داشتند 164؛ آن ها داد انجام خواهند

ن خامنه بخشی از این اسناد را منتشر کرد که مطابق با آ 2007خبرگزاري واشنگتن پست در سال . »است

طعانه علیه ر رژیم در ایران و اقدام قایریکا به تغیصورت عدم تالش ام دراي پیشنهاد کرده بود که 

و سازمان هاي وابستۀ آن در ایاالت متحده و غیره،  »مجاهدین خلق«، به خصوص »یتروریست هاي ایران«



انرژي اتمی  بین المللی زمان هاياس آن ها نیز متعاقباً از حمایت حماس و حزب اهللا دست خواهند کشید و با

  .همکاري کامل خواهند داشت و غیره

و علم شدن مسألۀ هسته اي در دورة بوش و چینی، در واقع بهانه اي » محور شرارت«قرار گرفتن ایران در 

موضوع کلیدي براي امریکا، . از سوي امپریالیسم امریکا بود که تا همین امروز نیز نقش فرعی داشته است

یانه بود، و وادار کردن بورژوازي ایران به صرف نظر از هرگونه چالش جدي در برابر هژمونی امریکا در خاورم

و بورژوازي روحانیت . این هدف یا از طریق جنگ عملی بود یا مماشات و همکاري متقابل هر دو در منطقه

منتها اختالف گرایش . بنا به سابقۀ تاریخی خود بسیار خوب می دانست که چگونه راه دوم را انتخاب کند

ازات اعطایی و عقب نشینی ها یا جلوروي هاي درون آن، بر سر نحوة دست یافتن به این هدف و میزان امتی

  .سال به طول انجامیده است 12فرایندي که از آن زمان تاکنون، قریب به  .هاي تاکتیکی الزم بود

  قدرت گیري مجدد و سپس دوپاره شدن جناح اقتدارگرا * 

ن، با تکیه بر و سپاه پاسدارا» بسیجی«از درون چنین شرایطی بود که احمدي نژاد، با فراخوان نیروهاي 

اقتصادي متضرر شده بودند، و با حمایت  یسمشعارها و برنامه اي براي جلب آنانی که در جریان پیشبرد لیبرال

رقیب او در دور دوم نخستین انتخابات ریاست . ضمنی و بعدها مستقیم خامنه اي، بر سر قدرت آمد

و قدرت هاي انحصاري دولت، باري دیگر  نزدیکی احمدي نژاد به بنیادها. جمهوري، هاشمی رفسنجانی بود

- را به وحشت انداخت، در حالی که بیکاران، خانواده هاي کم) لیبرال- جناح بورژوا(بخش هایی از بورژوازي 

تنزل کرده بودند، از فرط » اصالحات«و » سازندگی«درآمد، فقرا و خرده بورژوازي سنتی که طی دوره هاي 

  .چشم امید دوختندناامیدي به شعارهاي احمدي نژاد 

که در دوره هاي  از کردهمان جناحی از بورژوازي ب گیريقدرت  راه را براي احمدي نژاد اما از یک سو

، و از سوي دیگر تمامی برنامه هاي ناتمامی را که دولت هاي داشتاقتصادي سعی در حذفشان  یسملیبرال

جامشان سر باز می زدند، با مشت آهنین به سازندگی و اصالحات به دلیل ترس از واکنش طبقۀ کارگر از ان

اعمال مالیات بر ارزش افزوده، حذف تدریجی سوبسیدها، افزایش بهاي کاالها و خدمات (انجام رساند 

دور زدن  - چون گذشته به معناي سپردن امور اقتصادي به جناح مدافع خودهم -عمومی، خصوصی سازي

  ).ر، سرکوب اعتراضات کارگران، معلمان و نظایر این هاقانون اساسی، ادامۀ تغییر قانون کا 44اصل 



به عنوان نمایندة جناح خاصی از بورژوازي نیز ضمن حفظ همان شعارهاي اولیه به انجام » احمدي نژاد«

اقتصادي پرداخت، منتها تحت فشار و نارضایتی اقتصادي بخش اعظم بورژوازي  یسمبرنامه هاي ناتمام لیبرال

ین نتیجه رسید که باید در عمل از شعارهاي آتشین خود فاصله بگیرد و باب مذاکره با به ا) در کلیت آن(

صحبت هاي جنجالی اسفندیار رحیم ! شود» اصالح طلب«غرب را بازکند و در یک کالم خود  یسمامپریال

د در این مشائی از دوستی ملت ایران با اسرائیل و امریکا که با واکنش مستقیم خامنه اي رو به رو شد، بای

دم زده می » محو اسرائیل«و » نفی هولوکاست«ارچوب نگاه کرد؛ این درحالی بود که تا پیش از این از هچ

به این ترتیب آن سنت هاي فرهنگی اسالمی که طی دو دوهۀ نخست انقالب به شدیدترین شکل . شد

 گشته بود، ناگهان جايممکن به جامعه تحمیل می شد و به ظاهر در دور نخست دولت احمدي نژاد احیا 

ري از یک ایدئولوژي براي جذب بخش بیشت به عنوان» نیفرهنگ باستا«و » مکتب ایرانی« خود را به

  .، داداعتراضات جامعه به سوي خود

یا همان  برگزاري مانور ده روزه در تنگۀ هرمز ( در تمام این دوره خط و نشان کشیدن هاي حکومت ایران

، حمله به سفارت بریتانیا و متعاقباً عذرخواهی رسمی از آن، اعالم تصرف 90رزمایش مدافعان والیت 

دانشمندان ایرانی و انفجارات در برخی یدن و به قتل رس آمریکا در ایران 170هواپیماي جاسوسی آر کیو 

و تهدیدهاي متقابل امپریالیسم، نه نشانۀ آغاز جنگ گرم، بلکه  )نقاط ایران و ربودن دیپلمات ها و غیره

  .خصوصیات یک جنگ سرد از سوي طرفین براي تقویت موضع مذاکراتی خود بود

از سوي ) اگر موارد محرمانۀ دیگري در کار نبوده باشد(دوم ریاست جمهوري احمدي نژاد، سه نامه  طی دور

 29در  اي خامنه مشهور جمعۀ نماز اشاره به اولین نامۀ باراك اوباما درنخستین . اوباما به خامنه اي ارسال شد

. انجام گرفت که طی آن خامنه اي التهابات و اعتراضات جامعه را به تحریکات غرب ارتباط داد 1388خرداد 

گزارش داد که باراك اوباما نامۀ ، منسوب به محسن رضایی، تابناك وب سایتهم  1388اول شهریور ماه 

اي نامۀ اول اوباما را همان موقع دریافت  داد که خامنه تابناك خبر می .دیگري براي رهبر ایران فرستاده است

هم خبر داد که اوباما در آن نامه خواهان  تایمز واشنگتن .و پیش از برگزاري انتخابات جواب داده بود

 .دو کشور شده بود» همکاري بهتر«

در گفتگو با خبرگزاري فارس از نامۀ سوم باراك اوباما به  1390، نمایندة مجلس، اواخر دي ماه مطهري علی

اي میان رژیم ایران و دیگر طرفین  نامۀ سوم زمانی ارسال شده بود که مذاکرات هسته .رهبر ایران خبر داد

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190


 .ها توافق دو طرف در هر نشست بر سر زمان و مکان نشست بعدي بودبست رسیده و تن غربی عمالً به بن

هاي ایرانی  در اتحادیۀ اروپا جدي شده بود و برخی مقام 1390بحث تحریم نفت ایران از اوایل دي ماه 

جریان صادرات نفت خلیج  هرمز تنگۀ بستن کردند که در صورت عملی شدن تحریم نفت، ایران با تهدید می

 .کلی قطع خواهد کرد که چنین چیزي هرگز رخ ندادفارس را به 

  پرتگاه لبۀ ، آخرین فرصت فاصله گیري رژیم از92انتخابات 

و موقعیت جمهوري اسالمی در آن از چندین وجه، متفاوت از انتخابات پیشین  92انتخابات ریاست جمهوري 

ژیم شدت گرفته بود و انتخابات در بود و اهمیت ویژه اي داشت؛ در این مقطع بحران داخلی و بین المللی ر

از نقطه نظر بین . واقع آخرین فرصت براي غلبۀ موقت و برون رفت از این بحران ها به شمار می رفت

یعنی تکیه گاه اصلی و حیاتی (المللی، دور جدید تحریم ها این بار با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی 

همان طور که از ي، تأثیرات خود را بر رژیم گذاشته بود؛ و همین طور بانک مرکز) درآمد جمهوري اسالمی

سیر حرکت بورژوازي ایران می توان فهمید، مسألۀ نفت و درآمدهاي نفتی همواره یکی از پایه هاي بقاي 

این رژیم بوده که در بزنگاه هاي تاریخی به نجات آن و خروج موقتی از بحران اقتصادي یا تخفیف آن 

پتروشیمی جمهوري اسالمی از  - جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزي و صنایع نفتیدور . انجامیده است

بات صدمات زیادي به رژیم زده بود، به طوري که صادرات سوي اتحادیۀ اروپا و متحدین آن، تا پیش از انتخا

ه در سال میلیون بشک 1.1 روزانه به 2011میلیون بشکه در روز در سال  2.5نفت و گاز طبیعی فشرده از 

، یعنی پس از اعالم اسامی نامزدهاي تأیید صالحیت شده 1392در تاریخ سوم خرداد  .سقوط کرده بود 2013

از سوي شوراي نگهبان، وندي شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سفر به دهلی از همکاري 

هایی را  مریکا معافیتابه عالوه  .کرد هاي ایاالت متحده علیه ایران قدردانی هند در اعمال تحریم حکومت

که به صورت  رداتشان از این کشور در نظر گرفتبراي خریداران عمدة نفت خام ایران در ازاي کاهش وا

  .شوند اي تمدید می دوره

تغییر مضاف بر این، امپریالیسم با استفاده از اعتراضات و خیزش هایی که در منطقۀ خاورمیانه رخ داد، نقشۀ 

پس از دخالتگري در مصر، و . که هم چنان نیز ادامه دارد را به سرعت پیش بردتیک منطقه به نفع خود ژئوپل

واژگون ساختن قذافی در لیبی، پروژة حمایت از ارتش آزاد سوریه و تالش براي روي کار آوردن یک رژیم تا 



) در منطقه ایران استراتژیک رژیممهم ترین متحد (مغرِ استخوان وابسته به امپریالیسم به جاي بشار اسد 

 .زنگ خطر به شمار می رفتبراي رژیم ایران س سقوط بشار اسد شمارش معکو؛ شدآغاز 

و ابهام در تداوم سیاست خارجی او  )به عنوان یکی از کشورهاي عضو اوپک( درگذشت چاوز در ونزوئال

ر امریکاي التین تضعیف کرده بود نسبت به جمهوري اسالمی در حکومت بعدي، پایۀ جمهوري اسالمی را د

درحال بهره مندي از تأثیر تحریم هاي نفتی ایاالت متحده و اروپا علیه ایران، ضمن این که اتفاقاً ونزوئال (

  .)دست می دادبراي به دست آوردن بخشی از بازاري بود که ایران در به ویژه چین و هند از 

شدت گرفته بود؛ خامنه اي و حلقۀ وابسته به آن که به تازگی از نقطه نظر داخلی، شکاف هاي درونی رژیم 

را در دفاع از ریاست جمهوري احمدي نژاد عقب زده بود، این بار مجبور بود که همین متحد » جریان فتنه«

از دور خارج کند، و این اشتباهات ممتد محاسباتی، بیش از هر » جریان انحرافی«سابق خود را هم به عنوان 

به عالوه حاکمیت می دانست . خامنه اي را در موقعیت بدي در مقابل پایه هایش قرار داده بود چیزي خود

، مشارکت در انتخابات پیش 88که به دنبال جو نارضایتی و بی اعتمادي عمومی جامعه پس از اعتراضات 

  .روي آن با چالش جدي رو به رو است

. بود که می توانست موقتاً بر هر دو بحران غلبه کند ، تنها همین گرایش دوم92در وضعیت خاص انتخابات 

آن هم با بهره (حاکمیت و در مرکز آن باند خامنه اي، مجبور بود براي مهندسی و مدیریت بحران خود 

، مهره اي را به عنوان نمایندة این گرایش رو )گیري از نبود یک خط رهبري انقالبی و رادیکال در جامعه

یرش غرب و طرف سازش و مماشات با آن ها باشد؛ و ثانیاً بتواند اعتراضات موجود در کند که اوالً مورد پذ

جامعه به دنبال انتخابات قبلی را به سوي صندوق هاي رأي کانالیزه کند؛ و ثالثاً مورد قبول و اجماع جناح 

  .هاي رقیب درون حکومت قرار بگیرد

ة این گرایش، چنین گزینه اي محسوب می شد؛ رفسنجانی با خط سیاسی همیشگی خود، به عنوان نمایند

ولی حضور و انتخاب رفسنجانی به دلیل کارنامۀ قبلش اش، خود منجر به ریزش پایه هاي تندرو و افراطی 

برخورد غرب بالفاصله پس از اعالم رد صالحیت رفسنجانی، به وضوح اهمیت . اطراف خامنه اي می شد

به عنوان . را براي آن ها، نشان می داد) خطّ مشی محافظه کارانۀ اوو در واقع باید گفت (حضور این چهره 

  . خواند و از وي حمایت کرد» غیردمکراتیک«نمونه جان کري، انتخابات را به دلیل عدم حضور رفسنجانی 



 .روحانی، محصول چنین نیازي بود. در نتیجه به مهره هایی نیاز بود که بتوانند چنین شروطی را تأمین کنند

کسی که هم نمایندة خامنه اي در شوراي عالی امنیت ملی بوده و هم مورد تأیید شخص -  حانیرو

رفسنجانی قرار داشته و در گذشته نیز رئیس تیم هسته اي مذاکره کننده با آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده 

و طرف غربی را  گزینه اي بود که هم می توانست به دلیل سوابق خود جناح هاي مختلف درون رژیم -است

از امنیت زنان در جامعه گرفته تا حل (راضی کند و هم با محور قرار مطالبات دمکراتیک عمومی جامعه 

از خود نشان دهد که اعتراضات » معتدل«چهره اي ) »حملۀ نظامی«مسألۀ فرسایشی هسته اي و رفع خطر 

پیروز  یی است که نهایتاً رخ داد، و متأسفانهاین دقیقاً همان سناریو. را به نفع شرکت در انتخابات خنثی کند

  .جمهوري اسالمی بود اصلی آن،

، در دستور کار حکومت جدید روحانی قرار داشت و از فرط استیصال به سوي غرب مجدد بنابراین چرخش

خامنه ین نامۀ اوباما به مطرف مقابل نیز تمایل خود را نشان داده بود؛ چراغ سبز بعدي ایاالت متحده، چهار

اي بود که بخش هایی از آن در وال استریت ژورنال منتشر گردید و مستقیماً هرگونه همکاري امریکا با 

ایاالت متحده در سطح . ارتباط می داد 2014 ایران علیه داعش را به توافق هسته اي تا ضرب األجل نوامبر

نۀ بیش تر و وسیع تر با ایران عمومی همیشه اصرار داشته است که توافق هسته اي مستلزم روابطۀ حس

رژیم ایران درحال پاسخگویی به درخواست هاي امریکا است، و . اما واقعیت امر چیز دیگري است. نیست

به عنوان مثال عقب نشینی ایران از حمایت سیاسی از نوري . دارد داشته و پشت پرده همکاري هایی وجود

انعطاف «اي خلع ید او و انتصاب یک حکومت دست نشاندة المالکی نخست وزیر عراق، در کارزار امریکا بر

  .در بغداد، سودمند واقع شد» پذیرتر

به عالوه سخنگوي کاخ سفید، جاش ارنست، ضمن صحبت خود با رسانه ها دربارة نامۀ اوباما، تصدیق کرد 

و همین طور در دست کم چند مورد صحبت کرده ایم  ]هسته اي با ایران[ما دربارة حواشی مذاکرات «که 

  .»کارزار کنونی که قرار است علیه داعش هدایت شود

گفت که ایاالت متحده کانال هایی » سی ان ان«به  نیز یکی از از مقامات نظامی ارشد ایاالت متحده 

. در ارتباط با اقدام نظامی امریکا علیه داعش باز کرده است - از طریق مقامات عراقی - ارتباطی با ایران

تأکید می کرد که چنین مذاکره اي شامل همکاري نظامی نمی شود، ولی ضروري هم می دید که  اوهرچند 

  . بشود» تنش زدایی« -»مدیریت حریم هوایی«از جمله  - از عملیات امریکا و رژیم ایران



  در لوزان 1+5توافق رژیم ایران و گروه 

مذاکراتی که  ۀماه 18آخرین دور از سري  1394برابر با سیزدهم فروردین  2015سرانجام در روز دوم آوریل 

سرمایه داري ایران که سال ها به دنبال امتیاز  .به پایان رسید) سوئیس(سال است ادامه دارد، در لوزان  12

بود، در واقع به شکل خفت باري به داده بیش تر و از موضع باال به مذاکرات فرسایشی هسته اي ادامه 

همان ابتدا سعی کرد در وجه عمومی آن را یک پیروزي و دستاورد براي خود توافق رسید، هرچند که از 

: توئیتر خود نوشت صفحۀ در لوزان در 5+1حسن روحانی پس از پایان دور دوم مذاکرات ایران و  .نشان دهد

اي دست  کننده، به راه حل هاي مهمی در مذاکرات هستهه تیم مذاکر ۀبا لطف خداوند و تالش بی وقف«

  .فرصت تعیین شده است» توافق نهایی«ماه براي  4از اکنون،  .»94تیر  10توافق نهایی تا . یافتیم

رژیم ایران به دنبال جاه طلبی هاي هسته اي خود، فشار و بار تحریم اقتصادي سال هاي گذشته را تمام و 

درحالی که بخش هایی از حاکمیت به واسطۀ تحریم  اقشار جامعه انداخت؛ دیگرکمال بر گردة طبقۀ کارگر و 

  .ها و بازار سیاه، سودهاي نجومی بردند

پیامدهاي تحریم هاي اقتصادي که به تبعات فساد و رانت خواري حاکمیت ایران، حذف سوبسیدها، معرفی 

اضافه شد،  و سایر حمالت به طبقۀ کارگر سازي، خصوصی سازي، تعدیل نیرو، بیکارمالیات بر ارزش افزوده

و افزایش تورم و ) از جمله دالر و یورو(خود سهم مهمی در کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهاي مهم 

به عالوه یکی از پیامدهاي مستقیم تحریم هاي اقتصادي، . متعاقباً کاهش قدرت خرید پول ایران داشته است

دشواري خرید لوازم یدکی از شرکت هاي ممنوعیت فروش هواپیماهاي مسافربري و غیرنظامی به ایران و 

نتیجۀ استفاده از هواپیماهاي کهنه و از رده خارج، سقوط هاي پی در پی هواپیما در طول . اروپایی بوده است

سیزده سانحۀ سقوط «به گزارش رویترز . که طی سال هاي اخیر شدت گرفته سه دهۀ گذشته بوده است

  .»کشته برجاي گذاشته است 1224رخ داد که دست کم  2011و  2000سال هاي  هواپیما طی

حوزة دیگري که تحریم ها در آن جان اکثریت شهروندان ایران را تهدیده کرده است، کمبود دارو و افت 

  .دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی بوده است

ن هفت تا هشت برابر شکازات مورد استفادة دندان پزیمواد و تجه«، )2013ژوئیۀ  26(یه به گزارش الجدل

در نتیجه سالمت دهان و دندان به امتیازي تبدیل شده است که کارگران و . گران تر از سال قبل شده است



به دنبال این شرایط، شرکت هاي داروسازي از خرید و واردات داروهاي . اقشار متوسط به آن دسترسی ندارند

واردات داروهاي . تامین هاي دورة بارداري، ناتوان بوده اندپایه اي، از تایلنول گرفته تا داروهاي سرطان و وی

 308درصد کاهش یافته و قیمت  آن  2.7، )از نوعی که در داخل ایران تولید نمی شود(حاوي آنتیوبیوتیک 

مبتال به تاالسمی در سرتاسر کشور تنها چند روز از نیازهاي  قریب به بیست هزار بیمار. ته استدرصد باال رف

، سرطان، تاالسمی،  تفاده براي مداواي هموفیلیساداروهاي مورد ... ماهانۀ خود را دریافت کرده اند دارویی

د نمی شوند و یا تولید می شوند، منتها کارایی داروهاي یفلج چندگانه و پیوند و دیالیز کلیه یا در داخل تول

لب به مرگ می غین بیماري هاي مزمنی اچن يکمبود دارو برا. وارداتی از اروپا و امریکاي شمالی را ندارند

  ».انجامند

با وجود تحمیل هزینه هاي سنگین به اکثریت مردم ایران، نهایتاً جمهوري اسالمی طی توافق لوزان پذیرفت 

تعداد سانتریفیوژهاي ایران از  «: که تعداد سانتریفیوژ هاي خود را به میزان تقریباً دو سوم کاهش بدهد

سازي   ها اورانیوم غنی عدد از آن 5060سال آینده تنها  10رسد، که در  دستگاه می 6104کنونی به  19000

  ».خواهند کرد

  :جمهوري اسالمی موافقت کرده است که

  .سازي نکند  درصد غنی 3.67سال، باالي  15کم به مدت  دست« 

 300رم کنونی، به کیلوگ 10000شده خود را از مقدار  سال، ذخایر اورانیوم غنی 15کم  به مدت دست

  .کیلوگرم کاهش دهد

تمامی سانتریفیوژهاي اضافی ایران تحت نظارت آژانس ذخیره شده و تنها براي جایگزینی سانتریفیوژهاي 

  گیرند  فعال، مورد استفاده قرار می

  »اي نسازد  سازي تازه  سال هیچ تأسیسات غنی 15تا 

  :نیز توافق شده است که ایران وددر مورد تأسیسات فر

  .سازي اورانیوم انجام ندهد  سال در تأسیسات فردو غنی 15کم  تا به مدت دست



به مرکز تحقیقات (آمیز به کار گرفته شود   تأسیسات فردو را به نحوي تبدیل کند که تنها براي اهداف صلح

سال نباید مرتبط با غنی  15دست کم  تا هم ، منتها این تحقیقات و توسعه»)اي، فیزیک، فناوري  هسته

  .سازي اورانیوم باشد

اي ایران، از جمله به   المللی به تأسیسات هسته  آژانس بین «: آماده است که» بازرسی و شفافیت«در بخش 

سازي پیشین آن در فردو دسترسی منظم خواهد   سازي این کشور در نطنز و تأسیسات غنی  تأسیسات غنی

  بازرس « و  »هاي نظارتی استفاده خواهد کرد  يترین فناور  ترین و مدرن  داشت و در این راستا از پیشرفته

  »  دن اورانیوم دسترسی خواهند داشتها به معا

توانست مقادیر قابل توجه پلوتونیوم   هستۀ اصلی رآکتور که می«: آمده است» فرآوريرآکتور و باز«در بخش 

تحقیقاتی آب  [شود؛ ایران در طول عمر رآکتور   سطح تسلیحاتی تولید کند، نابود شده یا از کشور خارج می

ایران به مدت «و » کند  خارج از کشور منتقل می شدة رآکتور را به  مصرف، تمام سوخت ]سنگین در اراك

  .»سازد  سال، هیچ رآکتور آب سنگین دیگري نمی 15

به تعهدات خود » قابل راستی آزمایی«ها نیز می خوانیم که رژیم ایران چنان چه به شکل »تحریم«در زمینۀ 

دریافت خواهد کرد، و چنان چه آژانس تأیید کند که رژیم ایران قدم هاي » تخفیف تحریم«پایبند باشد، 

، و »هسته اي را تعلیق خواهند کرد برنامۀتحریم ها مرتبط با «کلیدي مرتبط با برنامۀ هسته اي را برداشته، 

و به » .گردند ها فوراً به جاي خود باز می  در هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکند، این تحریم«

حفظ شده  اي ایاالت متحده در بخش اعظم دورة توافق  هسته برنامۀ هاي مرتبط با  معماري تحریم«عالوه 

  ».کند  کارایی را فراهم می-بروز مورد جدي عدم ها درصورت  و امکان بازگشت فوري آن

پس از سال ها  )»برد–برد «یه به قول ظریف، ( جمهوري اسالمی» پیروزي«این ها گوشه هایی از 

اسب « بنابراین اتفاقاً این که حسین شریعتمداري در توصیف توافق لوزان می گوید .مذاکرات فرسایشی است

، نه مخالفت با توافق، بلکه اعتراف رك و راست به »ایم پاره تحویل گرفتهایم و افسار  زین شده را داده

استان هاي مختلف نیز به  ۀدر این بین امامان جمع .شکست جاه طلبی هسته اي جمهوري اسالمی است

  .و نتیجه بخش بودن توافق پرداخته اند» داري ملت ایرانیپا«مدح و ثناي 



اتحادیۀ اروپا بر سر مسألۀ  آن در گسترده اي را به ایاالت متحده و شرکايبا این توافق، رژیم ایران امتیازات 

ان می تواند مورد بازرسی تأسیسات اتمی ایرهمان طور که در متن توافق برمی آید، . هسته اي اعطا کرده

نامحدود ورود به هر سایت یا  مجوز یم ایران نیز به بازرسانژدة آژانس انرژي اتمی قرار بگیرد و رهاي سرز

  .داده است ،می دانند» مشکوك«که  را تسهیالتی

سال آتی به شدت کاسته خواهد شد، تسهیالت غنی  15ظرفیت غنی سازي و ذخایر اورانیوم غنی شده طی 

سازي هسته اي فردو به مرکز پژوهش تبدیل خواهد شد و رأکتور تحقیات آب سنگین اراك به نحوي 

راحی می شود که از تولید پلوتونیوم قادر به کاربرد براي ساخت سالح هاي هسته اي جلوگیري بازسازي و ط

  .شود

و اتحادیۀ اروپا یا  دهحآن تحریم هاي اقتصادي ایاالت مت طابق بامچارچوب زمانی و شرایطی که با این حال 

در واقع نکتۀ جالب هم . تق درخواهد آمد، روشن نیسیزمان ملل علیه ایران به حالت تعلشوراي امنیت سا

سال آتی به دقت و با  15یا  10ضمن آن که تمام باید و نبایدهاي رژیم ایران طی . دقیقاً همین است

ایاالت متحده و متحدین آن در ارتباط با زمان توقف تحریم دست جزئیات بیان شده است، اما در عین حال 

م ها مجدداً ریح، تتري از این توافقات عدول کندایران میلیمچنان چه رژیم  .باز گذاشته شده استها 

کنترل رژیم ایران در این  چنان به عنوان ابزاري برايتحریم هاي سازمان ملل نیز هم. بازخواهند گشت

  .تفاده قرار خواهد گرفتسمورد ا فرایند

نتایج توافق،  امنیتی امریکا نسبت به- واکنش مثبت حکومت اوباما و جناح هایی از دستگاه سیاسی و نظامی

یت عبر مبناي یک سلسله محاسبات است، که مهم ترین آن این است که سازش با رژیم ایران، موق

  .اي ژئوپلتیک خود یعنی روسیه و چین باال خواهد بردبریکا را در برابر رقمامپریالیسم ا

  :این محاسبات عبارتند از

رژیم ایران از زمان . در ایران معامله و همکاري کندامپریالیسم امریکا می تواند با بورژوازي روحانیت . الف

امریکا، اعم از دمکرات  مختلف اتمام جنگ با عراق بارها عالئمی از آمادگی براي چانه زنی با حکومت هاي

در طول دورة جنگ ایران و عراق، حکومت امریکا از رژیم صدام حمایت . ه استیا جمهوري خواه، نشان داد

به دنبال تهاجم نظامی امریکا به . ال طی معاهدة سري، به ایران نیز سالح فروختنمود، ولی در عین ح



نیز خامنه اي پیشنهادي محرمانه را به حکومت بوش اعالم داشت که روزنامۀ واشنگتن  2003عراق در سال 

  .پست اسناد آن را منتشر کرد

الت متحده است، معتمد و پیرو خط روحانی که امروز طالیه دار حرکت به سوي روابط حسنه و سازش با ایا

؛ و رفسنجانی سال ها جناحی از بورژوازي ایران را نمایندگی و رهبري محسوب می شودهاشمی رفسنجانی 

ن راکرده است که خواهان جهت گیري به سمت ایاالت متحده و اروپا و مخالف عناصري حول سپاه پاسدا

  .امنیتی با روسیه داشته اند- اري نظامیکهمط نزدیک اقتصادي و تجاري با چین و باست که روا

ازسرگیري روابط دیپلماتیک و تجاري با ایران، و ایجاد امکان سرمایه گذاري ایاالت متحده و اتحادیۀ . ب

اروپا در اقتصاد ایران، هم نفوذ امپریالیسم امریکا را در منطقه افزایش خواهد داد و هم رژیم ایران را کامالً 

نسبت به  اخیراً مشابه این رویکرد را نیز( طوري که هژمونی آن را در منطقه تهدید نکند رام خواهد کرد به

نیویورك تایمز که  ۀندگان ارشد روزنامسیگوردن و دیوید سنگر، دو تن از نومایکل . )کوبا داشته است

اشاره به این که تحت پس از در مقالۀ اخیر خود نظامی امریکا دارند، -طالعاتیاتگاه سد ای بپیوندهاي نزدیک

برنامۀ هسته اي سپري خواهد شد، می نویسند که این معادل  هاي از محدودیت ريه بسیابتوافق روز پنجشن

سال، به مراتب بیش از قبل به یک بازیگر بین المللی اهل  15این شرط بندي که ایران بعد از «است با 

  .»دشخواهد تبدیل همکاري، چه بسا تحت مدیریت متفاوت، 

از دستورکار خارج نمی شود، منتها امپریالیسم ایاالت متحده در شرایط فعلی » تغییر رژیم«البته امکان 

رژیم ایران ندارد و اتفاقاً فعالً بهتر از آن هم نمی تواند پیدا کند،  به جايآلترناتیو مشخص و آماده اي 

علیه رژیم در آتیه، که  از پایین عظیم جنبش و خیزشوقوع  یعنی - بنابراین این گزینه را براي شرایط خاص

این گزینه . نگاه می دارد -و عدم توانایی رژیم به مهار آن قطعاً طبقۀ کارگر در مرکز آن قرار خواهد گرفت،

چرخش هاي آن به سوي  آخرین را ایاالت متحده و متحدین آن در ناتو در مورد رژیم قذافی، با وجود

عتماد امپریالیسم بارها غیرقابل ا( ن نیز در مورد رژیم بشار اسد به کار می برندامپریالیسم به کار بردند و اکنو

  ).بودن خود را نشان داده است



رژیم ایران را می توان مطیع و وادار به همکاري با ایاالت متحده براي ایجاد ثبات در منطقۀ خاورمیانه . ج

نظامی  رایران به طور تاکتیکی مشغول کارزا درحال حاضر ایاالت متحده و رژیم. تحت هژمونی امریکا کرد

  .مشترك براي سر پا نگاه داشتن حکومت عراق در برابر نیروهاي داعش بوده اند

 .روسیه و چین تقویت کند رسازش با رژیم ایران می تواند موقعیت جهانی ایاالت متحده را در براب.  د

تالش کرد با به کارگیري یک استراتژي » آسیامحور «با سیاست موسوم به  2009حکومت اوباما از اواسط 

  .دیپلماتیک، اقتصادي و نظامی خصمانه، چین و کشورهاي حوزة اقیانوس هند و آرام را تابع خود کند

روسیه  ، ورین سرمایه گذار خارجی ایران استین بزرگ ترین شریک تجاري ایران و مهم تچدرحال حاضر 

روسیه زیر فشار غرب پیشنهاد عرضۀ  2010ود آن که سال با وج. آنبزرگ ترین تأمین کنندة تسلیحات 

به ایران را لغو کرد و این کمی به روابط آسیب رساند، اما ماه  »300اس «موشک هاي زمین به هواي مدل 

یک قرارداد همکاري نظامی  ناز تهران، طرفیطی دیدار وزیر دفاع روسیه ) 1393دي ماه (ژانویۀ گذشته 

  .رساندند جدید را به امضا

که آمریکا و غرب سیاست فرسایش  با توجه به این «: ن، سردار حسین دهقان اعالم کردوزیر دفاع ایراو 

توانند با  ایران و روسیه می ،اند مستقل را هدف گرفته يهاي استراتژیک کشورها و زیرساخت ها ظرفیت

هاي  خواهی با مداخالت توسعه طلبانه و زیاده ،راهبردي ةهاي بالقو سازي ظرفیت ایی و فعالافز همکاري و هم

  ».آمریکا مقابله کنند

توافق هسته اي و ازسرگیري روابط میان رژیم ایران و امریکا، این امکان را به ایاالت متحده خواهد دارد که 

وارد  براي نفوذ اقتصادي و ژئوپلتیک در ایران با هدف خنثی کردن و عقب راندن نفوذ چین و روسیه و نهایتاً

امریکا تا به این جا دیده است که . دست به رقابت بزند ،کردن ایران به جبهۀ استراتژیک خود علیه این دو

  .براي فشار به رژیم ایران در زمینۀ هسته اي نیز کم ترین اتکا را می تواند روي چین و روسیه داشته باشد

اگر اصول «: مصاحبه اي با اسپوتنیک گفتبه همین دلیل است که سرگئی الوروف، وزیر خارجۀ روسیه در 

توافق شده در لوزان به زبان توافقنامه هاي عملیاتی ترجمه شود، ایران کنترل شده ترین و بازرسی شده 

  )2015آوریل  7(» ترین کشور خواهد شد



رائل قدم بعدي براي امریکا، متقاعد کردن متحدین سنتی خود در منطقه، یعنی ترکیه، عربستان سعودي و اس

رژیم ترکیه تاکنون این توافق را مثبت ارزیابی کرده و عربستان . است که همگی نگران احیاي روابط هستند

. استقبال کرده است از آن نیز که فعالً نیازمند به پشتیبانی امریکا براي جنگ در یمن است، به طور ضمنی

  .پیشین خود واکنش تند نشان داده استر دیدن موقعیت طرائیل بوده است که مجدداً با درختنها رژیم اس

  توافقات و انتخابات از پس کارگري جنبش انداز چشم

 هاي بحران فشار شرایط تحت رژیم سوي از بود »تاکتیکی نشینی عقب« یک که روحانی آمدن کار روي

 به اعتماد از اي درجه بازگشت متعاقباً و کارگري جنبش پیشرَوي با شد همراه دقیقاً خود، خارجی و داخلی

  .کارگري جنبش ویژه به و مردم اقشار سایر به طبقاتی روحیۀ و نفس

 هاي نمونه از یکی تنها که( داشتند وجود نیز روحانی آمدن کار روي از پیش تا کارگري اعتصابات و مبارزات

 ولی ).بود کارفرما ورود از ممانعت و جاده بستن سرحد تا- البرز الستیک-تایر کیان اعتراضات آن، چشمگیر

 بودیم؛ کارگري اعتصابات و اعتراضات فراوانی و شمار گیرچشم افزایش شاهد ما گذشته سال کی طی فقط

 اکریل پلی کوشک، معدن چادرملو، معدن در تحصن و اعتصابات اعتراضات، بافق؛ در نفر هزار 5 اعتراض

 ایران« ةگسترد اعتصاب و معلمان سراسري راضاتاعت پارس، واگن و تپه هفت یالنا،گ کاشی اصفهان،

  .هستند آن هاي نمونه از ،»خودرو

. این درحالی است که شرایط معیشتی کارگران به طور اعم در سال گذشته، همچنان رو به وخامت رفته بود

 25 تنها درصد اعالم شده بود، حداقل حقوق کارگران 35در حالی که نرخ تورم حدود  1393در سال مثالً 

لی شوراهاي اسالمی کار، در نایب رییس کانون عا، و یا هزار تومان رسید 609درصد افزایش یافت و به 

 .درصد کاهش یافته است 57نوروز در تلویزیون دولتی ایران گفت که قدرت خرید کارگران ایرانی  ۀآستان

. ه استهم چنان ادامه یافت که این خود انعکاسی از نگرانی هاي رژیم بود نیز حمله به فعالین کارگري

بهنام ة ن کارگري صادر شد، محکومیت دوبارعلیه فعاال 1393ترین حکم قضایی که در سال  مهم

نفر از کارگران معدن چادرملو که با شکایت  25امسال نیز  .سال و چهار ماه زندان بود 9زاده، به  ابراهیم

محکوم  »شالق«نفر از کارگران به یک سال حبس تعزیري و  5اما   ،تبرئه شدند  شده بودند متهم کارفرما



حکم شالق به پرداخت سه میلیون ریال جزاي نقدي و حکم یک سال حبس تعزیري  نهایتاًکه البته ( شدند

  ).کردسال حبس تعلیقی تغییر پیدا  5به 

دست و رژیم با دو مسألۀ اساسی سرکوب هاي فیزیکی،  با توجه به پیشروي جنبش کارگري و ناکام ماندن

همان طور که . یکی مهار کردن جنبش کارگري و دوم نیاز به سرمایه گذاري خارجی پنجه نرم می کند؛

  :طی مطلبی اشاره شده بود پیش تر

به خوبی می داند که نمی تواند تنها با تکیه بر سرکوب دائمی جنبش کارگري،  ،رژیم براي مهار اوضاع«

به خصوص که خوب می داند وضعیت معیشت کارگران دائماً از وضع کنونی بدتر و هر . موفقیتی کسب کند

 در یک کالم رژیم اکنون به خوبی می داند که دور آتی تحوالت در. روز دامنۀ اعتراضات وسیع تر خواهد شد

چنین خطري را . ایران، دوره اي است که جنبش کارگري بر خالف گذشته در مرکز آن قرار خواهد گرفت

سرمایه داري جهانی نیز به خوبی احساس کرده است و می داند که با وقوع شورش هاي عمومی کارگري، 

به خیزش هاي از پایین ...  هیچ آلترناتیو مورد تأییدي ندارد که بتواند مانند آن چه در مصر و لیبی و سوریه و

سرمایه داري جهانی، حفظ بقاي خود رژیم جمهوري  تنها راه حلّ. تحمیل کرد، در ایران هم به کار گیرد

  . اسالمی و گرفتن بیشترین امتیازات و یا به عبارت بهتر، گرفتن هر مقدار امتیاز که می خواهد، است

حی می کنند که منطبق با آن بتوانند به جاي تقابل براي این منظور طرح هایی براي جنبش کارگري طرا

سنگر به سنگر و رو در رو با جنبش کارگري، سوار بر این جنبش شوند و آن را از باال مهار کنند و به جایی 

 ». از این جهت آن ها نیازمند جلب اعتماد وسیع ترین اقشار کارگري هستند. که می خواهند، هدایت نمایند

دي ماه  10، »"چه باید کرد؟"اوضاع سیاسی، تحرکات رفرمیستی و جستجوي پاسخ سؤال «علیرضا بیانی، (

1392.(  

ایستادن مجبور است  ي خودرژیم جمهوري اسالمی، براي روي پامهار جنبش از این زاویه نیز مهم است که 

به دنبال توافق لوزان، اولین اخباري که اکثر سایت . کند هموار و حفظ امنیت شرایط را براي ورود سرمایه

استانداردهاي ازدست رفتۀ زندگی اکثریت مردم  پیامدهاي آتی توافق برهاي اینترنتی را پر کرد، نه بررسی 

  .ایران به دنبال تحریم ها، بلکه صرفاً مسألۀ نرخ هاي ارز و سکه و آتیۀ معامالت مسکن و بورس بود



اي، بورس تهران در معامالت اولین  اطالع دادند که به دنبال اعالم رسمی تفاهم هسته هاي ایران  خبرگزاري

سه سال  واحد رشد کرد که در 2000رکوردهاي جدیدي ثبت کرد، شاخص بورس تهران بیش از  ،روز هفته

 هاي خرید تشکیل ترین صف سسات بانکی و تولیدي، طوالنیؤسابقه بوده و براي خرید سهام م بی گذشته

 .ها باال رفت، و الی آخر هاي بورسی به رنگ سبز در آمدند و بهاي سهام آن شد، بیشتر شرکت

وال استریت ژورنال در مطلبی با . سرمایه گذاران غربی نیز مدت هاست براي چنین فرصتی انتظار کشیده اند

، )2015مارس  30( »توافق هسته اي می تواند سرمایه گذاران خارجی را به بورس ایران سوق دهد«عنوان 

اگر ایران به توافق هسته اي دست یابد و تحریم ها مرتفع شود، سرمایه گذاران غربی احتماالً براي «: نوشت

تنها شماري از غربی ها در بازار «در این مطلب اشاره می شود که . »سرمایه گذاري در کشور صف می کشند

، پیش از تشدید 2000یه گذاري ها در اواسط دهۀ اکثر این سرما. بورس ایران سرمایه گذاري کرده اند

آن هایی هم که تصمیم گرفتند پول خود را بیرون نیاورند، دیدند که پول شان در آن جا . تحریم ها بود

قوانین غرب  طبق نه می توانند آن را به خانه ببرند، چرا که ،نه می توانند به آن اضافه کنند. است بالتکلیف

  .»پیوندهاي خود را با نظام بانکی ایران قطع کنند باید یهاي غرب کتمام بان

اقتصاد سرمایه داري ایران که قریب به سه دهه از توسعه باز مانده، زمین بکري براي سرمایه داران بین 

سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان سعودي و ترکیه، پتانسیل به عنوان ایران، «: المللی است

دارد، منتها اگر سرمایه گذاري خارجی براي گشودن ثروت بالقوه اي که می تواند با ذخایر  عظیمی براي رشد

  )2014ژوئیۀ  19تلگراف، (» عظیم نفتی و گازي آن ایجاد شود، به یاري اش بشتابد

منتها حتی تحریم هاي کنونی نیز با وجود ایجاد مشکالت سرمایه گذاري در ایران مانع از آن نشد که 

به عنوان مثال سال گذشته نمایندگان پژو و رنو در فرانسه . خارجی اوضاع داخل را محک نزنند شرکت هاي

با ایران خودرو و سایپا داشتند، نمایندگانی را طی مأموریت به ایران فرستادند، به  هایی که سابقاً همکاري

» ار عالقه کرده اندشل و توتال هم نسبت به بازگشت احتمالی به ایران اظه«عالوه شرکت هاي نفتی 

  ).همان(



سال گذشته شرکت بوئینگ اقدام به  35براي نخستین بار در حتی پیش از توافق اخیر شاهد بودیم که 

هنوز فروش هواپیما . کرد» ایر ایران«ناوبري هواپیما به  هاي، جداول و داده نقشه راهنماي عملکرد، فروش

  .ممنوع است، اما این مورد هم به محض حل اختالفات اساسی، از جمله برنامۀ هسته اي، پیگیري خواهد شد

طرف سرمایه گذار، اصوالً به یک چیز اهمیت می دهد و آن تضمین امنیت سرمایه و  با همۀ این ها اما

که تقریباً همه روزه شاهد اعتراض و اعتصابات، ولو پراکنده، در جایی مانند ایران . سودآوري باالي آن است

هر اعتصاب، بنا به . است، این مشکلی بزرگ از نقطه نظر شرکت هاي سرمایه داري محسوب می شود

، منافع پیدا کند» سیاسی«جلوتر رود و به سرعت خصلت  خود» صنفی«اند از اهداف صرفاً تجربه، می تو

بینی باشد، غیرقابل پیش و شرکاي اقتصادي اش و پیامدهایش براي رژیم بکشدسرمایه داري را به چالش 

قابلیت  -مانند خانۀ کارگر و شوراهاي اسالمی کار - درحالی که نهادهاي سابق رژیم براي جلوگیري از آن

  . خود را براي این هدف از دست داده اند

براي ایجاد تشکل هاي و بهترین گزینه  است،» زرد«ایجاد تشکل هاي  در نتیجه بهترین گزینۀ رژیم

که هم سابقۀ مبارزاتی براي خود دست و پا کرده، و هم با خود  ، چرا، گرایش راست جنبش کارگري»زرد«

 سرمایه با روابط بهبود و سرگیري از براي رژیم هاي تالش ادامۀ دراز سوي دیگر . رژیم تداعی نمی شود

 مقابله براي منطقه در فعلی هاي همکاري و اي هسته مسألۀ سر بر خصوص به( غرب ویژه به جهانی داري

 حضور انداز چشم کار، حوزة در داري سرمایه المللی بین قوانین و ها عرف از برخی با خود تطابق و )داعش با

   .نیست دور  (ILO)»کار جهانی سازمان« تدریجی

م بوده اند، اساساً ومحر "تشکل یابی"کارگرانی که از هر حق ابتدایی، از جمله و شاید مهمترین آن، حق  «

تشکل هاي صنفی و سیاسی خود را  ،در وضعیت متعارفی قرار ندارند که حتی اگر امکانش به وجود آمد

اي آمادة تشکل یابی اصوالً فض ،شرایط فشار سیستماتیک اقتصادي و سیاسی و سرکوب بی وقفه. بسازند

در این شرایط تنها تشکل هایی که امکان شکل گیري دارند، . ردهاي سراسري و علنی را از بین می ب

  .تشکل هاي مخفی و غیر قانونی و هسته هاي کارگري کارخانجات و محالت خواهد بود

افزایش دهد، اساساً شرایط موجود که رژیم به عمد آن را به وجود آورد تا شانس حیات روزمرة خود را 

شرایطی نیست که بتواند حداقل هاي فضاي تشکل یابی در بین کارگران را فراهم کند و در واقع این 



یا کارگران  ،در چنین شرایطی. شرایطی است که جنبش کارگري را هل می دهد به سوي سازماندهی مخفی

، هیچ راه سومی نظیر مذاکره و مصالحه باید متحمل فشارهاي بیش از این باشند و یا دست به شورش بزنند

وجود ندارد، چرا که اوالً کارگران نمایندگان بیرون آمده از تشکالت خود را براي مذاکره ندارند و ثانیاً خود 

. حکومت سرمایه داري تاکنون نتوانسته به وضعیتی با فرماندهی مرکزي و قابل اجرا دسترسی پیدا کند

حکومت ناچارند براي بقاي خود به حول دستورات نهادهاي بین الملی اکنون جناح هاي مختلف درون 

سرمایه داري، مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و تا جایی که به جنبش 

کارگري مربوط می شود، سازمان جهانی کار، داراي یک مرکز فرماندهی قابل قبول شوند که نقداً حسن 

گام . وان چهرة عامه پسند جناح هاي حکومتی، نقش رهبري این اوضاع را به دست گرفته استروحانی به عن

بعدي رژیم ایجاد یک سلسله تغییرات از باال است و براي این منظور به سراغ گرایش هاي کارگري که نگاه 

به عصیان هایشان به تغییرات از باال معطوف است، خواهد رفت تا با کمک این گرایش ها، جنبشِ رو 

  )»...اوضاع سیاسی، «علیرضا بیانی، ( »کارگري در آتیه را مهار کند

 سازمان این دفتر بازگشایی بررسی و بحث و کار، وزیر با »کار جهانی سازمان« کل مدیر پیش چندي دیدار

  .کند می تقویت را انداز چشم این که است بوده مواردي جملۀ از تهران، در

 میان همکاري ارتقاي لزوم بر تأکید با کار وزیر ،1393 خرداد 23 تاریخ به »ایلنا« خبرگزاري گزارش به

 آمادگی ما و دهد گسترش را روابط این تواند می تهران دفتر بازگشایی« که بود کرده اعالم ،ILO و ایران

 را مؤثرتري نقش جنوب، -جنوب کشورهاي با رابطه در آموزش حوزة در تهران در مرکز این افتتاح با داریم

 دهۀ در اسالمی جمهوري حزب کارگري شاخۀ مسئول و( کنونی کار وزیر ربیعی، علی عالوه به .»کنیم ایفا

 کل مدیر ،»رایدر گاي« از ادامه در )امروز تا تأسیس بدو از کارگر خانۀ مرکزي شوراي عضو و شصت

 در است ممکن که است موردي این .بود آورده عمل به دعوت ایران به سفر براي »کار جهانی سازمان«

  !باشد نشده سرنگون اسالمی جمهوري زمان آن تا اگر البته بیافتد، اتفاق آینده

در نتیجه، ایجاد یک تشکل زرد که هم با نهادهاي سابق رژیم تداعی نشود و هم بتواند با خود سازمان 

و تبلیغات  »تشکل سراسري کارگران«جهانی کار طرف معامله باشد، در دستور کار قرار گرفته که پروژة اخیر 

 .دقیقاً تجلی آن است با حضور چهره اي مانند منصور اسانلو،» صداي امریکا«آن در برنامۀ 



 داري سرمایه رژیم و ایران داري سرمایه رژیم بین حسنه روابط :که است این است، روشن روز مثل چه آن

 سطح و محدود نقداً سیاسی حقوق بر ها آن مشترك حمالت آغاز پایۀ نهایی تحلیل در امریکا امپریالیست

 ماهیت به توهمات آخرین توانند می حمالت این .بود خواهد منطقه و ایران کارگران فقیرانۀ نقداً زندگی

 جمهوري اقتصادي، نزدیک هاي همکاري آغاز و توافقات تحقق از پس .بشکنند را ایران رژیم واقعی

 در و تشدید، را ایران کارگر طبقۀ استثمار و فشار ،»اقتصادي بازسازي« براي که شد خواهد مجبور اسالمی

 جمله از داري سرمایه المللی بین هاي عرف برخی با را خود آن، اعتراضات کردن کانالیزه براي حال عین

  .آورد وجود به را زرد تشکالتی و دهد تطبیق »کار جهانی سازمان«

  ها مارکسیست و کارگري فعاالن

 طرف یک از یعنی .خواند »ناموزون« را آن توان می که دارد قرار وضعیتی در کارگري نبشج منتها

 پراکنده ها آن اعتراضات دیگر طرف از و شود، می وارد کارگران به سیاسی و اقتصادي فشارهاي شدیدترین

 کارگران که را تجربیاتی و نفس به اعتماد همۀ سیستماتیک، سرکوب .است مبارزات سایر با انسجام بدون و

 برده بین از بودند، آورده دست به گذشته دهۀ یک همین مثالً طول در چه و 1357 انقالب مقطع در چه

 مبارزة سطح به ناگزیر بالفاصله پراکنده، هرچند ایران، خاص شرایط در اعتراضات این از بسیاري ولی .است

 بیشتر را اختناق شدت باز موضوع همین و کند، می پیدا داري سرمایه ضد خصلت و شود می کشیده سیاسی

 درون به انحرافات و ها گرایش انواع ورود مجراي که است سرکوب و فشار همین وجود دقیقاً .کند می

  .کند می باز را کارگري فعالین و کارگري جنبش

 دقیقاً مسأله و است »موقتی« امري نفس، به اعتماد افزایش و کنونی اعتصابات که داشت نظر در را این باید

 .است آن ارتقاي و تداوم حفظ،

مبهم و گنگ بودن این مفهوم به عنوان . صحبت می شود »فعاالن کارگري«عموماً در این بخش از وظایف 

با گرایش » فعاالن کارگري«اصوالً . نقطۀ شروع، دقیقاً پایۀ ایجاد ابهام در وظایفی است که باید استنتاج کرد

به عنوان مثال یک فعال کارگري می تواند رفرمیست و سندیکالیست (می شود  هاي مختلف سیاسی شناخته

سنتاً می توان گفت که به طوري کلی دو گرایش راست و ). باشد، یا آنارشیست یا یک مارکسیست انقالبی

  .چپ در درون این جنبش وجود دارد



، وظیفۀ )الین مارکسیست استدر این جا مقصود فع(تا جایی که به گرایش چپ جنبش کارگري بازمی گردد 

 و فوري هدف« که دهد می را توضیح این کمونیست مانیفست در زمانی مارکس. اصلی آن ها روشن است

 طبقه، یک قالب در پرولتاریا کردن متشکل: است پرولتري احزاب همۀ هدف همان ها کمونیست فوتی

این جمع بندي فوق العاده . »پرولتاریا وسیلۀ به سیاسی قدرت تسخیر و بورژوازي، سیادت کردن سرنگون

 این پذیرش با فردي هر واقع در .تر درك شده استمهم، به همان نسبت که به کرّات نقل می شود، کم

 حد هیچ ؛شد خواهد خارج مدار این از آن بدون و شود می مبدل مارکسیست به استراتژي، عنوان به اصل

 به .باشد استراتژي همین با دیالکتیکی انسجام در باید ها کمونیست تاکتیک هرگونه .ندارد وجود وسطی

 هر نتیجه در .گیرد می اخص حوزة این در دخالتگري از را خود »کمونیستی« ماهیت فردي، هر دلیل، همین

 .شود مرتبط حوزه این به واسطه بی یا واسطه با باید دهد، خرج به که تاکتیکی

جنبش کارگري، همین حوزة اصلی را خالی می » رکسیستما«درحالی که برعکس شاهد بوده ایم طیف 

درست همان طور که برخی هویت . گذارد و هویت خود را با دخالتگري در سایر حوزه ها تأمین می کند

ها تعریف می کنند، برخی دیگر نیز این »لیبرال«خود را اساساً از نقد و تقابل نظري صرف با » مارکسیستی«

در بخش هایی می گیرند که اصوالً اگر مارکسیست ها در آن هم نباشند، قدر هویت را از فعالیت عملی 

  .مسلم نیروهاي دیگري هم هستند که آن حوزه را پر کنند

 پیش از اهداف حول )1380 دهۀ اواسط مثالً( خاص مقطعی طی که بودند فراوانی هاي کمیته و ها تشکل

 سال طی در منتها .است مانده باقی ها آن از نامی تنها حاضر درحال و بودند گرفته شکل اي شده تعیین

 به تنها وضعیت همین دلیل به امروز بلکه بودند، ناتوان خود ةشد تعریف وظایف انجام از فقط نه گذشته هاي

 چیزي و کرده پرداخت هایی هزینه گذشته در چون یعنی .هستند ممکن شکل هر به خود بقاي حفظ دنبال

 بودند اي وسیله تشکالت این از بسیاري واقع در .کنند حفظ را آن باید ممکن نحو هر به اند، داده شکل را

 است ترتیب این به .شود می وسیله قربانی دارد هدف همان اکنون ولی .مشخص هدف یک به رسیدن براي

 هاي گرایش طور همین و »قانونی« درچارچوب و »علنی« فعالیت مبلغ و رفرمیستی هاي گرایش که

 ها آن بین در کنند، می محدود »حداقلی« اصطالح به مطالبات و صنفی امور به را مبارزه که یاکونومیست

 غیر« هاي جمع و »غیرقانونی« اعتراض و اعتصاب ها ده و ها ده روزانه که شرایط در .است کرده رسوخ

 آن از افتادن عقب و جنبش برابر در ترمز مستقیماً کاري، سبک چنین تبلیغ مشخصاً گیرد، می شکل »علنی



 خود حفظ به قادر حتی آن مبارزة اما اند، مبارزه درحال خود زعم به کارگري فعالین و ها تشکل این .است

 به قادر که آن جاي به ها آن واقع در .کارگر طبقۀ کل حفظ به رسد چه است، نبوده سرکوب مقابل در ها آن

 سنت با حد تاچه ها تشکل این که بگذریم حال .شوند می آن مانع باشند، کارگران به نفس به اعتماد انتقال

 .هستند بیگانه درونی و کارگري دمکراسی آن مرکز در و انقالبی هاي

 به تنها گردیده، تقویت آن نظایر و قانونی و علنی هاي فعالیت به تمایل و راست به چرخش چرا که این ولی

 در اخص تشکیالتی و ظرف و انقالبی سازماندهی نبود نتیجۀ واحد آن در بلکه .گردد بازنمی سرکوب عامل

 جنبش اساسی مطالبۀ یک کارگري »مستقل« تشکل .است بوده نیز آن کردن خنثی و سرکوب این با تقابل

 سرکوب دلیل به صنفی، مستقل تشکل یک براي تالش چگونه که دیدیم گذشته در .هست و بوده کارگري

 ضد و سیاسی مبارزة به صنفی، سطح از ناچار به مبارزه و شد تدافعی واکنش به منجر حاکمیت، ممانعت و

 کشورهاي با شباهت بی و غیرمتعارف ایران استبدادي داري سرمایه شرایط که چرا .یافت ارتقا داري سرمایه

 هاي چارچوب از عبور نیازمند حتی آن تحقق که اي مطالبه نتیجه در .است پیشرفته دمکراتیک-بورژوا

 مدار از خارج را چیزي هیچ رژیم نظامی، چنین در اصوالً .شود می سرکوب شدت به نباشد، هم داري سرمایه

 برابر چند حوزه این در را خود سرکوب درجۀ کارگري، جنبش روي حساسیت دلیل به و کند نمی تحمل خود

 چانه ابزار عنوان به رفرمیست ماهیتاً و صنفی نهاد یک عنوان به هرچند سندیکا، وقتی نتیجه در .کند می

 و شد خواهد رو به رو نظام ممانعت با گیرد، می شکل خواهد می داري، سرمایه سیستم چارچوب در زنی

 و زندانی رهبران آزادي مطالبۀ شدن اضافه سپس تا اعتصاب به زدن دست از( سیاسی مبارزة موضوع همین

 نیز داري سرمایه ضد آگاهی به حوزه این فعالین فرایند، این درون از .کرد خواهد تحمیل آن به را )غیره

 شرکت سندیکاي اعتصاب مانند غنی بسیار اي تجربه و گذشته در دقیقاً که است اتفاقی این .رسید خواهند

 .داد رخ واحد

 سپس و بسازند سندیکا یا »مستقل تشکل« کارگران جاي به باید که نیستند ها مارکسیست این اصوالً اما

 دهد؛ سازمان را خود که است این کارگري جنبش مارکسیست طیف وظیفۀ کنند؛ عضویت به دعوت را ها آن

 خواهد می خود نیافته، سازمان يونیر یک چگونه که است آشکار تناقض یک این صورت این غیر در

 خود که معنا این به .ایم بوده وظایف و کار هاي حوزه جابجایی این شاهد گذشته، در .دهد سازمان را دیگري

 اند داشته تالش ها مارکسیست عوض در اند، نبوده خود هاي تشکل ایجاد دنبال به چندان بعضاً کارگران



 تشکلی هر که هاست آن دمکراتیک حق این گردد، برمی کارگران مومع به که تاجایی .پرکنند را حوزه این

 به را آن ضمناً و کنند می یادآوري را تشکل این »استقالل« ها مارکسیست هرچند( کنند ایجاد خواهند می

 خود کارگري پیشروي فعالین از بخشی چه چنان ).کنند نمی پیشنهاد داري سرمایه ضد مبارزة ظرف عنوان

 درخواست فعالیت درگیر هاي مارکسیست از چه چنان و کردند، آغاز را آن فرایند و رسیدند یجهنت این به

 تاکنون گذشته از( کنند دخالتگري پروسه این در دارند توان در چه آن هر با باید هم ها آن کنند، کمک

 حمایت آوري جمع جنبش، بردن پیش با مرتبط تئوریک مطالب تهیۀ قالب در دخالتگري این از هایی نمونه

 اما ).است داشته وجود غیره، و اعتصاب در شرکت زندانی، فعالین از دفاع مالی، هاي کمک المللی، بین هاي

 سرکوب نهایتاً و ندارد، وجود بلندمدت در داري سرمایه ضد آگاهی این حفظ براي تضمینی هیچ که جا آن از

 و اصلی وظیفۀ نتیجه در برد، خواهد بین از را آن ن،درو به حاکمیت طرف از کاذب و وارونه آگاهی تزریق و

 این حفظ براي فقرات ستون یک ایجاد ،»دخالتگري«  نوع این از ها آن هدف و ها مارکسیست اخص

 خواهد )شوند می متالشی زود یا دیر ولی بیاورند، دوام سال چند بتوانند شاید که( ها تشکل و ها اتحادیه

 .بود

 قابل ها آن زحمات که شد تشکیل فرایند این به کمک جهت در مختلفی ايه کمیته مقطع همان در

 داري سرمایه ضد آگاهی و کارگري تشکل که دلیل این به .نبود کافی تنهایی به این اما .هست نیز قدردانی

 شکل به چه حاکمیت، سرکوب مقابل در باشد، آن فقرات ستون که ظرفی بدون تواند نمی و توانست نمی

 تشکل و سندیکالیسم فعلی بحران دهندة توضیح و منشأ دقیقاً این و بیاورد دوام ایدئولوژیک، چه و فیزیکی

 به دانستند، می مارکسیست را خود نقداً که هایی گرایش و ها جریان از بسیاري .است ایران در موجود هاي

 و ها تشکل و سندیکا رد را خود نیست و هست تمام واقع در فقرات، ستون این ایجاد جهت در تالش جاي

 دلیل همین به .بگیرند ها آن از را خود موجودیت و اعتبار واقع در تا کردند گذاري سرمایه متنوع هاي کمیته

  .خوردند غوطه اعتبار بحران در نیز هم آن کارگري، تشکالت بحران با

 ها تاکتیک اتخاذ با و کند آغاز کارگران موجود آگاهی سطح از بتواند که اخصی ظرف آن و فقرات ستون این

 در را موجود آگاهی کند؛ ایجاد انقالبی و باالتر سطح به آن ارتقاي براي واسطی حلقۀ مشخص، مطالبات و

 تجربیات با همراه را تشکالت دیگر و خود هاي دخالتگري و مبارزات چکیدة کند؛ حفظ انحرافات انواع برابر

 دوره در خصوص به( ببرد جنبش درون به رهبري خط عنوان به و کند تئوریزه کارگري جنبش المللی بین



 اکتبر انقالب تجربۀ به بنا اوالً که سازمانی یعنی است؛ »انقالبی پیشتاز حزب« دقیقاً ،)انفعال و رکود هاي

 باشد خورده محک عمل در که دیگري بدیل تاکنون و بدهد سازمان را موفق »انقالب« یک توانست

 و کاریکاتورمانند ربط، بی احزاب دوجین یک حضور وجود با کنونی شرایط در ثانیاً و نگردیده، مطرح مقابلش

 .شود ساخته باید بنابراین و ندارد وجود مآب، قیم

 اخص وظیفه شود، می مربوط کارگري جنبش در انقالبی و مارکسیستی هاي گرایش به که تاجایی بنابراین

 ایجاد براي دیدن تدارك کند، می تعریف »کارگري فعالین« یرسا مقابل در را شان ماهیت اصوالً که ها آن

 سطحی، هر در و اي حوزه هر در ها آن دخالتگري هرگونه نتیجه در و است حزبی چنین اولیۀ هاي نطفه

 هر گذشته، تجارب به بنا صورت این غیر در .باشد متصل استراتژي همین به مستقیم غیر یا مستقیم باید

 تدارك متأسفانه شود؛ می محسوب سرگردانی و انرژي و وقت اتالف ،کاري خُرده حوزه این از خارج دخالتی

 سال که هست و بوده ها مارکسیست روي پیش اصلی حوزة همان حزبی، چنین اولیۀ هاي نطفه ایجاد براي

 زده رقم را تاریخی هاي فرصت دادن دست از و ها شکست از اي عمده بخش و مانده زمین روي هاست

 خیابان در 88 انتخابات دنبال به تمام سال دو که مردمی چگونه که دیدیم نمونه، یک تنها عنوان به( است

 تقابل و طلبی سرنگون به »سکوت تظاهرات« از هم آنان موجود آگاهی سطح و بودند مبارزه درگیر ها

 .کردند شرکت 92 انتخابات در حتی و شدند آرام رفته رفته بعدي سال دو طی شد، کشیده رژیم با مستقیم

 از راحتی به بعدي سال دو ظرف سال، دو طی آمده دست به اجتماعی عظیم آگاهی و پتانسیل یک یعنی

 حکومت ایدئولوژیک تبلیغات دستگاه که بینیم می نیز امروز یا .گردید خنثی آن هاي مکانیسم و رژیم طریق

 نظیر اجتماعی مسائل و موضوعات ؛زند می جا پیروزي را تتوافقا در خود شکست که است قوي حد چه تا

 کسانی براي را ها سلیمانی قاسم ،شده حساب تبلیغات با فرستد؛ می حاشیه به راحتی به را هغیر و اسیدپاشی

 اهمیت بردند؛ می سؤال زیر را رژیم خود »داعشی تفکر« آن از قبل تا که کند می تبدیل ملی قهرمانان به

  ).شود می آشکار مواردي چنین در باشد، آگاهی این حفظ به رقاد که ظرفی

 ضد آگاهی به که پیشروانی هم آن آن، از »پیشرو« بخشی با تنها بلکه کارگران، »عموم« با نه حزبی چنین

 ضرورت از مدام که کارگري هایی تشکل برخالف( است رو به رو اند رسیده سوسیالیستی یا و داري سرمایه

 خود درون در که کنند می فراموش اوالً اما کنند، می صحبت »کارگر طبقۀ« و »کارگري بدنۀ« با ارتباط



 با و چگونه ارتباط این که دهند نمی توضیح ثانیاً و دارد، وجود راست و چپ مختلف هاي گرایش طبقه، این

   ؛)باشد باید اي واسطه چه

 حول نه( شوند می جمع هم دور »برنامه« یک حول انقالبی روشنفکران و پیشرو کارگران حزبی، چنین در

 ها تشکل این حیات اعظم بخش آن تدوین که ماده و تبصره از کوهی و »اساسنامه« یا ،»شخصیت« یک

   ؛)است داده اختصاص خود به را

 و خورد می محک مبارزه در شود، می تدوین پیشرو کارگران خود مشارکت با که -را »برنامه« این محتواي

 آگاهی و جنبش فعلی آگاهی سطح بین که دهد می شکل مطالباتی- است تکمیل و تغییر رحالد همواره

 آمادگی عدم بهانۀ به ناخواه خواه که هایی تشکل برخالف( زند می پل داري سرمایه ضد و سوسیالیستی

 به ترسیدس طریق از کارگر طبقۀ عمومی وضعیت بهبود و کنند، می تقسیم فاز دو به را مبارزه کارگران،

 زعم به نتیجه در و دانند می بعدي فاز به ورود بر مقدم و الزم شرط را ها رفرم و »حداقلی« مطالباتی برخی

 چنین که است داده نشان بارها جاري مبارزات که درحالی شوند، نمی سیاسی مبارزه وارد »فعالً« خود

 هم »حداکثري« که است آماده بالقوه »یحداقل« اصطالحبه مطالبۀ هر و ندارد وجود مطالبات بین تمایزي

   ؛)باشد

 و علنی فعالیت با تا کردند تالش که هایی تشکل برخالف( یابد می سازمان مخفی شکل به حزبی چنین

   ؛)گرفتند قرار سرکوب دسترس در تر آسان بالعکس اما دهند، کاهش را خود پذیري ضربه قانونی،

 و است اصل یک سیاسی گرایش حق شناختن رسمیت هب و درونی دمکراسی رعایت حزبی، چنین در

 که بروکراتیک، هایی تشکل برخالف( انشعاب از جلوگیري و فعالیت تداوم ضامن بسیاري تصور برخالف

 ها کشمکش همۀ و دهد، می »سیاسی« جنبۀ خود به »بیرون« در ،»درونی« باندي و فردي هاي اختالف

   ؛)است امتیاز و جایگاه سر بر

 می اتکا ها آن به و پیدا دنیا نقاط اقصی در را خود متحدین بلکه ماند، نمی محدود ملی سطح به یحزب چنین

  .کند پیدا اعتبار تواند می روزمره »دخالتگري« مبناي بر حزبی چنین کند؛

 ها آن روز دستور در و ها مارکسیست دخالتگري اخص حوزة حزبی، چنین ایجاد براي تدارك نتیجه در 

  .است



 تشخیص را تدارك این عمومی مسیر که آن براي .است نیاز تدارکات از اي دوره به حزبی، چنین ایجاد براي

 محرکۀ موتور حق به کارگران، تاکنونی خودانگیختۀ اعتراضات تمامی که باشیم داشته توجه باید بدهیم،

 حمالت با تقابل در کارگران از شماري که دهد می نشان اعتصابات و اعتراضات این وجود .اند بوده جنبش

 کوچک و سازي خصوصی سیاست معوقه، دستمزدهاي پرداخت عدم دستمزد، کاهش قبیل از( داري سرمایه

 رهبران بودن مشخص بدون را آن و کنند می فکر »اعتصاب« به ،)غیره و شاگردي-استاد طرح سازي،

 هاي کمیته« توان می که را خود مخفی هاي جمع کالم یک در یعنی .دهند می سازمان اعتصاب، عملی

مواردي هم که در آن سازماندهگان اصلی شناسایی شده اند، به آن ها نشان داده . دارند خواند »مخفی عمل

است که ناگزیر باید افراد سازمانده خود را مخفی نگاه دارند، چرا که رژیم در واقع تالش می کند با جدا 

 کارگر، طبقۀ پیشروي بخش اما .تی سردرگم و سپس سرکوب کندکردن سر از بدنه، هر حرکتی را به راح

 اخص هاي کمیته باید نیز اند رسیده سوسیالیستی حتی و داري سرمایه ضد آگاهی به نقداً که کسانی یعنی

   .باشند داشته را )یا هسته هاي مخفی سوسیالیستی(» سوسیالیستی مخفی عمل هاي کمیته« یعنی خود،

لیستی با توان و نیروي اندك، در واقع صرفاً نیرویی پیشرو به شمار می رود که قرار یک هستۀ مخفی سوسیا

چنین هسته . است در همۀ رویدادها، جلوتر از همه، بهترین دخالتگري را در سطح نظري و عملی داشته باشد

یک گامی  در هر حرکتی به ازاي هر. اي، به دیگران الگوي پیشنهادي یا خطوط و مواضع را نشان می دهد

چنین هسته اي بنا به دخالتگري هاي خود و . که کارگران برمی دارند، چندین گام جلوتر را درنظر دارد

موضوعاتی که با آن رو به رو می شود، به سراغ مطالعۀ نظري می رود، و این دو حوزه را به موازات هم 

به عنوان مثال (بسته و خفقان است  انجام می دهد؛ تمام هنر این هسته، تداوم این فعالیت ها در شرایط

، پوستر یک کارگر زندانی »تحریم فعال«چنین هسته هایی هستند که در شرایط انتخابات، به عنوان تاکتیک 

را به عنوان کاندید خود در سطح شهر توزیع می کنند تا هم غیردمکراتیک بودن انتخابات را به دلیل زندانی 

از این فرصت براي دفاع از کارگر زندانی و خانوادة او بهره برداري کنند؛  بودن کاندید خود نشان دهند و هم

چنین هسته هایی هستند که در یک تظاهرات، به شعارها و مطالبات جهت می دهند؛ بر مبناي دخالتگري، 

رین و با فعالین دیگر آشنا می شوند و با انتقال تجربیات خود، آنان را می سازند؛ در هر رویدادي، به موقع ت

  )صحیح ترین مواضع و دخالتگري را دارند و غیره



 در گردند، ایجاد کار هاي محیط و کارخانجات کارگري، محالت سطح در ها هسته یا ها کمیته این چه چنان

 سازمانده ارگانی به مشترك، اقدامات برخی هماهنگی یا تجربیات انتقال دیگر، یک با ارتباط براي بعدي قدم

از طریق این نشریه، . بگیرد عهده به تواند می) بولتن درونی(» نشریه« یک را اي وظیفه چنین که دارند نیاز

تنها کافی . بحث هاي نظري، انتقال تجربیات، هماهنگی براي فعالیت هاي مشترك و غیره صورت می گیرد

ات گسترده و یعنی بروز اعتراض(است چنین ارتباطی شکل گرفته و تثبیت شده باشد، تا در شرایط گشایش 

 هاي نطفه توان می که است اي پروسه چنین درون از .بتوان اعتراضات را سازماندهی کرد) غیره

  .آورد وجود به فوق تکالیف و وظایف انجام براي را »انقالبی پیشتاز حزب« اولیۀ

تدارك براي رسیدن به این هدف، دقیقاً همان حوزة اخص مارکسیستی است که هم احزاب بی ربط نقداً 

هرچند مطالبۀ تشکل مستقل، یک مطالبۀ . از آن متواري هستند» سوسیالیست«موجود و هم رفرمیست هاي 

ند تدارك حزب کلیدي است، اما همان طور که اشاره شد، نه وظیفۀ مارکسیست هاست و نه نسبت به فرای

حتی حفظ استقالل یک تشکل نیز نهایتاً نیاز به چنین ستون فقراتی دارد؛ . پیشتاز انقالبی تقدم یا تأخر دارد

در آتیه دخالتگري در میان پایه هاي تشکالت زرد هم به همین نقطۀ اتکا و مرجع نیاز دارد، چرا که بدون 

مانند نیروهاي (چنین تشکل هایی حل می شود  آن، یک نیروي مارکسیست انقالبی، خود به راحتی در

مارکسیستی که در اروپا به منظور دخالتگري و استفاده از تریبون وارد پارلمان می شوند، ولی درست به دلیل 

شرایط ایران به ). نبود ظرفی که بتواند براي آن ها مصونیت ایجاد کند، نهایتاً در خود پارلمان حل می شوند

که اگر مارکسیست ها توان خود را در سایر حوزه هاي فرعی بگذارند و حتی چیزي  قدري انفجاري است

شکل دهند، دیر یا زود با موقعیت هاي حادي در متن مبارزه رو به رو خواهند شد که طی آن خود جنبش 

ین حوزه فرسنگ ها از آن چه آنان تا به آن مقطع ساخته اند، فراتر خواهد رفت و در نتیجه هر آن چه که در ا

اصوالً در شرایط فعلی مرزبندي بین گرایش انقالبی . ها شکل گرفته باشد، کارایی خود را از دست خواهد داد

و گرایش رفرمیست جنبش، بیش از پیش روشن شده است، و باید یک بار براي همیشه یک تعیین تکلیف 

شدن یک » مارکسیست«فرایند در نتیجه با نهایت صراحت باید گفت که اصوالً بخشی از . صورت بگیرد

فرد، پی بردن به ضرورت کار جمعی در یک تشکیالت انقالبی است، و در شرایط نبود این تشکیالت، باید به 

کار «خود را در برابر » استقالل«در این میان بالعکس شاهدیم که برخی، . عنوان وظیفۀ اصلی ساخته شود

، کامالً وارونه است و خود این مفهوم را از »استقالل« این برداشت از. تعریف می کنند» جمعی و گروهی



هر فردي که به نظریاتی دست یافته، ناگزیر باید از آن دفاع کند و این کار را البد براي . محتوا خالی می کند

چنان چه این هدف تأمین شود، منطقاً . متقاعد ساختن دیگران و پیدا کردن سایر افراد همفکر انجام می دهد

 .صورت بگیرد» گروهی«ن نقطه به بعد باید یک کار مشترك از ای

 اتحاد« ضرورت جنبش، درونی هاي ضعف و افتراق شرایط در که شود اشاره باید هم این آخر در

 و چپ جنبش مختلف هاي گرایش ضعف شرایط در که معنا این به .شود می برجسته پیش از بیش »عمل

 بنابراین .زد عمل اتحاد به دست هست، همه توافق مورد هک مشترکی مطالبات حول توان می کارگري،

 یک عموماً عمل، اتحاد ؛است متفاوت اعم طور به وحدت یا نظري اتحاد با اتحادعمل که است روشن

 کارگري، جنبش موجود هاي گرایش از یک هیچ مثال عنوان به .است شرایط این با متناسب موقتی تاکتیک

 براي کافی توانایی نیز یک هیچ و باشد داشته اختالفی زندانی کارگري فعالین از دفاع مسأله با تواند نمی

 ضمن توانند می ها گرایش از یک هر حالت این در .ندارد اختیار در را مؤثر شکل به آن کردن عملی

 این نهایتاً تا بگذارند اشتراك به دیگران با مطالبه این حول را شان امکانات و توان نیرو، خود، استقالل

 را خود نیاز مورد تشکالت تشکیل اجازة کارگران که شرایطی در .باشد داشته ملموس تأثیر یک بتواند پروسه

 در همه، از ترمهم و. ندارند شدن متحد ابزار و کنند می مبارزه پراکنده طور به ها آن که شرایطی در ندارند،

 بین مشترك مطالبات حول به کارگري عمل اداتح ایدة باشند، می انقالبی رهبري فاقد ها آن که شرایطی

 درون از .باشد کارگران به نفس به اعتماد بازگرداندن جهت مؤثر اقدامی تواند می کارگري پیشروان و فعالین

 متحد مبارزة روش .گرفت خواهد شکل انقالبی سازماندهی جهت در جدیدي هاي نطفه ها، عمل اتحاد این

 کمکی تواند می کدام هر که دیگري متعدد موارد و داد خواهد بروز را ودخ کارگري قدرت شود، می آزمایش

 به نسبت نزدیکی یا دوري درجۀ فعالین عالوه به و باشد، کارگر طبقۀ کلّ براي جلو به هایی قدم پیشبرد به

 تر نزدیک هاي همکاري براي اي زمینه خالصه و کنند، می پیدا را خود متحدین کنند، می درك را یکدیگر

 زاویۀ از امر این که ،شود می ایجاد دارند یکسانی نظریات و انداز چشم که نیروهایی میان آتی اخص و

  .دارد را خود خاص اهمیت شد اشاره باال در که مسائلی
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