
 ی طبقاتی در ايرانانداز مبارزهو چشم» برجام«پسا

  پرسد:می» نگاه«نشريه 

ای هسته» تفاهم«ها، سرانجام ها مذاکرات آشکار و پنهان، جار و جنجال، پس از سال1394سيزدهم فروردين در  -1

و در متن چه  -ها و انتظاراتی شما، چه سياستدر لوزان سويس منعقد شد. به نظر  5+1بين جمهوری اسالمی و گروه 

» تفاهم«را به سوی انعقاد اين  -جمهوری اسالمی و آمريکا -دو طرف اصلی اين ماجرا  -ای و جهانیشرايط منطقه

 سوق داد؟») برجام(«

بورژوازی آمريکا و ها و در عين حال داد و ستدهای ی طوالنی کشمکشای از پروسهلحظه انعقاد تفاهم نامه، :1پاسخ 

دولت جمهوری اسالمی بود. عوامل واقعی سوق دادن طرفين به پشت ميز مذاکره را بايد با رجوع به استخوان بندی 

داری آمريکا ضديتی اصلی مشاجره و پيچ و خم ساليان دراز آن توضيح داد. به آغاز ماجرا برگرديم. نه حاکمان سرمايه

سالمی ی جمهوری افاشيستی دولت بورژوازی ايران داشتند و نه نيروهای تشکيل دهنده با اسالم و اسالمی بودن و سبعيت

لمللی خود ای بسيار مطلوبی در چينش استراتژی تسلط طلبی بينديدند. اولی رژيم شاه را گزينهخود را ضد آمريکايی می

ی ملی و ی مناسبی بود. جبههزينهديد، اما با حتمی شدن سقوط شاه، جمهوری اسالمی برای بورژوازی آمريکا گمی

داری ايران در نظم نسخه پيچی آمريکا، در درون قدرت سياسی جديد ی تمايل به انحالل سرمايهنهضت آزادی با پيشينه

 نمود و ظرفيتمرد آمريکايی قند آب میدار و دولتيافتند. کمونيسم ستيزی ُکل اين رژيم در دل هر سرمايهحضور می

ميستی آن برای قتل عام هر ميزان سرمايه ستيزی کارگری به ُکل بورژوازی آمريکا اميدواری و شور و بخش پان اسال

يکا پيوندی با آمرحاکميت نبود که خواستار هم» ليبرال«بخشيد. در سوی ديگر ماجرا هم فقط طيف موسوم به شعف می

ند. در ميان نهاده بود» کاتم«ح و به کرات با امثال شد، خمينی و جناح وی آمادگی خود برای اين پيوند را بسيار صريمی

ی مناقشه، وارونه بافی زيادی صورت گرفته است. مسايلی مانند آورم که حول ريشهاين نکات را به اين خاطر می

ها، ايدئولوژيک بودن جمهوری اسالمی، استراتژی رژيم برای گسترش جهانی حکومت پان اسالميست» غرب ستيزی«

کردها، بيش از حد جنجال شده است. مسايلی که واقعيت جبار بورژوازی آمريکا و غرب به تقابل با اين رویدينی يا ا

  کنند. های واقعی مناقشه را تعيين نمیدارند، اما ريشه

ت هاتوانند توجيها میی تسلط اين نظام، کشمکشکنيم. در سيطرهداری صحبت میها در دنيای سرمايهما از اختالف دولت

ی سهم مطالبهها در همه جا و بدون هيچ استثنا يک چيز است. ی ُکل آنهای متنوعی پيدا کنند، اما شالودهو پوشش

تر ی هر چه موثرالمللی و در همين راستا، احراز حصهی کارگر بينهای توليد شده توسط طبقهتر در اضافه ارزشافزون

ها است. چرا ها و جنگزيستینيان واقعی مشاجرات، توافقات، همی جهانی، بدر ساختار قدرت و حاکميت سرمايه

ها را در کوبيدن طبل اختالف و های ديگر، راه اين سهم خواهیجمهوری اسالمی بر خالف رژيم شاه يا بسياری دولت

 ايرانوگو است. بخشی از بورژوازی نه مسالمت با بورژوازی آمريکا ديد، موضوعی است که در جای خود قابل گفت

ی ها مدافع راه دوم بوده و هست، اما بخش مهمی از طبقهی دورهو بر همين پايه، جناحی از جمهوری اسالمی در همه

ر ی اول بود. اين تمايز باز هم ددار ايران نه فقط پس از استقرار دولت اسالمی، که پيش از آن نيز پای بند گزينهسرمايه

ستند. ها نيی اساسی جهت گيریها در هيچ کجا تعيين کنندهدتی نداشت. ايدئولوژیی خود ربطی به باورهای عقيشالوده

کردهای متمايز ها است که رویها و گروهحتا در درون يک طبقه، تمايزات منافع اقتصادی و موقعيت اجتماعی اليه

  آورد. سياسی را پديد می



های ی عرصهی مسلط اين طبقه در کليهی در جوار اليهای از بورژوازهای چهل و پنجاه خورشيدی، اليهدر طول دهه

شروع به رشد کرد. اين بخش بورژوازی از بهترين » خدمات«ی موسوم به توليد، تجارت، بوروکراسی دولتی، حوزه

های نفوذ ميان ساکنان جامعه برخوردار شد، از اسالم به عنوان برج قدرت ايدئولوژيک فرصت برای گسترش پايه

 ی خود، مجبور بود به سياق پيشينيان وطنیهره برداری را کرد. اين طيف در رقابت با بخش مسلط و حاکم طبقهحداکثر ب

و غير وطنی طيلسان غرب گريزی پوشد؛ به اين دليل که جناح حاکم، شريک مستقيم و مورد حمايت اياالت متحده و 

و خم متفاوتی پيدا کرد. در اين دوره، همين طيف  غرب بود. آمريکا گريزی اين بخش بورژوازی در رژيم اسالمی پيچ

داد. از اين جا به بعد، آمريکا ی اجتماعی شد و جناح مسلط قدرت سياسی را تشکيل میترين بخش سرمايهمالک عظيم

هر  یها يا هر نيروی سرنگونی طلب بود و هم ساز و کار مطالبهستيزی هم سالح سرکوب جنبش کارگری و کمونيست

  آمد.تر سهام سود و قدرت در سطح جهانی به حساب میچه بيش

جمهوری اسالمی کوشيد تا مخالفت با آمريکا را به صورت سالحی کارا برای تضمين بقای خود در داخل و سهم سود 

تر در سطح جهانی به کار گيرد، اما رژيم در پيگيری بخش دوم هدف، با تناقضات غيرقابل حل مواجه و قدرت افزون

شور ی اقتصاد کزد. بالعکس زيربنای مادی و چرخهر اين ستيز و رقابت، رژيم نبود که سرنوشت ماجرا را رقم میشد. د

راند که نيازهای کوبيد و رژيم را به آن جا میی خود را بر سطر سطر حوادث میها و ارادهبود که مهر فشارها، مخمصه

ی شد، که مثل سرمايهايران می» ی اجتماعیسرمايه« اساس کرد. طرف جدال درداری اقتضا میماندگاری سرمايه

ی ی سامان پذيری سرمايهارزش افزايی و بازتوليدش را در بطن پويه ی هر دوراجتماعی هر کشور ديگر دنيا، پروسه

ی هبرد. بحث بر سر  داد و ستد کاالهای مصرفی بين ايران و بازار جهانی نيست. از مشکالت محاصرجهانی پيش می

کنيم. اين بخش کاالها، اوال: برای ها صحبت نمیی انسانمواد غذايی و دارويی و پوشاک و نيازهای زندگی روزمره

ها برايش واجد جايگاهی نيست. ثانيا: سهم اندکی ی چندم اهميت هستند؛ زيرا که اصل زنده بودن آدمبورژوازی در درجه

ياتی المللی حی مبادالت تجاری بينکنند. آن چه برای بورژوازی در پهنهیرا در ُکل بازرگانی خارجی هر کشور تعيين م

ای به آمارها، موضوع را دهند. نگاه سادهاست، سرنوشت داد و ستد کاالهايی است که بخش ثابت سرمايه را تشکيل می

ی کشور به ساالنه ی دوم رياست جمهوری احمدی نژاد، واردات، در دوره1390سازد. در سال تر میمقداری روشن

ميليارد دالر رسيد. از اين رقم فقط کمی بيش از هفت ميليارد دالر يا يازده درصد به کاالهای مصرفی  65حدود 

ای بوده است. کاالهايی که در ای و سرمايهميليارد دالر آن کاالهای واسطه 58درصد ديگر يا  89اختصاص داشت، 

کنند. بورژوازی و اند و اجزای  گردشی و استوار آن را تعيين میسرمايهی بخش ثابت هر دو حالت، تشکيل دهنده

ی اجتماعی کشور به واردات چنان حجم عظيمی از کاال نيازمند بود و هر اختالل ی سرمايهاش برای بازتوليد ساالنهدولت

  داری را به دنبال داشت. ی اقتصاد سرمايهی اين ميزان، مختل شدن چرخهدر تهيه

ها هنگامی که در ی اقتصادی، در دنيای روز، دقيقا همين جا قرار دارد. تحريمها يا محاصرهی اصلی فشار تحريمهسته

د. دهنداری يک جامعه را در معرض فروپاشی قرار میی بازتوليد سرمايهسطحی گسترده و سراسری اعمال شوند، پويه

داری ايران از اين لحاظ ها، متفاوت است و سرمايهنوع محاصرهی اجتماعی کشورها، در مقابل فشار اين ظرفيت سرمايه

زای جمهوری ی آشيل هالکتی جهانی است. بورژوازی آمريکا اين پاشنههای آسيب پذيرتر سرمايهی بخشدر جرگه

ر ی دی بازاسالمی را بسيار خوب مطمح نظر داشت و از همان اول، بهره گيری از آن را يک برگ بسيار تعيين کننده

 ی اجتماعی ايران برایی خليج و آسيای ميانه ديد. سرمايهمقابل رژيم و در تنظيم استراتژی تسلط جوی خود در منطقه

ی جهانی محتاج ای بسيار عظيم با سرمايهی بخش ثابت خود در هر دور ارزش افزايی، به مبادلهی اجزای متشکلهتهيه

ها، روند اين مبادالت را تا هر کجا که دارد که متناسب با نياز کشمکشاست و دولت آمريکا اين امکان را داشت و 



تر سازد. درک اين نکته و توجه به برد تاثير ها را حتا برابر و شايد هم بيشی تامين آنبخواهد دچار اختالل کند و هزينه

اش، خاص ه ظاهر آمريکا ستيزانههای بهای رژيم ايران و جنجالبرد، در مقابل زيادت خواهیی اين راهتعيين کننده

 های قدرت سياسیترين چهرهی آمريکا نبود. اين را حتا جنگ افروزترين و درندهاوباما و عناصر دورانديش هيات حاکمه

امی ی نظترين دليل، اما حداقل يک دليل مهم اجتناب دولت بوش دوم از خيال حملهفهميدند. اگر نه اصلیاياالت متحده می

های شد. تفاوت ميان افغانستان و عراق با ايران در محاسبات دولتری اسالمی، شايد از همين جا ناشی میبه جمهو

مختلف آمريکا، فقط استخوان بندی گسترده و محکم نظامی يا قدرت بسيج نيرومند ميليتاريستی جمهوری اسالمی نبود. 

ت. به تر قرار داشرفتهی با عراق، در سطحی بسيار پيشيسهداری ايران نه در قياس با افغانستان، که حتا در مقاسرمايه

ها جلوتر بود. حجم داد و ستدهای بازرگانی ساالنه يا حجم واردات مستمر ی جهانی فرسنگلحاظ ادغام در سرمايه

ها برای ينی اکرد. همهای با خود حمل میهای تعيين کنندهای تفاوتاش، در شکل کاالهای نيم ساخته و سرمايهسرمايه

ها های اين کشور به نوعی و در سطحی آنآمدند و هر کدام از دولتبورژوازی آمريکا، برگ بازی مهم به حساب می

  کردند. را بازی می

فهميدند، سران رژيم اسالمی نيز خيلی زود داری آمريکا نمیها را فقط حاکمان سرمايهاما قدرت تاثير اين برگ بازی

ها آلترناتيوهای زيادی برای مقابله بار آسيب پذيری خود را متوجه گرديدند. آنرد رقيب و ابعاد فاجعهببُرد کارايی راه

رين، تای از گرسنهدهی فاشيستی اليهتر از همان سالح آمريکا ستيزی برای سازماندر اختيار نداشتند، استفاده بيش

پس راه ای و سامع آفريقايی، آسيايی، به ويژه خاورميانهترين عناصر لومپن پرولتاريای برخی جوترين و عاصیمفلوک

 یتوانستند انجام دهند. دولت اسالمی پيگيری اين کارها را با همهای آکنده از جنجال، کارهايی بود که میاندازی برنامه

های زيسيونترين اپوجاعیهللا لبنان را  تشکيل داد و به يک ارتش نيرومند در منطقه تبديل نمود؛ ارتتوان دنبال کرد. حزب

ای دريغ ها از صرف هيچ هزينهها قرار داد و در مسلح ساختن آنترين حمايتدينی ضد رژيم بعث عراق را مورد بيش

برای تحکيم مناسبات خود با رژيم سوريه، عمان،  های شيعی مخالف آل خليفه در بحرين پرداخت؛نکرد؛ به تقويت گروه

وجوی جای پا در آن چه های سنگين را متحمل شد؛ در جستتين، چين و روسيه، هزينههای آمريکای البرخی دولت

ها کرد؛ در يمن، کويت، سودان، سومالی و هر کجای ديگر که ها نمود و فعاليتنام دارد، توطئه» جنبش فلسطين«

ری ای سراسب متحدش، شبکههای عرها را پی گرفت. کوشيد تا حول محور ستيز با آمريکا و دولتتوانست اين طرحمی

ها برای اختالل نظم نسخه پيچی آمريکا در های اجتماعی ناراضی درون منطقه را سازمان دهد. به کمک ايناز اليه

 در همين راستا و بهخاورميانه و آفريقا و آمريکای التين، دست به کارهای مختلف از جمله عمليات تروريستی بزند. 

. هدف اين پروژه، سوای تحکيم، توسعه ای خود نيز متمرکز گرديدی هستهبر گسترش پروژهها، عنوان مکمل اين نقشه

تر در ساختار قدرت سراسری المللی خود و باج خواهی و حصول سهم افزونتر موقعيت بينو کارا ساختن هر چه بيش

ها را اجرا کرد و به يُمن اجرای قشهتر از رقبا، چيز ديگری نبود. جمهوری اسالمی اين نسرمايه يا کسب امتيازات بيش

های اين جوامع ی خليج را زير فشار قرار داد؛ دولتهای نه چندان کمی به دست آورد. ممالک عربی حاشيهها، موفقيتآن

ها به دنبال های زيادی مواجه ساخت؛ اين چالشثباتی نمود؛ استراتژی آمريکا در منطقه را با چالشبی را کم يا بيش دچار

تر شد؛ رژيم ايران فاتح واقعی جنگ آمريکا عليه عراق گرديد؛ با تشکيل دولت جديد در سقوط رژيم صدام بسيار بيش

ی ی خليج ميدان قدرت نمايی جمهوری اسالمی شد. از اين به بعد رژيم دو حربهعراق، عمال ُکل خاورميانه و منطقه

ای خود را به ُرخ ی هستهها داشت. از يک سوی، پروژهو قدرتتر در کيک سودها ی سهم افزوناثرگذار برای مطالبه

ها و چالش نظم نسخه ثبات نمودن دولتبی تر کشورهای خليج قادر بهکشيد و از سوی ديگر، در بيشآمريکا و غرب می

  شد.پيچی آمريکا می



 یتر به کار گيرند، اما پروسهندهديگر را هر چه کوبهای خود برای چالش همطرفين مناقشه هر کدام کوشيدند تا حربه

جدال فراز و فرودهای خاص خود را داشت. بخشی از بورژوازی ايران، به ويژه از روزهای پايان جنگ عراق به بعد، 

ی اجتماعی کشور متمرکز ساخت و برای اين ی ارزش افزايی سرمايهی فروپاشيدهُکل تقالی خود را بر بازسازی چرخه

های متحد آمريکا در منطقه، و فرار از جدال آوردی با دولتاحتراز از آمريکا ستيزی، گريز از همکار خود را محتاج 

ی اياالت متحده در خاورميانه و دنيا ديد. اين بخش بورژوازی در دولت رفسنجانی، و بسيار با نظم برنامه ريزی شده

ها ها و عقب نشينیپو افتاد. شروع به امتياز دادنها به تکاتر از آن در عهد خاتمی، برای کاستن از حدت کشمکشبيش

کرد و اقداماتی که طرف مقابل، به ويژه وجوی ميانجی برای حل و فصل منازعات روی آورد. رویکرد. به جست

تر ساخت. ها و رعايت احتياط افزونتر سود و زيانی دقيقجناحی از بورژوازی آمريکا را نيز ملزم به مدارا، محاسبه

اين جا هنوز هيچ کدام از طرفين جدال در موقعيتی، غيرقابل تحمل قرار نداشتند و خود را مجبور به حداکثر تالش تا 

يابی جنگ افروزترين بخش ديدند. چهارميخ شدن تابوت اصالح طلبی در ايران و دستبرای تعديل موثر مشاجرات نمی

تر و های کشمکش از هر دو سوی، سرکشبر هم زد. شعلههای اساسی قدرت، اين وضع را بورژوازی آمريکا به اهرم

ت های شورای امنيتر گرديد. مصوبهی اقتصادی جمهوری اسالمی توسط آمريکا تنگ و تنگانفجارآميزتر شد. محاصره

 ها، تمامیها و مصوبهسازمان ملل عليه ايران و به خواست آمريکا، يکی پس از ديگری لباس اجرا پوشيد. اين تحريم

داری را مختل کرد. دولت احمدی نژاد ی اجتماعی ايران و بازار جهانی سرمايهمجاری متعارف داد و ستد ميان سرمايه

ی اقتصاد کشور متوسل گرديد. اما هر ها بر چرخهها و کاهش فشار آنهای ممکن برای دور زدن تحريمی راهبه همه

ی اجتماعی و رژيم ايران تبديل شد. ننده و محکم بر گردن سرمايهخفه کداری ها به طنابها و راه حلکدام اين راه

به بعد، ديگر يک بخش بورژوازی ايران نبود که مذاکره  1388های داری از هم پاشيد. از سالی توليد سرمايهچرخه

اين مذاکرات را ی اصلی ساختار قدرت رژيم، انجام سريع ها، از جمله هستهی جناحنمود. همهبا آمريکا را دنيال می

ی مجادالت چنين شد. اما قطب ديدند. وضعيت جمهوری اسالمی در پهنهی کار میخواستند و قبول آن را تنها چارهمی

ناک حمله به افغانستان، پياوردهای به غايت فاجعه ديگر مجادله نيز وضع بهتری از حريف خود نداشت. عوارض دهشت

ی کافی اسير استيصال کرده بود. شروع جنگ بورژوازی آمريکا را به اندازه کارانه عليه عراق،بارتر جنگ جنايت

های جمهوری اسالمی در عراق و لبنان و سوريه و يمن، بورژوازی سوريه بر شدت اين استيصال افزود. يکه تازی

ودن قدرت ب» فصل الخطاب«عرب متحد آمريکا را دچار وحشت ساخت و حکام اين طبقه در خاورميانه را نسبت به 

ا و هها  در شورشگری امپرياليستی آمريکا، انگليس، فرانسه و متحدان آنآمريکا به شک انداخت. عواقب شوم دخالت

های آدم سوزی، باز شدن ، تبديل شدن شمال آفريقا و نيمی از خاورميانه به کوره»بهار عربی«موسوم به  هایعصيان

بار بدون هيچ عنان نيروهای هولوکاست آفرين نوع داعش، داری و طغيان فاجعههای ذاتی ماالمال از عفونت سرمايهُدمل

ها اختاپوس مشابه، تبديل شدن متحدان سنتی بورژوازی آمريکا بوکوحرام، جبهه النصره، الشباب، فجر ليبی، القاعده و ده

مه و همه شرايط متعارف تسلط ی تسليحاتی و مالی اين وحوش بورژوا اسالمی و حوادث ديگر، هبه منابع اصلی تغذيه

استراتژيک آمريکا بر اين بخش جهان را دچار آشوب نمود. آمريکا برای چالش اين وضعيت خود را نيازمند مدارا و 

های فشار عليه ی مجادالت چندين ساله و به کارگيری اهرممماشات با جمهوری اسالمی ديد. هر دو طرف در ادامه

ای برای آزمون قدرت ای به سوژهی هستهکردند. مسالهوجو میبودند که راه خروجی جست ای افتادهديگر، به ورطههم

داوم ای که ديگر هيچ کدام طرفين قادر به تجدال، بده و بستان و تعيين سرنوشت کشمکش تبديل شد. کشمکش فرساينده

لم واقع لنگرگاهی برای امضای يک آتش شد، در عای سابق نبودند. آن چه در ظاهر بنياد مناقشه تصوير میآن به شيوه

  بس موقت گرديد.



مشکل اصلی  -ای جمهوری اسالمیهای هستهو در ُکل، فعاليت» برجام«يک سئوال مطرح اين است، که آيا واقعا  -2

های اقتصادی گسترده و... بوده است؟ آمريکا و متحدين غربی آن برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی، تحريم

ای، نقش و موقعيت جمهوری اسالمی در متن آن، و بازتعريف و بازسازی نقش و موقعيت های منطقهها و رقابتا بحراني

    های سياسی و اقتصادی مورد نظر آمريکا و متحدين غربی آن دليل و هدف اصلی بوده است؟ای و بديلهای منطقهقدرت

ی جمهوری اسالمی، نه از استراتژی سهم خواهانه و ستيزه جويانهای به طور فی نفسه و جدا ی هستهمساله :2پاسخ 

ای برای موضوعيت مذاکره و ی طوالنی اين رژيم با بورژوازی آمريکا نبود، که حتا سوژهفقط هيچ دليلی برای مناقشه

ه به ولت تا جايی کای يا حتا توليد سالح اتمی توسط يک دهای هستهتوانست باشد. مجرد فعاليتها هم نمیوگوی آنگفت

ی بورژوازی آمريکا يا بورژوازی مخاطرات اين پروژه برای زندگی و امنيت جان ساکنان دنيا مربوط است، مطلقا مساله

داری در تاريخ حيات جوامع انسانی درصد بسيار هيچ کشور ديگری نبود و نيست. به اين فکر کنيم، که ُکل ُعمر سرمايه

ما ابعاد جنگ افروزی، هولوکاست آفرينی، کشتار و انهدام زندگی بشر توسط بورژوازی کند، اناچيزی را تعيين می

ا و جنگ هترين بخش اين بربريتتر است. اضافه کنم که عظيمهای پيشين تاريخ سهمگينها بار از تمامی دورهميليون

ساختن » صلح آميز«ش برای ها هم توسط بورژوازی آمريکا، انگليس، آلمان، فرانسه و ممالک مدعی تالافروزی

ای ای که همين مدعيان مبارزه با هستهبه وقوع پيوسته است. حجم تسليحات هسته ای جمهوری اسالمیی هستهپروژه

ی زمين کافی است. از اين که بگذريم، اند، برای تخريب صدها بار ُکل کرهشدن کشورها در انبارهای خود بر هم انباشته

ترين حجم ترين مناطق جهان، عظيمداری در يکی از آشوب زدههای سرمايهترين دولتدرندهدولت اسراييل يکی از 

ها را به کمک مستقيم بورژوازی آمريکا فراهم ساخته است و ی اين سالحای را در اختيار دارد. همههای هستهسالح

عليه اين دولت را وتو کرده است. به  ی شورای امنيت سازمان مللنامهی حاضر حدود چهل قطعآمريکا تا همين لحظه

ای ايران برای امنيت ی هستهی اين که گويا آمريکا يا شرکای او نگران خطر برنامهای دربارهاين ترتيب، هر کلمه

  ها هيچ چيز ديگر نيست. وشوی مغزی انسانساکنان منطقه و دنيا هستند، سوای بدترين شکل شست

ی آمريکا های منطقه، تصادمات ميان متحدين ديرينهوری اسالمی در آفرينش بحرانبه موضوع دوم پردازيم. نقش جمه

ی خليج، قطعا بر پافشاری روزافزون دادها بر موقعيت آمريکا در خاورميانه و حوزهها، فشار ُکل ُرخبا اين بحران آفرينی

يران و مجبور ساختن جمهوری اسالمی ی اقتصادی ای محاصرهتر حلقهتر ساختن هر چه بيشاياالت متحده برای تنگ

به آمدن در پای ميز مذاکره تاثير جدی داشته است. اما از ياد نبريم، که حتا در اين قلمرو نيز اصل تسلط طلبی جمهوری 

اسالمی مشکل مهم دولت آمريکا نبوده است. رژيم شاه برای احراز هژمونی و نقش برتر در منطقه به هر کاری دست 

های آمريکايی بود. مشکل اساسی آمريکا با جمهوری اسالمی همان داد، مورد قبول امپرياليسته انجام میزد و آن چمی

اش به پشت ميز مذکره فرا ی مناقشات را با همه شدت و وسعتها و شرايطی که پويهتر اشاره شد، اما دادهاست که پيش

  رات عبارت بودند از: راند و به طور خاص محاسبات آمريکا در رابطه با اين مذاک

 یاش، نيرومندترين و اثرگذارترين اقتصاد ناحيهداری ايران به هر حال و مستقل از وضعيت حاد بحران زدهاول: سرمايه

ی اجتماعی هيچ کشور ديگر منطقه، کند. از ترکيه که بگذريم، سرمايهخليج، خاورميانه و آسيای وسطی را تعيين می

  داری دارا نيست.ی اقتصاد جهانی سرمايهخهوزنی چنين مهم را در چر

ی مخالفين و سرکوب قهرآميز های گستردهمهار، قتل عامبی سال يکه تازی فاشيستی 37دوم: جمهوری اسالمی در طول 

ی های کارگر و متقابال يک حوزهجنبش کارگری، موفق شده است ايران را به يک جهنم وحشت و دهشت برای توده

مردان آمريکايی و زمان و در متن همين فرايند، دولتامنيت انباشت برای سرمايه تبديل کند. رژيم هممطمئن ثبات و 



ها را متقاعد ساخته است که توان چالش مشکالت درونی خود را دارد و بايد بر روی بقای آن محاسبه متحدان اروپايی آن

  کنند. 

ی دست اهای مهم و تعيين کنندهالمللی عليه ايران به موفقيتی بينههای گستردها و محاصرهسوم: آمريکا با اعمال تحريم

داری ايران در حالت فروپاشی و فلج قرار داشت. ُکل جمهوری اسالمی، از جمله ی اقتصاد سرمايهيافته بود. چرخه

  شدند. می ترين موضع آماده سازش و مذاکرهحامی وی از ضعيف» گرایاصول«ای و طيف نيروهای نظامی و خامنه

های اقتصادی ايران پيروز بود، در رابطه با عراق و افغانستان و ها و چالشی تحريمچهارم: هر چه آمريکا در عرصه

های دو جنگ بر سرش سنگينی ديد. آثار عظيم ويرانیچشم انداز میبی سوريه و ُکل منطقه، خود را بازنده، سردرُگم و

خانمانی، بی ی جهانی که بيش از نيم قرن در آوار ساختن فقر، گرسنگی،ی سرمايهترين قطب امپرياليستکرد. عظيممی

ترين نقش را ايفا نموده بود، های کارگر دنيا سهمگينداری بر تودههای ديگر ذاتی سرمايهی سيه روزیجنگ و همه

هايی که راه انداخته بود، گکشيد. در باتالق عوارض جنديد که انتظارش را نمیاينک مشکالتی را پيش روی خود می

رفت. برای جمع و جور ساختن وحوش اسالمی مخلوق سرمايه و دست پرورد خود، برای کنترل تر فرو میهر روز بيش

ی ای اين وحوش توسط متحدين منطقهداعش، القاعده، جبهه النصره و طالبان، برای داشتن تسلط بر چگونگی تغذيه

های بعد از جنگ امپرياليستی دوم تا آن روز ترين سطح از سالر خاورميانه به پاييناش دخويش، مشکل داشت. موقعيت

  سقوط کرده بود.

 کاریکرد. شماری از ممالک عضو شورای همپنجم: بحران آفرينی جمهوری اسالمی موقعيت متحدان آمريکا را تهديد می

ها بودند. در مورد عراق و سوريه و لبنان و يمن نياز ی عرب ديگر نه در کنار اين متحدان، که عليه آنخليج و اتحاديه

برد و ثبات داشت. مصر در يک دوران برزخی متشنج به سر میبی به گفتن نيست. بحرين نيز شرايطی متالطم و

کرد. ترکيه با سرعت به سمت بحران واپسی روز حاکمان سعودی را تشديد میحکومت مستعجل اخوان المسلمين دل

های وسيع مثلث قطر، عربستان سعودی و ترکيه برای رفت. تالشتالطمات سياسی روزافزون داخلی میاقتصادی و 

ی تسلط جمهوری اسالمی در منطقه هر روز، بيش از هللا لبنان و فروپاشی شيرازهسرنگونی دولت اسد، سرکوب حزب

 ساخت.   روز پيش، شکست آميزی و ناکامی خود را ظاهر می

ی بورژوازی آمريکا در منطقه، متحدان هميشگی اين کشور در خاورميانه سوده، سردرُگم و فروماندهششم: موقعيت فر

دار ی اقتها همواره آمريکا را يک قطب نيرومند امپرياليستی پشتوانهراند. اينخوردگی میسری نگرانی و را به ورطه

  ريخت. ها را بر هم میت آنديدند و اينک فتور و عجز اين قدرت مبنای محاسباو بقای خود می

های آمريکايی برای تسويه حساب با مخالفان استراتژی استيالی آمريکا برد ديرينه و آشنای امپرياليستهفتم: هر دو راه

نمود. اين داری دچار بن بست کامل بود. کودتای نظامی در هيچ کجا گرهی از مشکل باز نمیدر نظم جهانی سرمايه

ان از همه لحاظ محال هم بود. راه اندازی يک جنگ جديد در خاورميانه نيز نه فقط هيچ چشم انداز مساله در مورد اير

  زاد. مردان آمريکا رعب و وحشت میپيروزی نداشت، که تصور عوارضش برای دولت

هم م ی مذاکرات، موقعيت طرفين مشاجره و نقاط ضعف و قوت بسياربندی واقعی شرايط مستولی بر شروع پويهمفصل

های باال کاويد. هم بورژوازی آمريکا و هم دولت جمهوری اسالمی از يک سوی هر کدام را بايد در شعاع تاثير مولفه

هم در  ای را عليههای بازی بسيار تعيين کنندهها بودند و از سوی ديگر برگها و ضعفزير فشار بدترين پاشنه آشيل

وا و تنگناها، باز هم جمهوری اسالمی موقعيتی از همه لحاظ آسيب پذيرتر دست داشتند. طبيعی است که در همين چينش ق

ده تر، که بی مهم ديگر در همين جا آن بود، که ُکل اين وجوه قوت و ضعف نه چالش افزونتر داشت. يک نکتهو شکننده

رار از سقوط هر چه ساخت. جمهوری اسالمی يگانه راه فهای هر چه مقدورتر را نياز و اجبار طرفين میو بستان



ی اجتماعی کشور را در رفتن پای ميز ی بازتوليد سرمايهی بحران اقتصادی و فروپاشی چرخهتر در ورطهمهلک

ی بورژوازی ديد. اهميت مساله برای بخش وسيعی از طبقههای طرف مقابل و دادن امتياز میمذاکره، تن دادن به خواست

رفت. اصالح طلبان حکومتی و اقارب اعتدال ژيم اسالمی از اين حد فراتر میايران و جناحی در ساختار حاکميت ر

ها که سلسله جنبانان ديرين و اصلی فاشيسم اسالمی بورژوازی، کاشفان قديمی آمريکاستيزی به عنوان ساز و گرای آن

يه در ساختار نظم نسخه داری ايران و قدرت سياسی سرماکار چالش مخالفان بودند، اکنون انحالل استراتژيک سرمايه

نمود تا حاصل شمرد و خود را آماده مینمودند. اين جناح رژيم، فرصت را بسيار مغتنم میپيچی آمريکا را دنبال می

های خود و رقبا يا ُکل جمهوری اسالمی را تا هر کجا که بتواند، زادراه تحقق خواست خويش ساليان دراز بحران آفرينی

ای هها و يکه تازیه سلسله جنبانان جناح حريف را متقاعد نمايد که بايد از برخی زيادت خواهیسازد. به اين معنی، ک

های توخالی آمريکاستيزانه دست بردارند. از منظر اينان، آمريکاستيزی در ی جار و جنجالای خود و از ادامهمنطقه

؛ زيرا خطر کمونيسم و جنبش کارگری و ُکل برد رهايی بخش کارساز بوده استهای نخست استقرار رژيم يک راهسال

ه اش به سر رسيده است، ککرده است، اما اينک نه فقط تاريخ مصرفمخالفان را از سر فاشيسم اسالمی سرمايه رفع می

ا به آمريکا هحتا به ضد خود تبديل شده است. ديگر نه فقط مستمسک مناسبی برای منتسب ساختن کارگران و کمونيست

  داری را هم به دنبال آورده است. ی اقتصاد سرمايهمايه از دست آنان نيست، که فروپاشی کامل چرخهو نجات سر

نی ها هر چند حلزوی محاسبات اوباما و تيم وی، تحريمبه سوی ديگر ماجرا و انتظارات دولت آمريکا نگاه کنيم. بر پايه

نمود!! و استراتژی سيادت ر بحران آفرينی را غالف میراند که شمشيو درازمدت، جمهوری اسالمی را به موقعيتی می

ی محاسبات خود راهش، دامنهکشيد!! اوباما، و جناح همی خليج و آسيای ميانه را به چالش نمیاياالت متحده در منطقه

جدی  تغييرات گرفتند، که حتا مهندسیهای مختلف کنار هم نتيجه میها با چينش مولفهبردند. آنرا از اين حد فراتر می

توان پيدا کرد. در اين گذر، انجام دو کار شان امکان دارد و کليد اين مهندسی را میدر ساختار رژيم اسالمی هم برای

برد مذاکره و ديپلوماسی جايگزين شود. دوم: بهره گيری شد. اول: استراتژی مخاصمه و تقابل با راهشان اساسی میبرای

ی مذاکرات گردد. به بيان ديگر، جمهوری اسالمی همواره اقتصادی، جزء اليتجزای پروسهی از سالح تحريم و محاصره

وری داد که تبديل شدن جمهرا تا آن جا بسط می» ديپلوماسی«ی اين ها باشد. تيم اوباما، چشم انداز نتيجهآماج تهديد تحريم

ر ی اقتصادی دديد. در نگاه اينان، محاصرهتمل میپيوند با منافع آمريکا را مقدور و محاسالمی به يک قدرت سياسی هم

کرد، آرايش قوای درون رژيم را هم به ی اجتماعی ايران را دچار فروپاشی میی بازتوليد سرمايههمان حال که چرخه

تی مزد و جناح ديگر را زير فشار افکار عمومی متوهم به اصالح طلبان حکونفع جناح موافق ارتباط با آمريکا بر هم می

ديد. ساز و برگ مناسبی، که ها میای را ساز و برگ کارای پيگيری اين هدفداد. دولت اوباما مذاکرات هستهقرار می

  داد. المللی برای زير فشار قراردادن جمهوری اسالمی ياری میآمريکا را در فراهم سازی يک اجماع بين

، هم از نظر خود جمهوری ای بيابدچه نقش و موقعيت منطقه، قرار بوده است جمهوری اسالمی سرمايه »برجام«با  -3

های حاد خاورميانه، ؟ آيا چنين نقش و موقعيتی در متن بحراناشالمللیاسالمی و هم از نظر آمريکا و شرکای بين

ی و امنطقه پذير و مورد قبول ساير رقبایای مانند عربستان، ترکيه و... امکانهای منطقههای رو به تزايد قدرترقابت

  نيز اسرائيل هست؟ 

نشست، آن گاه بايد جمهوری اسالمی به رژيمی منطبق با ی تيرهای حاکمان روز آمريکا بر هدف میاگر همه :3پاسخ 

شد. در چنين شرايطی، آمريکا با اساس ی خليج تبديل میی جهانی و منطقهتسلط طلبی بورژوازی آمريکا در نظم سرمايه

ايران در خاورميانه و خليج مشکلی نداشت، اما نه فقط وقوع اين احتمال، که حتا تصور آن هم  هژمونی طلبی رژيم

ی مذاکرات شاهدش بوديم. کمپين اعتراضی کرد. واکنشی که در طول دورهای آمريکا را دچار وحشت میمتحدان منطقه



اما حجم نارضايی و احساس خطر اين کشور وگوها و چشم انداز توافق طرفين جنجال آميز شد، اسراييل عليه روند گفت

 شد. دولت نتانياهو اينتر بود. اسراييل در اين گذر متحمل ضرر نمیها بار کمدر قياس با ممالک عربی ساحل خليج ده

های مختلف بورژوازی آمريکا و های درونی ميان بخشدانست. هياهوی مخالفت او را بايد به رقابترا خوب می

سو ی خليج داشتند. اينان بودند، که هر ميزان همها از هم ارجاع داد. معضل اصلی را کشورهای حاشيهامتيازگيری آن

مردان ها، اوباما و دولتی اينديدند. با همهی خود میشدن آمريکا با جمهوری اسالمی را خطری جدی برای آينده

ی تاريخی يافتند. تجربهتعديل و حل ماجرا میها، خود را قادر به راهش ضمن رصد گام به گام اين نارضايیهم

ی خليج هم احتمال چالش اين معضل های آمريکايی در منطقه، از رابطه ميان رژيم شاه و ممالک عرب حاشيهامپرياليست

 یتر و براها به آمريکا نزديکی دولتکرد، از همهکرد. شاه نقش قدرت برتر منطقه را ايفا میها تقويت میرا در آن

ها، کشورهای خليج سوای عراق و بعدها حتا عراق، ی اينتر بود. با همههای آمريکايی و اروپايی قابل وثوقسرمايه

موقعيت هژمونيک ايران را پذيرا بودند. بورژوازی امپرياليستی اياالت متحده اين تجربه را داشت، اما مشکل مهم آن 

داری عربستان ساخت. سرمايهی حاضر را از آن زمان جدا میهی، دورهبود که تحوالت اقتصادی، سياسی و تاريخی انبو

سعودی در طول اين چهار دهه، رشد قابل اعتنايی داشته است. موقعيت اقتصادی قطر و امارات با گذشته فرق کرده 

اند، که در آن زمان دادهای روز خاورميانه به نيروهايی بازيگر تبديل شدهها در منطقه و در سير ُرخاست. هر کدام اين

رسد که کنند، اما به نظر میهای مشابه وضع آن روز و امروز را از هم جدا میها و مولفهنبودند. تمامی اين تفاوت

 ديدند.ها را خطری برای محاسبات استراتژيک خود نمیمردان آمريکا ضمن جمع و تفريق ُکل اين داده ها، وجود آندولت

کرد جمهوری اسالمی و مجبور شدن اين رژيم به ها در صورت تغيير رویتحدان عرب آنانديشيدند که مشايد می

سازی با نظم طراحی شده آمريکا، سوای سازش و انقياد راه ديگری ندارند. به عالوه، اين را هم وارد محاسبات خود هم

داری انگشتی ميان موقعيت سرمايهی سرمقايسه سادهارزد. يک های آن میی ريسککردند که آزمون مساله به همهمی

کند. ايران بر اساس گزارش صندوق جهانی پول، به ايران و ُکل جوامع مذکور، اهميت قبول اين ريسک را مشخص می

ها باز هم يکی از بيست اقتصاد بزرگ دنيا است. هر سال، ميلياردها دالر از اضافه رغم تحمل چند دهه فشار تحريم

از ای مورد نيدار به تاسيسات پايهی هيچ ريالی از هيچ سرمايهی کارگر را بدون مطالبهر طبقههای حاصل استثماارزش

ها باز است و هيچ صاحب سرمايه در آن مجبور به دهد. مرزهايش بر روی سرمايهداری اختصاص مینظام سرمايه

های کار به صورت ترين روزانها طوالنیها ميليون کارگر دارد، که حاضرند بباشد. دهپرداخت هيچ لایر ماليات نمی

درصدی و نرخ سودهای طاليی نصيب  1200های داران کار کنند و نرخ اضافه ارزششبه رايگان برای سرمايه

 یهای فسيلی است و به لحاظ ذخاير گاز خود در مرتبهترين توليد کنندگان انرژیصاحبان سرمايه سازند. يکی از عظيم

ها گاهی و شمار محققان و متخصصان يکی از باالترين نرخهای دانش. به لحاظ درصد درس خواندهدوم دنيا قرار دارد

را دارد. با اين که به گزارش منابع رسمی، يازده ميليون و در عالم واقع بيش از پانزده ميليون خاکسترنشين، کارتون 

باشت های انترين حوزهساالر يکی از با ثباتشيستی دينها دارد، اما به يُمن ديکتاتوری فاخانمان و ساکن زاغهبی خواب،

- های عظيم آکنده از موشکهای منطقه و دنيا است. زرادخانهترين ارتشترين و سازمان يافتهسرمايه است. دارای عظيم

المللی است. صد سال کمونيسم ستيزی و کمونيست کشی و سرکوب جنبش کارگری در های دوربردش نقل محافل بين

ترين مناطق استراتژيک و جغرافيايی جهان قرار زند. در حساساش موج میشاهی و اسالمینهای شاهرژيم یارنامهک

های دنيا را دچار آشوب کند و جريان انتقال سهم سنگينی راهترين آبدارد. از اين توان برخوردار است، که يکی از مهم

 داری،های هميشگی سرمايهی را مختل سازد. حضورش در بلوک بندیی جهانی اقتصاد سرمايهاز نفت منطقه به چرخه

 یهای حاصل استثمار طبقههای مختلف تاثير دارد و پمپاژ مستمر اضافه ارزشی توازن قوای ميان قطببر روی کفه



ها را به هدالمللی قابل چشم پوشی نيست. بورژوازی آمريکا اين ليست طوالنی دای بينکارگرش به شريان سود سرمايه

های توام با بده و بستان هم قبول مخاطرات ی کشمکشديد. پيشينهآورد و قبول ريسک ماجرا را منطقی مینظر می

پيوندی استراتژيک جمهوری اسالمی آوردند، که جلب هممردان آمريکايی به خاطر میکرد. دولتاحتمالی را توجيه می

آوردند که شان بوده است. به نظر میی سياست خارجیکارشان و جزء پيوستههای ُعمر اين رژيم دستور ی سالدر همه

ی اقتصادی، تر شده است. سالح محاصرهی شروع مذاکرات، چشم انداز حصول اين هدف از هميشه محتملدر آستانه

وباما اين را هم  ای سوای دادن امتياز نداشت. دولت ارژيم اسالمی را به چنان موقعيت مستاصلی رانده بود که چاره

تواند مورد استفاده قرار گيرد. در ديد که سالح تحريم در هر شرايطی، از جمله پس از انعقاد تفاهم نامه، باز هم میمی

 سويی کاملکرد، همی بورژوازی و رژيم ايران نيز با آن چه آمريکا دنبال میسوی ديگر ماجرا، بخش وسيعی از طبقه

های حاکميت خود نشان داده م از روزهای پيش از تسخير قدرت سياسی گرفته تا تمامی دورهدادند. سران رژينشان می

ی رجوع خمينی به کندی، داد و ی معامله با آمريکا هستند و دولت اوباما پروندهبودند که به گاه احساس احتياج، آماده

داران مگامی پرچکنترا، پيش -رسوايی ايران  ها،ستدهای سرنوشت ساز او با کارتر، با ريگان بر سر آزادسازی گروگان

مردان بورژوازی آمريکا ها به دولتی اينای را در پيش روی خود داشت. همهآمريکاستيزی برای شروع مذاکرات هسته

داری ايران سو سازی آجل دولت اسالمی سرمايهداد، که ريسک نارضايی عاجل متحدان به چشم انداز همهشدار می

   ارزد.می

های حاد خاورميانه، حتا با توجه به نقش و موقعيتی که قرار بوده است جمهوری آيا تعديل يا تقليل و فروکشی بحران -4

اری دايفا کند، در شرايط بحران اقتصادی سرمايه» برجام«پس از  -اشالمللیاز منظر آمريکا و شرکای بين -اسالمی 

ای و وجود انبوهی از مشکالت سياسی و کار و فاسد منطقههای جنايتلتهای مختلف آن، دوهای بلوکجهانی، رقابت

آمريکا و متحدين غربی آن برای اين منطقه چيست؟ » ی راهنقشه«اقتصادی و اجتماعی تلنبار شده، ممکن است؟ اساسا 

  حل انسانی و راديکال مقابل آن؟و راه

گی، انحطاط، تضادهای سرکش و غيرقابل مهار نظام نای بحران زدهای حاد خاورميانه از ژرفبحران :4پاسخ 

ود ندارد. ها هم وجآيند. نه فقط پايان يافتنی نيستند، که احتمال تعديل يا فروکشی چند صباح آنداری بيرون میسرمايه

داری به صورت اعم و وضعيت حاضر برای روشن شدن موضوع بايد چند شاخص مهم شرايط روز دنيای سرمايه

  به طور اخص را کنار هم قرار دهيم. خاورميانه

ت ترين موقعيهای اقتصادی در حادترين و متالطمی بحرانی جهانی به لحاظ تهاجم عوامل بروز، تشديد و توسعهسرمايه

داری قرن نوزدهم اروپا را مصداق سطحی از تکامل و تعميق تضادهای درونی تاريخی خود قرار دارد. مارکس، سرمايه

آفريد. اين نظام اکنون نه فقط در اروپای غربی و آمريکا، که در سراسر جهان قط خرابی و فقر و دهشت میديد، که فمی

- يستمارکس«ها از جمله شمار کثير تر شده است. خيلیتر و فاجعه آفرينها بار غول آساتر و به همان ميزان منحطميليون

ها بر روی واقعيت ذاتی فاز حاضر د، اما تمرکز کالم آنگذارنگاهی بر اين وضعيت انفجاری انگشت میدانش» های

ی ؛ سکنههای طبقاتی تعميق شده استگيرد. مساله صرفا اين نيست که شکافگنديدگی و ويرانی آفرينی اين نظام قرار نمی

ايش زاند؛ طبيعت تخريب، محيط زندگی بشر ناسالم يا شمار گرسنگان افشده» درصدی 99يک درصدی و «ی زمين کره

ی هستی خود وارد يک فاز تاريخی بدون بازگشت گرديده است مايهيافته است. سخن اساسی آن است، که سرمايه در بُن

ها هيچ چيز ديگری برای بشريت در ظرفيت خود ندارد و ثانيا: ی اين سيه روزیکه اوال: سوای آفرينش لحظه لحظه

داری ديگر ها ابعاد انفجاری پيدا کرده است. سرمايها و سيه روزیهها و ويرانیجبر سرمايه به تشديد وحشت و دهشت

بخشد. سرمايه تاريخا تحمل ها را توسعه میآفريند، به جای آن فقط طول و عرض بيکارسازیدر هيچ کجا اشتغال نمی



وده است؛ ديگر نه ی درمان يا هر گونه رفاه اجتماعی را از وجود خود جراحی نمی بيکاری، بيمهامکاناتی مانند بيمه

ها و مراکز درمان را با هدف حفظ نرخ سودهای مطلوب سازد، که با شتاب تمام مدرسهفقط مدرسه و بيمارستان نمی

ها، زاد و بهداشتی، تخريب محيط زيست، جنگ و نظاير اينبی آبی،بی نمايد. فقر، گرسنگی،کند و تعطيل میدرو می

 یداری به ورطهی ديگر اوضاع روز نگاه کنيم. فقط سرمايهاند. به جنبهنظام شدهولدهای انفجاری ساعت به ساعت اين 

در  های طوالنیها و برهوت پيمودنراهه رفتنبازگشت ناپذير باال سقوط نکرده است. جنبش کارگری هم زير فشار ُگم

دان دنيايی است که از يک سوی مي ترين و بدترين موقعيت قرار گرفته است. برايند قهری تقاطع دو روند باال،فرسوده

داری است و از سوی ديگر شاهد زمين گيری و فروماندگی يکه تازی فاجعه بارترين سناريوهای بشرستيزی سرمايه

ی کارگر يا جنبش ضد بردگی مزدی واقعی اين طبقه است. از دل اين شرايط، افراطی کمونيسم لغو کار مزدی طبقه

ای توخالی و های تودهايم. طغيانها بودهتا امروز شاهد وقوع آن ها پيشاست که از سالدادها همان ترين ُرخمحتمل

داری يا عروج فاشيسم بشريت بر باد ده اسالمی از سنخ القاعده، طالبان، داعش، بوکوحرام، بدفرجام فاقد بار ضد سرمايه

ها، حتا انواع فاشيستی اسالمی يا ی اين طغيانبينيم. پياده نظام همهها گروه مشابه ديگر که میجبهه النصره و ده

ی کارگر عاصی است. کارگران دنيا هستند، که زير شالق گرسنگی، آوارگی و تحقير ُخرد ها هم تودهناسيوناليستی آن

دهی شورايی جنبش طبقاتی خواهند خشم خود را ظاهر سازند، اما در برهوت عجز از سازمانداری میی سرمايهکننده

ا ههای فاشيستی سرمايه، موج نارضايی آنها و اپوزيسيونگردند. دولت، راه نيافتاده، شکار وحوش بورژوازی میخود

ها را به جای آن که بر جان سرمايه افتد، بر کنند. آتش طغيان آنرا مرکب قدرت و ابزار تسويه حساب خود با هم می

دهد؛ شمار کثيری اسالمی به عنوان ابزار قدرت خود سازمان میاندازند. بخشی را جمهوری هست و نيست خود آنان می

دوزند. های فراوانی چشم به حمايت آمريکا و غرب میسازند؛ و گروهرا عربستان و قطر و ترکيه ارتش خود می

یب کند. از يک سوی با گسترش روزافزون فقر و گرسنگی وداری شرايط حاضر را مستمرا توليد و بازتوليد میسرمايه

دهد و هم زمان راه هر نوع ی انفجار قرار میخانمانی و سيه روزی، جمعيت عظيم کارگران منطقه را در آستانهبی

ب های رقيهای منطقه و قطببندد و از سوی ديگر به دولتها میآرايش قوا و صف آرايی طبقاتی سرمايه ستيز را بر آن

ا را بالی زندگی خود کارگران کنند، آنان را به جان هم اندازند و پياده دهد تا اين انفجارهداری جهانی امکان میسرمايه

ی داری طبقهداری هست و تا جنبش ضد سرمايهديگر سازند. تا سرمايهنظام تسويه حساب و باج خواهی خود از هم

  افی است. بداری است، وضع چنين خواهد بود. تصور آرامش و تعديل وضع موجود خيالکارگر فاقد قدرت ميدان

بينيم، ی دنيا از شرايطی که میدر همين راستا، پاسخ بخش دوم سئوال هم مشخص است. خروج خاورميانه و هر گوشه

فقط يک راه دارد. راهی که در عين حال تنها طريق انسانی پايان ماجرا است. فقط جنبش کارگری کشورهای منطقه و 

ای بنيادی به چالش بکشد. به هر ميزان که اين جنبش شکل گيرد، ابراز تواند اين وضعيت را به گونهجهان است، که می

ها طرح امروز خيلی ی اعمال قدرت شود، به همان ميزان اوضاع منطقه روند بهبود خواهد پيمود.وجود کند و آماده

وب ها خی ايناما همه بينند.بافی میکنند. حتا بسياری از کارگران هم آن را خيالخند میموضوع به اين صورت را ريش

ی خود له کرده و خندها را زير چرخ ارابهاست چند نکته را دقت کنند. اوال: تاريج تکامل جوامع انسانی نوع اين ريش

بافی يا روياپردازی است، نه چشم دوختن به عروج جنبش ضد خند قرار داده است. ثانيا: آن چه خيالی ريشمايه

اين جنبش است. داری که انتظار برقراری آرامش و امنيت و بهبود اوضاع در غياب ميدانی کارگر، داری طبقهسرمای

ی  کارگر در همين منطقه را به تمسخر تر است. کسانی که سخن گفتن از خيزش آگاه شورايی تودهثالثا: و اين از همه مهم

اين  دانند. بحث بر سرارکسی تاريخ چيزی نمیدانند، از تاريخ و از روايت ماترياليستی و مبافی میگيرند يا خيالمی

ی عروج خود را ظاهر ساخته است. سارهنيست، که چنان جنبشی االن در حال شکل گيری است و اين جا يا آن جا ُرخ



- ی حی و حاضر سرمايههای مادی اين عروج در قعر همين جهنم گنديدهها و زمينهها و پايهسخن آنست، که تمامی مايه

ی جوامع منطقه در حال اعتراض های کارگر در همهی کافی وجود دارد. تودهاز جمله در خاورميانه، به اندازهداری، 

  گردد. تر میی اين اعتراضات و ستيزها هر روز گستردهاند و دامنهو مبارزه

ين ی کارگر اطبقه ی تاريخی طوالنی و بعضا صد ساله حضور دارند.در خاورميانه، سه جنبش کارگری دارای پيشينه

ها اعتصاب و ی ممالک ديگر منطقه، در طول هر ماه دهی کارگران همهسه کشور، ايران، مصر و ترکيه، به عالوه

های ديگر آن با کمبود شورش و مبارزه و ی بخشداری مثل همهاندازند. اين بخش از جهان سرمايهاعتراض راه می

روند، ها راه واقعی خود را نمیی اين جنگ و جدالت. فاجعه آنست، که همههای وسيع کارگری مواجه نيسجنب و جوش

ی کارگر همه جا در ميدان است. فعالين کنند. تودهداری خود را پيدا نمیاستخوان بندی طبقاتی، شورايی و ضد سرمايه

نديکا و اتحاديه، راه کمک به ها هستند که بايد به جای آويزان سازی خود به اين و آن حزب يا ساندرونی اثرگذار آن

اتی است، ی طبقی خود را پيش گيرند. اين کار رويا نيست و رسم مبارزهيابی شورايی سرمايه ستيز جنبش طبقهسازمان

  سازد. پرورد و از دامان خود متولد میکه اين گونه فعاالن و تاثيرگذاران را می

ود شآورد، وضعيت کسب و کار بهتر می، گشايش اقتصادی می»امبرج«شد ی داخلی ايران چطور؟ گفته میدر صحنه -5

ی مردم از معيشت بهتری برخوردار خواهند شد؟ آيا اساسا چنين امری در متن شرايط بحران اقتصادی جمهوری و توده

  ست؟ی اخير از نظر شما مويد چه نکاتی ای همين چند ماههاسالمی، و ارتشا و فساد گسترده، مقدور هست؟ تجربه

بگويم. آن چه زير اين نام انجام » برجام«های متراکم محيط بر سرنوشت ی مه آلودگیای دربارهاول چند جمله: 5پاسخ 

يافته است، از هيچ تضمينی برای اجرای عملی توسط هيچ کدام از طرفين مشاجره برخوردار نيست. نه جمهوری اسالمی 

ی مماشات پيچی آمريکا را دارا است و نه بورژوازی آمريکا آمادهحداقل انسجام الزم برای ادغام در نظم نسخه 

های يمکرد رژها و زيادت خواهی رژيم ايران است. برجام برايند وقوع تغيير در رویاستراتژيک با تداوم بحران آفرينی

گتاها، ات، که از زهدان تنباشد. چنين چيزی اتفاق نيافتاده است. برجام نه از درون اين گونه تغييردو کشور نبوده و نمی

ی ها و نيازهای اضطراری دو سوی مناقشه سر بيرون آورده است. آمريکا برجام را صرفا دستاورد يک دورهبن بست

ود ای خهای منطقهمعين تالش برای مجبور ساختن جمهوری اسالمی به عقب نشينی از انتظاراتش و تن دادن به سياست

اری در دی اقتصاد سرمايهی مذکور را فقط يافتن منفذی برای چالش فروپاشی شيرازهم نامهبيند. رژيم ايران هم تفاهمی

ی فشار خود را تا هر کجا که برايش مقدور و سودآور است، ادامه دهد و آورد. اولی مصمم است، که پروسهنظر می

ها ها و حربهورها، برجام نه فقط اين اهرمای تصبر خالف پاره .های الزم را در اختيار داردی اهرمبرای اين کار، همه

ها را تقليل هم نداده است. آن چه در طول همين يک سال جريان را از دست دولت آمريکا نگرفته است، که حتا کارايی آن

ها راهی های کارشناسی آنها و هياتداران، صاحبان تراستداشته است، بهترين شاهد اين مدعاست. خيل سرمايه

ها به ايران سفر ها و هياتاند؛ دولتهای بررسی چشم انداز سرمايه گذاری در ايران شدهها، سمينارها و فورومکنفرانس

وگوی انعقاد قراردادها داغ گرديده است، اما تکليف هيچ چيز مشخص اند؛ گفتاند؛ ميزبان همتايان ايرانی خود بودهکرده

هاست. در اين هاست، اخبار موانع سر راه اين قراردادها و عملی شدن آنتر از همه بر سر زباننشده است. آن چه بيش

توان به تفصيل بحث کرد و ابعاد موانع را توضيح داد، اما اين کار ضرورت بحث حاضر نيست. به سوی زمينه می

ا ها يای جناحديگر جدال نگاه کنيم. جمهوری اسالمی نيز به رغم تشتت درونی خود، تا جايی که به برايند توازن قو

ای خود، کم يا بيش های منطقهی نقش بازیشود، حداقل در پهنهکرد جاری رژيم مربوط میفرايند رسمی و عملی روی

ی سابق تداوم دارد. آن چه برجام پديد آورده است، نه تعطيل يا حتا مايهکند. مشاجرات با بُنهمان راه گذشته را دنبال می

با ثبات مناقشات، بلکه آميختن آن به مذاکره و بده و بستان است. هر يک از طرفين تمامی  تعديل برنامه ريزی شده و



گيرد، اما فقط تحريم و توطئه عليه هم تر ديگری و پيش بردن اهداف خود به کار میتوان خود را برای عقب راندن بيش

گردند و بده و بستان مذاکره هم حاضر می هايی که در دست دارند و توان چانه زنی خود پشت ميزکنند. با کارتنمی

  نمايند.  می

آن چه برجام به بار آورده، اين است و اين سطح از کاهش مناقشات و قبول داد و ستد و امضای تفاهم نامه يا الغای 

يا  هاهای طاليی بخشی از بورژوازی ايران و نمايندگان دولتی آنی اقتصادی خواب و خيالتحريم و تعديل محاصره

ی انباشت داخلی، ها به حوزهپوشاند. سرازيری سيل آسای سرمايهی عمل نمیجناحی از جمهوری اسالمی را جامه

ا، هها و بنگاهی کارخانهداری، رونق توليد و تجارت، تاسيس گستردهی سرمايهبازسازی سريع اقتصاد فروپاشيده

ها، مسلما از ار اجتماعی، قدرت رقابت روزافزون و نوع اينی بارآوری کمدرنيزاسيون صنايع و افزايش خيره کننده

  ها خواهد شد. ی موريانهسر و کول بورژوازی ايران باال نخواهد رفت و بعضا در انبار روياهای اين طبقه طعمه

را  مهمیباشد و جای ی باال با همه موضوعيتی که در رابطه با پاسخ سئوال حاضر دارد، اصال مورد تاکيد من نمینکته

کند. اساس پاسخ اين است، که فرض کنيم تمامی احالم شيرين و روياهای طاليی بورژوازی يا در اين جواب اشغال نمی

ی رودهای خشک مردان اين طبقه به تمام و کمال محقق گردند. فرض کنيم، که همهنيروها و محافل متوهم به دولت

های سر به فلک کشيده، همه ی کوهها، به عالوهها و درياها و درياچهنههای اين رودخای آبی ايران پُر آب و همهشده

ها را توسعه دهيم، مثال های خارجی راهی ايران گردند. فرضها برابر اين مقدار هم سرمايهو همه سرمايه شوند. ده

ی رت و تخصص نيروی مهافرايند مدرنيزاسيون صنايع، به کارگيری دستاوردهای عالی تکنيک و دانش بشری، درجه

های محال را ممکن تلقی کنيم ی اين فرضکار و در يک کالم سطح بارآوری کار اجتماعی هم تا عرش پيش تازد. همه

های بورژوازی به خودش و به متوهمين خودش يک به يک واقعيت يابند. حتا در و قبول نماييم، که ُکل روياها و وعده

از کوه فقر و فالکت کارگران ليلی در شمار عظيم بيکاران ُرخ نخواهد داد؛ صورت تحقق تمامی اين خياالت هيچ تق

ها را اعتراف کرده چيزی کم نخواهد شد؛ جمعيت کثير کارگران زاغه نشين پيرامون شهرها، که رژيم يازده ميليون آن

افتد؛ شمار نمی است، رو به کاهش نخواهد رفت؛ در وضعيت دارو و درمان و آموزش کارگران هيچ بهبودی اتفاق

گردد. رشد سرطانی اعتياد، فحشا و فساد ادامه ساالن کارگر کارتون خواب اگر زياد نشود، کم نمیکودکان و بزرگ

ها شعار نيست، غيب گويی نيست، ادعای توخالی نيست. يابد؛ اينخواهد يافت؛ شمار کودکان کار نه کاهش که افزايش می

ی سابق برای هميشه به پايان رسيده است. انباشت سرمايه اگر هم در جايی چند وهدوران اشتغال زايی سرمايه به شي

ی فيليپينی، ويتنامی، هندی مجبور به تحمل کارگر مزدی جديد به کار گيرد، اين کارگر يا يک کودک شش تا ده ساله

ع زنان بنگالی را خواهد داشت، روزانه کار دوازده ساعته، بدون داشتن حق رفتن توالت و وقت نهار خواهد بود و يا وض

ترين کنند. کالنی سود سرمايه جهانی پمپاژ میها را به چرخهی تاريک و نمور خود سيل اضافه ارزشکه در کومه

ها ها و بيکار سازیتر مناطق جهان نه اشتغال آور، که بانی بيکاریها در غالب قلمروهای کار و توليد و در بيشانباشت

افزود، تاريخا سپری گرديده است. در ی سرمايه بر شمار کارگران شاغل میه هر مقدار انباشت تازهاست. دورانی ک

مزدی برای هيچ تعداد کارگر به دنبال های خارجی و داخلی هيچ افزايش دستهمين راستا، پيش ريز سيل آسای سرمايه

وجوی يافتن جايی برای فروش نيروی ر جستی جهان دنخواهد آورد. بيش از يک ميليارد کارگر بيکار در شش گوشه

درصد  30داری ايران، بالغ بر مزدها هستند. در همين جهنم سرمايهترين دستکار خود حتا در بدترين شرايط و با کم

اری دگاهی بيکارند و چشم اندازی برای يافتن کار ندارند. در چنين وضعی هيچ سرمايهی دانشنيروی کار درس خوانده

د. بايد تر گردمزدهای بيشار نياز به نيروی کار نيست تا بخواهد به خاطر رفع اين نياز، حاضر به تحمل دستزير فش

ا هترين اقالم سرمايه گذاریاش با نگاه مارکس کاويد تا به روشنی دريابيم، که نجومیسرمايه را در فاز کنونی توسعه



بهداشتی و بی خانمانی وبی يچ کمکی به کاهش فقر و بيکاری وداری، در هيچ کجا، هدر شرايط موجود دنيای سرمايه

فريبان و شيادان رسمی تواند بنمايد. در اين ميان، فقط عوامی کارگر نمیهای تودهاعتياد و فحشا و ساير سيه روزی

تر در بيش وقفه از معجزات انباشتبی داری هستند کهی سرمايهنمای شيفتهوشوی مغزی شدگان چپسرمايه يا شست

گويند. اين جماعت از مرتضی محيط مائوييست تا های آنان میی رنجگشايش مشکالت زندگی کارگران و درمان همه

ی شان اين است که ُکل دردهای کارگران از کمبود توسعهی حرففريدون خاوند مخزن نفرت به کمونيسم، همه

داری!! و موقعيت ضعيف بورژوازی نعت و تجارت سرمايهکاپيتاليسم!!، رشد صنعتی ناکافی!!، نامتوازنی بخش ص

مزدها فوران خواهند کرد!!، زايد!! اگر اين تنگناها رفع شود، هيچ کارگر بيکاری پيدا نخواهد شد!!، دستصنعتی می

د هيچ ها نيازمنپيچد!!، احساس شرم از گفتن اين حرفشوند!!، طومار اعتياد  و فحشا و فقر هم درهم میهمه شاغل می

ای هباشد. کافی است فقط واقعيتدانش چندانی نيست. محتاج خواندن دقيق متون نقد اقتصاد سياسی مارکس هم نمی

سرکش پيرامون خويش را عامدانه و بشرستيزانه وارونه نبينيم و نکنيم. نرخ بيکاری آشکار هيچ کشور اروپای غربی 

از ده درصد نيست. اگر دولت اين کشور از نياز به يک ميليون  ترترين قطب صنعتی قاره، کماز جمله آلمان، بزرگ

باشد. بورژوازی به اين يک ميليون نياز دارد تا از گويد، اين سخن نافی وجود بيکاری انبوه نمینيروی کار در آينده می

ا گر را تا هر کجی کاراين طريق فشار را بر نيروی کار شاغل جامعه به حداکثر برساند و سطح مزدها و معيشت طبقه

مزدهای واقعی نيست. در طول سه که امکان دارد، دچار تنزل سازد. بحث فقط بر سر گسترش بيکاری و کاهش دست

ی های سرمايهترين قطبمندان و معلوالن در صنعتیداری از سالی اخير، امکانات آموزش و دار و درمان و نگهدهه

ها از درصد مدارس سوئد تعطيل شده و شمار دانش آموزان کالس 30دوره، جهانی، آماج قتل عام بوده است. در اين 

ی درصد کاهش يافته است؛ و همه 30های بيمارستانی حداقل بيست نفر به سی و پنج نفر افزايش يافته است؛ تعداد تخت

ان ايرانی صاحب خوش همين ميزان سالخی شده است. سوال پيش روی اقتصاددانامکانات رفاهی و اجتماعی ديگر دست

مزد واقعی و برچيدن های فرانسه و آمريکا و جاهای ديگر آنست، که اين همه بيکاری، تنزل دستگاهکرسی در دانش

داری!!، رشد ناکافی صنعت!! و ی سرمايههای صنعتی جهان از کمبود توسعهترين قطبامکانات رفاهی در عظيم

آور است، که افراد شاهد روند روز اوضاع اين کشورها باشند بسيار شرم زايد!!های صنعت و تجارت مینامتوازنی بخش

ا هی تاريخ در گوش کارگران بخوانند که سرازيری سيل سرمايههای کهنهو مدام مثل موجودات نبش قبر شده از گورستان

  به ايران، دردهای کارگران را دوا خواهد کرد!!!

آمد هر دو جناح اصلی سرمايه در حاکميت جمهوری ، به نظر می5+1ه در طول مذاکرات جمهوری اسالمی با گرو -6

راهی خود يک سوال است؟ و سوال ديگر اين که، چرا پس از گامی و همراه هستند. چرايی اين همگام و هماسالمی هم

  ، مناقشات بين اين دو جناح تشديد شده است؟ »برجام«

ی جهانی، بدون خفقان، حمام خون وحشت جا، سرمايه خص ما در اينسرمايه به مفهوم عام و در منظور مش :6پاسخ 

امين ی بورژوازی، قادر به تی کارگر، حتا عليه برخی محافل اپوزيسيون درون طبقهآفرينی، زندان و شکنجه عليه طبقه

 ارگر معترض بهی دنيای موجود، کباشد. اگر در اين يا آن گوشههای طاليی نمیبقای خود و تضمين نرخ اضافه ارزش

اش، روزی، تر ندارد. اول اين که جنبش طبقهخورد، دو دليل بيشگرسنگی و سالخی امکانات درمان خود شالق نمی

ی بقای روزگاری بورژوازی را دچار چنان وحشتی ساخته است که عقب نشينی در مقابل جنبش کارگری را الزمه

ی کارگر جهانی اين های توليد شده توسط طبقهاز ُکل اضافه ارزش داری ديده است. دوم، سهم بورژوازی جامعهسرمايه

های کارگر، تاکتيک عقب نشينی اضطراری را به داده است که بدون توسل اجباری به قتل عام تودهمی امکان را به وی

ز يک سوی داری به ُکل اين نظام در جهان، ااجرا بگذارد. هر گونه تعميم دادن وضعيت اين بخش دنيای سرمايه



فريبی و دروغ پردازی نمايندگان بورژوازی را ی توليد است و از سوی ديگر اوج عوامفروماندگی از شناخت اين شيوه

گذارد. سرمايه در کليت تاريخی و جهانی خود، قادر به هيچ ميزان فاصله گيری از ديکتاتوری، بربريت و به نمايش می

و » حکومت قانون«ای جای خود را به دموکراسی و در جاهايی برای دوره کارهاباشد. اگر اين راهحمام خون نمی

يگر های دها در حوزهتر آنتر و وحشيانهاند، بايد رواج گستردهو حداقل رفاه يا امکانات معيشتی کارگران داده» مدنيت«

تقسيم کار غيررسمی نانوشته را  ی خود نوعیی ضروری اين واقعه ديد. اين امر به نوبهاين نظام را به عنوان پشتوانه

دار، در جهان و در هر کشور ی سرمايههای مختلف طبقهسازد. بخشی عام تقسيم کار درونی سرمايه میوارد پروسه

ها داری ندارند. در حالی که احزاب و گروهی واحدی برای نظم توليدی و سياسی و حقوقی سرمايهداری، نسخهسرمايه

ورزند، محافلی هم از دموکراسی و نظم تر جنبش کارگری اصرار میب هر چه قهرآميزتر و سبعانهو باندهايی بر سرکو

گويند. آن چه اساسی است، اين است که در وجود سرمايه به معنای های سياسی و حقوق سنديکاليستی میو حداقل آزادی

يرگون دموکراسی در يک نقطه با صدای وحشت ديگرند. آوای حرها مکمل همی اينعام، از جمله معنای جهانی آن، همه

  ای ديگر به هم آميخته است. زای شالق خوردن کارگران در نقطهو دهشت

ها ی مدنی و نوع اينداری ايران هم تاريخا بخشی از بورژوازی خود را مدعی تمايل به دموکراسی و جامعهدر سرمايه

رسالتش فقط در روزهای حاد بحران، بروز خطر حتمی فروپاشی  یمعرفی کرده است. ويژگی اين بخش آنست، که ستاره

کند. اشتباه نشود، بحث توطئه در کار نيست. ای طلوع میهای وسيع تودهداری، و ظهور طاليگان شورشاقتصاد سرمايه

 برای چالش کار متفاوتیآيند، نه از اين جهت که هيچ راهسخن از يک تقسيم کار ذاتی است. نمايندگان اين جناح می

ای هتری در فريب کارگران، وارونه بافی، جلوگيری از طغيان تودهبحران دارند، بلکه فقط از اين لحاظ که کارايی بيش

گاه اين جماعت بی عاصی و خريدن فرصت برای ُکل نظام دارند. تاريخ صد سال اخير ايران شاهد ميدان آمدن گاه و

ی بورژوازی انی موجود است. يک نکته را فراموش نکنيم، اين دار و دستهی زمبوده است. آخرين بارش همين برهه

انحالل  یهای خود با رقبا و شرکای طبقاتی کاسته است و پروسههر چه از گذشته به سوی حال شتافته است، از تفاوت

صادی و فروپاشی ی اقتها و محاصرهها را پيموده است. توفان ديرپای بحران سرمايه و فشار سرکش تحريمدر آن

ی استيصال راند. در دل اين وضعيت، ی اجتماعی، در سه سال پيش ُکل بورژوازی را به ورطهی بازتوليد سرمايهچرخه

ی درون بورژوازی فعال شد و اجماع ُکل طبقه بر سر نقش بازی اعتداليون را در پی آورد. ماه شاسی تقسيم کار نانوشته

. باشدی کافی روشن است و نيازمند توضيح نمیای بود. موضوعی که به اندازههسته عسل اين اجماع، دوران مذاکرات

ها تغيير از ياد نبريم، که ماموريت اين جماعت هميشه ُمهر شرايط بر جبين دارد. وقتی که وضعيت بانی عروج آن

رمايه ی سبار هم قرار نانوشتهکند، بايد زمين خدمت ببوسند و بساط زحمت جمع کنند. هميشه چنين بوده است و اين می

ی همين است و به همين دليل هم از فردای ختم مذاکرات، مشاجرات درون ساختار حاکميت شروع به حدت کرد. همه

های آتی شاهد روند تشديد مناقشات خواهيم بود. اما يک ويژگی گويند، که در ماهشواهد روز و ُکل تجارب تاريخی می

تر قدرت سياسی، تيم توان ناديده گرفت. کامال روشن است که از منظر جناح مسلطيون را نمیی خدمت اعتدالاين دوره

ها بوده است، به فرجام رسانده و بايد بساط خود را ای و کاهش تحريمی خود را که انجام مذاکرات هستهروحانی وظيفه

ی سنگينی و ويرانی زايی خود پا ان با همهی اجتماعی ايرجمع کند، اما کوه معضالت آوار بر سر رژيم و سرمايه

-رمايهی سچنان باقی است. اقتصاد فروپاشيدهها هنوز هيچ معلوم نيست. نياز به مذاکرات همبرجاست. فرجام کار تحريم

داری فاقد هر گونه چشم انداز بازسازی است. شرايط زندگی کارگران در طول اين سه سال با شدت و سرعت بسيار 

گير داشته است. در های کارگر گسترش چشمی اعتراضات و مبارزات تودهوند وخامت پيموده است و دامنهتر، ربيش

ی های ناراضوشوی مغزی تودهآميزی کشتار و سرکوب فيزيکی با توهم آفرينی و شستهمين راستا، نياز رژيم به هم



ی ماموريت اين جناح ل نيازمند طوالنی کردن دورهی اين داليچنان باال و بيش از حد است. جمهوری اسالمی به همههم

  های خود باشند. ی نقش بازیی روحانی را هم جسارت داده است که مترصد ادامهباشد. همين امر، دار و دستهخود می

يد دکند؟ روند کنونی تشرا از هم متفاوت می هايی در برنامه و استراتژی سياسی و اقتصادی اين دو جناحچه تفاوت -7

های درون ها کدام سمت و سو را اتخاذ خواهد کرد و تاثير آن بر اوضاع سياسی جاری، صف بندیمناقشات ميان آن

  بورژوازی و موقعيت جمهوری اسالمی سرمايه چه خواهد بود؟

هر  های مختلف بورژوازی چه در ايران و چه درکارهای رايج بخشوقتی از تفاوت استراتژی، سياست و راه :7پاسخ 

ا به هها و دار و دستهترين تمايزات اين جناحکنيم، يک نکته را بايد در نظر داشت. عميقکجای ديگر دنيا صحبت می

ديگر هستند. اين حکم فقط در مورد جمهوری اسالمی صادق نيست. در پُر سادگی قابل تبديل به هم و جايگزينی هم

ترين خطری ر هر کجای اروپای غربی و شمالی، به محض اين که کمها هم مصداق کامل دارد. دترين دموکراسیآوازه

ترين جريانات تر از راستنه کم -ی اجتماعی گردد، احزاب سوسيال دموکرات ی بازتوليد سرمايهمتوجه چرخه

ی و رفاهتر امکانات معيشتی کنند تا از طريق سالخی هر چه وحشيانهی اين احزاب را دق الباب میدر خانه - بورژوازی

وجو نمايند. در چنين مواقعی، حرص و ولع احزاب چپ بورژوازی کارگران، راهی برای رفع خطر از سر سرمايه جست

د. اين باشتر از احزاب راست اين طبقه نمیداری هيچ کمهای کارگر در آستان ماندگاری سرمايهبرای قربانی ساختن توده

ی راه با پروسههای اخير، همسيال و سرمايه مدار اين احزاب در طول دهنيز گفتنی است، که همين تمايزات صوری و 

ر تداری، مستمرا روند اُفت پيموده است و در آينده بيشتعميق و تشديد و سرکشی روزافزون تضادهای ذاتی سرمايه

ترين يد با مدرنخواهد پيمود. امروز تمايزات ميان احزاب سوسيال دموکرات و محافظه کار در اروپای غربی را با

  ها رديابی کرد. تلسکوپ

های مختلف درون آن بازگرديم. قبال گفتيم، که احزاب و با تاکيد بر اين نکته، به جمهوری اسالمی و تمايزات ميان جناح

های متفاوتی برای نظم اقتصادی و سياسی و اجتماعی اين نظام دارند. دار نسخه پيچیی سرمايههای مختلف طبقهبخش

داری ايران اين امکان را دارد که شی از بورژوازی ايران تاريخا اسير اين توهم بوده است، که گويا در جهنم سرمايهبخ

ر ها بزند. به  طوی همتايان اروپای غربی خود دست به برخی عقب نشينیهای کارگر، به شيوهدر مقابل موج خشم توده

، حزب سازی و تشکيل سنديکا يا اتحاديه را به رسميت »اعاتآزادی اجتم«، »حق اعتصاب«مثال، چيزی زير نام 

 یکند. بعد از حادثههای دور مربوط است و ارتباط چندانی با جمهوری اسالمی پيدا نمیبشناسد. اين بحث به گذشته

 ی الممالکای داشتند. کسانی مانند دهخدا، صور اسرافيل،  مستوفای از نمايندگان بورژوازی چنان عقيدهمشروطه، عده

تا کودتای  1320ی ميان شهريور و برخی محافل ليبرال مخالف رضاخان از آن جمله بودند. اين گرايش در فاصله

ی ملی، تا سطح حضور در قدرت سياسی پيش رفت، اما حتا در شرايط ی جبهه، در وجود جريانات تشکيل دهنده1332

مايه، قادر به هيچ مماشاتی با جنبش کارگری در هيچ کدام از احراز اين موقعيت و خزيدن به درون ماشين دولتی سر

اليت ها، فعها و تظاهرات خيابانی، انتشار تعداد کثير روزنامههای مذکور نشد. اشتباه بزرگی است اگر ميتينگزمينه

وقت با اين ترين تفاهم دولت ی کمی مصدق را نشانهها در دورهی احزاب، رواج سنديکاسازی و مانند اينگسترده

در نقطه » توده«دادها پنداريم. جنبش کارگری و دهقانی آن روز، به رغم سرگردانی در برهوت اطاعت از حزب روی

ی کشور، وارد ميدان کارزار بود. دولت مصدق زير فشار تشتت انفجارآميز ساختار قدرت سياسی، قادر به سرکوب نقطه

ا انداختند و سنديککردند؛ تظاهرات وسيع خيابانی راه مین اعتصاب میاين مبارزات نبود. در چنين شرايطی، کارگرا

ی قوای های وحشيانهی نخست وزيری مصدق، شمار يورشدادند. اين را هم فراموش نکنيم که در همين دورهتشکيل می

بود، که تر نبعد کم های قبل وی کارگر توسط رژيم نه فقط از دورهسرکوب به اعتصابات کارگری و ابعاد قتل عام توده



آويخت، از مدنيت ی اين بخش بورژوازی است. زمانی که به الييسم میها مربوط به گذشتهی اينفزونی هم داشت. همه

کرد. در نامد، پنهان میمی» حقوق انسانی«ستود و خود را پشت نقاب آن چه بورژوازی گفت، سکوالريسم را میمی

ی فقيه دار اين گرايش بعضا مانند نهضت آزادی به دالل قدرت واليت مطلقهی ميراثهای جمهوری اسالمی، گروهدوره

تاثيرترين محافل بی یداری گرديدند؛ بعضا به جرگههای دينی تاريخ سرمايهترين رژيمتبديل شدند و شريک يکی از درنده

ايران،  ینمودند. در شرايط روز جامعه اپوزيسيون پيوستند و تحقق روياهای خويش را به اصالح طلبان حکومتی واگذار

داری تا حد زيادی های مختلف درون ساختار قدرت سياسی سرمايهسخن از تمايز استراتژی و سياست جناح

کاريکاتورسازی است. ُکل افراد و محافلی که جار و جنجال دوم خرداد را راه انداختند و بساط اصالح طلبی پهن کردند، 

رين تهای فاشيسم دينی بورژوازی بودند؛ در فرايند معماری و تاسيس جمهوری اسالمی بيشچهره ترينشرمبی همگی از

 ها در جريان تظاهرات خيابانیهای فاشيستی عليه کارگران و کمونيستدهندگان بدترين يورشُرل را داشتند؛ از سازمان

 یران، بسيج، سازمان اطالعات جمهوری اسالمی و کليهها، سپاه پاسداهای پيش از قيام بهمن بودند؛ در برپايی کميتهماه

- ی شصت، عظيمی دههکشتارهای وحشيانه کردند؛ درترين ُرل را بازی مینهادهای اعمال قهر فاشيستی سرمايه، کليدی

اسالمی های ها ُرخ داد؛ انجمنبا مشارکت کامل آن 67بانان بودند؛ هولوکاست سال ترين سهم را داشتند، در صدر زندان

های بعد از خرداد شصت ها و سالها تاسيس نمودند؛ ُرعب و وحشت پليسی ماهها و مدارس را اينگاهها و دانشکارخانه

اشيستی، ی کثيف فی ننگينی داشتند. با همين کارنامهرا همين جماعت مديريت کردند. اصالح طلبان حکومتی چنين کارنامه

های مورد نياز ها و توحشی درندگیاسالمی بورژوازی شدند و پس از اين که همهی ی بقا و قوام رژيم درندهمايه

های کارگر را به روز سياه نشاندند، پس از ها ميليون نفوس تودهاستقرار و دوام رژيم را انجام دادند، پس از آن که ده

ی مدنی و اصالح طلبی سر دادند. امعهقتل عام چند هزار، چند هزار برای تضمين حاکميت فاشيسم دينی سرمايه، فرياد ج

تر های عاصی و ناراضی هر روز مشتعلهای خشم و قهر تودهها زمانی علم و کتل اصالحات راه انداختند، که شعلهآن

ی ايفای همان نقشی باشد، که ها قرار بود پشتوانهها و اصالحات پردازی آنوگوی تمدنی مدنی و گفتشد. جامعهمی

ی شصت انجام داده بودند. جناح اصالح طلب درون جمهوری اسالمی اين بود های دههها و توحشحمام خونبا تر پيش

ی اختاپوسی رژيم، به عناصری از های شبکهترين مهرهها نيز جای خود را به کليدیو اکنون حتا همان دوم خردادی

ا هها و استراتزی و سياست متمايز آنفاوت جناحنوع رفسنجانی و روحانی داده است. راستش اگر بنا باشد سخن از ت

  را چنين توصيف کرد. ها گوييم، شايد بتوان اين تفاوت

کوب، ها، سرها خواستار پوشاندن لباس قانون، حقوق و مدنيت بر تمامی بربريتی اعتدال گرای آناصالح طلبان و عقبه

اع اسالمی باشند. بر استفاده از ارتجر و جنبش کارگری میی کارگکشتار و وحشت آفرينی سيستماتيک سرمايه عليه طبقه

داری اصرار دارند، اما راه درست بهره گيری از های کارگر و تضمين بقای سرمايهبرای سالخی فکری و فيزيکی توده

 در های مختلف ارتجاع هار بورژوازیبينند. خواهان مشارکت بخشاين سالح را در مدرنيزاسيون کاريکاتوری آن می

اشند. بها ميان اقشار مختلف اين طبقه میها و موقعيتها و سرمايهاضافه ارزش» متعادل«ساختار قدرت سياسی و توزيع 

تر و نهايتا سهم داری ايران به دانش و تکنيک و بارآوری باالی کار اجتماعی، قدرت رقابت افزونيابی سرمايهدست

 یالمللی را در گرو آويختن به بورژوازی غرب و توسعهی کارگر بينر طبقههای حاصل استثماتر در اضافه ارزشانبوه

 هایتر سياستبند اجرای هر چه وحشيانهدانند. پایهای غربی میروابط اقتصادی و سياسی و ديپلوماتيک با دولت

يون تر نقش اپوزيسيشالمللی عليه کارگران هستند. از آن جا که بنوليبرالی صندوق جهانی پول و موسسات مالی بين

فريبی و توهم آفرينی و سوار شدن بر موج نارضايی تر از جناح رقيب قادر به عوامدرونی حاکميت را دارند، بسيار بيش

گرا، نياز چندانی به آرايش قانونی، مدنی و حقوقی باشند. جناح دوم، يا مافيای موسوم به اصولهای عاصی میتوده



ام کند و اجرای احکبيند، همه را يک جا لباس شريعت تن میهای خود عليه کارگران نمیتوحشها يا کشتارها و بربريت

دهد و برای ها هم نشان نمیخواند. تمايلی به شريک کردن رقبای طبقاتی در سهام قدرت و سود و سرمايهاسالمی می

گردد. مگر در موارد خود نيز می ی سهام به خود، دست به کار هر جنايتی حتا عليه اقارب طبقاتیاختصاص همه

کند. به جای اين کار، دست به بحران آفرينی و کارشکنی ضروری، نيازی به مماشات سيستماتيک با آمريکا احساس نمی

تر در وجوی حصول سهم افزونزند، تا از اين طريق به جستهای سازمان يافته در اوضاع داخلی کشورها میو دخالت

  ی جهانی پردازد.    ساختار قدرت سرمايه

ز پذير باشد، اين جامکان» برجام«ی کارگر در اين ميان چگونه است؟ حتا اگر گشايش اقتصادی با وضعيت طبقه -8 

های کار و زندگی طبقه ممکن نيست؛ در غير اين تر در محلی کارگر و کاربرد اختناق خونينبا استثمار شديدتر طبقه

تر خواهد شد. چه بايد تر و عميقچنان وسيعفقر و فالکت، گرسنگی و آوارگی، طبقه همی بيکاری، صورت هم دايره

  کرد؟

تاريخ تکامل جوامع انسانی به طور ُکلی و تاريخ جنبش کارگری جهانی به صورت اخص در بند بند خود بانگ  :8پاسخ 

خ، بدون مبارزه و اعمال قدرت کافی ای در هيچ کجای جهان و تاريزند، که هيچ استثمار شونده و حکومت شوندهمی

عليه طبقات استثمارگر و حاکم، هيچ چيز به دست نياورده است و به هيچ بهبودی در زندگی خويش دست نيافته است. 

ترين حقايق تاريخ زندگی بشر است. در لحظه حاضر نيز نه سطح معيشت بيش از ترين و مبرهنی يقينیاين در زمره

تر کارگران سومالی و سودان و سيرالئون، های معيشتی به مراتب وخيمر ايران و نه حتا سيه روزیی کارگحد نازل طبقه

های کارگر ايران بر های صنعت سرمايه ندارد. تودهداری و انباشت نامکفی حوزههيچ ربطی به کمبود انکشاف سرمايه

بته در صورت بازکاوی واقعی اين آمارها به اساس همين محاسبات پوشالی و دروغين مرکز آمار جمهوری اسالمی و ال

اند، ده تا يازده مزد که دريافت داشتههای حاکميت اين رژيم، در قبال هر يک تومان دستزاد، در غالب سالزبان آدمی

ر ااند. متوسط نرخ استثمداری دادهی سرمايهدار و دولت درندهی سرمايهو گاهی دوازده تومان اضافه ارزش تحويل طبقه

خانمان و ساکن بی کارگران در اين جا باالتر از هزار درصد است. اگر پانزده ميليون نفوس اين طبقه، خاکسترنشين و

ا هگيرند؛ اگر دهها کارگر شاغل شش ماه، شش ماه بهای شبه رايگان نيروی کار خود را نمیها هستند؛ اگر ميليونزاغه

ترين سطح معيشت و بهداشت و درمان و آموزش هستند؛ و اگر ُکل اقد ابتدايیها فی آنميليون کارگر و افراد خانواده

-ها، هيچ ربطی به مشکالت اقتصادی روز سرمايهباشند، هيچ کدام اينی اجتماعی ديگر میکارگران گرفتار هزاران بليه

داران است!!! و نه سير هخانمانی امروز کارگران ايران ناشی از سود کم سرمايبی داری ندارد. نه فقر و فالکت و

ازد!! سمزد اين يا آن کارگر فراهم میصعودی انفجارآميز سودهای اين طبقه هيچ دليلی برای افزايش حتا يک لایر دست

ی اند که حجم سرمايههای مختلف اعالم کردهمردان رژيم اسالمی به کرات از تريبونمگر نه اين است، که خود دولت

 های بانکی وتر نيست. ارقام دزدیداران بزرگ آمريکا کمداران کشور از ميزان دارايی سرمايهشمار کثيری از سرمايه

ميليون  400و  300ی های ماهانهها، حقوقهای مالی چندين هزار ميلياردی صاحبان سرمايه و شرکای دولتی آنسرقت

هانی دارند. در يک کالم، سطح مزد و معيشت و ی کافی شهرت جها نيز به اندازهتومانی مديران و مشاوران و نوع اين

ی جهان، ارتباطی با وضع سودآوری های کارگر، نه امروز و نه هيچ زمان و نه در هيچ نقطهامکانات زيستی توده

داری نداشته و نخواهد داشت. تنها و تنها عامل تعيين کننده و ها و حجم سودها و ميزان رشد صنعت سرمايهسرمايه

های کارگر است. هر چه جنبش کارگری ی شکوفايی پيکار طبقاتی تودهر اين زمينه، ابعاد، کيفيت و درجهاثرگذار د

دارتر تر و افقتر و آگاهانهی کارگر وسيعتر باشد، هر چه طبقهداریتر و ضد سرمايهتر، سازمان يافتهنيرومندتر، آگاه

اری دکارگران اين قدرت را موثرتر عليه سرمايه و دولت سرمايه ی خود را عليه سرمايه بسيج کند، هر چهقدرت مبارزه



تر بورژوازی و دولتش را مجبور به عقب تر اين کارها را انجام دهند، به همان ميزان هم بيشاعمال نمايند، هر چه بيش

در  انباشت نشينی خواهند کرد. بهبود زندگی کارگران از هيچ طريق ديگری ممکن نيست. رونق اقتصادی و اعتالی

توانست روی موقعيت کارگران ای غيرمستقيم میی دنيا، به گونهداری، در اين يا آن نقطههای دور تاريخ سرمايهگذشته

ار داد، اقشآورد؛ اگر خطر بيکاری را کاهش میاثر بگذارد؛ اگر اين رونق مثال اشتغال وسيع نيروی کار را به بار می

ی، ی پنجاه خورشيدی اول دههشدند. در ايران نيمهتری وارد کارزار میاحساس اطمينان بيشی کارگر با تر طبقهفرومانده

خرين داری آشاهد چنين وضعی بوديم. اين وضع، ديری است که برای هميشه به بايگانی تاريخ رفته است. نظام سرمايه

داده است. چنين چيزی نه فقط در ايران،  ی ظرفيت خود برای احيای اين گونه وضعيت را به طور کامل از دستبازمانده

مردان، اقتصاددانان و نمايندگان فکری سرمايه که در هيچ کجای اين جهان روی نخواهد افتاد و جار و جنجال دولت

  های کارگر است. پيرامون پيدايش چنين شرايطی صرفا نشان اصرار ايدئولوژيک عناصر مذکور بر فريب توده

ران مزدها و معيشت کارگی واقعی سطح دستا گفتم، فقط توضيح اين حقيقت بود که تعيين کنندهی آن چه تا اين جهمه

ی سازمان يافتگی جنبش کارگری، سطح شناخت و آگاهی طبقاتی اين نه رونق و رکود انباشت سرمايه، که صرفا درجه

ی يندهبر آ» برجام«ی چشم انداز تاثير رهی کارگر برای اعمال قدرت عليه سرمايه است. درباجنبش و ميزان آمادگی توده

 ها افزود،ی اين حرفداری هم قبال ولو به اختصار نکاتی گفته شد. آن چه بايد به همهی سرمايهاقتصاد فروپاشيده

هايی از روياهای ارتجاع هار بورژوازی های کارگر با فرض محقق شدن بخش يا بخشعوارض واقعی برجام برای توده

ی اجتماعی ی ارزش افزايی سرمايهکنيم که همه چيز بر وفق مراد جمهوری اسالمی پيش رود و چرخهاست. فرض 

ی خالی کارگران ی رونق گردد. اين رونق نه فقط هيچ لقمه نانی بر سر سفرهايران، راستی راستی وارد يک دوره

 یای از گسترش بيکاری و توسعهفاز تازهنخواهد آورد، نه فقط هيچ کارگر بيکاری را شاغل نخواهد کرد، که سرآغاز 

ه های آخر قرن بيستم بهای سهمگين انسانی بسيار آشنای دههی کارگر خواهد بود. فاجعهفقر و تنزل سطح معيشت توده

المللی پول يا بانک جهانی، يکی پس از ديگری بر اين سوی، مانند طرح تعديل نيروی کار و ساير شروط صندوق بين

داران برای آوار خواهد شد. پااليش درونی سرمايه، ارتقای بارآوری کار اجتماعی و حرص سرکش سرمايه سر کارگران

ها را به دنبال خواهد داشت. بهای خورد و خوراک و پوشاک حداکثر توليد توسط حداقل نيروی کار، موج بيکارسازی

  گردد و... ی میرود و سطح مزدهای واقعی دچار افت جدکارگران بيش از پيش باال می

ملی های عهاست که مطرح بوده است. فعاليتبستگی طبقاتی کارگران و تشکل طبقاتی آنان سالبحث اتحاد و هم -9 

سازی فرهنگی برای ايجاد آنان توسط هايی يا زمينهرسانی به ايجاد چنين تشکلمعينی هم در اين باره و به منظور کمک

ها چه بوده، که ما هنوز شاهد وجود چنين تشکلی گره کور اين مباحث و فعاليتفعالين کارگری صورت گرفته است. 

لو توانسته از برپايی چنين تشکلی جگويند، فقط قدرت سرکوی جمهوری اسالمی مینيستيم؟ آيا، آن طور که بعضی می

  بگيرد؟

 یق فعالين کارگری ايران در دورههای اکثريت قريب به اتفاها و کوششوگوها، راه حل پردازیی گفتشالوده :9پاسخ 

ای تشکيل دهند، کانونی تاسيس کنند، سنديکايی راه ای به دور هم جمع شوند، کميتهمورد اشاره اين بوده است، که عده

ن ها و نشريات خواهان پيوستها  و اطالعيهاندازند، شروع به دادن اطالعيه و بيانيه و انتشار نشريه کنند؛ در اين بيانيه

ه ی کارگر را برگران به خويش گردند؛ خود را قائم مقام طبقه تلقی کنند؛ به نيابت از کارگران حرف زنند؛ تودهکا

ا هها فرا خوانند. آن چه در اين سالخانه يا اداره، تحصن و مانند اينشکواييه نويسی، اجتماع در مقابل اين و آن وزارت

ش هايی که نه راه و رسم متشکل ساختن جنباين کارها بوده است. فعاليت توسط غالب فعالين کارگری انجام گرفته است،

های کارگر است. اين کارها نه کارگری عليه سرمايه، که فقط پهن کردن برهوت پشت سر برهوت در پيش پای توده



اال و آن ارهای بها است. با کيابی آنی سازمانکمک به کارگران، که بالعکس کوبيدن پُتک بر سر طبقه، جنبش و پويه

گردد، حتا يک دکان چانه زنی ی ايران برمیدهند تا جايی که به جامعهها و اکثر فعالين روز انجام میچه احزاب و گروه

ها، احزاب يا سنديکاهای توان پديد آورد. اين کميتهعوام فريبانه از نوع سنديکاهای موجود در ممالک غربی هم نمی

ابی يعال کارگری نيستند که بايد راه افتند و کارگران را سازمان دهند، تلقی اين چنينی از سازمانی چند فساخته و پرداخته

ردند. توانند متشکل گهای کارگر هستند، که بايد و میجنبش کارگری بسيار ارتجاعی و سرمايه مدار است. اين خود توده

ميم گيری باالی سر خود ندارند. مجرد داشتن و نداشتن تشکل خواهند، کمبود نهادهای امر و نهی و تصزاده نمیها امامآن

ها با هدف اعمال قدرت در ی جاری آنی آنان نيست. تشکل از منظر کارگران، متشکل شدن جنبش و مبارزههم مساله

واقعی داران و دولت، تحميل اراده، مطالبات و انتظارات خويش بر نظام بردگی مزدی و باالخره رهايی مقابل سرمايه

ی خود، جنبش و قدرت خود را توانند خود، طبقهاز شر موجوديت اين نظام است. اين فقط خود کارگران هستند که می

راه مدوش و همتشکل کنند. فعالين کارگری، تنها و تنها به مثابه افراد موثر، چاره گر، آگاه و دخيل در دل مبارزات و هم

يابی کمک رسانند. پيداست که خود اين فعالين در همان حال که افراد به اين سازمان توانندزنجير میی همرزم تودهو هم

ند. تفاوت برد مشترک کارها داشته باشترين روابط و تاثير را بر هم و بر پيشاثرگذار اندرونی جنبش هستند، بايد تنگانگ

نبش يابی جی سازمانن جزء اليتجزای پروسهپيوندی ارگانيک فعاليدلی و همماهوی اين دو آنست که در شکل نخست، هم

ند و کنکارگری و غيرقابل تفکيک از آن است. اما در وضعيت دوم، جماعت فعاالن نه کارگران، که خود را متشکل می

گردند. سنت متشکل سازی ی کارگر میای دست به کار عضوگيری از تودهی همين تشکل فرقهسپس برای توسعه

 ی طبقاتی وها به حزب و اتحاديه، گسست جامع االطراف از سيره و سنت مارکسی مبارزهآويختن آنکارگران از باال و 

های سران انترناسيونال دوم، سوسيال دموکراسی و سپس بلشويسم و احزاب لنينی وری محض در برهوت آفرينیغوطه

ی روز خود عليه سرمايه ختن مبارزهی کارگر اساسی است نه داشتن تشکيالت، که متشکل سااست. آن چه برای طبقه

رزمی و  راهی، همی اين جنبش است که بايد هماست. جنبش جاری اوست، که بايد سازمان يابد و قدرت گردد. توده

 داری تبديل کند. کميته آفرينی و کانون سازی وپيکار مشترک طبقاتی خود را به يک قدرت متحد و متشکل ضد سرمايه

يک عده کارگر، حتا با فرض اين که اين کارگران در فضای تصور و محاسبات آکنده از توهم  تشکيل سنديکا توسط

ا يابی مبارزات پرولتاريا عليه سرمايه پيدی سازمان يافتن جنبش کارگری باشند، نه فقط ربطی به سازمانخودشيفته

ها، ستکها و دفتر و دگری معمار اين کميتهکند، که بستن سد بر سر راه آن است. دليل مساله روشن است. فعالين کارنمی

قبل از هر چيز نه در بطن مبارزات جاری کارگران هستند و نه اعتقادی به متشکل شدن اين مبارزات دارند. تمامی 

خم و  ی پيچ وده و تعيين کنندهها بر روی ايجاد چيزی زير نام تشکل کارگری است. تشکلی که فرمانتمرکز کار آن

ی کارگر برای شفا به آن دخيل بندند و ناجی خود دانند. پيداست که ای که تودهزادهدگی کارگران گردد. امامسرنوشت زن

کارگر  یکنند. از ضديت با سرمايه، کمونيسم و رهايی طبقهشمار کثير اين فعالين خود را پشت دعاوی ديگری قايم می

گويند، چه شعارهايی سر آويزند. اما مستقل از اين که چه میگويند و به هزار وارونه پردازی ديگر میو بشريت می

دهند همان است که گفته شد. اين که ساختن يک تشکل برای کارگران دهند يا چه نياتی در سر دارند، آن چه انجام میمی

 نند. اين جهتکهای کارگر عليه سرمايه میيابی جنبش تودهی سازمانرا جايگزين هر ميزان مشارکت واقعی در پروسه

ی و اهايی داشته است؛ اگر رفرميسم راست اتحاديههايی از جهان، در شرايط تاريخی معين موفقيتگيری اگر در بخش

ی ايران از آغاز تا امروز اند؛ در جامعهسوسيال دموکراسی در دل آن شرايط خاص موفق به معماری چنان نهادهايی شده



- ه گذاشتن هيچ سنگی بر روی سنگ نگرديده است. هم کالبدشکافی مارکسی سرمايههيچ دستاوردی نداشته است و قادر ب

زنند که هيچ رژيم سياسی يا دولت سرمايه ی جنبش کارگری ايران، اين حقيقت را فرياد میداری و هم تاريخ صد ساله

  در اين جا حاضر به قبول هيچ نوع متشکل شدن غيردولتی و غيرپليسی کارگران نيست. 

نيا های کارگری دباشد. ُکل اتحاديهداری نمیاز غيردولتی، تشکل غيرمنحل در نظم سياسی، حقوقی و مدنی سرمايه ُمراد

با  ی کارگرند.در ساختار نظم سرمايه منحل و مدفون هستند و بر همين اساس، گورستان جنبش ضد بردگی مزدی طبقه

ها به حساب ی دولتهای ساخته و پرداختهيه مدار بودن، تشکلی منحط بودن و سرماها با همهاين حال، همين اتحاديه

آيند. اين که مجرد دولتی بودن و نبودن يک تشکل، در عين منحل بودن کامل آن در داربست نظم سرمايه به حال نمی

در جهنم الحال مورد بحث ماست، اين است که ای است. آن چه فیی کارگر فرقی دارد يا ندارد، موضوع جداگانهتوده

ی تحمل هيچ فرم تشکل غيردولتی و غيرپليسی کارگری داری ايران هيچ رژيم سياسی يا دولت بورژوازی، آمادهسرمايه

ی در ااش هم آنست، که رفرميسم اتحاديهنيز نيست. دليل ساده -های سنديکاليستی بدون خاصيتحتا سنديکاها و دکه -

سازد، برای ی کارگر را به صورت فاجعه آميزی سرکوب و زمين گير میداری طبقههمان حال که  جنبش ضد سرمايه

گذارد. در غير اين صورت، اش میدار و دولتی سرمايههايی هم به دوش طبقهاين کار و در قبال ايفای اين نقش هزينه

 ر انجام رسالت خود بهای هيچ موفقيتی ديعنی با امتناع بورژوازی و دولت سرمايه از قبول اين هزينه، جنبش اتحاديه

ها عبارتند از يک حداقل محقر معيشتی و امکانات زيستی برای قشر قابل توجهی از کارگران، دست نخواهد آورد. هزينه

داری را بر تحمل مشکالت خانمانی مولود سرمايهبی ای که اين جمعيت نجات عاجل از گرسنگی، برهنگی وبه گونه

نی ی زمای بربريت اين نظام ترجيح دهد. بورژوازی ايران در هيچ برههخود از سيطره ی طبقاتی و جنبش رهايیمبارزه

ه ای، کی رفرميسم اتحاديهحاضر به پرداخت اين هزينه نبوده است و راه سرکوب جنبش کارگری را نه قبول هزينه

سيدن ماندن و به ثمر نر ترين دليل سترونتوسل به ديکتاتوری هار و بدترين شکل سرکوب پليسی ديده است. اصلی

يابی جنبش ی سازمانهای موسوم به کارگری يا چپ در زمينهها و احزاب و گروههای چند سال اخير کميتهفعاليت

ر در تيابی خود يک راه بيشی کارگر ايران برای فرار از اين بن بست، برای سازمانکارگری را بايد در اين ديد. طبقه

داری متشکل گردد. اين تنها راه است. به اين مساله در پاسخ سئوال حتما شورايی و ضد سرمايهپيش روی ندارد؛ اين که 

  بعدی خواهم پرداخت. 

ها، مطالبات، و اشکال مبارزاتی در شرايط حاضر کليدی هستند، به طوری که گاهبه نظر شما، کدام مسايل، گره -10

طبقه در  رویتواند به ايجاد فضای مناسب و الزم جهت پيشمی ها،ی کارگر حول آنها و بسيج طبقهتمرکز روی آن

ی طبقاتی و به ويژه ايجاد تشکل طبقاتی کارگران بيانجامد و راه انقالب کارگری و تغييرات بنيادين اقتصادی و مبارزه

 سياسی و اجتماعی در ايران را هموار سازد؟

ها هم بالفعل ی آنلبات، مطالبات و باز هم مطالبات است. همهی کارگر ايران مطازمين و زمان زندگی طبقه: 10پاسخ 

ی معيشتی و رفاهی اين طبقه هيچ گاه، در هيچ سطحی و به های اوليهو در اولويت هستند. به اين دليل ساده، که خواست

 برق شمشير هيچ ميزان، محقق نگرديده است. تمامی آن چه کارگر سوئدی و آلمانی و فرانسوی، روزی، روزگاری زير

هم  اند و هنوزداری خود و انقالب اکتبر بر بورژوازی تحميل کردههای ضد سرمايهکموناردها، انترناسيونال اول، جنبش

ی های کارگر ايران هم هست. هيچ دليلی وجود ندارد که طبقهها را دارند، مطالبات عاجل و روز تودهی آنباقی مانده

ی امکانات ديگر واستار باالترين سطح معيشت و دارو و درمان و آموزش و همهکارگر ايران همين حی و حاضر خ

ه ترين پاسخ آنست، کهای سياسی و حقوق اجتماعی نباشد. در مورد اشکال مبارزه نيز صريحترين آزادیرفاهی يا بيش

رار سرمايه مبارزه کند. داری و بدون انحالل قدرت طبقاتی خود در نظم و قانون و قی کارگر بايد ضد سرمايهتوده



ها و مشکالت جنبش کارگری ايران، فقدان صف آرايی متشکل نيرومند در معضل اساسی و سلسله جنبان ُکل کاستی

های کارگر در شرايط اعمال قدرت مستقل طبقاتی داری و دولت سرمايه است. تودهدار، نظام سرمايهی سرمايهمقابل طبقه

ند. ای تاريخی دست به کار احراز اين شرايط و توانايی نشدهمزدی نيستند. در هيچ دوره عليه بورژوازی و نظام بردگی

ها القا شده است، که ها گفته شده است، که بايد سنديکا سازند و به احزاب آويزند. به آنها به آنی دورهدر همه جا و همه

ی هميشگی حويش، پياده نظام ارتش حزب شوند. بايد برای بهبود معاش خود پشت سر سنديکا صف بندند و برای رهاي

ی اقتصادی را از جنگ سياسی، جدال اند، که بايد مبارزهها آلودهها را با اين وارونه بافیفکر و شعور و شناخت آن

های سياسی، نبرد عليه تبعيضات جنسی و قومی و کار کودک و آلودگی برای بهبود معيشت را از کارزار حصول آزادی

اند، هر آموزشی که داری، جدا و باز هم جدا کنند. هر چه شنيدهزيست را از مجور پيکار راديکال ضد سرمايهمحيط 

ی طبقاتی و اند و در يک کالم، الگوی مبارزهکه قرار گرفته»!! گریآگاه«اند، در معرض هر به اصطالح ديده

ام داشته است؛ اين پيام فاجعه آفرين، که خودشان، که پيش روی آنان ورق خورده است، همه و همه يک پي» کمونيسمی«

دار ی سرمايهداری و طبقهی کارگر، خود کارگرانی که مدام و مستمر در حال جدال با سرمايههای وسيع طبقهخود توده

سرنوشت  یهگر، رشد يابنده، اثرگذار و تعيين کنندها، نبايد نيروی فعال، خالق، دخالتاش هستند، خود اين انسانو دولت

کارزار طبقاتی و جنگ برای رهايی خود و بشريت باشند. آن چه تاريخا بر سر آنان رفته است، چنين بوده است و همين 

ها برای گيری آنامر در معيت ديکتاتوری، کشتار و وحشت آفرينی سرمايه، سد راه هر جنب و جوش و تالش و جهت

ترين و فراگيرترين و فاجعه بارترين مشکل اين بنيادید گرديده است. داری خوسازمان دادن قدرت مستقل ضد سرمايه

روز جنبش کارگری ايران است و راه چالش اين مشکل فقط و فقط، تالش جامع االطراف، سنجيده و نقشه مند برای 

ی همه ی کارگر است.تر طبقهتر و عظيمهای هر چه وسيعداری تودهبرپايی تشکل شورايی، سراسری ضد سرمايه

نگونی اش تا الگوی سراشکال رفرميسم از راست سنديکاليستی سوسيال دموکراتيک گرفته تا نسخه پيچی اردوگاهی

ابی و يهای کارگر به اين نوع متحد شدن و سازمانطلبانه و ميليتانت لنينی آن، در سنگالخی نمودن راه روی نهادن توده

کرد و پيگيری ايفای اين نقش را از دستور کار اند. همگی اين رویودهاعمال قدرت عليه سرمايه، نقش مشترک بازی نم

گويند و در ادبيات اند. االن هم همين را میاند. غيرممکن و چپ روی کودکانه خواندهی طبقاتی کارگران خط زدهمبارزه

اريا، هشدار ی طبقاتی پرولتهکنند. روايت راديکال مارکسی و ماترياليستی مبارزحزبی، سنديکايی خويش آن را تبليغ می

ه های کارگر بايد تبديل بها است. تودهی وسيع کارگران تنها راه رهايی از بن بستيابی شورايی تودهدهد که سازمانمی

های زندگی اجتماعی عليه ی عرصهداری شوند. قدرتی که خود را گام به گام، در همهيک قدرت متشکل ضد سرمايه

داری در همين جهنم گند و خون و توحش قدرتی که بسان بديل حی و حاضر موجوديت نظام سرمايه سرمايه اعمال کند.

تر گردد. سرانجام سرمايه را از پای در تر، تواناتر، نيرومندتر و مسلطبردگی مزدی رشد کند، شاخ و برگ کشد، آگاه

يابی صرفا شوراهای متشکل اين نوع سازمانی بدون کار مزدی و طبقات و دولت را مستقر سازد. ظرف آورد و جامعه

های کارگر است. متشکل شدن شورايی، بر خالف آن چه طيف رفرميسم راست تر تودهاز آحاد هر چه کثيرتر و عظيم

بستر  ی کارگر بری سازمان يافته است. تودهترين شکل روی آوری کارگران به مبارزهکند، طبيعیو چپ القا کرده و می

مزد، بهبود ی کارزار برای افزايش دستهای مختلف زندگی اجتماعی، در پهنهی خويش در حوزهروزه کارزار هر

ی جنسی، کار کودکان، کارتن کارانههای سياسی، يا عليه تبعيضات جنايتمعيشت، مسکن، درمان و بهداشت، آزادی

 تواند قدرت مبارزهتواند متشکل شود. میمی خانمانی، اعتياد، فحشا و آلودگی محيط زيست است که بايد وبی خوابی و

تر مجاری توليد اضافه خود را شورايی سازمان دهد، پيکار جاری خود را بر روی اختالل و انسداد هر چه گسترده

داری در سوی ديگر متمرکز ارزش در يک سوی و فروپاشی و مختل ساختن نظم سياسی و حقوقی و اجتماعی سرمايه



ی متمرکز به نظم توليدی و سياسی و ساختار قدرت سرمايه، بورژوازی را به متحد شورايی و حمله کند. با اين قدرت

 دار وی سرمايهتر را بر طبقهتر و مهمهای هر چه بيشتر مجبور کنند؛ خواستتر و ژرفهای هر چه بيشعقب نشينی

گری د را ارتقا بخشند؛ شوراها را ظرف دخالتراه با اين کار، آگاهی و شعور و شناخت خواش تحميل کنند؛ همدولت

داری در چنين روندی به يک نيروی متشکل طبقاتی آگاه و نافذ آحاد خويش نمايد. جنبش شورايی سراسری ضد سرمايه

دار، ی سرمايهشود. در قعر همين جهنم بردگی مزدی، بسان يک قدرت کارگری آگاه، در مقابل قدرت طبقهتبديل می

ی شکوفای جامعه آتی انسانی سوسياليستی در مقابل نظام بردگی مزدی و به عنوان مظهر کمونيسم لغو کار بسان نطفه

گردد. نظام تر میدارتر، نيرومندتر و متعرضبالد، استخوانداری میمزدی در برابر جامعه گند و وحشت سرمايه

گيرد. در همين راستا، قدرت سياسی سرمايه را ساقط داری و دولت سرمايه را آماج قهر راديکال طبقاتی خود میسرمايه

ازد. سدهد و سازمان شورايی کار و توليد سوسياليستی را مستقر مینمايد، به وجود دولت باالی سر جامعه پايان میمی

پای  های کارگر، پيشای است که در پيش پای تودهترين وظيفهترين و اساسیترين، محوریبرپايی اين شوراها، حياتی

 ی کارگر، قرار دارد. داری طبقههر کارگر و ُکل فعالين جنبش ضد سرمايه
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