مسئله اتمي ايران ،تحريم و تبليغات جنگي با نگاھي به تحوالت اخير در جامعه ايران

نوشته :حميد قرباني ،شروين رھا
در گرماگرم اوجگيری بحران در منطقه يورو،اعتصابات کارگری ،تغييرات ادامه دار
سياسی در کشورھای عربی و خصوصن بعد ازحمله بمب افکن ھای ناتو به ليبی،
بارديگر مسئله ايران وغنی سازی اورانيوم و اين بار از زبان سردار فاتح ناتو در ليبی
آقای سارکوزی يادآوری شد .وی خواستار حمله پيشگيرانه به تاسيسات اتمی ايران شد .
البته اين آماده باش جنگی بعد از اين اعالم گرديد که دولت ايران که در يک بحران
سياسی ـ اقتصادی شديدی بسر می برد اعالم کرد که ظرفيت غنی سازی اورانيوم را تا
حد بيست درصد باال خواھد برد.
تحريم اقتصادی ايران* که از مدتھا قبل ازسوی دولت ھای بزرگ سرمايه داری آغاز
شده بود در ھفته ھای اخير بويژه با تصويب تحريم بانک مرکزی ايران و اعالم تحريم
خريد نفت ايران از جانب امريکا و اتحاديه اروپا شدت گرفت و بازار ارز در تھران
سقوط آزاد کرد .مسئله اتمی در ايران قبل ازاينکه علت تشنج فی مابين رژيم اسالمی و
دولتھای امپرياليستی باشد وسيله ای برای ايجاد روابط سياسی و اقتصادی دولت ھای
بزرگ سرمايه داری با دولت ايران در پيشبرد اھداف عمومی يعنی رفع موانع انباشت
سرمايه در ايران است  .لذا ھر گونه تغيير سياسی در حکومت ايران از اين استراتژی
تابعيت می کند .تحريم و تبليغات جنگی امريکا  ،اسرائيل و اروپا ھر چند فشار بررژيم
اسالمی درروی ميز مذاکره است اما در واقع به قھقرا بردن جامعه وجنبش ھای
اعتراضی در آن است.
مقابله واقعی با ھر گونه جنگ افروزی ورسيدن به حد اقلی از رفاه و آزادی در ايران در
گرو سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی حامی سرمايه است .واين تنھا در تقابل با
استراتژی امپرياليست ھا وکل سرمايه داری در منطقه و قطعن با نيروی متحزب و
متشکل کارگران و رھبری سياسی اش امکان پذير خواھد بود.

مسئله اتمی در ايران پروژه ای است که جايگاه ويژه ای در تنظيم روابط سياسی ايران با
دولت ھای بزرگ سرمايه داری دارد و در واقع صرفن مربوط به غنی سازی اورانيم
واستفاده از آن درصنايع نظامی نيست .ھمانطور که تا به امروزھم ھنوزھيچگونه
مدرکی ،دال بر توليد سالح ھای شيميائی دردوران صدام حسين در عراق بدست نيامده
است که شورای امنيت سازمان ملل به بھانه آن قطعنامه صادر کرد ،تحريم وحمله نظامی
کرد و حاصل آن حکومتی دست نشانده بر جامعه به بھای ميليونھا کشته و زخمی و آواره
بوده است .در ايران نيز آژانس بين المللی انرژی اتمی نه چيزی دررابطه با غنی سازی
اورانيوم درکاربرد نظامی در دست دارد ونه اصلن ايران در اين رابطه به گرد پای
امريکا و روسيه و فرانسه واسرائيل وغيره می رسد  .اسرائيل نه تنھا اولين وارد کننده
مھمات در خاورميانه است بلکه حتی از صد تا سيصد کالھک اتمی برخوردار است .
امروز اسرائيل خصوصن با توجه شرايط منطقه و جنبش ھای اعتراضی کشورھای
عربی پيشقراول تھديد حمله نظامی به نيروگاھھای اتمی ايران شده است  .و اما مسئله
اتمی ايران از يک سابقه ی تاريخی برخوردار است و در ھر زمان حاکميت ايران با
توجه به توازن نيرو چه داخلی و چه خارجی به شيوه ای مسئله را طرح و پيش برده
است .به عبارتی دولت ايران و ھمچنين طبقه سرمايه دار ايران در رابطه با مسئله اتمی
نه حمله ،بلکه بيشتر از ھمه تضمين بقاء و رسميت خود را می طلبد .جناح اصالح طلب
با طرح گفتگوی تمدنھا در توافق با دولت ھای امپرياليستی بر سرمسئله اتمی وارد شد که
اين سياست با توجه به سياست تعرضی امپرياليستی و بويژه آمريکا در منطقه به پيش
نرفت .جناح اصول گرايان يا بھتر است گفته شود جناح نظاميان با توجه به افول اقتصاد
و شکست سياست جنگی آمريکا در منطقه و رو آمدن چين و روسيه بعنوان قدرت ھای
تعيين کننده ،به داشتن حق ايران در رابطه با تاسسيات اتمی و غنی سازی اورانيوم
واکنش نشان داد .بورژوازی و دولت ايران کوشش می نمايند که بتوانند در نھايت ضمن
نوعی ادغام در سرمايه جھانی با توجه به بلوک بندی ھای جديد بتوانند بعنوان قدرت
منطقه با و يا بدون سالح اتمی دست يابند .و اما مسئله در گيری رژيم جمھوری اسالمی
ايران و دولت ھای امپرياليستی و بويژه آمريکا و فراز و نشيب آنرا نمی توان بخوبی
درک کرد ،مگر اينکه تا حدودی به گذشته وبه چگونگی قدرتگيری ارتجاع اسالمی در
ايران وسير حرکت آن پرداخته شود.
رژيم اسالمی با پشتوانه و حمايت دولت ھای امپرياليستی) کنفرانس گوادلوپ و فرستادن
ھويزر رئيس ناتو به ايران و پذيرائی از خمينی در فرانسه و، (...بسيج گرايش ارتجاع
مذھبی توانست دردوران جنگ سرد به قدرت برسد .امواج انقالبی سال پنجاه و ھفت
سرنگونی رژيم ديکتاتوری پھلوی را در پی داشت وبه دستگاه سرمايه داری در ايران که
ژاندارم منطقه لقب گرفته بود ضرباتی وارد ساخت.درآغاز دولت بازرگان وليبرالھای
سنتی ناتوان ازجلوگيری از پس لرزه ھای امواج انقالبی شدند ولذاخمينی و روحانيت که
در قم اقامه داشتند در پايتخت مستقر شدند .رژيم جمھوری اسالمی با ساختن دسته ھای
تروروبرپايی داربسبک قرون وسطا به قلع و قمع و ترور و وحشت پرداخت و انقالبيون
و آزاديخواھان و مخالفين را از دم تيغ گذراند  .تشکل ھای کارگری ودانشجويی
وسازمانھای سياسی منحل اعالم شده و فعالين آن تحت تعقيب ،دستگير ،زندانی و
تيرباران شدند .ارتجاع حاکم بيشترين تعرض رابه زنان و ابتدايی ترين حقوق اجتماعی

شان روا داشت .صدای مردم کردستان و ديگر مناطق در جھت رفع ستم ملی با يورش
نظامی ،بمباران واعدامھای دسته جمعی پاسخ داده شد.
عروج ارتجاع مذھبی در منطقه که دراواخردوران جنگ سرد با نام خمينی ،طالبان،
حماس و حزب ﷲ لبنان گره خورده بود قبل از ھر چيزدرانطباق با منافع دولت ھای
بزرگ سرمايه داری و بويژه ھژمونی سياسی و مالی و نظامی امريکا موجوديت يافت.
پس از سقوط رژيم شاه و با وجود خال ژاندارمی اش در منطقه ،جنگ ايران و عراق از
يک سوآزمونی شد برای تامين ھژمونی بر منطقه ونيز تامين سياست ھای امپرياليستی
خصوصن امريکا که چند ھدف را در عين حال تعقيب می کرد .رژيم با دامن زدن به
آتش جنگ فضای انقالبی راسرکوب و سيستم نظامی اش را منسجم کرد ودر عين حال
توليد ارزش اضافه را افزايش داد .بيشترين سود آوری برای سرمايه داری جھانی در
توليد وسائل کشتار انسانی نيز بدست آمد .جنگ ايران و عراق شبيه جنگ ھای کالسيک
نبود که پيروزی يا شکست نتيجه آن را رقم بزند .در شرايطی که از سوی دولت ھای
بزرگ سرمايه داری در شورای ملل قطعنامه پايان جنگ ايران وعراق تنظيم ميشد،
جمھوری اسالمی طرح قتل عام زندانيان سياسی را ريخت و ھزاران زندانی سياسی رابه
طور دسته جمعی و در فاصله زمانی کوتاھی تيرباران کرد .در چنين شرايطی رژيم
اسالمی درموقعيتی قرار گرفت که می بايست خود را با شرايط جھانی سرمايه منطبق
کند .رھبر مورد پذيرش دولت ھای امپرياليستی ونماينده گرايش ارتجاع مذھبی برای
مقابله با امواج انقالبی در ايران يعنی خمينی جام زھررا نوشيد وسرمايه داری ايران با
انباشت سرمايه بدست آمده در دوران جنگ و گرفتن وام از سازمانھای جھانی سرمايه
داری امثال صندوق بين المللی پول سوت بازسازی خرابی ھای دوران جنگ را زد .
بازسازی ويرانی ھای ناشی از جنگ ،البته نه در جھت رفع نيازھای تلنبارشده توده
رنجکشيده در جامعه ،بلکه در واقع شيپور باز سازی روابط سرمايه داری ضربه خورده
برای صاف کردن جاده سياست جھانی نئوليبراليسم بود .اين شيپوردر دست رفسنجانی
قرار گرفت و وی با اتخاذ سياست تعديل نيروی کار،خصوصی سازی صنايع  ،اخراج و
بيکار کردن کارگران کار خويش را آغاز کرد .واما ،با بھم خوردن روابط ايران و
امريکا توسعه اقتصادی سياسی سرمايه در ايران و بويژه ادغام در سرمايه ی جھانی
منوط به بازسازی روابط با امريکا بود .اولين قدم با حضورغير رسمی مک فارلين
نماينده امريکا در ايران را نيزھاشمی رفسنجانی برداشت .اما با وجود شرايط مناسب
جھانی واز جمله ايجاد قوانين نئوليبرالی  ،بدليل تناقضات سياسی در رژيم جمھموری
اسالمی سير حرکت توسعه منوط به رفع اين تناقضات بود که از جمله بازتعريف وتجديد
نظر در ساختار سياسی و حتا پايه ھای ايدئولوژيک آن را ايجاب می کرد .اين شرايط را
رفسنجانی و حزب کارگزاران نتوانستند فراھم آورند .شکل گيری طيف دوم خرداد با
شعارتوسعه اصالحات سياسی واسناد پيشنھادی سعيد حجاريان که ترجمه و تدوين نوشته
ھای ھانتينگنتن وجامعه باز فوکووغيره بود جوابی به حرکت سرمايه در مسير
نئوليبراليسم گرديد وبا گفتگوی تمدنھا دردوران رياست جمھوری خاتمی تالشھايی
درايجاد نزديکی با امريکا و اتحاديه اروپا صورت گرفت .و اما ،چنين برنامه ای زمانی
می توانست با موفقيت روبروشود که جنبش ھای اجتماعی رايج در ايران بويژه و در
رأس آنھا جنبش کارگری را منکوب کرده و يا حداقل آنھا را وادار کنند که راه برآورده

شدن خواست ھايشان را از طريق سياست اصالح طلبی جستجو کنند .درمقابل اصالح
طلبان و به موازات آنھا اصول گرايان نيزدر تالش برای گرفتن نھادھا و ارگانھا ی
قدرت آرام ننشستند.
اعتراضات کارگری در جھت متشکل تری نسبت به سابق خود را نشان داد واين خود
مانعی در راه اجرای بی چون و چرای قوانين نئوليبرالی سرمايه در ايران بود .به گلوله
بستن کارگران خاتون آباد درعين نشان دادن ھر چه بيشترماھيت ارتجاعی رژيم اسالمی
در ميان توده کارگران ،نشان از به بن بست خوردن سرمايه در برخورداری از تشکل
تعامل طبقاتی و دولت سياسی خويش ،دولت " قانونگرائی" که تمام اقشار طبقه سرمايه
دار را در خود جای دھد و به رانت حکومتی پايان دھد ،بود .اين ھمان بن بستی شد که
بمرور اصالح طلبان را از قدرت دور کرد و جای خود را به منظور پيشبرد ھمان
قوانين ،ولی در اشکالی ديگر و با شيوه ديگر به اصول گرايان يا درست تر گفته باشيم
نظاميان با درجه و بدون درجه داد  .انتخابات ھشتاد وھشت اوج ورشکستگی سياسی
بورژوازی ايران در پشت بستن به اصالح طلبان را نشان داد ،سياستی که اوجش با
بنيانگذاری موسسه مطالعات استراتژيک وخصوصن بخش سياسی آموزشی و اطالعاتی
سپاه پاسداران و بويژه سعيد حجاريان شروع شد) اتفاقن افولش نيز با زدن تير به سعيد
حجاريان آغاز شد(  .اين سياست رفسنجانی و خاتمی را از سر گذرانيد و آخر سر به
موسوی متوسل شد .برعکس احمدی نژاد نه چندان شناخته شده در سياست از سوی
تماميت خواھان که در پشت آنھا پاسداران جبھه رفته قرار داشتند به جلو رانده شد و
کشتی جمھوری اسالمی را از موج جنبش ھشتاد وھشت با سرکوبی گذراند وبه بازيگر
ماھری در سياست ھای جھانی ايران تبديل شد .و اکنون می توانيم با جمع بندی ازاين
تغيير و تحوالت و با توجه به اوضاع جھانی به مسئله اتمی ايران و تأثير آن در روابط
فی مابين دولت ھای ايران و امپرياليست ھا بر گرديم .
سالھاست که رابطه رسمی ايران با امريکا جای خود را بخشن به روابط سياسی اقتصادی
با اروپا و عمدتن با چين و روسيه داده است .بستر سياسی ايران نيز متاثرازجغرافيای
سياسی جھانی پس از جنگ سرد از يک سو و نيز اينک با بن بست سياست ھای جھانی
نئوليبراليستی از سوی ديگر تغييراتی کرده است .سرمايه در ايران به منظور بازتوليد
خويش و ادغام در سرمايه جھانی از بدو رژيم اسالمی تا کنون فراز و نشيب ھا داشته و
بدنبال حلقه ھای مختلفی برای اين اتصال بوده است .طيف دوم خرداد واصالح طلبان
عمدتن بدنبال تلفيقی از سياست ھای جھانی نئوليبرالی با حفظ قوانين اسالمی در حکومت
بودند وسياست ھای خارجی از جمله مسائل اتمی را تحت عنوان گفتگوی تمدنھا با دولت
امريکا و اتحاديه اروپا پی گيری می کردند .با اين حال درسياست داخلی درتوسعه
سياسی به منظورنماينده گی شدن طبقه سرمايه دار در ايران ناکام ماندند ودر مقابل دولت
نظاميان در جريان انتخابات ھشتاد و ھشت عرصه را کامل به آنان واگذار کردند.
نظاميان در مقابل جناح اصالح طلبان وبه منظور سرکوب جنبش اعتراضی ھشتاد و
ھشت پشت خامنه ای و احمدی نژاد رفتند .اما به نوعی خود خامنه ای نيزنقش پادوئی
احمدی نژاد را يافت و برای اولين بار ولی فقيه نيازمند اين شد که قبل ازتأئيد شورای
نگھبان تبريک خود را نثاروی که منتخب و منتصب پاسداران بود نمايد .اکنون رژيم
برای حفظ موجوديت خويش درشرايطی جديد قرار گرفته است .جناح طرفدار دولت

احمدی نژاد با وجود اجرای قوانين نئوليبرالی منجمله حذف يارانه ھا و تغيير قانون
کارگام ھای جدی در راه مھيا شدن جامعه برای سود دھی بيشتر سرمايه برداشته ،ولی با
اين حال ھنوز نتوانسته به بحران رژيم و رفع کل موانع موجود سرمايه در ايران خاتمه
دھد و وجود بحران اقتصادی جھانی سرمايه و سر ريز شدن آن به چاه بحران مزمن
اقتصادی سياسی موجود در جامعه ايران با چالش ھای ديگری نيز مواجه شده است که
از جمله می توان به فشار جناح روحانيت و خامنه ای اشاره کرد.
در شرايط حاضر سرمايه داری جھانی در بحران اقتصادی بسر می برد و با پی آمدھای
اجتماعی ناشی از آن يعنی اعتصابات و مبارزات کارگری و توده ای در کشورھای
امپرياليستی روبرو است.در چنين شرايطی بطور بی سابقه ای انواع تھديد نظامی و
تحريم اقتصادی از جانب دولت ھای امپرياليستی امريکا و اروپاواسرائيل شدت گرفته
است ،بازار ارسال وفروش اسلحه از جانب کشورھای امپرياليستی به عربستان ،امارات
و کشورھای خاورميانه باال گرفته است و اروپا ،اسرائيل و امريکا با تبليغات نظامی
وآماده باش نيرو و استقرار موشک وناونظامی خطر ايران اتمی را گوشزد می کنند .در
سايه چنين شرايطی است که از سوئی دولت بدھکار آمريکا اعالم می کند که ظرفيت
بمب اتمی اش را از سه تن به پنج و نيم تن افزايش داده است .امريکا حمله نظامی
اسرائيل به تاسيسات اتمی درايران را جدی تلقی می کند .از سوی ديگردر حکومت
اسالمی انتقاد نظاميان و فرماندھان سپاه به خامنه ای باالگرفته است .سير رويدادھا حاکی
از انسجام نظاميان در قدرت در رابطه با برون رفت از بحران حکومتی در بريدن دست
روحانيت از سياست و ايجاد حلقه ای اتصالی در سرمايه جھانی دارد .اين حلقه در سطح
جھانی به مدل چينی شباھت دارد ،مدل اقتصادی ای که در آن درعين حال که فرصت
بويژه برای سرمايه گذران خارجی و مالکيت سران و اعوان و انصار نظاميان باز می
شود ،ولی با کنترل سياسی قوی و با ھاله ای ايدئولوژيک اسالمی فرمال بر آن و تشديد
حس ناسيوناليستی ھمراه خواھد بود.در چنين شرايطی تھديد ھای جنگی و تحميل فشار
تحريم ھا بر گرده طبقه کارگر واقشارديگر فرودست ،می تواند از دو نظر به رژيم
جمھوری اسالمی کمک کند .از يک سو روحيه ناسيوناليستی را اوج دھد و از سوی
ديگر توده ھا را در منگنه چگونگی رفع نيازھای روزمره قرار دھد.
با اينحال ھنوز سرمايه نمی تواند موانع بحران موجود اقتصادی و سياسی را رفع شده
بداند تا زمانيکه فشار کارگران و زحمتکشان بر جامعه سنگينی می کند و از اين نظر
رفع بحران می تواند بشکل انقالبی اجتماعی نيز متحقق شود  .حل بحران بشکل انقالبی
فقط با دخالتگری کارگران به صورت متشکل و متحزب درجنبشی است که کل سرمايه
را نشانه رفته ودر اولين گام رژيم اسالمی اش را در تير رس خود داشته باشد .مقابله با
اھداف امپرياليستی در ايران در شرايطی که خطرجنبش ھای توده ای در منطقه برای
آنان رفع نشده است و مقابله با تھديدھای نظامی آنان فقط می تواند از طريق بزير
کشانيدن رژيم جمھوری اسالمی در ايران توسط کارگران و مردم زحمتکش باشد .
***
* تحريم اقتصادی ايران ـ تحريم ھمچون جنگ ادامه سياست در اشکال ديگری است و امروزه يکی از حربه ھای متداول دولت
ھای امپرياليستی برای فشار بر حريفان است  .اگر چه ظاھرن اين ابزار فشاری است تا حريف را به مذاکره و يا تسليم وادارند
اما در واقع دود آن قبل از ھر چيز به چشم توده ھای زحمتکش در جامعه می رود  .زياد الزم نيست به حافظه خود فشار آوريم
فقط بھتر است بياد آوريم چگونه صدھھا ھزارکودک عراقی با تحريم اقتصادی حکومت صدام حسين از جانب امپرياليست ھا ی

امريکا و متحدينش بعد از جنگ اول خليج ودر سال ھای دھه  ٩٠در اثر کمبود مواد غذايی و دارو جان باختند .تحريم اقتصادی
ايران از جانب دولت ھای امپرياليستی جنايتکار به منظور فشار بر رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی به ھر دليل حتی غنی سازی
اورانيوم و توليدات اتمی ھم که باشد ھيچ بار انسانی در برندارد وعوارض مخرب آن قبل از ھر چيز توده ھای زحمتکش ايران
را در بر می گيرد .نيروھای سياسی که در اپوزيسيون به ھر نامی و با ھرتوجيھی در مقابل رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی به
دفاع از تحريم می پردازند و يا تحريم و حمله نظامی امپرياليست ھا را ساپورت می کنند ريگ به کفش دارند  .سوسياليست
کارگری که بر اساس منافع مستقل طبقاتی کارگران عمل می کند بر اين امر واقف است که کارگران در يک جنگ طبقاتی و بر
اساس آن می توانند بساط رژيم جمھوری اسالمی را برچينند  .ديگر جايز نيست در ميان دشمنان دنبال دوست گشت ،زيرا که دو
طرف ھم رژيم اسالمی و ھم امپرياليست ھا از دشمنان کارگران ھستند .
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