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 !ءھژمونی و بقا
  ئی ھسته "کالپس"بحثی پيرامون 

  

سويه برای نظام سياسی ايران  توافق لوزان و بسط آن در وين به وضوح يک شکست آشکار و عقب نشينی ھمه .يک

 نيست ، کافی است با - توان و دانش نگارنده بيرون استۀ  که از حوز–نياز چندانی به طرح مباحث تخصصی . است

 تای ٩٠٠٠ که گويا – دستگاه سانتريفيوژ ١٨۴٧٢ دو دو تا چھار تا استدالل و متعاقب آن گفته شود که از ۀيک محاسب

سانتريفيوژ ھای نسل اول و متعلق به چھار دھه پيش که فقط .  تا فعال خواھند بود۵٠۶٠قط  ف- آن ھا اکنون فعال ھستند

 غنی سازی در سايت فردو تا اکسيداسيون ۀاز تعطيلی مطلق پروژ.  درصدی خواھند چرخيد۴در حد غنی سازی 

اين . ی آشکار استيد اين عقب نشينؤاجباری حجم قابل توجھی از اورانيوم غنی شده بيست درصدی ھمه و ھمه م

ساده ترين . سانتريفيوژھا و آن اورانيوم ھای غنی شده برای بايگانی شدن و اکسيداسيون خريداری و توليد نشده بودند

او که وعده می داد . ژيک انتخاباتی روحانی ھم ھستييد شکست شعار ستراتؤاين محاسبه به سادگی مۀ نتيج

د کم ترين بھبود اقتصادی در در دو سال گذشته از ايجا"  ھم بايد بچرخدسانتريفيوژھا بايد بچرخند و زندگی مردم"

 ادامه داده و مھم – به ادعای خود با شيب ماليم –گی مردم عاجز بوده، روند نئوليبراليزاسيون اقتصادی کشور را زند

 سر راست اين خطوط معنای. تر از ھمه اين که دستمزدھا را در ھمان حد چھار برابر زير خط فقر منجمد کرده است

صبر کنيد مذاکره به توافق و " اما اين سياست در دو سال گذشته به بھای . شکستن چرخ زندگی مردم زحمت کش است

تمام شده دانسته آمده است که از درون اين ھمه پروپاگاند " صبر"صورت بسته است و حاال که مھلت اين " انجام برسد

بيرون " دستاوردھا"ان سازی قالبی وزير خارجه چيزی جز به ھدر دادن تمام آن  و پھلوئیتبليغاتی و پيروزی ھسته 

باالخره اين ھم از شگردھای حاکميت ايران است که اورانيوم را غنی سازی بيست درصدی می کند اسمش ! نيامده است

" دستاورد" لياردی و جشن کيک زرد می گيرد و مدتی بعد با صرف ھزينه ھای مي" دستاورد و پيروزی"ارد ذرا می گ

 !!و جشن می گيرد" دستاورد"ارد ذپيشين را دود می کند و باز ھم اسمش را می گ

می برای وغنی سازی دست يابی به بمب اتۀ  از پروژج ا در متن تحليل ھای بسيار کلی و متناقض گفته شده ھدف .دو

اين تحليل ھا گفته نشده که به راستی حمله به در .  شمالی جديد بوده استوريایل و تبديل شدن به يک کئيانھدام اسرا

نگفته پيداست ! می برای بورژوازی ايران حامل کدام سود خواھد بودول با بيش از دويست بمب اتئيکشوری مانند اسرا

حال . لوژيک می دانند نيز مطرح شده استئو را نظامی ايدج الی ھا از سوی محافلی که ئيچنين برداشتی عالوه بر اسرا

يد ؤ ھمه به سادگی م– تا وين ۵٩٨ۀ  از جنگ و قطع نام–گذشته ۀمل در سياست گزاری ھای سه دھأکه کم ترين تآن 
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 طالبان نيست که به بھای شريعت و دفاع از ج ا.  پراگماتيک در قلب نظام سياسی حاکم استًحاکميت يک سياست کامال

به اين که جغرافيای سياسی اقتصادی ايران و منافع مضاف . بن الدن و غيره تا مرز از دست دادن قدرت پيش برود

 شمالی وريایک.  شمالی را بالوجه می کندوريای وطنی الگوی کۀبورژوازی حاکم و منطق مسلط بر بازار سرماي

 ج انظامی مھجور و بايکوت شده و بدون نقش آفرينی در بازارھای جھانی انرژی و صنعت نفت و گاز و خودرو کجا و 

  ! می توان کمی ھم فکر کردًطرح برخی تحليل ھا احتماالکجا؟ برای 

 چون حماس و ئیحمايت از سازمان ھا.... در کنار حضور در لبنان و سوريه و عراق و يمن وج ا ئیھسته ۀ اما پروژ

 در  مانند سپاه بدر و غيره به يک مفھوم برای تبديل شدن به يک قدرت بالمنازع و ھژمونئیحزب هللا و ايجاد تشکل ھا

 تا کنون خالی ئیچنان که دانسته است بعد از سقوط شاه جای خالی يک قدرت برتر منطقه . منطقه پی گرفته شده است

  !!ترکيه و عربستان ھرگز قادر به ايفای چنين نقشی نبوده اند و نخواھند بود در آينده. مانده است

 و بين المللی ضعيف تر از ئیاخلی و منطقه  اردوغان پس از چند سال گردن کشی در سطوح دۀحزب عدالت و توسع

گذشت آن زمان که محمد مرسی و مسعود بارزانی و خالد مشعل در استانبول دست اردوغان را به . گذشته شده است

اردوغان و حزبش بعد از دخالت کثيف در سوريه و حمايت جنايتکارانه از داعش . عنوان رھبر جھان اسالم بلند کردند

وضع عربستان ھم !  در انتخابات داخلی نشان دادند که قادر به ھژمون شدن در منطقه نخواھند بودو متعاقب شکست

 فاصله گرفته و از سوی امريکاشاه سلمان بعد از بايکوت کنفرانس کمپ ديويد از يک سو از ! بھتر از ترکيه نيست

 حل نشده با قطر و دخالت نظامی و اختالفات. ل نزديک شده استئيديگر به ھارترين جناح حاکم سياسی در اسرا

لفه ھای بسيار مھمی ھمچون مساحت و جمعيت و ژئوپوليتيسم به وضوح نشان داده ؤشکست خورده در يمن در کنار م

ی ارزی برای ھژمون شدن در اين منطقه کافی دالر ميليارد ٨٠٠ ۀکه تنھا ده ميليون بشکه نفت صادر کردن و پشتوان

ويژگی ھای ۀ لی اين است که در ميان کشورھای منطقه تنھا ايران است که با توجه به ھماصۀ در مجموع نکت! نيست

اين که ناسيوناليسم عظمت طلب ايران . موجود به طور بالقوه امکان تبديل شدن به قدرت برتر و ھژمون منطقه را دارد

ً  در تحوالت عراق و لبنان و دفاع نسبتاديگری است اما دست باال يافتنألۀ به چنين مکانی ارتقا خواھد يافت يا نه مس

 جھژمون شدن !  از اين ھژمونی استئی ترکيه و عربستان و غرب نشانه ھاۀموفق از بشار در مقابل تعرض ھمه جانب

باالی استثمار و وجود نيروی کار ۀ درج.  می تواند سرمايه ھای سرگردان منطقه را به بازار پرسود ايران سرازير کندا

  !جناب روحانی به تراست ھای غربی در متن داووس است" پيشنھاد سکسی" يادآور ھمان ء هللا ماشاارزان اال

 که بگذريم واقعيت امريکائی ۀاز لفاظی ھای نئوکان ھای افسار گسيخت.  استء ھژمونی اما بقاۀ روی ديگر سک.سوم

من سال . ھميشه در حد صفر بوده استنظامی ۀ  امکان حملامريکااين است که حتا در اوج تنش در روابط ايران و 

با اين . ھاست که اين مھم را نوشته و استدالل کرده ام و خوشبختانه درستی اين تحليل به محک زمان ثابت شده است

!  نباشدءاتخاذ تمھيدات الزم برای بقاۀ حال فقدان و امکان ضعيف وقوع جنگ برای حاکميت ايران نمی تواند به مثاب

 از کنتراگيت و بالکان و افغانستان گرفته تا ساقط – امريکا و ج اه با وجود ھمکاری ھای پيدا و پنھان ھمه می دانند ک

اين سياست به شيوه ھای ! بوده است" رژيم چنج"ۀ  پيشبرد برنامامريکا بخشی از سياست نظام سياسی -کردن صدام

 پيگيری شده و شکست - انقالب ھای مخملیۀ  شيوبه" دموکراسی خواھی " از کودتا گرفته تا کاريکاتوری از –مختلف 

 در جھان و منطقه و شکست تمام عيار در عراق و امريکاعالوه بر اين ھا افول قدرت تھاجمی امپرياليسم . خورده است

رژيم "ر ريل سياست يي و سوريه در کنار ساختار سياسی و نظامی و امنيتی حاکم بر ايران سبب تغاافغانستان و ليبي

م می داشتند چه می شد يا نمی شد وله اين نيست که اگر صدام و قذافی بمب اتأمس. شده است" اصالح رفتار"به " چنج

سرمايه داری غرب به يک بحران عميق اقتصادی اخير و به خصوص در پی ورود ۀ دوم دھۀ له اين است که از نيمأمس

 قابل پيش یا ناتو دريافته است که تا آينده ،موبا يا بدون بمب ات. نظام امنيتی جھان معاصر وارد دوران ديگری شده است
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ی اتاق فکرھا.  ديگری دنبال شده استۀبقا اما از اين سو به گونألۀ مس! نيست"رژيم چنج "بينی قادر به تحقق سياست 

 در ء امکان بقائیجنگ افزارھای ھسته ۀ  از قدرت پيشرفتیا خوب می دانند که با وجود ھر درجه ج ابسيار ھوشمند 

 -  که از قضا تحليل گران واردی ھم در اين اتاق فکرھا دارد– فروپاشی شوروی ۀتجرب! جای ديگری نھفته است

 را به ياد می آوريم که می گفت )١٩٨۵(رکود تورمی مشھور گورباچف در اوج ۀ ما اين جملۀ ھم. فراروی آنان است

نظام شوروی به ." نان مردم عاجز استۀ ھالی را رديابی کنند اما اقتصاد شوروی از تھيۀ  ھای ما قادرند ستارراکت"

 ه و ارزيابی شود قدرتمندترين نظامی است که نه با يورش خارجی و نه باع که حاال حاال ھا بايد مطالئیعنوان الگو

  .انقالب داخلی ؛ بل که از درون و متعاقب يک رکود طوالنی فروپاشيد

 ھا و نه کارشناسان امنيتی ک راکتمی و ودر روزھای سياه منجر به فروپاشی نيز نه تانک ھا و نه زرادخانه ھای ات

در ! رض من برسيدسرد و نوميد گنادی يانايف نگاه کنيد تا به عۀ کافی است که به چھر. جی بی کاری از پيش نبردند

شوروی را در آورد بدون آن که دخالتی ۀ واقع برای اولين بار در تاريخ اين رکود تورمی بود که دخل حکومتی در قوار

 رفاه ميان اين دو ۀ با شوروی و قياس درجج اگيرم که توان اقتصادی . از سوی نيروھای ترقی خواه صورت بسته باشد

  .کشور قياسی مع الفارق است

لوژيک ندارد و چندان اتفاقی نيست که درمتن ھر دو توافق سعدآباد ئو ھيچ ربطی به آرمان خواھی ايدءذ سياست بقااتخا

  !داشته است)  روحانی– خاتمی –رفسنجانی (و وين دست باال را خط پراگماتيست ھای تمام عيار 

ھم در متن توافق و . مر مھم ھژمونی بازگشت بايد عبور داد و بار ديگر به اء تحليل توافق وين را از سياست بقا.چھار

ھمکاری ھای صلح " کيد از نکات بسيار مھمی مانند أھم در گفته ھای آقای روحانی و وزير خارجه اش به صراحت و ت

 دشواریدر واقع توافق وين بر بستر يک توافق سياسی گسترده در متن  .صحبت شده است" بين المللیۀ جامع"با " آميز

 فراتر رفته و در صورت تحقق اشکال جديدی به ئی صورت بسته است و به مراتب از مسايل ھسته ئیھای منطقه 

  .سرمايه داری ايران و اوضاع منطقه خواھد داد

 توان و تمايلی برای حضور نظامی مجدد در منطقه ندارد، خطر رو به گسترش داعش با وجود حمايت مستقيم امريکا

 ھر يک ساز خود را امريکا ۀست، متحدان پيش گفتامريکاقعيت مھم در تھديد منافع ترکيه و عربستان و قطر يک وا

 یاخاورميانه بايد به شکل ويژه ۀ کوک می کنند و مانند سابق ديگر گوش به فرمان نيستند، در نتيجه سرزمين سوخت

 ۀ است که در منطقئیرھايسياست است ، صلح نيز تابعی از متغۀ در واقع اين فقط جنگ نيست که ادام. بازسازی شود

از سوی ! بھار عربی از سوی داعش به خزان نشسته است و حاال نوبت خود داعش است. ما عمرشان بسيار کوتاه است

اری در اين کشورھا ذ و يمن و در راستای سرمايه گاديگر تخريب  و انھدام زير ساخت ھای مدنی سوريه و عراق و ليبي

. ر کنار بازار سود آور ايران آب از دھان خشکيده سرمايه داری غرب راه انداخته استد....  آن ھاۀو غارت ھمه جانب

خودرو سازی ۀ کافی است به صبر لبريز شد.  ھاليبرتون بنگريدئیکافی است به تاريخ شکل بندی بلک واترز و شکوفا

. ای مھندس زنگنه در اوپک بنگريدکافی است به خيز بلند شل و بريتيش پتروليوم و التماس ھای آق. ھای فرانسه بنگريد

که توافق وين " جامعه بين المللی"اين . کافی است به برق چشمان اعضای اتاق بازرگانی در دفتر آقای روحانی بنگريد

سرمايه و سود ده ھا زبان ! از ضرورت ھمکاری با آن صحبت می کند ھميشه با بمب و ناپالم و ترور اشتلم نمی کند که

نيمه تمام ۀ پروژ. ن در نھايت به دنبال ادغام سرمايه داری ايران در سرمايه داری امپرياليستی غرب استتوافق وي. دارد

کافی است بدانيد ترميم . ی ديگر وارد گود شده است"تدبير و اميد"دولت رفسنجانی با ورژن دوم آن از طريق اتخاذ 

کافی است بدانيم که .  سرمايه استدالرد ميليارد صنعت نفت ايران برای رسيدن به سقف توليد اوپک نيازمند پانص

 و اين اصطالح مورد عالقه و نام کتاب مشھور جناب –" عبور از بحران" ايران برای ئیصنعت حمل و نقل ھوا
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 ھای ئی از دارادالرله تنھا اين نيست که صد ميليارد أمس. ر سرمايه استدال محتاج دويست ميليارد - رفسنجانی نيز ھست

  " کجا کفاف دھد اين باده ھا به مستی ما؟" له اين است که أدر واقع مس.  ايران رھا خواھد شدۀشدبلوکه 

 از رفاه و شادی برای مردم یا در آمد نفتی جناب احمدی نژاد کوچک ترين روزنه دالر ميليارد ٨٠٠اگر نزديک به 

  !کارگر و زحمتکش گشود يک ھشتم آن نيز می تواند

می دولت وموريت اتأمی گويند بعد از اتمام م" برادرشان ترکان را آواز داده بود"خوش بينانی که  ساده لوحان و .پنجم

اين البته ادعای اصالح طلبانی است که .  به مطالبات مدنی مردم ايران خواھد رفتئیجناب روحانی به سمت پاسخ گو

ھم . ھستند" مسالمت آميزۀ مبارز "و" خشونت گريزی"و " دموکراسی"برای ورود به مجلس آينده مشغول تمرين 

 او به وضوح نشان می دھد که بازشدن فضای سياسی کشور به تبع توافق وين ۀشخص روحانی و ھم ترکيب کابين

 ئی مدنی و توسعه سياسی آمده بود در نھايت کارش به جاۀ جامعۀبرای پروژ) محمد خاتمی(او که .  بيش نيستئیرويا

حاال اين که " از دانشگاه صدای دشمن می آيد"  به صراحت گفت ئی دانشجوۀ سادرسيد که در مقابل يک اعتراض

روز بود که با يک تشر دلواپسان کل انگار نه انگار که ھمين دي.  استاز اساس ادعای دموکراسی نداشته) روحانی(

  . ماجرای حضور زنان در استاديوم ھای ورزشی بايگانی شد

اين جريان . ين راه برای عروج يک جريان سياسی جديد در ايران باز خواھد شد شدن توافق وئی در صورت اجرا.ششم

کرات تکنوکرات اصالح طلبان رديابی و محافظه کاران و بخش سنتريست و بورۀميانۀ را می توان در برآيند اتحاد الي

ت چندانی با مجلس کنونی بسيار دور است که ترکيب مجلس آينده تفاو. کرد و نتايجش را در انتخابات مجلس آينده ديد

ثر در ساز و کارھای سياسی اقتصادی کشور ايفای نقش ؤخط نظامی امنيتی کماکان به عنوان يک نيروی م. داشته باشد

 اپوزيسيون ئی نھاۀدر غياب يک اپوزيسيون مترقی و متشکل چپ به سادگی می توان از ھم اکنون فاتح. خواھد کرد

  . را خواند–طلبان تا مجاھدين خلق  از سلطنت –" رژيم چنج"متکی به 

  

  !بعد از تحرير

.  برقرار کند فھم توافق وين برايش آسان خواھد شدی يک ارتباط ديالکتيکءاگر کسی بتواند ميان ھژمونی و بقا. الف

 !ن اين رابطه بر آمده باشمييشک دارم به دقت از پس تب

" بازۀ جامع"و " دموکراسی "ۀ ھای اصالح طلب وعد رسانهۀ ھنوز جوھر توافق شان خشک نشده است که توپخان.ب

روز کاپيتاليست ھا دشمن اگر تا دي"  لحيه فرموده اند که جناب قوچانی ابراز. مقتدای شان پوپرۀ درست به شيو. می دھد

بعد از توافق وين کاپيتاليست ھا رقيب ھستند و کمونيست ھا . ما بودند و کمونيست ھا رقيب، حاال جاھا عوض شده

  !"دشمن

  ١٣٩۴ ]سرطان[ تير ماه٢۶جمعه 

 

 


