پسا»برجام«
و چشم انداز
مبارزه ى طبقاتى
در ايران
 پاسخ  :١تا آن جا كه به جمهورى اسﻼمى برمى گردد،
وضعيت بسيار نابسامان اقتصادى كه مى توانست زمينه ساز
جنبش هاى اعتراضى گسترده گردد و لذا اقتدار سياسى اين رژيم
را به طور جدى به مخاطره بياندازد ،علت نشستن بر پشت ميز
مذاكره و به توافق رسيدن بر سر اين قرارداد بود .اقتصاد ايران
به طور جدى فلج شده بود .نه تنها جمهورى اسﻼمى به سختى
مى توانست نفت بفروشد ،بلكه حتا نمى توانست پول هاى قبلى
فروش نفت را از مشترين خود دريافت كرده و با آن ،مواد و
كاﻻهاى ضرورى را به ايران وارد كند.
در يك اقدام بى سابقه ،اتحاديه ى اروپا و آمريكا و به طبع آن ها
تعداد قابل مﻼحظه اى از كشورهاى دنيا حتا بانك مركزى ايران
را هم تحريم كرده بودند و به اين دليل ورود و خروج ارزى
بين بانك هاى خارجى و بانك هاى ايران به طور كامل قطع شده
بود .تقريبا همه ى سرمايه گذارى هاى مشترك شركت نفت ملى
ايران با شركت هاى نفتى ديگر به حالت تعليق در آمده بود و اين
امكان بازسازى و يا پيش رفت در تاسيسات و زيرساخت نفتى و
گازى ايران را به توقف كشانده بود .جمهورى اسﻼمى به دليل
استيصال و ناچارى مجبور شد رجزخوانى هاى دولت احمدى
نژاد را كنار بگذارد و از طريق دولت به اصطﻼح پراگماتيست
روحانى به شروط غرب براى تعطيل كردن برنامه ى نظامى
تسليحات اتمى خود تمكين كند.
تا آن جا كه به آمريكا برمى گردد ،رسيدن به اين توافق يك
جايگزين ارزان و كم دردسر براى رفع مشكلى بود كه مى بايست
حل مى شد؛ چون در غير اين صورت هزينه ى نظامى آن بسيار
پُر قيمت و دشورا بود و عواقب سياسى و ديپلماتيك آن هم
براى دهه ها گريبان آمريكا را مى گرفت.
تﻼش ايران براى دست يافتن به وسايل كشتار جمعى هسته اى
به معناى چالش استراتژيك آمريكا در منطقه ى خاورميانه بود
و به طور اجتناب ناپذيرى مى توانست به اقدامات نظامى مشابه
توسط كشورهاى هم پيمان آمريكا دامن بزند .چنين رقابت
تسليحاتى يى آن هم در كشورهايى كه از نظر سياسى بى ثبات
هستند ،به وضعيت نظامى بسيار ناهنجارى مى توانست منجر
شود كه آمريكا به هر قيمت مى خواست مانع آن شود .به
عﻼوه ،از منظر آمريكا ،كانون اصلى توجه استراتژيك و نظامى
آن بايد در آسياى شرقى و در مقابل عروج چين در اقيانوس
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آرام باشد .درگير شدن نظامى با ايران صرفا باعث از دست
دادن توجه و امكانات براى صف آرايى نظامى در مقابل قدرت
جدى چين در آن بخش از دنيا مى شد و اين براى آمريكا يك
لغزش استراتژيك مهم است ،كه به نفع رقيب جدى آن  -يعنى
چين  -تمام مى شد .رسيدن به توافق با جمهورى اسﻼمى به
اين مسايل پايان مى داد ،بدون آن كه هزينه ى سنگينى براى
آمريكا در بر داشته باشد.

 پاسخ  :٢مشكل ايران و آمريكا و متحدان آن صرفا به مساله ى
هسته اى ايران محدود نمى شود .آن بخش از بورژوازى ايران
كه در جمهورى اسﻼمى نمايندگى مى شود ،خواهان آن است
كه موقعيت ايران در منطقه ى خاورميانه به عنوان يك قدرت
مهم منطقه اى به رسميت شناخته شود .اين با منافع استراتژيك
آمريكا جور در نمى آيد .توافق اخير با آمريكا دامنه ى گسترده ى
اين اختﻼفات را كمى كاهش داده است ،ولى به هيچ وجه به
ختم آن منجر نشده است .البته بى شك محدود شدن ايران در
دست يابى به فناورى نظامى هسته اى ،يك اهرام مهم فشار از
جانب آن به آمريكا و كشورهاى متحداش را برطرف كرده است.
به عﻼوه ،آمريكا متوجه است كه جمهورى اسﻼمى يك نظام
شكننده و متكى به اتئﻼف جناح بندى هاى سياسى متفاوت
است .آمريكا به درستى اميدوار بود كه با انعقاد اين قرارداد،
دست آن جناح در جمهورس اسﻼمى كه با امثال روحانى،
هاشمى و خاتمى تداعى مى شود در مجادﻻت درونى ايران
تقويت مى شود و اين در درازمدت اين امكان را فراهم آورد
كه آمريكا بتواند با جناح به اصطﻼح واقع بين جمهورى اسﻼمى
به توافقات سياسى بيش ترى در منطقه دست يابد.
جناح مقلوب جمهورى اسﻼمى ،در جريان مذاكرات فرجام ،كه
با خامنه اى و احمدى نژاد به عنوان نمايندگان سياسى و فكرى
محافل نظامى و امنيتى جمهورى اسﻼمى تداعى مى شود و از
ق ِبل تحريم هاى دهه ى گذشته توسط سازمان ها و نهادهاى
وابسته به سپاه پاسداران صدها ميليارد دﻻر به جيب زده اند،
از همان اول مى خواستند جلو اين تصورات جناح ديگر را
بگيرند .به همين دليل به همان زودى كه روحانى صحبت از
شروع »برجام دو« كرد  -يعنى اشاره به تغييرات سياسى و مدنى
در درون ايران -اين ها حتا طرح آن را خيانت خواندند .و هر
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چند انتخابات مجلس خبرگان را به جناح ديگر باختند ،ولى
مطمئن شدند كه نماينده ى باخته ى آن ها  -يعنى جنتى  -به
تقلب به عنوان نماينده ى آخر تهران تعيين و سپس با زور به
عنوان رئيس مجلس خبرگان تعيين شود .حضور همه ى نظاميان
ارشد جمهورى اسﻼمى در مراسم افتتاح و تعيين هيات رئيسه ى
مجلس خبرگان براى يادآورى اين نكته به جناح مخالف بود،
كه قدرت واقعى در دست كيست! همين طور در تعيين انتخاب
رئيس مجلس ،دوباره سران نظامى و امنيتى در صحن مجلس
حضور يافتند تا نمايندگان تازه منتخب متوجه شوند ،كه انتخاب
عارف به عنوان شروع يك دوران جديد تحمل نمى شود و
ﻻريجانى ،رئيس قبلى مجلس ،كماكان بايد در راس بماند.
همين طور در صحنه ى اجتماعى هر زمان كه روحانى صحبت
از كمى شُ ل كردن فضاى فرهنگى جامعه كرده است ،امامان
جمعه ،نمايندگان خامنه اى در استان ها ،دادستان هاى مختلف و
قوه ى قضايى ،بساط كنسرت هاى داراى مجوز را جمع كردند،
به مهمانى هاى خصوصى حمله كردند و براى دهن كجى كامل
به دولت وقت ،اقدام به اجراى احكام سنگين و شﻼق زدن
متخلفان كردند .اين اقدامات ضد انسانى براى اين است كه
مردم در ايران يك بار تصور نكنند ،كه فرجام يك با فرجام
دو دنبال مى شود و زمينه ى كوچك ترين تحوﻻت اجتماعى،
سياسى يا فرهنگى ممكن است فراهم شود.
اين رويه بى شك فضاى سياسى ايران را سنگين تر ،دامنه ى
اختناق را گسترده تر و زمينه ى سرمايه گذارى هاى خارجى
را محدودتر مى كند .همه ى اين ها ،در عين حال ،به رشد
نارضايتى هاى اجتماعى و وقوع يك جنبش اعتراضى وسيع
دامن خواهد زد و اين بار امثال روحانى و خاتمى  -بر خﻼف
سال هاى قبل  -از عهده ى كنترل آن برنخواهند آمد.
همين طور در زمينه ى مسايل منطقه اى ،جمهورى اسﻼمى از
شركت در بديل آمريكا براى حل مسايل سياسى عراق ،پايان
دادن به جنگ داخلى سوريه و يمن ،مشكﻼت سياسى كشورهاى
خليج و تنش زايى در نوار غزه اجتناب كرده است .انعقاد فرجام
به هيچ وجه به شروع رفع اختﻼفات ايران با آمريكا و كشورهاى
متحد آن در منطقه نيانجاميده است .هر چند در بين جناح هاى
آن تمايﻼت واقعى براى كنار آمدن با آمريكا بر سر همه ى اين
موضوعات وجود دارد ،ولى جناح مقلوب در جريان مذاكرات
فرجام به هيچ وجه حاضر به دادن ميدان به جناح ديگر نيست.

چند كه تاكنون چنين نشده است.
تا آن جا كه به متحدان آمريكا در منطقه از جمله عربستان
سعودى و تركيه برمى گردد ،اين دو كماكان ايران را رقيبى
مى بينند كه فعﻼ محصور شده است و در عين حال ،قبول
كرده اند كه دولت فعلى آمريكا هيچ خواست استراتژيك براى
گزينه ى نظامى بر عليه ايران ندارد و لذا آن ها نيز بايد با ايران
بر سر مسايل مورد اختﻼف شان ،مانند جنگ داخلى در يمن
و سوريه ،كنار بيايند.

 پاسخ  :٤فكر مى كنم نقش »برجام« را در متن تحوﻻت
جهانى بايد بدون مبالغه درك كرد .رسيدن به اين توافق بين
جمهورى اسﻼمى و آمريكا و شركاى بين المللى اش به معناى
حل همه ى معضﻼت جهانى نيست .اين توافق حتا به معنى
فراهم آمدن پيش شرط هاى رفع معضﻼت اقتصادى و سياسى
جهانى هم نيست .اساس مشكﻼت اقتصادى و سياسى جهانى
ريشه در رشد بى دريغ سرمايه دارى در سه دهه ى گذشته
و رقابت بلوك هاى سرمايه دارى در اروپا ،آمريكا ،آسياى
جنوب شرقى و كشورهاى صنعتى مانند برزيل ،هندوستان،
روسيه و غيره دارد .در اين متن جهانى ،مشكل ايران يك
مشكل دردسرساز ،ولى حاشيه اى است .حتا در زمينه ى نفت
هم دنياى سرمايه دارى مى تواند طى دو دهه ى آتى بدون نياز
اساسى به نفت موجود در خاورميانه ،امور خود را بگذراند.
ولى در شرايط كنونى كه به لطف لشكركشى و سياست هاى
آمريكا و كشورهايى مانند بريتانيا و فرانسه در خاورميانه و شمال
آفريقا اوضاع به هم ريخته است ،هر گونه قراردادى  -منجمله
»برجام« -كه از كاهش بسط جنگ و هرج و مرج بكاهد ،به
نفع سياست هاى آمريكا و رقباى آن است.
البته رقابت بين بلوك هاى مختلف سرمايه دارى ،خود در عين
حال ،مانع از ايجاد نوعى آرامش و ثبات سياسى در منطقه
است .در بهترين حالت ،نوعى صلح مسلح برقرار خواهد شد
كه همواره سايه ى جنگ را بر سر مردم اين منطقه نگه خواهد
داشت.
راه حل انسانى اين وضعيت ،در عين حال ،روشن و واضح
است .به جاى ساختن هويت هاى تصنعى مذهبى و قومى مردم
مناطق مختلف اين منطقه و آتش بيار شدن اختﻼفات بين آن ها
بايد بر جنبه ى مشترك و هويت انسانى يك سان همگان تاكيد
كرد؛ به جاى مرزهاى تصنعى ساخته ى كشورهاى امپرياليستى
قرن گذشته بايد اتحاد داوطلبانه ى تشكل هاى خودگردان ملل
و مردم زحمت كش همه ى خاورميانه و شمال آفريقا را بر
اساس منافع مشترك انسانى شان و تضمين حقوق پايه و حداقل
برخوردارى از زندگى و كار در خور بشر را متحقق كرد .در اين
نقشه ى عمل ،سود و رقابت هاى سرمايه دارى جاى خود را به
تفاهم و اشتراك مساعى همگان به عنوان انسان هاى برابر براى
ساختن جامعه ى جهانى بشر خواهد داد .فقط با افق هاى بلند
مى توان  -در مقابله با عظمت سقوط معيارهاى انسانى در شروع
قرن بيست و يكم -براى بشريت راه حل واقعى به دست داد.

 پاسخ  :٣هدف از »برجام« چه براى جمهورى اسﻼمى و چه
براى آمريكا و متحدان منطقه اى اش يك هدف معين و مشخص
بود .جمهورى اسﻼمى مى خواست با انعقاد اين توافق نامه خود
را از ورطه ى ورشكستگى وعواقب اجتماعى و سياسى آن
راحت كند و آمريكا نيز مى خواست از پديد آمدن يك رقيب
هسته اى و به طبع آن شروع يك رقابت تسليحاتى هسته اى در
خاورميانه جلوگيرى كند؛ آن هم بدون آن كه متقبل هزينه ى
گزاف نظامى و سياسى و مالى شود .در كوتاه مدت هر دو به
نظر مى رسد ،كه به اين اهداف خود دست يافته اند .البته اين
اميدوارى را هم دولت آمريكا و هم دولت روحانى داشته اند ،و
هنوز هم دارند ،كه با انعقاد اين قرارداد زمينه تفاهمات بيش تر  پاسخ  :٥براى پاسخ به اين سئوال شايد ﻻزم باشد قدرى
در زمينه هاى مورد اختﻼف در امور ديگر هم پيش بيايد؛ هر در مورد سرمايه دارى در ايران تعمق كنيم .نظام سرمايه دارى
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ايران مانند همه ى نظام هاى سرمايه دارى در دنيا متكى به كار
مزدى است؛ يعنى كارگر براى امرار معاش خود بايد نيروى
كار خود را بفروشد و دست مزد دريافت كند .همه ى سوخت
و ساز اقتصادى جامعه ى ايران بر اين مبناى پايه استوار است.
در عين حال ،عمل كرد سرمايه دارى ايران داراى ويژگى هاى
معينى است كه هر چند صرفا محدود به ايران نمى شوند ،ولى به
هر حال سرمايه دارى ايران را در گروه ويژه اى قرار مى دهد .به
عنوان مثال ،شكل مالكيت ابزار توليد و ﻻجرم نحوه ى برخوردار
شدن از سود سرمايه در ايران به طور قابل مﻼحظه اى به موقعيت
نظامى  -امنيتى يا موقعيت سرمايه دار در سلسله مراتب مذهبى
 حكومتى بستگى دارد .سازمان موسوم به سپاه پاسداران صرفايك نهاد به شدت سركوب گر و ضدانسانى امنيتى  -نظامى
نيست .اين نهاد و سلسله مراتب نظامى آن ،در عين حال ،يكى
از بزرگ ترين بلوك هاى سرمايه دارى در ايران هم است .هزاران
نهاد توليدى و موسسات مالى و اعتبارى ،كه به طور مستقيم
و غير مستقيم به اين نهاد و زيرمجموع هاى آن وابسته است،

و خود در غنا و ثروت غرق اند ،نام برد .اين ها همان امامان
جمعه ،آيت اﷲ ها و حجت السﻼم ها ،نمايندگان امام ،و مسئوﻻن
امام زاده ها و موقوفات مذهبى هستند كه به اعتبار نام و نشان
و روابط خود ،امﻼك و مستغﻼت را به تصرف درآورده اند و
از امكانات مالى دولتى و دريافت معافيت هاى مالياتى براى
سركيسه كردن مردم زحمت كش جامعه بهره مى برند.
در طى سه دهه ى گذشته ،اين بخش از سرمايه دارى ايران صدها
ميليارد دﻻر درآمد فروش نفت را به يغما برده و با انحصار
ورود قانونى و قاچاق كاﻻها و محصوﻻت ضرورى و لوكس
از ماشين هاى چند ميليارد تومانى گرفته تا كارت تلفن هم راه
تا بنزين و شكر و حتا مُهر نماز به جيب خود پول هاى عظيم
زده اند .حجم ثروت اين بخش از سرمايه داران در ايران چنان
زياد است ،كه به علت محدود بودن سودآورى سرمايه براى
همه ى ثروت آن ها ،مجبور هستند كه بخش قابل مﻼحظه اى از
سرمايه هاى خود را در بخش مستغﻼت كشورهاى خليج و يا
در حساب هاى پس انداز بانك هاى خصوصى در اروپا ،روسيه،

در عين حال بزرگ ترين مجموعه ى سرمايه داران ايران را هم
تشكيل مى دهد .به اصطﻼح» ،برادران پاسدار« و تيسمارهاى
پاسدار خود به معناى دقيق كلمه بزرگ ترين سرمايه داران در
ايران هم هستند .اين وضعيت براى ارتش و نيروهاى امنيتى در
كشورهايى مانند پاكستان ،مصر و برمه هم وجود دارد .شايد به
معناى اقتصادى بايد از سپاه پاسداران به عنوان »شركت سهامى
خاص پاسداران« نام ببريم .البته اين ها همه ى سرمايه داران ايران
نيستند .در كنار اينان بايد از به اصطﻼع »بيت رهبرى« ،يعنى
خانواده ى خامنه اى و وابستگان نزديك و دور او ،به عنوان
يكى از بزرگ ترين مالكين صنايع ،اراضى و مستغﻼت در ايران
نام برد كه با صدها شركت صنعتى و موسسات مالى اعتبارى،
بخش قابل مﻼحظه اى از اقتصاد ايران را در دست دارند .يك
تخمين قابل توجه ،ميزان ثروت »بيت رهبرى« را بالغ بر ٨٥
ميليارد دﻻر مى داند.
در كنار اين ها بايد از يك دسته ى ديگر از دزدان قافله ،كه
همواره از تقوا و خويشتن دارى براى ديگران حرف مى زنند

كشورهاى آسياى جنوب شرقى و آمريكاى ﻻتين نگه دارند.
اين بخش از سرمايه دارى در ايران ،راه را براى رقابت برابر بر
بخش خصوصى بسيار محدود كرده است .همين طور نمونه هاى
زيادى از تصاحب غيرقانونى اموال و صنايع بخش خصوصى
وجود دارد ،كه به لطف قضات دادگاه هاى ويژه و بدون هر
گونه رعايت مراتب قانونى ،صرفا به زور جلب شده اند .رئيس
قبلى قوه ى قضاييه ،آيت اﷲ شاهرودى ،و رئيس فعلى اين قوه،
آيت اﷲ ﻻريجانى ،هر دو سر در اين پاﻻن دارند.
در نتيجه ى اين وضعيت ،صنايع و موسسات توليدى و خدماتى
در ايران به شدت از بارآورى پائين ،از مديريت بى كفايت و
قابليت رقابت ضعيف برخوردارند .هر گونه باز شدن مرزهاى
كشور بر روى سرمايه هاى خارجى و درجه اى از رقابت ،اين
وضعيت بسيار ويژه ى اين گروه از سرمايه داران در ايران را برهم
خواهد زد .وقتى اين ها از اقتصاد مقاومتى و خودكفا صحبت
مى كنند و نمى خواهند كه »برجام دو«يى در كار باشد ،در واقع
دارند نگرانى جدى خودشان را از يك آينده ى پُر تﻼطم ابراز
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نقش »برجام« را در متن تحوﻻت جهانى بايد بدون مبالغه
درك كرد .رسيدن به اين توافق بين جمهورى اسﻼمى
و آمريكا و شركاى بين المللى اش به معناى حل
همه ى معضﻼت جهانى نيست .اين توافق حتا به
معنى فراهم آمدن پيش شرط هاى رفع معضﻼت
اقتصادى و سياسى جهانى هم نيست .اساس مشكﻼت
اقتصادى و سياسى جهانى ريشه در رشد بى دريغ
سرمايه دارى در سه دهه ى گذشته و رقابت بلوك هاى
سرمايه دارى در اروپا ،آمريكا ،آسياى جنوب شرقى و
كشورهاى صنعتى مانند برزيل ،هندوستان ،روسيه و غيره
دارد .در اين متن جهانى ،مشكل ايران يك مشكل
دردسرساز ،ولى حاشيه اى است.
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مى كنند .البته براى اين ها وضعيت ميليون ها مردمى كه از اين
وضعيت در عمق فقر و سختى زندگى مى كنند از كم ترين
اهميتى برخوردار نيست.
بنابراين ،تغيير اين وضعيت صرفا با ايجاد يك سرى تغييرات
ادارى و يا اقتصادى سطحى در نظام سرمايه دارى ايران ممكن
نيست .اين وضعيت تنها با ايجاد تغييرات اساسى در توازن و
ساختار سياسى و امنيتى كشور ممكن است .و اين ،يعنى تماميت
جمهورى اسﻼمى و نظام وﻻيت فقيه آن با همه ى نهادها و
زيرساخت هاى آن بايد برچيده شود.

 پاسخ  :٦اين دو جناحى كه به آن ها اشاره داريد ،با نيات
متفاوت به اين توافق نياز داشتند .يك جناح كه با سازمان هاى
امنيتى ،سپاه پاسداران و شخص خامنه اى تداعى مى شود،
براى كم كردن فشارهاى اقتصادى و جلوگيرى از يك انفجار
اجتماعى و توده اى كه بر متن فقر و فﻼكت بيش از حد در
ايران بسيار محتمل بود  -و كماكان است -به قدرى بسط در
روابط اقتصادى و تجارى ايران در عرصه ى جهانى نيازمند بود.
براى اينان» ،فرجام« مى توانست اين فرجه را فراهم سازد و
اكنون ساخته است .براى جناح ديگرى كه با هاشمى و روحانى
تداعى مى شود و در نهادهاى امنيتى و نظامى جمهورى اسﻼمى
فعﻼ دست باﻻ را ندارد» ،فرجام« مى توانست زمينه ساز بسط
روابط بعدى جمهورى اسﻼمى با كشورهاى غربى و حتا در
يك دور بعد با آمريكا شود .اين به گمان آنان ،با خود ،امكان
ورود سرمايه و فناورى پيش رفته به كشور را ممكن مى كرد
و با خصوصى شدن هاى بعدى ،كنترل بﻼمنازع جناح ديگر بر
اقتصاد كشور و در يك چشم انداز ميان مدت بر سياست و
نيروهاى امنيتى و نظامى كشور را سُ ست مى كرد .اين امر البته
متحقق نشده است و با توجه به شرايط كنونى ،حصول اين امر
فعﻼ حتا در يك چشم انداز ميان مدت مقدور به نظر نمى رسد.
تشديد فشار خامنه اى بر جناح رفسنجانى ،دقيقا براى اين است
كه اين چشم انداز را براى آن غير ممكن سازد و اجازه ندهد
كه از فرج »برجام« ،كه خطر جنگ با آمريكا را از صحنه خارج
كرده ،اين جناح بتواند مقبوليت و اعتبار سياسى بيش ترى به
دست آورد .عقيم ساختن و مستاصل ساختن جناح ديگر ،بخشى
از ادامه ى سياست جناح خامنه اى در شرايط پسا»برجام« است.

 پاسخ  :٧هر چند اختﻼفات جدى بين اين دو جناح وجود
دارد ،ولى بدوا فكر مى كنم كه ﻻزم باشد يادآور شويم كه اين
دو از تاريخ ،نقاط و منافع مشترك بسيار زيادى نيز برخوردارند.
تفاوت هاى اين دو هر چه باشد در حفظ و تحكيم جمهورى
اسﻼمى به عنوان يك رژيم سياسى اسﻼمى سرمايه ،كه متكى
به بى حقوقى و سركوب خشن بخش عمده ى جامعه است ،با
يك ديگر توافق دارند.
در هر دو جناح اين رژيم ،سردم دارانى وجود دارند كه در
دوران مختلف روساى حكومت ،مسئوﻻن ارشد امنيتى و
نظامى ،روساى قوه ى اجرايى و مقننه ،و نخست وزير دولت
مورد اعتماد امام ،بوده اند .همه ى اين ها ،دوران خشونت و
سركوب دوره ى خمينى و قتل عام هاى زندانيان سياسى دهه ى
 ٦٠در ايران را يا تائيد و مقبول مى دانند و يا در آن دوران جزو
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مسئوﻻن ارشد اين نظام بودند .هر چند ميزان دخالت تك تك
آن ها را يك دادگاه منصف در آينده بايد تعيين كند ،ولى در
حضور و نقش مستقيم و يا غير مستقيم آن ها نبايد ذره اى شك
كرد .همين طور بايد يادآور شد ،كه هيچ كدام از اين دو جناح
خواهان آن تغييرات اساسى يى در مبانى مهم جمهورى اسﻼمى
نيستند كه بتواند به بسط واقعى حقوق پايه اى شهروندان در
زمينه ى تشكل و فعاليت مدنى ،صنفى و سياسى آن ها منجر
شود .هيچ كدام از آن-ها براى رفع تبعيضات عليه شهروندان بر
اساس عقايد ،جنسيت ،گرايشات جنسى و تعلقات ملى تمايل
ندارند .حكومت اسﻼمى متكى به وﻻيت فقيه ،مبناى اشتراك
همه ى آن ها است .به همين علت ،در دوره ى روحانى  -همانند
دوره ى احمدى نژاد -اعدام ها ،حبس هاى طوﻻنى مدت براى
مخالفان سياسى ،سركوب خشن و عريان تجمعات و حركات
اعتراضى كارگرى و بى حقوقى زنان و دگرجنسان با شدت
تمام ادامه دارد.
اختﻼف اين دو ،بر سر اين است كه چه استراتژى يى عُمر به
سر آمده ى جمهورى اسﻼمى را مى تواند بيش تر تضمين كند.
در پايه اى ترين سطح ،جناح خامنه اى و پاسداران فكر مى كنند
يك مدل اقتصادى مشابه اقتصاد روسيه ى دوران اخير پوتين،
كه در آن بخش وسيع دولتى به كمك درآمد نفت صنايع و بازار
داخلى را تا حدود زيادى با كم ترين دخالت اقتصاد جهانى سر
پا نگه دارد -يك مدل قابل حصول و ماندگار است .آن چه آن ها
به آن »اقتصاد مقاومتى« مى گويند ،چنين چيزى است .هر چند
اين مدل اقتصادى ،كه در سال هاى دهه ى  ٦٠و  ٧٠ميﻼدى در
چين و كشورهاى در حال توسعه ى زيادى وجود داشته از نظر
عملى و نظرى به ورشكستگى كامل برخورده است و حتا وقوع
آن در روسيه ى كنونى محصول يك وضعيت موقت است تا
چيز ديگرى ،اما به هر حال آن ها تصور مى كنند كه مى توانند
اقتصاد سرمايه دارى در ايران را با چنين مديريت كﻼنى سر
پا نگه دارند .نتيجه ى اين تصورات فعﻼ وجود ،شش ميليون
بيكار فارغ التحصيل دانش گاهى ،يازده ميليون حاشى نشين
شهرهاى بزرگ بدون ممر درآمد ثابت ،از بين رفتن تقريبا كامل
هر گونه ضمانت اشتغال دايم و يا درازمدت ،صدها ميليارد
تومان نقدينگى بدون پشتوانه ى واقعى ،سقوط سرسام آور
ارزش ريال ،خالى شدن ذخيره ى ارز خارجى ،مسدود ماندن
ميلياردها دﻻر دولت در بانك هاى جهانى ،كاهش مخرب سطح
معيشت و درآمد ميانگين ،به عﻼوه ى صدها عواقب و فجايع
اجتماعى ،انسانى و اخﻼقى در همه ى زمينه هاى قابل تصور
در كشور است .اين سياست اقتصادى ،نظام جمهورى اسﻼمى
را از درون خالى و از بيرون بسيار آسيب پذير كرده است و
ماندن تاكنونى آن اساسا به لطف دستگاه هاى سركوب و اختناق
آن است تا چيز ديگرى.
جناح ديگر تصور مى كند مدلى اقتصادى يى مشابه آن چه در
چين است ،شايد بتواند آينده ى اقتصادى و لذاا بقاى درازمدت
اين رژيم را فراهم سازد .در چنين وضعيتى كماكان نقش دولت
بﻼمنازع است ،ولى در كنار بخش دولتى ،اقتصاد مختلطى وجود
دارد كه زمينه را براى بخش خصوصى و شروع فعاليت هاى
مشترك اقتصادى با شركت هاى بين المللى و كشورهاى خارجى
فراهم مى آورد .و در نتيجه ،به بسط اقتصادى و رفع گره گاه هاى
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اقتصادى جمهورى اسﻼمى در زمينه ى رشد و اشتغال منجر
مى شود .هر چند دهه ها براى تحقق نظام سرمايه دارى در ايران
به آن چه در نظام سرمايه دارى چين رُخ داده فاصله است ،ولى
حتا در قدم اول چنين الگوى فرضى براى نجات سرمايه دارى
در ايران تغييرات جدى در الگوى سياسى و روابط بين المللى
ايران با غرب و به ويژه با آمريكا نياز است .اين تغييرات با
مبناى فعلى جمهورى اسﻼمى ناسازگار است و بدون يك
تسويه حساب جدى و به طور اجتناب ناپذير قهرى در بين
اين دو جناح قابل تصور نيست .بنابراين ،مدل اقتصادى اين
جناح بيش تر به يك سراب شبيه است تا راه حل قابل تحقق
براى سرمايه دارى ايران.
جناح حاكم ،كه از موقعيت برتر برخوردار است ،يك مقوله ى
انتزاعى نيست كه بتوان آن را در يك كنكاش فكرى جابه جا كرد.
اين جناح توسط هزاران سرمايه دار كوچك و بزگ و هزاران
خدمه و كارگزار نمايندگى مى شود ،كه از بركت موقعيت كنونى
صاحب قدرت و ثروت قابل مﻼحظه اى شده اند كه به اين

اولين معضل ،فقدان يك توافق عمومى در بين
فعالين راديكال جنبش كارگرى درباره ى چشم انداز
و مطالبات اين جنبش در قبال وضعيت كنونى در
ايران است؛ چشم اندازى كه صرفا عكس العملى
در قبال مانورهاى سياسى جناح هاى مختلف نيست،
بلكه امر تسخير قدرت سياسى و به اعتبار آن تحوﻻت
اساسى در اقتصاد جامعه ى سرمايه دارى در ايران
را هدف دارد .مطالباتى كه طبقه ى كارگر را به شاغل
و بيكار ،زن و مرد ،افغان و ايرانى ،بازنشسته و جوان
تقسيم نمى كند ،بلكه كُليت اجتماعى اين طبقه را
در درون و بيرون محيط كار و به دور از هر گونه تفكيكى
مد نظر دارد.

راحتى نمى خواهند آن را از دست بدهد .دعواى اين جماعت
كه از طريق آيت اﷲ ها و حجت السﻼم ها در ايران نمايندگى
مى شود ،دعوايى بر سر آخرت و نعمات آسمانى خداى شان
نيست ،بلكه مجادله اى جدى بر سر امور دنيويى در همين
دنياى خاكى است .زبان و استعارات الكن مذهبى آن ها ،كُدهاى
روشنى براى تمايز از يك ديگر و تحريك طرف داران شان بر
سر قدرت سياسى و اقتصادى در جامعه ى سرمايه دارى ايران
در آستانه ى قرن بيست و يكم است.

 پاسخ  :٨جناح هاى مختلف جمهورى اسﻼمى و نمايندگان
سياسى آن ها در اين سى و چند سال حاكميت جمهورى
اسﻼمى تغيير كرده اند ،ولى آن چه ثابت مانده است وضعيت
فﻼكت بار زندگى و معيشت كارگران در ايران است .سقوط
نرخ منفى سطح معيشت كارگران ،كه با شروع دوران جنگ
عراق در دهه ى  ٦٠آغاز شد ،در اين سى سال به طور منظم
بيش تر شده است .عﻼوه بر اين ،در بى حقوقى مطلق كارگران
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در زمينه ى برخوردارى از حق تشكل ،تجمع و فعاليت سياسى
هيچ تغييرى رُخ نداده است .كامﻼ بر عكس ،در دوران رياست
جمهورى روحانى آن چه به نظر مى رسد دارد مرسوم مى شود،
اعمال مجازات قرون وسطايى بر عليه كارگرانى است كه براى
دريافت حقوق معوقه و دفاع از مشاغل خود دست به اعتراض
مى زنند .آن چه بر عليه كارگران معترض در معدن طﻼى »آق
دره« رُخ داد ،بخش كوچكى از آن روالى است كه پيش از اين
بر عليه كارگران معدن سنگ بافق ،معدن چادرملو و كارگران
سنندج رُخ داده است» .برجام« براى كارگران در ايران ذره اى
تاثير مثبت بر زندگى ،معاش و حقوق انسانى آن ها نداشته
است  -البته به غير از اين هم نمى توان انتظار داشت.
 پاسخ  :٩سركوب و اختناق دوران جمهورى اسﻼمى ،بى
شك يكى از عوامل مهم بر سر محدود شدن تﻼش هايى است
كه فعاﻻن كارگرى براى ايجاد تشكل و فعاليت هاى عملى خود
با آن مواجه هستند .اين رژيم عﻼوه بر دستگيرى و محكوميت

هزاران فعال جنبش كارگرى طى سى و چند سال گذشته ،صدها
نفر از آن ها را اعدام كرده است و دامنه ى فعاليت امنيتى و نظامى
خود را بر تمام موسسات توليدى و خدماتى كشور بسط داده
است .شبكه ى پيچيده ى شوراهاى اسﻼمى و سلسله مراتب
اداره ى كار جمهورى اسﻼمى توسط ماموران امنيتى اين رژيم
گردانده مى شوند .اين ها همه بى شك مانع جدى يى بر سر
متشكل شدن و آگاه شدن كارگران هستند.
مزيد بر اين كه به علت موقت شدن مشاغل و از دست رفتن
امنيت شغلى ،مراكز توليدى بزرگ كه قبﻼ مانند قلب و مغز
جنبش وسيع كارگرى عمل مى كردند تا حدود زيادى نقش خود
را از دست داده اند .اين وضعيت در كنار سقوط سطح معيشت
و درآمد كارگران ،امكان عملى براى فعاﻻن و رهبران عملى
كارگران را بسيار محدود كرده است .رفتار خشن و سركوب
متمادى كارگران ،حتا آنان كه على رغم بيمارى هاى جدى در
سلول هاى انفرادى و بدون دريافت مراقبت ﻻزم پزشكى به
سر مى برند ،يك عامل منفى ديگر بر سر عروج رهبرانى است
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كه بتوانند نقش موثر در سازمان يابى كارگرى داشته باشند.
اين ها همه دشوارى هاى جدى يى بر سر اتحاد و هم بستگى
كارگران و تشكل طبقاتى آنان است ،كه نبايد از نظر دور نگه
داشت .البته وجود اين اختناق و سركوب گسترده تنها دليل
براى فقدان تشكل طبقاتى كارگران نبوده و نيست .تشكل
پيش از آن كه به معناى ايجاد ساختار و سازمان صنفى يا
حزبى جنبش كارگرى باشد ،نيازمند سازمان يابى حول ايده ها،
خواسته ها و چشم انداز روشن و صريح كارگرى است .وجود
نظرات و عقايد محدود ،مماشات طلبانه و كوته بينانه در جنبش
كارگرى يك عامل مهم بر سر شكل گرفتن چنين چشم انداز
و خواسته هاى روشن براى جنبش سراسر كارگران در ايران
بوده است ،هم چنين عامل مهمى براى مقابل و خنثنى كردن
اقدامات قابل تقديرى كه از سوى بخشى از فعاﻻن و مبارزان
جنبش كارگرى در ايران صورت مى گيرد.
 پاسخ  :١٠اين البته موضوع در خور توجه و مهمى است،
كه بايد به طور جداگانه به آن پرداخت و موضوعيت آن به
بحث درباره ى »برجام« مربوط نمى شود .اما تا آن جا كه بتوان
به رئوس اين موضوع اشاره كرد ،مى توان اين ها را برشمرد:

* * *
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