پسا»برجام«
و چشم انداز
مبارزه ى طبقاتى
در ايران
 پاسخ  :١انعقاد اين تفاهم نامه بين جمهورى اسﻼمى و آمريكا
در شرايطى مد نظر قرار گرفت ،كه آمريكا از يك سو نه مى توانست
اتمى شدن ايران را تحمل نمايد و نه به نفع خود مى دانست و حتا
قادر بود ،در شرايطى كه در نقاط ديگر دچار بن بست نظامى بود ،با
حمله ى نظامى به ايران ،آن طور كه به خصوص مورد اصرار اسرائيل
بود ،خود را درگير يك برخورد نظامى ديگر بنمايد .به خصوص كه
حتا در كشمكش هاى منطقه اى نيز ،اين جا و آن جا ،نياز به هم كارى
با ايران در مثﻼ مبارزه با داعش در عراق و سوريه داشت .از اين
رو ،بهترين گزينش براى آمريكا دست يافتن به نوعى توافق با ايران
بود .چنين توافقى هم جلوى اتمى شدن ايران را ،حداقل براى يك
دوره ،مى گرفت و مانع از اين مى شد كه ايران در منطقه به مزاحمى
خطرناك تر از آن چه كه هست تبديل شود ،و هم او را كم تر در
تخالف با منافع و سياست هاى آمريكا در جهان قرار مى داد.

 پاسخ  :٢قبل از برجام و بحران هسته اى نيز ميان آمريكا و
متحدين غربى اش از يك طرف و جمهورى اسﻼمى از طرف ديگر،
تناقض و برخورد منافع وجود داشته است .به يادمان هست كه در
زمان رياست جمهورى جورج بوش ،جمهورى اسﻼمى يكى از سه
محور شرارتى محسوب مى شد كه در تخالف با منافع آمريكا در
منطقه ،قرار بود با حمله ى نظامى از ميان برود .بعد هم ،هرچند با
روى كار آمدن دموكرات ها گزينه ى نظامى به عنوان بهترين راه رفع
زحمت از جمهورى اسﻼمى مطلوبيت اوليه خود را از دست داد،
ولى هم چنان به عنوان يكى از گزينه هاى محتمل بر روى ميز باقى
ماند .با اين حال ،اگر بخواهيم به اين سئوال شما كه كدام يك از اين
دو ،مشكل و محرك اصلى در اعمال فشار به جمهورى اسﻼمى و
برقرارى تحريم ها را تشكيل مى داده است ،بايد بگويم عامل اول از
لحاظ فوريتى كه مقابله با خطر اتمى شدن جمهورى اسﻼمى داشته،
و عامل دوم از لحاظ وسعت دايره ى مسايل و معضﻼت وابسته به
آن از اهميت درجه اول برخوردار بوده است.
 پاسخ  :٣با برجام كه بايد آن را نوعى توافق و سازش ميان آمريكا
و متحدين غربى اش و جمهورى اسﻼمى دانست ،قرار بوده كه آمريكا،
جمهورى اسﻼمى را به عنوان يك قدرت منطقه اى به رسميت بشناسد.
اين چيزى است كه علنا از طرق اوباما در يكى از سخن رانى هايش
ابراز شد .اين كه آيا رقباى وى  -عربستان ،تركيه و اسرائيل -حاضر
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سيامك ستوده

به پذيرفتن چنين نقشى براى جمهورى اسﻼمى هستند يا نه ،بايد
بگويم كه اين بستگى به آن دارد كه به طور كُلى جمهورى اسﻼمى در
ايفاى نقش خود به عنوان يك قدرت منطقه اى تا چه حد به قوانين
موجود بازى و رقابت در چهارچوب نظم جهانى به سركردگى آمريكا
و متحدين اش تن داده و احترام بگذارد؛ ضمن اين كه سه كشور
رقيب جمهورى اسﻼمى ،هر كدام در سطح انتظارات متفاوتى نسبت
به نقش جمهورى اسﻼمى به عنوان يك قدرت منطقه اى قرار دارند.
در حالى كه اسرائيل به عنوان سازش ناپذيرترين دشمن جمهورى
اسﻼمى حاضر به قبول هيچ گونه نقش منطقه اى براى آن نيست،
عربستان و تركيه به ترتيب شرط و شروط كم ترى براى پذيرفتن
جمهورى اسﻼمى به عنوان يك قدرت منطقه اى قائل اند.
 پاسخ  :٤نه ،من در حال حاضر چشم انداز اميدبخشى ،حتا با
خوش بينانه ترين ارزيابى ها از نقشى كه ممكن است جمهورى اسﻼمى
در برابر آمريكا و متحدين اش پس از برجام ايفا نمايد ،در جهت
تخفيف و تعديل بحران هاى خاورميانه نمى بينم .مضافا بر اين كه به
نظر مى رسد انتظارات عملى هيات حاكمه ى آمريكا ،به خصوص
جناح هاى راست و جمهورى خواه آن ،فراتر از معادله ى ساده ى
خلع اتمى = توقف تحريم ها مى رود .به طورى كه اگر جناح هاى
مماشات گر هيات حاكمه ى آمريكا به كسب چيزى فراتر از توقف
اتمى ،و در نهايت به تحليل كامل ،ولى تدريجى جمهورى اسﻼمى
در نظم جهانى به سركردگى آمريكا اميد دارند ،جناح هاى تند روى
جمهورى خواه به چنين چيزى مصر مى باشند .حاﻻ اگر بحران ها و
تناقضات پيچيده و چند جانبه در خاورميانه و جهان كنونى را نيز به
اين مساله اضافه نماييم ،به نظر من ،احتمال كاهش و تعديل تنش ميان
جمهورى اسﻼمى و معارضين اش در خاورميانه بعيد به نظر مى رسد.
در مورد نقشه ى راه آمريكا و متحدين غربى اش نيز بايد بگويم ،به
نظر من ،پيچيدگى تضادها و چند جانبه بودن آن ها در خاورميانه
امكان داشتن نقشه ى راه پيگير و مستدامى را توسط به خصوص
آمريكا دشوار و غيرممكن كرده است .يك علت آن اينست كه از آن
جايى كه سر بر كشيدن قدرت هاى محلى در خاورميانه )كه عامل
مهمى در به وجود آوردن وضعيت پيچيده و پُر از تضاد كنونى بوده(
ناشى از ضعف آمريكا و آتوريته ى امپرياليستى اش در سال هاى اخير
بوده است ،لذا خود اين امر نيز از توانايى آن در حل و فصل اين
تضادها  -به خصوص از طريق قدرت نظامى اش -مى كاهد و مانع از
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تهيه ى يك نقشه ى راه پيگير و وفادارى پيگير و عملى به آن مى شود .توسط مقامات لفت و ليس خواهد شد ،بقيه هم بيش تر صرف خريد
نمونه ى بارز آن در عراق است ،كه در ابتدا بر عليه هر دو جناح شيعه هواپيما و كاﻻهاى وارداتى تا سرمايه گذارى هاى توليدى و بارور
و سنى مى جنگيد .بعد در ناكامى از اين سياست به سياست اتحاد با مى شود.
شيعيان براى از ميان برداشتن القاعده ى سنى روى آورد ،و باز وقتى
كه دولت شيعى المالكى از دايره ى سياست آمريكا فاصله گرفت و  پاسخ  :٦بايد توجه داشت ،كه در ايران نظام مطلقه وﻻيت فقيه
به نردبان نفوذ ايران در عراق تبديل شد و با سركوب خشن سنى ها حاكم است .به اين معنا كه در حالى كه جناح هاى مختلف با سياست ها
باعث روى آورى آن ها به داعش و سلطه ى آن بر بخش هايى از و منافع متفاوت در كشمكش دايمى با يك ديگر به سر مى برند ،ولى
سوريه و عراق گشت ،مجبور به دست كشيدن از سياست اتحاد با در هر آن ،با دخالت مقام وﻻيت ،اين كشمكش مى تواند به نفع يك
جريان پايان يافته و به هم راهى اجبارى و موقتى همه ى جناح ها
شيعى ها و سياست ايجاد باﻻنس بين قدرت آن ها و سنى ها شد.
از اين منظر ،به نظر من ،سير وقايع با انبوه بى سابقه ى جنگ ها ،تبديل گردد .به نظر من ،وضعيت وخيم اقتصادى كه در نتيجه ى
كشتارها ،ويرانى ها ،مهاجرت ها و كُﻼ آشفتگى هايى كه يكى تحريم ها به مرحله ى خطرناكى رسيده بود ،باعث هم راهى نسبى و
پس از ديگرى و هر يك به مراتب دردناك تر از ديگرى ،بر جهان خواسته و ناخواسته ى جناح ها ،و رفع تحريم ها موجب بازگشت به
حادث مى شوند ،و در نتيجه ،هرچه بيش تر عجز و بى كفايتى وضعيت قبل از تحريم ها ،يعنى تجديد رقابت بين جناح ها و تشديد
نظام سرمايه دارى در تامين حتا حداقلى از زندگى و آرامش براى آن شده است.
قربانيان اش را به نماش مى گذارند ،راه براى به ميدان آمدن راه
حل واقعى و انسانى براى اين جهان بى سرانجام و درهم و برهم  پاسخ  :٧در حال حاضر ،به نظر من ،هر دو جناح مى دانند كه

سرمايه دارى جهانى در شرايط موجود داراى هيچ
اهرم ترمز كننده و اصﻼح كننده اى نيست و حكم
اتوبوس بدون راننده اى را دارد كه با سرعت به
سوى عُمق دره ،يعنى تﻼشى و انفجار ،در حركت
است .فقر نسبى و مطلق به شكل حيرت انگيزى
در حال افزايش اند و طبقه ى كارگر را بى مهابا در
چنگال خود مى فشارند .همه جا فشار ،به خصوص
اقتصادى ،بر زندگى اقشار زحمت كش در حال
افزايش است و در بعضى موارد بيداد مى كند.
جنگ ،مهاجرت ،فحشا و اعتياد در چنين مقياس بى
سابقه اى همگى حكايت از عجز سرمايه دارى به
پاسخ به حتا حداقل ها را دارد.

سرمايه دارى بازتر مى شود .از نظر من ،اين راه حل چيزى جز منكوب
كردن دنياى سرمايه دارى و برپايى بديل آن سوسياليسم نيست.
 پاسخ  :٥ببينيد ،شما با اشاره ى درستى كه به شرايط نامساعد
ارتشا ،و فساد گسترده در جمهورى اسﻼمى كرديد ،شرايط ناامنى
سرمايه گذارى در ايران را براى سرمايه هاى خارجى هم به آن اضافه
كنيد ،آن گاه خواهيد ديد كه چشم انداز چندان اميدبخشى براى
افزايش سرمايه گذارى و باﻻ رفتن اشتغال باقى نمى ماند .تازه ما
داريم در شرايط يك بحران اقتصادى مزمن در سطح جهان ،اميدهاى
رشد اقتصادى در ايران را ارزيابى مى كنيم .اگر هم بخواهيم روى
سرمايه هاى رفع مصادره شده ،و افزايش درآمدهاى ناشى از رفع
تحريم ها حساب كنيم ،ضمن اين كه توافق برجام قرار نيست به رفع
همه ى تحريم ها منجر شود ،همين مقدار درآمد و سرمايه اى هم كه
در اختيار جمهورى اسﻼمى قرار خواهد گرفت ،مصرف آن ها بيش تر
باعث رشد و رونق در كشورهاى فروشنده ى كاﻻ به ما تا خود ما
خواهد شد .چون به غير از اين كه قسمت زيادى از اين سرمايه ها
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بايد در چهارچوب نظم امپرياليستى جهانى عمل كنند .تحريم ها اين
حقيقت را به جناحى هم كه در اين مورد اندك توهمى داشت ،حالى
كرد .هم راهى نسبى دو جناح در جريان برجام هم ناشى از همين
امر بود .منتها ،در حال حاضر ،تفاوت استراتژيك دو جناح در اينست
كه در حالى كه يك جناج مى كوشد سرمايه دارى ايران را به جزء
كامﻼ مطيع و هماهنگ با سرمايه ى جهانى تبديل نمايد ،جناح ديگر
تﻼش دارد نقش شريك ناآرام ،اضافه خواه و دردسرساز و تا حدى
شورش گر ،اما هم چنان در چهارچوب نظم جهانى را ايفا نمايد.
در اين رابطه است كه به روشنى مى توان تفاوت سياست ها و
روى كردهاى دو جناح را در رابطه با همسايگان منطقه اى ،قدرت هاى
غربى ،تروريسم و سركوب نيروهاى داخلى تشخيص داد .در مورد
سمت و سويى كه روند اين مناقشات احتماﻻ در پيش خواهند
گرفت ،به خاطر سرعت و گوناگونى تحوﻻت جارى در جهان و
منطقه ،چيز چندانى نمى شود گفت؛ جز اين كه به نظر مى آيد اين
روند ،در متن بحران اقتصادى عميقى كه جهان سرمايه دارى را در بر
گرفته است ،بيش از آن كه رو به تعديل داشته باشد ،به سوى تشديد
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گرايش داشته باشد.

مى يابد و اين خود بيش تر دشمن را به عقب رانده و تعادل قوا را
به نفع طبقه كارگر تغيير مى دهد .پس ما چكار مى كنيم؟ مى نشينيم
و دست روى دست مى گذاريم تا شرايط ،به صورتى كه گفته شد،
به خودى خود ،براى ايجاد تشكل هاى كارگرى فراهم گردد؟ از نظر
نيروهاى دموكرات و چپ هاى رژيم چينج راه ديگرى وجود ندارد.
آن ها يا خود بايد رژيم را سرنگون كنند ،يا بنشينند تا حركت خود
به خودى توده ها اين كار را بكند .مساله ى اصلى آن ها سرنگونى
رژيم است .چون همان طور كه گفتم ،از نظر آن ها همين كه رژيم
سرنگون بشود ،رسيدن آن ها به قدرت حتمى است .وقتى كه مساله
فقط سرنگونى رژيم باشد ،يا بايد خود اين كار را انجام داد و يا بايد
منتظر ماند تا اين كار به خودى خود انجام شود .در اين ميان ،كار
ديگرى براى كردن وجود ندارد .ولونتاريسم انقﻼبى يا پاسفيسم .اما
براى سوسياليست هاى واقعى ،آن ها كه هدف شان فراتر از صرفا
سرنگونى رژيم جمهورى اسﻼمى است ،و با سرنگونى رژيم تازه
كار اصلى شان ،مبارزه براى انقﻼب سوسياليستى ،شروع مى شود،
كار ديگرى ،و اتفاقا يك دنيا كار كردنى ،وجود دارد ،و آن تبليغات
سوسياليستى در ميان كارگران است .با تبليغات سوسياليستى و ايجاد
محافل سوسياليستى در ميان كارگران:

 پاسخ  :٨من هميشه گفته ام ،سرمايه دارى جهانى در شرايط
موجود داراى هيچ اهرم ترمز كننده و اصﻼح كننده اى نيست و حكم
اتوبوس بدون راننده اى را دارد كه با سرعت به سوى عُمق دره ،يعنى
تﻼشى و انفجار ،در حركت است .فقر نسبى و مطلق به شكل حيرت
انگيزى در حال افزايش اند و طبقه ى كارگر را بى مهابا در چنگال
خود مى فشارند .همه جا فشار ،به خصوص اقتصادى ،بر زندگى
اقشار زحمت كش در حال افزايش است و در بعضى موارد بيداد
مى كند .جنگ ،مهاجرت ،فحشا و اعتياد در چنين مقياس بى سابقه اى
همگى حكايت از عجز سرمايه دارى به پاسخ به حتا حداقل ها را
دارد .بنابراين ،در چنين شرايطى ما نبايد نگران برآمد يا نيامد جنبش
كارگرى در ايران و نقاط ديگر جهان باشيم .برآمد جنبش كارگرى
در آينده ى دور يا نزديك با توجه به وضعيت توصيف شده در باﻻ
اجتناب ناپذير است .آن چه كه جاى نگرانى دارد ،برآمد اين جنبش
بدون حضور و هژمونى انقﻼبى و سوسياليستى ،مانند آن چه كه در
انقﻼبات بهار عربى شاهدش بوديم ،است .چه بايد كرد؟ بايد از هم
اكنون با تمام نيرو به ايجاد يك ستون قدرت مند سوسياليستى در
ميان طبقه ى كارگر از طريق آگاه گرى پيگير و بى امان سوسياليستى
پرداخت .بدون چنين ستونى ،هژمونى كمونيستى ممكن نيست.
متاسفانه چپ ايران فكر مى كند رهبرى جنبش كارگرى از قبل،
هم چون ارثيه ى تاريخى ،به او تعلق دارد و از قبل در قباله ى تاريخ به
نام او ثبت شده و به خودى خود و تحت هر شرايطى به او مى رسد.
لذا ،جز براى سرنگونى جمهورى اسﻼمى كارى انجام نمى دهد .قفط
منتظر آنست كه اين موج بيايد و او را سوار و به سوى قدرت ببرد .اين
اطمينان خاطر به رهبرى و پيروزى كه نوعى توهم خورده ى بورژوايى
است ،بخش بزرگى از چپ را ،على رغم شعارهاى سوسياليستى اش،
عمﻼ به يك نيروى رژيم چينج ) (Regime Changeتبديل كرده
است .به طورى كه فقط در فكر سرنگونى جمهورى اسﻼمى است.
فكر مى كند بعد از آن همه چيز بر وفق مراد او پيش خواهد رفت .به نظر من ،كسى كه يك چنين تدارك سوسياليستى را از هم اكنون
در زمان شاه هم همين احساس در ميان انقﻼبيون كمونيست ،يا بهتر به طور عملى و جدى در دستور كار خود ندارد ،يك سوسياليست
بگويم پوپوليست ،وجود داشت و ديديم كه واقعيت چيزى جز اين بود .نيست .معيار سوسياليست بودن در هر دوره ،پاسخ به نيازهاى
مرحله اى آن دوره است.
 پاسخ  :٩به نظر من ،فعاليت ما ،اشكال اين فعاليت ،و به طور كُلى
انتظارات ما بايد متناسب با تعادل قواى موجود در جامعه باشد .در حال  پاسخ  :١٠همان طور كه گفتم ،در شرايط كنونى تبليغ سوسياليسم
حاضر ،به نظر مى آيد تعادل قواى موجود در جامعه امكان ايجاد چنين و ايجاد محافل سوسياليستى كارگرى جدا از هم )براى كاستن از ضربه
تشكﻼتى را نمى دهد .اين تعادل قوا چگونه بهم مى خورد؟ با ايجاد پذيرى شان( از مهم ترين وظايف ما در مرحله ى كنونى از مبارزه
تشكل هاى كارگرى؟ ولى ﻻزمه ى شكل گيرى خود اين تشكﻼت ،مى باشد .مسلم است كه در شرايط آتى مناسب تر اين محافل قادر
تغيير تعادل قواست .پس از اين طريق نمى شود .تازه اين تشكﻼت از خواهند بود با پيوستن به يك ديگر در يك سازمان حزبى كارگرى به
كجا معلوم كه به دست سنديكاليست ها و گرايشات بورژوايى نيافتند؟ يكى از مهم ترين كمبودهاى طبقه ى كارگر پايان دهند .البته ،مبارزه
تازه تعادل قوا را كه ما ،تعدادى كمونيست و فعال كارگرى ،تغيير در جهت دفاع از مطالبات جارى كارگران ،مثل پرداخت معوقات
نمى دهيم .تعادل قوا يا در اثر حوادث غير مترقبه مثل درگيرى هاى مزدى ،افزايش مزد و تعيين حداقل آن ،آزادى كارگران زندانى ،مبارزه
درون رژيم ،و ...به وجود مى آيد كه بحثى جدا و خارج از حوزه ى با امنيتى كردن تﻼش هاى صنفى و همه ى مطالباتى كه كارگران عمﻼ
پراتيك ماست ،و يا در اثر گسترش اعتصابات كارگرى و جنبش هاى و به طور خود به خودى و روزمره درگير آن ها هستند و ﻻزمه ى
توده اى .تشكﻼت كارگرى هم در جريان چنين گسترشى به وجود بسيج توده هاى كارگر و پيش روى آن ها در ميدان مبارزه مى باشد،
مى آيند؛ يعنى به درجه اى كه اين اعتصابات و جنبش ها در اثر فقر و احتياجى به انتخاب و پس و پيش كردن ما ندارد .اين امر هميشگى
فﻼكت و فشار بيش تر بر گُرده ى مردم زحمت كش افزايش مى يابد ،و دايمى سوسياليست هاست.
و دشمن را واردار به عقب نشينى مى كند ،در خﻼء قدرت و فضاى
ايجاد شده ناشى از آن ،اراده و امكان تشكل يابى كارگرى نيز افزايش
* * *
نگاه _ دفتر سى ام
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