پسا»برجام«
و چشم انداز
مبارزه ى طبقاتى
در ايران
 پاسخ  :١جنگ هيچ گاه گزينه ى واقعى بورژوازى آمريكا در
رابطه با ايران نبوده است .اين امر البته دﻻيل زيادى دارد ،كه مجال
پرداختن به آن ها در اين جا نيست .اياﻻت متحده همواره سعى داشته
است تا از طريق افزايش فشارهاى اقتصادى ،سياسى ،به وجود آوردن
اجماع بين المللى براى تحريم هاى مهم اقتصادى و باﻻخره ايجاد
بسترهاى ممكن مذاكره ،راه را براى هم سو ساختن اين رژيم با خود
فراهم سازد .رژيم اسﻼمى نيز از همان بدو شكل گيرى ،مذاكره با
قطب هاى قدرت سرمايه ى جهانى را در دستور كار خود قرار داده بود.
مذاكرات لوزان اما اهميت ويژه اى در فهم موقعيت كنونى سرمايه دارى
ايران دارد  .فشار بورژوازى آمريكا براى متقاعد كردن جمهورى
اسﻼمى به قبول مبانى عام استراتژى خود در منطقه و جهان سرانجام
محور واقعى خود را در مساله ى موسوم به هسته اى پيدا كرد .دولت
اوباما به كمك فشار تحريم ها ،چرخه ى اقتصاد ايران را فلج ساخت.
براى سرمايه دارى ايران راهى باقى نمانده بود جز پذيرش برجام و
تن دادن به غالب قيد و شرط هايى كه طرف مذاكرات مطرح مى كرد.
ركود اقتصادى تمامى حوزه هاى توليد را فرا گرفته بود .در يك چنين
شرايطى ،تفاهم نامه ى لوزان ،نه يك انتخاب ،بلكه يك ضرورت براى
تداوم ارزش افزايى و انباشت سرمايه در ايران بود.
به همين دليل ،در اين مذاكرات آمريكا و متحدانش ،دست باﻻ را
داشتند .شكست آمريكا در جنگ هاى خاورميانه و موقعيت متزلزل اش
در رقابت با قطب هاى ديگر سرمايه ى جهانى هم نياز اين كشور به
گفت وگو با ايران را دامن مى زد .شرايط منطقه ،جنگ در كشورهايى
چون ليبى ،سوريه و عراق و اوضاع ناامن افغانستان ،از جمله عواملى
بودند كه آمريكا و ديگر كشورهاى امپرياليستى را براى به سرانجام
رساندن برجام مصمم مى كردند .تفاهم بين ايران و آمريكا و ديگر
كشورها ،همان طور كه در سئوال هم آمده است ،از سال ها قبل
شروع شده بود .اما اين كه در اين مقطع سر ميز مذاكره نشستند و
حاصل اش برجام شد ،نياز بسيار مبرم سرمايه دارى ايران و دولت
آمريكا بود .هيچ كدام از دو طرف بر خﻼف جار و جنجال هايى كه
به پا كردند ،قصد جنگ نداشتند؛ بازار تبليغ حول حمله ى آمريكا به
ايران داغ بود ،در حالى كه پشت پرده و يا آشكار مذاكره مى كردند؛
اين تبليغات مصرف داخلى داشت و رفرميست ها هم آتش بيار اين
معركه بودند ،كمپين هاى ضد جنگ و صلح خواهى بر پا مى كردند.
اما دليل رفتن ايران در اين دوره به پاى تفاهم ،فلج شدن چرخه ى
اقتصاد سرمايه بود ،بحران اقتصادى از ديرباز وجود داشت ،تحريم ها
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رمضان قديرى

شدت آن را چند برابر كرد .جمهورى اسﻼمى مجبور به قبول شروط
شد .در اين ميان ،تنها چيزى كه اصﻼ براى طبقه ى سرمايه دار و
رژيم اسﻼمى اهميت نداشت ،فقر و گرسنگى و بيكارى و بدبختى
روزافزون كارگران بود.
اين را نيز بايد افزود كه اوضاع روز منطقه ،از وضعيت عراق و سوريه
و يمن گرفته تا يكه تازى هاى وحشيانه ى داعش ،تا مشكﻼت انبوه
تركيه ،عوارض ماجراى »بهار عربى« آتش جنگ در ليبى ،حمايت
عربستان و متحدان منطقه اى آمريكا از فاشيسم اسﻼمى نوع داعشى،
حضور بسيار چشم گير جمهورى اسﻼمى در سوريه و مسايل مشابه
نيز ضرورت گفت وگوى ميان ايران و آمريكا را بر دولت-هاى هر
دو كشور تحميل كرد و به سهم خود در سر و سامان دادن مذاكرات
لوزان موثر مى افتاد.
 پاسخ  :٢بدون شك دست يابى رژيم ايران به سﻼح هسته اى
يكى از نگرانى هاى عمده ى سرماى دارى آمريكا و ديگر كشورهاى
سرمايه دارى است .اما به هيچ وجه نبايد اين سوء تعبير ايجاد شود،
كه ماشين قهر قدرت آمريكا مخالف هر گونه مجهز شدن كشورها به
اين سﻼح ويران گر است .حمايت هاى سياسى ،نظامى و اقتصادى
اين كشور از فعاليت هاى هسته اى اسرائيل به عنوان يك تهديد بالفعل
و پاكستان ،كه عمده ترين حامى آدم خواران طالبان است ،بزرگ ترين
مصداق رد اين دروغ است.
دست يابى بورژوازى ايران به سﻼح هسته اى ،ابزارى براى گسترش
ابعاد سهم خواهى ايران در عرصه ى جهانى و احراز نقش پُر رنگ تر
در معادﻻت بين المللى به حساب مى آمد .اين امر ،عدم تمكين بيش
از پيش رژيم از آمريكا و غرب را نيز به دنبال مى آورد .هژمونى طلبى
ايران در منطقه ى خليج ،حمايت از گروه هاى ارتجاعى هم چون
حماس و حزب اﷲ و احزاب و فرقه هاى مختلف عراقى ،دفاع بى قيد
و شرط از دولت سياسى سوريه ،شركت در جنگ هاى نيابتى يمن،
رشد و تقويت روابط تجارى و سياسى با قطب هاى رقيب آمريكا،
هم چون چين و روسيه ،و مسايلى از اين دست مهم ترين عوامل
كشمكش ميان دولت اسﻼمى سرمايه دارى ايران و غرب ،به ويژه
اياﻻت متحده ،بوده است .دغدغه ى دست يابى ايران به سﻼح اتمى
و تﻼش براى ناكارآمد ساختن اين پروژه نيز تنها از اين گذر قابل
فهم است .برجام ،اهرم فشار آمريكا براى بازگرداندن سرمايه دارى
ايران به ريل دل خواه خود و متقاعد كردن رژيم اسﻼمى به هم راهى
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با غرب است .مشكل اصلى آمريكا و ايران فعاليت هسته اى نبود،
بلكه زياده خواهى ،هژمونى طلبى ايران در منطقه ى خليج و استفاده ى
جمهورى اسﻼمى از گروه هاى ارتجاعى حماس ،حزب اﷲ ،فرقه هاى
ارتجاعى عراق ،جنگ در سوريه و يمن و نوع اين ها بود.
ايران و آمريكا ،در عين حال كه در بسيارى موارد در رويدادهاى
منطقه هم كارى مى كنند ،به طور مدام بر سر راه هم ديگر سنگ نيز
مى اندازند .از ياد نبايد برد ،كه شعارهايى مرگ بر آمريكاى شيطان و
نوع اين ها در تاريخ جمهورى اسﻼمى بيش تر مصرف داخلى داشته
است .صدور كاﻻ از آمريكا در هيچ مقطعى قطع نشده است .گذشته
از صدور كاﻻهاى صنعتى ،واردات گندم عمدتا از آمريكا انجام
گرفته است .اياﻻت متحده از همان روزهاى بعد از قيام ،كه سران
جمهورى اسﻼمى در حال تاسيس رژيم جديد خود بودند ،از اين نظام
نو پا حمايت كرد؛ اما با بعضى از زياده خواهى هاى ايران مخالفت
مى ورزيدند .آمريكا از ايران مى خواهد تا در راستاى حفظ ثبات
نظام سرمايه دارى ،با استراتژى اين قطب امپرياليستى هم سو گردد.
براى سركوب جنبش كارگرى هم حتى اﻻمكان از وجود اتحاديه ها

 پاسخ  :٣همان طور كه در پاسخ سئوال اول آمد ،برجام ره يافت
بورژوازى ايران براى برون رفت از تبعات ناشى از تحريم ها و بحران
اقتصادى ديرپا و ذاتى سرمايه دارى بود .براى آمريكا و طرف هاى
مذاكره كننده نيز كنترل فعاليت هاى هسته اى اين كشور ،زدن مهار بر
سهم طلبى هاى بيش از حد رژيم اسﻼمى به حساب مى آمد .برجام

و سنديكاها استفاده كند .چيزى كه رژيم ايران قبول ندارد و آن را
چاره ساز نمى بيند.
آمريكا و كشورهاى  ١+٥از همان ابتداى روى كار آمدن جمهورى
اسﻼمى از روى كرد ضد كمونيستى و كارگركُش اين رژيم بسيار
استقبال كردند ،اما هميشه گزينه ها و بديل هاى ديگر را هم در نظر
داشتند ،هيچ گاه هيچ قصدى براى سرنگونى جمهورى اسﻼمى
نداشتند؛ به اين دليل كه ضد كمونيستى و ضد كارگرى بودنش را نياز
حتمى سرمايه دارى ايران و كُل دنيا مى ديدند .در آغاز فكر مى كردند،
ليبرال ها به مرور قدرت مسلط خواهند شد .در حال حاضر هم اصﻼح
طلبان دوم خردادى يا دار و دسته ى رفسنجانى و روحانى را هم راه تر
مى بينند .مشكل آمريكا در اين گذر آنست ،كه جناح غالب قدرت
سياسى وقتى اراده مى كند ،به راحتى رقباى دوم خردادى را عقب
مى راند .در مواقع بحران و خطر شورش توده اى از وجود آن ها براى
شست وشوى مغزى ناراضى ها سود مى جويد ،بعد هم آن ها را در
شرايطى قرار مى دهد كه راه خود گيرند و به حاشيه برگردند .دوم
خردادى ها قدرتى نيستند ،كه آلترناتيو مطلوب آمريكا و متحدانش

در حقيقت امان نامه اى براى مديران و برنامه ريزان بورژوازى ايران
مى شد تا دست به كار جلوگيرى از فروپاشى گسترده ى چرخه ى
اقتصاد كشور و چالش حتى المقدور اين معضل بزرگ سرمايه شوند.
انتظار آمريكا و شركا اين است ،كه به كمك اين تفاهم نامه و استفاده
از همه ى اهرم هاى ديگر رژيم را را به سمت هم راهى با نظم دل خواه
خود در منطقه و جهان سوق دهند .آن ها از اعزام هيات هاى اقتصادى
و بازرگانى به ايران همى گويند و از امكان انعقاد قراردادهاى تازه چند
ميليارد دﻻرى حرف مى زنند .بخشى از بورژوازى رغبت زيادى دارد،
كه همه ى ساختار سياسى و اجتماعى و نظامى ايران براى پذيرفتن
نقش تازه ،دچار پوست اندازى گردد .با اين فرض ،طبيعى است كه
تركيه و عربستان و كشورهاى ديگر منطقه از اين مساله واهمه داشته
باشند .آتش رقابت ميان ممالك منطقه در سوريه و يمن و عراق و...
كه هر كدام خود را صاحب و حائز نقش برتر و تاثيرگذارتر مى دانند،
هر لحظه و هر روز شعله ورتر مى گردد .بورژوازى آمريكا و اروپا
و قطب هاى ديگر سرمايه نيز هر كدام مى كوشند تا حجم بيش ترى
از مبادﻻت بازرگانى و خريد سﻼح كشورهاى درگير را سهم خود
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گردند .اين جناح بورژوازى ،شريك مستقيم حاكميت است و در عين
حال مجرى برنامه هاى خامنه اى و جناح رقيب است و اگر بخواهد
پاى را از گليم درازتر كند ،با يك چشم زخم رهبرى حساب كار را
مى كند و بر سر جاى خود مى نشيند .از اين ها كه بگذريم ،آمريكا
و ايران كماكان اختﻼف هاى خود را دارند .اولى حاضر به تحمل
بلندپروازى ها و زياده خواهى و قدرت طلبى هاى دومى نيست .دومى
نيز راه اقتدار بيش تر و سهم خواهى افزون تر را در پيگيرى همين
دخالت گرى ها و بحران آفرينى ها مى بيند.
مصادره ى دﻻرهاى اخير ايران به ازاى غرامت كشتار نظاميان آمريكا
و كارشكنى در معامﻼت ايران با كشورها ادامه خواهد داشت.
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سرمايه همه جا به حداقل معيشتى محقر توده ى كارگر تعرض
مى كند .اين وضع در خاورميانه و ايران فاجعه بارتر است .تنها
راه چالش اين وضعيت ،عروج يك جنبش نيرومند شورايى
ضد سرمايه دارى است .فقط اين جنبش است ،كه مى تواند
از شدت اين تهاجمات بكاهد ،سرمايه داران و دولت هاى
سرمايه دارى را مجبور به عقب نشينى كند و سرانجام شر نظام
بردگى مزدى را از سر طبقه ى كارگر كوتاه سازد .دل بستن
هر كارگر به برجام و دولت سرمايه دارى ايران تنها فريب
هول انگيزى است كه به خود مى دهد .اميد واهى است ،كه
بخواهيم دولت سرمايه گشايشى در كار و زندگى ما كارگران
ايجاد كند ...با فرض اين كه سرمايه گذارى در پرتو برجام به
بار نشيند ،براى ما كارگران ثمرى جز باﻻ رفتن فشار استثمار
و بيكارى افزون تر و ساير بدبختى ها نخواهد داشت.
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نقاط مختلف جهان ،حيات سرمايه دارى جهانى را متزلزل و بى
ثبات كرده است .خاورميانه ،اين منبع سرشار انرژى فسيلى ،گوشه ى
خونينى از جغرافيايى جهان سرمايه است كه كارگرانش بيش ترين
سهم از بار بحران هاى اين نظام را به دوش مى كشند .با فروكش كردن
احتمالى بحران هاى منطقه اى ،همه از ممالك امپرياليستى گرفته تا
كشورهاى منطقه مانند تركيه ،ايران و عربستان ،بيش از پيش دست
به كار سرمايه گذارى و استثمار وحشيانه ى نيروى كار ارزان منطقه
خواهند شد .طبقه ى كارگر براى مقابله با تهاجمات گسترده اى كه
عليه سطح معيشت و امكانات اجتماعى اش راه خواهد افتاد ،تنها يك
راه پيش روى دارد .بايد يك جنبش سراسرى و شورايى عليه اساس
نظام كارمزدى راه اندازد .بايد ريشه ى بحران زايى ها را خشكاند و
اين جز با نابودى نظام سرمايه دارى اتفاق نمى افتد .اگر اين جنبش
وجود داشت ،توده هاى كارگر پياده نظام بورژوازى اين كشور و
آن كشور نمى شدند .بحران در خاورميانه رُخ دادى نيست ،كه از
اين يا آن سياست غلط نشات گيرد .خاص خاورميانه نيست .يك
پديده ى جهانى است .گوشه اى از بحران جهانى سرمايه دارى است.
دولت ها آن مى كنند ،كه سرمايه مى خواهد .هر دولت سرمايه دارى
سهم بيش ترى از اضافه ارزش ها و قدرت ها مى خواهد .براى اين
به جان هم مى افتند و بشريت را قربانى مى سازند .جهان حاضر
ماﻻمال از سرمايه است .بارآورى نيروى كار تا كهكشان ها باﻻ رفته
است .كم ترين شمار كارگران ،غول پيكرترين حجم سرمايه ى ثابت
را به چرخش مى اندازند ،كوه عظيم اضافه ارزش ها را مى آفرينند.
اين اضافه ارزش ها ،با همه ى عظمت خود ،باز هم نرخ سودهاى
دل خواه مورد نياز آن همه سرمايه را به وجود نمى آورد .سرمايه ى
جهانى مدام شاهد روند رو به افت نرخ سودها و وقوع بحران ها
است .سرمايه دارى هر كشور مى كوشد تا سهمى بيش ترى از اضافه
ارزش ها را نصيب خود كند .كشمكش ها از اين جا ناشى مى گردد
و توده ى كارگر كشورها را قربانى مى گيرد .براى رهايى از اين جنگ
افروزى ها بايد عليه موجوديت سرمايه جنگيد و نظام بردگى مزدى
را ساقط كرد.

سازند .هر كدام حوزه هاى بيش ترى از انباشت سرمايه در اين جوامع
را به خود اختصاص دهند .كشمكش هاى درون منطقه نيز تا تعيين
تكليف نقش جديدى كه دولت اسﻼمى سرمايه دارى ايران براى خود
قايل است ،ادامه خواهد داشت و هر روز عرصه ى تازه اى براى ظهور
اين رودررويى و مجادﻻت و رقابت ها رُخ خواهد نمود.
جمهورى اسﻼمى بسيار فريب كارانه به كارگران وعده مى دهد كه بعد
از برجام ،اوضاع اقتصادى رونق پيدا مى كند و وضع توده ى كارگر
بهتر مى شود .شكى نيست كه رژيم در صدد رونق هر چه بيش تر
بازار انباشت و توليد سود است ،اما يك چيز روشن است .حتا اگر
بيش ترين انباشت هم صورت گيرد ،هيچ دليلى براى كاهش بيكارى
و دست مزد بيش تر كارگران وجود ندارد .رژيم اين را مى داند و به
همين دليل هم سايه ى رُعب و وحشت بى حد و حصر خود را بر
سر كارگران سنگين كرده است .رونق سرمايه دارى اگر هم پيش آيد،
شروع دور تازه اى براى تشديد فشار استثمار توده ى كارگر خواهد بود.
كارگران براى مقابله با بيكارى و فقر و ساير مشكﻼت خود فقط يك
راه دارند؛ اين كه يك جنبش شورايى سرمايه ستيز راه اندازند .همان
طور كه گفته شد ،جدال آمريكا و جمهورى اسﻼمى ادامه خواهد يافت.
رقابت بين بخش هاى سرمايه و دولت هاى سرمايه دارى را پايانى
نيست .هر كدام از كشورهاى منطقه سهم بيش ترى از ارزش اضافى ها
مى خواهند و جنگ كنونى منطقه نيز حاصل رقابت براى همين سهم
افزون تر است .مساله هسته اى ايران براى آمريكا مستمسكى جهت
مجبور ساختن رژيم به هم سويى با خود بوده است و همه ى انتظارش
از عواقب برجام هم تحقق همين ايده است .در همين راستا به سادگى
از فشارهاى متنوع خود بر جمهورى اسﻼمى نخواهد كاست .شركاى
اياﻻت متحده نيز با وجودى كه براى سرمايه گذارى در ايران تمايل
دارند ،اما از آن جا كه نمى توانند مبادﻻت پولى خود را با دﻻر پيش
برند و به اين خاطر كه بانك هاى اروپايى از سوى آمريكا جريمه
مى شوند ،كم تر به مبادﻻت ارزى با ايران رغبت نشان مى دهند .اين
عوامل عقب افتادن سرمايه گذارى ها را در پى دارد .تركيه و عربستان
و اسراييل نيز از سنگ اندازى بر سر راه قدرت گيرى اقتصادى و
نظامى ايران كوتاه نمى آيند .در اين جا نيز رقابت بين سرمايه ها براى
دست باﻻ داشتن در سهم برى از ارزش اضافى ها با همه ى حدت  پاسخ  :٥برجام و مشخصا رفع تحريم ها ممكن است تاثير
قابل توجهى در رونق اقتصادى و گردش سرمايه پديد آرد .هر روز
جريان دارد.
هيات هاى بازرگانى و اقتصادى كشورهاى مختلف براى شناسايى و
 پاسخ  :٤احراز اين نقش توسط جمهورى اسﻼمى با مخاطرات امكان سنجى فرصت هاى سرمايه گذارى و انعقاد قرارداد با طرف هاى
جدى و چالش برانگيزى مواجه خواهد بود .تا آن جا كه به مسايل ايرانى وارد مذاكره و جلسه مى شوند .اگرچه به دليل باقى ماندن
داخل كشور و شكل و شمايل دولت بورژوازى ايران بازمى گردد ،بسيارى از تحريم ها و ادامه ى كشمكش ها به صورت هاى مختلف،
ايفاى چنين نقشى نياز به يك دگرديسى در تمام جنبه هاى اجتماعى سرنوشت سرريز شدن سرمايه هاى خارجى به ايران دچار ابهام
و اقتصادى و سياسى و نظامى اش دارد .تبديل شدن به يك مامن است .نكته اى كه ﻻزم است به آن اشاره كنيم ،اين است كه على رغم
مطلوب براى ورود و انباشت سرمايه هاى جهانى ،پيش شرط هاى تمام اين اتفاقات ،تغيير محسوسى در شرايط كار و معيشت كارگران
خاص خودش را دارا است كه نشان چندانى از آن ها ديده نمى شود .ايجاد نخواهد شد .رونق اقتصادى مورد نظر مديران و برنامه ريزان
با اين وجود ،دولت سرمايه در ايران تﻼش خواهد كرد حتى اﻻمكان نظام كارمزدى ايران در گرو تحميل هر چه بيش تر فقر و گرسنگى
ناهموارى هاى اين راه را هموار كند .از منظر ديگر و با توجه به بحرانى و بدبختى بر كارگران است .استثمار هر چه وحشيانه تر و دردناك تر
كه در منطقه وجود دارد ،جمهورى اسﻼمى تمام هم خودش را براى نيروى كار شبه رايگان ده ها ميليون كارگر ايرانى تنها چيزى است
اثبات موقعيت برترش در منطقه به كار گرفته است و از بيش ترين كه قرار است وثيقه ى رونق بازار انباشت شود و اين همان چيزى
است ،كه بورژوازى ايران مدام به شركاى خارجى خود نويد مى دهد.
هزينه ها ابايى ندارد.
بحران ساختارى سرمايه دارى بيش از هر روز ديگرى دنيا را تحت هر چه جنبش كارگرى در موقعيت فرومانده تر و ضعيف ترى قرار
تاثير قرار داده است .سير رو به كاهش نرخ سودها و انباشت داشته باشد ،به همان نسبت فشار بر زندگى توده هاى كارگر بيش تر
سرسام آور سرمايه ها ،اوج گيرى و گسترش مبارزات كارگران در خواهد شد .تعرض سرمايه به سطح معيشت آن ها وحشيانه تر خواهد
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بود و چپاول و دزدى دولت مردان و سرمايه داران از حاصل كارشان
گسترده تر خواهد گرديد .جنبش كارگرى روز ايران در بدترين
وضعيت قرار دارد .وضعيتى كه در آن ،كارگران معدن طﻼى آق دره
شﻼق مى خورند و صداى اعتراض هيچ بخش طبقه ى كارگر بلند
نمى شود .توده هاى كارگر با گرسنگى و فقر دست به گريبانند .در
حالى كه ارتشاء و اختﻼس و فساد در ميان دولت مردان و صاحبان
سرمايه بيداد مى كند .آن ها به اضافه ارزش هاى نجومى كه مستمرا
از طريق استثمار مشدد كارگران كسب مى كنند ،قانع نيستند ،به
دزدى هاى چند هزار ميليونى هم دست مى زنند و حقوق هاى ماهانه ى
چند صد ميليونى دريافت مى دارند .همه ى اين ها در شرايطى است
كه مزدهاى سنار و سى شاهى كارگران را شش ماه ،شش ماه و گاه
يك سال و دو سال پرداخت نمى كنند و توده ى كارگر معترض به اين
جنايت ها و بربريت ها را شﻼق مى زنند ،به زندان مى اندازند ،شكنجه
مى كنند و در سياه چال ها مجبور به خودكشى مى نمايند .شمارى از
كارگران در اهواز به خاطر اعتراض به عدم دريافت دست مزدهاشان
محكوم به زندان شدند ،در معدن آق دره شﻼق خوردند .مثال هايى
از اين دست زياد است .بحران سرمايه دارى و فقر و فﻼكت كارگران
با برجام حل نخواهد شد .سرمايه ى جهانى اسير موج هاى پى در
پى بحران است .سرمايه همه جا به حداقل معيشتى محقر توده ى
كارگر تعرض مى كند .اين وضع در خاورميانه و ايران فاجعه بارتر
است .تنها راه چالش اين وضعيت ،عروج يك جنبش نيرومند شورايى
ضد سرمايه دارى است .فقط اين جنبش است ،كه مى تواند از شدت
اين تهاجمات بكاهد ،سرمايه داران و دولت هاى سرمايه دارى را
مجبور به عقب نشينى كند و سرانجام شر نظام بردگى مزدى را از
سر طبقه ى كارگر كوتاه سازد .دل بستن هر كارگر به برجام و دولت
سرمايه دارى ايران تنها فريب هول انگيزى است كه به خود مى دهد.
اميد واهى است ،كه بخواهيم دولت سرمايه گشايشى در كار و زندگى
ما كارگران ايجاد كند .دولت فعلى نيز از سنخ دولت هاى گذشته است.
با فرض اين كه سرمايه گذارى در پرتو برجام به بار نشيند ،براى ما
كارگران ثمرى جز باﻻ رفتن فشار استثمار و بيكارى افزون تر و ساير
بدبختى ها نخواهد داشت.
 پاسخ  :٦در جواب سئوال هاى گذشته اشاره كرديم ،كه
سرمايه دارى ايران قفل شده بود .به گفته ى سردم داران اين رژيم،
معامﻼت سرمايه دارهاى ايرانى از طريق صرافى ها انجام مى گرفت.
فروش دچار بُن بست بود .بعضى از نهادهاى حكومتى براى تامين
نيازهاى مالى خود ،فروش بخشى از نفت را به عهده گرفته بودند
و معامﻼت عموما از طريق واسطه هاى داخلى و خارجى انجام
مى گرفت .شرايطى كه هر دو جناح حكومت را ناگزير به قبول
برجام كرد .ايفاى اين نقش به باند روحانى و رفسنجانى واگذار شد.
از ديد خامنه اى و سپاه و اين طيف بورژوازى ،قرار بود كه رقباى
»اصﻼح طلب و اعتدال گرا« اين بار را به منزل برسانند ،سپس زمين
خدمت ببوسند و به دنبال كار خويش روند .در سوى ديگر ماجرا،
اما دار و دسته ى عهده دار به سرانجام رساندن برجام نيز تمامى
تﻼش خود را مى كند تا بلكه زمان اثرگذارى و حضور خود در
باﻻى هرم قدرت را طوﻻنى تر سازد .دليل تشديد مناقشات آن ها
پس از امضاى تفاهم نامه ى برجام همين است .اصﻼح طلبان اصرار
زيادى براى ماندن دارند .آن ها راه بازسازى اقتصاد از هم گسيخته
سرمايه و رونق انباشت را در نزديكى به غرب ،كاهش تنش با آمريكا
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و بهبود روابط با دولت هاى عربى متحد اياﻻت متحده مى بينند ،هر
چند در اين زمينه حاضر به موضع گيرى صريح هم نيستند .زيرا از
شماتت رقبا مى ترسند .خامنه اى و اصول گرايان و نظاميان بالعكس
نزديكى به غرب را متضمن عقب نشينى از زيادت طلبى هاى خود
مى پندارند و خﻼصه ى كﻼم شان اين است ،كه گفت وگو با غرب
تا جايى ﻻزم است كه موجب كاهش و حذف تحريم ها شود .فراتر
از آن صﻼح نيست.

 پاسخ  :٧آن چه بيش تر از تفاوت هاى ميان استراتژى دو جناح
اهميت دارد ،شباهت ها و اشتراكات آن ها است .هر دو جناح در
سركوب جنبش كارگرى هم راه هستند و از هر فرصتى براى خفه
كردن هر نطفه ى تحرك ضد سرمايه دارى كارگران به يارى هم
مى شتابند .جناح به اصطﻼح اصول گرا ،شيوه هاى موفق سركوب
جنبش كارگرى را قهر عريان و شست وشوى مغزى دينى مى داند.
رقباى اصﻼح طلب آن ها به سركوب فيزيكى اعتراضات كارگرى
لبيك مى گويند ،بهره گيرى از سﻼح مذهب را هم تاكيد مى كنند ،اما
معتقدند كه بايد همه ى اين ها را با ترفندهاى قانون و نظم و مدنيت
و مانند اين ها به هم آميخت .بايد استفاده از سنديكاهاى نوع دست
پخت ساواك شاه را هم فراموش نكرد .جناح اصول گرا از قدرت
برتر اقتصادى و نظامى برخوردار است ،از اصطﻼح طلبان وحشتى
ندارد .هر زمان كه الزامات سرمايه اقتضاء كند ،به آن ها ميدان مى دهد
تا نقشى در اين راستا بازى كنند و چون بخواهند بيش تر از حدى
كه اجازه دارند ،دخالت كنند ،كنار گذاشته مى شوند .هر دو جناح از
جنبش توده اى به شدت وحشت دارند ،در مراسم اول ماه مه ) روز
 ١١ارديبهشت( خانه ى كارگر ،اين تشكل ضد كارگرى ،در برابر
كارگران و دانش جويان منفرد كه شعارهاى كارگرى سر مى دادند به
وحشت افتاد و براى كنترل كارگران به نيروهاى سركوب سپاه متوسل
شد .عوامل سپاه هم چند تن از دانش جويان را دستگير كردند .گفتنى
است كه آن ها به تشكل هاى رفرميستى ،از نوع سنديكاى شركت
واحد ،رقيب جديد خانه ى كارگر ،سخت گيرى چندانى نمى كردند؛ به
جاى آن ،تمامى قهر و خشم خود را بر سر جنبش اعتراضى خودپوى
سرمايه ستيز توده ى كارگر فرو مى ريختند.

 پاسخ  :٨برجام قرار نبوده و نيست كارى براى ما كارگران انجام
دهد .سرمايه دارى ايران شدت استثمار توده هاى كارگر را تا هر كجا
كه ممكن بوده است ،افزايش داده است .بسيارى از كارگران را به
كارتن خوابى ،فﻼكت و گرسنگى به معنى واقعى كلمه انداخته است.
بخشى از كارگران را آواره ى كشورهاى اطراف و اروپا و استراليا نموده
است .همين اواخر در خبرها خوانديم ،كه كارگر اهوازى كه از يونان
ديپورت شده بود ،متاسفانه دست به خودكشى زد .با اجراى برجام،
شدت استثمار توده هاى طبقه ى ما باز هم بيش تر خواهد شد .جو
اختناق و سلب آزادى از كارگران شديدتر مى گردد .طبقه ى كارگر
سواى توسل به اعتصاب و از كار انداختن چرخه ى توليد سود و
مبارزه عليه سرمايه ،راه ديگرى ندارد .بيكارى و آوارگى در شرايط
جديد توسعه خواهد يافت .يك چيز روشن است .اگر بناست كم ترين
بهبودى در زندگى ما پيش آيد ،اگر بناست از فشار تهاجم سرمايه
عليه زندگى ما كاسته شود ،اگر بناست شمار بى خانمانان طبقه ى
ما سير صعودى نپيمايد ،فقط يك راه داريم .بايد مبارزه كنيم ،بايد
شوراهاى ضد سرمايه دارى خود را تشكيل دهيم .بايد اين شوراها
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را سنگر مقاومت در مقابل نظام بردگى مزدى و زمين تعرض عليه
سرمايه دارى سازيم .جنبش خودجوش كه در اين مصاحبه به آن اشاره
شد ،با تمام ضعف هايى كه دارد ،نسبت به روى كرد رفرميسم چپ
و راست جلوتر است .اما اين جنبش بايد از بند بى افقى برهد ،بايد
آگاه و متشكل و متحد گردد .پيش روان كارگرى بايد براى هم جوشى
با بدنه ى كارگرى بيش تر وقت بگذارند .فقط روز اول ماه مه روز
كارگر نيست .بايد تمامى روزهاى سال در حال فعاليت و ارتباط
گيرى و كارهاى آگاه گرانه و كمك به متشكل شدن شورايى ضد
سرمايه دارى هم زنجيران خود باشيم .پراكندگى در جنبش كارگرى
بيداد مى كند .اين معضل با بيانيه و نوشتن اساس نامه حل نمى شود.
اعتراضات و مبارزات روز ما عليه سرمايه بايد ظرف واقعى خود را،
كه همان شوراهاى سراسرى است ،پيدا كند .شوراهايى كه ميدان
دخالت گرى بيش ترين افراد توده ى كارگر باشد .در اين تشكل هاست،
كه كارگران آموزش مى بينند ،آگاه مى گردند ،قدرت پيدا مى كنند.
صف مستقل خود را مى سازند ،تعرض سرمايه را دفع مى كنند .به
سرمايه حمله مى كنند .وارد يك جنگ واقعى با نظام سرمايه دارى

تجمع كردند و خواستار به رسميت شناخته شدن سنديكا بودند!!
رفرميست هاى )چپ( هم راه سنديكاليست ها شدند .سال بعد طيف
رفرميسم چپ و راست به رهبرى اسانلو در مقابله با آن چه سال
پيش در خيابان طالقانى رُخ داده بود ،به جنب و جوش افتادند و
مراسم ورزش گاه شيرودى را برگذار كردند .اين ها كوشيدند تا كُل
انتظار و خواست كارگران را روى حق سنديكا و اتحاديه متمركز
كنند .هر دو گرايش رفرميستى و ضد سرمايه دارى در درون جنبش
كارگرى در حال ا ُفت و خيز هستند .همين اﻻن كارگران در سطحى
وسيع براى گرفتن مزدهاى معوقه ،مقابله با اخراج ،امنيت شغلى و
افزايش پايه ى دست مزد مبارزه مى كنند .اين مبارزات نمايش سرمايه
ستيزى خودجوش توده ى كارگر هستند .كارگرانى كه دست به كار
اين مبارزات مى شوند ،فقط به قدرت خود اتكا مى كنند .مشكل اين
است ،كه رفرميسم راست و چپ همه جا بر سر راه كارگران در گير
در اين نوع اعتراضات سبز مى شوند ،اين مبارزات را مى بلعند ،آن ها
را به تحصن در مقابل اين يا آن وزارت خانه سوق مى دهند ،وادار
به عريضه نويسى مى كنند و خيلى كارهاى ديگر كه نيازى به شرح

مى شوند .به صورت يك طبقه در مقابل طبقه ى سرمايه دار و نظام
بردگى مزدى قرار مى گيرند.

آن ها نيست .جنبش كارگرى در ضعيف ترين موقعيت قرار دارد .با
اين وجود ،كارگران هر روز از جايى )محيط هاى كار( سربلند مى كنند.
با نظام كارمزدى وارد كشمكش مى شوند ،ايستادگى مى كنند .آن جا
كه قدرت داشته باشند ،مى رزمند .بُن مايه ى اين مبارزات ستيز با
سرمايه است .همين جنبش است ،كه بايد رشد كند .بايد سر آگاه
ضد سرمايه دارى پيدا كند ،بايد شورايى متشكل گردد .بايد قدرت
ضد بردگى مزدى شود .فعالين كمونيست و ضد سرمايه دارى طبقه ى
كارگر بايد در همين جنبش شنا كنند و در نقش افراد آگاه آن براى
متشكل ساختن و نيرومند شدنش تﻼش كنند و بجنگند .گرايش هاى
رفرميستى راست و چپ با نگاه مسلكى ،با ديد سوسيال دموكراسى،
كمينترنى ،اردوگاهى با نام كمونيسم ،نه فقط هيچ كمكى به كارگران
نمى كنند ،كه مبارزات مذكور را به كج راه مى برند .كافى نيست كه
كارگران فقط اعتصاب كنند ،آن ها بايد و مى توانند و بسيار هم خوب
مى توانند كه سرمايه دارى را بشناسند ،نقد ماركسى سرمايه دارى را
تعمق نمايند .روايت ماترياليستى و ماركسى تاريخ را درك كنند .راه
و چاه مبارزه ى راديكال ضد سرمايه را تشخيص دهند .اين كارها

با اجراى برجام ،شدت استثمار توده هاى طبقه ى ما باز هم
بيش تر خواهد شد .جو اختناق و سلب آزادى از كارگران
شديدتر مى گردد .طبقه ى كارگر سواى توسل به اعتصاب
و از كار انداختن چرخه ى توليد سود و مبارزه عليه سرمايه ،راه
ديگرى ندارد .بيكارى و آوارگى در شرايط جديد توسعه خواهد
يافت .يك چيز روشن است .اگر بناست كم ترين بهبودى
در زندگى ما پيش آيد ،اگر بناست از فشار تهاجم سرمايه
عليه زندگى ما كاسته شود ،اگر بناست شمار بى خانمانان
طبقه ى ما سير صعودى نپيمايد ،فقط يك راه داريم .بايد
مبارزه كنيم ،بايد شوراهاى ضد سرمايه دارى خود را تشكيل
دهيم .بايد اين شوراها را سنگر مقاومت در مقابل نظام
بردگى مزدى و زمين تعرض عليه سرمايه دارى سازيم.

 پاسخ  :٩از گذشته هاى دورتر كه بگذريم ،در سال هاى اخير،
يكى دو حركت خودجوش ضد سرمايه دارى توسط كارگران انجام
گرفت .حركت از چهار راه ايران خودرو به سمت سالن صد هزار
نفرى آزادى ،يكى از آن ها بود .اين اقدام بر جنبش كارگرى اثر
نهاد .يك راه پيمايى نيز در سال  ١٣٨٥در خيابان طالقانى تا ميدان
فلسطين انجام شد ،كه به نوبه ى خود اثرگذار بود .شرح مفصل اين
راه پيمايى ها در جاهاى ديگرى آمده است .اين دو تظاهرات را من
به عنوان اقدامات عملى آگاهانه در جنبش كارگرى مى دانم .در اين
حركت ها ،كارگران نازنخ و مشهدى با شعارهاى سرمايه ستيز به
هم جوش خوردند .تشكل هاى آن روز كارگرى )هم چون كميته ى
هماهنگى( در درون آن فعال بودند .روى كرد متفاوت هم كار خود را
مى كرد .بخش عمده ى كارگران شركت واحد به هم راه تشكل هاى
ديگر و دانش جويان جلوى تعميرگاه شركت واحد در خيابان هنگام
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قرار نيست مال مشتى آدم هاى درس خوانده ى دانش گاهى برخاسته
از طبقات دارا باشد! حرف هاى ماركس ،حرف هاى جنبش ضد
سرمايه دارى طبقه ى كارگر است .حرف هاى كارگرانى است ،كه در
شرايط كار و استثمار و زندگى و مبارزه ى خود به آن نياز حياتى دارند.
فعاﻻن ضد سرمايه دارى بايد در درون مبارزات جارى كارگران و به
عنوان افرادى از كارگران ،وظيفه ى كمك به هر چه آگاه تر شدن و
نيرومندتر شدن جنبش طبقه ى خود عليه سرمايه را ايفا كنند .خواست
محورى روز توده ى كارگر ،افزايش دست مزد است كه مدام از سوى
آنان طرح مى شود .مبارزات بسيار گسترده اى هم در اين راستا انجام
گرفته و در حال انجام است .اعتصاب گسترده ى معلمان ،نمونه اى
از اين جنب و جوش ها و اعتراض ها است.
در يك كﻼم ،كارگران همه جا در حال مبارزه اند .بحث اساسى اين
است ،كه اين مبارزات بايد متشكل ،آگاه ،شورايى و ضد سرمايه دارى
شوند فعالين لغو كار مزدى در اين رابطه تا جايى كه به كالبدشكافى
رفرميسم چپ و راست مربوط مى شود ،كم كار نكرده اند؛ اما براى
تاثيرگذارى عملى راديكال در جنبش كارگرى هنوز راه بسيار دور
و درازى در پيش دارند .ديكتاتورى سرمايه يك مانع بزرگ واقعى
است .اما اين مانع را مى توان و بايد به چالش كشيد .بحث اساسى
بريدن از ريل رفرميسم راست و چپ و قرار گرفتن در جاده ى واقعى
مبارزه عليه سرمايه دارى است.

 پاسخ  :١٠مشكﻼت حاد كارگران در حال حاضر دست مزدهاى
معوقه ،نبود امنيت شغلى ،مقابله با اخراج و مسايلى هستند كه كارگران
براى آن ها مبارزه مى كنند .اما مطالبه ى اصلى كارگران ،كمى دست مزد
مى باشد .فاجعه اين جاست ،كه همين دست مزد ناچيز هم ماه ها
و بلكه سال ها به تعويق مى افتد و مطالبه ى سراسرى كارگران ،كه
زبان زد همه ى آن ها است ،در حد گفت وگوها باقى مى ماند .تنها
كارگران آموزشى )معلمان( هستند ،كه در تجمع هاى اعتراضى خود
آن را طرح مى كنند .ولى كارگرى كه ماه هاست دست مزدش را
نگرفته است ،گرفتن دست مزد معوقه برايش عمده مى شود .كارگران
پيمانى و قراردادى بعضا ده سال و بيش تر در شركتى كار مى كنند،
اما رسمى نمى شوند و به اين ترتيب همان دست مزد كه كارگران
رسمى مى گيرند هم به آن ها داده نمى شود .بخشى از كارگران مس
سرچشمه ماه هاست براى رسمى شدن و يا به سخن ديگر براى افزايش
دست مزد مبارزه مى كنند .بخش عظيمى از كارگران در كارگاه هاى
ده نفره يا بيست نفره يا حتا بيش تر كار مى كنند ،كه اعتراضات
آن ها كم تر انعكاس بيرونى پيدا مى كند .اين بخش كارگران هر گاه
اعتراضى داشته باشند به سادگى اخراج مى شوند .صاحب سرمايه
سريع از ارتش ذخيره ى كار كه روز به روز بر جمعيت اش افزوده
مى شود ،استفاده مى كند .كارگر جديد سر به راه با مزد ناچيز حتا
كم تر از مزد مصوب نهادهاى سرمايه دارى استخدام مى كند .عﻼوه بر
پراكندگى جنبش كارگرى ،بخش عظيمى از كارگران به خاطر تعداد
كم در مقابله با سرمايه تسليم كارفرما مى شوند و يا به اجبار تن به
بيكارى و اخراج مى دهند .در صورتى كه همين بخش از كارگران
در بزن گاه هاى حساس چون قيام بهمن  ،٥٧بخش راديكال جنبش
كارگرى را تشكيل مى دادند.
يكى ديگر از گره گاه هاى جنبش كارگرى ايران ،اين است كه نتوانسته
از راه كارهاى رفرميستى چپ و راست رهايى يابد .جنبش كارگرى
ايران به طور آگاهانه دست به كار مبارزه با سرمايه نشده است .وارد
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مبارزه ى سازمان يافته ى آگاهانه عليه سرمايه نگرديده است .همين
اﻻن كارگران را به آستان بوسى حاكميت سرمايه مى برند .از دولت
سرمايه مى خواهند ،كه رحم كند و از فشار بر جنبش كارگرى كوتاه
بيايد! با التماس از دشمن طبقاتى مى خواهند ،كه دست مزدها را باﻻ
برد! اين ها بزرگ ترين ضربه ها را بر مبارزه ى روز كارگران وارد
مى سازند .سرمايه فقط آن جا عقب نشينى مى كند ،كه با قدرت
متشكل كارگرى روبرو شود .آن جا كه كارگران چرخ توليد را از
حركت باز دارند ،آن جا كه بخش عظيمى از كارگران در بخش هاى
مختلف كار و توليد دست از كار بكشند و با مبارزات خود عرصه را
بر سرمايه تنگ كنند .قطع توليد ارزش اضافى ،سرمايه را به تمكين
وادار مى كند .اين جاست كه سرمايه از تاب و توان مى افتد ،به خواست
كارگران رضايت مى دهد.
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