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  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ اپريل ١٩
  

 !ھا لوزان و نگاه" نامۀتوافق"
  

دست قرار و مدارھا، به ھر  گونه است و مسلماً، اين لوزان، گونه" نامهتوافق "ھا پيرامون تعابير، تفاسير و ارزيابی

. خواھد داشتانسان دردمند نھا  مثبتی، در فضای سياسی جامعه و در بھبودی زندگی ميليون ۀکجا ختم شود، ثمر

، توافق بر سر تعريف و باز و جنگ و جدِل بزرگان سرمايهھای سياسی  اش بازی ھا، ھمه اش بده و بستان باالئی ھمه

 و بدون شک چنين توافقی، در ست داری  اقتصاِد سرمايهۀوار نمودن چرخ ھماش تعريِف تقسيم مجدد جھان، ھمه

در جھِت، انبان بيش از اين " نامه توافق"مضامين و مفاد . کشان و محرومان نيست مسيِر منفعت کارگران، زحمت

بنابر اين . ست تر اعتراضات آتی مردمی مال و َمنال طبقات حاکم و در جھت انحراف افکار عمومی و سرکوب آسان

تر سياسی، مورد برررسی قرار داد و به حساب تن دادن   کالنۀان را در چھارچوبلوز" نامۀ توافق"ست، تا  ضروری

مداران  مت با قدرتو يا به حساب جنگ و دعوای سران حکو" خفت و خواری"سران رژيم جمھوری اسالمی، به 

  .گذاشتالمللی ن بين

مدن سران حکومت و گی بر سر کار آر دروِن چپ خارج از کشوری، چگونھای رايج د خالف نظرات و نگاه

که تا  انديشی و بدفھمی را بسته است و به عمل دريافته شده است شان، راِه ھر گونه کج ۀکرد چندين دھ چنين عمل ھم

چنين  داری، و ھم ھای اقتصادی جھان سرمايه  سياستۀھای اين نظام، در جھت و در چھارچوب حال، سياست به

در کنفرانس گوادلوپ و با توافق، سران . کشان بوده است و زحمتی کارگران ئ مطالبات پايه ۀوقف سرکوب بی

اين . شوداش منحرف ن اصلی ۀداری، از جاد سرمايهۀ حکومت فعلی را به مردم تحميل نمودند، تا خط و خطوِط طبق

ا دليل، ھ ھای اعتراضی را، يکی پس از ديگری، تار و مار نمايد و بنابه ده اند تا جنبش نظام را بر سر کار گذاشته

تاکنون . اند داران، در درون جامعه و منطقه ھای سرمايه ھا و برنامه سران حکومت، ملزم به وفاداری عملی طرح

ھا و  دولت" نرمش"و يا " بازی لج و لج"ھا و موضوعاِت گوناگون، نه به  ی سوژهاجراگمان  چنين بوده است و بی اين

 مربوط ھای بزرگان امپرياليستی  اعتراضی و به کشاکش و رقابتھای سراپا مسلح و وابسته، بل به اوضاعِ  حکومت

ھا و  کنان، راه گران و جاده صاف عنوان بازی چون نظام جمھوری اسالمی به ی ھمئھا در حقيقت نظام. شود می

 يابی ت، مبنی بر دستاند و با اين اوصاف، صحيح نيست، قيل و قال سران حکوم ھای امپرياليستی در منطقه سياست

سران نظام " نشينی عقب"پای  لوزان را به" توافق" آن،  ، را جدی گرفت و به تبع"حق مسلم ماست"ی ئ انرژی ھسته

توان در نظرھا  ميان و در کوتاه مدت، می چه در اين آن. ايران نوشتۀ  طبقاتی در دروِن جامعۀوار شدن مبارز و ھم
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چنين سياست علنی   خود را به تفاھم و مذاکره داده است و ھمکه، عجالتاً سياست حمله و جنگ، جای گنجاند، آن است

.  نظامی، جای خود را به روابط پنھانی و محدودتر داده است-تر اقتصادی  تر شدن گفتمان و قراردادھای کالن 

 -سی اندازی در بھبودی فضای سيا ترين چشم ست و کم ھای روشنی لوزان در کنه خود، حاوی چنين توافقات و پيام

 سران ۀياناھای چپاول و استثمارگر دردمند، شاھد سياستۀ ھا تود چنان ميليون ، ھماقتصادی و نظامی جامعه نيست

با محافل " ترک برداشته"روابط " بازسازی و ترميم"و " مقاومت اقتصادی"ۀ بار، به بھان حکومت و اين

  .تر خواھند بود ميزانی وسيع ھم به امپرياليستی، و آن

چنين " خير"، که - و نيست - وره و زمانی، قرار بر اين نبوده که در ھيچ د استکيد أ، الزم به تبه ديگر سخن

   طبيعی و غنی جوامع اند تا مردم را سر کيسه و منابع ھا آمده چرا که اين نظام. توافقاتی، نصيب مردم و جامعه شود

 نيستند و شعارھا و - نبوده و - دگی جامعه متفاوت را غارت نمايند؛ در ھيچ شرايط و زمانی، طرف مردم و سازن

لوزان، در مسير " نامه توافق"خالصه، سر انجامی و يا ناسرانجامی . شان، عبث و دروغين است ھای قيل و قال

و مردم نيست، بلکه  طبقاتی دروِن جامعه ۀوار شدن مبارز ھا و ھم سران نظام، و يا در مسير خواسته" نشينی عقب"

 خاورميانه ۀگران سياسِی منطق عنوان بازی ھم به ھای امپرياليستی در اين بُرھه از زمان، آن ياستی سگر اجرا بيان

به اين دليل . ست  لنينيستی-انديشی و خالف افکار مارکسيست  خيالی، کج غير از اين، خوش شرح و بيانی به. باشد می

سران .." که  مبنی بر اين" ريکھای فدائی خلقچ"توان نظر  اند و نمی روشن که سران حکومت فاقد استقالل سياسی

 ، را صحيح و آن"اند ی در مقابل چشم جھانيان تن داده تفاھم مذکور به چه خفت و خواريجمھوری اسالمی با امضای

  .مان دانست ۀرا منطبق با شرايط جامع

ده است که، امضای  واقعی بوسران حکومت حقيقی، و" ضد امپرياليستی "ۀپُرسش اساسی اين است، مگر مبارز

سو به اين نظر باور داشت که سران رژيم  توان از يک نمی! آنان گرديده است؟" خفت و خواری"نامه، منجر به تفاھم

 لوزان را،  "نامه توافق"ديگر و تلويحاً، امضای  اند و از سوی جمھوری اسالمی سراپا وابسته و فاقد استقالل سياسی

، "چفخا"مسلماً سران حکومت و خالف نظر . توضيح داد" خفت و خواری" آنان به نشينی و با تن دادن به پای عقب

در گام،  اند و گام به ماندهشان باز ن  سياسی ارباباب- صادی ھای اقت گيری سياست شان، از پی ای از حيات سياسی لحظه

انُد، پُر واضح  رکت نمودهالمللی، چه در درون جامعه و چه در منطقه ح مداران بين ھای قدرت ی برنامهجھت اجرا

امپرياليستی، به معنای پائين آمدن آنان، از تاج و تخت ۀ ھای ديکته شد ترين عدول از سياست که پائين است

ھا و  ھر يک از نظام" کشی گردن"و " تخطی"، "سرپيچی"ھا مورد در تأئيد اين حکم وجود دارد که  ده. ست حکومتی

ھای واھی،  المللی به بھانه مداران بين سرنوشتی خواھد داشت و چگونه قدرتحکومتی، چه عواقب و ۀ عناصر وابست

ھا  گزين آن ھای ديگری را جای کشند و عناصر و نظام خود را به زير می" باز لج"گان و منتخبين  نشاند دست

ھای امپرياليستی از جانب  ظرفيتی مبنی بر مخالفت و سرپيچی از سياستترين پتانسيل و  با اين اوصاف کم. نمايند می

" دھی باج"و يا " نشينی عقب"لوزان ھم، نه " نامه توافق"تر،  ھا و عناصر وابسته نيست و به عبارتی روشن دولت

رگ ھا و توافقات محافل بز وره از کش مکشبه اربابان، بل در پاسخ به اين دسران رژيم جمھوری اسالمی 

  . ست امپرياليستی

اند که  طور قطع و بعضاً از آنان، پی بُرده اند و به گر زله ھای استثمارگر و سرکوب پيداست که مرُدم از دست نظام

ھای اين  اند که پايه ست؛ پی بُرده ھای امپرياليستی ھای روزانه و دائمی جمھوری اسالمی، بر گرفته از سياست سياست

خواھد ماند و در اثر اعتراضات مردمی، بر جا نشان پا   اقتصادی و نظامی ارباب- نظام بدون حمايت سياسی 

ست و با اين اوصاف، توليد تنِش ظاھری، و داد و  ترين پايگاه اجتماعی اين نظام فاقِد پائين. صدمات جدی خواھد ديد
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توان  مپرياليستی نيست و نمیمعنای مخالفت جدی با محافل ا ھای سياسی سران حکومت به دادھای دروغين و بلوف بی

نشينی جمھوری اسالمی راه پيشروی  عقب: ".. کيد داشت کهأبر اين نظر ت" حزب کمونيست کارگری ايران"مانند  به

" حزب کمونيست کارگری ايران"ۀ و يا با اين ايد" کند بيشتر مردم در مبارزه برای معيشت و منزلت را ھموار می

 در آيد يکی از ءاگر اين توافقات آنطور که نوشته شده است تيرماه امسال به اجر. ".سو بود  که  ، ھم)خط رسمی(

 طبقاتی در ايران از پيش پا بر داشته خواھد شد و صف دوستان و دشمنان ۀمھمترين موانع بسط و گسترش مبارز

  "!!مردم بيش از بيش شفاف رو در روی ھم قرار خواھند گرفت

ھای منطقه، در دست  مانند تمامی نظام افسار نظام جمھوری اسالمی، بهخالف چنين نظرات و گرايشاتی، 

تر از  ی، يک لحظه قادر به انتخاب سياست مستقل اقتصادی نيستند و مھمئھا چنين نظامسُت،  المللی مداران بين قدرت

ی ئھا رژيمبند ناف . ندباش جات را دارا نمی و ديگر کارخانه" یئ توليد انرژی ھسته"اندازی و  ھا، توان راه  اينۀھم

ھای متفاوت توليدی اين نظام،  که کارخانه چون رژيم جمھوری اسالمی به حاکمان بزرگ وصل است و مسلم است ھم

ترين  تبديل خواھند شد و فاقد پائين" زده امام"المللی، به  مداران بين با قطع ھر گونه مواد اوليه از جانب قدرت

. ست چرا که اقتصاد ايران ناموزون و وابسته به محافل بزرگ امپرياليستی. اند  اقتصادی- ھای توليدی  ارزش

بايست به  از جانب سران حکومت ايران را می" نامه توافق"خود قبوالند که امضای  توان به بنابراين چگونه می

تی، و رفع عنوان پيش درآمِد رشد و شکوفائی مبارزا و يا به" خفت و خواری"، به حساِب "نشينی عقب. "حساب

ھا و توافقات  گونه بده و بستان تواند اين کدام منطق کمونيستی می!  طبقاتی گذاشت؟ۀی مبارز ترين موانع مھم

ۀ اعتراضات مردمی و برکناری مشکالت و معضالت مبارز" پيشروی "ۀ را در چھارچوبالمللی مداران بين قدرت

معنای به بند کشيدن مردم با شرايط جديد  ھمين ميزان، به ن بهلوزا" نامه توافق"طبقاتی در دروِن جامعه توضيح دھد؟ 

و گی مبارزات  روند قراری و پستی، و يا ربطی به شکوفائی و پيش است و ربطی به تن دادن سران رژيم، به بی

 اند و گونه تعريف نموده ھای بزرگ، وظايِف سران حکومِت ايران را اين دولت. دارداعتراضات مردمی در آينده ن

که به چه سرنوشتی دچار گردد، مربوط به  لوزان، کدامين مسير را طی نمايد، يا اين" توافق"که در آينده،  اين

 آنان  ھا و احزاب مدافع العمل مردم و سازمان ھای مابين محافل بزرگ امپرياليستی، به موقعيت و به عکس تنش

  . شود می

 ۀ پروند. ی لوزان است پاره تر از امضای ورق  و بسيار، پيشپستی سران اين نظام، بسيارۀ که پروند خالصه اين

ن اھا و مخالف  بستند؛ نيروھای سرکوب را به شکار کمونيست۶٧ باز نمودند و در سال ۵٩جنگ با عراق را در سال 

ھا  نشگاهاند؛ به دا خود قرار دادهۀ ھای واھی و پوچ، زنان و جوانان را مورد تعرض وحشيان روانه ساختند و به بھانه

اين . نظام از بين برود" آبرو، عظمت و منزلت" تا مبادا روز و روزگاری، - برند   و می-ھا يورش بُرده  و زندان

اند و به ھيچ منطق و آرماِن  گو، رياکار و وقيح ھای امپرياليستی بيش از اندازه دروغ عناصر نظامۀ رژيم و ھم

ھا  ورتر نمودن تنش تر و شعله ھای تازه ھم بافتن دروغ ر و ذکرشان، بهواره، فکمبند نيستند و ھمواره و ھ مردمی پای

بنابراين، در چنين شرايِط بغرنج و . اند داری  سرمايهۀ طبق تر منافع منظور تأمين درازمدت ھای ارتجاعی به و جنگ

ۀ يت پس پردچون نظری، ماھ ی ھمئھا ست تا با تمام توان در عرصه ی نيروھای کمونيستۀدر ھم ريخته، وظيف

ھای اعتراضی را به  آفرينی عملی، جنبش حال و با نقش ھای امپرياليستی را افشاء و در ھمان توافقات و بده و بستان

طبقاتی و پُر ۀ وار نمودن مبارزھا، ھم جنبش کمونيستی و کمونيست ۀھا وظيف مازاد بر اين. سمت جلو ھدايت نمايند

 حاکمان زورگوست و خالف نظرات موجود دروِن نيروھای خارج از ۀ ه شد ساخت ھا و رفع موانع نمودن تپه چاله

کشوری، بايد اعالن نمود که، ھيچ توافق امپرياليستی، مترادف با تن دادن سران نظام به خفت و خواری و مترادف 
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حيات و ھستی ھا به  امان کمونيست  تعرض بیۀتنھا و تنھا، در ھنگام.  طبقاتی نبوده و نيستۀوار شدن مبارزبا ھم

ۀ وار شدن مبارزخن از ھمی، و سئ  توده-  پيشروی اعتراضات کارگری توان، سخن از ست که می داری  سرمايهۀطبق

ھای مبارزاتی، از آِن، آرمان  حل معضالت و مشکالت طبقاتی و در حقيقت، باز نمودن گره. ميان آورد طبقاتی به

ھا  اين. باشد طبقات حاکم میۀ ھای افسار گسيخت ر تقابل با سياستاش و د ن حقيقیاھم با عمل مدافع کمونيستی و آن

ست، و  ھای امپرياليستی کش و قربانيان نظام ھا کارگر و زحمت ھای رو در روی ميليون رفع دشواریۀ تضمين کنند

  .ھای اعتراضی بود  طبقاتی و پيشروی جنبش توان شاھد بر طرف شدن موانع ست که می تنھا در چنين شرايطی
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