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توافقات هسته ای، و دورنمای جنبش  2

 کارگری

 امید علی زاده و آرام نوبخت

ی بر سر ۀ فرسایشسال مناقش 12پس از 

ای جمهوری اسالمی و در پی  های هستهفعالیت

روه رژیم ایران و گماه مذاکره، سرانجام  2۲

، متشکل از ایاالت متحدۀ امریکا -«۵+1»

به توافق  -چینبریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و 

هسته ای  برنامۀ« عادی سازی»نهایی برای 

 سال آتی دست یافتند. 1۵ایران طی 

 «برجام»یا  «مشترکبرنامۀ جامع اقدام »

(JCPOA که دیروز منتشر )کم و بیش ، گردید

ایران در  که رژیم همان امتیازات مبسوطی را

)سوئیس( در دوم  «لوزان»چارچوب توافق پیشین 

آوریل سال جاری به طرف مقابل اعطا کرده بود، 

با این اختالف که دست ناخورده باقی می گذارد، 

را هم به نفع  تریشروط و قیدهای بیش این بار

 گتن اضافه می کند.واشن

ایران باید بخش های کلیدی  طبق این سند، رژیم

محدود یا حذف  هسته ای خود را تعلیق، برنامۀ

رسی سرزده از تأسیسات هسته ، و پذیرای بازکند

 ای خود باشد.

سند مذکور اعالم می کند که رژیم ایران طی یک 

های خود را سانتریفیوژ باید دو سوّممی  ،دهۀ آتی

با  شدۀ خود غنیاورانیوم ، و از ذخیرۀ انبار کند

برآورد ) بکاهددرصد  ۸۹به میزان  ،پایین لظتغ

هزار  ۸شود ایران در حال حاضر حدود می

 شده در اختیار داشته باشداورانیوم غنی گرمکیلو

 این مقدار برای یک دورۀ «وین»توافق با  که

کیلوگرم  ۲۳۳زمانی طوالنی باید به حداکثر 

 .(کاهش یابد

 سانتریفیوژهای ،ده سالطی  موظفت است یرانا

1-IR  این دوره، . طی کندخود را از رده خارج

سازی خود در نطنز را حداکثر تا  ت غنییظرف

 وژیفیسانتر ۵۳۰۳ ومِیاوران یساز یت غنیظرف

 . دارده انگ IR-1نصب شدۀ 

 یغن یهارساختیو ز یاضاف یوژهایفیسانتر

مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر  یساز

ایران بر اساس  به عالوه .آژانس انبار خواهد شد

ت یسال، فعال 1۵ به مدتبلندمدت خود،  برنامۀ

در  را صرفاً ومیاوران یساز یمرتبط با غن یها

سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح  تاسیسات غنی

درصد  ۰۶.۲وم خود را تا سقف یسازی اوران غنی

 از هرگونه غنی نیز ردونگه خواهد داشت، و، در فُ

سازی  غنی ق و توسعۀیوم و تحقیسازی اوران



 

۲ 
نگاهداری هرگونه مواد  همین طوروم و یاوران

 .کردخواهد  یخوددار ،پذیرشکافت

مبنای طرح اولیۀ بر ایران تنها  مضاف بر این ها،

ند اقدام به بازطراحی و امورد توافق می تو

بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین 

 نیزه شده در اراک کند که با استفاده از سوخترمد

و  می کنددرصد، فعالیت  ۰۶.۲غنی شدۀ 

د نخواهد کرد. تا یتول یحاتیوم در سطح تسلیپلوتون

سال، هیچ راکتور آب سنگین دیگری یا  1۵

آب  همۀانباشت آب سنگین درکار نخواهد بود. 

 بین یبرای صادرات در بازارها ین اضافیسنگ

 .المللی عرضه خواهد شد

 ابهاماترژیم ایران موظف است تمام ضمناً 

را در ارتباط با « آژانس بین المللی انرژی اتمی»

 از میان بردارد.نظامی برنامۀ هسته ای خود  کاربرد

تنها پس از برداشته شدن این گام ها، یعنی 

تر زمان خواهد فرایندی که شش ماه یا بیش

و تنها  توافق آغاز می شود.« اجرای»گرفت، دورۀ 

اتحادیۀ اروپا آن زمان است که ایاالت متحده و 

هرگونه  ملزم بر رفع تحریم ها علیه ایران هستند.

تخطی از موارد توافق، منجر به بازگشت تحریم 

 ها خواهد شد.

سرمایه داری ایران که سال به این ترتیب رژیم 

به مذاکرات  باالتر ها به دنبال کسب امتیاز

فرسایشی هسته ای ادامه داده بود، در واقع به 

بقۀ شکل خفت باری به توافق رسید، و این ط

بودند که  کارگر و اقشار وسیعی از جامعۀ ایران

مستقیماً بهای سنگین این جاه طلبی را پرداخت 

)مانند  پیامدهای تحریم های اقتصادیکردند. 

ل نفت ایران به نصف از سا صادراتکاهش 

، قطع دسترسی اقتصاد به نظام مالی جهانی 2۳11

میلیارد  1۵۳و مسدود شدن دسترسی رژیم به 

دالر دارایی های بلوکه شدۀ بانک مرکزی و 

با اضافه شدن  درآمدهای حاصل از فروش نفت(

فساد و رانت غیرقابل تصور حجم به تبعات 

دکل نفتی « گم شدن»حاکمیت ایران )از خواری 

یس سازمان رئنژاد تا گزارش اخیر در دورۀ احمدی 

میلیارد  ۶۳۳بازرسی کل کشور از یک فساد مالی 

به یک « غیرقانونی»تومانی با ارائه وام بانکی 

، حذف سوبسیدها، معرفی مالیات بر ارزش «!(فرد»

افزوده، خصوصی سازی، تعدیل نیرو، بیکارسازی 

 و ،شدت گرفتو سایر حمالت به طبقۀ کارگر 

خود سهم مهمی در کاهش ارزش پول ایران در 

برابر ارزهای مهم )از جمله دالر و یورو( و افزایش 

تورم و متعاقباً کاهش قدرت خرید پول ایران 

داشته است. به دنبال پیامدهای مستقیم تحریم 

های اقتصادی، ممنوعیت فروش هواپیماهای 



 

4 
مسافربری و غیرنظامی به ایران و دشواری خرید 

سقوط های  ،یدکی از شرکت های اروپایی لوازم

پیما در طول سه دهۀ گذشته رخ پی در پی هوا

سیزده سانحۀ »، تا حدی که به گزارش رویترز داد

 2۳11و  2۳۳۳سقوط هواپیما طی سال های 

و  «.کشته برجای گذاشته است 1224دست کم 

داروهای مورد چه بسیارانی که به دلیل کمبود 

هموفیلی، سرطان، استفاده برای مداوای 

و  کلیه دیالیز و پیوند و چندگانه فلج تاالسمی،

  .از دست دادند به سادگی جان خود را ،غیره

زمان با انتشار اخبار اولیۀ توافق دیروز در رسانه هم

طوالنی  نسبتاً ی یک نطقهای مختلف، اوباما ط

 ،د کرد که توافق با رژیم ایرانیکدر کاخ سفید، تأ

را حفظ کرده است.  امریکا« منافع ملی و امنیتی»

این  در واقع ترجمۀ درست این گفته آن است که

منافع استراتژیک امپریالیسم امریکا را  ،توافق

 تأمین کرده.

در پس این چرخش تاکتیکی حکومت اوباما برای 

که در  -اعالم توافق نهایی و جامع با رژیم ایران

بخش هایی از دستگاه  تحال حاضر با مخالف

نظامی بورژوازی امریکا از یک سو و  و سیاسی

نظیر اسرائیل و امپریالیسم امریکا متحدین سنتی 

 -عربستان سعودی از سوی دیگر رو به رو است

ت استراتژیک برای حفظ محاسبا رشتهیک 

 امریکا قرار دارد. ینهژمونی جها

م یسلایرامپ کشمکش های تاکنونیاول این که 

 ،کا و رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمیامری

 در جهتحرکت استراتژیک امریکا تابع می باید 

ن باشد که درحال روسیه و چی دو کشور انزوای

کا، دو مانع مهم برای پیشبرد ریاز دید ام ،حاضر

 د.نسلطۀ جهانی آن به شمار می رو

ی بحران زادۀ ردوم این که رژیم سرمایه داو 

داشتن نقش تاریخی بورژوازی ، با در نظر ایران

فعالً بهترین گزینه  روحانیت و وضعیت کنونی آن،

برای حفظ منافع استراتژیک امریکا در منطقه 

 است.

در  ،جان کری ،او اوباما و معاون وزیر خارجۀ

سخنرانی دیروز خود تلویحاً اشاره کردند که در 

صورت عدم توافق با ایران، کل مکانیسم تحریم 

و کارایی خود را  پاشدباز درون فرو ستتوان ها می

از سخنان خود . اوباما در بخشی از دست دهد

تالش برای تحریم جهان از »اشاره می کند که 

تسلیم آن حمایت نخواهد  زمان دائمی ایران تا

است که  گفته آن این پشت منتها واقعیتِ«. کرد

اعمال توانایی امریکا و متحدین اروپایی آن برای 

تا حدود زیادی وابسته به  ،رژیم ایرانفشار به 

با اکنون  ، ومیزان مشارکت روسیه و چین بوده



 

۵ 
آشکار امریکا علیه روسیه بر سر مسألۀ  رویارویی

)به دنبال کودتای نظامی سال پیش در  اوکراین

این کشور و حضور رو به رشد نظامی امریکا و 

تحرکات و همین طور  ناتو در اروپای شرقی(

)به عنوان  چین در دریای جنوب چین علیهامریکا 

از سال « محور آسیا»بخشی از سیاست موسوم به 

 کشور برای حفظ تحریم هادو ، اتکا به این (2۳۳۸

 علیه ایران بیش از پیش مشکل شده است.

این  جناحی از امپریالیسم امریکا که مدافع

، است در ارتبط با ایران« چرخش دیپلماتیک»

ایران به  دنبال آن است کهبیش از هر چیز به 

)به عنوان بزرگ ترین  همکاری نزدیک تر با چین

خارجی  ترین سرمایه گذارشریک تجاری و مهم

)به عنوان بزرگ ترین تأمین  روسیه و ایران(

روحانی که امروز . وارد نشود کنندۀ تسلیحات آن(

طالیه دار حرکت به سوی روابط حسنه و سازش 

خط  ادامه دهندۀر واقع با ایاالت متحده است، د

 ماینده و رهبربه عنوان ن رفسنجانی هاشمی

جناحی از بورژوازی است که سال ها خواهان 

و  بوده جهت گیری به سمت ایاالت متحده و اروپا

قرار  عناصری حول سپاه پاسداران در تقابل با

روابط نزدیک اقتصادی و از  داشته است که

 های همکاریهمین طور تجاری با چین و 

 .برخوردار بوده اندامنیتی با روسیه -نظامی

توافق » صفحه ای 1۵۳ سند انتهای این که در

، فهرست بلندباالیی از «جامع اقدامات مشترک

های وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران و شرکت

مانند محمدرضا نقدی، اند )سپاه رفع تحریم شده

تضعفین و یحیی رحیم یس سازمان بسیج مسرئ

سابق سپاه پاسداران و مشاور  صفوی، فرماندۀ

و  س، وزارت دفاع، نیروی قدنظامی رهبر ایران

غیره( به هیچ رو اتفاقی نیست؛ بلکه بخشاً در 

ه تا کچارچوب تالش امریکا برای اعطای امتیازی 

حد امکان وابستگی نیروهای نظامی و سپاهی 

چین و روسیه را کاهش  بهجمهوری اسالمی 

و باز هم اتفاقی نیست که  .درک استقابل دهد، 

محمدعلی ، «لوزان»به دنبال توافق پیشین در 

جعفری، فرماندۀ کل سپاه، و سرلشگر فیروزآبادی، 

از ماحصل  ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

نظرات کسانی مانند سردار توافقات دفاع کردند. 

جعفری و سرلشگر فیروزآبادی از این رو قابل 

سپاه پاسداران، در واقع دژ توجه بودند که 

مخالفین تندروی اعطای امتیاز به ایاالت متحده و 

ایۀ اصلی حامی خامنه ای بوده متحدین آن، و پ

 است.

مالً این را گفت اوباما در سخنرانی دیروز خود ع

یم ایران ژامتیازات اعطایی ر که به جیب گذاشتن

 و کنار آمدن با آن در مقطع فعلی، به مراتب کم

 نه تر از تشدید تحریم های اقتصادی و تهدیدهزی



 

۰ 
وقتی اوباما می  است. و برخورد نظامی به جنگ

ما با آزمودن این که آیا می توان مشکل »گوید 

جاری را به شکل صلح آمیز حل کرد یا خیر، 

، مقصودش دقیقاً «چیزی را از دست نمی دهیم

)تداوم( فرجه به جمهوری اسالمی برای ارائۀ 

چوب منافع ردر چها عملی و مشخص همکاری

تأکید کرد  مااوبااین که استراتژیک امریکا است. 

ی سابق، یعنی تحریم اقتصادی «همان گزینه ها»

باقی است، در واقع « در آتیه»ی، جنگ تهدیدات یا

از یک سو جناح های همان مانوری است که 

امنیتی امریکا را آرام -دستگاه نظامی درون مخالف

یگر ضرورت پایبندی به توافق را به و از سوی د

 رژیم ایران گوشزد می کند.

دو گرایش بنیادی درون اما در واقعیت امر 

و درهم  از بدو روی کار آمدن بورژوازی روحانیت

به دنبال مصالحه و  ،1۲۵۶شکستن انقالب 

ش با امپریالیسم امریکا بوده اند، و تنها تفاوت ساز

بر سر موقعیت چانه زنی در مذاکره  ،میان این دو

 و کسب امتیازات باالتر از طرف مقابل بوده است.

این همکاری متقابل را می  ازنمونه های زیادی 

توان در تاریخ سیاه جمهوری اسالمی سراغ 

گرفت: مالقات یکی از مقامات بلندمرتبۀ سیا در 

امور خاورمیانه با مهدی بازرگان و مقامات ارشد 

ت، از جمله بهشتی، برای آغاز همکاری دولت موق

استراتژیک با رژیم ایران )مطابق با -اطالعاتی

سندی مربوط به دو ماه و نیم پیش از گروگان 

در میان هزاران پیام  1۲۵۹آبان  1۲گیری 

 «دانشجویان مسلمان خط امام»دیپلماتیکی که 

پس از اشغال سفارت امریکا منتشر نمودند(؛ 

شرایط تحریم ایران از سوی دخالت رفسنجانی در 

-ایران» مخفیانۀ امریکا و اسرائیل در قرارداد

برای معاملۀ تسلیحاتی بین حکومت ایران « کنترا

تا  1۲۰4مرداد  2۸ل از یبا ایاالت متحده و اسرائ

آغاز وام گیری های مخفیانۀ ؛ 1۲۰۵اسفند  1۲

، و 1۲۰۹تا  1۲۰۰رژیم از خارج طی سال های 

مهوری اسالمی از هیئت اعزامی استقبال جنهایتاً 

بانک جهانی در تهران  -صندوق بین المللی پول

به عنوان نخستین هیئت اعزامی این دو ( 1۲۰۸)

نهاد مالی امپریالیستی به ایران بعد از انقالب؛ 

پذیرش شروط حکومت جورج بوش پدر از سوی 

برای خاتمه دادن به  1۲۶1رژیم ایران در سال 

ر لبنان؛ افشای پیشنهاد بحران گروگان گیری د

قراردادهای هنگفت به شرکت های امریکایی از 

میلیارد دالری با شرکت  1جملۀ قرارداد نفتی 

ۀ با اتخاذ سیاست دوگانکه البته  «کونکو»

علیه رژیم ایران و عراق، و  حکومت ریگان

 ،حمایت از افزایش تحریم ها علیه رژیم ایران

 ناکام ماند و ... 

شخص خامنه ای نیز بارها تالش هایی کم دست

برای ازسر گیری روابط کرده است. در سال 



 

۶ 
دن روآ، رژیم ایران عمالً برای روی کار 2۳۳1

به عنوان رئیس جمهور دست  «حامد کرزای»

امریکا  به همکاری بادر افغانستان، نشانده 

نیز مدتی پس از تهاجم  2۳۳۲. در سال پرداخت

نظامی امریکا به عراق، خامنه ای پیشنهادهایی 

اسناد افشا محرمانه به امریکا فرستاد که مطابق با 

رژیم ایران در  شدۀ آن در روزنامۀ واشنگتن پست،

عقب نشینی و « شرارت محور»از  خروج خودازای 

شد ضمن به  ، حاضر«تغییر رژیم» پروژۀ امریکا از

 خود نسبت بهاز حمایت  ،یلئان اسررسمیت شناخت

 نیز دست بکشد.حزب اهلل و حماس 

منتها موقعیت حاد جمهوری اسالمی در عرصۀ 

داخلی و خارجی در آستانۀ انتخابات ریاست 

، به تالش های رژیم برای 1۲۸2جمهوری 

ازسرگیری روابط سرعت بخشید: از زاویۀ داخلی 

 که نارضایتی عمیق جامعه از فشارهایی اقتصادی

تی های یبا تحریم مضاعف شده بود، نارضا خود

که می  1۲۹۹به جای مانده از انتخابات سال 

توانست انتخابات بعدی را با تحریم گسترده رو به 

سازد، و همین طور شکاف های درونی رژیم و 

هایی در پایه های خامنه ای به دلیل  ریزش بروز 

اشتباهات محاسباتی سیستماتیک او که هر بار 

جریان »متحدین مورد تأیید وی را در صف 

و غیره می داد، رژیم را « جریان انحرافی»، «فتنه

در بحران فرو برده بود؛ از زاویۀ خارجی نیز تحریم 

های اقتصادی با محوریت بانک مرکزی، صنایع 

نفتی و پتروشیمی )به عنوان ستون فقرات 

درآمدهای حکومت( همراه با مرگ چاوز )رئیس 

ی از کشورهای عضو اوپک( و ابهام در جمهور یک

تداوم سیاست خارجی او در حکومت متعاقب 

تر از همه شمارش معکوس سقوط ونزوئال، و مهم

رژیم اسد به عنوان مهم ترین متحد استراتژیک 

را در عرصۀ  رژیمدر منطقه،  جمهوری اسالمی

 خارجی به بن بست کشانده بود.

جمهوری اسالمی به سوی  زدۀز بلند و شتابخی

برقراری روابط حسنه با امپریالیسم غرب، همراه 

شد با ظهور داعش در خاورمیانه، بی ثباتی اکثر 

کشورها به ویژه عراق، و در نتیجه ایجاد حوزه ای 

 برای همکاری و بهبود روابط با امریکا.

ا کرده است که عاد تاکنون بارها خامنه ای

دو سال  تقریباًطی ریکا  ام مذاکرات ایران و

، اساساً معطوف به مسألۀ هسته ای بوده گذشته

است و نه جنگ ها و بحران های خاورمیانه. با 

پا  برای روی امریکاایران و  های این حال رژیم

نقداً  «داعش»نگاه داشتن حکومت عراق در برابر 

 بوده اند.همکاری مشغول 

محمد جواد ظریف سه ماه پیش، در ستونی که 

روزنامۀ نیویورک تایمز به او اختصاص داده بود، 

اشاره به  کوچک ترین به شکلی معنادار بدون



 

۹ 
منطقه،  «و تنش یبی اعتماد»نقش امریکا در جوّ 

گسترۀ تعامل ... »به صراحت اشاره کرده بود که 

تمام ود. می ر« ر فراتر از مذاکرات هسته ایبسیا

برمی تالش رژیم، آن گونه که از متن ظریف نیز 

آمد، این بود که همکاری نقداً موجود، ولی محدود 

و موقتی میان رژیم های ایران و امریکا، به یک 

مشارکت دائمی و تقسیم سهم تبدیل شود. به 

حوزه » ف در آن متن اشاره کرد:یظرهمین دلیل 

های متعددی وجود دارد که ایران و دیگر 

«. کشورهای منطقه در آن منافع مشترکی دارند

این به وضوح به معنای بلوک بندی مجدد 

خاورمیانه با محوریت امریکا است، به طوری که 

جمهوری اسالمی هم بتواند در کنار عربستان 

سعودی و سایر کشورهای عربی خلیج، ترکیه و 

اسرائیل، به عنوان شریک امریکا به رسمیت 

 .شناخته شود

به عالوه حسن روحانی و محمدجواد ظریف نیز 

ات عالئمی از آمادگی رژیم ایران برای به کرّ

منطقه داده « ثبات»زمینۀ  درهمکاری با امریکا 

اند. دیروز صبح روحانی در صفحه توئیتر رسمی 

بی مورد، افق  با حلّ این بحرانِ»خود نوشت که 

با تمرکز بر چالش های مشترک  یهای جدید

 «.پدیدار خواهد شد

 ،«رمادی»مدتی قبل به دنبال سقوط شهر 

 عراق، ، بزرگ ترین استان«األنبار»پایتخت استان 

که خود بیانگر مهم ترین پیروزی نظامی داعش از 

مقامات  در سال پیش بود،« موصل»زمان سقوط 

رژیم ایران موضع خود را با این عبارت از زبان 

روشن کردند که گفت امریکا  «قاسم سلیمانی»

در مبارزه علیه داعش « هیچ غلطی»تاکنون 

ده است. در پشت پردۀ این اظهارات، می توان نکر

اعتماد به نفس روزافزون رژیم ایران در میدان 

نبرد عراق و آمادگی آن برای همکاری های 

 را دید. « چالش های مشترک»مشترک برای رفع 

پیش بینی کرد  از سوی دیگر بنابراین می توان

را که امریکا و متحدین اش اکنون رژیم ایران 

کاهش حمایت  افزایش همکاری در عراق و برای

از حکومت بشار اسد در سوریه و همکاری برای 

در این  «تغییر رژیم»یعنی  ،«حل بحران سیاسی»

کشور، در ازای امتیازاتی نظیر همکاری در منطقه 

  و لغو تحریم ها تحت فشار قرار دهند.

ری فرانسه، فرانسوا اوالند، در رئیس جمهو

لنی خود به دنبال بیانیۀ توافق اظهارات ع نیستخن

تباط با سوریه رادر ایران باید »هسته ای، گفت: 

نشان دهد که ... آمادۀ کمک به ما برای پایان 

 «.دادن به تنازعات است



 

۸ 
رژیم اسد برای جبران خساراتی که چهار  چرا که

سال جنگ، به شکل تلفات یا فرار از خدمت به 

اساساً به نیمی از ارتش آن وارد آورده است، 

نیروی متحدین منطقه ای خود اتکا کرده 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران،  یعنی است:

لبنان و همین طور « حزب اهلل»گروه شیعۀ 

جنگجویان و سربازان کهنه کار داوطلب شیعه از 

 .عراق، افغانستان، پاکستان و یمن

نامزدهای انتخاباتی و دیروز شماری از به هر حال 

ب جِ»رهبران جمهوری خواه کنگره، از جمله 

 دند؛شدیداً این توافق را مورد نقد قرار دا «بوش

که  ،«نتانیاهو» ،درست مانند نخست وزیر اسرائیل

« گ در ابعاد تاریخیریک اشتباه بز»این توافق را 

 نامید. 

طبق قوانینی که بهار امسال به تصویب رسید، 

نامه ای که  کنگره برای بازبینی و رأی به قطع

مانع رئیس جمهور از رفع تحریم های ایران می 

روز مهلت خواهد داشت. اوباما می تواند  ۰۳شود، 

کنگره بدین ترتیب کند و  «وتو»این قطعنامه را 

روز دیگر وقت خواهد داشت که با دو سوم  22

ی رئیس جمهور را «وتو»گره، ندو مجلس کآرای 

شنبه وعده  در سخنرانی دیروز سه ماکنار بزند. اوبا

منجر به  که کنگره را داد که هرگونه قطعنامۀ

در عین ؛ اما فسخ توافق بشود، وتو خواهد کرد

اسرائیل و رژیم های سلطنتی ارتجاعی به ال ح

اطمینان داد که از حمایت های مجدداً  خلیج 

 امریکا برخوردار خواهند بود.

های انقالبی اهمیت  سوسیالیستآن چه برای 

که اجرای مفاد این توافق،  است دارد، شرایطی

تر سرمایه داری ایران رفع تحریم ها، ادغام بیش

در اقتصاد جهانی و همکاری های نزدیک تر با 

امپریالیسم امریکا، بر جنبش کارگری خواهد 

 گذاشت.

سرمایه گذاران یک چیز واضح است و آن که 

توافق بوده اند؛  غربی مدت ها در رؤیای این

اقتصاد سرمایه داری ایران که قریب به سه دهه از 

توسعه باز مانده، زمین بکری برای سرمایه داران 

سال « دیلی تلگراف»؛ روزنامۀ بین المللی است

ایران، به عنوان » گذشته در مقاله ای نوشت:

سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان 

عظیمی برای رشد دارد، سعودی و ترکیه، پتانسیل 

منتها به شرطی که سرمایه گذاری خارجی برای 

گشودن ثروت بالقوه ای که می تواند با ذخایر 

عظیم نفتی و گازی آن ایجاد شود، به یاری اش 

(. باید اضافه کرد که 2۳14ژوئیۀ  1۸« )بشتابد

میلیون نفر  ۹۳دود کشوری با جمعیتی در حایران 

سال سن دارد، و  ۲۳درصد از آن زیر  ۰۳است که 

نیز از  عالوه بر ذخایر نفتی و گازی وسیع



 

1۳ 
تأسیسات پتروشیمی، فلزات و خودروسازی، 

برخوردار نظایر آن  ت متنوع کشاورزی والوصمح

گذاری چنین جذابیتی را برای سرمایه  است که

 دوصد چندان می سازد.  خارجی

لمانی درحال حاضر شرکت های آبه عنوان نمونه 

مشتاق همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در 

ایران هستند. به گزارش خبرگزاری دویچه وله، 

-میشل توکوس، مدیر ارشد اتاق بازرگانی ایران

آلمان، پس از توافق روز سه شنبه اشاره می کند 

امروز روز بسیار خوبی برای ما است، روزی »که 

که سال ها انتظارش را می کشیدیم و امید 

برخی تخمین های محافظه کارانه «. شتیمدا

حاکی از آن هستند که در صورت رفع تحریم ها، 

 ۶تا  ۰تجارت متقابل میان این دو کشور به 

بسط خواهد یافت.  2۳1۰میلیارد یورو در سال 

پیش از این تجارت دو طرفه در حوزه هایی که 

 مشمول تحریم بین المللی نبوده اند، به خصوص

ی و دارو، رشد قابل توجهی محصوالت کشاورز

ته است. به گفتۀ وزرات خارجۀ آلمان، طی داش

درصد و تجارت  ۲۳ ،صادرات به ایران 2۳14سال 

، «ساسان کرنکلر»درصد رشد داشتند.  2۶متقابل 

یکی از مشاورین تجارت که در زمینه کمک به 

د به بازار ایران وشرکت های آلمانی برای ور

ایران بزرگ ترین »تخصص دارد، می گوید: 

ورمیانه است. و این یکی تولیدکنندۀ خودرو در خا

 «.رنیزه شدن استاست که نیازمند مد یاز صنایع

خواهد بود  در صورت رفع تحریم ها ایران قادر

تری را که روشیمی بیشنفت خام و محصوالت پت

تولید می شوند )از  آندر تأسیسات پتروشیمی 

یورو که یلیون م ۲۵۳أسیساتی به ارزش جمله ت

در بندر امام ساخته است(  «لینده»آلمانی  شرکت

 به این کشور صادر کند.

وال استریت »به گزارش دیروز روزنامۀ چنین هم

 ی نظیر، به دنبال توافق سه شنبه، شرکت«ژوزنال

بوئینگ می تواند از ناوگان هوایی تجاری 

سالخورده و بی رمق ایران منتفع شود، چرا که به 

ته در شذزیر حمل و نقل ایران در ماه گۀ وگفت

 ضپاریس، صنعت هوایی این کشور به دنبال تعوی

سال و با هزینۀ دست کم  1۳جت خود طی  4۳۳

برای  نابمیلیارد دالر است. و این فرصتی  2۳

 . به شمار می رودبوئینگ 

روزنامه های مرتبط با موضوعات مالی و سرمایه 

مسرت بخشی گذاری، سرشار از چنین خبرهای 

 برای سرمایه داران است.

طرف سرمایه گذار،  ،این هاوجود تمامی اما با 

اصوالً به یک چیز اهمیت می دهد و آن تضمین 

امنیت سرمایه و سودآوری باالی آن است. در 

جایی مانند ایران که تقریباً همه روزه شاهد 

اعتراض و اعتصابات، ولو پراکنده، است، این 
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مشکلی بزرگ از نقطه نظر شرکت های سرمایه 

ه داری محسوب می شود. هر اعتصاب، بنا ب

خود « صنفی»تجربه، می تواند از اهداف صرفاً 

پیدا « سیاسی»جلوتر رود و به سرعت خصلت 

کند، منافع سرمایه داری را به چالش بکشد و 

پیامدهایش برای رژیم و شرکای اقتصادی اش 

بینی باشد، درحالی که نهادهای  غیرقابل پیش

مانند خانۀ  -سابق رژیم برای جلوگیری از آن

قابلیت خود را  -های اسالمی کارکارگر و شورا

 از دست داده اند. انجام این وظیفهبرای 

در نتیجه فراهم آوردن هرگونه امکان سرمایه 

گذاری خارجی، ناگزیر نیازمند مهار جنبش 

« 1+۵»توافقات رژیم و گروه  کارگری خواهد بود.

ورت گرفته، در که ظاهراً حول مسألۀ هسته ای ص

است که  نهادیواقعیت امر یک بستۀ پیش

موضوعات دیگری را دربر می گیرد و مسألۀ 

هسته ای صرفاً یک پوشش یا فرعی ترین جزء 

آن است. یکی از همین موضوعات کلیدی، قطعاً 

مهار جنبشی است که تجربۀ یک انقالب تاریخی، 

 را در کارنامۀ خود دارد. 1۲۵۶یعنی انقالب بهمن 

ناتوانی این حالت و در شرایط بی اعتباری و در 

بهترین گزینۀ  ،«خانۀ کارگر»چون نهادهایی هم

است، و  از باال «زرد»رژیم ایجاد تشکل های 

، «زرد»بهترین گزینه برای ایجاد تشکل های 

که گرایشی جنبش کارگری، درون گرایش راست 

هم سابقۀ مبارزاتی برای خود دست و پا کرده، و 

ر هم با خودِ رژیم تداعی نمی شود. از سوی دیگ

در ادامۀ تالش های رژیم برای از سرگیری و 

بهبود روابط با سرمایه داری جهانی و تطابق خود 

با برخی از عرف ها و قوانین بین المللی سرمایه 

داری در حوزۀ کار، چشم انداز حضور تدریجی 

دور  به هیچ وجه (ILO) «سازمان جهانی کار»

 کار وزیر ربیعی، علیخردادماه سال پیش،  نیست.

 جمهوری حزب کارگری شاخۀ مسئول و) کنونی

 مرکزی شورای عضو و شصت دهۀ در اسالمی

(، اعالم کرده امروز تا تأسیس بدو از کارگر خانۀ

 می» تهران در سازمان این دفتر بازگشاییبود که 

 آمادگی ما و دهد گسترش را روابط این تواند

 حوزۀ در تهران در مرکز این افتتاح با داریم

 جنوب– جنوب کشورهای با رابطه در آموزش

 گای»چنین از او هم«. کنیم ایفا را مؤثرتری نقش

 سفر برای «کار جهانی سازمان» کل مدیر ،«رایدر

 بود. آورده عمل به دعوت ایران به

حتی این که امسال در آستانۀ اول ماه مه، رژیم 

سرمایه داری حاکم بر ایران نهایتاً پس از تعیین 

 ۹برنامه های هفتۀ کارگر، برای نخستین بار طی 

سال گذشته، مجوز قانونی برای راهپیمایی 

کارگران را صادر کرد، امری بی ارتباط به 
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دیپلماسی پنهانی و تالش های رژیم ایران در 

چهارچوب مذاکرات پیشین نبود، به طوری که 

صحبت های چهره های راست البه الی حتی از 

جنبش کارگری نظیر منصور اسانلو و مهدی 

، ویژۀ روز جهانی «قاف»کوهستانی در برنامۀ 

چنین بر می آمد که  ،«صدای آمریکا»کارگر در 

 داشته حضور ایران در کار جهانی سازمان نمایندۀ

 تمام با کارگر خانۀ دلیل همین به و است

 تنها را خود تا کرد سعی امکاناتش

 د.ده جلوه ایران کارگر طبقۀ «الیق» نمایندۀ

 ل زرد و ترمرتا جایی که به ایجاد یک تشک

 قیقاًه مربوط شود، این دجنبش کارگری در آتی

حکومت جمهوری  خواهد بود که ای نقطه همان

اسالمی، سازمان جهانی کار و گرایش راست 

حول یک هدف واحد یعنی مهار جنبش کارگری 

 به یک دیگر می پیوندند. ،جنبش کارگری

در شرایطی که جنبش کارگری ایران طعم تشکل 

ه و هر بار در شروع یا های مستقل خود را نچشید

میانۀ راه با سرکوب فیزیکی رو به رو شده، سهل 

است که در صورت ایجاد چنین تشکالتی در 

، آینده، بخش زیادی از بدنۀ کارگری وارد آن شود

. چنان چه دخالتی مؤثر و این یک زنگ خطر است

جلوگیری از این روند احتمالی صورت نگیرد، برای 

گرد رو به رو خواهد  جنبش کارگری با یک عقب

که شاید یک دهه برای خنثی کردن تبعات  شد

برخورد با دخالتگری و  مسألۀ. منفی آن نیاز باشد

چنین طرح هایی، همان موضوع اساسی پیش 

روی فعالین پیشروی سوسیالیست جنبش کارگری 

 است که تدارکات اخص خود را می طلبد.

 فعالین میان در اصلی گرایش سه حاضر، حال در

 به نزدیک و دور گیری سمت سه با کارگری

 وجود هایی گری دخالت چنین حول یکدیگر،

  دارد.

 وجود با حتی که رفرمیستی های گرایش اول؛

 ،داری سرمایه کارگری نهادهای با تقابل نمایش

 فرق خود برنامۀ و مطالبات محتوای نظر از اما

 هر اگر دیگر بیان به .دندار نهادها این با اساسی

 متمایز نهادهایی چنین از را ایشان دیگری چیز

 نمی چنین مطالباتشان طرح و مهبرنا اما کند، می

 اصطالح به مطالباتِ پیرو نیز گرایش این کند.

 چه اگر هستند، دمکراتیک و صنفی یا و «حداقل»

 که است مطالباتی واقع در مطالبات از دست این

 هم باید و دارد قرار کارگران فعلی یآگاه سطح در

 رفرمیستی های گرایش اما شود، آغاز جا همین از

 و بروند فراتر این از نیستند مایل وجه هیچ به

 خجوالنه شکلی به دیگر برخی و صراحت با برخی

 با را داری سرمایه نظام چهارچوب در گرفتن قرار
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 می نمایان مطالبات از سطح این در ماندن متوقف

 .کنند

 نمود از بخشی که گرا، فرقه های گرایش دوم؛

 مرکز در خود باید یا که است این ها آن بیرونی

 کلی به را آن یا و باشند، داشته قرار فعالیت هر

 خصلت بیرونی دنمو .کنند می بایکوت و زده دور

 مفروض ضمن که است این ها آن گرایی فرقه

 چنین ،«رادیکالیسم» معیار عنوان به خود گرفتن

 بدون کنند، می تحریم را زردی تشکالت و نهادها

 دادن قرار برای را ظرفی آن مقابل در خود که این

 دیده تدارک کارگران مقابل در آلترناتیو عنوان به

  باشند.

 برخالف که سوسیالیست رانکارگ گرایش سوم؛

 و ها رفرمیست «تمکین» موضع

 مشروط دخالتگری گرایان، فرقه «امتناع» موضع

 سطح از را ها توده میان در و کارگری جنبش در

 را مطالباتی و کرده آغاز کارگران فعلی آگاهی

 ساده کارگران برای آن فهم هم که کنند می طرح

 سطح در ها، رفرمیست عالقۀ برخالف هم و است

 پتانسیل و نمانده متوقف دمکراتیک و صنفی

 .دارد نهفته خود در را باالتر سطحی به انتقال

 دسته انتقالی مطالبات عنوان تحت که مطالباتی

 آگاهی بین را واسطی حلقۀ و شود، می بندی

 می ایجاد آن از باالتر سطحی با کارگران کنونی

 ،دارد مارکسیستی عمیق منشأ که درک این .کند

 می کسب کارگران پراتیک متن از را مطالبات نوع

 فشرده های فرمول و شعار صورت به را آن و کند

 می سرایت کارگری جنبش کل درون به ای

 صفا، لولۀ نورد کارگران اخیر مبارزات از مثالً .دهد

 اخیر مبارزات از و ،«کارخانه اشغال» شعار

 دفاتر کردن باز» مطالبۀ خودرو، ایران کارگران

 های بخش سایر به و کرده استنتاج را «حسابرسی

 شعار نه .دهد می سرایت کارگری جنبش

 می طرح «مزدی کار لغو» مانند ماکسیمالیستی

 مانند نه کند، عبور کارگران سر فراز از که کند

 صنفی مطالبات سطح در رفرمیست های گرایش

 گرایش مانند نه و شود، می متوقف دمکراتیک و

 نخست گرایش مکمل عمل در که گرا هفرق های

 این .کند می خالی شانه گری دخالت از است

 فرا افق کارگری، اقدام برنامۀ یک پیرو گرایش

 بر و کند می ترسیم را جنبش فعلی سطح از رفتن

 کمیته صورت به انقالبی سازماندهی آن اساس

 نیروی. بیند می تدارک را کارگری مخفی های

 به نسبت ممکن حد کمترین در گرایش این

 ازای مابه اما است، فوق های گرایش سایر نیروی

 ریل روی بر گرفتن قرار دلیل به واقعیت، در آن

 گرایش مجموعه از بیش شده، آزمایش و صحیح

 .است فوق های
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تقویت گری آتی، مستقیماً نیازمند هرگونه دخالت

گرایش سوسیالیسم انقالبی و تشکیالت اخص آن 

ن تشکیالتی، سهل است که این است. بدون چنی

فعالین برای تأثیرگذاری روی پایه های کارگری 

تشکالت و جریان های راست جنبش وارد عمل 

شوند، اما خود تحت تأثیر قرار گرفته و در همان 

 مدار باقی بمانند.

بنابراین وظیفۀ اصلی طیف سوسیالیست های 

انقالبی جنبش کارگری نهایتاً تدارک ایجاد چنین 

فی است، و این هویت و وجه تمایز آن ها با ظر

سایر گرایش های جنبش کارگری است. آن چه 

این است که این گرایش در اقلیت  ،مسلم است

قرار دارد و بدیهی است که توازن قوا تا مدت ها 

به نفع گرایش های رفرمیستی خواهد بود. اما بروز 

از اولین موج اعتراضات، به سادگی توازان قوا را 

، به طوری که دهدومی به سود اولی تغییر می د

رشد گرایش انقالبی توأم خواهد بود با ریزش از 

 اردوی رفرمیسم. 

مسألۀ فوق العاده حیاتی پیش روی ما، تدارکاتی 

بسته به است که بتواند ما را به این هدف برساند. 

تجربیات گذشته، شکل فعالیت متناسب با وضعیت 

 و مخفی سه نفره-دوکنونی، ایجاد هسته های 

است، در محالت و محیط های کار و هرجای 

ممکن. در یک چنین هسته هایی، فعالیت هایی 

می تواند صورت بگیرد که جزو حداقل های 

در واقعیت امر یک فرد منزوی و  .ممکن است

تنها هیچ چیز نیست، ولی در یک جمع انقالبی 

همه چیز هست. هر فعالیتی، از سطح مطالعه 

تا فراتر از آن، فقط در یک جمع و در  گرفته

ند. اصطکاک با دیگران است که معنا پیدا می ک

برنامۀ اقدام »چنین هسته ای، حول یک 

شکل می گیرد، و نه مثالً اساسنامه و « کارگری

که  کوهی از بند و تبصره، یا قواعد اخالقی و غیره

بخش اعظم حیات تشکل های تاکنونی را به خود 

. برنامه ای که بر اساس یک استاختصاص داده 

هم بر مبنای تجربیات  -«مطالبات»سلسله 

ر، و هم تاریخی و جهانی جنبش طبقۀ کارگ

خودِ هستۀ مورد  ۀدخالتگری های عملی روزمر

تدوین شده است، و درنتیجه نه یک نسخۀ  -نظر

نهایی و ایستا، که پویا و متغیر است و می تواند و 

دمکراسی »ین جمعی، باید تکمیل شود. در یک چن

به عنوان تنها ضامن و شرط الزم حفظ « درونی

آن جمع و جلوگیری از انشعاب ضمن حفظ 

اختالفات اجتناب ناپذیر سیاسی، حاکم است. 

درست به این دلیل که افراد مختلف، در حوزه 

های مختلف درگیر هستند، و بر مبنای دخالتگری 

ود و محدود خود، ناگزیر به آگاهی و تجارب محد

نسبی دست پیدا می کنند. بنابراین کل این 

تجربیات باید بتواند در جایی متمرکز گردد، به 
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بحث گذاشته شود، جمع بندی و چکیدۀ آن وارد 

برنامه شود و سپس در دور بعدی در عمل محک 

بخورد. یک چنین هسته ای، در فاز عملی، بنا به 

 ابتکار خود می تواند فعالیت های مختلفی انجام

گزارش » هد: به عنوان مثال، اقدام به تهیۀد

از منطقه یا کارخانه ای کند که با وجود « کارگری

اهمیت، کم تر در سطح جنبش به آن توجه شده، 

در صورتی که از درون آن گزارش می توان نکات 

الزم را برای تحلیل ها و ترسیم قدم های بعدی 

ان استخراج کرد. چنین هسته ای، می تواند به عنو

یک الگوی عملی به دیگران، اقدام به توزیع 

پوستر و تراکت در دفاع از فعالین کارگری زندانی 

در سطح شهر، یا جمع آوری کمک مالی برای 

رفع بخشی از نیازهای مادی خانواده های فعالین 

کارگری زندانی کند؛ می تواند با شرکت در یک 

اعتراض، به راحتی شعاری از پیش تعیین شده را 

به شعار غالب مبدل سازد؛ می تواند راه حل های 

خود برای پیشرَوی جنبش را در قالب بیانیه و 

شبنامه در محالت کارگری یا در سطح کارخانه ها 

توزیع کند، و به این ترتیب پس از مدتی با بخش 

پیشرُوی همان کارگران مرتبط شود؛ چنین هسته 

اه، ای در هر محیطی، اعم از محیط کار یا دانشگ

سعی می کند با پیشروترین ها، یعنی کسانی که 

در صف اول هر اعتراضی هستند، مرتبط شود؛ در 

یک محیط کار، می تواند مطالباتی را از برنامۀ 

خود جا بیاندازد که با سطح کنونی آگاهی کارگران 

خوانی دارد و به عالوه می تواند حلقۀ واسطی هم

باشد، به  برای رشد این آگاهی به سطوح باالتر

طوری که وقتی خود آن کارگران پشت تحقق آن 

مطالبه رفتند، خود به لحاظ آگاهی، رشد و به 

سطحی باالتر ارتقا پیدا کنند. در یک چنین جمع 

محدود و کوچکی است که افراد بسته به 

موضوعاتی که در آن دخیل هستند )و نه 

موضوعاتی از سر ذهن، عالیق شخصی، و صرفاً 

ن به دانش فردی یا انباشت معرفت(، برای افزود

مطالعه می کنند، و تالش دارند که جلوتر از هر 

جریان دیگری، بهترین، صحیح ترین و به موقع 

ترین خطوط را به دیگران منتقل کنند؛ یک چنین 

جمعی، مسائل پایه ای و اساسی نظری را )که 

( با ین توجه برخوردار بودهکم تر از اتفاقاً

اعم از مسائل داخلی و بین موضوعات روز )

المللی( ترکیب می کند و به موازات فعالیت های 

عملی خود پیش می برد. می تواند با یافتن 

  .متحدین بین المللی خود، از تجارب آن ها بیاموزد

چنین فعالیت هایی از یک سو به خود این فعالین 

 می اعتماد به نفس می دهد، چرا که می بینند

 در و زد دور را رژیم امنیتی سدهای تمام توان

ولی حرفه ای و  کوچک، جمع یک با عمل

منضبط، مابه ازایی بسیار فراتر از انبوه تشکالت و 
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احزاب داشت. از سوی دیگر به دیگران یک الگو 

و خط عملی پیشنهادی را می دهد که چنان چه 

آن ها نیز همان کار را انجام دهند، در آن صورت 

یر ملموس خواهد گذاشت، و فعالیت مورد نظر تأث

به همۀ این ها مواردی خواهد بود که در جنبش 

. فقط در درون چنین جمع هایی رسید ثبت خواهد 

است که می توان سازماندهی مخفی را برای 

آینده یاد گرفت، وگرنه به راستی چه ظرف 

دیگری برای آموزش سبک کار متشکل، انضباط 

یک گشایش،  و تعهد وجود دارد، و در صورت بروز

چگونه فرد می تواند بدون طی کردن این مسیر، 

به جای دنباله روی، دخالتگری داشته باشد. چنین 

هسته هایی قرار نیست و نمی تواند، در قد و قوارۀ 

یک حزب انقالبی دخالتگری و تأثیرگذاری داشته 

باشند، بلکه قرار است به عنوان یک اقلیت پیشرو، 

هادی خود را در عمل سبک کار و الگوهای پیشن

در درون جنبش جا بیاندازند و پایه های حزب 

 .انقالبی سوسیالیست آتی را پی ریزی کند

منتها همیشه تداوم یک کار، از آغاز آن بسیار 

سخت تر است. بارها دیده ایم که نیروهای حاضر 

و آماده با کلی اشتیاق و هیجان فعالیتی را آغاز 

م آن به تدریج ریزش می کنند، اما در پروسۀ تداو

ها آغاز می شود. مشکل امروز جنبش ما نبود 

« سازمان»همین هسته هایی است که خودشان 

می دهند؛ هسته هایی که به ازای غیاب هر یک 

از آن ها، ده ها جمع مطالعاتی، همایش و زندانی 

وجود دارد که اصوالً نقشی در جلو « شهید»و 

ه ها و تداوم راندن جنبش ندارند. ایجاد این هست

در  کار و ضروری ترین آن دقیقاً سخت ترین

است، اما به هیچ وجه ناممکن  شرایط کنونی

نیست. فقط کافی است چنین جمع هایی در سطح 

اولیه، منتها به شکل استخوان دار شکل بگیرد، تا 

بعد از آن هر جمعی بتواند مشابه خودش را ایجاد 

ما در وقت  کند. بنابراین تمام فشار و هم و غمّ

اندک فعلی و در شرایط ملتهب ایران، باید روی 

ایجاد همین هسته های اولیه در نقاط مختلف 

باشد، و از این نظر، هر فعالیت دیگری را متمرکز 

که مرتبط با این حوزه نباشد، اتالف وقت و انرژی 

 .و خُرده کاری بدانیم

تحاد عمل به عنوان یک ا، «کمیتۀ اقدام کارگری»

 یچنین برنامه و هدفگرایش هایی که به میان 

می تواند به عنوان محیطی جهت باور دارند، 

هماهنگی بین هسته های مختلف و اقدامات 

کارگری آن ها درنظر گرفته شود. این هسته های 

مختلف، حتی بدون ارتباط مستقیم با یک دیگر، 

در نقاط مختلف ایجاد می شوند، و می توانند از 

فعالیت های خود را با یک  همین طریق برخی

کمیتۀ »دیگر هماهنگ کنند. به عبارت دیگر، 
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دهی، سازماندهی، ، ارگان شکل«اقدام کارگری

هماهنگی و ارتباط هسته های مختلف است، به 

طوری که این هسته ها بتوانند شانه به شانۀ هم 

فعالیت کنند. نهایتاً از درون یک چنین پروسه ای 

کیالت سوسیالیستی تشاست که در آتیه یک 

، با اتکا به خود کارگران پیشرو و انقالبی

روشنفکران انقالبی، از پایین شکل خواهد گرفت. 

و این جنبش خواهد بود که دست آخر آن را بنا به 

قضاوت خود، به رسمیت خواهد شناخت یا 

 .بالعکس کنار خواهد گذاشت

بنابراین امروز باید به صراحت گفت که تمام این 

و تشکالت را باید دور ریخت. آن ها مثل  احزاب

بار سنگین روی سینۀ جنبش افتاده اند و نمی 

گذارند نفس بکشد. فعالیت های فوق، بهترین 

پاسخ عملی به چنین جریان هایی است. باید بر 

مبنای دخالتگری و ارتباط ها، همان اقلیتی را پیدا 

کرد که یا نقداً سوسیالیست شده اند و دنبال 

برای رشد و فعالیت می گردد؛ یا کسانی که ظرفی 

چنین پتانسیلی دارند و باید برای ورود به چنین 

جمع هایی رشد کافی داده شوند. برای دوره ای، 

قطعاً باید در انزوا، با کم ترین امکانات، و با 

بیشترین وقت و انرژی چنین هسته هایی را در 

ط نقاط مختلف ایجاد و سپس آن ها را به هم مرتب

یک تغییر و انتظار کرد. و بعد از این فقط باید 

که اصالً نباید از نظر دور را کشید تحول اساسی 

اعتراضات  مانند اعتراضات اخیر مهاباد،دانست )

و یا بسیار فراتر از آن(. رشد این هسته ها تازه  ۹۹

در این شرایط آغاز می شود. در این شرایط خاص 

و خطوط  یک هسته آن قدر به مسائل نظری

صحیح سوار هست که به سرعت بتواند در 

هرجایی بهترین شعار را مطرح کند یا بهترین 

دخالتگری ممکن را انجام دهد. این جمع بلد 

خواهد بود که چه طور بیانیه بنویسد، چه طور و 

چگونه اعتراضی را سازمان  کجا آن را توزیع کند،

و غیره. در این مقاطع خاص چنان تکاپو در  دهد

جامعه زیاد می شود و چنان عطشی برای سیاست 

به وجود می آید که همان هستۀ کوچک، برای 

بسیاری از امور خود حتی فرصت هم نخواهد 

 گاهداشت و چنان رشدی خواهد کرد که هیچ 

 .حتی تصور هم نمی کرده است

بنابراین با در نظر داشتن این تغییر و تحوالت 

باید گذشته،  و درس های کنونی و همۀ اشتباهات

وقت تنگ است؛ و باید این هشدار تأکید کرد که 

را به طیف چپ جنبش داد که اگر قرار به بحث 

است، این مسائل کلیدی باید بحث شود و اگر 

 در همین راستا.  ،صورت بگیرد فعالیتیقرار است 
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 نیویورک تایمز و  1۹

 محمد جواد ظریف« پیام»معنای اخص 

 

آوریل،  2۳روزنامۀ نیویورک تایمز، مورخ دوشنبه 

ستونی را به نوشتۀ محمد جواد ظریف، وزیر امور 

. (1)خارجۀ جمهوری اسالمی ایران اختصاص داد 

د ظریف در این نوشتۀ کوتاه خود عمالً نشان دا

که رژیم ایران داوطلبانه حاضر است نقش شریک 

 کوچک تر امپریالیسم امریکا در منطقه را ایفا کند.

، «پیامی از ایران»در این نوشتۀ ظریف با عنوان 

در میان « گفتگوی منطقه ای»درخواست 

کشورهای حوزۀ خلیج فارس به صراحت چندین 

بار مطرح می شود. نه محتوای این پیام ظریف 

است و نه انتخاب نیویورک تایمز برای  اتفاقی

انتشار آن. در واقع این پیام جمهوری اسالمی، 

قرار است به مخاطب اصلی آن یعنی حکومت 

نظامی امریکا -اوباما و دستگاه سیاسی و امنیتی

 برسد.

ناگفته رها می کند و مسکوت « پیام»آن چه این 

می گذارد، به همان اندازۀ موارد گفته شده اهمیت 

مردم ایران »ظریف ابتدا با اشاره به این که ارد. د

قبالً انتخاب و ارادۀ خود را برای تعامل عزتمند با 

، حسن نیت و آمادگی برای «جهان نشان داده اند

تداوم همکاری کنونی یا آغاز همکاری های جدید 

را به طرف مذاکره نشان می دهد تا بالفاصله 

و متحدان  اکنون نوبت آمریکا»نتیجه بگیرد که 

غربی اش است که از بین تعامل و تقابل، بین 

مذاکره و شعار و بین توافق و فشار یکی را انتخاب 

 «.کنند

 بخشیدن به طرف مقابل مبنی برپس از اطمینان 

و تأکید بر این که « تعامل عزتمند»خواست 

گسترۀ تعامل... بسیار فراتر از مذاکرات هسته »

به تدریج « فراتر» می رود، حوزۀ این تعاملِ« ای

 مشخص می شود. در طول متن 

ظریف اشاره می کند که درحال حاضر کل منطقۀ 

« طوفان ناآرامی ها و هرج و مرج»خاورمیانه در 

اکنون سؤال اساسی در »است، و ادامه می دهد: 

منطقه، ظهور و سقوط دولت ها نیست؛ بلکه 

موضوع اصلی، اساس و بافت اجتماعی، فرهنگی و 
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است که در تمامیت برخی کشورهای  مذهبی

 «.منطقه با تهدید روبه رو است

اینک زمان  »ظریف در همان حال که می گوید 

آن رسیده است که ایران و دیگر کشورهای 

« منطقه به ریشه های اصلی بی اعتمادی و تنش

بپردازند، این بار برخالف دوره های قبل در 

ف جمهوری اسالمی، هیچ اشاره ای به نقش طر

بی اعتمادی و »مقابل، یعنی امریکا در ایجاد 

به واسطۀ تحرکات نظامی یا دامن زدن به « تنش

شکاف های فرقه ای )مذهبی و قومی( در منطقه 

ریشه های »نمی کند. در واقع اشارۀ سربستۀ او به 

، به گونه ای است که هم نقش رژیم «اصلی

سرمایه داری جمهوری اسالمی و امپریالیسم 

را مسکوت باقی می گذارد و هم به آن دو امریکا 

بی اعتمادی و »صالحیت دخالت برای رفع 

ها را می دهد. به این ترتیب است که « تنش

کوچک ترین اشاره ای به اشغال افغانستان در 

به عراق و  2۳۳۲، تهاجم نظامی 2۳۳1سال 

متعاقباً برجای گذاشتن بیش از یک میلیون کشته، 

در لیبی یا دخالت « انهبشردوست»دخالت مستقیم 

غیرمستقیم در سوریه، این مهم ترین متحد 

استراتژیک خود جمهوری اسالمی در منطقه، نمی 

 شود.

حتی در این نوشته، بازهم برخالف روال قبل، 

صحبتی از نقش رژیم ارتجاعی اسرائیل به عنوان 

متحد اصلی امریکا در منطقه، و حمالت سال 

 .گذشتۀ آن به فلسطین نمی شود

ها در بیانیۀ اخیر ظریف به «ازقلم افتادگی»این 

« پیام»نیست، بلکه عالمت و  تصادفیهیچ رو 

اخص بورژوازی روحانیت ایران است برای نشان 

دادن این واقعیت که درحال حاضر همه چیز از 

نظر روابط دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و 

استراتژیک رژیم با امپریالیسم غرب روی میز قمار 

 است. داده شدهکره قرار مذا

در واقع جمهوری اسالمی در جستجوی نهایی 

آوریل در لوزان است،  2شدن توافق مقدماتی روز 

بحران »ف تأکید می کند که چنان چه این یو ظر

ما... می توانیم به کارهای »حل شود، « ساختگی

 «.مهم تری که باید انجام شوند، بپردازیم

ی نسبت به ظریف برای این که شک و تردید

مقصود رژیم باقی نگذارد، اضافه می کند که 

)یعنی ازسرگیری « گستردۀ تعامل سازندۀ ایران »

روابط با امریکا و متحدین منطقه ای آن از طریق 

فراتر از مذاکرات هسته » مشارکت و همکاری(، 

 می رود.« ای
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رژیم ایران و حکومت امریکا تا پیش از این هم 

در افغانستان و به ویژه  درگیر اتحادی تاکتیکی

عراق )برای حمایت از حکومت دست نشاندۀ 

 بوده اند. «( داعش»امریکا در عراق در برابر 

تمام تالش رژیم، آن گونه که از متن ظریف نیز 

برمی آید، این است که همکاری نقداً موجود، ولی 

محدود و موقتی میان این دو، به یک مشارکت 

شود. به همین دلیل دائمی و تقسیم سهم تبدیل 

حوزه های متعددی »است که ظریف می گوید 

وجود دارد که ایران و دیگر کشورهای منطقه در 

 «.آن منافع مشترکی دارند

همکاری را زمانی « حوزه های متعدد»ظریف این 

گفتگوی »روشن می کند که توضیح می دهد 

اقدامات اعتمادساز و امنیت »می تواند به « سازنده

زه با تروریسم، افراط گرایی و فرقه ساز؛ مبار

آزادی کشتیرانی و جریان »برای تضمین « گرایی

و در « آزاد نفت و دیگر منابع در خلیج فارس

ایجاد ساز و کارهای عدم تجاوز و »نهایت 

منجر شود. این « همکاری های امنیتی منطقه ای

مورد آخر به وضوح به معنای بلوک بندی مجدد 

ت امریکا است، به طوری که خاورمیانه با محوری

جمهوری اسالمی هم بتواند در کنار عربستان 

سعودی و سایر کشورهای عربی خلیج، ترکیه و 

اسرائیل، به عنوان شریک امریکا به رسمیت 

 شناخته شود.

یمن، به عنوان کشوری که اکنون با حمایت 

دیپلماتیک و نظامی کامل امریکا زیر حمالت 

عربستان قرار دارد،  ائتالف کشورهای سنی حول

از جمله مواردی است که ظریف از آن به عنوان 

یاد می کند، و این یعنی « نقطۀ خوبی برای آغاز»

آمادگی رژیم ایران برای همکاری علنی با امریکا 

 در منطقه.

جمهوری اسالمی هفتۀ گذشته طرحی پیشنهادی 

را برای آتش بس فوری در یمن و گفتگو با 

دولت »سیاسی برای تشکیل مشارکت همۀ احزاب 

ارائه کرده بود که سخنگوی « وحدت ملی

آوریل  1۸حکومت یمن، راجح بادی، روز یکشنبه 

پیشنهادی را نمی « طرح صلح»اعالم کرد این 

طرح »پذیرد. ظریف در این نوشته مجدداً این 

طرح »د: گویرا برجسته می کند و می « صلح

کمک  چهار ماده ای ما، خواستار آتش بس فوری،

های انساندوستانه برای غیرنظامیان یمنی، تسهیل 

گفتگو میان گروه های یمنی و تشکیل یک دولت 

 «.فراگیر گستردۀ وحدت ملی است

در ابتدا به  ماظریف، حکومت اوبا« پیام»به دنبال 

گونه ای واکنش نشان داد که گویا این پیام فاقد 

اهمیت الزم برای توجه است. مثالً سخنگوی کاخ 



 

21 
فعالیت »فید، جان ارنست، رژیم ایران را به دلیل س

در منطقه محکوم و اشاره « های بی ثبات کننده

کرد که تحریم های اعمالی از سوی امریکا و 

اتحادیۀ اروپا علیه ایران به سرعت رفع نخواهد 

شد. به دنبال توافق مقدماتی در لوزان، او نیز 

جام اعالم کرد که تعلیق تحریم ها، مشروط به ان

تعهدات رژیم ایران در قبال برنامۀ هسته ای آن 

 خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا، ماری هارف 

نیز هرچند اعالم کرد که ایاالت متحده ممکن 

با رژیم ایران باشد، اما « گفتگو»است مایل به 

را کنار گذاشت. « کار کردن با ایرانی ها»گزینۀ 

ه اشاره کرد که شاید به عالوه او به وضعیت سوری

بتواند فضایی برای بحث میان رژیم ایران و 

حکومت امریکا باشد، اما در توضیحات او روشن 

امریکا در مورد « راه حل سیاسی»بود که برای 

یک امر  از قدرت تنازعات سوریه، خلع بشار اسد

ق رژیم ایران با این امر، فمفروض است و عدم توا

مذاکره ای باقی نگذاشته فعالً امکانی برای  چنین 

 است.

منتها این مانورهای حکومت اوباما، از همان 

منطق مانورهای رژیم خامنه ای پیروی می کند. 

 امپریالیسم امریکا ناگزیر است متحدین سنتی خود

در منطقه به این چرخش های اخیر و همکاری  را

های کنونی و آتی متقاعد کند. به خصوص 

ندارد که با اعالم نهایی حکومت اوباما عالقه ای 

شدن توافقات، رژیم های اسرائیل، عربستان 

سعودی یا مخافین برنامۀ هسته ای ایران در 

 کنگرۀ امریکا را عصبی کند.

واکنش حکومت اوباما به این پیام دست کم این را 

روشن می کند که مهم ترین اولویت، همکاری 

یران میان امپریالیسم امریکا و رژیم سرمایه داری ا

در منطقه است، و طی این همکاری، رژیم ایران 

ضمن دریافت سهم خود عمالً سلطۀ امریکا بر 

مهم ترین بخش صادرکنندۀ نفت در جهان را می 

 پذیرد و از آن حمایت می کند.

حکومت اوباما ضمن آن که تمایل خود به نهایی 

کردن توافقنامۀ هسته ای با رژیم ایران را نشان 

در عین حال این پیام روشن را هم  داده است، اما

تقابل با در به رژیم ایران می دهد که چنان چه 

هژمونی جهانی امریکا، به خصوص در منطقه قرار 

گیرد، اولویت هایش را به سرعت تغییر خواهد داد. 

به همین دلیل است که چند روز پیش امریکا 

کشتی های جنگی خود را به خلیج فارس اعزام 

نمود که برای جلوگیری از انتقال کرد و تهدید 

تسلیحات رژیم ایران به شورشیان حوثی در یمن 

 دخالت خواهد کرد.
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مشابه این مانورها از سوی جمهوری اسالمی نیز 

صورت می گیرد. رژیم ایران و در رأس آن خامنه 

ای نیز نیازمند یک وقت تنفس هستند. به همین 

ت دلیل است که خامنه ای پس از یک هفته سکو

به دنبال توافق لوزان، نهایتاً با عبارات گنگ و 

اشاره کرد که از یک سو از  چندپهلوی همیشگی 

صد »، «عزت ملت ایران را تأمین کند»توافقی که 

حمایت می کند، اما بالفاصله اضافه کرد « درصد

آن چه تاکنون اتفاق افتاده نه اصل توافق، نه »که 

ی توافق را مذاکرۀ منتهی به توافق و نه محتوا

و این که طرف مقابل آن ها، « تضمین نمی کند

 .است« بدعهد و متقلب»

این »همان طور که قبالً در مطلبی اشاره شد: 

نظرات محتاطانۀ خامنه ای، پس از یک هفته 

سکوت مطرح شد؛ به این دلیل که هرچند باند 

خامنه ای حرف آخر را در سیاست خارجی و 

ست که با مانورهای دفاعی می زند، اما مجبور ا

تاکتیکی و محاسبات دقیق تر، بین جناح های 

مختلف درون رژیم توازان برقرار کند. در واقع 

هرگونه چرخش، نیازمند زمان برای آماده سازی 

روانی در درون پایه های تندرو است. خامنه ای نه 

فقط چراغ سبز را برای پیشبرد مذاکرات داده 

طرف مذاکره کننده  است، بلکه امتیازات رژیم به

را نیز محکوم نکرده و با فرمول های معجزه 

راه را برای خود  "نه موافقم، نه مخالف"آسای 

توافق هسته ای، مانورهای »« )بازگذاشته است

فروردین  21، «خامنه ای و افق جنبش کارگری
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توافقات و همکاری های پشت پرده عالوه بر این 

ا نشان می دهد، زنگ که ماهیت بورژوازی ایران ر

خطری برای جنبش کارگری ایران نیز به شمار 

 می رود که به آن خواهیم رسید.

تا جایی که به وجه نخست بازمی گردد، توافقات 

محمد جواد ظریف، برای « پیام»تاکنونی و 

ین بار ماهیت رژیم سرمایه داری اسالمی را مچند

به نمایش می گذارد. رژیم جمهوری اسالمی که 

بدو شکل گیری پشت شعارهای ضدیت با  از

پنهان می « مرگ بر آمریکا»و « شیطان بزرگ»

شد، اصوالً نه فقط ضدیتی بنیادین با امپریالیسم 

نداشت، که خود به واسطۀ حمایت آن روی کار 

آمد. معامله با امپریالیسم همواره در دستور کار 

دو  و اختالف بر سر آن،بود، منتها نحوۀ انجام 

اصلی را در خود رژیم ایران ایجاد کرده گرایش 

بود. گرایش به اصطالح اقتدارگرا که از موضع باال 

و برای کسب امتیاز بیش تر خواهان معامله بود، و 

در مقابل، گرایشی که می دانست بقای این رژیم 

در گروی اعطای امتیاز و همکاری در پروژه های 

 امپریالیستی و نه به چالش کشیدن هژمونی آن
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است. از زمان روی کار آمدن رژیم سرمایه داری 

جمهوری اسالمی، این معامالت به اشکال 

 مختلف در جریان بوده است.

به عنوان مثال در میان هزاران پیام دیپلماتیک 

دانشجویان مسلمان پیرو خط »محرمانه ای که 

پس از اشغال سفارت امریکا در تهران « امام

ست که در حدود منتشر کردند، گزارش کوتاهی ا

آبان  1۲دو و ماه نیم پیش از واقعۀ گروگان گیری 

از داخل سفارت به مقر مرکزی سیا  1۲۵۹

فرستاده شده و نشان می دهد که یکی از مهم 

ترین مقامات سیا در امور خاورمیانه با مهدی 

بازرگان و مقامات ارشد دولت موقت دیدار داشته، 

رجۀ امریکا و و اصوالً با هماهنگی کامل وزارت خا

-اطالع کاخ سفید برای همکاری اطالعاتی

استراتژیک با مقامات رژیم اعزام شده بوده است، 

و حتی طی دورۀ اقامت کوتاه خود نیز به مالقات 

نایب رئیس مجلس خبرنگان محمد بهشتی، 

قانون اساسی و دبیرکل حزب جمهوری اسالمی 

 .رود نیز می

ه عمالً هم چنین رفسنجانی به عنوان کسی ک

جام »خمینی را به پذیرش آتش بس و نوشیدن 

متقاعد کرده بود، پیش از  1۲۰۶در سال « زهر

این درست در آن زمانی که ایران از سوی امریکا 

و اسرائیل مورد تحریم قرار داشت، به طور 

شرکت داشت؛ « کنترا-ایران»مخفیانه در قرارداد 

 طی این معاملۀ تسلیحاتی بین حکومت ایران با

 1۲تا  1۲۰4مرداد  2۸ایاالت متحده و اسرائل از 

امریکا از طریق نفوذ ایران سعی در  ،1۲۰۵اسفند 

های امریکایی در لبنان کرد و  آزادسازی گروگان

در ازای آن برخی قطعات جنگی و نظامی را که به 

دلیل تحریم امکان فروش آن ها به ایران وجود 

آمد حاصل از نداشت، در اختیار رژیم قرار داد. در

فروش این تسلیحات نیز به طور پنهانی به ضد 

 شد.  انقالبیون کنترا در نیکاراگوئه داده می

وام گرفتن رژیم  1۲۰۹تا  1۲۰۰طی سال های 

، چرا که گردید ایران از خارج به طور مخفیانه آغاز

افشای گرفتن وام به نارضایی از جنگ اضافه می 

عناصر روحانی کرد. با وجود آن که هنوز برخی 

، در مقابل سرمایه «اقتدارگرا»، جناح «تندرو»

گذاری خارجی و از سرگیری ارتباط با غرب جان 

سختی می کردند، ولی الزامات بازسازی اقتصادی 

دیگر جایی برای چنین شعارهایی باقی نگذاشته 

بود. این گونه بود که رفسنجانی در یکی از خطبه 

رمایۀ خارجی های نماز جمعه اعالم کرد که س

ذاتاً شر نیست و می تواند در طرح های تولیدی 

دی  2۹به نفع جامعه به کار رود )کیهان هوایی، 

1۲۰۹.) 
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یکی از پیامدهای مهم تالش برای تأمین مالی از 

خارج، این بود که حکومت وقت مجبور بود برای 

جلب سرمایۀ خارجی، پایبندی خود را به بازسازی 

ق اقتصاد بازار آزاد نشان نهادهای بازار و تشوی

دهد، و پیگیری این حرکت، خود را به شکل 

نمادین در استقبال جمهوری اسالمی از هیئت 

بانک جهانی در  -اعزامی صندوق بین المللی پول

نشان داد، که این نخستین هیئت ( 1۲۰۸تهران )

اعزامی این دو نهاد مالی امپریالیستی به ایران بعد 

 بود. 1۲۵۶از انقالب بهمن 

( با پذیرش شروط 1۸۸2تا  1۸۸1) 1۲۶1در سال 

حکومت جورج بوش پدر در امریکا از سوی رژیم 

ایران، از جمله تدارک برای رهایی گروگان های 

امریکا در لبنان و همین طور محکومیت رسمی 

تروریسم و کنار گذاشتن شعارهای ضد غربی، 

بحران گروگان گیری در لبنان نیز به اتمام رسید. 

هرچند که حکومت بوش پدر از عادی سازی 

 روابط با رژیم ایران صرف نظر کرد.

( رژیم ایران قراردادهای 1۸۸۵) 1۲۶۲در سال 

پرمنفعتی را به شرکت های امریکایی پیشنهاد 

 1کرد که از جملۀ آن می توان به قرارداد نفتی 

میلیارد دالری با شرکت کونکو اشاره کرد. اما 

اذ سیاستی دوگانه علیه رژیم حکومت ریگان با اتخ

ایران و عراق، از افزایش تحریم ها علیه رژیم 

 و این پیشنهاد ناکام ماند. ایران حمایت نمود

(، رژیم ایران با قرار دادن 2۳۳1)پاییز  1۲۹۳سال 

اطالعات امنیتی در اختیار حکومت امریکا، عمالً 

با آن در تهاجم نظامی به افغانستان همدستی 

که مدتی پس از آن )در ژانویۀ  کرد، هرچند

محور »در  نیز (، حکومت بوش ایران را2۳۳2

 جای داد.« شرارت

به همین ترتیب رژیم ایران از تهاجم نظامی 

نیز حمایت  2۳۳۲امریکا به خاک عراق در سال 

، در مصاحبه 2۳۳۲جان کری در سال ضمنی کرد. 

، 2۳۳۲سال »گفته بود:   ABCبا خبرگزاری

که آن ها در واقع  گفتت بوش ایران به حکوم

 ]هسته ای[کارهای مهمی در ارتباط با برنامۀ 

سانتریفیوژ  1۰4خودشان انجام خواهند داد؛ آن ها 

را انجام نداد.  ]توافق[داشتند. هیچ کسی این 

خبرگزاری واشنگتن «. هیچ اتفاقی نیفتاده است

بخشی از این اسناد را منتشر  2۳۳۶پست در سال 

با آن خامنه ای پیشنهاد کرده بود کرد که مطابق 

که در صورت عدم تالش امریکا به تغییر رژیم در 

تروریست های »ایران و اقدام قاطعانه علیه 

و سازمان « مجاهدین خلق»، به خصوص «ایرانی

های وابستۀ آن در ایاالت متحده و غیره، آن ها 

نیز متعاقباً از حمایت حماس و حزب اهلل دست 
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با سازمان های بین المللی انرژی خواهند کشید و 

 .نظایر آناتمی همکاری کامل خواهند داشت و 

بنابراین معامالت پشت پرده و تمایل به همکاری 

با امپریالیسم، از همان ابتدا خصلت بورژوازی 

روحانیت در ایران بوده است، منتها اختالف بر سر 

نحوۀ توافق و سهم طرفین از آن بوده است که به 

گرایش در درون رژیم انجامید، دو  بروز دو

یت داخلی و عگرایشی که هر بار بسته به موق

خارجی نظام یکی بر دیگری غالب می شده است. 

همان طور که پیش تر گفته شده بود، وضعیت 

 1۲۸2رژیم در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری 

به گونه ای بود که می بایست برگۀ گرایش 

 وافقات را رو کند:متمایل به امپریالیسم و ت

 موقعیت و ۸2 جمهوری ریاست انتخابات»

 متفاوت وجه، چندین از آن در اسالمی جمهوری

 داشت؛ ای ویژه اهمیت و بود پیشین انتخابات از

 رژیم المللی بین و داخلی بحران مقطع این در

 آخرین واقع در انتخابات و بود گرفته شدت

 این از رفت برون و موقت غلبۀ برای فرصت

 بین نظر نقطه از .رفت می شمار به ها بحران

 محوریت با بار این ها تحریم جدید دور المللی،

 و اصلی گاه تکیه یعنی) پتروشیمی و نفت صنایع

 طور همین و (اسالمی جمهوری درآمد حیاتی

 بود؛ گذاشته رژیم بر را خود تأثیرات مرکزی، بانک

 تداوم در ابهام و ونزوئال در چاوز درگذشت

 در اسالمی جمهوری به نسبت او خارجی استسی

 در را اسالمی جمهوری پایۀ بعدی، حکومت

 که این ضمن) بود کرده تضعیف التین امریکای

 تحریم تأثیر از مندی بهره درحال ونزوئال اتفاقاً

 برای ایران، علیه اروپا و متحده ایاالت نفتی های

 در ایران که بود بازاری از بخشی آوردن دست به

 از تر مهم و ؛(داد می دست از هند و چین ویژه به

 به اسد رژیم سقوط احتمال و حاد وضعیت همه

 در ایران استراتژیک متحد ترین مهم عنوان

 خطر زنگ یک اسالمی جمهوری برای منطقه،

 رژیم درونی های شکاف داخلی، نظر نقطه از بود؛

 آن به وابسته حلقۀ و ای خامنه بود؛ گرفته شدت

 ریاست از دفاع در را «فتنه جریان» زگیتا به که

 بار این بود، زده عقب نژاد احمدی جمهوری

 به هم را خود سابق متحد همین که بود مجبور

 این و کند، خارج دور از «انحرافی جریان» عنوان

 خود چیزی هر از بیش محاسباتی، ممتد اشتباهات

 هایش پایه مقابل در بدی موقعیت در را ای خامنه

 که دانست می حاکمیت عالوه به .بود ادهد قرار

 عمومی اعتمادی بی و نارضایتی جوّ دنبال به

 انتخابات در مشارکت ،۹۹ اعتراضات از پس جامعه

 .است رو به رو جدی چالش با آن روی پیش
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 همین تنها ،۸2 انتخابات خاص وضعیت در

 دو هر بر موقتاً توانست می که بود دوم گرایش

 باند آن مرکز در و کمیتحا .کند غلبه بحران

 مدیریت و مهندسی برای بود مجبور ای، خامنه

 خط یک نبود از گیری بهره با هم آن) خود بحران

 را ای مهره (،جامعه در رادیکال و انقالبی رهبری

 مورد اوالً که کند رو گرایش این نمایندۀ عنوان به

 ها آن با مماشات و سازش طرف و غرب پذیرش

 به جامعه در موجود اعتراضات بتواند ثانیاً و باشد؛

 های صندوق سوی به را قبلی انتخابات دنبال

 جناح اجماع و قبول مورد ثالثاً و کند؛ کانالیزه رأی

 روحانی، ... بگیرد قرار حکومت درون رقیب های

 هم که کسی- روحانی .بود نیازی چنین محصول

 بوده ملی امنیت عالی شورای در ای خامنه نمایندۀ

 و داشته قرار رفسنجانی شخص تأیید مورد مه و

 کننده مذاکره ای هسته تیم رئیس نیز گذشته در

 ای گزینه- است بوده بریتانیا و فرانسه آلمان، با

 جناح خود سوابق دلیل به توانست می هم که بود

 راضی را غربی طرف و رژیم درون مختلف های

 دمکراتیک مطالبات قرار محور با هم و کند

 تا گرفته جامعه در زنان امنیت از) جامعه عمومی

 حملۀ» خطر رفع و ای هسته فرسایشی مسألۀ حل

 دهد نشان خود از «معتدل» ای چهره («نظامی

 خنثی انتخابات در شرکت نفع به را اعتراضات که

 رخ نهایتاً که است سناریویی همان دقیقاً این .کند

 آن اصلی پیروز اسالمی جمهوری متأسفانه و داد،

و  1۲۸2نگاهی فشرده به انتخابات »« ).بود

 (1۲۸۲آبان  ۵، «مواضع ما

امروز نیز شاهدیم که امپریالیسم امریکا و رژیم 

« پیام»ایران در منطقه درحال همکاری هستند، 

همکاری  گسترشظریف اشارۀ صریح به خواست 

، و این موردی هایی هاست که نقداً آغاز شده

یالیسم امریکا نیز است که جوابگوی نیازهای امپر

اتحاد آن ها و »هست. همان طور که در مطلب 

اتحاد ما: نگاهی به چشم انداز توافقات رژیم و 

اشاره شد، « امپریالیسم، و افق جنبش کارگری

واکنش مثبت حکومت اوباما و جناح هایی از 

امنیتی امریکا نسبت به -دستگاه سیاسی و نظامی

 بوده محاسباتنتایج توافق، بر مبنای یک سلسله 

 است:

الف. امپریالیسم امریکا می تواند با بورژوازی »

روحانیت در ایران معامله و همکاری کند. رژیم 

ایران از زمان اتمام جنگ با عراق بارها عالئمی از 

آمادگی برای چانه زنی با حکومت های مختلف 

امریکا، اعم از دمکرات یا جمهوری خواه، نشان 

که امروز طالیه دار حرکت به داده است... روحانی 

سوی روابط حسنه و سازش با ایاالت متحده 

است، معتمد و پیرو خط هاشمی رفسنجانی 

محسوب می شود؛ و رفسنجانی سال ها جناحی از 
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بورژوازی ایران را نمایندگی و رهبری کرده است 

که خواهان جهت گیری به سمت ایاالت متحده و 

پاسداران است  اروپا و مخالف عناصری حول سپاه

که روابط نزدیک اقتصادی و تجاری با چین و 

 امنیتی با روسیه داشته اند.-همکاری نظامی

ب. ازسرگیری روابط دیپلماتیک و تجاری با ایران، 

و ایجاد امکان سرمایه گذاری ایاالت متحده و 

اتحادیۀ اروپا در اقتصاد ایران، هم نفوذ امپریالیسم 

ش خواهد داد و هم رژیم امریکا را در منطقه افزای

ایران را کامالً رام خواهد کرد به طوری که 

هژمونی آن را در منطقه تهدید نکند )مشابه این 

رویکرد را نیز اخیراً نسبت به کوبا داشته است(... 

از دستورکار خارج نمی « تغییر رژیم»البته امکان 

شود، منتها امپریالیسم ایاالت متحده در شرایط 

تیو مشخص و آماده ای به جای رژیم فعلی آلترنا

ایران ندارد و اتفاقاً فعالً بهتر از آن هم نمی تواند 

پیدا کند، بنابراین این گزینه را برای شرایط 

یعنی وقوع جنبش و خیزش عظیم از  -خاص

پایین علیه رژیم در آتیه، که قطعاً طبقۀ کارگر در 

مرکز آن قرار خواهد گرفت، و عدم توانایی رژیم 

 نگاه می دارد... -مهار آن به

ج. رژیم ایران را می توان مطیع و وادار به  

همکاری با ایاالت متحده برای ایجاد ثبات در 

منطقۀ خاورمیانه تحت هژمونی امریکا کرد. 

درحال حاضر ایاالت متحده و رژیم ایران به طور 

تاکتیکی مشغول کارزار نظامی مشترک برای سر 

اق در برابر نیروهای پا نگاه داشتن حکومت عر

 داعش بوده اند.

سازش با رژیم ایران می تواند موقعیت جهانی   د.

ایاالت متحده را در برابر روسیه و چین تقویت 

با سیاست  2۳۳۸کند. حکومت اوباما از اواسط 

تالش کرد با به کارگیری « محور آسیا»موسوم به 

یک استراتژی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی 

ین و کشورهای حوزۀ اقیانوس هند و خصمانه، چ

آرام را تابع خود کند. درحال حاضر چین بزرگ 

ترین شریک تجاری ایران و مهم ترین سرمایه 

گذار خارجی ایران است، و روسیه بزرگ ترین 

 تأمین کنندۀ تسلیحات آن...

توافق هسته ای و ازسرگیری روابط میان رژیم 

الت متحده ایران و امریکا، این امکان را به ایا

خواهد دارد که برای نفوذ اقتصادی و ژئوپلتیک در 

ایران با هدف خنثی کردن و عقب راندن نفوذ 

چین و روسیه و نهایتاً وارد کردن ایران به جبهۀ 

استراتژیک خود علیه این دو، دست به رقابت بزند. 

امریکا تا به این جا دیده است که برای فشار به 

ه ای نیز کم ترین اتکا را رژیم ایران در زمینۀ هست

 1۸« )می تواند روی چین و روسیه داشته باشد.

 (1۲۸4فروردین 



 

2۹ 
این است تحوالت  ،آن چه باید مجدداً تأکید کرد

نخواهد جاری بدون پیامد برای جنبش کارگری 

. تحریم های اقتصادی تاکنونی با محوریت بود

صنایع نفتی و پتروشیمی و بانکداری ایران، با 

حذف  معطوف بهدن به سیاست های اضافه ش

سوبسیدها، خصوصی سازی و تعدیل نیرو و سایر 

سازوکار های حمله به طبقۀ کارگر، به بحران 

 اجتماعی در ایران شدت بخشیده است. -اقتصادی

طی نزدیک به یک سال گذشته، جنبش کارگری 

با پشت سر گذاشتن ضرباتی که متحمل شده بود، 

وارد عرصه شده، و  مجدداً با اعتماد به نفس

به خصوص اعتصابات معلمان  -اعتصابات مختلف

 -در اسفندماه سال پیش و فروردین ماه امسال

نشان می دهد که به زودی طبقۀ کارگر در مرکز 

تحوالت قرار خواهد گرفت، و با توجه به اهمیت 

خاص کشوری نظیر ایران در منطقۀ خاورمیانه، 

رژوازی این عاملی است برای ترس مشترک بو

همین ترس مشترک، پایه ای  ایران و امپریالیسم.

 برای حملۀ مشترک به طبقۀ کارگر نیز خواهد بود.

روابط حسنه میان رژیم های ایران و امریکا و 

توافقات نهایی برای آغاز همکاری های اقتصادی، 

دو روند وارونه را توأمان با هم در پی خواهد 

سایت های داشت. از یک سو، تمامی نشریات و 

خبری مملو از اشتیاق شرکت های خارجی برای 

این در صورت  که ،سرمایه گذاری در ایران است

برای مدتی با ایجاد اشتغال و رفع برخی  تحقق،

موانع تاکنونی می تواند منجر به افزایش اعتماد به 

جنبش شود؛ اما از سوی دیگر  عمومی نفس

ایران، بازسازی ویرانه های اقتصاد سرمایه داری 

 کنندۀناگزیر نیازمند به کارگیری ابزارهای تشدید

استثمار خواهد بود که این نیز ملزومات و تدارکات 

خود را می طلبد. سرمایه گذاری خارجی در ایران، 

به عنوان مؤلفه ای حیاتی برای اقتصاد سرمایه 

داری ایران در شرایط کنونی، بدون تضمین امنیت 

ز اعتصاب های آن ناممکن خواهد بود. برو

شورش هایی که به راحتی  ،گسترده یا باالتر از آن

می تواند از هر روزنه ای بیرون بیاید، نیازمند آن 

است که از پیش مهار بشود. مهار این جنبش از 

باال، نیازمند ظرف خاص آن است. سرکوب بی 

وقفه طی سال های اخیر هرچند موقتاً برای این 

اً محدودیت های خود هدف مناسب بوده، اما نهایت

را دارد. در چنین شرایطی، امکان شکل گیری 

تشکل های زرد کارگری قوت می گیرد، و بهترین 

گزینه برای این مورد، مراجعه به گرایش راست 

توافق با سازمان هایی نظیر  ضمنجنبش کارگری 

است. زمزمه برای گشایش « سازمان جهانی کار»

مجدداً در  دفتر سازمان جهانی کار در ایران

خردادماه سال گذشته، با دعوت وزیر کار، علی 

ربیعی، از گای رایدر، مدیر کل سازمان جهانی کار 



 

2۸ 
به گوش رسید. به عالوه مطرح شدن پروژۀ 

صدای »و تبلیغات حول آن در « تشکل سراسری»

و با حضور چهره ای مانند منصور اسانلو، « امریکا

 عالئمی از این پروسه هست.

ن که حکومت طی سال های گذشته با وجود آ

حتی از اجازۀ برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به 

نیز امتناع کرده « خانۀ کارگر»نهادهایی نظیر 

است، این بار نیز بیش از پیش تالش برای 

برگزاری مراسم فرمایشی شدت گرفته است، به 

طوری که علیرضا محجوب، دبیر کل خانۀ کارگر 

لنا اعالم کرده است که به گزارش خبرگزاری ای

برای برپایی مراسم مصمم هستند و امیدوارند که 

مسئولین وزارت کشور برخالف سال های گذشته، 

این بار با چنین خواستی توافق کنند. سخنگوی 

هر سال کارگران »دولت نیز اعالم می کند که 

عزیز گردهمایی دارند و امسال نیز حتماً این 

مند برگزار خواهد گردهمایی ها به شکل قانون

رژیم تقاضا می « کارشناسان»، و در این بین «شد

کنند که دولت با صدور مجوز راهپیمایی روز 

 پایان دهد.« کارگر هراسی»کارگر، به تفکر 

این تالش ها، عالئم اولیه از آغاز فرایند جایگزین 

شکل غالب مهار جنبش )یعنی  تدریجی کردن

( با سرکوب خشن فیزیکی هر حرکت مستقل

 ایجاد نظیر از مهار جنبش اشکال دیگری

 تشکالت از باال است.  

عطش شدید جنبش کارگری برای ابتدایی ترین 

اشکال سازمان یابی از یک سو، و خصلت 

سازشکار و مماشات جوی جریان های رفرمیستی 

و راست درون جنبش کارگری از سوی دیگر، می 

شکالت تواند در مقطعی پایه ای قابل توجه برای ت

زرد آتی ایجاد کند، و به همین دلیل وظیفۀ 

دخالتگری در چنین نهادهایی برای افشای 

رفرمیسم و کانالیزه کردن پایه های آن به سوی 

رادیکالیسم انقالبی، در اولویت مارکسیست های 

انقالبی قرار می گیرد. اما هرگونه دخالتگری مؤثر 

ش بدون یک نقطۀ اتکا، یعنی یک تشکیالت از پی

ساخته، ناممکن است، و این درست همان چیزی 

است که در غیاب آن جنبش تاکنون با تلفات، 

درجا زدن و تکرار اشتباهات گذشته رو به رو شده 

است. تاجایی که به یک گرایش مارکسیستی 

انقالبی بازمی گردد، مشکل تمامی این سال ها نه 

خود جنبش )که آکادگی شرایط عینی و ذهنی 

مبارزه و حیات خود ادامه می  هآن ها بمستقل از 

دهد(، بلکه نبود یک رهبری انقالبی برای ارتقای 

جنبش و بیرون آوردن از آن مدار بستۀ کنونی 

است. بنا به تجربیات موفق و ناموفق تاریخی  هبود

در سطح جهانی، تجلی این رهبری چیزی جز یک 



 

۲۳ 
حزب پیشتاز انقالبی نیست. وظیفۀ تاریخاً به 

، تدارک در حال حاضر افتادۀ مارکسیست هاتعویق 

برای ایجاد نطفه های اولیۀ چنین حزبی است و از 

همین رو، به خصوص در شرایط خاص کنونی، 

دخالتگری در سایر حوزه ها و در هر سطحی باید 

مرتبط با و متمرکز بر همین استراتژی اصلی 

باشد، وگرنه در غیر این صورت خرده کاری، 

 رژی و سرگردانی خواهد بود.اتالف وقت و ان

یک بار تجربه کردن فعالیت های قانونی و علنی 

گرایی در درون جنبش تحت شرایط سرکوب 

جمهوری اسالمی که امروز حتی اجازۀ نفس 

آن سلب کرده، و  پیشین کشیدن را هم از مبلغین

همین طور تجربۀ فعالیت در سایر حوزه های 

برای درک پراکنده و بی ارتباط با هدف اصلی، 

این ضرورت کافی است که سبک کار مشخص و 

مرتبط با وضعیت کنونی، ایجاد هسته های 

یک هستۀ کوچک مخفی و سوسیالیستی است. 

مخفی سوسیالیستی با در نظر داشتن توان و 

نیروی اندک آن، در واقع صرفاً نیرویی پیشرو به 

شمار می رود که قرار است در همۀ رویدادها، 

، بهترین، صحیح ترین و به موقع جلوتر از همه

ترین دخالتگری را در سطح نظری و عملی داشته 

باشد. چنین هسته هایی هستند که به دیگران 

الگوی پیشنهادی یا خطوط و مواضع را نشان می 

دهند. در هر حرکتی به ازای هر یک گامی که 

کارگران برمی دارند، چندین گام جلوتر را مد نظر 

ای بنا به دخالتگری های خود  دارند. چنین هسته

و موضوعاتی که با آن رو به رو می شود، به سراغ 

مطالعۀ نظری می رود، و این دو حوزه را به 

موازات هم انجام می دهد؛ تمام هنر این هسته، 

تداوم این فعالیت ها در شرایط بسته و خفقان 

است )به عنوان مثال چنین هسته هایی هستند 

اول ماه مه، با انتخاب نمادین که در آستانۀ همین 

چند فعال کارگری زندانی، در سطح یک منطقه 

به توزیع تراکت می پردازند؛ در شرایط انتخابات، 

، پوستر یک «تحریم فعال»به عنوان تاکتیک 

کارگر زندانی را به عنوان کاندید خود در سطح 

شهر توزیع می کنند تا هم غیردمکراتیک بودن 

ل زندانی بودن کاندید خود انتخابات را به دلی

نشان دهند و هم از این فرصت برای دفاع از 

کارگر زندانی و خانوادۀ او بهره برداری کنند؛ 

چنین هسته هایی هستند که در یک تظاهرات، به 

شعارها و مطالبات جهت می دهند؛ بر مبنای 

دخالتگری، با فعالین دیگر آشنا می شوند و با 

خود ساخته می شوند و انتقال تجربیات خود، هم 

هم آنان را می سازند؛ در هر رویدادی، به موقع 

ترین و صحیح ترین مواضع و دخالتگری را دارند 

 و غیره(.



 

۲1 
چنان چه همین هسته ها در سطح محالت 

کارگری، کارخانجات و محیط های کار ایجاد 

گردند، در قدم بعدی برای ارتباط با یک دیگر، 

ی برخی اقدامات انتقال تجربیات یا هماهنگ

مشترک، به ارگانی سازمانده نیاز  پیدا خواهند کرد 

)بولتن « نشریه» که چنین وظیفه ای را یک

درونی( می تواند به عهده بگیرد. از طریق این 

نشریه، بحث های نظری، انتقال تجربیات، 

هماهنگی برای فعالیت های مشترک و غیره 

طی صورت می گیرد. تنها کافی است چنین ارتبا

شکل گرفته و تثبیت شده باشد، تا در شرایط 

گشایش )یعنی بروز اعتراضات گسترده و غیره( 

از درون چنین  بتوان اعتراضات را سازماندهی کرد.

پروسه ای است که می توان نطفه های 

را برای انجام  «حزب پیشتاز انقالبی» اولیۀ

 وظایف و تکالیف فوق به وجود آورد.

است که در شرایط خاص  این همان وظیفۀ اصلی

کنونی باید با جدیت دنبال شود، و اغراق نخواهد 

بود اگر بگوییم که آیندۀ یک جنبش کامالً وابسته 

 به آن است.

 1۲۸4اردیبهشت  2

(1)http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion

/mohammad-javad-zarif-a-message-from-

iran.html 

توافق هسته ای، مانورهای خامنه ای، و 

 افق جنبش کارگری

 

دیروز خامنه ای پس از نزدیک به یک هفته 

سکوت دربارۀ توافقات هفتۀ گذشتۀ رژیم ایران و 

درست  در لوزان، اعالم موضع کرد. او 1+۵گروه 

سخنان خود را با این مقدمه شروع  ه همین دلیلب

برخی سؤال می کنند چرا رهبری دربارۀ »کرد که 

مذاکرات اخیر هسته ای موضع گیری نکرده 

جایی برای »و سپس پاسخ می دهد « است؟

زیرا مسئوالن کشور و  ؛موضع گیری وجود ندارد

مسئوالن هسته ای می گویند هنوز کاری انجام 

ضوع الزام آوری میان دو طرف نگرفته و هیچ مو

خامنه ای بنا به روال «. وجود نیامده استه ب

گذشته با عبارات چندپهلویی که بتواند منافع هر 

و  درون نظامیک از گروه بندی های مختلف 

را تأمین کند، اشاره کرد که از یک  طرف مذاکره

عزت ملت ایران را تأمین »سو از توافقی که 

 سپسو  ،ت می کندحمای« صد درصد»، «کند

http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion/mohammad-javad-zarif-a-message-from-iran.html
http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion/mohammad-javad-zarif-a-message-from-iran.html
http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion/mohammad-javad-zarif-a-message-from-iran.html


 

۲2 
چه تاکنون اتفاق افتاده نه  آن»اضافه کرد که 

منتهی به توافق و نه  ۀاصل توافق، نه مذاکر

و این که « محتوای توافق را تضمین نمی کند

 است.« بدعهد و متقلب» ،طرف مقابل آن ها

به سرپرستی محمدجواد  (سوئیس)مذاکرات لوزان 

 ظریف، در واقع بیان صریح ورشکستگی جاه

طلبی هسته ای رژیم و بیش از یک دهه مذاکرات 

فرسایشی به بهای نابودی زندگی طبقۀ کارگر و 

جامعه بود، و اشارۀ کنایی  دیگر اقشار وسیع

دادیم و افسار  را اسب زین شده»شریعمتداری به 

اعتراف به همین امر. مقامات « پاره گرفتیم

جمهوری اسالمی از توضیح این موضوع عاجزند 

کل آن چه از مذاکرات هسته ای می  که اگر

خواسته اند همان است که در لوزان صورت 

گرفته، پس چرا دقیقاً این چنین تاکنون وقت 

رژیم ایران امتیازات گسترده ای را  کشی کرده اند.

به ایاالت متحده و شرکای آن در اتحادیۀ اروپا بر 

 ازسر مسألۀ هسته ای اعطا کرده. همان طور که 

برمی آید، تأسیسات اتمی ایران می  متن توافق

 بین المللی تواند مورد بازرسی های سرزدۀ آژانس

انرژی اتمی قرار بگیرد و رژیم ایران نیز به 

بازرسان مجوز نامحدود ورود به هر سایت یا 

 ، داده است.بدانند« مشکوک»تسهیالتی را که 

ظرفیت غنی سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده 

ه شدت کاسته خواهد شد، سال آتی ب 1۵طی 

تسهیالت غنی سازی هسته ای فردو به مرکز 

ات آب قکتور تحقیآتبدیل خواهد شد و ر یپژوهش

سنگین اراک به نحوی بازسازی و طراحی می 

شود که از تولید پلوتونیوم قادر به کاربرد برای 

 جلوگیری شود. ،ساخت سالح های هسته ای

ه مطابق با این حال چارچوب زمانی و شرایطی ک

با آن تحریم های اقتصادی ایاالت متحده و 

 اتحادیۀ اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل علیه

ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد، روشن  رژیم

نیست. در واقع نکتۀ جالب هم دقیقاً همین بود. 

و نبایدهای رژیم ایران  هاضمن آن که تمام باید

زئیات بیان سال آتی به دقت و با ج 1۵یا  1۳طی 

شده است، اما در عین حال دست ایاالت متحده و 

متحدین آن در ارتباط با زمان توقف تحریم ها باز 

گذاشته شده. چنان چه رژیم ایران میلیمتری از 

این توافقات عدول کند، تحریم ها مجدداً 

توافق نهایی، یا به قول به هر رو بازخواهند گشت. 

تیرماه(  1۳) ژوئن ۲۳، به «گام سوم»روحانی 

 موکول شده است.

با این حال طی هفتۀ گذشته، بخش های قابل 

توجهی از بورژوازی روحانیت ایران به تمجید از 

ظریف و حمایت از توافق به عنوان نقطۀ شخص 



 

۲۲ 
عطف مهمی برای پایان دادن به تحریم های 

کنونی امریکا و اتحادیۀ اروپا مشغول بوده است. 

ۀ زنده ای که از رنامروحانی هفتۀ گذشته در ب

 پخش شد، فروردین ماه( 14)جمعه  شبکۀ خبر

پلۀ اول برای »مذاکرات هسته ای اشاره کرد که 

 است.« تعامل سازنده با جهان

شماری از مقامات ارشد حکومتی، از جمله رؤسای 

، رئیس ستاد فرماندهی کل قضاییه قوۀ و مجلس

رده در دفاع از توافقات اعالم موضع ک و غیره، قوا

 اند.

مثالً روز سه شنبه محمد علی جعفری، فرماندۀ 

ملت ایران و سپاه پاسداران » گفت کل سپاه،

های صادقانه و انقالب اسالمی از تالش

های سیاسی این عزیزان و ایستادگی مجاهدت

«. .کنندروی خطوط قرمز تعیین شده، قدردانی می

مدتی پیش سرلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل 

 ای مسلح طی پیامی به فرماندهی کل قوانیروه

 ،ایهستهۀ کنند تیم مذاکره «موفقیت» نیز به

 تبریک گفت.

ی مانند سردار جعفری و سرلشگر اننظرات کس

که هستند فیروزآبادی از این رو قابل توجه و مهم 

 سپاه پاسداران، در واقع دژ مخالفین تندروی

و  ،متحده و متحدین آن اعطای امتیاز به ایاالت

خامنه ای بوده است، و این پایۀ اصلی حامی 

 در واقع بازتاب رویکرد ،واکنش مثبت به توافقات

به  خامنه ای است که در صحبت های او اصلی

شکلی گنگ مطرح گردید. طی سال های گذشته، 

چین مهم ترین شریک تجاری و سرمایه گذار 

خارجی رژیم ایران و روسیه مهم ترین تأمین 

ات آن بوده است، و بخش هایی از کنندۀ تسلیح

در تقابل با سایر بخش های  حول سپاه بورژوازی

بسته ، خواهان حفظ این بلوک «غرب»متمایل به 

سپاه در  اند، چرا که ات خود بودهزامتیا به منافع و

پیدا کردن  بازار سیاه و ۀریم به واسطحت ۀدور

دور زدن تحریم، خود منافع  کانال ها و مجاری

، و واکنش های گفتی به چنگ آورده استمالی هن

مخالف به توافقات از سوی عناصر حول سپاه 

پاسداران از همین جا ناشی می شود. اما 

فرماندهان رده باالی سپاه و نیروهای مسلح، 

همان خطی را دنبال می کنند که پیش از این به 

 تأیید خامنه ای رسیده است.

یک هفته پس از  ،نظرات محتاطانۀ خامنه ایاین 

به این دلیل که هرچند باند  ؛سکوت مطرح شد

خامنه ای حرف آخر را در سیاست خارجی و 

دفاعی می زند، اما مجبور است که با مانورهای 

تاکتیکی و محاسبات دقیق تر، بین جناح های 

زان برقرار کند. در واقع امختلف درون رژیم تو

هرگونه چرخش، نیازمند زمان برای آماده سازی 

نی در درون پایه های تندرو است. خامنه ای نه روا
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فقط چراغ سبز را برای پیشبرد مذاکرات داده 

است، بلکه امتیازات رژیم به طرف مذاکره کننده 

را نیز محکوم نکرده است و با فرمول های معجزه 

راه را برای خود « نه موافقم، نه مخالف»آسای 

 ینبازگذاشته است. در عوض تأکید خامنه ای ا

توافق نهایی، مستلزم پایان کلیۀ تحریم  که است

 ها است.

جدول زمانی برای پایان تحریم ها تعیین نشده. 

ایاالت متحده تأکید کرده است که تخفیف در 

رژیم  که تحریم ها تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد

خواست امریکا از برنامۀ هسته ای  مطابق باایران 

ما نیز اعالم خود عقب نشینی کند. حکومت اوبا

کرده است که تحریم ها، نه لغو، بلکه تعلیق 

خواهد شد، منتها در صورت نقض توافق از سوی 

 به جای خود بازخواهد گشت.به سرعت رژیم 

بورژوازی ایران در کلیت خود می داند که رفع 

ت اول اقتصاد آن است )صادرات یتحریم ها، اولو

شکه میلیون ب 1با رسیدن به  2۳12نفت از سال 

، این موضوع به همراه شده استدر روز نصف 

کاهش جهانی قیمت نفت، تأثیری منفی بر 

یم ایران ژرارتباط درآمدهای حکومت داشته است. 

و  قطع گردیدهداری و مالی بین المللی کنظام بان با

میلیارد دالر درآمد نفتی  1۳۳دسترسی او به تقریباً 

الً عم خارجی مسدود شده است. سرمایه گذاری

رشد اقتصادی طی چند سال  ومتوقف شده 

 این اولویت،گذشته به شدت سقوط کرده است(؛ 

سخنان خامنه ای، هرچند از  دراعترافی است که 

موضع باال برای حفظ پرستیژ خود، دیده می شود: 

ها به یک فرآیند جدید  اگر قرار باشد لغو تحریم»

معنا خواهد بود، مرتبط شود، اساس مذاکرات بی

 زیرا هدف از مذاکرات برداشته شدن تحریم

 .«هاست

مشکل بعد از  ۀهم»سپس او اضافه می کند که: 

بحث و گفتگو  ،این است که باید درباره جزئیات

زیرا طرف مقابل، لجوج، بدعهد، بد معامله و  ،شود

 .«اهل از پشت خنجر زدن است

این قبیل صحبت های خامنه ای بی تردید برای 

ر تندروی نظام است که منتقد آرام کردن عناص

بوده اند. مثالً روز سه  فعلی جوانب مختلف توافق

در مقابل  و طلبه،« دانشجو»به اسم  شنبه گروهی

مجلس در اعتراض به توافق تجمع کرده بودند. 

منتها انتقادات این جناح ها اساساً به مفاد و شروط 

 هتوافق است، و نه خود توافق. هیچ یک از چهر

خواست پایان و توقف مذاکرات  ،دی رژیمهای کلی

حتی این تجمع منتقدین نیز . را مطرح نکرده است

« غیرقانونی»از سوی خبرگزاری های حکومتی 

خوانده شد و محمدرضا یوسفی، مدیرکل امور 

سیاسی و انتخابات استانداری، اعالم کرد: 
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برگزاری این تجمع به دلیل نداشتن مجوز، »

د نباید تن به فعالیت هایی غیرقانونی است و افرا

 این نیز حتی پیش از«. بدهند که قانونی نیست

ۀ رژیم، در للی، وزیر داخضعبدالرضا رحمانی ف

اعالم  «خودسر»نیروهای  اقدامات اشاره به برخی

تجمعات »کرده بود که با حرکات خودسرانه و 

همین  در آتیه برخورد خواهد شد.« غیرقانونی

دهد چرخش به سوی  عالمتی است که نشان می

امپریالیسم از باال در دستور کار قرار گرفته است، و 

مسألۀ کلیدی مجاب کردن برخی پایه های 

 تندروی رژیم است.

واکنش مثبت حکومت اوباما و جناح هایی از 

امنیتی امریکا به دنبال -دستگاه سیاسی و نظامی

توافق لوزان نیز منطق و محاسبات خود را دارد؛ 

ن ها این را درک کرده اند که اوالً، در واقع آ

امپریالیسم امریکا می تواند با بورژوازی روحانیت 

رژیم ایران بارها در ایران معامله و همکاری کند. 

عالئمی برای این ارتباط را نشان داده است. حسن 

روحانی که امروز طالیه دار حرکت به سوی روابط 

خط حسنه و سازش با ایاالت متحده است، پیرو 

 نیز ؛ و رفسنجانیاستهاشمی رفسنجانی سیاسی 

سال ها جناحی از بورژوازی ایران را نمایندگی و 

رهبری کرده است که خواهان جهت گیری به 

سمت ایاالت متحده و اروپا و مخالف عناصری 

حول سپاه پاسداران است که روابط نزدیک 

-اقتصادی و تجاری با چین و همکاری نظامی

ازسرگیری روابط ثانیاً،  داشته اند. امنیتی با روسیه

دیپلماتیک و تجاری با ایران، و ایجاد امکان 

سرمایه گذاری ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا در 

اقتصاد ایران، هم نفوذ امپریالیسم امریکا را در 

منطقه افزایش خواهد داد و هم رژیم ایران را 

به طوری که هژمونی آن را  ،کامالً رام خواهد کرد

در منطقه تهدید نکند )مشابه این رویکرد را نیز 

هرچند که اخیراً نسبت به کوبا داشته است(. 

از دستورکار خارج نمی شود، « تغییر رژیم»امکان 

در شرایط فعلی آلترناتیو  امریکامنتها امپریالیسم 

مشخص و آماده ای به جای رژیم ایران ندارد و 

ند پیدا کند، اتفاقاً فعالً بهتر از آن هم نمی توا

یعنی  -بنابراین این گزینه را برای شرایط خاص

وقوع جنبش و خیزش عظیم از پایین علیه رژیم 

در آتیه، که قطعاً طبقۀ کارگر در مرکز آن قرار 

 -خواهد گرفت، و عدم توانایی رژیم به مهار آن

رژیم ایران را می توان مطیع و . ثالثاً، نگاه می دارد

یاالت متحده برای ایجاد وادار به همکاری با ا

در منطقۀ خاورمیانه تحت هژمونی امریکا  «ثبات»

کرد. درحال حاضر ایاالت متحده و رژیم ایران به 

تاکتیکی مشغول کارزار نظامی مشترک برای  طور

 سر پا نگاه داشتن حکومت عراق در برابر

و در نهایت،  نیروهای داعش بوده اند. تهاجمات

تواند موقعیت جهانی سازش با رژیم ایران می 
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ایاالت متحده را در برابر روسیه و چین تقویت 

با سیاست  2۳۳۸کند. حکومت اوباما از اواسط 

تالش کرد با به کارگیری « محور آسیا»موسوم به 

یک استراتژی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی 

خصمانه، چین و کشورهای حوزۀ اقیانوس هند و 

سته ای و توافق ه آرام را تابع خود کند.

ازسرگیری روابط میان رژیم ایران و امریکا، این 

خواهد داد که برای نفوذ  دومیامکان را به 

اقتصادی و ژئوپلتیک در ایران با هدف خنثی 

کردن و عقب راندن نفوذ چین و روسیه و نهایتاً 

وارد کردن ایران به جبهۀ استراتژیک خود علیه 

ا به این جا این دو، دست به رقابت بزند. امریکا ت

دیده است که برای فشار به رژیم ایران در زمینۀ 

هسته ای نیز کم ترین اتکا را می تواند روی چین 

 و روسیه داشته باشد.

بخش به غیر از بورژوازی ایران در کلیت خود، 

های فوقانی خرده بورژوازی نیز از توافق هسته 

ای به عنوان ابزاری برای رفع تحریم اقتصادی و 

ایی فرصت های تجاری و چشم اندازهای بازگش

کسب و کار دفاع می کند. بعد از توافق، اولین 

اخباری که سایت های خبری را پر کرد، اخبار 

رشد بورس و کاهش نرخ ارز و غیره بود )و نه 

مطلقاً شرح آن چه که طی سالیان گذشته طبقۀ 

کارگر، بیماران نیازمند به داروهای خاص و غیره 

ودند(. مدت ها قبل از توافق، متحمل شده ب

شرکت های خارجی برای بهبود شرایط و امکان 

سرمایه گذاری در ایران روزشماری می کردند 

)مانند مورد رنو و پژو در فرانسه(. اکنون نیز 

بسیاری انتظار چنین فرصتی را می کشند که تب 

و تاب آن ها را می توان در گفتۀ اخیر روزبه 

ترکواز »مالی به نام  پیروز، مدیر یک صندوق

اآلن به »به روزنامۀ نیویورک تایمز دید: « پارتنرز

طور بالقوه احتمال سرازیری سرمایه گذاری 

خارجی به کشور وجود دارد ... این دورۀ هیجان 

 «.انگیزی است

بورژوازی ایران نیز منتظر چنین دوران هیجان 

انگیزی است. منتها در آن واحد از بروز شورش 

ی در میان طبقۀ کارگر و فقرای شهری های سیاس

به دلیل بحران اجتماعی و اقتصادی عمیق 

وحشت دارد. تورم سرسام آور به همراه سطح 

باالی بیکاری به خصوص در میان جوانان بخش 

زیادی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار داده 

 4۳است. اخیراً طبق داده های کارشناسان رژیم، 

 خط فقر زندگی می کند.  درصد جمعیت کشور زیر

طی یک سال گذشته جنبش کارگری که هر بار 

پس از سرکوب، ضربه را خنثی می کند و مجدداً 

با اعتماد به نفس جلو می آید، اعتراضات فراوانی 

را، ولو پراکنده، در سرتاسر کشور نشان داده است؛ 

اعتصابات و اعتراضات بافق، کوشک، چادرملو، 
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درو، اعتصابات معلمان و واگن پارس، ایران خو

غیره، تنها نمونه هایی از آن هستند که از نظر 

وسعت و فراوانی کم تر بتوان نظیر آن را در 

 جنبش کارگری دیگر کشورهای جهان دید.

کشمکش ها و خط و نشان کشیدن های موقت 

)جنگ سرد( بین رژیم سرمایه داری جمهوری 

ر دو اسالمی و امپریالیسم هر چه باشد، آن ها ه

یک دشمن مشترک دارند و آن جنبش طبقۀ 

کارگر است. و وجود دشمن مشترک، سرآغاز حملۀ 

مشترک به آن نیز خواهد بود )چه در ایران و چه 

در منطقه(. باز شدن درهای اقتصاد ایران به سوی 

سرمایه گذاری خارجی، در درجۀ نخست نیازمند 

تأمین امنیت و سودآوری این سرمایه است. شدت 

قان در ایران و خشم انباشت شده به دنبال خف

بیش از سه دهه سرکوب بی وقفه، چنان درجه ای 

از اعتراض را در خود انباشته که برای خروج و 

طغیان آن تنها یک مجرای کوچک نیز کفایت 

می کند. به همین دلیل است که هربار با بروز هر 

رویدادی، از تقلب انتخاباتی تا اسیدپاشی ها، شعله 

ای اعتراض از زیر خاکستر بیرون می آید. ه

اعتراضات کارگری نیز هربار نشان داده است که 

به سرعت و در کم ترین زمان ممکن می تواند از 

ارتقا پیدا کند « سیاسی»به سطح « صنفی»سطح 

و بنیان های سرمایه داری را به چالش بگیرد. 

درست به همین دلیل است که به هر اعتراض 

نش شدید سیاسی و قضایی نشان ، واک«صنفی»

« شالق»داده می شود که حکم قرون وسطایی 

برای برخی کارگران معترض یکی از نمونه های 

 آن است.

ارگان اصلی رژیم برای کنترل جنبش کارگری 

مانند انجمن های اسالمی و خانۀ کارگر مدت ها 

است که کارایی خود را از دست داده اند؛ جنبش 

ایران چنان پتانسیلی دارد که پیش روندۀ کارگری 

حتی خانۀ کارگر هم می داند برای جلب آن باید 

طرح کند. رژیم با « ضد سرمایه داری»شعارهای 

درنظر داشتن این موضوع مجبور است که با توجه 

به این سناریو، ظرف جدیدی را شکل دهد که با 

تبعیت از عرف ها و قوانین بین المللی )مانند 

ر(، اطمینان کافی را به سرمایه سازمان جهانی کا

 گذاران خارجی بدهد.

بنابراین در دور آتی، تالش به ایجاد تشکالت زرد 

کارگری احتماالً در دستور کار قرار خواهد گرفت 

که عالئمی از آن را می توان اکنون در دعوت 

وزیر کار برای گشایش دفتر سازمان جهانی کار در 

و « اسریتشکل سر»تهران و بحث هایی نظیر 

رسانه « بخش کارگری»تبلیغات حول آن در 

هایی نظیر صدای امریکا و با حضور چهره هایی 

 مانند منصور اسانلو مشاهده کرد.
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چنان چه چنین سناریویی محقق شود، بعید نیست 

که جنبش کارگری تشنۀ تشکل یابی، در شرایط 

توازن قوا به نفع گرایش های رفرمیست و سازش 

چنین تشکالتی را فراهم کند. به کار، خود پایۀ 

همین دلیل، در آینده دخالت در چنین نهادهایی 

برای افشای ماهیت آن ها و جلب پایه های آن، 

در دستور کار مارکسیست های انقالبی قرار 

خواهد گرفت، و هر گونه دخالتگری بدون وجود 

یک ستون فقرات، ناممکن خواهد بود که تمام 

ی جنبش تاکنون شکست ها و درجا زدن ها

محصول غیاب آن بوده است. جنبش کارگری با 

یا بدون حضور مارکسیست ها برای بقای خود 

تالش کرده و زنده مانده است. منتها هرگز قرار 

نیست که بر اساس آگاهی خودانگیخته از مدار 

تاکنونی خارج شود. نه فقط سرکوب فیزیکی، که 

وره مهم تر از آن سرکوب ایدئولوژیک طی هر د

این آگاهی و پیشروی نقداً حاصل شده را خنثی 

می کند، و از این پس همان اشتباهات یا تجربیات 

سابق مجدداً از سوی جنبش تکرار می شود. 

مارکسیست ها درست به این دلیل مارکسیست 

شده اند که در تقابل با گرایش های اکونومیستی، 

آنارشیستی و رفرمیستی، از این سیکل معیوب 

یری کنند. یک تجربۀ موفق انقالب اکتبر، و جلوگ

یک رشته تجربیات ناموفق انقالب های آلمان، 

ایتالیا، چین، اسپانیا، کوبا و انقالب ایران در قرن 

بیستم و بیست و یکم، یک بار و برای همیشه 

پاسخ خروج از این سیکل معیوب را داده است، و 

آن ایجاد یک حزب انقالبی است. غیاب این 

ه، مسئول شکست های جنبش کارگری مؤلف

جهانی است، و این مورد را در جایی مانند ایران به 

سهولت می توان دید. جنبش کارگری ایران نیز 

دچار بحران است و آن بحران رهبری است. امروز 

مرز بین گرایش رفرمیستی و گرایش انقالبی 

بیش از هر زمان دیگری روشن است و کل طیفی 

سیست می داند، باید حول که خودش را مارک

موضوع کلیدی تدارک برای یک حزب انقالبی 

تعیین تکلیف کند، هرگونه اقدامی که در بیرون از 

صورت « مارکسیست»این حوزه از سوی نیروهای 

بگیرد، خرده کاری است و اتالف انرژی و وقتی 

که اگر تنها جزئی آن هم طی سال های گذشته 

ا به اآلن مابه صرف این حوزه می شد، قطعاً ت

ازای آن را شاهد بودیم. با توجه به تحوالت پیش 

رو، چنان چه گام های اولیه برای تدارک یک 

حزب پیشتاز انقالبی برداشته شود، امکان 

دخالتگری و پیروزی ها آتی جنبش وجود خواهد 

داشت، و در غیر صورت کل مارکسیست ها چنان 

ن آن به از تحوالت جا خواهند ماند که برای جبرا

چند برابر زمانی که تاکنون به هدر رفته است، نیاز 

 خواهد بود.
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 ما: اتحاد و ها آن اتحاد ۲۸

 و رژیم توافقات انداز چشم به نگاهی

 کارگری جنبش افق و امپریالیسم،

 گروه و ایران رژیم میان لوزان توافق دنبال به

 این حول چپ طیف میان در هایی بحث «۵+1»

 دارد. ادامه نیز کماکان که گرفت صورت افقاتتو

 آن مخاطب شخصاً که هایی بحث اکثر در منتها

 که بود شده فراموش کامالً داشتم، قرار

 که کنند نمی تحلیل منظور این به ها مارکسیست

 از است قرار بلکه باشند، کرده تحلیلی صرفاً

 سیاسی مشخص نتایج وضعیت، مشخص تحلیل

 و بگیرند بلندمدت رنمایدو یک ترسیم برای

 فردا انداز چشم برمبنای را خود امروز وظایف

 توافقات سر بر بحث برعکس اما کنند. تعریف

 «پذیرش عدم یا پذیرش» مسألۀ به عموماً لوزان،

 «ما» سوی از «آن از دفاع عدم یا دفاع» توافق،

 این در فقط نه کرد. پیدا تقلیل «(ها چپ» )یعنی

 قرار ابهام از ای هاله در همواره «ما» ها بحث

 و درک کدام مبنای بر نیست مشخص و داشته

 شکل هویتی چنین مشترک برنامۀ یا دریافت

 «ما» این تأثیر که نبوده هم مشخص بلکه گرفته،

 در کسی چه دقیقاً و چیست، کنونی معادالت در

 بر را توافق این رد یا دفاع مسئولیت میان این

 نباشد قرار که مادام ضمناً و گذاشته، آن عهدۀ

 فعالیت برای ها تحلیل این از سیاسی اخص نتیجۀ

 کند می تفاوتی چه اصوآلً شود گرفته آتی های

 صورت مرزبندی توافقات برابر در یا دفاع در که



 

4۳ 
 دفاع جهت در سخت و سفت که گرایشی بگیرد.

 گرایش همان واقع در داشت، قرار لوزان توافق از

 هرازچندگاهی که بود جنبش درون رفرمیستی

 جنبش در تئوریک خأل وجود احساس با ظاهراً

 از پس بالفاصله و گیرد می دخالتگری به تصمیم

 واقع در دیگر. فرصت تا شود می غیب هم آن

 حلقۀ توافقات، به نسبت ها آن کنونی واکنش

 گیری موضع به است قرار که است ای گسسته

 یجمهور ریاست انتخابات آخرین قبال در ها آن

 اصرار طیف این کل که معنا این به شود. متصل

 به رأی و ۸2 انتخابات در شرکت که داشت

 آن )بدون است بوده پیروزی یک روحانی، انتخاب

 اکنون و دهد(، نشان را پیروزی این ازای مابه که

 بهترین االثر، مفقود ازای مابه آن یافتن برای

 اخص دفاع و لوزان توافق به توسل در را فرصت

 این همیشگی تناقض منتها است. یافته آن از

 با کند نمی مشخص که هست و بوده این طیف،

 توافق» یا «انتخابات» از حاصل های«گشایش»

 چپ این مشکل بکند. خواهد می چه دقیقاً «لوزان

 کاری که آن برای درست که است این رفرمیست

 می فعالیت هرگونه شرط پیش را گشایش نکند،

 باال، از تغییرات محصول را یشگشا خود و کند

 گشایش تا گشایش یک فاصلۀ در که درحالی

 یافت. آن از نشانی و رد توان می زحمت به بعدی

 که بود این نیز گرایش این تدافعی تاکتیک آخرین

 جمهوری بار خفت توافق روند افشای هرگونه

 خوردۀ شکست های طلبی جاه دنبال به اسالمی

 با همسویی» و ها حریمت ادامۀ از دفاع را، آن

 برگ کل این و کنند، معرفی «ها مداری شریعت

 مقابل در شود؛ رو توانست می که بود ای برنده

 هرچند که داشت وجود موضوع این حول گرایشی

 مخرج اما شد، می وارد توافقات نقد موضع از

 در زدن درجا نخست، گرایش با آن مشترک

 نههرگو استخراج عدم و بحث از سطح همین

 آتی و کنونی وظایف تشریح برای دورنما

 ندارد اعتقادی اصوالً که چرا بود، ها مارکسیست

 تأثیرات بلندمدت در تحوالت، و تغییرات این که

 )درست گذاشت خواهد کارگری جنبش بر را خود

 و ۸2 انتخابات کرد می تصور که طور همان

 موارد سایر با تفاوتی ترین کوچک آن پیامدهای

 نادیده با تواند می بنابراین و ندارد، آن قبلی

 راحت خود برای را مسأله موضوع، کل گرفتن

 تعلق آن به که گرایشی و من بحث چکیدۀ کند(.

 های سال طی که هایی تحلیل مبنای بر دارم،

 ارائه ۸2 انتخابات آستانۀ در خصوص به و قبل

 هیچ به ایران، رژیم فعلی چرخش که بود این شد،

 رژیم اوالً که چرا است. نبوده رهغیرمنتظ وجه

 تثبیت و گیری قدرت بدو از ایران داری سرمایه

 با تقابل در ظاهراً و بنیادی گرایش دو همواره خود

 آن از و داشته خارجی سیاست به نسبت را هم
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 مختلف فاکتورهای به بسته هربار تاکنون زمان

 بر یکی المللی، بین و داخلی اقتصادی و سیاسی

 خاص وضعیت ثانیاً و است؛ کرده بهغل دیگری

 ،۸2 جمهوری ریاست انتخابات از پیش تا رژیم

 خارجی بحران هم و داخلی بحران جهت از هم

 اصطالح به گرایش که طلبید می ناگزیر خود،

 رو را امپریالیسم با سازش به متمایل و «معتدل»

 به است. افتاده اتفاقی چنین نیز اکنون و کند،

 پیامد بدون امپریالیسم با روابط ازسرگیری عالوه،

 که معنا این به بود، نخواهد کارگری جنبش برای

 از داد، خواهد رخ هم موازات به معکوس روند دو

 از ای درجه داخل به خارجی سرمایۀ ورود سو یک

 «بهبود» و اشتغال تولید، گذاری، سرمایه افزایش

 داشت دربرخواهد را ایران مفلوک داری سرمایه

 نفس به اعتماد سطح مقطعی برای این که

 دیگر سوی از و برد، می باال را جنبش عمومی

 نیازمند داری سرمایه اقتصاد همین بازسازی

 باال از جنبش مهار و کارگر طبقۀ تر بیش استثمار

 حاکم رژیم برای سناریو این در چه آن بود. خواهد

 است، «سرمایه امنیت» حفظ بود، خواهد ضروری

 جنبش کردن مهار نیازمند خود مؤلفه این و

 استراتژی است ناگزیر رژیم است. کارگری

 در و زمان هم که کند ریزی طرح تری بلندمدت

 جایگزین تدریج به را آن وقفه، بی سرکوب ضمن

 المللی، بین داران سرمایه ورود تسهیل کند.

 المللی بین قوانین و ها عرف برخی رعایت نیازمند

 جهانی، بانک پول، للیالم بین )صندوق هست نیز

 و جهانی تجارت سازمان کار، جهانی سازمان

 «صنفی» اعتراض هر که شرایطی در غیره(.

 کنترل از و کند می پیدا «سیاسی» خصلت ناگزیر

 های ارگان که شرایطی در و شود، می خارج

 انجمن و کارگر خانۀ مانند جنبش کنندۀ کنترل

 داده دست از را خود سابق کارایی اسالمی های

 حمایت با و باال از زرد تشکالت ایجاد احتمال اند،

 به «کار جهانی سازمان» نظیر هایی سازمان

 )و گیرد می قوت جنبش اطمینان سوپاپ عنوان

 مانند هایی بحث با هم فرایند این آغاز از عالئمی

 های رسانه در آن تبلیغات و «سراسری تشکل»

 سازمان دۀنماین از دعوت و امپریالیسم به وابسته

 تشکالت وجود خورد(. می چشم به کار، جهانی

 وسیعی های پایه تواند می مقطعی طی که زرد،

 کند، جلب خود سوی به کارگران میان از نیز

 نوع هر و است ها مارکسیست دخالتگری مستلزم

 ظرف و تشکیالت یک به متکی دخالتگری،

 این اتکای نقطۀ و فقرات ستون عنوان به انقالبی

 برای موجود تنفس وقت بنابراین ها. تگریدخال

 چنین نهایی وقوع زاویۀ از ها مارکسیست

 برای سازماندهی زاویۀ از و بلند نسبتاً سناریویی،

 چنین بنابراین است. کوتاه بسیار تشکیالت، یک

 تغییر را ها مارکسیست اخص وظایف سناریویی،



 

42 
 را آن برای تدارک ضرورت و نیاز بلکه دهد، نمی

 کند. می رابرب چند

 انتخابات از پیش از که است بوده مواردی ها این

 را آن فعلی رویدادهای سیر و بود شده اشاره ۸2

 ،۸2 انتخابات» جزوۀ به شود )رجوع کند می تأیید

 کارگری جنبش وضعیت رژیم، توافقات انداز چشم

 نشر ،«انقالبی های مارکسیست وظایف و

 ویژۀ» ۀجزو همچنین و ؛2۳ شمارۀ میلیتانت،

 آن از منتها (.۹ شمارۀ میلیتانت، نشر ،«انتخابات

 به ورود فرصت و امکان فوق بحث در که جایی

 طور به جا این در اکنون نبود، تر بیش جزئیات

 موضوعات وارد تری بیش تفصیل به و مجزا

 شوم. می شده مطرح

 به رژیم گیری جهت تاریخی سابقۀ

 امپریالیسم سوی

 با که ایران اسالمی هوریجم داری سرمایه رژیم

 یک عنوان به را خود ،۵۶ انقالب شکستن درهم

 )و بود کرده تثبیت گرا واپس و انقالبی ضدّ نیروی

 را خود ای وارونه شکل به تاکنون پس آن از

 دارای ابتدا از ،است( کرده معرفی «انقالبی»

 امروز به تا که بوده خود درون در اساسی تناقضی

 از رژیم، این اساسی تناقض است. نگشته حل نیز

 جمهوری گیرد. می سرچشمه آن خود ذات

 متعارف، داری سرمایه نظام یک هرگز اسالمی

 غربی داری سرمایه کشورهای در چه آن با مشابه

 می را آن دلیل) است نبوده کنیم، می مشاهده

 تکامل و زایش که کرد جستجو این در توان

 لحاظ به ،ایران نظیر کشورهایی در داری سرمایه

 با طبقاتی نبرد محصول نه اصوالً تاریخی

 محصول بلکه داری، پیشاسرمایه کهنۀ نیروهای

 و بیرون از اعتبار این به و بوده امپریالیسم نفوذ

 عصر در دیگر عبارت به است؛ شده حُقنه باال

 گیری شکل و و اولیه انباشت اصوالً امپریالیسم،

 شدن ادغام دلیل به داری سرمایه مناسبت

 جهانی بازار در کشورها گونه این دیرهنگام

 دینامیسم است توانسته نمی داری، سرمایه

 با فرایند این بلکه باشد، داشته را خود مستقل

 پیدا دفرمه حالت و شده مختل امپریالیسم ورود

 این در بورژوازی اصوالً دلیل همین به است. کرده

 زا فارغ و مبارزاتی، تاریخی سنت فاقد کشورها

 علیل و مرتجع کامالً خود مختلف های جناح

 استراتژی تعیین در اصوالً موضوع این که است،

 به کند. می پیدا اهمیت بسیار ایران آتی انقالب

 فقط نه همواره نیز شیعه روحانیت دستگاه عالوه

 در بلکه بوده، ها حکومت از الینفک جزئی

 سیستماتیک تاریخی تحریفات برخالف و مجموع

 این است. داشته امپریالیسم با نزدیکی روابط ،خود

 تفصیل به ها نوشته سایر در که است مواردی ها

 پیرامون مجزایی مطلب در زودی به و ،شده بحث
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 و شد خواهد گذاشته بحث به هم «ایران انقالب»

 خودداری آن تکرار از جا این در دلیل همین به

  شود(. می

 را خود یجا واقع در شاه، سلطنتی-نظامی رژیم

 داد متناقض اجتماعی-اقتصادی ساختار یک به

 با را، اصلی و عمده گرایش دو خود درون در که

 سیاست به نسبت متمایز ظاهر به رویکرد دو

 جالب داد. می جای المللی بین روابط و اقتصادی

 در ،«متعارض» گرایش دو هر منطق که است

 یکی که این )ولو است داری سرمایه نهایی تحلیل

 انتقاد یا «اسالمی اقتصاد» پشت در گرفتن قرار با

 این با کند(. تقبیح را آن «داری سرمایه» به

 )یا «اصولگرا» به موسوم جناح وجود،

 و اختالفات سیاسی سطح در سنتاً «(اقتدارگرا»

 داشته امتیاز کسب برای امپریالیسم با منازعاتی

 شدیداً «طلب اصالح» جناح که حالی در است،

 با را خود اسالمی جمهوری که بوده آن ارخواست

 همسو غربی داری سرمایه های نظام معیارهای

 کاهش را «منازعات» این امکان حدّ تا و کند

 تر سریع بسیار دوم گرایش این واقع در .دهد

 اسالمی جمهوری رژیم بقای که است شده متوجه

 و جهانی داری سرمایه در بیشتر ادغام مسیر در

 های زمینه در آن المللی بین های عرف از تبعیت

 است. نهفته مختلف

 و عینی وضعیّت اساس بر دوگانگی و تناقض این

 همواره اسالمی- داری سرمایه رژیم متناقض ذات

 نخستین روزهای از نمونه برای است. گشته ظاهر

 بهشتی- خمینی را اوّل گرایش نمایندگی انقالب،

 و «تدلمع» جناح نمایندگی و گرفتند، عهده بر

-بازرگان را المللی بین های عرف با متعارف

این دو گرایش بنیادی، از ابتدای استقرار  یزدی. 

رژیم تاکنون وجود داشته و هربار بسته به شرایط 

 می شده است.  چیرهعمومی، یکی بر دیگری 

 * دورۀ خمینی و ریاست جمهوری خامنه ای

، به 1۲۰۹تا  1۲۵۹دهۀ اول انقالب، سال های 

چنین ریاست وان دورۀ حضور خمینی و همعن

تا پایان آن،  1۲۰۳جمهوری خامنه ای از مهرماه 

شاهد افت فرایند انباشت سرمایه و رکود اقتصادی 

 ۵۹بود. طی این دوره درآمد سرانۀ ملی واقعی، 

 ۲2درصد و سرانۀ تولید ناخالص واقعی غیرنفتی، 

درصد کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی بین 

به دلیل اشباع بازار جهانی نفت و  1۲۰۶و  1۲۰۵

ویرانی تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، 

دولت را برای تداوم سیاست های اقتصادی عاجل 

خود در تنگنای شدید قرار داده بود. به عالوه 

دولت دیگر نمی توانست پاسخگوی نیازهای 

 ۵۲به  ۲۹جمعیتی که طی این یک دهه از 

صد( افزایش یافته بود و همین در 4۳میلیون نفر )
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طور پرداخت مخارج سنگین جنگ با عراق، باشد. 

تیرماه  2۶در این اوضاع و احوال بود که در تاریخ 

سازمان ملل را برای  ۵۸۹، خمینی قطعنامۀ 1۲۰۶

پایان دادن به جنگ میان ایران و عراق پذیرفت. 

طی این دوره، فساد و رانت خواری به درجه ای 

و کمبود ارز خارجی و کمبودهای بازار،  باال رسیده

فرصت هایی را برای فربه شدن و افزایش 

موقعیت انحصاری شبکه ها و بنیادها به به وجود 

 4۳۳آورده بود. بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب 

شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از 

کاالهای اساسی )الستیک ماشین، روغن موتور، 

الیاف، شکر، پارچه، لبنیات و  ظروف شیشه ای،

غیره( بود، و بزرگ ترین بساز و بفروش شرکت 

ساختمانی هم محسوب می شد. بنیاد مستضعفان 

میلیارد دالر دارایی، به بزرگ ترین  12با حدود 

واحد اقتصادی در خاورمیانه مبدّل گشته بود. الیه 

ای از بورژوازی خرد و تحقیر شده که از هرج و 

جان به در برده بود، حریف شرکت مرج انقالب 

های دولتی، بنیادها )این منابع اصلی رانت خواری 

برای اقلیتی بسیار « انباشت اولیه»انحصاری و 

کوچک(، یا حتی تجّاری که ارتباط نزدیکی با 

رژیم داشتند، نبود. این بخش از بورژوازی، با درک 

این که در روند عادی سازی وضع اقتصادی 

وسازی و رشد آن وجود ندارد، مبارزه امیدی برای ن

اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم 

اقتصادی را بلند کرد و به همین دلیل خواستار 

خصوصی سازی صنایع و مقررات زدایی از بازار، 

-برای کوتاه کردن دست رقیب از حیطۀ اقتصادی

 سیاسی، شد.

رژیم خمینی که از بدو شکل گیری درهم 

شوراها و اعتصابات کارگری و سپس شکستن 

جنبش کردستان را آغاز کرده و با پیشبرد اعدام ها 

با هر جریان چپ و  1۲۰۳و تسویه های دهۀ 

رادیکال تعیین تکلیف نهایی کرد، بیش از هر 

نظام دیگری به امپریالیسم خدمت کرد که نگران 

در ایران بود. در پشت هر حرف « خطر کمونیسم»

رژیم « ضد امپریالیستی»هر یا اقدام به ظا

که چپ زیر سلطۀ استالینیسم در آن وجه  -خمینی

 -جستجو می کرد «ملی»و  «ضد امپریالیستی»

زدوبند با امپریالیسم و حمله به طبقۀ کارگر قرار 

 پیام هزاران میان در اخیراً که است جالبداشت. 

 مسلمان دانشجویان» که ایمحرمانه دیپلماتیک

 در امریکا سفارت اشغال از سپ «امام خط پیرو

 شیطان هایتوطئه» مدارک عنوان به تهران

 بسیار گزارش کردند، منتشر «انقالب علیه بزرگ

 اطالعات سازمان دفتر که دارد وجود کوتاهی

 از پیش نیم و ماه دو حدود )سیا( امریکا مرکزی

 داخل از ،1۲۵۹ آبان 1۲ گیری گروگان واقعۀ

 «ویرجینیا لنگلی» رد سیا مرکزی مقر به سفارت
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 فردی به ای،صفحه نیم سند این .بود فرستاده

 دفتر در 1۲۵۹ مرداد ۲1 روز که کند می اشاره

 مقامات و بازرگان مهدی دیدار به وزیری نخست

 او که شد معلوم هابعد رود.می موقت دولت ارشد

 خاورمیانه امور در سیا مقامات ترینمهم از یکی

 و امریکا خارجۀ وزارت ملکا هماهنگی با که بوده

 سنگ تا بود شده اعزام تهران به سفید کاخ اطالع

 را استراتژیک اطالعاتی همکاری روند یک بنای

 سیا ارشد مأمور این بگذارد. نوپا رژیم مقامات با

 به تهران در اش روزه چند اقامت دوران در

 مجلس رئیس نایب بهشتی، محمد مالقات

 جمهوری حزب یرکلدب و اساسی قانون خبرنگان

 .رودمی نیز اسالمی

این روابط مخفیانه بعدها نیز به اشکال مختلف و 

از سوی سایر عناصر رژیم پیش می رود. به عنوان 

مثال رفسنجانی به عنوان کسی که عمالً خمینی 

در « جام زهر»بس و نوشیدن را به پذیرش آتش

متقاعد کرده بود، درست در آن زمانی که  ۰۶سال 

از سوی امریکا و متحد آن در منطقه، یعنی  ایران

اسرائیل، مورد تحریم قرار داشت، به طور مخفیانه 

شرکت داشت « کنترا-ایران»در قرارداد کثیف 

)یعنی معاملۀ تسلیحات بین حکومت ایران با 

 1۲تا  1۲۰4مرداد  2۸ایاالت متحده و اسرائل از 

که طی آن امریکا از طریق نفوذ  1۲۰۵اسفند 

های امریکایی در سعی در آزادسازی گروگان ایران

کرد و در ازای آن برخی قطعات جنگی و  لبنان

نظامی را که به دلیل تحریم امکان فروش آن ها 

به ایران وجود نداشت، در اختیار رژیم قرار داد. 

درآمد حاصل از فروش این تسلیحات به طور 

داده  پنهانی به ضد انقالبیون کنترا در نیکاراگوئه

شد. اسرائیل نیز بخشی از معاملۀ فروش می

تسلیحات به ایران را در دست گرفت و از این 

نخوردن ایران در مقابل طریق سعی در شکست

 جبهۀ متحد عربیِ مخالفِ اسرائیل داشت(.

 * قدرت گیری جناح لیبرال بورژوازی

دو تحولِ همزمان دیگر به پیشبرد هدف لیبرالیسم 

دلسردی مردم از وعده  اقتصادی کمک کرد؛ اول،

ها و شعارهای همیشگی مقامات، و تنزل سطح 

زندگی آن ها؛ و دوم، بحران حادّ ارز خارجی و 

کمبود مزمن آن در سطح سرمایه گذاری داخلی. 

به همین جهت دولت به اجبار با فاصله گرفتن از 

تا  1۲۰۰شعارهای اصلی انقالب، طی سال های 

از کرد. البته این وام گرفتن از خارج را آغ 1۲۰۹

کار مخفیانه صورت گرفت، زیرا افشای گرفتن وام 

به نارضایی از جنگ اضافه می کرد. با وجود آن 

، جناح «تندرو»که هنوز برخی عناصر روحانی 

، در مقابل سرمایه گذاری خارجی و از «اقتدارگرا»

سرگیری ارتباط با غرب جان سختی می کردند، 
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دی دیگر جایی برای ولی الزامات بازسازی اقتصا

چنین شعارهایی باقی نگذاشته بود. این گونه بود 

که رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه 

اعالم کرد که سرمایۀ خارجی ذاتاً شر نیست و می 

تواند در طرح های تولیدی به نفع جامعه به کار 

 (.1۲۰۹دی  2۹رود )کیهان هوایی، 

مین مالی از یکی از پیامدهای مهم تالش برای تأ

خارج، این بود که دولت مجبور بود برای جلب 

سرمایۀ خارجی، پایبندی خود را به بازسازی 

نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان 

دهد. پیگیری این حرکت، خود را به شکل نمادین 

در استقبال جمهوری اسالمی از هیئت اعزامی 

تهران  بانک جهانی در -صندوق بین المللی پول

( نشان داد، باید درنظر داشت که این 1۲۰۸)

نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی 

 1۲۵۶امپریالیستی به ایران بعد از انقالب بهمن 

 بود.

، 1۲۰۸حملۀ عراق به کویت و اشغال آن در سال 

تردید موهبتی و در پی آن جنگ خلیج فارس، بی

و  اسالمی بود؛ چرا که قطع تولیدحکومت برای 

صادرات نفت عراق و کویت باعث افزایش قیمت 

نفت در بازار جهانی شد و از این رو درست 

ایران نیازی جدّی به ارز  حکومتهنگامی که 

خارجی برای اجرای برنامۀ بازسازی و خارج کردن 

اقتصاد از رکود حاد داشت، این درآمدها به کمک 

 او آمد.

سیاست لیبرالیسم اقتصادی ایران شامل تک 

نرخی کردن ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، 

خصوصی سازی شرکت های دولتی، حذف کنترل 

، «دولت سازندگی»قیمت ها، و سوبسیدها بود. 

آزادسازی گام به گام بازار ارز خارجی را در سال 

آغاز نمود )هرچند به دلیل تبعات تورمی و  1۲۰۸

متعقباً فشارهای مردم، بانک مرکزی در سال 

نترل مجدّد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از ک 1۲۶۲

هئیت دولت مصوبه ای را  1۲۶۳سر گرفت(. در 

خصوصی سازی حدود  بهصادر کرد و تصمیم 

. در این اثنا نموداعالم  را شرکت دولتی 4۳۳

دولت دست از کنترل قیمت بخش اعظم کاالهای 

 تولیدی بخش خصوصی برداشت.

خالفت با با کاهش سطح زندگی عموم مردم، م

سیاست های لیرالیسم اقتصادی باال گرفت و 

از ترس مخالفت گستردۀ مردم عقب  حکومت

نشینی کرد. به دنبال این عقب نشینی، استراتژی 

برای تداوم سیاست لیبرالیسم  حکومت« زیگزاگ»

هرجا که می  رژیماقتصادی آغاز شد. یعنی 

توانست عمدتاً در حوزه هایی که جلب توجه نمی 

فشار می آورد و هر وقت نارضایتی عمومی کرد، 

زیاد می شد، کوتاه می آمد. آن گاه که شورش ها 
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و تظاهرات در مخالفت با سیاست های حکومت 

)برای نمونه در مشهد، قزوین، اراک، اکبرآباد و 

اسالمشهر( به عوامل چانه زنی سیاسی تبدیل شد، 

تری در اهمیت بیش« رضایت عمومی»پارامتر 

 بات سیاسی پیدا کرد.معادلۀ ث

ولی هنوز پس از هفت سال دنبال کردن سیاست 

، دولت )و بنیادها( ۶۵خصوصی سازی، در سال 

چنان بازیگر اصلی در عرصۀ اقتصادی بودند، هم

یعنی هنوز توازن قوا به نفع گرایش اقتدارگرای 

بورژوازی در برابر جناح لیبرال بود. در نخستین 

قتصاد ایران همراه با )و دهۀ لیبرالیسم اقتصادی، ا

بهره مند از( افزایش درآمدهای نفتی، رشد کرد. 

این امر و فضای بازتر سیاسی برای بخش 

خصوصی، فرایند انباشت سرمایه داری را تسهیل 

 کرد. 

 نیز ۶۳به عالوه شاهد بودیم که چگونه در دهۀ 

تسویه حساب با نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج 

ی( از سوی وزارات اطالعات )قتل های زنجیره ا

در زمان وزارت علی فالحیان )وزیر اطالعات 

دوران ریاست جمهوری رفسنجانی( و دری نجف 

آبادی )اولین وزیر اطالعات خاتمی( صورت 

 گرفت.

 لیبرال-* تداوم و افول جناح بورژوا

پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی مستلزم فراهم 

برای سرمایه  آوردن امنیت و امکانات سود باال

است. در نتیجه دولت باید ضمن انجام نسخه 

های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، 

قواعد بازار را طوری تنظیم می کرد که مشوق 

انباشت سرمایه باشد و برای این منظور محدودیت 

های قانونی در مورد حوزۀ فعالیت بخش 

قانون اساسی( و یا  44خصوصی )مانند اصل 

را حذف  1۲۰۸اد قانون کار مصوّب سال برخی مو

کند. به عالوه این جناح از بورژوازی باید با حضور 

چنان به مقابله برمی خاست. بنیادها و دولت هم

به عالوه، جمهوری اسالمی پس از دو دهه 

سرکوب فرهنگی، از وادار کردن مردم به پذیرش 

هنجارهای اسالمی سنتی اش ناموفق بود. در 

بود که محمد خاتمی در انتخابات چنین بستری 

و با اتکا به مطالبات  ۶۰ریاست جمهوری خرداد 

عمومی وسیع خرده بورژوازی جدید به پیروزی 

رسید. با این حال خاتمی با اتحاد دو جناح متضاد 

درون حاکمیت، یعنی با اتئالف لیبرال های مشوق 

لیبرالیسم اقتصادی و بقایای هستۀ مرکزی 

رگرا و وابسته به انحصارات گرایش های اقتدا

دولتی، قدم به خط مقدم مبارزه برای پیشبرد 

سیاست لیبرالیسم اقتصادی گذاشت. خاتمی 

مجبور بود که مسیر توسعۀ اقتصادی دولت را 

معین کند. چرا که کاهش شدید قیمت نقت در 
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به مسألۀ اقتصادی فوریت می داد.  1۲۶۶سال 

ا او یک سال از انتخاب شدن خاتمی گذشت ت

برنامۀ اقتصادی اش را مشخص کند. برنامۀ او 

ملغمه ای بود از دیدگاه های دو جناح حامی وی. 

اما بازار جهانی نفت به گونه ای معجزه آسا به 

، قیمت جهانی 1۲۶۹نجات خاتمی آمد. در سال 

نفت و درآمدهای نفتی ایران رو به افزایش 

شد  گذاشت. درآمدهای نفتی ایران تقریباً دو برابر

و این افزایش درآمدهای نفتی، فشار اقتصادی را 

بر خاتمی کاهش داد و استراتژی زیگزاگی 

اصالح »لیبرالیسم اقتصادی، در میان کشمکش 

سنت گرایان »طرفدار خاتمی و « طلبان فرهنگی

مخالف او ادامه یافت. در این اثنا « فرهنگی

کشاکش پنهانی میان طرفداران بازار آزاد و جناح 

دولت گرای جمهوری اسالمی ادامه داشت. های 

با این حال خاتمی و حامیان اصالح طلب نه در 

مبارزه با جناح دیگر بورژوازی برای پیشبرد 

لیبرالیسم اقتصادی موفق بودند و نه در عمل به 

 وعده های دمکراتیک خود.

یکی از حوادث بین المللی مهم در دور دوم 

امریکا به ریاست جمهوری خاتمی، حملۀ نظامی 

 در جان کریخاک عراق )بعد از افغانستان( بود. 

 ABCخبرگزاری  با ، در مصاحبه2۳۳۲سال 

، ایران به حکومت بوش 2۳۳۲سال »گفته بود: 

پیشنهاد داد که آن ها در واقع کارهای مهمی در 

خودشان انجام  ]هسته ای[ ۀارتباط با برنام

یچ سانتریفیوژ داشتند. ه 1۰4؛ آن ها داد خواهند

را انجام نداد. هیچ اتفاقی  ]توافق[کسی این 

خبرگزاری واشنگتن پست در سال «. نیفتاده است

بخشی از این اسناد را منتشر کرد که  2۳۳۶

 درمطابق با آن خامنه ای پیشنهاد کرده بود که 

ر رژیم در ایران یصورت عدم تالش امریکا به تغی

به  ،«یتروریست های ایران»و اقدام قاطعانه علیه 

و سازمان های  «مجاهدین خلق»خصوص 

وابستۀ آن در ایاالت متحده و غیره، آن ها نیز 

متعاقباً از حمایت حماس و حزب اهلل دست خواهند 

انرژی اتمی  بین المللی زمان هایاس کشید و با

 همکاری کامل خواهند داشت و غیره.

و علم شدن « محور شرارت»قرار گرفتن ایران در 

در دورۀ بوش و چینی، در واقع  مسألۀ هسته ای

بهانه ای از سوی امپریالیسم امریکا بود که تا 

همین امروز نیز نقش فرعی داشته است. موضوع 

کلیدی برای امریکا، وادار کردن بورژوازی ایران 

به صرف نظر از هرگونه چالش جدی در برابر 

هژمونی امریکا در خاورمیانه بود، و این هدف یا از 

ملی بود یا مماشات و همکاری طریق جنگ ع

متقابل هر دو در منطقه. و بورژوازی روحانیت بنا 

به سابقۀ تاریخی خود بسیار خوب می دانست که 



 

4۸ 
چگونه راه دوم را انتخاب کند. منتها اختالف 

گرایش های درون آن، بر سر نحوۀ دست یافتن 

به این هدف و میزان امتیازات اعطایی و عقب 

 های تاکتیکی الزم بود. نشینی ها یا جلوروی

سال  12فرایندی که از آن زمان تاکنون، قریب به 

 به طول انجامیده است.

* قدرت گیری مجدّد و سپس دوپاره شدن جناح 

 اقتدارگرا 

از درون چنین شرایطی بود که احمدی نژاد، با 

و سپاه پاسداران، با « بسیجی»فراخوان نیروهای 

ی جلب آنانی که تکیه بر شعارها و برنامه ای برا

در جریان پیشبرد لیبرالیسم اقتصادی متضرر شده 

بودند، و با حمایت ضمنی و بعدها مستقیم خامنه 

ای، بر سر قدرت آمد. رقیب او در دور دوم 

نخستین انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی 

رفسنجانی بود. نزدیکی احمدی نژاد به بنیادها و 

بخش قدرت های انحصاری دولت، باری دیگر 

لیبرال( را به -هایی از بورژوازی )جناح بورژوا

وحشت انداخت، در حالی که بیکاران، خانواده 

درآمد، فقرا و خرده بورژوازی سنتی که های کم

تنزل « اصالحات»و « سازندگی»طی دوره های 

کرده بودند، از فرط ناامیدی به شعارهای احمدی 

 نژاد چشم امید دوختند.

قدرت  راه را برای ک سواحمدی نژاد اما از ی

که در  از کردهمان جناحی از بورژوازی ب گیری

دوره های لیبرالیسم اقتصادی سعی در حذفشان 

، و از سوی دیگر تمامی برنامه های ناتمامی داشت

را که دولت های سازندگی و اصالحات به دلیل 

ترس از واکنش طبقۀ کارگر از انجامشان سر باز 

به انجام رساند )اعمال می زدند، با مشت آهنین 

مالیات بر ارزش افزوده، حذف تدریجی سوبسیدها، 

افزایش بهای کاالها و خدمات عمومی، خصوصی 

چون گذشته به معنای سپردن امور هم -سازی

 44دور زدن اصل  -اقتصادی به جناح مدافع خود

قانون اساسی، ادامۀ تغییر قانون کار، سرکوب 

 نظایر این ها(.اعتراضات کارگران، معلمان و 

به عنوان نمایندۀ جناح خاصی از « احمدی نژاد»

بورژوازی نیز ضمن حفظ همان شعارهای اولیه به 

انجام برنامه های ناتمام لیبرالیسم اقتصادی 

پرداخت، منتها تحت فشار و نارضایتی اقتصادی 

بخش اعظم بورژوازی )در کلیت آن( به این نتیجه 

های آتشین خود رسید که باید در عمل از شعار

فاصله بگیرد و باب مذاکره با امپریالیسم غرب را 

شود! « اصالح طلب»بازکند و در یک کالم خود 

صحبت های جنجالی اسفندیار رحیم مشائی از 

دوستی ملت ایران با اسرائیل و امریکا که با 

واکنش مستقیم خامنه ای رو به رو شد، باید در 

ی بود که تا ارچوب نگاه کرد؛ این درحالهاین چ



 

۵۳ 
محو »و « نفی هولوکاست»پیش از این از 

دم زده می شد. به این ترتیب آن سنت « اسرائیل

های فرهنگی اسالمی که طی دو دوهۀ نخست 

انقالب به شدیدترین شکل ممکن به جامعه 

تحمیل می شد و به ظاهر در دور نخست دولت 

 خود را به احمدی نژاد احیا گشته بود، ناگهان جای

به عنوان « فرهنگ باستانی»و « ایرانی مکتب»

یک ایدئولوژی برای جذب بخش بیشتری از 

 ، داد.اعتراضات جامعه به سوی خود

در تمام این دوره خط و نشان کشیدن های 

برگزاری مانور ده روزه در تنگۀ حکومت ایران )

، حمله ۸۳رزمایش مدافعان والیت یا همان  هرمز 

عذرخواهی رسمی از  به سفارت بریتانیا و متعاقباً

 1۶۳آن، اعالم تصرف هواپیمای جاسوسی آر کیو 

دانشمندان یدن آمریکا در ایران و به قتل رس

ایرانی و انفجارات در برخی نقاط ایران و ربودن 

و تهدیدهای متقابل  دیپلمات ها و غیره(

امپریالیسم، نه نشانۀ آغاز جنگ گرم، بلکه 

رای خصوصیات یک جنگ سرد از سوی طرفین ب

 تقویت موضع مذاکراتی خود بود.

طی دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، سه 

نامه )اگر موارد محرمانۀ دیگری در کار نبوده 

باشد( از سوی اوباما به خامنه ای ارسال شد. 

 نماز نخستین اشاره به اولین نامۀ باراک اوباما در

انجام  1۲۹۹خرداد  2۸در  ایخامنه مشهور جمعۀ

گرفت که طی آن خامنه ای التهابات و اعتراضات 

جامعه را به تحریکات غرب ارتباط داد. اول 

، منسوب تابناک وب سایتهم  1۲۹۹شهریور ماه 

گزارش داد که باراک اوباما به محسن رضایی، 

 .تنامۀ دیگری برای رهبر ایران فرستاده اس

ای نامۀ اول اوباما را داد که خامنهتابناک خبر می

همان موقع دریافت و پیش از برگزاری انتخابات 

هم خبر داد که  تایمزواشنگتن .جواب داده بود

دو « همکاری بهتر»اوباما در آن نامه خواهان 

 .کشور شده بود

، نمایندۀ مجلس، اواخر دی ماه مطهری علی

ی فارس از نامۀ سوم در گفتگو با خبرگزار 1۲۸۳

نامۀ سوم  .باراک اوباما به رهبر ایران خبر داد

ای میان زمانی ارسال شده بود که مذاکرات هسته

بست رژیم ایران و دیگر طرفین غربی عمالً به بن

رسیده و تنها توافق دو طرف در هر نشست بر سر 

بحث تحریم  .زمان و مکان نشست بعدی بود

در اتحادیۀ اروپا  1۲۸۳اه نفت ایران از اوایل دی م

های ایرانی تهدید جدی شده بود و برخی مقام

کردند که در صورت عملی شدن تحریم نفت، می

جریان صادرات نفت  هرمز تنگۀ بستن ایران با

خلیج فارس را به کلی قطع خواهد کرد که چنین 

 چیزی هرگز رخ نداد.
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، آخرین فرصت فاصله 32انتخابات  ۵1

 رتگاهپ لبۀ گیری رژیم از

و موقعیت  ۸2انتخابات ریاست جمهوری 

جمهوری اسالمی در آن از چندین وجه، متفاوت 

از انتخابات پیشین بود و اهمیت ویژه ای داشت؛ 

در این مقطع بحران داخلی و بین المللی رژیم 

شدت گرفته بود و انتخابات در واقع آخرین 

فرصت برای غلبۀ موقت و برون رفت از این 

شمار می رفت. از نقطه نظر بین بحران ها به 

المللی، دور جدید تحریم ها این بار با محوریت 

صنایع نفت و پتروشیمی )یعنی تکیه گاه اصلی و 

حیاتی درآمد جمهوری اسالمی( و همین طور 

بانک مرکزی، تأثیرات خود را بر رژیم گذاشته بود؛ 

همان طور که از سیر حرکت بورژوازی ایران می 

سألۀ نفت و درآمدهای نفتی همواره توان فهمید، م

یکی از پایه های بقای این رژیم بوده که در 

بزنگاه های تاریخی به نجات آن و خروج موقتی 

از بحران اقتصادی یا تخفیف آن انجامیده است. 

دور جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزی و 

پتروشیمی جمهوری اسالمی از  -صنایع نفتی

متحدین آن، تا پیش از  سوی اتحادیۀ اروپا و

انتخابات صدمات زیادی به رژیم زده بود، به 

طوری که صادرات نفت و گاز طبیعی فشرده از 

 روزانه به 2۳11میلیون بشکه در روز در سال  2.۵

سقوط کرده بود.  2۳1۲میلیون بشکه در سال  1.1

، یعنی پس از اعالم 1۲۸2در تاریخ سوم خرداد 

حیت شده از سوی اسامی نامزدهای تأیید صال

شورای نگهبان، وندی شرمن، معاون سیاسی 

وزارت امور خارجه آمریکا در سفر به دهلی از 

های هند در اعمال تحریم حکومتهمکاری 

به عالوه  .ایاالت متحده علیه ایران قدردانی کرد

هایی را برای خریداران عمدۀ نفت مریکا معافیتا

ز این کشور خام ایران در ازای کاهش وارداتشان ا

ای تمدید در نظر گرفت که به صورت دوره

 .شوندمی

مضاف بر این، امپریالیسم با استفاده از اعتراضات 

و خیزش هایی که در منطقۀ خاورمیانه رخ داد، 

را به ژئوپلتیک منطقه به نفع خود تغییر نقشۀ 

. پس سرعت پیش برد که هم چنان نیز ادامه دارد

ژگون ساختن قذافی در از دخالتگری در مصر، و وا

لیبی، پروژۀ حمایت از ارتش آزاد سوریه و تالش 

برای روی کار آوردن یک رژیم تا مغرِ استخوان 

وابسته به امپریالیسم به جای بشار اسد )مهم ترین 

شد؛ در منطقه( آغاز  ایران متحد استراتژیک رژیم

شمارش معکوس سقوط بشار اسد برای رژیم 

 می رفت. ایران زنگ خطر به شمار

)به عنوان یکی از  درگذشت چاوز در ونزوئال

و ابهام در تداوم سیاست  کشورهای عضو اوپک(



 

۵2 
خارجی او نسبت به جمهوری اسالمی در حکومت 

بعدی، پایۀ جمهوری اسالمی را در امریکای التین 

تضعیف کرده بود )ضمن این که اتفاقاً ونزوئال 

ی درحال بهره مندی از تأثیر تحریم های نفت

ایاالت متحده و اروپا علیه ایران، برای به دست 

آوردن بخشی از بازاری بود که ایران در به ویژه 

 .چین و هند از دست می داد(

از نقطه نظر داخلی، شکاف های درونی رژیم 

شدت گرفته بود؛ خامنه ای و حلقۀ وابسته به آن 

را در دفاع از ریاست « جریان فتنه»که به تازگی 

دی نژاد عقب زده بود، این بار جمهوری احم

مجبور بود که همین متحد سابق خود را هم به 

از دور خارج کند، و این « جریان انحرافی»عنوان 

اشتباهات ممتد محاسباتی، بیش از هر چیزی خود 

خامنه ای را در موقعیت بدی در مقابل پایه هایش 

قرار داده بود. به عالوه حاکمیت می دانست که به 

وّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی جامعه دنبال ج

، مشارکت در انتخابات پیش ۹۹پس از اعتراضات 

 روی آن با چالش جدی رو به رو است.

، تنها همین ۸2در وضعیت خاص انتخابات 

گرایش دوم بود که می توانست موقتاً بر هر دو 

بحران غلبه کند. حاکمیت و در مرکز آن باند 

مهندسی و مدیریت  خامنه ای، مجبور بود برای

بحران خود )آن هم با بهره گیری از نبود یک خط 

رهبری انقالبی و رادیکال در جامعه(، مهره ای را 

به عنوان نمایندۀ این گرایش رو کند که اوالً مورد 

پذیرش غرب و طرف سازش و مماشات با آن ها 

باشد؛ و ثانیاً بتواند اعتراضات موجود در جامعه به 

ت قبلی را به سوی صندوق های دنبال انتخابا

رأی کانالیزه کند؛ و ثالثاً مورد قبول و اجماع جناح 

 های رقیب درون حکومت قرار بگیرد.

رفسنجانی با خط سیاسی همیشگی خود، به 

عنوان نمایندۀ این گرایش، چنین گزینه ای 

محسوب می شد؛ ولی حضور و انتخاب رفسنجانی 

ر به ریزش به دلیل کارنامۀ قبلش اش، خود منج

پایه های تندرو و افراطی اطراف خامنه ای می 

شد. برخورد غرب بالفاصله پس از اعالم ردّ 

صالحیت رفسنجانی، به وضوح اهمیت حضور این 

چهره )و در واقع باید گفت خطّ مشی محافظه 

کارانۀ او( را برای آن ها، نشان می داد. به عنوان 

دم حضور نمونه جان کری، انتخابات را به دلیل ع

خواند و از وی « غیردمکراتیک»رفسنجانی 

 حمایت کرد. 

در نتیجه به مهره هایی نیاز بود که بتوانند چنین 

شروطی را تأمین کنند. روحانی، محصول چنین 

کسی که هم نمایندۀ خامنه - روحانی نیازی بود.

ای در شورای عالی امنیت ملی بوده و هم مورد 

ته و در گذشته تأیید شخص رفسنجانی قرار داش



 

۵۲ 
نیز رئیس تیم هسته ای مذاکره کننده با آلمان، 

گزینه ای بود که هم  -فرانسه و بریتانیا بوده است

می توانست به دلیل سوابق خود جناح های 

مختلف درون رژیم و طرف غربی را راضی کند و 

هم با محور قرار مطالبات دمکراتیک عمومی 

ه تا حل جامعه )از امنیت زنان در جامعه گرفت

حملۀ »مسألۀ فرسایشی هسته ای و رفع خطر 

از خود نشان دهد « معتدل»چهره ای «( نظامی

که اعتراضات را به نفع شرکت در انتخابات خنثی 

کند. این دقیقاً همان سناریویی است که نهایتاً رخ 

داد، و متأسفانه پیروز اصلی آن، جمهوری اسالمی 

 بود.

از فرط  ببه سوی غر مجدد بنابراین چرخش

، در دستور کار حکومت جدید روحانی استیصال

قرار داشت و طرف مقابل نیز تمایل خود را نشان 

ین مداده بود؛ چراغ سبز بعدی ایاالت متحده، چهار

نامۀ اوباما به خامنه ای بود که بخش هایی از آن 

در وال استریت ژورنال منتشر گردید و مستقیماً 

ان علیه داعش را به هرگونه همکاری امریکا با ایر

 2۳14 توافق هسته ای تا ضرب األجل نوامبر

ارتباط می داد. ایاالت متحده در سطح عمومی 

همیشه اصرار داشته است که توافق هسته ای 

مستلزم روابطۀ حسنۀ بیش تر و وسیع تر با ایران 

نیست. اما واقعیت امر چیز دیگری است. رژیم 

های امریکا ایران درحال پاسخگویی به درخواست 

 داشته و است، و پشت پرده همکاری هایی وجود

دارد. به عنوان مثال عقب نشینی ایران از حمایت 

سیاسی از نوری المالکی نخست وزیر عراق، در 

کارزار امریکا برای خلع ید او و انتصاب یک 

در بغداد، « انعطاف پذیرتر»حکومت دست نشاندۀ 

 سودمند واقع شد.

به عالوه سخنگوی کاخ سفید، جاش ارنست، 

ضمن صحبت خود با رسانه ها دربارۀ نامۀ اوباما، 

ما دربارۀ حواشی مذاکرات »تصدیق کرد که 

در دست کم چند مورد  ]هسته ای با ایران[

صحبت کرده ایم و همین طور کارزار کنونی که 

 «.قرار است علیه داعش هدایت شود

د ایاالت متحده نیز  یکی از از مقامات نظامی ارش

گفت که ایاالت متحده کانال « سی ان ان»به 

 -از طریق مقامات عراقی -هایی ارتباطی با ایران

در ارتباط با اقدام نظامی امریکا علیه داعش باز 

کرده است. هرچند او تأکید می کرد که چنین 

مذاکره ای شامل همکاری نظامی نمی شود، ولی 

لیات امریکا و رژیم ضروری هم می دید که از عم

تنش » -«مدیریت حریم هوایی»از جمله  -ایران

 بشود. « زدایی

 در لوزان 8+5توافق رژیم ایران و گروه 



 

۵4 
برابر با سیزدهم  2۳1۵سرانجام در روز دوم آوریل 

 ۀماه 1۹آخرین دور از سری  1۲۸4فروردین 

سال است ادامه دارد، در لوزان  12مذاکراتی که 

سرمایه داری ایران که  .رسید)سوئیس( به پایان 

سال ها به دنبال امتیاز بیش تر و از موضع باال به 

بود، در داده مذاکرات فرسایشی هسته ای ادامه 

واقع به شکل خفت باری به توافق رسید، هرچند 

که از همان ابتدا سعی کرد در وجه عمومی آن را 

یک پیروزی و دستاورد برای خود نشان دهد. 

از پایان دور دوم مذاکرات  حسن روحانی پس

توئیتر خود  صفحۀ در لوزان در ۵+1ایران و 

تیم  ۀبا لطف خداوند و تالش بی وقف»نوشت: 

کننده، به راه حل های مهمی در مذاکرات ه مذاکر

تیر  1۳ای دست یافتیم. توافق نهایی تا هسته

« توافق نهایی»ماه برای  4از اکنون،  «.۸4

 فرصت تعیین شده است.

ایران به دنبال جاه طلبی های هسته ای  رژیم

خود، فشار و بار تحریم اقتصادی سال های 

گذشته را تمام و کمال بر گردۀ طبقۀ کارگر و 

اقشار جامعه انداخت؛ درحالی که بخش  دیگر

هایی از حاکمیت به واسطۀ تحریم ها و بازار سیاه، 

 سودهای نجومی بردند.

تبعات پیامدهای تحریم های اقتصادی که به 

فساد و رانت خواری حاکمیت ایران، حذف 

سوبسیدها، معرفی مالیات بر ارزش افزوده، 

و سایر  سازیخصوصی سازی، تعدیل نیرو، بیکار

حمالت به طبقۀ کارگر اضافه شد، خود سهم 

مهمی در کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای 

مهم )از جمله دالر و یورو( و افزایش تورم و 

اهش قدرت خرید پول ایران داشته است. متعاقباً ک

به عالوه یکی از پیامدهای مستقیم تحریم های 

اقتصادی، ممنوعیت فروش هواپیماهای 

مسافربری و غیرنظامی به ایران و دشواری خرید 

لوازم یدکی از شرکت های اروپایی بوده است. 

نتیجۀ استفاده از هواپیماهای کهنه و از رده خارج، 

پی هواپیما در طول سه دهۀ  سقوط های پی در

که طی سال های اخیر شدت  گذشته بوده است

سیزده سانحۀ سقوط ». به گزارش رویترز گرفته

رخ داد که  2۳11و  2۳۳۳هواپیما طی سال های 

 «.کشته برجای گذاشته است 1224دست کم 

حوزۀ دیگری که تحریم ها در آن جان اکثریت 

کمبود دارو  شهروندان ایران را تهدیده کرده است،

و افت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی 

 بوده است.

مواد و »(، 2۳1۲ژوئیۀ  2۰به گزارش الجدلیه )

شکان هفت تا زات مورد استفادۀ دندان پزتجهی

هشت برابر گران تر از سال قبل شده است. در 

نتیجه سالمت دهان و دندان به امتیازی تبدیل 



 

۵۵ 
وسط به آن شده است که کارگران و اقشار مت

دسترسی ندارند. به دنبال این شرایط، شرکت های 

داروسازی از خرید و واردات داروهای پایه ای، از 

تایلنول گرفته تا داروهای سرطان و ویتامین های 

دورۀ بارداری، ناتوان بوده اند. واردات داروهای 

حاوی آنتیوبیوتیک )از نوعی که در داخل ایران 

صد کاهش یافته و قیمت  در 2.۶تولید نمی شود(، 

درصد باال رفته است. قریب به بیست  ۲۳۹آن 

هزار بیمار مبتال به تاالسمی در سرتاسر کشور 

تنها چند روز از نیازهای دارویی ماهانۀ خود را 

تفاده برای سدریافت کرده اند... داروهای مورد ا

مداوای هموفیلی، سرطان، تاالسمی،  فلج 

د یکلیه یا در داخل تول چندگانه و پیوند و دیالیز

نمی شوند و یا تولید می شوند، منتها کارایی 

داروهای وارداتی از اروپا و امریکای شمالی را 

چنین بیماری های  یندارند. کمبود دارو برا

 «لب به مرگ می انجامند.غمزمنی ا

با وجود تحمیل هزینه های سنگین به اکثریت 

توافق  مردم ایران، نهایتاً جمهوری اسالمی طی

لوزان پذیرفت که تعداد سانتریفیوژ های خود را به 

تعداد  »میزان تقریباً دو سوم کاهش بدهد: 

 ۰1۳4کنونی به  1۸۳۳۳سانتریفیوژهای ایران از 

 ۵۳۰۳سال آینده تنها  1۳رسد، که در  دستگاه می

 «.سازی خواهند کرد ها اورانیوم غنیعدد از آن

 که:جمهوری اسالمی موافقت کرده است 

درصد  ۲.۰۶سال، باالی  1۵کم به مدت  دست» 

 سازی نکند. غنی

سال، ذخایر اورانیوم  1۵کم  به مدت دست

کیلوگرم کنونی،  1۳۳۳۳شده خود را از مقدار غنی

 کیلوگرم کاهش دهد. ۲۳۳به 

تمامی سانتریفیوژهای اضافی ایران تحت نظارت 

آژانس ذخیره شده و تنها برای جایگزینی 

 گیرند های فعال، مورد استفاده قرار میسانتریفیوژ

ای  سازی تازه سال هیچ تأسیسات غنی 1۵تا 

 «نسازد

نیز توافق شده است که  ودر مورد تأسیسات فرد

 ایران:

سال در تأسیسات فردو  1۵کم  تا به مدت دست

 .سازی اورانیوم انجام ندهد غنی

تأسیسات فردو را به نحوی تبدیل کند که تنها 

آمیز به کار گرفته شود )به  اف صلحبرای اهد

، «ای، فیزیک، فناوری( مرکز تحقیقات هسته

 1۵دست کم  تا هم منتها این تحقیقات و توسعه

 سال نباید مرتبط با غنی سازی اورانیوم باشد.

 »آماده است که: « بازرسی و شفافیت»در بخش 

ای ایران، از  المللی به تأسیسات هسته آژانس بین



 

۵۰ 
سازی این کشور در نطنز  تأسیسات غنیجمله به 

سازی پیشین آن در فردو  و تأسیسات غنی

دسترسی منظم خواهد داشت و در این راستا از 

های نظارتی  ترین فناوری ترین و مدرن پیشرفته

ها به معادن  بازرس » و «استفاده خواهد کرد

 «  اورانیوم دسترسی خواهند داشت

آمده است: « وریرآکتور و بازفرآ»در بخش 

توانست مقادیر قابل  هستۀ اصلی رآکتور که می»

توجه پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید کند، نابود 

شود؛ ایران در طول  شده یا از کشور خارج می

، ]تحقیقاتی آب سنگین در اراک [عمر رآکتور 

شدۀ رآکتور را به خارج از  تمام سوخت مصرف

سال،  1۵به مدت  ایران»و « کند کشور منتقل می

 .«سازد هیچ رآکتور آب سنگین دیگری نمی

ها نیز می خوانیم که رژیم «تحریم»در زمینۀ 

به « قابل راستی آزمایی»ایران چنان چه به شکل 

« تخفیف تحریم»تعهدات خود پایبند باشد، 

دریافت خواهد کرد، و چنان چه آژانس تأیید کند 

ا برنامۀ که رژیم ایران قدم های کلیدی مرتبط ب

برنامۀ تحریم ها مرتبط با »هسته ای را برداشته، 

در هر زمان »، و «هسته ای را تعلیق خواهند کرد

 که ایران به تعهدات خود عمل نکند، این تحریم

و به عالوه « .گردندها فوراً به جای خود باز می

ای  هسته برنامۀ های مرتبط با معماری تحریم»

حفظ  م دورۀ توافقایاالت متحده در بخش اعظ

ها درصورت بروز  شده و امکان بازگشت فوری آن

 «کند. کارایی را فراهم می-مورد جدی عدم

جمهوری « پیروزی»این ها گوشه هایی از 

پس از  «(بُرد–بُرد »)یه به قول ظریف،  اسالمی

بنابراین اتفاقاً  سال ها مذاکرات فرسایشی است.

توافق این که حسین شریعتمداری در توصیف 

ایم و افسار اسب زین شده را داده» لوزان می گوید

، نه مخالفت با توافق، بلکه «ایمپاره تحویل گرفته

اعتراف رک و راست به شکست جاه طلبی هسته 

ای جمهوری اسالمی است. در این بین امامان 

استان های مختلف نیز به مدح و ثنای  ۀجمع

توافق و نتیجه بخش بودن « داری ملت ایرانیپا»

 پرداخته اند.

با این توافق، رژیم ایران امتیازات گسترده ای را 

اتحادیۀ اروپا بر  آن در به ایاالت متحده و شرکای

همان طور که در سر مسألۀ هسته ای اعطا کرده. 

تأسیسات اتمی ایران می متن توافق برمی آید، 

تواند مورد بازرسی های سرزدۀ آژانس انرژی اتمی 

 مجوز یم ایران نیز به بازرسانژرقرار بگیرد و 

که  را نامحدود ورود به هر سایت یا تسهیالتی

 داده است. ،می دانند« مشکوک»

ظرفیت غنی سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده 

سال آتی به شدت کاسته خواهد شد،  1۵طی 



 

۵۶ 
تسهیالت غنی سازی هسته ای فردو به مرکز 

پژوهش تبدیل خواهد شد و رأکتور تحقیات آب 

سنگین اراک به نحوی بازسازی و طراحی می 

شود که از تولید پلوتونیوم قادر به کاربرد برای 

 ساخت سالح های هسته ای جلوگیری شود.

طابق مچارچوب زمانی و شرایطی که با این حال 

و  دهبا آن تحریم های اقتصادی ایاالت متح

اتحادیۀ اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل علیه 

ق درخواهد آمد، روشن نیست. یلت تعلایران به حا

در واقع نکتۀ جالب هم دقیقاً همین است. ضمن 

یا  1۳آن که تمام باید و نبایدهای رژیم ایران طی 

سال آتی به دقت و با جزئیات بیان شده است،  1۵

ایاالت متحده و متحدین دست اما در عین حال 

باز گذاشته آن در ارتباط با زمان توقف تحریم ها 

ایران میلیمتری از این . چنان چه رژیم است شده

م ها مجدداً بازخواهند ری، تحتوافقات عدول کند

چنان به گشت. تحریم های سازمان ملل نیز هم

عنوان ابزاری برای کنترل رژیم ایران در این 

 تفاده قرار خواهد گرفت.سفرایند مورد ا

واکنش مثبت حکومت اوباما و جناح هایی از 

امنیتی امریکا نسبت به -و نظامی دستگاه سیاسی

نتایج توافق، بر مبنای یک سلسله محاسبات 

است، که مهم ترین آن این است که سازش با 

ریکا را در برابر میت امپریالیسم اعرژیم ایران، موق

ای ژئوپلتیک خود یعنی روسیه و چین باال برق

 خواهد برد.

 این محاسبات عبارتند از:

می تواند با بورژوازی  الف. امپریالیسم امریکا

روحانیت در ایران معامله و همکاری کند. رژیم 

ایران از زمان اتمام جنگ با عراق بارها عالئمی از 

 مختلف آمادگی برای چانه زنی با حکومت های

امریکا، اعم از دمکرات یا جمهوری خواه، نشان 

. در طول دورۀ جنگ ایران و عراق، ه استداد

صدام حمایت نمود، ولی  حکومت امریکا از رژیم

در عین حال طی معاهدۀ سری، به ایران نیز 

سالح فروخت. به دنبال تهاجم نظامی امریکا به 

نیز خامنه ای پیشنهادی  2۳۳۲عراق در سال 

محرمانه را به حکومت بوش اعالم داشت که 

 روزنامۀ واشنگتن پست اسناد آن را منتشر کرد.

ه سوی روابط روحانی که امروز طالیه دار حرکت ب

حسنه و سازش با ایاالت متحده است، معتمد و 

؛ و محسوب می شودپیرو خط هاشمی رفسنجانی 

رفسنجانی سال ها جناحی از بورژوازی ایران را 

نمایندگی و رهبری کرده است که خواهان جهت 

گیری به سمت ایاالت متحده و اروپا و مخالف 

ط بن است که رواراعناصری حول سپاه پاسدا

اری کدیک اقتصادی و تجاری با چین و همنز

 امنیتی با روسیه داشته اند.-نظامی



 

۵۹ 
ب. ازسرگیری روابط دیپلماتیک و تجاری با ایران، 

و ایجاد امکان سرمایه گذاری ایاالت متحده و 

اتحادیۀ اروپا در اقتصاد ایران، هم نفوذ امپریالیسم 

امریکا را در منطقه افزایش خواهد داد و هم رژیم 

ان را کامالً رام خواهد کرد به طوری که ایر

)مشابه این  هژمونی آن را در منطقه تهدید نکند

. رویکرد را نیز اخیراً نسبت به کوبا داشته است(

ندگان سمایکل گوردن و دیوید سنگر، دو تن از نوی

نیویورک تایمز که پیوندهای نزدیکی  ۀارشد روزنام

در مقالۀ ، نظامی امریکا دارند-طالعاتیاتگاه سد اب

پس از اشاره به این که تحت توافق روز اخیر خود 

برنامۀ هسته  های از محدودیت ریه بسیابپنجشن

ای سپری خواهد شد، می نویسند که این معادل 

سال،  1۵این شرط بندی که ایران بعد از »است با 

به مراتب بیش از قبل به یک بازیگر بین المللی 

ت متفاوت، اهل همکاری، چه بسا تحت مدیری

 «.دشخواهد تبدیل 

از دستورکار خارج نمی « تغییر رژیم»البته امکان 

شود، منتها امپریالیسم ایاالت متحده در شرایط 

رژیم  به جایفعلی آلترناتیو مشخص و آماده ای 

ایران ندارد و اتفاقاً فعالً بهتر از آن هم نمی تواند 

پیدا کند، بنابراین این گزینه را برای شرایط 

از  وقوع جنبش و خیزش عظیم یعنی -اصخ

علیه رژیم در آتیه، که قطعاً طبقۀ کارگر در  پایین

و عدم توانایی رژیم  مرکز آن قرار خواهد گرفت،

این گزینه را ایاالت نگاه می دارد.  -به مهار آن

متحده و متحدین آن در ناتو در مورد رژیم قذافی، 

با وجود آخرین چرخش های آن به سوی 

الیسم به کار بردند و اکنون نیز در مورد رژیم امپری

بشار اسد به کار می برند )امپریالیسم بارها 

 غیرقابل اعتماد بودن خود را نشان داده است(.

ج. رژیم ایران را می توان مطیع و وادار به 

همکاری با ایاالت متحده برای ایجاد ثبات در 

منطقۀ خاورمیانه تحت هژمونی امریکا کرد. 

حاضر ایاالت متحده و رژیم ایران به طور  درحال

نظامی مشترک برای سر  رتاکتیکی مشغول کارزا

پا نگاه داشتن حکومت عراق در برابر نیروهای 

 داعش بوده اند.

د.  سازش با رژیم ایران می تواند موقعیت جهانی 

روسیه و چین تقویت  رایاالت متحده را در براب

با سیاست  2۳۳۸حکومت اوباما از اواسط  کند.

تالش کرد با به کارگیری « محور آسیا»موسوم به 

یک استراتژی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی 

خصمانه، چین و کشورهای حوزۀ اقیانوس هند و 

 آرام را تابع خود کند.

چین بزرگ ترین شریک تجاری درحال حاضر 

ایران و مهم ترین سرمایه گذار خارجی ایران 

تأمین کنندۀ تسلیحات روسیه بزرگ ترین  ، واست

روسیه زیر فشار  2۳1۳. با وجود آن که سال آن



 

۵۸ 
غرب پیشنهاد عرضۀ موشک های زمین به هوای 

به ایران را لغو کرد و این کمی  «۲۳۳اس »مدل 

به روابط آسیب رساند، اما ماه ژانویۀ گذشته )دی 

( طی دیدار وزیر دفاع روسیه از تهران، 1۲۸۲ماه 

ری نظامی جدید را به یک قرارداد همکا نطرفی

 امضا رساندند.

وزیر دفاع ایران، سردار حسین دهقان اعالم و 

که آمریکا و غرب سیاست  با توجه به این »کرد: 

های استراتژیک ها و زیرساختفرسایش ظرفیت

ایران و  ،اندمستقل را هدف گرفته کشورهای

افزایی و توانند با همکاری و همروسیه می

با  ،راهبردی ۀهای بالقوسازی ظرفیتفعال

های آمریکا خواهیمداخالت توسعه طلبانه و زیاده

 «.مقابله کنند

توافق هسته ای و ازسرگیری روابط میان رژیم 

ایران و امریکا، این امکان را به ایاالت متحده 

خواهد دارد که برای نفوذ اقتصادی و ژئوپلتیک در 

ایران با هدف خنثی کردن و عقب راندن نفوذ 

ین و روسیه و نهایتاً وارد کردن ایران به جبهۀ چ

دست به رقابت بزند.  ،استراتژیک خود علیه این دو

امریکا تا به این جا دیده است که برای فشار به 

رژیم ایران در زمینۀ هسته ای نیز کم ترین اتکا را 

 می تواند روی چین و روسیه داشته باشد.

زیر به همین دلیل است که سرگئی الوروف، و

خارجۀ روسیه در مصاحبه ای با اسپوتنیک گفت: 

اگر اصول توافق شده در لوزان به زبان توافقنامه »

های عملیاتی ترجمه شود، ایران کنترل شده ترین 

آوریل  ۶« )و بازرسی شده ترین کشور خواهد شد

2۳1۵) 

قدم بعدی برای امریکا، متقاعد کردن متحدین 

عربستان  سنتی خود در منطقه، یعنی ترکیه،

سعودی و اسرائل است که همگی نگران احیای 

روابط هستند. رژیم ترکیه تاکنون این توافق را 

مثبت ارزیابی کرده و عربستان نیز که فعالً نیازمند 

به پشتیبانی امریکا برای جنگ در یمن است، به 

استقبال کرده است. تنها رژیم  از آن طور ضمنی

ر دیدن طدرخ اسرائیل بوده است که مجدداً با

 موقعیت پیشین خود واکنش تند نشان داده است.

 از پس کارگری جنبش انداز چشم

 توافقات و انتخابات

 نشینی عقب» یک که روحانی آمدن کار روی

 فشار شرایط تحت رژیم سوی از بود «تاکتیکی

 شد همراه دقیقاً خود، خارجی و داخلی های بحران

 بازگشت متعاقباً و کارگری جنبش پیشرَوی با

 به طبقاتی روحیۀ و نفس به اعتماد از ای درجه

 .کارگری جنبش ویژه به و مردم اقشار سایر



 

۰۳ 
 کار روی از پیش تا کارگری اعتصابات و مبارزات

 از یکی تنها )که داشتند وجود نیز روحانی آمدن

-تایر کیان اعتراضات آن، چشمگیر های نمونه

 از نعتمما و جاده بستن سرحدّ تا- البرز الستیک

 گذشته سال یک طی فقط ولی بود(. کارفرما ورود

 فراوانی و شمار گیرچشم افزایش شاهد ما

 ۵ اعتراض بودیم؛ کارگری اعتصابات و اعتراضات

 تحصن و اعتصابات اعتراضات، بافق؛ در نفر هزار

 اکریل پلی کوشک، معدن چادرملو، معدن در

 پارس، واگن و تپه هفت گیالنا، کاشی اصفهان،

 ۀگسترد اعتصاب و معلمان سراسری عتراضاتا

 .هستند آن های نمونه از ،«خودرو ایران»

این درحالی است که شرایط معیشتی کارگران به 

طور اعم در سال گذشته، همچنان رو به وخامت 

در حالی که نرخ  1۲۸۲در سال رفته بود. مثالً 

درصد اعالم شده بود، حداقل  ۲۵تورم حدود 

درصد افزایش یافت و به  2۵ هاتن حقوق کارگران

نایب رییس کانون ، و یا هزار تومان رسید ۰۳۸

نوروز در  ۀعالی شوراهای اسالمی کار، در آستان

تلویزیون دولتی ایران گفت که قدرت خرید 

 .درصد کاهش یافته است ۵۶کارگران ایرانی 

حمله به فعالین کارگری نیز هم چنان ادامه یافت 

ز نگرانی های رژیم بوده که این خود انعکاسی ا

 1۲۸۲ترین حکم قضایی که در سال مهماست. 

ۀ علیه فعاالن کارگری صادر شد، محکومیت دوبار

سال و چهار ماه زندان  ۸زاده، به بهنام ابراهیم

نفر از کارگران معدن چادرملو  2۵امسال نیز  .بود

تبرئه  شده بودند که با شکایت کارفرما متهم

کارگران به یک سال حبس  نفر از ۵اما  ،شدند

 نهایتاًکه البته ) شدندمحکوم  «شالق»تعزیری و 

حکم شالق به پرداخت سه میلیون ریال جزای 

سال  ۵نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری به 

 کرد(.حبس تعلیقی تغییر پیدا 

با توجه به پیشروی جنبش کارگری و ناکام ماندن 

ی سرکوب های فیزیکی، رژیم با دو مسألۀ اساس

دست و پنجه نرم می کند؛ یکی مهار کردن 

جنبش کارگری و دوم نیاز به سرمایه گذاری 

خارجی. همان طور که پیش تر طی مطلبی اشاره 

 شده بود:

به خوبی می داند که  ،رژیم برای مهار اوضاع»

نمی تواند تنها با تکیه بر سرکوب دائمی جنبش 

کارگری، موفقیتی کسب کند. به خصوص که 

داند وضعیت معیشت کارگران دائماً از خوب می 

وضع کنونی بدتر و هر روز دامنۀ اعتراضات وسیع 

تر خواهد شد. در یک کالم رژیم اکنون به خوبی 

می داند که دور آتی تحوالت در ایران، دوره ای 

است که جنبش کارگری بر خالف گذشته در 

مرکز آن قرار خواهد گرفت. چنین خطری را 



 

۰1 
ی نیز به خوبی احساس کرده سرمایه داری جهان

است و می داند که با وقوع شورش های عمومی 

کارگری، هیچ آلترناتیو مورد تأییدی ندارد که 

بتواند مانند آن چه در مصر و لیبی و سوریه و ... 

به خیزش های از پایین تحمیل کرد، در ایران هم 

سرمایه داری جهانی،  به کار گیرد. تنها راه حلّ

رژیم جمهوری اسالمی و گرفتن  حفظ بقای خود

بیشترین امتیازات و یا به عبارت بهتر، گرفتن هر 

 مقدار امتیاز که می خواهد، است. 

برای این منظور طرح هایی برای جنبش کارگری 

طراحی می کنند که منطبق با آن بتوانند به جای 

تقابل سنگر به سنگر و رو در رو با جنبش 

ند و آن را از باال کارگری، سوار بر این جنبش شو

مهار کنند و به جایی که می خواهند، هدایت 

نمایند. از این جهت آن ها نیازمند جلب اعتماد 

)علیرضا « وسیع ترین اقشار کارگری هستند. 

اوضاع سیاسی، تحرکات رفرمیستی و »بیانی، 

دی  1۳، «"چه باید کرد؟"جستجوی پاسخ سؤال 

 (.1۲۸2ماه 

رژیم نیز مهم است که مهار جنبش از این زاویه 

ایستادن  ی خودجمهوری اسالمی، برای روی پا

و حفظ  مجبور است شرایط را برای ورود سرمایه

به دنبال توافق لوزان، اولین هموار کند.  امنیت

اخباری که اکثر سایت های اینترنتی را پر کرد، نه 

پیامدهای آتی توافق بر استانداردهای بررسی 

یت مردم ایران به دنبال ازدست رفتۀ زندگی اکثر

تحریم ها، بلکه صرفاً مسألۀ نرخ های ارز و سکه 

 و آتیۀ معامالت مسکن و بورس بود.

های ایران اطالع دادند که به دنبال  خبرگزاری

ای، بورس تهران در اعالم رسمی تفاهم هسته

رکوردهای جدیدی ثبت  ،معامالت اولین روز هفته

واحد  2۳۳۳کرد، شاخص بورس تهران بیش از 

سابقه بوده و بی سه سال گذشته رشد کرد که در

سسات بانکی و تولیدی، ؤبرای خرید سهام م

های خرید تشکیل شد، بیشتر ترین صفطوالنی

های بورسی به رنگ سبز در آمدند و بهای شرکت

 ها باال رفت، و الی آخر. سهام آن

سرمایه گذاران غربی نیز مدت هاست برای چنین 

ار کشیده اند. وال استریت ژورنال در فرصتی انتظ

توافق هسته ای می تواند »مطلبی با عنوان 

سرمایه گذاران خارجی را به بورس ایران سوق 

اگر ایران به »(، نوشت: 2۳1۵مارس  ۲۳« )دهد

توافق هسته ای دست یابد و تحریم ها مرتفع 

شود، سرمایه گذاران غربی احتماالً برای سرمایه 

در این مطلب «. ف می کشندگذاری در کشور ص

تنها شماری از غربی ها در »اشاره می شود که 

بازار بورس ایران سرمایه گذاری کرده اند. اکثر 

، پیش 2۳۳۳این سرمایه گذاری ها در اواسط دهۀ 



 

۰2 
از تشدید تحریم ها بود. آن هایی هم که تصمیم 

گرفتند پول خود را بیرون نیاورند، دیدند که پول 

است. نه می توانند به آن  بالتکلیفشان در آن جا 

نه می توانند آن را به خانه ببرند، چرا  ،اضافه کنند

 ی بایدهای غرب کقوانین غرب تمام بان طبق که

 .«پیوندهای خود را با نظام بانکی ایران قطع کنند

اقتصاد سرمایه داری ایران که قریب به سه دهه از 

داران  توسعه باز مانده، زمین بکری برای سرمایه

سومین اقتصاد به عنوان ایران، »بین المللی است: 

بزرگ خاورمیانه پس از عربستان سعودی و ترکیه، 

پتانسیل عظیمی برای رشد دارد، منتها اگر سرمایه 

گذاری خارجی برای گشودن ثروت بالقوه ای که 

می تواند با ذخایر عظیم نفتی و گازی آن ایجاد 

ژوئیۀ  1۸راف، تلگ« )شود، به یاری اش بشتابد

2۳14) 

منتها حتی تحریم های کنونی نیز با وجود ایجاد 

مشکالت سرمایه گذاری در ایران مانع از آن نشد 

که شرکت های خارجی اوضاع داخل را محک 

نزنند. به عنوان مثال سال گذشته نمایندگان پژو و 

با ایران  هایی رنو در فرانسه که سابقاً همکاری

، نمایندگانی را طی مأموریت خودرو و سایپا داشتند

به ایران فرستادند، به عالوه شرکت های نفتی 

شل و توتال هم نسبت به بازگشت احتمالی به »

 همان(.« )ایران اظهار عالقه کرده اند

برای حتی پیش از توافق اخیر شاهد بودیم که 

سال گذشته شرکت بوئینگ  ۲۵نخستین بار در 

، جداول و نقشه راهنمای عملکرد، اقدام به فروش

کرد. « ایر ایران»ناوبری هواپیما به  هایداده 

هنوز فروش هواپیما ممنوع است، اما این مورد هم 

به محض حل اختالفات اساسی، از جمله برنامۀ 

 .هسته ای، پیگیری خواهد شد

طرف سرمایه گذار، اصوالً به  با همۀ این ها اما

یک چیز اهمیت می دهد و آن تضمین امنیت 

یه و سودآوری باالی آن است. در جایی مانند سرما

ایران که تقریباً همه روزه شاهد اعتراض و 

اعتصابات، ولو پراکنده، است، این مشکلی بزرگ 

از نقطه نظر شرکت های سرمایه داری محسوب 

می شود. هر اعتصاب، بنا به تجربه، می تواند از 

خود جلوتر رود و به « صنفی»اهداف صرفاً 

، منافع سرمایه پیدا کند« سیاسی»سرعت خصلت 

 و پیامدهایش برای رژیم داری را به چالش بکشد

بینی باشد، غیرقابل پیش و شرکای اقتصادی اش

درحالی که نهادهای سابق رژیم برای جلوگیری از 

 -مانند خانۀ کارگر و شوراهای اسالمی کار -آن

 قابلیت خود را برای این هدف از دست داده اند. 

ایجاد تشکل های  بهترین گزینۀ رژیم در نتیجه

برای ایجاد تشکل و بهترین گزینه  است،« زرد»

 ، چرا، گرایش راست جنبش کارگری«زرد»های 



 

۰۲ 
که هم سابقۀ مبارزاتی برای خود دست و پا کرده، 

و هم با خودِ رژیم تداعی نمی شود. از سوی دیگر 

 و سرگیری از برای رژیم های تالش ادامۀ در

 غرب ویژه به جهانی داری سرمایه با روابط بهبود

 همکاری و ای هسته مسألۀ سر بر خصوص به)

 و (داعش با مقابله برای منطقه در فعلی های

 بین قوانین و ها عرف از برخی با خود تطابق

 انداز چشم کار، حوزۀ در داری سرمایه المللی

 (ILO) «کار جهانی سازمان» تدریجی حضور

  نیست. دور

ه از هر حق ابتدایی، از جمله و شاید کارگرانی ک »

م بوده اند، ومحر "تشکل یابی"مهمترین آن، حق 

اساساً در وضعیت متعارفی قرار ندارند که حتی اگر 

تشکل های صنفی و  ،امکانش به وجود آمد

سیاسی خود را بسازند. شرایط فشار سیستماتیک 

اصوالً  ،اقتصادی و سیاسی و سرکوب بی وقفه

کل یابی های سراسری و علنی را فضای آمادۀ تش

رد. در این شرایط تنها تشکل هایی از بین می بَ

که امکان شکل گیری دارند، تشکل های مخفی 

و غیر قانونی و هسته های کارگری کارخانجات و 

 محالت خواهد بود.

شرایط موجود که رژیم به عمد آن را به وجود 

 آورد تا شانس حیات روزمرۀ خود را افزایش دهد،

اساساً شرایطی نیست که بتواند حداقل های 

فضای تشکل یابی در بین کارگران را فراهم کند 

و در واقع این شرایطی است که جنبش کارگری 

را هُل می دهد به سوی سازماندهی مخفی. در 

یا کارگران باید متحمل فشارهای  ،چنین شرایطی

بیش از این باشند و یا دست به شورش بزنند، 

ومی نظیر مذاکره و مصالحه وجود هیچ راه س

ندارد، چرا که اوالً کارگران نمایندگان بیرون آمده 

از تشکالت خود را برای مذاکره ندارند و ثانیاً خود 

حکومت سرمایه داری تاکنون نتوانسته به 

وضعیتی با فرماندهی مرکزی و قابل اجرا 

دسترسی پیدا کند. اکنون جناح های مختلف 

ند برای بقای خود به حول درون حکومت ناچار

دستورات نهادهای بین الملی سرمایه داری، مانند 

صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان 

تجارت جهانی و تا جایی که به جنبش کارگری 

مربوط می شود، سازمان جهانی کار، دارای یک 

مرکز فرماندهی قابل قبول شوند که نقداً حسن 

مه پسند جناح های روحانی به عنوان چهرۀ عا

حکومتی، نقش رهبری این اوضاع را به دست 

گرفته است. گام بعدی رژیم ایجاد یک سلسله 

تغییرات از باال است و برای این منظور به سراغ 

گرایش های کارگری که نگاه هایشان به تغییرات 

از باال معطوف است، خواهد رفت تا با کمک این 

رگری در آتیه گرایش ها، جنبشِ رو به عصیان کا



 

۰4 
اوضاع سیاسی، »)علیرضا بیانی، « را مهار کند

)»... 

 جهانی سازمان» کل مدیر پیش چندی دیدار

 دفتر بازگشایی بررسی و بحث و کار، وزیر با «کار

 است بوده مواردی جملۀ از تهران، در سازمان این

 کند. می تقویت را انداز چشم این که

 خرداد 2۲ ختاری به «ایلنا» خبرگزاری گزارش به

 همکاری ارتقای لزوم بر تأکید با کار وزیر ،1۲۸۲

 بود کرده اعالم ،ILO و ایران میان

 را روابط این تواند می تهران دفتر بازگشایی» که

 این افتتاح با داریم آمادگی ما و دهد گسترش

 با رابطه در آموزش حوزۀ در تهران در مرکز

 اایف را مؤثرتری نقش جنوب،- جنوب کشورهای

 و) کنونی کار وزیر ربیعی، علی عالوه به «.کنیم

 در اسالمی جمهوری حزب کارگری شاخۀ مسئول

 از کارگر خانۀ مرکزی شورای عضو و شصت دهۀ

 ،«رایدر گای» از ادامه در (امروز تا تأسیس بدو

 به سفر برای «کار جهانی سازمان» کل مدیر

 است موردی این .بود آورده عمل به دعوت ایران

 تا اگر البته بیافتد، اتفاق آینده در است ممکن که

 !باشد نشده سرنگون اسالمی جمهوری زمان آن

در نتیجه، ایجاد یک تشکل زرد که هم با 

نهادهای سابق رژیم تداعی نشود و هم بتواند با 

خود سازمان جهانی کار طرف معامله باشد، در 

تشکل »دستور کار قرار گرفته که پروژۀ اخیر 

و تبلیغات آن در برنامۀ  «ارگرانسراسری ک

با حضور چهره ای مانند منصور « صدای امریکا»

 دقیقاً تجلی آن است. اسانلو،

 روابط که: است این است، روشن روز مثل چه آن

 رژیم و ایران داری سرمایه رژیم بین حسنه

 نهایی تحلیل در امریکا امپریالیست داری سرمایه

 سیاسی حقوق رب ها آن مشترک حمالت آغاز پایۀ

 کارگران فقیرانۀ نقداً زندگی سطح و محدود نقداً

 توانند می حمالت این بود. خواهد منطقه و ایران

 را ایران رژیم واقعی ماهیت به توهمات آخرین

 همکاری آغاز و توافقات تحقق از پس بشکنند.

 مجبور اسالمی جمهوری اقتصادی، نزدیک های

 و فشار ،«ادیاقتص بازسازی» برای که شد خواهد

 عین در و تشدید، را ایران کارگر طبقۀ استثمار

 با را خود آن، اعتراضات کردن کانالیزه برای حال

 از داری سرمایه المللی بین های عرف برخی

 و دهد تطبیق «کار جهانی سازمان» جمله

 آورد. وجود به را زرد تشکالتی

 ها مارکسیست و کارگری فعاالن

 که دارد قرار وضعیتی در کارگری جنبش منتها

 یک از یعنی .خواند «ناموزون» را آن توان می

 به سیاسی و اقتصادی فشارهای شدیدترین طرف

 اعتراضات دیگر طرف از و شود، می وارد کارگران



 

۰۵ 
 مبارزات سایر با انسجام بدون و پراکنده ها آن

 نفس به اعتماد همۀ سیستماتیک، سرکوب است.

 مقطع در هچ کارگران که را تجربیاتی و

 دهۀ یک همین مثالً طول در چه و 1۲۵۶ انقالب

 برده بین از بودند، آورده دست به گذشته

 شرایط در اعتراضات این از بسیاری ولی .است

 به ناگزیر بالفاصله پراکنده، هرچند ایران، خاص

 خصلت و شود می کشیده سیاسی مبارزۀ سطح

 موضوع همین و کند، می پیدا داری سرمایه ضد

 وجود دقیقاً .کند می بیشتر را اختناق شدت زبا

 انواع ورود مجرای که است سرکوب و فشار همین

 و کارگری جنبش درون به انحرافات و ها گرایش

 .کند می باز را کارگری فعالین

 و کنونی اعتصابات که داشت نظر در را این باید

 و است «موقتی» امری نفس، به اعتماد افزایش

 است. آن ارتقای و تداوم ،حفظ دقیقاً مسأله

 «فعاالن کارگری»عموماً در این بخش از وظایف 

صحبت می شود. مبهم و گنگ بودن این مفهوم 

به عنوان نقطۀ شروع، دقیقاً پایۀ ایجاد ابهام در 

فعاالن »وظایفی است که باید استنتاج کرد. اصوالً 

با گرایش های مختلف سیاسی شناخته « کارگری

ن مثال یک فعال کارگری می می شود )به عنوا

تواند رفرمیست و سندیکالیست باشد، یا آنارشیست 

یا یک مارکسیست انقالبی(. سنتاً می توان گفت 

که به طوری کلی دو گرایش راست و چپ در 

 درون این جنبش وجود دارد.

تا جایی که به گرایش چپ جنبش کارگری بازمی 

گردد )در این جا مقصود فعالین مارکسیست 

 مارکست(، وظیفۀ اصلی آن ها روشن است. اس

 می را توضیح این کمونیست مانیفست در زمانی

 همان ها کمونیست فوتی و فوری هدف» که دهد

 کردن متشکل: است پرولتری احزاب همۀ هدف

 کردن سرنگون طبقه، یک قالب در پرولتاریا

 به سیاسی قدرت تسخیر و بورژوازی، سیادت

مع بندی فوق العاده مهم، این ج«. پرولتاریا وسیلۀ

تر به همان نسبت که به کرّات نقل می شود، کم

 این پذیرش با فردی هر واقع در درک شده است.

 مبدل مارکسیست به استراتژی، عنوان به اصل

 خواهد خارج مدار این از آن بدون و شود می

 تاکتیک هرگونه ندارد. وجود وسطی حد هیچ ؛شد

 همین با دیالکتیکی انسجام در باید ها کمونیست

 فردی، هر دلیل، همین به .باشد استراتژی

 این در دخالتگری از را خود «کمونیستی» ماهیت

 که تاکتیکی هر نتیجه در .گیرد می اخص حوزۀ

 این به واسطه بی یا واسطه با باید دهد، خرج به

 .شود مرتبط حوزه

درحالی که برعکس شاهد بوده ایم طیف 

ری، همین حوزۀ اصلی جنبش کارگ« مارکسیست»



 

۰۰ 
را خالی می گذارد و هویت خود را با دخالتگری در 

سایر حوزه ها تأمین می کند. درست همان طور 

خود را اساساً از « مارکسیستی»که برخی هویت 

ها تعریف «لیبرال»نقد و تقابل نظری صرف با 

می کنند، برخی دیگر نیز این هویت را از فعالیت 

رند که اصوالً اگر عملی در بخش هایی می گی

مارکسیست ها در آن هم نباشند، قدر مسلم 

نیروهای دیگری هم هستند که آن حوزه را پر 

 کنند.

 طی که بودند فراوانی های کمیته و ها تشکل

 حول (1۲۹۳ دهۀ اواسط )مثالً خاص مقطعی

 بودند گرفته شکل ای شده تعیین پیش از اهداف

 مانده یباق ها آن از نامی تنها حاضر درحال و

 از فقط نه گذشته های سال طی در منتها .است

 بلکه بودند، ناتوان خود ۀشد تعریف وظایف انجام

 حفظ دنبال به تنها وضعیت همین دلیل به امروز

 چون یعنی .هستند ممکن شکل هر به خود بقای

 را چیزی و کرده پرداخت هایی هزینه گذشته در

 حفظ را آن باید ممکن نحو هر به اند، داده شکل

 ای وسیله تشکالت این از بسیاری واقع در .کنند

 ولی مشخص. هدف یک به رسیدن برای بودند

 به شود. می وسیله قربانی دارد هدف همان اکنون

 و رفرمیستی های گرایش که است ترتیب این

 و «قانونی» درچارچوب و «علنی» فعالیت مبلغ

 را مبارزه که اکونومیستی های گرایش طور همین

 «حداقلی» اصطالح به مطالبات و صنفی امور به

 .است کرده رسوخ ها آن بین در کنند، می محدود

 و اعتصاب ها ده و ها ده روزانه که شرایط در

 «علنی غیر» های جمع و «غیرقانونی» اعتراض

 کاری، سبک چنین تبلیغ مشخصاً گیرد، می شکل

 آن از افتادن عقب و جنبش برابر در ترمز مستقیماً

 زعم به کارگری فعالین و ها تشکل این .است

 به قادر حتی آن مبارزۀ اما اند، مبارزه درحال خود

 است، نبوده سرکوب مقابل در ها آن خود حفظ

 ها آن واقع در .کارگر طبقۀ کل حفظ به رسد چه

 به نفس به اعتماد انتقال به قادر که آن جای به

 بگذریم حال .شوند می آن مانع باشند، کارگران

 و انقالبی های سنت با حد تاچه ها تشکل این که

 بیگانه درونی و کارگری دمکراسی آن مرکز در

 .هستند

 به تمایل و راست به چرخش چرا که این ولی

 تقویت آن نظایر و قانونی و علنی های فعالیت

 بلکه گردد. بازنمی سرکوب عامل به تنها گردیده،

 و یانقالب سازماندهی نبود نتیجۀ واحد آن در

 سرکوب این با تقابل در اخص تشکیالتی و ظرف

 تشکل است. بوده نیز آن کردن خنثی و

 جنبش اساسی مطالبۀ یک کارگری «مستقل»

 که دیدیم گذشته در هست. و بوده کارگری



 

۰۶ 
 به صنفی، مستقل تشکل یک برای تالش چگونه

 به منجر حاکمیت، ممانعت و سرکوب دلیل

 سطح از اچارن به مبارزه و شد تدافعی واکنش

 ارتقا داری سرمایه ضد و سیاسی مبارزۀ به صنفی،

 استبدادی داری سرمایه شرایط که چرا یافت.

 کشورهای با شباهت بی و غیرمتعارف ایران

 مطالبه نتیجه در است. پیشرفته دمکراتیک-بورژوا

 چارچوب از عبور نیازمند حتی آن تحقق که ای

 کوبسر شدت به نباشد، هم داری سرمایه های

 چیزی هیچ رژیم نظامی، چنین در اصوالً شود. می

 دلیل به و کند نمی تحمل خود مدار از خارج را

 سرکوب درجۀ کارگری، جنبش روی حساسیت

 نتیجه در کند. می برابر چند حوزه این در را خود

 و صنفی نهاد یک عنوان به هرچند سندیکا، وقتی

 رد زنی چانه ابزار عنوان به رفرمیست ماهیتاً

 شکل خواهد می داری، سرمایه سیستم چارچوب

 و شد خواهد رو به رو نظام ممانعت با گیرد، می

 به زدن دست )از سیاسی مبارزۀ موضوع همین

 آزادی مطالبۀ شدن اضافه سپس تا اعتصاب

 خواهد تحمیل آن به را غیره( و زندانی رهبران

 به حوزه این فعالین فرایند، این درون از کرد.

 این رسید. خواهند نیز داری سرمایه ضد آگاهی

 بسیار ای تجربه و گذشته در دقیقاً که است اتفاقی

 رخ واحد شرکت سندیکای اعتصاب مانند غنی

 داد.

 به باید که نیستند ها مارکسیست این اصوالً اما

 بسازند سندیکا یا «مستقل تشکل» کارگران جای

 وظیفۀ کنند؛ عضویت به دعوت را ها آن سپس و

 که است این کارگری جنبش مارکسیست طیف

 یک این صورت این غیر در دهد؛ سازمان را خود

 سازمان یونیر یک چگونه که است آشکار تناقض

 در دهد. سازمان را دیگری خواهد می خود نیافته،

 و کار های حوزه جابجایی این شاهد گذشته،

 کارگران خودِ که معنا این به ایم. بوده وظایف

 نبوده خود های تشکل ایجاد دنبال هب چندان بعضاً

 این اند داشته تالش ها مارکسیست عوض در اند،

 کارگران عموم به که تاجایی پرکنند. را حوزه

 هر که هاست آن دمکراتیک حق این گردد، برمی

 )هرچند کنند ایجاد خواهند می تشکلی

 یادآوری را تشکل این «استقالل» ها مارکسیست

 ضدّ مبارزۀ ظرف عنوان به را آن ضمناً و کنند می

 چه چنان کنند(. نمی پیشنهاد داری سرمایه

 این به خود کارگری پیشروی فعالین از بخشی

 چنان و کردند، آغاز را آن فرایند و رسیدند نتیجه

 درخواست فعالیت درگیر های مارکسیست از چه

 توان در چه آن هر با باید هم ها آن کنند، کمک

 گذشته )از کنند التگریدخ پروسه این در دارند

 قالب در دخالتگری این از هایی نمونه تاکنون

 جنبش، بردن پیش با مرتبط تئوریک مطالب تهیۀ

 های کمک المللی، بین های حمایت آوری جمع



 

۰۹ 
 و اعتصاب در شرکت زندانی، فعالین از دفاع مالی،

 هیچ که جا آن از اما است(. داشته وجود غیره،

 داری سرمایه ضد اهیآگ این حفظ برای تضمینی

 تزریق و سرکوب نهایتاً و ندارد، وجود بلندمدت در

 درون، به حاکمیت طرف از کاذب و وارونه آگاهی

 و اصلی وظیفۀ نتیجه در برد، خواهد بین از را آن

  نوع این از ها آن هدف و ها مارکسیست اخص

 حفظ برای فقرات ستون یک ایجاد ،«دخالتگری»

 چند بتوانند شاید )که ها لتشک و ها اتحادیه این

 می متالشی زود یا دیر ولی بیاورند، دوام سال

 .بود خواهد شوند(

 جهت در مختلفی های کمیته مقطع همان در

 ها آن زحمات که شد تشکیل فرایند این به کمک

 کافی تنهایی به این اما هست. نیز قدردانی قابل

 آگاهی و کارگری تشکل که دلیل این به نبود.

 بدون تواند نمی و توانست نمی داری مایهسر ضد

 مقابل در باشد، آن فقرات ستون که ظرفی

 چه و فیزیکی شکل به چه حاکمیت، سرکوب

 و منشأ دقیقاً این و بیاورد دوام ایدئولوژیک،

 تشکل و سندیکالیسم فعلی بحران دهندۀ توضیح

 و ها جریان از بسیاری است. ایران در موجود های

 می مارکسیست را خود قداًن که هایی گرایش

 ستون این ایجاد جهت در تالش جای به دانستند،

 در را خود نیست و هست تمام واقع در فقرات،

 سرمایه متنوع های کمیته و ها تشکل و سندیکا

 را خود موجودیت و اعتبار واقع در تا کردند گذاری

 تشکالت بحران با دلیل همین به بگیرند. ها آن از

 غوطه اعتبار بحران در نیز هم آن کارگری،

  .خوردند

 از بتواند که اخصی ظرف آن و فقرات ستون این

 اتخاذ با و کند آغاز کارگران موجود آگاهی سطح

 واسطی حلقۀ مشخص، مطالبات و ها تاکتیک

 ایجاد انقالبی و باالتر سطح به آن ارتقای برای

 حفظ انحرافات انواع برابر در را موجود آگاهی کند؛

 و خود های دخالتگری و مبارزات چکیدۀ کند؛

 المللی بین تجربیات با همراه را تشکالت دیگر

 خط عنوان به و کند تئوریزه کارگری جنبش

 دوره در خصوص )به ببرد جنبش درون به رهبری

 «انقالبی پیشتاز حزب» دقیقاً انفعال(، و رکود های

 انقالب تجربۀ به بنا اوالً که سازمانی یعنی است؛

 سازمان را موفق «انقالب» یک توانست راکتب

 محک عمل در که دیگری بدیل تاکنون و بدهد

 در ثانیاً و نگردیده، مطرح مقابلش باشد خورده

 احزاب دوجین یک حضور وجود با کنونی شرایط

 و ندارد وجود مآب، قیم و کاریکاتورمانند ربط، بی

 شود. ساخته باید بنابراین

 و مارکسیستی های یشگرا به که تاجایی بنابراین

 شود، می مربوط کارگری جنبش در انقالبی



 

۰۸ 
 در را شان ماهیت اصوالً که ها آن اخص وظیفه

 کند، می تعریف «کارگری فعالین» سایر مقابل

 چنین اولیۀ های نطفه ایجاد برای دیدن تدارک

 ها آن دخالتگری هرگونه نتیجه در و است حزبی

 یا مستقیم باید سطحی، هر در و ای حوزه هر در

 در باشد. متصل استراتژی همین به مستقیم غیر

 دخالتی هر گذشته، تجارب به بنا صورت این غیر

 و وقت اتالف ،کاری خُرده حوزه این از خارج

 متأسفانه شود؛ می محسوب سرگردانی و انرژی

 حزبی، چنین اولیۀ های نطفه ایجاد برای تدارک

 دهبو ها مارکسیست روی پیش اصلی حوزۀ همان

 بخش و مانده زمین روی هاست سال که هست و

 فرصت دادن دست از و ها شکست از ای عمده

 یک تنها عنوان )به است زده رقم را تاریخی های

 تمام سال دو که مردمی چگونه که دیدیم نمونه،

 مبارزه درگیر ها خیابان در ۹۹ انتخابات دنبال به

 تتظاهرا» از هم آنان موجود آگاهی سطح و بودند

 با مستقیم تقابل و طلبی سرنگون به «سکوت

 رفته رفته بعدی سال دو طی شد، کشیده رژیم

 کردند. شرکت ۸2 انتخابات در حتی و شدند آرام

 به اجتماعی عظیم آگاهی و پتانسیل یک یعنی

 به بعدی سال دو ظرف سال، دو طی آمده دست

 خنثی آن های مکانیسم و رژیم طریق از راحتی

 تبلیغات دستگاه که بینیم می نیز روزام یا گردید.

 که است قوی حد چه تا حکومت ایدئولوژیک

 زند؛ می جا پیروزی را توافقات در خود شکست

 و اسیدپاشی نظیر اجتماعی مسائل و موضوعات

 تبلیغات با فرستد؛ می حاشیه به راحتی به را غیره

 به کسانی برای را ها سلیمانی قاسم شده، حساب

 آن از قبل تا که کند می تبدیل ملی قهرمانان

 بردند؛ می سؤال زیر را رژیم خود «داعشی تفکر»

 باشد، آگاهی این حفظ به قادر که ظرفی اهمیت

  شود(. می آشکار مواردی چنین در

 با تنها بلکه کارگران، «عموم» با نه حزبی چنین

 به که پیشروانی هم آن آن، از «پیشرو» بخشی

 رسیده سوسیالیستی ای و داری سرمایه ضد آگاهی

 کارگری هایی تشکل )برخالف است رو به رو اند

 بدنۀ» با ارتباط ضرورت از مدام که

 اما کنند، می صحبت «کارگر طبقۀ» و «کارگری

 این خود درون در که کنند می فراموش اوالً

 وجود راست و چپ مختلف های گرایش طبقه،

 ارتباط این که دهند نمی توضیح ثانیاً و دارد،

  باشد(؛ باید ای واسطه چه با و چگونه

 روشنفکران و پیشرو کارگران حزبی، چنین در

 می جمع هم دور «برنامه» یک حول انقالبی

 ،«شخصیت» یک حول )نه شوند

 که ماده و تبصره از کوهی و «اساسنامه» یا

 به را ها تشکل این حیات اعظم بخش آن تدوین

  است(؛ داده اختصاص خود



 

۶۳ 
 خود مشارکت با که -را «رنامهب» این محتوای

 محک مبارزه در شود، می تدوین پیشرو کارگران

-است تکمیل و تغییر درحال همواره و خورد می

 آگاهی سطح بین که دهد می شکل مطالباتی 

 سرمایه ضد و سوسیالیستی آگاهی و جنبش فعلی

 خواه که هایی تشکل )برخالف زند می پُل داری

 به را مبارزه کارگران، گیآماد عدم بهانۀ به ناخواه

 عمومی وضعیت بهبود و کنند، می تقسیم فاز دو

 مطالباتی برخی به دسترسی طریق از کارگر طبقۀ

 ورود بر مقدم و الزم شرط را ها رفرم و «حداقلی»

 خود زعم به نتیجه در و دانند می بعدی فاز به

 که درحالی شوند، نمی سیاسی مبارزه وارد «فعالً»

 چنین که است داده نشان بارها یجار مبارزات

-به مطالبۀ هر و ندارد وجود مطالبات بین تمایزی

 که است آماده بالقوه «حداقلی» اصطالح

  باشد(؛ هم «حداکثری»

 می سازمان مخفی شکل به حزبی چنین

 با تا کردند تالش که هایی تشکل )برخالف یابد

 را خود پذیری ضربه قانونی، و علنی فعالیت

 دسترس در تر آسان بالعکس اما ،دهند کاهش

  گرفتند(؛ قرار سرکوب

 به و درونی دمکراسی رعایت حزبی، چنین در

 اصل یک سیاسی گرایش حق شناختن رسمیت

 تداوم ضامن بسیاری تصور برخالف و است

 تشکل )برخالف انشعاب از جلوگیری و فعالیت

 و فردی های اختالف که بروکراتیک، هایی

 خود به «بیرون» در ،«درونی» باندی

 بر ها کشمکش همۀ و دهد، می «سیاسی» جنبۀ

  است(؛ امتیاز و جایگاه سر

 بلکه ماند، نمی محدود ملی سطح به حزبی چنین

 آن به و پیدا دنیا نقاط اقصی در را خود متحدین

 بر حزبی چنین کند؛ می اتکا ها

 پیدا اعتبار تواند می روزمره «دخالتگری» مبنای

 کند.

 حوزۀ حزبی، چنین ایجاد برای تدارک نتیجه در 

 روز دستور در و ها مارکسیست دخالتگری اخص

 .است ها آن

 تدارکات از ای دوره به حزبی، چنین ایجاد برای

 تدارک این عمومی مسیر که آن برای است. نیاز

 که باشیم داشته توجه باید بدهیم، تشخیص را

 کارگران، تاکنونی خودانگیختۀ اعتراضات تمامی

 این وجود .اند بوده جنبش محرکۀ موتور حق به

 شماری که دهد می نشان اعتصابات و اعتراضات

 از) داری سرمایه حمالت با تقابل در کارگران از

 دستمزدهای پرداخت عدم دستمزد، کاهش قبیل

 سازی، کوچک و سازی خصوصی سیاست معوقه،

 فکر «اعتصاب» به (،غیره و شاگردی-استاد طرح

 رهبران بودن مشخص بدون را آن و کنند می



 

۶1 
 یک در یعنی .دهند می سازمان اعتصاب، عملی

 می که را خود مخفی های جمع کالم

. دارند خواند «مخفی عمل های کمیته» توان

مواردی هم که در آن سازماندهگان اصلی 

شناسایی شده اند، به آن ها نشان داده است که 

اه ناگزیر باید افراد سازمانده خود را مخفی نگ

دارند، چرا که رژیم در واقع تالش می کند با جدا 

کردن سر از بدنه، هر حرکتی را به راحتی سردرگم 

 طبقۀ پیشروی بخش اما و سپس سرکوب کند.

 سرمایه ضدّ آگاهی به نقداً که کسانی یعنی کارگر،

 باید نیز اند رسیده سوسیالیستی حتی و داری

 لعم های کمیته» یعنی خود، اخص های کمیته

)یا هسته های مخفی « سوسیالیستی مخفی

  .باشند داشته را سوسیالیستی(

یک هستۀ مخفی سوسیالیستی با توان و نیروی 

اندک، در واقع صرفاً نیرویی پیشرو به شمار می 

رود که قرار است در همۀ رویدادها، جلوتر از همه، 

بهترین دخالتگری را در سطح نظری و عملی 

ای، به دیگران الگوی  داشته باشد. چنین هسته

پیشنهادی یا خطوط و مواضع را نشان می دهد. 

در هر حرکتی به ازای هر یک گامی که کارگران 

برمی دارند، چندین گام جلوتر را درنظر دارد. چنین 

هسته ای بنا به دخالتگری های خود و موضوعاتی 

که با آن رو به رو می شود، به سراغ مطالعۀ 

و حوزه را به موازات هم نظری می رود، و این د

انجام می دهد؛ تمام هنر این هسته، تداوم این 

فعالیت ها در شرایط بسته و خفقان است )به 

عنوان مثال چنین هسته هایی هستند که در 

تحریم »شرایط انتخابات، به عنوان تاکتیک 

، پوستر یک کارگر زندانی را به عنوان «فعال

نند تا هم کاندید خود در سطح شهر توزیع می ک

غیردمکراتیک بودن انتخابات را به دلیل زندانی 

بودن کاندید خود نشان دهند و هم از این فرصت 

برای دفاع از کارگر زندانی و خانوادۀ او بهره 

برداری کنند؛ چنین هسته هایی هستند که در 

یک تظاهرات، به شعارها و مطالبات جهت می 

یگر آشنا دهند؛ بر مبنای دخالتگری، با فعالین د

می شوند و با انتقال تجربیات خود، آنان را می 

سازند؛ در هر رویدادی، به موقع ترین و صحیح 

 ترین مواضع و دخالتگری را دارند و غیره(

 سطح در ها هسته یا ها کمیته این چه چنان

 کار های محیط و کارخانجات کارگری، محالت

 یک با ارتباط برای بعدی قدم در گردند، ایجاد

 اقدامات برخی هماهنگی یا تجربیات انتقال یگر،د

 چنین که دارند نیاز سازمانده ارگانی به مشترک،

 می)بولتن درونی( « نشریه» یک را ای وظیفه

. از طریق این نشریه، بحث بگیرد عهده به تواند

های نظری، انتقال تجربیات، هماهنگی برای 



 

۶2 
فعالیت های مشترک و غیره صورت می گیرد. 

افی است چنین ارتباطی شکل گرفته و تنها ک

تثبیت شده باشد، تا در شرایط گشایش )یعنی بروز 

اعتراضات گسترده و غیره( بتوان اعتراضات را 

 است ای پروسه چنین درون از سازماندهی کرد.

 پیشتاز حزب» اولیۀ های نطفه توان می که

 به فوق تکالیف و وظایف انجام برای را «انقالبی

 .آورد وجود

دارک برای رسیدن به این هدف، دقیقاً همان ت

حوزۀ اخص مارکسیستی است که هم احزاب بی 

ربط نقداً موجود و هم رفرمیست های 

از آن متواری هستند. هرچند « سوسیالیست»

مطالبۀ تشکل مستقل، یک مطالبۀ کلیدی است، 

اما همان طور که اشاره شد، نه وظیفۀ مارکسیست 

د تدارک حزب پیشتاز هاست و نه نسبت به فراین

انقالبی تقدم یا تأخر دارد. حتی حفظ استقالل 

یک تشکل نیز نهایتاً نیاز به چنین ستون فقراتی 

دارد؛ در آتیه دخالتگری در میان پایه های 

تشکالت زرد هم به همین نقطۀ اتکا و مرجع نیاز 

دارد، چرا که بدون آن، یک نیروی مارکسیست 

چنین تشکل هایی حل انقالبی، خود به راحتی در 

می شود )مانند نیروهای مارکسیستی که در اروپا 

به منظور دخالتگری و استفاده از تریبون وارد 

پارلمان می شوند، ولی درست به دلیل نبود ظرفی 

که بتواند برای آن ها مصونیت ایجاد کند، نهایتاً 

در خود پارلمان حل می شوند(. شرایط ایران به 

که اگر مارکسیست ها توان قدری انفجاری است 

خود را در سایر حوزه های فرعی بگذارند و حتی 

چیزی شکل دهند، دیر یا زود با موقعیت های 

حادی در متن مبارزه رو به رو خواهند شد که طی 

آن خودِ جنبش فرسنگ ها از آن چه آنان تا به آن 

مقطع ساخته اند، فراتر خواهد رفت و در نتیجه هر 

ن حوزه ها شکل گرفته باشد، آن چه که در ای

کارایی خود را از دست خواهد داد. اصوالً در 

شرایط فعلی مرزبندی بین گرایش انقالبی و 

گرایش رفرمیست جنبش، بیش از پیش روشن 

شده است، و باید یک بار برای همیشه یک تعیین 

تکلیف صورت بگیرد. در نتیجه با نهایت صراحت 

رایند باید گفت که اصوالً بخشی از ف

شدن یک فرد، پی بردن به « مارکسیست»

ضرورت کار جمعی در یک تشکیالت انقالبی 

است، و در شرایط نبود این تشکیالت، باید به 

عنوان وظیفۀ اصلی ساخته شود. در این میان 

خود را در « استقالل»بالعکس شاهدیم که برخی، 

تعریف می کنند. این « کار جمعی و گروهی»برابر 

، کامالً وارونه است و خود «استقالل»برداشت از 

این مفهوم را از محتوا خالی می کند. هر فردی 

که به نظریاتی دست یافته، ناگزیر باید از آن دفاع 

کند و این کار را البد برای متقاعد ساختن دیگران 



 

۶۲ 
و پیدا کردن سایر افراد همفکر انجام می دهد. 

نقطه  چنان چه این هدف تأمین شود، منطقاً از این

صورت « گروهی»به بعد باید یک کار مشترک 

 بگیرد.

 شرایط در که شود اشاره باید هم این آخر در

 جنبش، درونی های ضعف و افتراق

 می برجسته پیش از بیش «عمل اتحاد» ضرورت

 گرایش ضعف شرایط در که معنا این به شود.

 توان می کارگری، و چپ جنبش مختلف های

 همه توافق مورد که مشترکی مطالبات حول

 روشن بنابراین .زد عمل اتحاد به دست هست،

 به وحدت یا نظری اتحاد با اتحادعمل که است

 یک عموماً عمل، اتحاد ؛است متفاوت اعم طور

 به .است شرایط این با متناسب موقتی تاکتیک

 موجود های گرایش از یک هیچ مثال عنوان

 فعالین از دفاع مسأله با تواند نمی کارگری، جنبش

 یک هیچ و باشد داشته اختالفی زندانی کارگری

 شکل به آن کردن عملی برای کافی توانایی نیز

 از یک هر حالت این در .ندارد اختیار در را مؤثر

 نیرو، خود، استقالل ضمن توانند می ها گرایش

 دیگران با مطالبه این حول را شان امکانات و توان

 یک بتواند پروسه ینا نهایتاً تا بگذارند اشتراک به

 کارگران که شرایطی در .باشد داشته ملموس تأثیر

 در ندارند، را خود نیاز مورد تشکالت تشکیل اجازۀ

 کنند می مبارزه پراکنده طور به ها آن که شرایطی

 در همه، از ترمهم و. ندارند شدن متحد ابزار و

 باشند، می انقالبی رهبری فاقد ها آن که شرایطی

 مطالبات حول به کارگری عمل داتحا ایدۀ

 تواند می کارگری پیشروان و فعالین بین مشترک

 به نفس به اعتماد بازگرداندن جهت مؤثر اقدامی

 نطفه ها، عمل اتحاد این درون از باشد. کارگران

 شکل انقالبی سازماندهی جهت در جدیدی های

 می آزمایش متحد مبارزۀ روش گرفت. خواهد

 و داد خواهد بروز را دخو کارگری قدرت شود،

 کمکی تواند می کدام هر که دیگری متعدد موارد

 کارگر طبقۀ کلّ برای جلو به هایی قدم پیشبرد به

 نزدیکی یا دوری درجۀ فعالین عالوه به و باشد،

 خود متحدین کنند، می درک را یکدیگر به نسبت

 برای ای زمینه خالصه و کنند، می پیدا را

 میان آتی اخص و تر نزدیک های همکاری

 دارند یکسانی نظریات و انداز چشم که نیروهایی

 در که مسائلی زاویۀ از امر این که ،شود می ایجاد

 دارد. را خود خاص اهمیت شد اشاره باال

 1۲۸4 فروردین 1۸

 

 

 



 

 چشم کارگری، جنبش کنونی وضعیت ۶4

 های مارکسیست وظایف و اندازها

 انقالبی

 

 تجربیات به بنا یگرام رفقای از یکی قبل مدتی

 سازماندهی زمینۀ در خود های دخالتگری و اخیر

 این ایران، های کارخانه از یکی در کارگری

 انداز چشم آیا که نمود مطرح را مهم مسائل

 ریاست انتخابات از بعد دورۀ در کارگری جنبش

 داشته تغییراتی گذشته نسبت به ۸2 جمهوری

 ایفوظ است، مثبت پاسخ اگر و خیر؛ یا است

 های گرایش و اعم طور به «کارگری فعالین»

 این به توجه با اخص طور به «مارکسیستی»

 وظیفۀ آیا باشد. تواند می یا هست چه انداز چشم

 کارگران حزب )یا انقالبی پیشتاز حزب ایجاد

 تداخل مستقل های تشکل ایجاد با سوسیالیست(

 تعیین آیا عالوه به و کند؟ می پیدا تقابل حتی یا و

 ارتباط و همکاری قطع معنای به معین، هدف یک

 است؟ موجود های گرایش سایر با

 به هم من ایشان، جالب بسیار تجربیات از فارغ

 داشتم بحث این در مالحظاتی و نکات خود سهم

 فرصت در را آن کردم سعی پراکندگی علت به که

 فشردگی و انسجام با و مکتوب شکل به دیگری

 مسائل، این با ارتباط رد کنم. مطرح بیشتری

 آید می ادامه در که بود زیر موارد من بحث محور

 دقت با دیگری مطالب در آن از هایی جنبه و

 شد: خواهد بحث تربیش

 تاریخی زمینۀپیش

 از پس کنونی وضعیت کارگری، جنبش زاویۀ از

 آن از قبل دورۀ با ۸2 جمهوری ریاست انتخابات

 چشم ترسیم نظر قطهن از که دارد کیفی اختالفاتی

 پیدا اهمیت کنونی وظایف تعیین و بلندمدت انداز

 کند. می

 رژیم که داشت یاد به باید مقدمتاً منظور این برای

 درهم با که ایران اسالمی جمهوری داری سرمایه

 ضدّ نیروی یک عنوان به ۵۶ انقالب شکستن

 دارای ابتدا از بود، کرده تثبیت را خود انقالبی

 امروز به تا که بوده خود درون در سیاسا تناقضی

 از رژیم، این اساسی تناقض است. نگشته حل نیز

 جمهوری گیرد. می سرچشمه آن خود ذات

 متعارف، داری سرمایه نظام یک هرگز اسالمی

 غربی داری سرمایه کشورهای در چه آن با مشابه

 که معنا این )به است نبوده کنیم، می مشاهده



 

۶۵ 
 لحاظ به ایران، نظیر هاییکشور در داری سرمایه

 با طبقاتی نبرد محصول نه اصوالً تاریخی

 محصول بلکه داری، پیشاسرمایه کهنۀ نیروهای

 و بیرون از اعتبار این به و بوده امپریالیسم نفوذ

 عصر در دیگر عبارت به است؛ شده قنهحُ باال

 مناسبت به ورود و اولیه انباشت اصوالً امپریالیسم،

 این دیرهنگام شدن ادغام دلیل به داری سرمایه

 نمی داری، سرمایه جهانی بازار در کشورها گونه

 داشته را خود مستقل دینامیسم است توانسته

 مختل امپریالیسم ورود با فرایند این بلکه باشد،

 همین به است. کرده پیدا دفرمه حالت و شده

 سنت فاقد کشورها این در بورژوازی اصوالً دلیل

 مختلف های جناح از فارغ و تی،مبارزا تاریخی

 موضوع این که است، علیل و مرتجع کامالً خود

 بسیار ایران آتی انقالب استراتژی تعیین در اصوالً

 به دیگری جای در مورد این .کند می پیدا اهمیت

 سلطنتی-نظامی رژیم (.است شده بحث تفصیل

 ساختار یک به را خود جای واقع در شاه،

 خود درون در که داد ناقضمت اجتماعی-اقتصادی

 ظاهر به رویکرد دو با را، اصلی و عمده گرایش دو

 بین روابط و اقتصادی سیاست به نسبت متمایز

 دو هر منطق که است جالب داد. می جای المللی

 سرمایه نهایی تحلیل در ،«متعارض» گرایش

 در گرفتن قرار با یکی که این )ولو است داری

 سرمایه» به انتقاد یا «اسالمی اقتصاد» پشت

 جناح وجود، این با کند(. تقبیح را آن «داری

 در سنتاً «(اقتدارگرا» )یا «اصولگرا» به موسوم

 برای غرب با منازعاتی و اختالفات سیاسی سطح

 جناح که حالی در است، داشته امتیاز کسب

 که بوده آن خواستار شدیداً «طلب اصالح»

 های نظام معیارهای با را خود اسالمی جمهوری

 امکان حدّ تا و کند همسو غربی داری سرمایه

 این واقع در .دهد کاهش را «منازعات» این

 که است شده متوجه تر سریع بسیار دوم گرایش

 ادغام مسیر در اسالمی جمهوری رژیم بقای

 عرف از تبعیت و جهانی داری سرمایه در بیشتر

 نهفته مختلف های زمینه در آن المللی بین های

 .است

 و عینی وضعیّت اساس بر دوگانگی و تناقض این

 همواره اسالمی- داری سرمایه رژیم متناقض ذات

 نخستین روزهای از نمونه برای است. گشته ظاهر

 بهشتی- خمینی را اوّل گرایش نمایندگی انقالب،

 و «معتدل» جناح نمایندگی و گرفتند، عهده بر

-بازرگان را المللی بین های عرف با متعارف

 پیام هزاران میان در اخیراً که است )جالب یزدی 

 مسلمان دانشجویان» که ایمحرمانه دیپلماتیک

 در امریکا سفارت اشغال از پس «امام خط پیرو

 شیطان هایتوطئه» مدارک عنوان به تهران

 بسیار گزارش کردند، منتشر «انقالب علیه بزرگ



 

۶۰ 
 اطالعات سازمان دفتر که دارد وجود کوتاهی

 از پیش نیم و ماه دو حدود )سیا( امریکا مرکزی

 به سفارت داخل از آبان، 1۲ گیری گروگان ۀواقع

 فرستاده «ویرجینیا لنگلی» در سیا مرکزی مقر

 می اشاره فردی به ای،صفحه نیم سند این .بود

 نخست دفتر در 1۲۵۹ مرداد ۲1 روز که کند

 ارشد مقامات و بازرگان مهدی دیدار به وزیری

 یکی او که شد معلوم هابعد رود.می تموق دولت

 که بوده خاورمیانه امور در سیا مقامات ترینمهم از

 اطالع و امریکا خارجۀ وزارت کامل هماهنگی با

 بنای سنگ تا بود شده اعزام تهران به سفید کاخ

 با را استراتژیک اطالعاتی همکاری روند یک

 در سیا ارشد مأمور این بگذارد. نوپا رژیم مقامات

 مالقات به تهران در اش روزه چند اقامت دوران

 خبرنگان مجلس رئیس نایب بهشتی، محمد

 اسالمی جمهوری حزب دبیرکل و اساسی قانون

 (.رودمی نیز

این دو گرایش بنیادی، از ابتدای استقرار رژیم 

تاکنون وجود داشته و هربار بسته به شرایط 

ین عمومی، یکی بر دیگری غالب می شده است. ا

مورد را به وضوح می توان در انتخابات اخیر 

 ریاست جمهوری مشاهده کرد.

 موقعیت و ۸2 جمهوری ریاست انتخابات

 وجه، چندین از مقطع آن در اسالمی جمهوری

 ای ویژه اهمیت و بود پیشین انتخابات از متفاوت

 سطح دو در رژیم بحران مقطع این در داشت؛

 و بود تهگرف شدت «المللی بین» و «داخلی»

 غلبۀ برای رژیم فرصت آخرین واقع در انتخابات

 می شمار به ها بحران این از رفت رونبُ و موقت

 دور تأثیرات با رژیم المللی، بین زاویۀ از .رفت

 و نفت صنایع محوریت با بار این ها تحریم جدید

 درآمد حیاتی و اصلی گاه تکیه یعنی) پتروشیمی

 چاوز درگذشت مرکزی؛ بانک طور همین و (خود

 او خارجی سیاست تداوم در ابهام و ونزوئال در

 و بعدی حکومت در اسالمی جمهوری به نسبت

 عنوان به التین امریکای در رژیم پایۀ تضعیف

 همه از تر مهم و خود؛ جهانی متحدین از یکی

 عنوان به اسد رژیم سقوط احتمال و حاد وضعیت

 به رو منطقه، در خود استراتژیک متحد ترین مهم

 رژیم درونی های شکاف داخلی، زاویۀ از بود؛ رو

 آن به وابسته حلقۀ و ای خامنه بود؛ گرفته شدت

 ریاست از دفاع در را «فتنه جریان» تازگی به که

 بار این بود، زده عقب نژاد احمدی جمهوری

 به هم را خود سابق متحد همین که بود مجبور

 این و د،کن خارج دور از «انحرافی جریان» عنوان

 خود چیزی هر از بیش محاسباتی، ممتد اشتباهات

 هایش پایه مقابل در بدی موقعیت در را ای خامنه

 که دانست می حاکمیت عالوه به .بود داده قرار

 عمومی اعتمادی بی و نارضایتی جوّ دنبال به



 

۶۶ 
 انتخابات در مشارکت ،۹۹ اعتراضات از پس جامعه

 .است رو به رو جدی چالش با آن روی پیش

 همین تنها ،۸2 انتخابات خاص وضعیت در

 دو هر بر موقتاً توانست می که بود دوم گرایش

 باند آن مرکز در و حاکمیت .کند غلبه بحران

 مدیریت و مهندسی برای بود مجبور ای، خامنه

 خط یک نبود از گیری بهره با هم آن) خود بحران

 را ای مهره (،جامعه در رادیکال و انقالبی رهبری

 مورد اوالً که کند رو گرایش این نمایندۀ عنوان به

 ها آن با مماشات و سازش طرف و غرب پذیرش

 به جامعه در موجود اعتراضات بتواند ثانیاً و باشد؛

 های صندوق سوی به را قبلی انتخابات دنبال

 ولو-اجماع و قبول مورد ثالثاً و کند؛ کانالیزه رأی

 قرار حکومت درون رقیب های جناح -موقت

 .بگیرد

 به خود، همیشگی سیاسی خط با رفسنجانی

 ای گزینه چنین گرایش، این نمایندۀ عنوان

 رفسنجانی انتخاب و حضور ولی شد؛ می محسوب

 ریزش به منجر خود اش، قبلش کارنامۀ دلیل به

 می ای خامنه اطراف افراطی و تندرو های پایه

چرا که هرگونه حرکت یا چرخش سیاست  .شد

ی، پیش از هر چیز به یک آماده سازی خامنه ا

روانی و ذهنی در میان پایه هایش نیازمند است. 

 صالحیت ردّ اعالم از پس بالفاصله غرب برخورد

 و) چهره این حضور اهمیت وضوح به رفسنجانی،

 را (او کارانۀ محافظه مشی خطّ گفت باید واقع در

 جان نمونه عنوان به .داد می نشان ها، آن برای

 حضور عدم دلیل به را انتخابات کری،

 وی از و خواند «غیردمکراتیک» رفسنجانی

 .کرد حمایت

 چنین بتوانند که بود نیاز هایی مهره به نتیجه در

 چنین محصول روحانی، .کنند تأمین را شروطی

 خامنه نمایندۀ هم که کسی- روحانی .بود نیازی

 مورد هم و بوده ملی امنیت عالی شورای در ای

 گذشته در و داشته قرار رفسنجانی شخص تأیید

 آلمان، با کننده مذاکره ای هسته تیم رئیس نیز

 هم که بود ای گزینه- است بوده بریتانیا و فرانسه

 های جناح خود سوابق دلیل به توانست می

 و کند راضی را غربی طرف و رژیم درون مختلف

 دمکراتیک مطالبات برخی به اشاراتی با هم

 تا گرفته جامعه در زنان امنیت از) جامعه عمومی

 حملۀ» خطر رفع و ای هسته فرسایشی مسألۀ حل

 خود از «معتدل» اصطالح به ای چهره «(نظامی

 در شرکت نفع به را اعتراضات که دهد نشان

 سناریویی همان دقیقاً این. کند خنثی انتخابات

 جمهوری متأسفانه و داد، رخ نهایتاً که است

 «چپ» از طیفی نه د،بو آن اصلی پیروز اسالمی



 

۶۹ 
 شرکت آن در «تاکتیکی طور به» خود زعم به که

 .بود کرده

 کارگری جنبش تحوالت و ۸2 انتخابات

 نشینی عقب» یک که روحانی آمدن کار روی

 فشار شرایط تحت رژیم سوی از بود «تاکتیکی

 شد همراه دقیقاً خود، خارجی و داخلی های بحران

 بازگشت متعاقباً و کارگری جنبش پیشرَوی با

 به طبقاتی روحیۀ و نفس به اعتماد از ای درجه

 .کارگری جنبش ویژه به و مردم اقشار سایر

 کار روی از پیش تا کارگری اعتصابات و مبارزات

 از یکی تنها )که داشتند وجود نیز روحانی آمدن

-تایر کیان اعتراضات آن، چشمگیر های نمونه

 از ممانعت و دهجا بستن سرحدّ تا- البرز الستیک

 گذشته ماه چند طی فقط ولی بود(. کارفرما ورود

 فراوانی و شمار گیرچشم افزایش شاهد ما

 ۵ اعتراض بودیم؛ کارگری اعتصابات و اعتراضات

 تحصن و اعتصابات اعتراضات، بافق؛ در نفر هزار

 اکریل پلی کوشک، معدن چادرملو، معدن در

 ،پارس نواگ و تپه هفت گیالنا، کاشی اصفهان،

 و گسترده اعتصاب اخیراً و معلمان اعتصراضات

 آن های نمونه از «خودرو ایران» موفق تاکنون

 .هستند

رژیم جمهوری اسالمی، برای روی پا ایستادن 

خود مجبور است شرایط را برای ورود سرمایه 

همواره کند. اما طرف سرمایه گذار، اصوالً به یک 

یت سرمایه چیز اهمیت می دهد و آن تضمین امن

و سودآوری باالی آن است. در جایی مانند ایران 

شاهد اعتراض و اعتصابات،  هکه تقریباً همه روز

ولو پراکنده، است، این مشکلی بزرگ از نقطه نظر 

شرکت های سرمایه داری محسوب می شود. هر 

اعتصاب، بنا به تجربه، می تواند از اهداف صرفاً 

خصلت  سرعتبه  خود را جلوتر رود و «صنفی»

پیدا کند و پیامدهایش برای رژیم  «سیاسی»

بینی باشد، درحالی که نهادهای غیرقابل پیش

مانند خانۀ  -سابق رژیم برای جلوگیری از آن

قابلیت خود را  -کارگر و شوراهای اسالمی کار

 برای این هدف از دست داده اند. 

در نتیجه بهترین گزینۀ رژیم برای ایجاد تشکل 

، گرایش راست جنبش کارگری است «زرد»های 

که هم سابقۀ مبارزاتی برای خود دست و پا کرده، 

رژیم تداعی نمی شود. از سوی دیگر  و هم با خودِ

 و سرگیری از برای رژیم های تالش ادامۀ در

 غرب ویژه به جهانی داری سرمایه با روابط بهبود

 همکاری و ای هسته مسألۀ سر بر خصوص به)

 و (داعش با مقابله برای طقهمن در فعلی های

 بین قوانین و ها عرف از برخی با خود تطابق



 

۶۸ 
 انداز چشم کار، حوزۀ در داری سرمایه المللی

 (ILO) «کار جهانی سازمان» تدریجی حضور

 مدیر پیش چندی دیدار مثالً نیست. دور

 و بحث و کار، وزیر با «کار جهانی سازمان» کل

 از تهران، در سازمان این دفتر بازگشایی بررسی

 .است بوده موارد این جملۀ

 خرداد 2۲ تاریخ به «ایلنا» خبرگزاری گزارش به

 همکاری ارتقای لزوم بر تأکید با کار وزیر ،۸۲

 بود کرده اعالم ،ILO و ایران میان

 را روابط این تواند می تهران دفتر بازگشایی» که

 این افتتاح با داریم آمادگی ما و دهد گسترش

 با رابطه در آموزش حوزۀ در تهران در مرکز

 ایفا را مؤثرتری نقش ،جنوب- جنوب کشورهای

 و) کنونی کار وزیر ربیعی، علی عالوه به «.کنیم

 در اسالمی جمهوری حزب کارگری شاخۀ مسئول

 از کارگر خانۀ مرکزی شورای عضو و شصت دهۀ

 ،«رایدر گای» از ادامه در (امروز تا تأسیس بدو

 به سفر برای «کار جهانی سازمان» کل مدیر

 است موردی این .بود آورده عمل به دعوت ایران

 تا اگر البته بیافتد، اتفاق آینده در است ممکن که

 !باشد نشده سرنگون اسالمی جمهوری زمان آن

ایجاد یک تشکل زرد که هم با  ،در نتیجه

نهادهای سابق رژیم تداعی نشود و هم بتواند با 

طرف معامله باشد، در  خود سازمان جهانی کار

تشکل »دستور کار قرار گرفته که پروژۀ اخیر 

 دقیقاً تجلی آن است.« سراسری کارگران

 روابط که: است این است، روشن روز مثل چه آن

 رژیم و ایران داری سرمایه رژیم بین حسنه

 حمالت آغاز پایۀ امریکا امپریالیست داری سرمایه

 و محدود نقداً سیاسی حقوق بر ها آن مشترک

 منطقه و ایران کارگران ۀفقیران نقداً زندگی سطح

 توهمات آخرین توانند می حمالت این .بود خواهد

 از پس .بشکنند را ایران رژیم واقعی ماهیت به

 نزدیک های همکاری آغاز و توافقات تحقق

 که شد خواهد مجبور اسالمی جمهوری اقتصادی،

 طبقۀ اراستثم و فشار ،«اقتصادی بازسازی» برای

 برای حال عین در و تشدید، را ایران کارگر

 برخی با را خود آن، اعتراضات کردن کانالیزه

 جمله از داری سرمایه المللی بین های عرف

 زرد تشکالتی و دهد تطبیق «کار جهانی سازمان»

 آورد. وجود به را

 ها مارکسیست و کارگری فعاالن

 هک دارد قرار وضعیتی در کارگری جنبش منتها

 یک از یعنی .خواند «ناموزون» را آن توان می

 به سیاسی و اقتصادی فشارهای شدیدترین طرف

 اعتراضات دیگر طرف از و شود، می وارد کارگران

 مبارزات سایر با انسجام بدون و پراکنده ها آن

 نفس به اعتماد ۀهم ،سیستماتیک سرکوب است.



 

۹۳ 
 مقطع در چه کارگران که را تجربیاتی و

 ۀده یک همین مثالً طول در چه و ۶۵ انقالب

 برده بین از بودند، آورده دست به گذشته

 شرایط در اعتراضات این از بسیاری ولی .است

 به ناگزیر بالفاصله پراکنده، هرچند ایران، خاص

 خصلت و شود می کشیده سیاسی ۀمبارز سطح

 موضوع همین و کند، می پیدا داری سرمایه ضد

 وجود دقیقاً .کند می ربیشت را اختناق شدت باز

 انواع ورود مجرای که است سرکوب و فشار همین

 و کارگری جنبش درون به انحرافات و ها گرایش

 .کند می باز را کارگری فعالین

 و کنونی اعتصابات که داشت نظر در را این باید

 و است «موقتی» امری ،نفس به اعتماد افزایش

 است. آن ارتقای و تداوم ،حفظ دقیقاً مسأله

« فعاالن کارگری»عموماً در این بخش از وظایف 

صحبت می شود. مبهم و گنگ بودن این مفهوم 

به عنوان نقطۀ شروع، دقیقاً پایۀ ایجاد ابهام در 

فعاالن »وظایفی است که باید استنتاج کرد. اصوالً 

با گرایش های مختلف سیاسی شناخته « کارگری

ی می می شود )به عنوان مثال یک فعال کارگر

تواند رفرمیست و سندیکالیست باشد، یا آنارشیست 

سنتاً می توان گفت انقالبی(.  مارکسیست یا یک

که به طوری کلی دو گرایش راست و چپ در 

 درون این جنبش وجود دارد.

تا جایی که به گرایش چپ جنبش کارگری بازمی 

 فعالین مارکسیست در این جا مقصود) گردد

 مارکسروشن است.  (، وظیفۀ اصلی آن هااست

 می را توضیح این کمونیست مانیفست در زمانی

 همان ها کمونیست فوتی و فوری هدف» که دهد

 کردن متشکل: است پرولتری احزاب همۀ هدف

 کردن سرنگون طبقه، یک قالب در پرولتاریا

 به سیاسی قدرت تسخیر و بورژوازی، سیادت

هم، این جمع بندی فوق العاده م «.پرولتاریا وسیلۀ

تر به همان نسبت که به کرّات نقل می شود، کم

 این پذیرش با فردی هر واقع در درک شده است.

 مبدل مارکسیست به استراتژی، عنوان به اصل

 خواهد خارج مدار این از آن بدون و شود می

 تاکتیک هرگونه ندارد. وجود وسطی حد هیچ ؛شد

 همین با دیالکتیکی انسجام در باید ها کمونیست

 فردی، هر دلیل، همین به .باشد ستراتژیا

 این در دخالتگری از را خود «کمونیستی» ماهیت

 که تاکتیکی هر نتیجه در .گیرد می اخص حوزۀ

 این به واسطه بی یا واسطه با باید دهد، خرج به

 .شود مرتبط حوزه

که برعکس شاهد بوده ایم طیف  یدرحال

 ۀ اصلیجنبش کارگری، همین حوز« مارکسیست»

ا خالی می گذارد و هویت خود را با دخالتگری در ر

درست همان طور  سایر حوزه ها تأمین می کند.



 

۹1 
خود را اساساً از « مارکسیستی»که برخی هویت 

ها تعریف «لیبرال»نقد و تقابل نظری صرف با 

می کنند، برخی دیگر نیز این هویت را از فعالیت 

عملی در بخش هایی می گیرند که اصوالً اگر 

رکسیست ها در آن هم نباشند، قدر مسلم ما

نیروهای دیگری هم هستند که آن حوزه را پر 

 کنند.

 طی که بودند فراوانی های کمیته و ها تشکل

 حول (1۲۹۳ دهۀ اواسط )مثالً خاص مقطعی

 بودند گرفته شکل ای شده تعیین پیش از اهداف

 مانده باقی ها آن از نامی تنها حاضر درحال و

 از فقط نه گذشته های سال طی رد منتها .است

 امروز بلکه بودند، ناتوان شده تعریف وظایف انجام

 بقای حفظ دنبال به تنها وضعیت همین دلیل به

 در چون یعنی .هستند ممکن شکل هر به خود

 را چیزی و کرده پرداخت هایی هزینه گذشته

 حفظ را آن باید ممکن نحو هر به اند، داده شکل

 ای وسیله تشکالت این از اریبسی واقع در .کنند

 ولی مشخص. هدف یک به رسیدن برای بودند

 به شود. می وسیله قربانی دارد هدف همان اکنون

 و رفرمیستی های گرایش که است ترتیب این

 و «قانونی» درچارچوب و «علنی» فعالیت مبلغ

 را مبارزه که اکونومیستی های گرایش طور همین

 «حداقلی» اصطالح به مطالبات و صنفی امور به

 .است کرده رسوخ ها آن بین در کنند، می محدود

 و اعتصاب ها ده و ها ده روزانه که شرایط در

 «علنی غیر» های جمع و «غیرقانونی» اعتراض

 کاری، سبک چنین تبلیغ مشخصاً گیرد، می شکل

 آن از افتادن عقب و جنبش برابر در ترمز مستقیماً

 زعم به ارگریک فعالین و ها تشکل این است.

 به قادر حتی آن ۀمبارز اما اند، مبارزه درحال خود

 است، نبوده سرکوب مقابل در ها آن خود حفظ

 ها آن واقع در .کارگر طبقۀ کل حفظ به رسد چه

 به نفس به اعتماد انتقال به قادر که آن جای به

 بگذریم حال .شوند می آن مانع باشند، کارگران

 و انقالبی های سنت اب حد تاچه ها تشکل این که

 بیگانه درونی و کارگری دمکراسی آن مرکز در

 .هستند

 به تمایل و راست به چرخش چرا که این ولی

 تقویت آن نظایر و قانونی و علنی های فعالیت

 بلکه گردد. بازنمی سرکوب عامل به تنها گردیده،

 و انقالبی سازماندهی نبود نتیجۀ واحد آن در

 سرکوب این با تقابل رد اخص تشکیالتی و ظرف

 تشکل .است بوده نیز آن کردن خنثی و

 جنبش اساسی مطالبۀ یک کارگری «مستقل»

 که میدید گذشته در .هست و بوده کارگری

 به صنفی، مستقل تشکل یک برای تالش چگونه

 به منجر حاکمیت، ممانعت و سرکوب دلیل



 

۹2 
 سطح از ناچار به مبارزه و شد تدافعی واکنش

 ارتقا داری سرمایه ضد و سیاسی رزۀمبا به صنفی،

 استبدادی داری سرمایه شرایط که چرا .یافت

 کشورهای با شباهت بی و غیرمتعارف ایران

 مطالبه نتیجه در .است پیشرفته دمکراتیک-بورژوا

 چارچوب از عبور نیازمند حتی آن تحقق که ای

 سرکوب شدت به نباشد، هم داری سرمایه های

 چیزی هیچ رژیم نظامی، ینچن در اصوالً شود. می

 دلیل به و کند نمی تحمل خود مدار از خارج را

 سرکوب درجۀ کارگری، جنبش روی حساسیت

 نتیجه در .کند می برابر چند حوزه این در را خود

 و صنفی نهاد یک عنوان به هرچند سندیکا، وقتی

 در زنی چانه ابزار عنوان به رفرمیست ماهیتاً

 شکل خواهد می ری،دا سرمایه سیستم چارچوب

 و شد خواهد رو به رو نظام ممانعت با گیرد، می

 به زدن دست از) سیاسی مبارزۀ موضوع همین

 آزادی ۀمطالب شدن اضافه سپس تا اعتصاب

 خواهد تحمیل آن به را (غیره و زندانی رهبران

 به حوزه این فعالین فرایند، این درون از .کرد

 این .رسید خواهند نیز داری سرمایه ضد آگاهی

 بسیار ای هتجرب و گذشته در دقیقاً که است اتفاقی

 رخ واحد شرکت سندیکای اعتصاب مانند غنی

 داد.

 به باید که نیستند ها مارکسیست این اصوالً اما

 بسازند سندیکا یا «مستقل تشکل» کارگران جای

 وظیفۀ کنند؛ عضویت به دعوت را ها آن سپس و

 که است این کارگری جنبش مارکسیست طیف

 یک این صورت این غیر در دهد؛ سازمان را خود

 سازمان نیری یک چگونه که است آشکار تناقض

 در دهد. سازمان را دیگری خواهد می خود نیافته،

 و کار های حوزه جابجایی این شاهد گذشته،

 کارگران خودِ که معنا این به ایم. بوده وظایف

 نبوده دخو های تشکل ایجاد دنبال به چندان بعضاً

 این اند داشته تالش ها مارکسیست عوض در اند،

 کارگران عموم به که تاجایی پرکنند. را حوزه

 هر که هاست آن دمکراتیک حق این گردد، برمی

 )هرچند کنند ایجاد خواهند می تشکلی

 یادآوری را تشکل این «استقالل» ها مارکسیست

 ضدّ مبارزۀ ظرف عنوان به را آن ضمناً و کنند می

 چه چنان کنند(. نمی پیشنهاد داری سرمایه

 این به خود کارگری پیشروی فعالین از بخشی

 چنان و کردند، آغاز را آن فرایند و رسیدند نتیجه

 درخواست فعالیت درگیر یها مارکسیست از چه

 توان در چه آن هر با باید هم اه آن کنند، کمک

 گذشته )از کنند دخالتگری پروسه این در دارند

 قالب در دخالتگری این از هایی نمونه نونتاک

 جنبش، بردن پیش با مرتبط تئوریک مطالب تهیۀ

 های کمک المللی، بین های حمایت آوری جمع



 

۹۲ 
 و اعتصاب در شرکت زندانی، فعالین از دفاع مالی،

 هیچ که جا آن از اما است(. داشته وجود غیره،

 داری سرمایه ضد آگاهی این حفظ برای تضمینی

 تزریق و سرکوب نهایتاً و ندارد، وجود دمدتبلن در

 درون، به حاکمیت طرف از کاذب و وارونه آگاهی

 و اصلی وظیفۀ نتیجه در برد، خواهد بین از را آن

  نوع این از ها آن هدف و ها مارکسیست اخص

 حفظ برای فقرات ستون یک ایجاد ،«دخالتگری»

 چند بتوانند شاید )که ها تشکل و ها اتحادیه این

 می متالشی زود یا دیر ولی بیاورند، دوام سال

 .بود خواهد شوند(

 جهت در مختلفی های کمیته مقطع همان در

 ها آن زحمات که شد تشکیل فرایند این به کمک

 کافی تنهایی به این اما .هست نیز قدردانی قابل

 آگاهی و کارگری تشکل که دلیل این به نبود.

 بدون تواند ینم و توانست نمی داری سرمایه ضد

 مقابل در باشد، آن فقرات ستون که ظرفی

 چه و فیزیکی شکل به چه حاکمیت، سرکوب

 و منشأ دقیقاً این و بیاورد دوام ایدئولوژیک،

 تشکل و سندیکالیسم فعلی بحران دهندۀ توضیح

 و ها جریان از بسیاری .است ایران در موجود های

 می مارکسیست را خود نقداً که هایی گرایش

 ستون این ایجاد جهت در تالش جای به انستند،د

 در را خود نیست و هست تمام واقع در فقرات،

 سرمایه متنوع های کمیته و ها تشکل و سندیکا

 را خود موجودیت و اعتبار واقع در تا کردند گذاری

 تشکالت بحران با دلیل همین به بگیرند. ها آن از

 غوطه اعتبار بحران در نیز هم آن کارگری،

  .خوردند

 از بتواند که اخصی ظرف آن و فقرات ستون این

 اتخاذ با و کند آغاز کارگران موجود آگاهی سطح

 واسطی حلقۀ مشخص، مطالبات و ها تاکتیک

 ایجاد انقالبی و باالتر سطح به آن ارتقای برای

 حفظ انحرافات انواع برابر در را موجود آگاهی کند؛

 و خود های دخالتگری و مبارزات چکیدۀ کند؛

 المللی بین تجربیات با همراه را تشکالت دیگر

 خط عنوان به و کند تئوریزه کارگری جنبش

 دوره در خصوص )به ببرد جنبش درون به رهبری

 «انقالبی پیشتاز حزب» دقیقاً انفعال(، و رکود های

 انقالب ۀتجرب به بنا اوالً که سازمانی یعنی است؛

 سازمان را موفق «انقالب» یک توانست اکتبر

 محک عمل در که دیگری بدیل تاکنون و بدهد

 در ثانیاً و نگردیده، مطرح مقابلش باشد خورده

 احزاب دوجین یک حضور وجود با کنونی شرایط

 و ندارد وجود مآب، قیم و کاریکاتورمانند ربط، بی

 شود. ساخته باید بنابراین

 و مارکسیستی های گرایش به که تاجایی بنابراین

 شود، می مربوط کارگری جنبش در یانقالب



 

۹4 
 در را شان ماهیت اصوالً که ها آن اخص وظیفه

 کند، می تعریف «کارگری فعالین» سایر مقابل

 چنین اولیۀ های نطفه ایجاد برای دیدن تدارک

 ها آن دخالتگری هرگونه نتیجه در و است حزبی

 یا مستقیم باید سطحی، هر در و ای حوزه هر در

 در .باشد متصل استراتژی مینه به مستقیم غیر

 دخالتی هر گذشته، تجارب به بنا صورت این غیر

 شود؛ می محسوب کاری خُرده حوزه این از خارج

 چنین ۀاولی های نطفه ایجاد برای تدارک متأسفانه

 مارکسیست روی پیش اصلی ۀحوز همان حزبی،

 مانده زمین روی هاست سال که هست و بوده ها

 دادن دست از و ها ستشک از ای عمده بخش و

 )به تاس زده رقم را ها تاریخی های فرصت

 مردمی چگونه که دیدیم نمونه، یک تنها عنوان

 خیابان در ۹۹ انتخابات دنبال به تمام سال دو که

 آنان موجود آگاهی سطح و بودند مبارزه درگیر ها

 و طلبی سرنگون به «سکوت تظاهرات» از هم

 سال دو طی شد، کشیده رژیم با مستقیم تقابل

 ۸2 انتخابات در حتی و شدند آرام رفته رفته بعدی

 عظیم آگاهی و پتانسیل یک یعنی کردند. شرکت

 دو ظرف سال، دو طی آمده دست به اجتماعی

 مکانیسم و رژیم طریق از راحتی به بعدی سال

 به قادر که ظرفی اهمیت گردید. خنثی آن های

 آشکار مواردی چنین در باشد، آگاهی این حفظ

  شود(. می

 با تنها بلکه ،کارگران «عموم» با نه حزبی چنین

 به که پیشروانی هم آن آن، از «پیشرو» بخشی

 رسیده سوسیالیستی یا و داری سرمایه ضد آگاهی

 کارگری هایی تشکل )برخالف است رو به رو اند

 ۀبدن» با ارتباط ضرورت از مدام که

 اما کنند، می صحبت «کارگر ۀطبق» و «کارگری

 این خود درون در که کنند می فراموش اوالً

 وجود راست و چپ مختلف های گرایش طبقه،

 ارتباط این که دهند نمی توضیح ثانیاً و دارد،

  باشد(؛ باید ای واسطه چه با و چگونه

 روشنفکران و پیشرو کارگران حزبی، چنین در

 می جمع هم دور «برنامه» یک حول انقالبی

 و «اساسنامه» ،یا«شخصیت» یک حول )نه شوند

 اعظم بخش آن تدوین که ماده و تبصره از کوهی

 داده اختصاص خود به را ها تشکل این حیات

  است(؛

 خود مشارکت با که -را «برنامه» این محتوای

 محک مبارزه در شود، می تدوین پیشرو کارگران

-است تکمیل و تغییر درحال همواره و خورد می

 آگاهی سطح بین که دهد می شکل مطالباتی 

 سرمایه ضد و سوسیالیستی آگاهی و جنبش فعلی

 خواه که هایی تشکل )برخالف زند می پُل داری

 به را مبارزه کارگران، آمادگی عدم ۀبهان به ناخواه

 عمومی وضعیت بهبود و کنند، می تقسیم فاز دو



 

۹۵ 
 مطالباتی برخی به دسترسی طریق از کارگر طبقۀ

 ورود بر مقدم و الزم شرط را ها رفرم و «حداقلی»

 خود زعم به نتیجه در و دانند می بعدی فاز به

 که درحالی ،شوند نمی سیاسی مبارزه وارد «فعالً»

 چنین که است داده نشان بارها جاری مبارزات

-به مطالبۀ هر و ندارد وجود مطالبات بین تمایزی

 که است آماده بالقوه «حداقلی» اصطالح

  (؛باشد هم «حداکثری»

 می سازمان مخفی شکل به حزبی چنین

 با تا کردند تالش که هایی تشکل )برخالف یابد

 را خود پذیری ضربه قانونی، و علنی فعالیت

 دسترس در تر آسان بالعکس اما دهند، کاهش

  گرفتند(؛ قرار سرکوب

 به و درونی دمکراسی رعایت حزبی، چنین در

 اصل یک سیاسی گرایش حق شناختن رسمیت

 تداوم ضامن بسیاری تصور برخالف و است

 تشکل برخالف) انشعاب از جلوگیری و فعالیت

 و فردی های اختالف که بوروکراتیک، هایی

 خود به «بیرون» در ،«درونی» باندی

 بر ها کشمکش ۀهم و دهد، می «سیاسی» ۀجنب

  (؛است امتیاز و جایگاه سر

 بلکه ماند، نمی محدود ملی سطح به حزبی چنین

 آن به و پیدا دنیا نقاط اقصی در را ودخ متحدین

 بر حزبی چنین کند؛ می اتکا ها

 پیدا اعتبار تواند می روزمره «دخالتگری» مبنای

 .کند

 ۀحوز حزبی، چنین ایجاد برای تدارک نتیجه در 

 روز دستور در و ها مارکسیست دخالتگری اخص

 .است ها آن

 تدارکات از ای دوره به حزبی، چنین ایجاد برای

 تدارک این عمومی مسیر که آن برای است. ازنی

 که باشیم داشته توجه باید بدهیم، تشخیص را

 کارگران، تاکنونی خودانگیختۀ اعتراضات تمامی

 این وجود .اند بوده جنبش محرکۀ موتور حق به

 شماری که دهد می نشان اعتصابات و اعتراضات

 از) داری سرمایه حمالت با تقابل در کارگران از

 دستمزدهای پرداخت عدم دستمزد، کاهش قبیل

 سازی، کوچک و سازی خصوصی سیاست معوقه،

 فکر «اعتصاب» به (،غیره و شاگردی-استاد طرح

 رهبران بودن مشخص بدون را آن و کنند می

 یک در یعنی .دهند می سازمان اعتصاب، عملی

 می که را خود مخفی های جمع کالم

. ارندد خواند «مخفی عمل های کمیته» توان

مواردی هم که در آن سازماندهگان اصلی 

شناسایی شده اند، به آن ها نشان داده است که 

ناگزیر باید افراد سازمانده خود را مخفی نگاه 

دارند، چرا که رژیم در واقع تالش می کند با جدا 

کردن سر از بدنه، هر حرکتی را به راحتی سردرگم 



 

۹۰ 
 طبقۀ پیشروی بخش اما و سپس سرکوب کند.

 سرمایه ضدّ آگاهی به نقداً که کسانی یعنی کارگر،

 باید نیز اند رسیده سوسیالیستی حتی و داری

 عمل های کمیته» یعنی خود، اخص های کمیته

)یا هسته های مخفی « سوسیالیستی مخفی

  .باشند داشته را سوسیالیستی(

یک هستۀ مخفی سوسیالیستی با توان و نیروی 

یی پیشرو به شمار می اندک، در واقع صرفاً نیرو

رود که قرار است در همۀ رویدادها، جلوتر از همه، 

بهترین دخالتگری را در سطح نظری و عملی 

داشته باشد. چنین هسته ای، به دیگران الگوی 

پیشنهادی یا خطوط و مواضع را نشان می دهد. 

در هر حرکتی به ازای هر یک گامی که کارگران 

ر را درنظر دارد. چنین برمی دارند، چندین گام جلوت

هسته ای بنا به دخالتگری های خود و موضوعاتی 

که با آن رو به رو می شود، به سراغ مطالعۀ 

نظری می رود، و این دو حوزه را به موازات هم 

انجام می دهد؛ تمام هنر این هسته، تداوم این 

فعالیت ها در شرایط بسته و خفقان است )به 

ی هستند که در عنوان مثال چنین هسته های

تحریم »شرایط انتخابات، به عنوان تاکتیک 

، پوستر یک کارگر زندانی را به عنوان «فعال

کاندید خود در سطح شهر توزیع می کنند تا هم 

غیردمکراتیک بودن انتخابات را به دلیل زندانی 

بودن کاندید خود نشان دهند و هم از این فرصت 

دۀ او بهره برای دفاع از کارگر زندانی و خانوا

برداری کنند؛ چنین هسته هایی هستند که در 

یک تظاهرات، به شعارها و مطالبات جهت می 

دهند؛ بر مبنای دخالتگری، با فعالین دیگر آشنا 

می شوند و با انتقال تجربیات خود، آنان را می 

سازند؛ در هر رویدادی، به موقع ترین و صحیح 

 ره(ترین مواضع و دخالتگری را دارند و غی

 سطح در ها هسته یا ها کمیته این چه چنان

 کار های محیط و کارخانجات کارگری، محالت

 یک با ارتباط برای بعدی قدم در گردند، ایجاد

 اقدامات برخی هماهنگی یا تجربیات انتقال دیگر،

 چنین که دارند نیاز سازمانده ارگانی به مشترک،

 می)بولتن درونی( « نشریه» یک را ای وظیفه

. از طریق این نشریه، بحث بگیرد عهده به واندت

های نظری، انتقال تجربیات، هماهنگی برای 

فعالیت های مشترک و غیره صورت می گیرد. 

تنها کافی است چنین ارتباطی شکل گرفته و 

تثبیت شده باشد، تا در شرایط گشایش )یعنی بروز 

اعتراضات گسترده و غیره( بتوان اعتراضات را 

 است ای پروسه چنین درون از کرد.سازماندهی 

 پیشتاز حزب» اولیۀ های نطفه توان می که

 به فوق تکالیف و وظایف انجام برای را «انقالبی

 .آورد وجود



 

۹۶ 
تدارک برای رسیدن به این هدف، دقیقاً همان 

حوزۀ اخص مارکسیستی است که هم احزاب بی 

ربط نقداً موجود و هم رفرمیست های 

تواری هستند. هرچند از آن م« سوسیالیست»

مطالبۀ تشکل مستقل، یک مطالبۀ کلیدی است، 

اما همان طور که اشاره شد، نه وظیفۀ مارکسیست 

هاست و نه نسبت به فرایند تدارک حزب پیشتاز 

انقالبی تقدم یا تأخر دارد. حتی حفظ استقالل 

یک تشکل نیز نهایتاً نیاز به چنین ستون فقراتی 

در میان پایه های دارد؛ در آتیه دخالتگری 

تشکالت زرد هم به همین نقطۀ اتکا و مرجع نیاز 

دارد، چرا که بدون آن، یک نیروی مارکسیست 

انقالبی، خود به راحتی در چنین تشکل هایی حل 

می شود )مانند نیروهای مارکسیستی که در اروپا 

به منظور دخالتگری و استفاده از تریبون وارد 

به دلیل نبود ظرفی  پارلمان می شوند، ولی درست

که بتواند برای آن ها مصونیت ایجاد کند، نهایتاً 

در خود پارلمان حل می شوند(. شرایط ایران به 

قدری انفجاری است که اگر مارکسیست ها توان 

خود را در سایر حوزه های فرعی بگذارند و حتی 

چیزی شکل دهند، دیر یا زود با موقعیت های 

ه رو خواهند شد که طی حادی در متن مبارزه رو ب

آن خودِ جنبش فرسنگ ها از آن چه آنان تا به آن 

مقطع ساخته اند، فراتر خواهد رفت و در نتیجه هر 

آن چه که در این حوزه ها شکل گرفته باشد، 

کارایی خود را از دست خواهد داد. اصوالً در 

شرایط فعلی مرزبندی بین گرایش انقالبی و 

از پیش روشن  گرایش رفرمیست جنبش، بیش

شده است، و باید یک بار برای همیشه یک تعیین 

تکلیف صورت بگیرد. در نتیجه با نهایت صراحت 

باید گفت که اصوالً بخشی از فرایند 

شدن یک فرد، پی بردن به « مارکسیست»

ضرورت کار جمعی در یک تشکیالت انقالبی 

است، و در شرایط نبود این تشکیالت، باید به 

اصلی ساخته شود. در این میان  عنوان وظیفۀ

خود را در « استقالل»بالعکس شاهدیم که برخی، 

تعریف می کنند. این « کار جمعی و گروهی»برابر 

، کامالً وارونه است و خود «استقالل»برداشت از 

این مفهوم را از محتوا خالی می کند. هر فردی 

که به نظریاتی دست یافته، ناگزیر باید از آن دفاع 

و این کار را البد برای متقاعد ساختن دیگران کند 

و پیدا کردن سایر افراد همفکر انجام می دهد. 

چنان چه این هدف تأمین شود، منطقاً از این نقطه 

صورت « گروهی»به بعد باید یک کار مشترک 

 بگیرد.

 شرایط در که شود اشاره باید هم این آخر در

 جنبش، درونی های ضعف و افتراق

 می برجسته پیش از بیش «عمل حادات» ضرورت

 گرایش ضعف شرایط در که معنا این به .شود



 

۹۹ 
 توان می کارگری، و چپ جنبش مختلف های

 همه توافق مورد که مشترکی مطالبات حول

 روشن بنابراین .زد عمل اتحاد به دست هست،

 به وحدت یا نظری اتحاد با اتحادعمل که است

 یک وماًعم عمل، اتحاد ؛است متفاوت اعم طور

 به .است شرایط این با متناسب موقتی تاکتیک

 موجود های گرایش از یک هیچ مثال عنوان

 فعالین از دفاع مسأله با تواند نمی کارگری، جنبش

 یک هیچ و باشد داشته اختالفی زندانی کارگری

 شکل به آن کردن عملی برای کافی توانایی نیز

 از یک هر حالت این در .ندارد اختیار در را مؤثر

 نیرو، خود، استقالل ضمن توانند می ها گرایش

 دیگران با مطالبه این حول را شان امکانات و توان

 یک بتواند پروسه این نهایتاً تا بگذارند اشتراک به

 کارگران که شرایطی در .باشد داشته ملموس تأثیر

 در ندارند، را خود نیاز مورد تشکالت تشکیل اجازۀ

 کنند می مبارزه پراکنده طور به ها آن که شرایطی

 در همه، از ترمهم و. ندارند شدن متحد ابزار و

 باشند، می انقالبی رهبری فاقد ها آن که شرایطی

 مطالبات حول به کارگری عمل اتحاد ایدۀ

 تواند می کارگری پیشروان و فعالین بین مشترک

 به نفس به اعتماد بازگرداندن جهت مؤثر اقدامی

 نطفه ها، عمل اتحاد این درون زا .باشد کارگران

 شکل انقالبی سازماندهی جهت در جدیدی های

 می آزمایش متحد مبارزۀ روش .گرفت خواهد

 و داد خواهد بروز را خود کارگری قدرت شود،

 کمکی تواند می کدام هر که دیگری متعدد موارد

 کارگر طبقۀ کلّ برای جلو به هایی قدم پیشبرد به

 نزدیکی یا دوری ۀدرج الینفع عالوه به و باشد،

 خود متحدین کنند، می درک را یکدیگر به نسبت

 برای ای زمینه خالصه و کنند، می پیدا را

 میان آتی اخص و تر نزدیک های همکاری

 دارند یکسانی نظریات و انداز چشم که نیروهایی

 در که مسائلی زاویۀ از امر این که ،شود می ایجاد

 دارد. را خود خاص اهمیت شد اشاره باال

 1۲۸۲ بهمن 2۲

 

 


