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  !می در چند پردهوصلح ات
 

تا رفع " و " راه قدس از کربال بگذرد" قراربود – که خاطره اش چندان تاريخی نشده است – روزی روزگاری .يکم

حفظ نظام اوجب "اما چنان نشد به حکم اين که . طول بکشد" بيست سال" حتا اگر جنگ ادامه يابد" فتنه از عالم

زمانی که دانسته آمد نه برای فتح کربال و نه ! و اين يعنی پراگماتيسمی که در جھان سياست نوبراست" واجبات است

قادير قابل توجھی سالح مين لوازم تعادل و تثبيت وضع موجوِد جبھه ھا مأکه برای ت بلفاوۀ جزيرحتا برای حفظ  

شعارھا و آرمان ھا در ۀ آن ھا از توان مالی دولت خارج است، ھمۀ سنگين و نفرات رزمی الزم است و امکان تھي

اصطالحی . تعبير می شود" جام زھر"ت شوکرانی در آمد که از آن به أ ذوب شد و به ھي۵٩٨ۀ نامپذيرش قطعمتن 

 در مقام –گفته می شود در آن ماجرا رفسنجانی . را تداعی می کند" م مطلقتسلي"که در ادبيات سياسی ايران مفھوم 

اين دو با وجود اختالف پيدا و .  کرده اندأ و نخست وزير وقت نقش اول و دوم را ايف– ء کل قوافرمانده جانشين 

می روند و کميت به شمار رھبران واقعگرا و پراگماتيست حاۀ پنھان در امور مختلف اقتصادی سياسی در زمر

انتخابات دھم رياست جمھوری و حوادت بعد از آن ۀ ھوده نيست که بعد بيست سال و به ھنگام ھنگامچندان بي

بی چون و چرای رھبر ۀ فرمان آتش بس دائم به اعتبار موقعيت کريزماتيک و اتوريت. در کنار ھم ايستادند) ١٣٨٨(

فرماندھان و سياستمداران دولت و حاکميت ۀ از سوی ھموقت جمھوری اسالمی صادر شد و بدون کمترين مقاومتی 

ديگری بود و اگر چه دو خط رقيب در سپھر ۀ در آن برھه صف بندی ھای سياسی حاکميت به گون. پذيرفته شد

 که امروز –جريان خط امام . سياسی کشور فعال بودند اما اھداف و برنامه ھای آن دو جناح با امروز متفاوت بود

" ضد امپرياليست"و " چپ" مشروطه خواه شده و دل و دين به يو اس آ باخته است آن روز خود را اصالح طلب و

امروز اما . متھم می کرد" ی ئمريکاااسالم "رسالت را به تبعيت از ۀ می دانست و جناح مخالف خود در روزنام

" چپ"و جناح "  امپرياليستضد"چندان که جناح راست شده است . نگرش سياسی اين دو جناح جا به جا شده است

بود با تحميل شديدترين خسارت " نعمت"جنگی که . سياست ايران است البدۀ اين نيز از طرفه ھای تحف! عکسه ب

در واقع از آغاز، ادامه و پايان جنگ . اقتصادی تاريخ معاصر و بدون ھيچ دستاوردی برای مردم فرودست تمام شد

، سھل است در تمام اين فرايند اردوی کار و زحمت متحمل لطمات جدی ھيچ ديگی برای مردم زحمتکش نجوشيد

نئوليبرالی ۀ پايان جنگ از يک سو خاوران به يک گلزار تمام عيار تبديل شد و از سوی ديگر برنامۀ در ادام. گرديد

سبز به آی که چراخ ی بديل اتخاذ چنان سياستی بود بلشوک خاوران نه فقط ضرورت ب. تعديل ساختاری کليد خورد
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باالخره با وجود يک . ھر دو جناح بورژوازی ايران نيز در دو مورد پيش گفته توافق کامل داشتند. ام اف ھم بود

پويا و معترض و با وجود سازمان ھا و افراد چپ و مترقی نمی توان به ساد گی زير پای سرمايه فرش پھن ۀ جامع

ۀ خبری بود و نه خرده بورژوازی سفل"  دکتر ظريف قھرمان"آن روز نه از يک ديپلومات معمولی به نام . کرد

ايرانی اين سان پروار شده بود که با ماشين ھای لوکس و دماغ ھای عمل کرده به ونک و پاسداران و نياوران بريزد 

 .و ھلھله کند

راستی ممتاز و قا بفريااين تفاوت در خاورميانه و .  دوران ما از دو منظر با تمام ادوار تاريخ متفاوت است.دوم

از يک سو دولت ھای فرعی سرمايه داری در متن جنبش نان و آزادی از پا در آمده اند و از سوی . متمايز است

. ديگر به سبب فقدان يک آلترناتيو مترقی سياسی ارتجاعی ترين شکل ممکن يک جريان سياسی عروج کرده است

 و يمن و بحرين و حتا تونس نظاره گری ان و عراق و مصر و ليبي سوسياليست ھا در تحوالت سياسی افغانستاتحقيقاً 

. ما به کلی غايب استۀ در منطق" سوسياليسم يا بربريت"ژی يبه يک اعتبار ضلع اصلی سترات. خنثا بيش نبوده اند

کارگری ھم که در مصر و عراق جاری بود از سوی مافيای سوليداريتی سنتر مصادره شد تا ۀ آن جنبش رزمند

شکست در . اين شکست اما در ايران به اشکال ديگری تجربه شده است. باشد"از چشم ھا خونابه روان" نک اي

ی در ئ متعاقب آن که با خصلت عدم توانا و شکست ھای متعدد۶٠سياه ۀ ، شکست در دھ۵٧مطلع انقالب بھمن 

ايجاد يک آلترناتيو سياسی تعريف می ی شدن و ناکامی در ئکارگران و نافرجامی در متن توده سازمان يابی طبقاتی 

در . آن ھم به شکل اسکايپی و اينترنتی نشان می دھد" حزب ساز"شود و خود را به صورت محفل ھای ھپروتی 

چه به لحاظ تجميع ثروت و اين بورژوازی اگر . مقابل چنين شکستی بورژوازی ايران نيز چندان پيروز نبوده است

ی در صدر جدول بورژوازی جھانی ايستاده ئی مانند است و در فربھی مالی به تنھاتاريخ ب شخصی در تمام ۀسرماي

 جنوبی و اندونزی و ترکيه در مناسبات سرمايه داری جھانی وريایاست اما ھرگز نتوانسته است مانند بورژوازی ک

می کند و بی "  و گوتمدن ھا گفت"اين بورژوازی گاه با محمد خاتمی عاقل می شود و با . به وظايف خود عمل کند

 ھولوکاست می افتد و زمانی ديگر با حسن روحانی به ۀگاه با احمدی نژاد کلنگ به دست می گيرد و به جان افسان

  چنين تناقضی را چه گونه بايد تبيين کرد؟. می گرود" تدبير "

ن به پيروزی بزرگ ملی در متن توافق لوزا" تدبير و اميد" يک تحليل بسيار سطحی به ما می گويد که دولت .سوم

وسعت نمايندگان سياسی اين تحليل درزمين پھناوری به . دست يافته است و از روابط خارجی تنش زدوده است

خواه و سوسيال طلب تا ليبرال و جمھورياصالح "اپوزيسيون "از . ی پور تا فرخ نگھدار جا خوش کرده اندئجال

له دارند و نه دل أين جماعت نه با بورژوازی ايران مشکل و مسا. دموکرات و ملی مذھبی و ملی سکوالر و غيره

بغض اين جماعت با امثال احمدی نژاد و حاميان دلواپس اوست که با بی تدبيری روند .  نان و آزادی دارنددر گرو

 ۀبيانياين جماعت را در " راديکال"جناح . انباشت سرمايه را مختل کرده و راه پرواز تھران واشنگتن را بسته است

بروز ۀ ی سابق و ليبرال امروز با مجاھِد تواب و غيره که به بھانئمعجونی از چريک فدا. ديديم....." کرکس ھا" 

ايستاده بودند و از مام " برادران بسيج و سپاه"شده بودند و سالح به دست در کنار "ضد امپرياليست "جنگ ناگھان 

اگر "ر انتخابات يازدھم به ميان آمد و به ما اندرز حکيمانه داد که ديگراين جناح دۀ يک شعب. ميھن دفاع می کردند

اقتصاد "يک خط متمايل به " اپوزيسيون گل و گشاد"اين !" ی بدھيدأمی خواھيد ايران سوريه نشود به روحانی ر

اليست ھای کاپيت"ن، به ااخلی و ترجيح حاج آقای بازار تھرھم دارد که با تکيه به تقويت سرمايه داری د" توسعه 

!! حسن روحانی از ورود سرمايه حمايت می کند" آرمان روابط عمومی"می تازد اما با چشمک به " نجس غربی

اين مجال است اما نگفته نبايد گذشت که توافق ۀ باری تحليل ھر يک از اين خطوط بيرون از حوصل. تناقض را ببين
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تريلياردر شده اند " دور زدن تحريم ھا"شمداری که از ميدانِ ارز" دلواپسان. "لوزان البته مخالفان سرسختی ھم دارد

 که با دولت احمدی نژاد تداعی می –اين افراد و سازمان ھا .... و حرص و آز پول جمع کردن شان تمامی ندارد

 به عبارت ديگر دعوای طرفين در.  در نھادھای نظامی و امنيتی و مجلس و غيره جا خوش کرده اند- شوند 

گی ورود و خروج و انباشت سرمايه دور می زند و ھيچ ربطی به دفاع از فق لوزان بر سر چه گونخصوص توا

مايه داری غرب شکوفا کنند و يک عده می خواھند سرمايه داری ايران را با تکيه به سر. منافع مردم فرودست ندارد

تقابل اين دو جناح را به . باشت پاسخ دھندی ديگر به دنبال آن اند که از طريق چين و روسيه به اختالل روند اناعده 

رھبر جمھوری اسالمی در )  در مشھد١٣٩۴ ]حمل[اول فروردين(وضوح می توان در سخنرانی ابتدای سال جاری 

  :مشھد مشاھده کرد

نگاه ..... يک نگاه می گويد که ما پيشرفت اقتصاد را  بايد از ظرفيت ھای درون کشور و درون مردم تامين کنيم" 

گويد سياست خارجی مان  م به اقتصاد کشورنگاه به پيشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بيرون از مرزھاست؛ میدو

 ۀروزنام" (..... غلط و عقيم و بی فايده استاين نگاه دوم يک نگاه کامالً .... را تغيير بدھيم تا اقتصاد ما درست بشود

  ) ١٣٩۴ ]حمل[ فروردين١۵کيھان تھران 

اصلی دولت ۀ  برنام-می خواند" غلط و عقيم و بی فايده" که رھبر نظام حاکم آن را – که نگاه دوم نگفته پيداست

" تعامل و تعادل"ل بحران اقتصادی کشور معطوف به وحسن روحانی تمام اميدھای خود را برای کنتر. يازدھم است

انی که ايشان در داووس به کمپانی زم. مريکا متمرکز کرده استابا سرمايه داری غرب و به طور مشخص اروپا و 

 ايران می داد در واقع به نحو ۀبه منظور سرمايه گذاری در صنعت نفت فرسود" پيشنھاد سکسی"ھای نفتی 

دولت روحانی به خوبی می داند که تحقق چنين سياستی با وجود تحريم . آشکاری ھمين سياست را دنبال می کرد

ين کشيدن ئ تعطيلی غنی سازی اورانيوم و پاگرومريکا غير ممکن است و شکستن تحريم ھا نيز در اھای اروپا و 

اين که از زمان کسب تصدی گری دولت يازدھم تمام اھتمام روحانی معطوف سياست . ی استئھسته ۀ پروژۀ کرکر

مادی و معنوی جريان ۀ وانديد اين خط است که او به تبع پدر خؤی بوده ، مئبر آتش بس ھسته خارجی با تمرکز 

خارجی و بدون احمدی نژاد قرص و محکم بر اين باور ھستند که بدون اصالح سياست ) رفسنجانی(سياسی خود 

آن زمان ھم که رفسنجانی کانديداتوری . ی ھيچ پاسخ کاپيتاليستی به بحران کاپيتاليستی کنونی امکان توفيق نداردئزدا

ط به موافقت رھبری می کرد در واقع می خواست بگويد که اگر نگاه اول کنار برود خود در انتخابات يازدھم را منو

  !"من می آيم" و بپذيرد که با احمدی نژاد شکست خورده است 

ھمه می دانيم که سياست خارجی نظام حاکم در سطح کالن تابع ديدگاه و . مھم مطرح می شودۀ در اين جا يک نکت

.  ويژه بروز می کندی  به شکلی کامالً ئبسيار حياتی ھسته ۀ له به ويژه در پروندأاين مس. سياست گزاری رھبر است

نظارت " ھم علی مطھری توافق لوزان با با اين توصيف و با توجه به اين که به اذعان روحانی و ظريف و اخيراً 

ضای چنين توافقی به صورت بسته است؛ چه گونه می توان اين تناقض را تبيين کرد؟ شکی نيست که ام" دقيق رھبر

از سوی ديگر مخالفت . مراتب گشادتر از اندام نحيف امثال ظريف و علی اکبر صالحی و حتا حسن روحانی است

  .....مل ديگر را باقی می گذاردأی شدن توافق نيز جای يک تئعلنی رھبر با دو مرحله 

بن بست دو "مبسوط ۀ  از اين در دو مقالی ايران صاحب اين قلم پيشئھسته ۀ  در مورد ابعاد سياسی پروژ.چھارم

ھمچنين در يک . تبه تفصيل سخن گفته اس" مريکااتشديد تحريم ھا و امکان جنگ ميان ايران و "و " راھی

سير وقايع و اوضاع کنونی . را بررسيده است" نرمش قھرمانانه "ويزيون برابری داليل و زمينه ھای  با تلمصاحبه

ی است که زمان نه فقط اعتبارشان را ئ در شمار معدود تحليل ھامصاحبهن دو مقاله و به وضوح نشان می دھد که آ
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ی ايران نزديک به دويست ميليارد ئھسته ۀ پروژ. نشکسته است بل که قوت و انسجام شان نيز به اثبات رسيده است

تنھا " ی می گويدئمريکاا عالوه بر اين خسارات ناشی از تحريم ھا چنان است که يک مقام. ر ھزينه داشته استالد

 مقامات ۀبی دليل نيست که ھم." ر به اقتصاد ايران ضربه خورده استال ميليارد د٢٠٠ سال گذشته بيش از ٣در 

اين که در توافق لوزان و متعاقب آن چنين توفيقی به دست آمده است يا . توافق را لغو تحريم ھا دانسته اندۀ شرط اولي

ت که حتا با تفاوت برداشت ھا از متن توافق و توافقات پشت پرده و ضمنی نيز قابل ديگری اسألۀ خواھد آمد مس

  .  چيز ديگری استموضوع اين مقاله نيز اساساً . ارزيابی نيست

خوانده بود وقتی به زمين سفت واقعيت " کاغذ پاره"بگذاريد اين گونه ادامه دھيم احمدی نژاد که بارھا تحريم ھا را 

الريجانی و محافظه کاران ميانه . ر پاسخ به انتقادات علی الريجانی ناگزير دست ھا را باال بردتلخ تحريم خورد د

دولت می "  مديريتءسو"که با دولت دوم احمدی نژاد سرشاخ شده بودند اوضاع وخيم اقتصادی کشور را ناشی از 

اگر " پاسخ به اين انتقاد الريجانی گفته بوددر " کاغذ پاره"ھمان احمدی نژاد . دانستند و تحريم را بی اثر می خواندند

 ۀدر واقع با ذکر اين فاکت می خواھم بگويم که فشار شکنند!!!" تحريم ھا اثر نداره البد سياست ھای ايشان اثر داره

که حاکميت را ناتوان و روند انباشت سرمايه  بل-  است-ست را درمانده کرده بودين و مردم فرودئفقط پاتحريم ھا نه 

ی رسيدند که بابک زنجانی فقط يک ئنان و نواالبته در متن تحريم بسياری از دلواپسان به .  نيز مختل کرده استرا

اين . ر قابل تحمل شده بودباری در اواسط دولت احمدی نژاد فشار روزافزون تحريم برای حاکميت غي. نمونه است

  :ن به وضوح ديده شدگی در صحبت ھای جنجالی  رفسنجانی در شيرگاه مازندراشکنند

ما در محاصره، تحريم و بايکوتيم و نمی توانيم از منابع استفاده کنيم، بايد گران بخريم و در دريافت پول ھم با " 

  ...."رو ھستيمه مشکالت فراوان روب

از سوی ديگر در جريان مناظرات انتخابات يازدھم اين فقط حسن روحانی نبود که به سياست خارجی تھاجمی 

ی به باد انتقاد می ئ ھسته ۀآن خط و البته مذاکره کنندۀ دی نژاد حمله می کرد و سعيد جليلی را به عنوان نماينداحم

چنين مخالفتی . ی بودئھسته نيز منتقد سياست ) علی اکبر واليتی(ر ارشد رھبر در امور بين الملل حتا مشاو. گرفت

 به بن بست رسيده پايداری عمالً ۀ در سپاه و حوزه و جبھش  داد که خط احمدی نژاد و حاميانبه وضوح نشان می

 که مدت ھا پيش از -  و داخلی ھا نيز تکذيب نکرده اند–عالوه بر اين فاکت سياسی منابع مختلف گفته اند . است

ی و برخی مسايل ديگر به ميانجی گری عمان و ئھسته ۀ مريکا در خصوص روند پروندادولت روحانی مذاکره با 

در واقع می خواھم نتيجه بگيرم که دولت روحانی چه ماحصل توافق دو جناح و . ابوس شروع شده بودسلطان ق

مناسب برای توافق با ۀ استيصال و رويکرد نسبی مردم، تنھا گزينۀ نظام سياسی حاکم باشد و چه نتيج" دست آورد"

 گزينه ھای محافظه کاران شايسته برای عبور از احمدی نژاد و اذعان به شکست ھيچ يک از. مريکا بوده استا

 ظريف نوشته می شود می توانست به ھمين شکل به –روحانی " تدبير" آن چه که اين روزھا به حساب . نبود

مناسبی نبود و واليتی ۀ قالی باف با سپاه تداعی می شد و مھر. حساب علی اکبر واليتی و حتا قالی باف واريز شود

اين نکته را گفتم تا نتيجه گرفته باشم که . تلفه با جاھای ديگر تداعی می شدؤنی و مھم با وجود نزديکی به رفسنجا

قھرمان سازی پوشالی خرده بورژوازی و بورژوازی وطنی از روحانی و ظريف و فضا سازی ھای اخير رسانه 

 با خرده .ھای برتر اصالح طلب و گنده کردن تصاوير ديپلومات ھای ميان مايه تا کجا پوچ و پوشالی است

بورژوازی و بورژوازی کيسه گشاد سخنی ندارم اما اگر در اين ميان از مردم زحمتکش کسی را لبخند شادی بر 

  :چھره نشسته باشد تنھا می توان زمزمه کرد

  .....خوش بينی برادرت ترکان را آواز داد
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سوسياليست ھا روند حوادث را !  سوسياليست ھا نه با جنگ ايران و عراق موافق بودند و نه با صلح مخالف.پنجم

شادی و غم سوسياليست ھا . نه بر اساس منافع ملی بل که بر مبنای منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان می سنجند

ی و ھر گونه تحول سياسی ديگر را بايد بر ئتوافق ھسته . معنا می شودتنھا با شادی و غم  مردم فرودست است که 

ت که دود تحريم ھا مستقيم به چشم مردم ندار و سود آن به جيب اليگارشی دارا رفته شکی نيس. ھمين مبنا سنجيد

اما . اگر از شکسته شدن زنجير تحريم گشايشی در زندگی مردم فرودست ايجاد شود بايد به استقبال آن رفت. است

 رفاه و آزادی بھتر از بعد پيش از تحريم دستمزد و.  سال با فاکت و آمار نشان می دھد که چنين نيست٣۶اين ۀ تجرب

ر در آمد نفتی داشت اما دستمزدھا ال ميليارد د٨٠٠ی نفتی بيش از ئ نژاد در اوج شکوفادولت احمدی. از تحريم نبود

 مفتخر -  ميراث دار دولت سازندگی -دولت روحانی . را سال به سال ده ھا برابر زير نرخ تورم منجمد می کرد

و البته پای بند است به سياست اقتصاد مقاومتی که نام ديگر !  اتاق بازرگانیاست به خصوصی سازی و خدمت به

سرمايه بيايد و يحتمل خواھد آمد اما خالف توھم " میوصلح ات"ۀ ممکن است در نتيج. رياضت اقتصادی است

رين و ايده آل در بھت. پراکنی نئوکينزين ھای وطنی اين راه به بھبوِد اندِک معيشِت مردم فرودست ختم نخواھد شد

اصالح طلبان کم و بيش سيصد سال طول می کشد ايران با اين سياست ھا قرار است بشود ۀ ترين شرايط که به گفت

  !جنوبی يا ترکيهوريای ک

جنبش کارگری تالفی خواھد شد؟ چيزی ۀ می با قلع و قمع سوسياليست ھا و فعاالن شناخته شدو آيا شکست ات.ششم

شکی نيست که بورژوازی ايران نه دموکرات شده .  متعاقب شکست در جنگ؟ دور می دانم۶٧شبيه کشتار تابستان 

تنھا می توان گفت در شرايط کنونی کشور و با وجود توازن قوای طبقاتی جديد . و نه راه مدارا در پيش گرفته است

  . غير واقع بينانه است۶٧ با شکست ٩۴شبيه سازی شکست 

ی بالستيک سپاه و طرح راکتھامريکا  تالش برای انھدام ای گام بعدی ئصول توافق نھامی شود بعد از ح گفته .ھفتم 

 را نمی دانم اما دفاع از حقوق انسان راکت. حقوق بشر و حمايت از بسط آزادی ھای فردی و شھروندی استۀ لفؤم

 آن ھا ساده ترين حقوق يل و عربستان و امثالئاسرا. پرياليسم يک مھمل بيش نيستبه مفھوم واقعی آن از سوی ام

دفاع دموکرات ھا و کارتر از حقوق بشر زمانی . مريکا ھستندابشر را به سخره می گيرند و متحدان اصلی ۀ اولي

  .واقعی شد که نطفه ھای يک جنبش ضد استبدادی در ايران شکل بسته بود

  .سوسياليست ھا از توافق لوزان نه خوشحال اند و نه غمگين

  !ر خودمان برسيم بيا برويم به کا

  

  

  

 

  

  


