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  شباھنگ راد

  ٢٠١۵ جوالی ٢۴

  ھسته ئیپيآمدھای توافق 
 

 بنابه ، رژيم جمھوری اسالمی به ثمر نشستکردن" رام"ھای قدرت مداران بين المللی پيرامون "زورآزمائی"ًظاھرا 

فارغ از ھياھوھای سياست مداران پيرامون . بدر آمدند" پيروز"طوالنی " نبرد"گفته ھا و اخبار منتشره، ھمه، از اين 

 برای جامعۀ ئیُمذاکرات و توافقات، نخستين پرسشی که بايد به بررسی آن پرداخت، آن است که توافق وين، چه پيآمدھا

تکشان خواھد داشت؟ آيا و خالف ياوه گوئی ھای سران حکومت می توان، دربندمان و ھمچنين برای کارگران و زحم

ِداده و ستدھای مابين باالئی ھا را، در خدمت به شکوفائی اقتصاد از کار افتاده و در خدمت به بالندگی جامعۀمان 
  دانست؟ 

که ھمۀ اينھا بازی ھای سياسی و بده و بستان ھای  ، اشاراتی داشتم مبنی بر اين لوزان و نگاه ھاۀتوافق نامدر نوشتۀ 

ًاست؛ و عميقا بر اين " خاورميانۀ بزرگ"سياست ساختن رمايه داران بين المللی، و ھمۀ اينھا در خدمت به اجرائی س

ر سياست ھای قدرت مداران بين المللی نداشته يي ھمچون نظام جمھوری اسالمی، نقشی اساسی در تغئیباورم که نظام ھا

قشه ھای امپرياليستی در منطقه و در درون جامعه به حساب آمده و و ھمواره و ھمواره، به عنوان مجريان و بازيگران ن

تابع سياست ھای انتخابی بزرگان سرمايه اند؛ بر اين عقيده ام که امپرياليست ھا کمترين جايگاه و ارزشی برای سران 

 بر خواھند چيد را ، ھر زمان منفعت شان ايجاب کند، بساط آنان رژيم جمھوری اسالمی قائل نيستند ھمچونئیرژيم ھا

حال اين چنين بوده است و ھمچنين ترديدی در آن نيست ه تا ب. و عناصر و رژيم ديگری را جايگزين آنھا خواھند نمود

که سران رژيم جمھوری اسالمی در اين چندين دھه، خدمات بس ارزنده ای برای بزرگان سرمايه انجام داده اند و 

عملکرد تاکنونی رژيم جمھوری . ای امپرياليستی از خود نشان نداده اندسياست ھساختن کمترين تعللی در اجرائی 

ی کارگران و زحمتکشان، مبين اين ادعاست که سران حکومت، از آغاز، ھمان ئاسالمی در مقابل خواسته ھای پايه 

تی واضح تر، نظام به عبار. سياستی را پيشۀ خود ساخته اند که قدرت مداران امپرياليستی در مقابل شان قرار داده اند

 اقتصادی، فاقد پتانسيل و روحيۀ مقاومت و -مانند ھمۀ نظام ھای وابسته، فاقد استقالل سياسی ه جمھوری اسالمی ب

 سياسی سران -  شده است که سياست ھای اقتصادی يافت، به عينه در برابر قدرت ھای امپرياليستی اندايستادگی در

  .انطباق با سياست ھای انتخابی، دولت ھای بزرگ جھانی ستحکومت، در ھمرديفی، در ھمسوئی و در 

، ھزاران انسان بی دفاع را مورد اذيت و آزار قرار داده است و ھزاران تن م زندگی مردم را به تباھی کشاندهاين نظا

. ی وارد گرددجرم آزاديخواھی از دم تيغ گذراند تا مبادا، روز و روزگاری خدشه ای به حاکميت امپرياليسته ديگر را، ب

سران حکومت در يورش، سرکوب و در غارت بی وفقه به دسترنج ھای کارگران و زحمت کشان و ھمچنين به حراج 

ُگذاشتن و به يغما بردن نعمات و امکانات عمومی جامعه، يد طوالئی دارند؛ می توان ده ھا و يا حتی صدھا مورد از 

 را رديف نمود و نشان داد، که وظيفۀ سران اين نظام، چيزی جز، سياست ھا و برنامه ھای اقتصادی جمھوری اسالمی
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داران بين ی سياست ھای امپرياليستی، چيزی جز سمت و سو دادن منابع طبيعی و امکانات جامعه به جيب سرمايه اجرا

 آن نبوده  تک نمونه ھایۀاز زمر" ھسته ئیانرژی "منظور دستيابی به ه ً، طبعا صرف ھزينه ھای کالن بالمللی نيست

طور مثال راه اندازی جنگ امپرياليستی ھشت سالۀ ايران و عراق، قطع سوبسيدھا و گرانی رو به ه و نمی باشد، ب

منظور سرکوب جنبش ھای اعتراضی، ه افزون مواد سوختی و اوليۀ زندگی، خريد سالح ھای مدرن و پيشرفته ب

 جنگی امپرياليستی بوده است که حکومت -ی اقتصادی  برنامه ھا و سياست ھاۀپيگيری سياست رياضت کشی از جمل

  .مداران ايران پيشۀ خود ساخته اند

کيد می گردد، نمی توان توافق لوزان و بعد از آن وين أبر مبنای چنين عملکرد جنگ طلبانه و غارتگرانه ای ست که ت

ان بين المللی پيرامون سھم بری را، خارج از چھارچوبۀ کالن تر سياسی، و خارج از بده و بستان ھای قدرت مدار

ِۀ بھتر جھان دارمنظور اه ، جنگِ بزرگان امپرياليستی ب- ئی و نه ادعا-در حقيقت جنگ حقيقی . بيشتر توضيح داد
، ا ھمچون عراق، لبنان، فلسطين، سوريه، ليبيئیسرمايه داری، و کنار زدن جناح ھای رقيب از صحنۀ کشورھا

ُ که اين روزھا تجلی خود را، در آوارگی و در کشت و کشتار ئی؛ جنگ ھا و تضادھاافغانستان، ايران و غيره است ُ

مروری کوتاه به ماھيت و دالئل جنگ ھای تاکنونی و ھمچنين نگاھی گذرا، به . نمايش می گذارده مردم خاورميانه ب

گان سرمايه، و اساسی بزری ئِبرکناری ديکتاتورھا و رژيم ھای متفاوت، نمايانگر اين حقيقت است، که ھدف پايه 

راه می ه به خيال خود جنگ ب. ، از شر ديکتاتورھا و نظام ھای سرکوبگر نبوده و نيستهخالصی جوامع زير سلط

ُاندازند، به خيال خود قصد برقراری دمکراسی و رھائی توده ھا را سر می دھند تا بر منابع طبيعی منطقۀ خاورميانه 

 که بازندگان حقيقی آن، نه طبقۀ سرمايه داری، بلکه کارگران، زحمت کشان و ئی ھاتسلط بيشتری يابند؛ جنگ و آشوب

 فوائد ديگر ۀآری، توافق وين را ھم می توان و می بايست در چنين بستری توضيح داد و از زمر. توده ھای محروم اند

ی و رو در رو با جناح رقيب، در  در انتخابات آت- امريکا حزب دمکرات -ِرا، به حساب کسب اعتبار بيشتر اوباما  آن

، يمن، سودان، ا ھمچون سوريه، ليبيئیمدارا و در ھمکاری بيش از اين با دولت روسيه، در باز تعريف و تقسيم کشورھا

بيھوده و بی دليل ھم نبوده و نيست که اوباما توافق وين را به عنوان . ايران و غيره با ديگر شرکای سرمايه نوشت

از رئيس جمھور روسيه، از او به خاطر کمک به رسيدن : "قلمداد می کند و اعالم می نمايد که" ريخیتوافق قرن و تا"

رھبران دو کشور قول دادند ھماھنگی نزديک ميان دولت ھا "و در  ادامه می گويد " به توافق با ايران قدردانی می کنم

  ".خصوص سوريه با ھم کار کننده ی بئطقه را حفظ کنند و ھمچنين ابراز عالقه کردند برای کاھش تنش ھای من

 اينگونه پيداست که، يک سر اصلی اين دست مذاکرات، دولت روسيه می امريکاًتلويحا و از گفته ھای رئيس جمھور 

توافق به ھر حال . و ثمرۀ الزمه بود" توافق تاريخی"باشد و بدون توافق و ھمسوئی با آن، مذاکرات لوزان و وين، فاقد 

، امريکاوين، تا چه اندازه، و تا چه زمانی، بر دوام خواھد ماند، ربط و بستگی به اوضاع تضادھای درونی حاکمان 

بستگی به تضاد منافع جناح ھای رقيب امپرياليستی و مھمتر از ھمۀ اينھا، بستگی به اوضاع جنبش ھای اعتراضی 

ن منافع امچنين بستگی به نقش آفرينی و دخالت گری ھای مدافع و ھ کارگری و ديگر توده ھای ستم ديدۀ خاورميانه

ِر يافته و مشاھده شده است که تضاد منافع ييًواقعيت اين است که اوضاع دنيا در اين چند دھه کامال تغ. مردمی دارد
و در مبارزه  مذھبی و آنھم در کشورھای زير سلطه - مابين قدرت مداران بين المللی، نماد خود را، در جنگ ھای ملی 

نمايش می ه ، يمن، سوريه و امثالھم بابا به اصطالح ديکتاتورھا و رژيم ھای سرکوبگری ھمچون عراق، افغانستان، ليبي

يک از مردم منطقۀ خاورميانه، در آن ذينفع نيستند و سازماندھندگان، بانيان و طرفين  جنگ و تنشی که ھيچ. گذارد

  . اندحقيقی آنھا، دولتمردان بزرگ جھانی 

راه می اندازند و ه به عبارت ديگر، مشاھده شده است که چگونه قدرت مداران بين المللی بر اساس منفعت شان جنگ ب

 بحران خود بکاھند؛ مشاھده شده است که چگونه ازسياست آوارگی ميليونی توده ھای محروم را در پيش می گيرند تا 
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اندازند و از ھم می پاشاندند، تا جناح ھای بزرگ رقيب را، از ميادين ُدولت ھای ريز و جوامع خرد را، به جان ھم می 

چرا که ترس و وحشت نظام ھای امپرياليستی . ُپر سود بدر کنند و مانع اعتراضات مستقل و سازمانيافتۀ مردمی گردند

 عراق، سوريه، ی ست و بی دليل ھم نيست که جوامع تحت سلطه ای ھمچونئاز برخاستن ھای عمومی و يکپارچۀ توده 

ِ و غيره، يکی پس از ديگری، به جوامع ناامن، و به جوامع تصفيه حساب ھای قدرت مداران بين المللی تبديل اليبي
ُدر حقيقت نياز اين دورۀ سرمايه، راه اندازی تنش و آشوب بيشتر و در ھم ريختن آرامش نسبی جوامع . گرديده است

ايران و غيره ھمچون عربستان، ترکيه، " آرامی"ر شکل و شمايل جوامع ييغ سرمايه، تۀوردزير دست است؛ نياز اين 

منظور جلوگيری از عرض اندام سازمان ھای ه  مذھبی ب-ورۀ سرمايه راه اندازی جنگ ھای قومی است؛ نياز اين د

کاری به رونق ِ، خالف ياوه گوئی ھای سران حکومت و مناديان سرمايه، توافقات از نوع وين، ده و کمونيستی سترزمن

 و کاری به رفع و رجوع مشکالت عديدۀ کارگران و زحمت کشان ندارد؛ قرار ھم بر اين نبوده و  اقتصادی جامعه

ه ميزان بيکاری ھا بکاھد و قرار ھم بر اين نيست، تا تحولی تازه و نو، در زندگانی دردمندان باز نيست که توافق وين، 

نديشيم، ساده لوحانه است، که اينگونه بيچۀ خيرانديشی، به توافق وين بنگريم، و خام انديشی ست که از دري. وجود آورد

ِ اجتماعی درون جامعه خواھد بود؛ توافق وين، - توافق وين، متضمن رشد اقتصادی و تضمين کنندۀ آزادی ھای سياسی 
 ازمحروم ندارد و نه تنھا، توافق امپرياليستی ست که کمترين قرابتی با خواسته ھای بنيادی کارگران و توده ھای 

  .را گسترده تر و گسترده تر خواھد کرد اوضاع مشقت بار کنونی نخواھد کاست، بلکه دامنۀ آن

با اين تفاصيل نگاه خيرخواھانه و مثبت به توافق وين، ناصحيح ست و به خطا خواھيم رفت، تا در ھمسوئی با سران 

ی را به مسير انحرافی سوق دھيم، و به تبع ئا بکوبيم و افکار توده اقتصادی بعد از تحريم ھ" رونق"حکومت، بر طبل 

"  حق مسلم ماستھسته ئیانرژی "از آنھا و با صراحت تمام می توان اعالم نمود که نه شعار سران حکومت، مبنی بر 

ھائی خواست توافق ن"وران مذاکرۀ و زحمت کشان بوده است، نه شعار دحقيقی و منطبق با منفعت جامعه و کارگران 

، و نه توافق وين را، می توان در خدمت به رشد اقتصادی و رفاه ه می شد، را می بايست جدی گرفت"مردم است

خالف اراجيف سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، لغو تحريم ھا ھم، کمترين کمکی به زندگی و به . اجتماعی دانست

آمد آن، پيشاپش روشن است و از ھم اکنون و به جرأت می توان ی توده ھای ستمديده نخواھد کرد و پيئنيازھای پايه 

چرا که اين توافق در . گفت، که خير آن به سرمايه داران، و شر آن، به ميليون ھا انسان دردمند جامعۀمان خواھد رسيد

تۀ  اقتصادی قدرت مداران بزرگ جھانی، در پاسخگوئی و در پيگيری افسار گسيخ-پاسخگوئی به بحران سياسی 

ًسياست رياضت کشی امپرياليستی ست و مسلما اين دست توافقات، نمی تواند پاسخگوی دردھای بی شمار ميليون ھا 

  . انسان محروم و تھی دست جھان باشد

که، به زندگی و به ميزان رو به افزون بيکاری ھا و به نداری مردم جوامع به اصطالح پيشرفته و مدرنی   اينۀدر حايش

ندازيم تا بھتر دريابيم، که علل اصلی از کاال و مواد اوليه، نگاھی بيُ پر المان، فرانسه و امريکاان، ھمچون انگلست

نه و المادليل کارکرد سيستم و مناسبات ظه ِزندگی وخيم توده ھای محروم، نه در اثر تحريم کاالھای اوليۀ زندگی، بل ب

 جای دنيا و حتی در به اصطالح پيشرفته ترين کشورھا، فقر هشوربختانه ھم. حاکميت بناحق نظام ھای امپرياليستی ست

بيداد می کند و يک وعده غذای کامل برای کودکان، به آرزو تبديل گشته است و جوانان، در حسرت ورود به ميادين 

ين اين  و غيره، مبامريکا، فرانسه، المانانسان گرسنه و بيکار در انگلستان، ھا وجود ميليون . آموزشی و کاری اند

 ھمچون ئیحقيقت است که فقر و دربدری و بيکاری و گرسنگی، جھانی شده است و عامل و مولد اصلی آنھا، دولت ھا

بنابراين تا زمانی که اين نظام ھا و دولت . ، فرانسه و ديگر نظام ھای وابسته بدانان می باشندالمان، انگليس، امريکا

زی در بھبودی و در زندگی بھتر محرومان نيست و تنھا با نابودی نظام ھای ھای وابسته بدانان بر سر کارند، چشم اندا

 -  و آنھم با تمامی اعوان و انصارش - امپرياليستی و با سرنگونی رژيم ھای وابسته ای ھمچون رژيم جمھوری اسالمی 
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خالصه و بر . آوردِاست که می توان، آرامش و آسايش را برای جامعه و برای ميليون ھا انسان محروم به ارمغان 

کيد ورزيد که، توافق وين، سازش تازه، مابين قدرت مداران بين أخالف ساده انديشان و ناپيگيران انقالب می توان ت

 تر، به جان و مال ميليون ھا انسان دردمند است و بدون کمترين شک و ترديدی، لغو تحريم منظور تعرضی نوه المللی ب

مانند تمامی جوامع ه يليون ھا کارگر و زحمتکش نخواھد کرد و جامعۀ ايران ھم، بھا ھم کمترين کمکی به زندگی م

، المان، انگلستان، امريکاوابسته، ھمان مسيری را طی خواھد کرد که ديگر جوامع امپرياليستی و از جمله جامعۀ 

  .اين روزھا با آن دست به گريبان اند.. فرانسه و 

  

  ٢٠١۵ جوالی ٢٢

  ١٣٩۴ ]سرطان[ تير٣١

 

 


