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  !پيروزى ديپلماتيك يا كاپيتوالسيون اسالمى

  تراب ثالث

  

. واكنش هاى متفاوتى را بدنبال داشته است  5+  1و گروه   ايرانبين هسته اى  تفاهم چارچوب مقدماتىانتشار 
گو تر از هميشه وارد   تر و ضدونقيض عريانهمان طور كه حدس زده مى شد اپوزيسيون بورژوايى خارج كشور 

خواست هاى "در مقابل  "سرسختى"همان متخصصين و مفسرينى كه تا كنون رژيم ايران را براى . ميدان شد
جام زهر را به سخره گرفته اكنون كه نرمش نشان داده است، نوشيدن  ،سرزنش مى كردند "جامعه بين المللى

همان هايى كه مى گفتند رژيم براى حفظ خود  و جلوگيرى از حمله نظامى عامدانه بحران هسته اى را براه . اند
به ميزانى كه اين توافقات در . را فروخت "حقوق ايران"اكنون كه به بحران خاتمه داده مى گويند  ه استانداخت

 نظرى تاثيرداشته باشد، در انتظار اغتشاش "اپوزيسيون"ليستى براى اين كاهش بودجه هاى نهاد هاى امپريا
 نشانهعمدتا اين توافق را  چه بين المللى و چه ايرانى،زى، بورژوا پراگماتيك تر مفسرين .  هم بايد بود ىبيشتر

و تسهيل ورود  خاورميانهى در يكه با تنش زدا يدى از مناسبات بين المللى تلقى مى كننددگشايش فصل ج
كه خود به نوبه  شدخواهد  منجر به دوره اى از شكوفايى اقتصادى ، بخصوص ايران،سرمايه به اين بازار بزرگ

   . حكومت در ايران را به دنبال خواهد داشت يزاسيونليبرال

در منطقى چنين بويژه از آن جا كه . اين شايد تنها بحث جدى قابل تعمقى باشد كه تا كنون ارائه شده استو 
شايد نگاهى به همين استدالل زاويه مناسبى براى روشن كردن ماهيت اين  .طيف چپ نيز نفوذ كرده است

ى كه هايماهه اى كه منجر به انتشار بيانيه شد، يكى از ابزار 18در واقع در طول مذاكرات . توافقات نيز باشد
درز در ايران و آمريكا از . ين استدالل بوده استمذاكرات به كار گرفته  شده دقيقا هم اين جلب مخالفينبراى 

توافقات هسته اى منعقد شوند همانند قطره  كه قرار است پس ازى اقتصادى بزرگى خبر قراردادهادائمى 
 تبليغىدر جنبه  بيشتر "استدالل" اينبنابراين قوت . استفاده شده استبه مذاكرات  عالقه تزريقچكانى براى 

استدالل پيچيده خود  ، هر چند غير منطقى؟هست آننيز در  حقيقتى آيا اما، .بودن منطق است تا واقعى آن
 همراه و در تركيب با  امكانات ويژه سرمايه دارى ايران ،هجوم سرمايه خارجى به ايرانلغو تحريم ها و : نيست

بزرگترى در ى به بازارهاى بازار داخلى بالنسبه بزرگ و امكان دست رس -  )در مقايسه با ساير كشورهاى منطقه(
مناسب بالنسبه  ، زير بناىماهرتحصيل كرده و منطقه، منابع گسترده مواد خام، نيروى كار ارزان و بالنسبه كل 
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رشد چشم گيرى از توسعه بدون ترديد  – فنى و كادرهاى گسترده ادارىوجود ، و صنعتىتر براى رشد 
روابط منطقى در واقعيت مشخص  همواره  با اما اين . اقتصادى و انباشت سرمايه را به دنبال خواهد داشت

  !جايى كه گاهى بى منطقى تنها برآيند ممكن مى شودتا . هاى ديگرى نيز مواجه اند "منطق"

برخى تاييد يا عدم تاييد خامنه ه است يا خير؟ آيا اساسا توافقى صورت گرفت .توافقات نگاه كنيمخود به  نخست
اگر نام گذارى امسال از . اما رهبر نقدا تاييد خود را اعالم كرده بود.  اى را هنوز هم مساله مورد بحث مى دانند

عكس خندان ايشان با روحانى  قبل از اعالم كافى نبود، انتشار  "همدلى دولت و ملت"جانب خامنه اى به سال 
. شد كه اوامر حضرت را به اجرا در آورد "انتخاب"د، روحانى نشوفراموش . را تكميل كرداين تاييد  مهتفاهم نا

ماه گذشته خود گوياى اين تاييد  18با تيم مذاكرات در  خامنه اىهمراهى باند ها و نهاد هاى تحت فرماندهى 
. خواهد بود "رهبر"ه اند كه حرف نهايى با از همان آغاز مذاكرات مقامات ايرانى بار ها و بارها تكرار كرد. است

در واقع . ايشان هستند شخص طرف مذاكراتيك كه بارها با ايما و اشاره فهمانده انداز همان اول  هم خود رهبر
پس بيانيه اى كه . نكرده بود و علنى مداخله مستقيمايران به اين اندازه در مسائل هسته اى  هرگزخامنه اى 

به تحليل هاى سطحى و  اتكاى مفسرين. را نيز پشت سر داشته است )سپاهدر نتيجه و (رهبرمنتشر شد تاييد 
ماه پيش بى فايده بود امروز نيز چيزى را روشن  18هاى درون رژيم همان طور كه  "جناح"رايج در باره دعواى 

و حاضر است تا  استهيات حاكمه ايران خواهان مذاكره و رسيدن به توافقات بخش عمده مسلما . نخواهد كرد
خامنه اى در كمين ننشسته است كه زير پاى مذاكرات را خالى . جايى كه الزم باشد به عقب نشينى رضايت دهد

 حتى در حرف همآمريكا  اگركه  استهاى ايشان به آمريكا فقط براى آن  "بى اعتمادى"اظهار مكرر  .كند
نيست بلكه به آمريكا پس عدم اعتماد ايشان در واقع . داشتمامتيازى نداد بتواند بگويد من از اول هم اعتمادى ن

چرا كه از آغاز مذاكرات نيز به هيچ وجه مسلم نبود كه آمريكا بخواهد يا ! بيايدايشان  به اين كه چيزى گير
ه نژاد، كاسه ب ىاين در واقع ايران بود كه هم زمان با ژست هاى قهرمان پنبه اى اش احمد. بتواند امتيازى بدهد

بنابراين مسلم بدانيد، هر آن چه . دق الباب مى كردبراى ميانجى گرى با آمريكا دست پشت در سلطان قابوس 
  .  تيم مذاكرات امضا كند كل رژيم نيز تصويب خواهد كرد

ارزش اين توافق را زير سئوال مى برد بيشتر از اختالفات درون هيات حاكمه ايران آن چه  ،در مقام مقايسه
مثال، روشن است كه در حال حاضر اكثريت سناى آمريكا با . اى درون خود طبقه حاكمه آمريكا استهمخالفت 

پس اگر توافقى نيز عاقبت امضا شود كوچكترين تضمينى نيست كه ما به . همين تفاهم نامه نيز مخالف است
كه  "راست افراطى"و  "ماورا راست"در دعواى دو جناح . ازاى اجرايى آن چيزى باشد كه منطق طلب مى كند

 مساله اصلى شان امروزه در واقع كل قوه مقننه آمريكا را تشكيل مى دهند، هنوز اكثريت با كسانى است كه
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. ايران نبايد به تكنولوژى اتمى دست رسى داشته باشداساسا  مى گويند بلكهنيست  استفاده نظامى يا صلح آميز
سناى آمريكا راى دهند كه حتى پس از امضاى قرارداد نهايى هنوز همين افراد قرار است اواخر همين ماه در 

روز آن را بررسى كند و بدون راى مثبت سنا هيچ توافقى رسميت نخواهد داشت و هيچ  60سنا بايد دست كم 
اما  .اين كه آيا جناح سوپر ارتجاعى سنا پيروز خواهد شد يا خير هنوز روشن نيست. تحريمى لغو نخواهد شد

مضافا به اين كه اين .  آن ها اجازه نخواهند داد آب راحتى از گلوى رهبر پايين رود كامال روشن است اين كه
، اسرائيل، عربستان سعودى :برخوردار استبه نحو احسن طيف در خود منطقه نيز از ابزار اجرايى اين مزاحمت 

  .داعشو  تركيهپاكستان، جمهورى آذربايجان، 

دقيقا به همين دليل كه به توافق نرسيده اند  و اقع هنوز توافقى صورت نگرفته استبه گفته هر دو طرف  در و
مذاكرات، يعنى مساله لغو تحريم  و هميشگى دو گره اصلى !نده اصادر كردزودتر از موعد را آن  "چارچوب"

نظامى ايران هسته اى در تاسيسات  "تحقيقات"از  بين المللى هاى مالى و نفتى عليه ايران و مساله بازرسى
مورد روشن نيست پروتوكل توافق كرده است، اما تاسيسات نظامى ايران با اصل بازرسى . بالتكليف مانده است

از بحث هاى پرس تى وى . از چه قرار است چرا كه هنوز آژانس از عدم همكارى ايران گزارش مى دهدتوافق 
 ظاهرا اسامى . مساله گره زده است اين باتمى خود را ايران مساله ترور دانشمندان ااين طور به نظر مى رسد كه 

دو باقى مانده همان مساله عمده دو  ،نابراينب. كسانى كه ترور شدند از طريق بازرسى هاى قبلى فاش شده بود
خواست ايران براى  دنه تيم مذاكراتى آمريكا مى توان! يعنى دليل اصلى شروع مذاكرات ،است عمده اوليهمساله 

چرا (و نه تيم ايرانى مى توانست طلب نكند )  يستچرا كه در حوزه اختيارش ن(بپذيرد لغو فورى تحريم ها را 
بود قبل از راى گيرى آوريل سنا محتواى توافقات  ناچاردستگاه اوباما اما ). استرهبر  اعالم شده "خط قرمز"كه 

هر چند هنوز جا براى شكست تفاهمات هست بنابراين . ثرى داشته باشدرا اعالم كند تا بتواند در نتايج راى ا
چيزى غير از همان كه منتشر شده در عمال همه شواهد نشان مى دهند كه مذاكرات در واقع به پايان رسيده و 

قصد طرفين از ناتمام اعالم كردن مذاكرات آماده سازى جو سياسى در هر دو كشور . توافق نهايى نخواهد بود
علنى كردن بحث در باره لغو تدريجى تحريم ها در ايران و بحث در باره سيستم كنترل و نظارت يعنى . است

بر اين قرار دهيم كه توافقى هست و همين است كه بيان بايد پس فعال فرض را . بين المللى بر ايران در آمريكا
  نتايج چه خواهد بود؟   . شده و طرفين نيز در قبوالندن آن به مخالفين خود موفق خواهند شد

بصورتى فرمال و صورى نگاه مى مذاكرات و نتايج آن اين نخست اين كه بسيارى از مفسرين بيش از اندازه به 
ورود به اين . توافق در مذاكرات مساوى است با تنش زدائى و فصل جديد در روابط ،بنا به تعريفتوگويى . كنند

بين ايران و آمريكا كه دست موقتى  استى آتش بساعالم رسمى فقط  اما حاصله انتشار توافق نامهمذاكرات و 
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پايه هاى اين توافق . تا به امروز بطورغير رسمى وجود داشته است اشغال نظامى افغانستان يك سال قبل ازكم از 
مرد "و هم تهران  "فقيه عاليقدر" هم ريخته شد كه امپرياليزم آمريكا توانست همكارى همه جانبه هنگامى
 وخيم ترينالبالى در . بگيردبزور بلكه  ،رسما طلب كند نه تنها افغانستانرا براى اشغال نظامى مسكو  "آهنين

به  "مقامات آمريكايى در افغانستان"همواره از قول  سال اخير، 15در  حمالت ديپلماتيك آمريكا به ايران
از اين  هم ان خود كاخ سفيدياخير حتى سخنگو در دو مورد. شده استاشاره  نيز اهميت كمك هاى ايران
ايران در  "نقش سازنده"آمريكايى و  "منظم نظاميانبازگشت " ايران در "كمك": همكارى تشكر كرده اند

از اشغال  پيشاين بار از يك سال . فراشد در عراق تكرار شد چند سال بعد عين همين. بحران انتخاباتى اخير
. مى شدبرگزار ) و كرد(آمريكايى نظاميان و  سپاهمقامات بين جلسات مرتب و مشترك هماهنگى نظامى عراق 

نمى توانست حتى يك ماه در آمريكا  ،به اعتقاد بسيارى از متخصصين و مفسرين در واقع بدون همكارى ايران
ه ساختمجددا ابعاد اين همكارى ها را برجسته  در صحنه سياسى منطقه داعشناگهانى  ظهور. خاك عراق بماند

تعزيه در تمام اين دوره، . ى نه فقط از نوع نظامى و لجيستيك بلكه عمدتا سياسىيو تاكيد شود همكارى ها. است
اذهان بسيج به قصد داشته است تا ) و منطقه اى(نمايشى و داخلى  ىبيشتر مصرفهاى طرفين همواره خوانى 
  .يىبراى جنگ نهاعمومى 

از  اين همكارى علنىاعالم  چيزى بيش از سال همكارى 15 پس ازايران امپرياليزم آمريكا به رژيم  "پاداش"
در روابط چندان  "فصل جديد"پس . اين توافق در واقع فقط همين است "تاريخى"تنها جنبه . ستنيكاخ سفيد 

اين پاداش هم از نوع پاداش هاى رويايى هاليوودى است كه هر آن مى تواند  تازه ناگفته نماند. هم جديد نيست
ارائه  پاداشنقدا دو روايت متفاوت ايرانى و آمريكايى از اين  كه گوياست. فقط با يك چشمك پس گرفته شود

وافق قرار هيچ چيز مورد ت"كه اوباما تاكيد بر اين بود در روايت  .نكته كليدى همان جمله اول است .شده است
  . سانسور شده استاين جمله اما از روايت ايران .  1"نمي گيرد تا اينكه همه چيز مورد توافق قرار گيرد

از طرفى آمريكا ديگر همانند سابق به نفت . سياست خارجى آمريكا در خاورميانه در دورانى انتقالى بسر مى برد
در شرق اروپا و كنترل عليه روسيه و گاز خاورميانه وابسته نيست و از طرف ديگر مساله سيستم دفاع موشكى 

در چنين شرايطى اتكا . تبديل شده اند آمريكا روزقدرت نظامى چين در اقيانوس آرام به مهمترين مسائل 
با سه محور اصلى . آمريكا در خاورميانه بيشتر و بيشتر به قدرت هاى نظامى منطقه اى معطوف خواهد شد

در  ارتش رزرو آمريكا( نيروى ضربت، اسرائيل، پايگاه رسمى ناتو، تركيه و ارتش پراكسى، عربستان: هميشگى

                                                            
متن انگليسى ديگرى از جانب ساير کشورھاى تيم مذاکرات منتشر نشده است، بنابراين ھمين متن . وزارت خارجه آمريکااز متن   1

  .    آمريکائى بايد متن اصلى باشد و نه متن فارسى منتشره در ايران که وزارت خارجه ايران بطور غير رسمى به رسانه ھا داده است
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نقشى فرعى رسميت بخشيدن به ن چه در اين تصوير كلى تغيير كرده است آ. )با خرج عربستان سعودى منطقه
پس نه . نقدا ارزش اين نقش در افقانستان و عراق اثبات شده است. براى ايران است) دست كم رتبه چهارم(

بدين . خواهد رفتنباالتر نيز رتبه ايران در صف رژيم هاى دست نشانده  نيست بلكهفصل جديدى در كار تنها 
تاييد حمله نظامى . آمريكا مواجه است "خباثت محور"اين سه در رقابت هاى منطقه اى با هنوز رتيب ايران ت

.  عربستان به يمن درست قبل از انتشار توافقات با ايران در واقع اعالم مجدد اين رتبه بندى آمريكايى بود
  )!ببخشيد ارتش عربستان(پليس خليج هنوز خود آمريكا است 

عربستان و اسرائيل يا سناتور مك  رداندولت مامثال البته توافق نامه چه مى توان گفت؟  محتواىاما در مورد 
سياه روى  ،اما  بند بند قرارداد .بدون شك خواهند گفت اين توافقات به نفع ايران است پرور كين هاى داعش

بطور : نگذاشته استباقى بعدى  چك و چانهبراى نيز ى ئجاو كوچكترين  ستكامال روشن ابراى همه دنيا  ،سفيد
 18مه نشان مى دهد كه در اين نادر واقع توافق . عقب نشينى كامل رژيم ايران از همه ادعاهاى قبلى، خالصه

همه نكاتى كه در دوره چرا كه كم و بيش . ماهه مذاكرات پيرامون مسائلى غير از آن چه منتشر شده بوده است
فقط به (پذيرفته شده اند  ،بود شدهاعالم بطور غير رسمى به عنوان خط قرمز آمريكا  اوباما اول رياست جمهورى

افزايش يافته  هزار 5 كمى بيش از تعداد به ،آمريكا رضايت خواهد دادفيوژكه گفته مى شد يسانتر 3500جاى 
فردو عمال  !ه استرضايت دادهزار  5به فعال براى ده سال نتريفيوژ اهزار س 190 به جاى "رهبر"يعنى، . )است

 .2بايد از نو ساخته شودعمال نيز اراك  و !)"تحقيقاتى"براى كارهاى : ماكت آن باقى است( خواهد شدبسته 
كه هر آن  كردآن چنان دستگاه كنترل و نظارتى بر ايران تحميل خواهد  ،آمريكا ، يعنى"جامعه بين المللى"

كل همين  تر از خود آمريكا رسوا "آژانس هاى بين المللىِ"همين يكى از  گزارش ترين بى پايهبر اساس بتواند 
ى مالى و تحريم هافورى لغو  ، يعنىرژيم "خط قرمز"كه  و فراموش نشود.  نيز پس بگيردسخره را پاداش م

وپس از آن نيز  لغو نخواهد شد چيزىفعال تا سه ماه  اوال، .ه استگذاشته شد ىكناررسما در توافق نامه به نفتى 
بنابراين شايد تنها حسن اين . بعدى رژيم "رفتار"به مشروط  -خواهد بود  مشروطبلكه  تدريجى نه تنها 

از اول هم روشن بود لغو تحريم هاى ! قرارداد همين است كه خامنه اى منبعد بايد مواظب رفتار خود باشد
چندين توافقات نيز  نتشارپس از ااوباما . خواهد رفت كه آمريكا تصميم بگيرد پيشآن طور ى طبعا يآمريكا

ابعاد عقب نشينى پس  .اطمينان داده است صحت آن را و به سناى آمريكارا تكرار كرده عين همين مضمون بار

                                                            
راه حل ھای موجود، ھيچ يک از تاسيسات و فعاليت ھای مرتبط ھسته ای متوقف، در چارچوب  : "درمتن منتشره در ايران آمده است  2

تعطيل و يا تعليق نمی شود و فعاليت ھای ھسته ای ايران در تمامی تاسيسات ھسته ای از جمله نظنز، فردو، اصفھان و اراک ادامه خواھد 
  ! چنين جمله اى در متن وزارت خارجه آمريکا نيست" .يافت
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اهد از آب در خو خاكسترى كم رنگرژيم نشان مى دهد كه اين خط قرمز نيز مثل همه ادعاهاى قبلى رژيم 
     . از اين قرمزتر نخواهد شدرهبر را راضى كرد كه بايد گريه كنان فقط . آمد

كته ديگرى كه متاسفانه كمتر كسى به آن دقت كرده است اسناد الحاقى و محرمانه اى است كه طرفين در كنار ن
از مردم ايران پنهان شده  مرتبط اند  "جزييات فنى"كه گفته مى شود به  اسناداين . توافق نامه امضا كرده اند

شايد ايران به چنان رژيم نظارتى سختى رضايت . روشن نيست نيز بايد محرمانه باشند "جزييات"چرا اين . اند
تا جائى كه من اطالع دارم هيچ يك از جرايد داخل كشور حتى به . داده است كه از علنى شدن شان شرم دارد

احتماال تركيه و (در اختيار سناى آمريكا و دولت اسرائيل اين اسناد . انداشاره نكرده  اين توافقات محرمانهوجود 
منتشرشده و  نامه بين توافق ناچيز تفاوت .از آن بى خبرند ، اما مردم ايرانقرار داده شده اند) عربستانو 

 نشان مى دهد وقت عمده مذاكرات بوضوح صرف همين توافقات محرمانهسال پيش آمريكا  5پيشنهاد هاى 
مذاكره همان توافق نامه اى را منتشر كرده اند كه بدون توافق بر سر آن  ماه 18 حضرات پس از .شده است

رژيم ديده است، كاپيتوالسيون اسالمى نابى براى  تدبير چه "تدبير"دولت ! مذاكراتى آغاز نمى شد
  ! كاپيتوالسيون محرمانه، كاپيتوالسيون همراه با تقيه

در اين پاداش تو خالى چه چيزى نهفته  3؟مى داند "پيروزى ديپلماتيك"واضح را  تسليماين رژيم ايران اما چرا 
ايران براى  "حق"اين است كه  ادعا مى كند رژيم كه خوددست آوردى  مهمترين ؟ كه ديگران نمى بينند است

همان طور كه گفته شد هنوز قطعى نيست كه سناى آمريكا چنين حقى . 4است غنى سازى برسميت شناخته شده
را برسميت نمى  آنفعال اكثريت باكسانى است كه حتى حق دست رسى به تكنولوژى . را برسميت بشناسد

 وحدتحفظ تر و روشن تر شد اين بود كه  در طول مذاكرات روشنعالئم آن تنها رخداد جديدى كه . شناسند
اين . ندارد سازگارىسر  و غير قانونى افراطى چنين موضعى پافشارى آمريكا برديگر با  5+  1 "گروه"دروغين 

نفس آغاز مذاكرات نقدا پذيرش اين واقعيت را در بر . از مسببين آغاز آن بود بلكه هم نتيجه مذاكرات نبود
در واقع  روشن بود كه و در طول مذاكرات نيز. داشت كه نمى توان كل صنايع هسته اى ايران را تعطيل كرد

نقش . نيمچنين موضعى دفاع كاز در سطح قوانين بين المللى  يمنمى توانديگر  ما گفته استمابقى دنيا به آمريكا 
آمريكا همه مى دانيم اما . انگليس در تشويق و ترغيب آمريكا به اين مذاكرات كليدى بوده است بويژه آلمان و

                                                            
و حزب کارگران ( آلکس کالينيکوس مارکسيزم ياد خواھند گرفت بايد گفت ايشان با ترجمه آثارنى که تصور مى کنند براى کسا 3

که با دولت ايران ھم  در چپ است کسانىيکى از تنھا ) رژيم" مبارزات ضد امپرياليستى" ين پروپاقرصو مدافع - انگليس سوسياليست
!  ديپلماتيک براى ايران ناميده است نظر است و اين قرارداد را پيروزى بزرگ

http://socialistworker.co.uk/art/40300/Middle+Eastern+states+manoevure+in+regional+power+play  
در صدى است  سهفقط براى غنى سازى " سال ١۵به مدت حد اقل "مجددا در متن منتشره در ايران اين واقعيت که اين حق نيز   4

  . سانسور شده است
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 فردا مى تواند زير قول بنابراين ،مى كندتلقى تصميمات سناى خود را باالتر از همه قوانين بين المللى عاقبت 
د نسازمان ملل هرچه مى خواهو يا  5+  1مابقى   -بزند نيز  ستقبول كرده اهزار سانترفيوژى كه فعال  5همين 
   !دنبگوي

ايجاد كند و  ديدگاهدو اين بين  ىشكافبنابراين آرى از اين لحاظ كه رژيم ايران فعال در حرف توانسته است 
. محسوب كردبراى ايران امتيازى توافقات را اعالم مى توان خود را بكرسى بشاند، هسته اى  مشروعيت صنايع

قطعنامه . نخواهد گفتشايد هرگز كل حقيقت را نگفته است و  نوزرژيم ايران هاين بود؟  اصلى آيا مسالهاما 
 "استفاده پنهان" بلكه ،ايران را زير سئوال نبرده بود "حق" ،كه سر آغاز تحريم ها شدعليه ايران شوراى امنيت 
ز كه ا ه استچندين ساله عاقبت همان چيزى را روشن كرد "مذاكرات پيچيده"اين  ، تمامبنابراين. از اين حق را

و تكرار كنيم، تازه پس از اين همه هاى و هوى، تيم مذاكراتى خود رژيم . هم  دعوا بر سر آن نبود ابتداهمان 
  !حق داشتن صنايع هسته اى را به حق داشتن ماكت صنايع هسته اى تبديل كرده است

با امضاى حتى اين است كه  ،مى گيرندبسيارى از مفسرين اين توافق نامه ناديده باز هم نكته اى كه بعالوه، 
در هنوز گزارش نهايى آژانس اتمى بين المللى . نخواهد شدبسته  "استفاده هاى پنهانى"پرونده  ،نهايىدادقرار

، منجمله شوراى امنيت سازمان ملل ،بنابراين تا زمانى كه اين مساله حل نشود .منتشر نشده استاين مورد 
نيز هنوز بايد سازمان ملل بنابراين راه  .مه مذكور يا تحريمات را لغو كندنخواهد توانست قطعنا نماينده آمريكا،

  .  از سناى آمريكا عبور كند

آمريكا سال ها قبل از آن اثبات مى كنند  - قبل از مذاكرات حتى  – تا كنون منتشر شدهكه گزارشات بسيارى 
كه خود براى گمراه  هنقشه هاى رژيم با خبر بودكه مساله تسليحات اتمى رژيم وارد اخبار جهانى شود نه تنها از 

داستان معروف ( فرستاده استساختن بمب به ايران  براىرا ناقصى نقشه  90در دهه  متخصصين ايرانىكردن 
اما در اين كه آمريكا  ،هرچند طرفين چنين ماجرايى را تاييد نخواهند كرد. !)آن جاسوس دوجانبه روسى
هسته اى ايران آشنا مسائل  بادر بين كسانى كه گفته مى شود . ترديدى نيستازچنين احتمالى خبر داشته 

كه براى گمراه كردن بايد بخش هاى درستى نيز  همين نقشهاست كه  اين معروفيكى از جوك هاى هستند 
بنابراين هنوز جواب ! چيزهاى جديدترى ياد بگيرد شهاز جاهاى درست نق به ايران كمك كرد كهواجد مى بود 

ين سئوال  كه آيا ايران در دوره اى نقشه ساختن بمب را در سر داشته يا خير رسما داده نشده و اين مساله هر ا
. آن را به تعويق انداخته است "توافق نهايى"فعال آمريكا براى اخذ امضاى ايران بر . آن مى تواند دوباره باز شود

بر صنايع  بلكه با سيستم كنترل و نظارت جديد ،شده استهيچ امتيازى گرفته ن نه تنها پس در واقع اين جا نيز



! پيروزى ديپلماتيک يا کاپيتوالسيون اسالمى  8  

revolutionary‐socialism.com     گرايش سوسياليزم انقالبى

و در نتيجه خطر حمله نظامى  ، چه واقعى چه ساختگى،پنهانى قبلى شواهد نقشه هاىهسته اى ايران خطر كشف 
  . افزايش يافته است

 تهرانمهمترين دست آورد رژيم غاصب در واقعيت اين است كه . فرعى هستند باال همه مسائل در واقعاما 
مهمترين دغدغه رژيم از همان روز اول تا كنون همين بوده است كه . است در كاخ سفيد برسميت شناخته شدن

پاداش بزرگى محسوب اين البته در دنياى ديپلماتيك سرمايه دارى جهانى . توسط آمريكا برسميت شناخته شود
و ردو بدل كردن نامه هاى فدايت شوم با اوباما نيز در  در مذاكرات داليل درگيرى مستقيم خامنه اى .مى شود

با انتشار اين . نهفته استاما دقيقا همين جاست كه بزرگترين مصيبت براى همه مردم منطقه . همين جاست
بلكه  ،غير قانونى است مشروعيت بخشيدهدر ايران  خودرژيمى كه به نه تنها امپرياليزم آمريكا توافق نامه، 
  . داشتنيز خواهد  را همكارى رژيم ايراندر منطقه توقع  جنگ افروزى هاى بعدىمنبعد در است اعالم كرده 

مشاهده مرداد تا به امروز هر سال هزاران بار  28از كودتاى  يك بار ديگر اين حقيقت قديمى جامعه ما كه
نيز از دست شاه و شيخ  تا زمانى كه دست امپرياليزم آمريكا از منطقه كوتاه نشود :كرده ايم برجسته مى شود

براى در سلسله مراتب رژيم هاى دست نشانده جايى نيز شايد از اين كه  "رهبر عاليقدر" .خالص نخواهيم شد
و بدبختى  آشوب جنگ و جزچيزى اما  فراهم شده است، سرافراز شود  زير عباى آل سعودو در كاخ سفيد او 
آمريكا با اين و آن به معناى تنش زدايى  "تنش زدايى". يب كارگران و زحمتكشان اين منطقه نخواهد شدصن

نيز ايران را به حمله نظامى تهديد و احتماال تركيه منبعد نه تنها اسرائيل كه عربستان . بين اين و آن نيست
ين دو روز پيش در العربيه يكى از مقامات هم. استعلنا آغازشده تهديدات اين گونه  در رياض. د كردنخواه

گر ايران در يمن مداخله كند به تهران حمله ا"ارشد دولت عربستان با سخنانى آتشين تهديد مى كرد كه 
و پشتيبانى مالى و نظامى سياست پاك سازى قومى استعمار گران اسرائيلى عليه فلسطينى ها  !"خواهيم كرد

 پروران ادامه خواهد داشت و احتماال به داعشو مداخالت . شدت خواهد گرفتيز حتما آمريكا از اين جنايات ن
در  بنابراين تفاهم غرب با ايران حتى اگر واقعى باشد، الزاما به  كاهش خطر جنگ. نيز كشيده خواهد شدلبنان 
  .نخواهد انجاميد  منطقه

رويا فقط همان اقتصادى در ايران فعال  شكوفايىو بدين ترتيب روياى ليبرالى استقرار صلح و صفا در خاورميانه 
هنوز به گفته كارشناسان بانك جهانى عليرغم تحريم ها اقتصاد ايران نه تنها سقوط نكرده كه در هر حال . ست

اما چه . حتى تدريجى تحريم ها رشد آن افزايش خواهد يافت لغووارد دوره ركود هم نشده است، بنابراين با 
چه سرعتى؟ يكى از گزارش هاى بانك جهانى چندين سال پيش ميزان نيازهاى مالى پروژه  گونه رشدى و با
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فرض كنيم حتى . بيليون دالر برآورد كرده بود 700هاى تصويب شده  و در دست اجرا در ايران را حدود 
 و گاز و نفتتوسعه صنايع اين پروژه ها به   ٪90. بالفاصله تمام اين كمبود توسط سرمايه خارجى برطرف شود

مرتبط مى صنايع ماشين سازى  و ، صنايع پتروشيمىزيربنايى و ارتباطاتى كشورىپروژه هاى فلزات اساسى، 
يعنى نه صنايعى كه در رشد ميزان اشتغال تاثير چشم گيرى داشته باشند و نه در حوزه هايى كه سرمايه . شود
ريب به اتفاق بزرگ ترين پروژه هايى كه از قريت پس نه همه اما اكث. در آن نفوذ كند "ًآزادانه" بتواند

تسهيالت مالى جديد بهره خواهند برد به همان افراد، باند ها و نهادهايى تعلق دارند كه مسبب وضعيت فعلى 
به عبارت ساده تر به جاى گشايش سياسى بايد منتظر اين طنز تلخ تاريخ بود كه دوستان احمدى نژاد از . هستند

  ! يشتر لذت ببرند تا دوستان روحانىتوافقات باين 

پايان خواهد رسيد و نه آن واليت فقيهى ه بوارداتى و انبارهاى احتكار آقا زاده ها نه جمهورى بازار اجناس بنجل 
مى توان شرط بندى كرد ميزان سرمايه اى كه حضرات با . كه نصف توليد اجتماعى را به خيرات گرفته است

.  جديد به خارج منتقل خواهند كرد چندين برابر مقدارى باشد كه وارد خواهد شداستفاده از همين تسهيالت 
آن چه در انتظار است افزايش فقر  ميليون ها افرادى كه در ايران به زير خط فقر رانده شده اند،بنابراين براى 

 و سركوب دولتى يعنى استثمار لجام گسيخته –يى اما همراه با توجيهات آخرين مدل نو ليبرالى آمريكااست 
باز شدن مجدد دفاتر  !  آزاد از  كارگران و زحمت كشان و در جيب كارفرمايان - "آزاد"همراه با اتحاديه هاى 

  !نويد اين دوره جديد استدر ايران  "سازمان بين المللى كار"

   1394فروردين 
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