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  شفق .ع
 ٢٠١۵ اگست ١۶

  

  "ھسته ئیتوافق "در بارۀ چشم اندازھای 
روزھا شاھد   اينتوسط رژيم جمھوری اسالمی،" ١+۵"با قدرتھای " ھسته ئیتوافق "دنبال پذيرش مفاد اسارتبار ه ب

 گسترده در مورد چشم اندازھای آتی پس از امضای اين توافق برای مردم تحت ستم ۀفريبان يک تبليغات عوام موجی از

 -  حاکم و بلندگوھای تبليغاتی غرب بر می خيزد ۀگرچه منشاء اصلی اين تبليغات، از درون خود طبق. ايران می باشيم

 اخير می بينيم که ۀسال ٣۶ اما طبق روال - م و بقای عمر اين رژيم سرکوبگر ھستندکه خواھان تقويت موقعيت نظام حاک

 از سوی برخی نيروھای به اصطالح ھسته ئی جمھوری اسالمی در مورد نتايج مذاکرات و توافق ۀتبليغات مردم فريبان

له از اين توافق اسارتبار به عنوان از جم.  و تعديل به انحاء مختلف تکرار می گرددتغييرنيز البته با کمی " اپوزيسيون"

برای مردم ايران ياد می شود که گويا صلح و ثبات را به برکت رژيم تبھکار جمھوری اسالمی " موفقيت تاريخی"يک 

  .  را متحقق کرده است" ملت"حقۀ " حقوق"به زندگی آنھا بازگردانده و 

 جامعه در حال نشر است که ناشرانشان قبل از ھر چيز  درً وسيعائیھم اکنون ايده ھادر چارچوب پيشبرد اين سياست 

 ايجاد چشم اندازھای کاذب در ميان توده ھای به جان آمده برای اميدوار نگاه داشتن آنھا و خاموش کردن ددر صد

 در نتيجه توافق ًمطابق اين تبليغات، ظاھرا. آتش خشم و نفرت مردم عليه تداوم وضع طاقت فرسای کنونی می باشند

ھای اقتصادی بوجود آمده و "گشايش"ونی و رفع تحريم ھا، با ورود ھر چه بيشتر سرمايه ھای امپرياليستی به ايران کن

ھمچنين اين ايده . از بين می روند... مشکالت طاقت فرسای حاکم بر زندگی مردم  نظير بيکاری و گرانی و گرسنگی و 

. ی جھانی، خطر جنگ نيز از زندگی توده ھا رخت بر خواھد بستھا مبلغ آنند که در چارچوب روابط جديد با قدرت ھا

شدن روابط ايران و غرب، جمھوری اسالمی " عادی"برخی از اين تبليغات تا آنجا پيش می روند که عنوان می کنند، با 

ر اساس ب. کردن فضای سياسی جامعه شده و در نتيجه از شدت ديکتاتوری در جامعه کاسته خواھد شد" باز"مجبور به 

که از نظر اين تبليغات (ھای جھان غرب "فشار"اين نظر گويا در دوران جديد، جمھوری اسالمی يا داوطلبانه و يا زير 

و " حق شھروندی"و " حقوق بشر"مجبور می گردد تا به ) گويا شيفته برقراری آزادی و دمکراسی در ايران می باشد

  ... احترام بگذارد و " تشکل ھای مدنی"

 برای ايجاد خوش بينی نسبت به ئیيده ھا در شرايطی انتشار می يابند که محتوای توافقات انجام شده ھيچ گونه جااين ا

نگاھی به توافق اخير نشان می دھد که .  وضع موجود در ميان افکار عمومی آگاه جامعه ما باقی نگذارده استتغيير

وط ديکته شده از سوی اربابان جھانی شان، نه تنھا صدھا سران مزدور جمھوری اسالمی در واقع با پذيرش تمامی شر

می خويش سوزاندند و در واقع بدون ھيچ حاصلی به جيب و ھای مردم ايران را در کورۀ اتئی از دارادالرميليارد 

 سرمايه داران جھانی و قدرت ھای امپرياليستی ريختند، بلکه شمشير داموکلس امپرياليست ھا عليه خلق ھای تحت ستم
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کيد می کنند که در أ که طرف ھای مذاکره کننده تئیتا جا. ما را با فاصله ای نزديکتر بر سر مردم ايران قرار دادند

" تحريم ھا"جمھوری اسالمی از شرايط ديکته شده، تمامی " يک ميلی متر تخطی"پروسه جاری به محض مشاھدۀ حتی 

نه ھای قبلی از جمله جنگ که بار ھر گونه يو گز") ھسته ئیفاھم ت"از سخنرانی اوباما بدنبال اعالم (باز خواھند گشت 

 بر گرده توده ھای رنجديده ايران سرشکن خواھد شد دوباره روی ميز قرار ًانتايج فاجعه بار آن در آينده بار ديگر تمام

  . خواھند گرفت

ات آشکار، باز ھم بی شرمانه برای رغم اين واقعيه  که با ھر انگيزه و توجيھی بئیدر نتيجه تمامی افراد و نيروھا

برای مردم ايران دم می زنند و يا می پندارند که رفع " موفقيت"جمھوری اسالمی کف زده و از توافق اخير به عنوان 

تحريم ھا و عادی شدن روابط، منجر به بھبود اوضاع زيست و معاش توده ھای محروم خواھد گشت، کاری جز خاک 

   .ريب آنھا نمی کنندپاشيدن به چشم مردم و ف

با در نظر گرفتن اھداف نامقدسی که اين تبليغات چی ھای قدرت حاکم از عوامفريبی ھای اخير تعقيب می کنند، الزم 

است که با بررسی برخی به اصطالح استدالالت آنھا در مورد چشم انداز روند جاری و بھبود اوضاع زندگی توده ھا، 

عت را با اتکاء به واقعيات در مقابل افکار عمومی به نمايش گذارد و نشان داد که با فقدان پايه عينی تزھای اين جما

ًچنين تبليغاتی اين نيروھا اساسا در تداوم تحميل ھيوالی گرسنگی و فقر و محروميت و بيکاری و فحشاء بر جان و 

  .  ندھستی ميليون ھا تن از کارگران توده ھای ستمديده به ياری دژخيمان حاکم می شتاب

  نخستين ايده رايج اين است که در نتيجۀ کسب توافق وين، خطر حمله نظامی و جنگ و نتايج فاجعه بار آن از زندگی 

معيارھای  خويش و مصالحاين واقعيتی است که تا زمانی که امپرياليست ھا بنا به . مردم ما رخت خواھد بست

 نسبت به تعھدات پذيرفته شده وفادار است، کارت حمله  مطرح کنند که جمھوری اسالمیخودشان" ئیراستی آزما"

 که ئی اما افراد و نيروھا.می و يا جنگ در شکلی ديگر به حاشيه خواھد رفتونظامی در شکل بمباران نيروگاه ھای ات

 با پا به پای جمھوری اسالمی می خواھند به مردم ما اطمينان دھند که با عادی شدن روابط با ارباب بزرگ، خطر جنگ

وجود جمھوری اسالمی و سياست ھايش از زندگی توده ھای تحت ستم محو شده و امنيت بر زندگی آنان حاکم خواھند 

در حال حاضر نيروھای جمھوری اسالمی در راستای شد سخت در اشتباھند و اين واقعيت را در نظر نمی گيرند که 

 حضور مزدوران رژيم در لبنان و . خاور ميانه اندسياست ھای قدرت ھای بزرگ درگير چند جنگ در منطقه بحرانی

 سال گذشته ايران را ھمواره به مثابه يک عامل تنش و بحران ٣۶در طول ... فلسطين، افغانستان، چچن و بوسنی و 

 سال جنگ بيھوده و ٨ بگذريم از - اين روند ھم اکنون نيز با ھمان شدت ادامه دارد .آفرينی در منطقه تبديل ساخته است

ه در شرايط کنونی نيروھای نظامی جمھوری اسالمی در عراق و سوريه ب. ارتجاعی با عراق به نفع امپرياليست ھا

 ھای جنگی بر بستر بحران جاری و ئیھر يک از اين ماجراجو. طور چشمگيری در منازعات جنگی جاری درگيرند

ارد شدن رژيم در يک جنگ خانمانسوز را سياست ھای جنگی عمومی امپرياليست ھا در منطقه، خطر گسترش آن و و

تجربه حيات ننگين جمھوری اسالمی نشان می دھد از آنجا که بندناف اين رژيم از روز . در بطن خود می پرورند

 ھای نظامی بخشی ئینخست با سياست ھای امپرياليستی و منافع قدرت ھای بزرگ گره خورده است، جنگ و ماجراجو

داده و توده ھای تحت ستم ما ھيچ گاه در شرايط سلطۀ نظام حاکم روی امنيت و صلح پايدار ت آن را تشکيل ياز موجود

  . در اين کشور و منطقه را نخواھند ديد

محور ديگری از تبليغات واھی جاری بر اين پايه استوار است که با عادی شدن روابط و ورود سرمايه ھای بيشتر 

راه انداخته و با ايجاد کار و ه رفته و  قراردادھای جديد، اقتصاد راکد مملکت را بامپرياليستی، کمبود منابع مالی از بين 

تجارت، ھيوالی بيکاری و گرانی و تورم و نتايج آن يعنی فقر و گرسنگی و فحشاء و غيره به شکل کنونی از زندگی 

  . توده ھای رخت خواھد بست
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مشکل کنونی نظام سرمايه داری وابسته  ًاين است که اصوالنخستين حقيقتی که تبليغات فوق بر آن سايه می اندازند 

ن يولؤ اين واقعيت زبانزد ھمگان است که جمھوری اسالمی بنا به اعتراف مس.ايران مشکل کمبود سرمايه و پول نيست

رآمد  ددالر ميليارد ٨٠٠، بيش از )با وجود تحريم ھا( سال زمامداری دولت احمدی نژاد ٨م حداقل در جريان يخود رژ

اما حتی دستيابی . نفتی داشته که معادل کل درآمدھای جمھوری اسالمی در تاريخ حيات اين رژيم تا آن مقطع بوده است

راه افتادن اقتصاد و بھبود زندگی توده ھا نشد، ه  جمھوری اسالمی نه تنھا باعث بۀبه اين مبلغ نجومی در شرايط سلط

ی آشکار و پنھان يا به جيب غارتگران جھانی و ايادی آنھا ريخته شد و يا توسط ًبلکه اين منابع عظيم تماما از کانال ھا

در نتيجه با وجود . دستگاه بوروکراسی فاسد و گنديدۀ حاکم دزديده شد و صرف سياست ھای ضد خلقی طبقۀ حاکم گشت

 يعنی کارگران و توده ھای حصول به اين مبلغ عظيم، فقر و فالکت ھر چه بيشتر دامان اکثريت عظيم آحاد جامعه ايران

  . محروم را گرفت و دستمزدھا و سطح زندگی آنھا حتی نسبت به گذشته به گونه ای فزاينده سقوط کرد

 حرکت سرمايه ھای ًنگاھی به تجارب تاريخی و سيمای کنونی جھان  نشان می دھند که اصوالگذشته از حقيقت فوق، 

 به قيمت تشديد فقر و استثمار کسب مافوق سود ھر چه فزاينده ترف ويژه در شرايط بحران با ھده امپرياليستی ب

سرمايه ھای "بنابراين، موج احتمالی جديد سرازير شدن .  که صورت می گيرد،کارگران و خلق ھای تحت ستم است

ورم قرار مين منافع مردم ايران و نجات آنھا از فقر و گرسنگی و بيکاری و تأبه ايران نمی تواند در خدمت ت" خارجی

واقعيت اين است که اين سرمايه ھا ھر جا پا گذارده اند به خاطر کسب سود بيشتر و تشديد غارت منابع طبيعی، . گيرد

در کشورھای متروپل، سرمايه داران . بر شدت استثمار کارگران و ابعاد غارت ثروت ھای خلق ھای محروم افزوده اند

ازمان داده، ارتش ھای وسيع بيکاران بوجود آورده و توده ھای وسيعی را تعرض وحشيانه ای را به طبقه کارگر خود س

 که قدرت ھای بزرگ ھمين تمايل ماھوی به سوداندوزی بيشتر و بی حد و مرز سرمايه است. به خاک سياه نشانده اند

سرمايه داری را بر آن داشته تا در تمام جھان و از جمله در بازار ايران با شدتی به مراتب فزاينده تر از گذشته در صدد 

در شرايطی خود را برای ھجوم گسترده تر به بازار ايران آماده ساخته " سرمايه ھای خارجی "ًاتفاقا. کسب سود باشند

 و سرکوب ھر گونه مخالفت با ءسالمی با قانون کار ارتجاعی خود، با قراردادھای سفيد امضااند که رژيم جمھوری ا

از منظری ديگر، يک نگاه به اوضاع .  سرمايه، در محيط ھای کار بھشت برينی را برای آنھا به وجود آورده استۀاراد

 ھای خارجی قرار ندارند و محل تاخت و "تحريم" نظير ترکيه و امثال آنھا که مورد ئیتوده ھای تحت ستم در کشورھا

تاز سرمايه ھای امپرياليستی می باشند، نشان می دھد که چه اوضاع معيشتی وخيمی گريبان ميليون ھا تن از کارگران 

  .و اقشار محروم آن جوامع را گرفته است

ه ای که با خود به ارمغان ً بدون شک حضور گسترده تر سرمايه ھای خارجی و قراردادھای شديدا اسارتبار و يکجانب

می آورند، باعث خواھد شد که سرمايه داران وابستۀ حاکم و رژيم و ايادی آن به سود ھای مشخصی دست يافته و در 

نتيجه معدود سوپر ميلياردرھای جديد در ايران به وجود آيند؛ ھمانطور که با سرمايه گذاری ھای خارجی در دورۀ 

در پايان برنامه ھای .  در دولت رفسنجانی شاھدش بوديم٧٠ و کل دھۀ ۶٠ ۀر دھپسا جنگ يعنی اواخ" بازسازی"

و موج ھجوم سرمايه ھای خارجی، يک اقتصاد ورشکسته و تا خرخره مقروض به بانک جھانی و " سردار سازندگی"

 رانده شده و پديده وجود آمد و ميليون ھا تن از کارگران و توده ھای محروم به زير خط فقره صندوق بين المللی پول ب

 اين ھا ۀو فحشای گسترده و در مقابل ھم" کودکان خيابانی"و " زندگی در قبرستان"و " کارتن خوابی"ھای زشت 

در نتيجه بايد . ی رذل و غارتگر، تصوير تازه ای از جامعه تحت سلطه ما را به نمايش گذارد"آقا زاده ھا"عروج نسل 

گفت که حتی با عملی شدن لغو تحريم ھا در پناه " سرمايه ھای خارجی"تگان به تبليغات چی ھای عوامفريب و شيف

  . امپرياليستھا مشکالت بنيادين زندگی توده ھای تحت ستم ھمچنان به جای خود باقی خواھند ماندۀتوافق ديکته شد
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 رفع ھيوالی بيکاری و در جامعه به جای بگذارد باعثکه ی ھم رغم ھر اثر واقعيه  کالم اين که رفع تحريم ھا بۀخالص

فقر و گرسنگی و تورم و گرانی از زندگی کارگران و توده ھای تحت ستم و  زير خط فقر يعنی اکثريت آحاد جامعه 

 - نظام جمھوری اسالمی، نه در تحريم ھا بلکه در نظام اقتصادیۀنخواھد شد؛ چرا که ريشۀ بيماری اقتصاد ورشکست

به اين امر ھم بايد اشاره کرد که ھم اکنون از ورای سيل ھجوم اوليه . فته استحاکم نھ ه داری وابستۀيسياسی سرما

ًت ھا عمدتا در صدد أت ھای آنھا به ايران برخی شواھد بيانگر آنند که اکثر اين ھيأصاحبان سرمايه ھای خارجی و ھي

لی ھستند و نه سرمايه فروختن کاالھای مصرفی بنجل خود به ايران و گسترش بخش ھای غير مولد و خدماتی و دال

  . گذاری ھای طوالنی مدت در بخش ھای پايدار و توليدی اقتصاد ورشکستۀ جامعۀ ايران

اما فريبکارانه ترين و مبتذل ترين چشم انداز کاذبی که مدافعان نظام حاکم و رژيم جمھوری اسالمی در استقبال از 

ع به بحث سترون گشايش در فضای ديکتاتوری حاکم بر جامعه توافقات اسارتبار اخير در مقابل مردم ما می گذارند راج

به طور خالصه .  جمھوری اسالمی ستۀدر شرايط سلط" آزادی ھای مدنی"و " دمکراسی"وجود آمدن ه و چشم انداز ب

اسم " ( بين المللیۀجامع"دنبال عادی شدن روابط با ه مبشرين اين ايدۀ باطل با لھجه ھای مختلف اظھار می دارند که ب

 بين المللی شروع به ايجاد ۀجامع" فشار"جمھوری اسالمی يا داوطلبانه و يا زير ) مستعار قدرت ھای امپرياليستی

 خفقان زدۀ ما حاکم ۀبه تدريج بر جامع" آزادی ھای شھر وندی"و " حقوق دمکراتيک"کرده و " فضای باز سياسی"

روحانی " وعده ھای انتخاباتی"اين جماعت مخاطبين خود را به که در رابطه با اين چشم انداز  به ويژه آن. خواھد شد

 خود به نظام ۀس جمھوری که در تمام دوران خدماتی نوکر منشانئيبه وعده ھای ھمان ر. تبھکار نيز رجوع می دھند

معه ضد خلقی حاکم، در حساس ترين پست ھای سيستم يکی از مظاھر بارز مدافع خفقان و تشديد سرکوب توده ھا در جا

  . نام گرفته است" قھرمان اعدام" سال زمام داری اش در پست رياست جمھوری نيز ٢بوده و در ھمين 

ھای درندۀ "گرگ" تبليغ چنين چشم اندازی در شرايط کنونی درست به مانند آن است که بخواھيم مردم ما بپذيرند که ًاوال

 عوامفريبی در شرايطی نشر می يابد که ھمه می دانند اين. ھای آرام و صلح جو تبديل گردند"ميش"حاکم يک شبه به 

و چه در قبای " پيرو خط امام"و " محافظه کار"جمھوری اسالمی در تمام برھه ھای دوران حکومتش چه در لباس 

در تمام شرايط فاقد کمترين ظرفيت برای ايجاد و قبول کوچکترين " اصالح طلب"و " ميانه رو"و " معتدل"فريبندۀ 

  . ای صنفی و سياسی و حقوقی در نظام حاکم بوده استآزادی ھ

 مطالعه تاريخ نشان می دھد که ضرورت حفظ و بقای نظام سرمايه داری حاکم بر ايران با ً بايد گفت که اصوالًثانيا

 سال ٣۶بطور مشخص، ما در طول . اعمال يک ديکتاتوری عريان و سرکوب وحشيانه سيستماتيک گره خورده است

ری اسالمی ديده ايم که اين رژيم بدون مسدود کردن دائمی و مطلق فضای سياسی جامعه، بدون اعمال يک حيات جمھو

قھر عريان و نفوذ يک ديکتاتوری تمام عيار به خصوصی ترين زوايای زندگی توده ھا قادر به ادامه حيات نبوده و 

 به دستگاه سرکوب قدرتمند ء و با اتکاءمامی قوابرای حفظ چنين موقعيتی سردمداران جمھوری اسالمی با ت. نخواھد بود

خويش و سربازان گمنام امام زمانشان عمل کرده اند و تا کنون با قاطعيت تمام ھرگز اجازه نداده اند که سد ديکتاتوری 

توده ھای تحت ستم کوچکترين " حقوق دمکراتيک"و رعايت " دمکراسی"آنھا به دست خودشان و با قبول کمترين 

  . برداردشکافی 

 سردمداران جمھوری اسالمی بھتر از ھر کس ديگری می دانند که با رفع تحريم ھا و عادی شدن مناسبات با غرب، ًثالثا

در دست آنھا برای سرکوب مطالبات مردمی ھر چه بيشتر رنگ باخته و دير يا زود توده " شيطان بزرگ"دستاويز 

واقعيتی که به طور . اسی بار ديگر در مقابل آنھا صف خواھند بستسي- ھای تحت ستم با انبوھی از مطالبات اقتصادی

  . طبيعی مسلح شدن ھر چه بيشتر اين رژيم به چماق سرکوب و خفقان و اعمال قھر ضد انقالبی را در پی خواھد داشت
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 در مورد از سوی ديگر برای تمامی کسانی که بار ديگر در حال گرم کردن تنور برای امپرياليست ھا و مراحم آنھا

کيد کرد که در ھيچ برھه ای از تاريخ و به طور أدر ايران می باشند، بايد ت" حقوق بشر"و " دمکراسی"و " آزادی"

برای کارگران و خلق " دمکراسی"و " آزادی"مشخص در دوران حاکميت جمھوری اسالمی، امپرياليست ھا مدافع 

ًغ در مورد ظاھرا ضديت با جمھوری اسالمی، در عمل، در تمام رغم تبليه عکس آنھا به ب. ھای تحت ستم ما نبوده اند

دوره ھای بحرانی و ھر بار که توده ھای ما عليه اين رژيم به پا خاسته اند با تمام ابزار ممکن به ياری جمھوری 

 شان در ۀمر که جنايات روزامريکاس آنھا أامروز نيز امپرياليست ھا و در ر. اسالمی شتافته و آن را حمايت کرده اند

ھر چشم کوری را ھم خيره کرده است، به ھيچ رو خواھان تضعيف ...  و اعراق و سوريه و افغانستان و فلسطين و ليبي

 موجود را ۀآنھا تداوم عمر نظام استثمارگران. جمھوری اسالمی و قدرت يافتن توده ھای به جان آمده در ايران نيستند

ين سودھايشان می خواھند و شرط اساسی تداوم و تضمين اين سودھا  خويش و تضمۀبرای تثبيت و گسترش سلط

 کمترين ء و شرکاامريکااگر .  سرکوب وحشيانه مردم ايران توسط رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی ست

سعودی و داشتند در مقابل ديکتاتوری وحشيانه مزدورانشان در عربستان " حقوق بشر"و " دمکراسی"ی به اعتقاد واقعي

 حداقل قطعنامه ھای متعدد عليه آزادی و دمکراسی کشی ًل و جنايات آنھا به کمترين اقدامی دست می زدند و مثالئياسرا

" دمکراسی"در نتيجه انتظار حمايت از امپرياليست ھا برای پيشبرد . نمی کردند" وتو"اين دولت ھا در سازمان ملل را 

زی جز فريب توده ينھا خود عامل اصلی بقای عمر ديکتاتوری حاکم  ھستند، چدر ايران در شرايطی که آ" آزادی"و 

 اين تبليغات و سازندگان و مروجان رنگارنگ آن بر بستر ئیزمان زيادی الزم نخواھد بود تا بار ديگر رسوا. نمی باشد

  . واقعيات در مقابل ھمگان قرار گيرد

ق کنونی، عرصه ديگری ست که به طور آشکار وابستگی عميق می جمھوری اسالمی از زمان آغاز تا توافوپروژۀ ات

بررسی رفتار جمھوری اسالمی در اين . جمھوری اسالمی به امپرياليسم و سياست ھای امپرياليستی را نشان می دھد

ت روند نشان می دھد که چگونه سران اين رژيم به ھمان نسبت که در مقابل خواست ھا و مطالبات عادالنه توده ھای تح

عمل می کنند و از اعمال ھيچ جنايتی عليه مردم دريغ نمی ورزند، درست به ھمان درجه " انقالبی"ستم ما قاطعانه و 

به خرج می دھند تا نظام وابسته " قھرمانانه"ھای " نرمش"در مقابل اربابان جھانی شان ھميشه مانند موم عمل کرده و 

  . حاکم را حفظ کرده و خود در قدرت باقی بمانند

تنھا با شناخت ماھيت وابسته و ضد مردمی اين رژيم است که می توان فھميد آغاز دوران بعد از تحريم و علنی و عادی 

يت مطلق آحاد رشدن روابط با اربابان جھانی نيز منجر به ھيچ گونه گشايش جدی در زندگی سراسر محنت زده اکث

امپرياليست ھا و طبقۀ حاکم در مورد آثار به اصطالح تاريخی اين در نتيجه نبايد فريب تبليغات .  ما نخواھد شدۀجامع

توده ھای تحت ستم ما برای رسيدن به آزادی و رفاه و . توافق را خورد و چشم اندازھای کاذب آنھا را باور کرد

عی در  دمکراتيک راھی جز متشکل کردن خود و گام برداشتن در مسير يک انقالب اجتماً واقعاۀخوشبختی و يک جامع

  .می در طول دو دھۀ اخير اين واقعيت را يکبار ديگر به اثبات رسانده استوآغاز و فرجام پروژه ات. ش ندارنديپ

 

 


