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توافق: به نام چه کس؟ به کام چه کس؟

هومن ک.

 سپتامبر، سه کشور از طرف جورج بوش پسر به عنوان «محور شرارت» نام برده شدند: ایییران،11پس از 
ککره شمالی. «جنگ با ترور»، بدل به شعاری برای جنگ افروزی و ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه شد، عراق و 
بحران و بی ثباتی که از هر سو راهی بود برای گذر سرمایه داری از بحران. حمله امریکا به عراق به بهانه ی
تسلیحات کشتارجمعی پرده ای از این نمایش بییود. ادعییای دولییت امریکییا بییرای حملییه بییه عییراق ایجییاد
دموکراسی و امنیت در خاورمیانه بود، اما نیت واقعی آن، دستیابی سرمایه ی امریکییایی بییه منییابع نفییتی و
اقتصادی عراق و تحکیم جایگاه ایالت متحد در خاورمیانه بود، چیزی که چندی بعد در مورد سوریه، لیبی
ه ت ک و... هم شاهد آن بوده ایم. ایران هم از برخی جوانب شرایط کمابیش مشابهی داشته است. سال هاس
امریکا و جامعه ی جهانی درمورد ایران هشدار می دهند. اعلم شده که ایران خطری بیرای امنییت جهیانی
است، ایران به گروهک های تروریستی منطقه یاری می رساند، ایران عامل بی ثباتی در خاورمیانه است. امییا
فارغ از درجه ی حقیقی بودن این داعیه ها یا میزان یک سوگی آنها، پشت تمام این ادعاهییای دیپلماتیییک و
تبلیغات رسانه ای چیست؟ هیولس-سازی از ایران به منظور پیشبرد طرح های ژئوپولتیک ایییالت متحیید در
خاورمیانه، کسب هژمونی در مقابل قدرت  های رقیب، و نهایتا چنگ اندازی سرمایه ی امریکایی به نفییت و
منابع و بازار خاورمیانه. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در ادامه ی این فرایند، مبحییث داغ
دیگری مطرح شده است. دولت امریکا و هم پیمانانش مییدعی  هسییتند کییه ایییران در پییی سییاخت سییلح
هسته ای ست، ادعایی که به لحاظی مشابه ادعای آنان در مورد تسلیحات کشیتار جمعیی عیراق (پیییش از

) است، چرا که از سوی کارشناسان بین المللی بارها علنا اعلم شده که ایییران توانییایی۲۰۰۳تهاجم نظامی 
فنی ساخت سلح هسته ای را ندارد. بنابراین صرف نظر از نیت مندی حاکمیت ایران و برخی رتوریک  هییا و
رفتارهای تهاجمی اش، مدعیان به خوبی واقف بوده اند/هستند که تا چییه میییزان در مییورد تهدییید «ایییران
گ ه واسیطه ی ایین جن ت، ب ویه ی نخس هسته ای» بزرگ نمایی می کنند. این ادعیا دو سیویه دارد: در س
تبلیغاتی، بازار خرید تسلیحات در خاورمیانه برای مقابله با تهدید ایران داغ شده است، بازاری کییه منییافع
بی شماری برای سرمایه ی جهانی دارد. سویه ی دوم، مذاکرات هسته ای است. ادعا می شییود کییه جییامعه ی
رمایه های ا واقعیا ایین گیونه اسیت؟ س جهانی در حال مذاکره با ایران بر سر مسائل هسته ای ست، اما آی
امریکایی که در مورد سوریه و لیبی و عراق و اوکراین به دنبال کنار زدن سرمایه های اروپییایی و روسییی و
چنگ اندازی بر منابع این کشورهاست، در مورد ایران با حربه ی تحریم ها این کار را پیش می برد. از زمان
آغاز تحریم ها شرکت های اروپایی یک به یک تعطیل شده و مجبور به بیرون کشیییدن سییرمایه ی خییود از
ایران بوده اند. مذاکرات هسته ای در حقیقت مذاکره بین امریکا و اروپییا و روسییه در مییورد منافع شیان در
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ایران است، در حالی که امریکا سهم هر کدام را به نفع خود به حییداقل تقلیییل می دهیید. از طییرف دیگییر،
تیجه ی لمی ن وری اس ام جمه دی های نظ ر و ناکارآم ام فق تحریم ها دستاویزی شده تا ادعا شود که تم
دشمنی غرب و تحریم های اقتصادی است، نه پیامد خصوصی سازی ها و چپییاول طبقه ی فرودسییت توسییط
سرمایه. این طور تبلیغ می شود که گویی رژیم حاکم بر ایران واقعا رویکردی ضدامپریالیستی دارد و توافق
ردم وده ی م م ت اجرا ه ن م وبژکتیو ای هسته ای پیروزی ملت ایران در مواجهه با غرب است. سویه ی س
تای واره در راس د ایین رژییم هم بر ندارن هستند که از فقدان آگاهی طبقاتی رنج می برند. مردمی که خ
سیاست های بازار جهانی عمل کرده و دولت چیزی جز ابزار طبقه ی حاکم نیست. توافق میان سییرمایه های
ران و هجیوم روسی از یک طرف و سرمایه های اروپایی و امریکایی از طرف دیگر بر سر منیابع و بیازار ای
سرمایه ها به ایران برای چپاول طبقه ی فرودست هیچ نفعی برای این طبقییه نداشییته و نییدارد. در حقیقییت
سیاست های نولیبرالی، در راستای سیاست های بازار جهانی و صندوق بین المللی  پول، بیشترین ضییرر را بییه
طبقه ی کارگر رسانده و می رساند. طبقه ی متوسط نیز که توافق «هسته ای» را گامی در جهت منافع مردم
می داند و قهرمانان اش چهره هایی چون ظریف و روحانی هستند، گویا این واقعیت را بییه فراموشییی سییپرده
است که سازوکار دولت با تعویض رئیس جمهورها تغییری نمی کند و خط مشی آن همیشه سیاستی اسییت
که به نفع طبقه ی حاکم باشد. حتی این توهم و فریب کاری وجود دارد که این توافق حاکی از عقب نشییینی
جمهوری اسلمی در برابر غرب و پیروزی اعتدال «دولت تدبیر و امید» و طبقه ی متوسط اصلح طلب بییر
ه ه ب تندروان داخلی (با نمادهایی چون روزنامه کیهان و جبهه پایداری) است. این چنین است که این طبق
جای رویارویی با دشمن واقعی، درگیر تناقض کاذب تندرو/میانه رو می شود و به نوعی بیا سیایه می جنگید.
ه واقعییت (هرچنید خیود شعار این طبقه همیشه واقع بینی سیاسی بوده است، به معنای تسلیم آرمان هیا ب
رای ر راهیی ب واقعیت محل بحث دارد) و بنا به گفته ی طیف های سیاسی نماینیده ی آن هیا اسیتفاده از ه
رسیدن به حداقل ها. درحالی که:  «چیزی که امروزه در ادبیات سیاسی بییه واقع بینییی ملقییب شییده اسییت،
س رمایه؛ پ لط س تت تس تن واقعی د ی دی عیت یعن چیزی جز بی ناموسی نیست. واقع بین بودن در این وض

». اییین طبقیه اگیر هیم عمومیا بیر ایین گمیان1واقع بین بودن یعنی پذیرفتن این سلطه و تن دادن بیه آن
ساده دلنه نباشد  که دولت کنونی سرانجام دولتی ست از مردم و برای مردم، حداقل چنین می پنییدارد کییه
لل برای حفظ حمایت مردم در مقابله با رقبای «تندرو») منافع کلییی حییاکمیت را این دولت ناچار است (مث
در آشتی با منافع مردم پی  بگیرد. از این رو، این توافق نامه را راهی به سییوی گشییایش فضییای اجتمییاعیس-

سیاسی می داند. اما دریغا که وضع چه بسا بدتر شود. 
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متن دریافتی  

گیلسیان روزبه یادداشت از نقل به. 1
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